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תהלים



hayaד ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

  מפתח  כללי

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

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

  א "תשי'ה, מכתב ראש חודש שבט  )ג

 ה..................................י בשבטסדר מפורט ליום העשיר

 ו ... י"תש'ה , שבט'י, באפ "ש באתי לגניה "מאמר ד  )ד

   )עם ביאור בדרך אפשר(ה באתי לגני "מאמר ד  )ה

  טו.......................................... א"תשי'ה, שבט' י

  שיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח  )ו

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

 דמ ..............זטרך כ )ק"בלה( שבט' ילקוטי שיחות   )ז

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

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

 נ.............בשלח על פרשת ילקוט גאולה ומשיח  )ט

 נב..........בשלחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )י

 פד..............בשלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יב

 הפ...................................בשלחפרשת  לשבוע 

 הצ...........בשלחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יג

 חצ........................ם"ומית לעיון ברמבהלכה י  )יד

  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 קא ..........בשלחלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )טו

  טכק .......בשלחלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טז

 הלק...........בשלחלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

 טלק................... יא-י פרק יםתהל, גכ פרק א-מואלש

 מאק........................................מסכת שבת עקבעין י  )יט

   עם ביאורים זבחיםת מסכ  )כ

  מבק.............................................ף סועד ד סף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

 עאק................................................ר הזקן"אדמו

  ברכת המזון שולחן ערוך הלכות  )כב

 עאק................................................ר הזקן"אדמו

    כי תצאה "ד – תורהלקוטי   )כג

 עגק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 העק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצומספר ה –תיך צוך מדר  )כה

 ועק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 זעק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   החלצוס קונטר  )כז

 חעק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כח

 חעק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

 פק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )ל

 פאק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )לא

 בפק....................................................צ"יר מוהרי"אדמו

  בשלחת התורה פרשת חומש לקריא  )לב

  גפק.................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 צק......................בשלחפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

  צאק....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לד
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וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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È˙‡a"(ּבמקֹומֹו) רּבה ּבמדרׁש ואיתא כּלה", אחתי לגּני,לגּני אּלא ּכאן ּכתיב אין "לּגן »ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
חטא ידי ועל היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּנּוני,
מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש קין חטא ידי ועל לרקיע, מארץ הּׁשכינה נסּתּלקה הּדעת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעץ
ּפסּוק על רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא לד', ג' מרקיע נסּתּלקה הּמּבּול ּבדֹור ּכ ואחר וג', לב' ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָא'
אּלא ּכאן ּכתיב אין מהּל אּבא, רּבי אמר – ּבּגן מתהּל אלקים הוי' קֹול את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"וּיׁשמע

ואזל קפץ ,למּטה,אמתהּל הּׁשכינה את והֹורידּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ואחר ואזל", קפץ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ּכי עד לה', מו' ויצחק לו', ז' מרקיע הּׁשכינה את והֹוריד זכה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאברהם

הּׁשביעין ּדכתיב1(וכל הּמקּדׁש, ּבבית היה אלקּות ּגּלּוי ועּקר ּבארץ. למּטה הֹורידֹו חביבין) ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וזהּו ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ועׂשּו
לפי מה, מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ּדצּדיקים עליה", לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"צּדיקים

עד ׁשֹוכן ּבחינת ממׁשיכים) (הינּו מׁשּכינים וזהּו2ׁשהם למּטה. ּבגּלּוי ׁשּיהיה וקדֹוׁש, מרֹום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
והענין היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגּנּוני, לגּני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבאתי

ּדנתאּו העֹולמֹות, והתהּוּות ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה להיֹותהּוא, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָ
אתּכפיא ידי על האדם, עבֹודת ידי על למּטה אלקּות ּגּלּוי ׁשּיהיה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלֹו

אֹורבואתהּפכא על ויסּתירּו יעלימּו והם הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּתרד ּדנׁשמה , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
וזהּו ּבעֹולם. חלקֹו וגם הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּברּור הּנׁשמה ּתפעל זה ּובכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנׁשמה,
ּבעבֹודת העבֹודה ידי על והּוא ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"ועׂשּו

"ּכד ּוכמאמר ואתהּפכא, אתּכפיא ּבבחינת יקרא3הּברּורים אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלמין" ּבכּולהּו הּוא ּברי עלמין"גּדקּודׁשא "ּבכּולהּו ּׁשאֹומר מה והּנה מדרגתד. על הּכּונה , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עלמין ּכל הּסֹובב אֹור והינּו ּבׁשוה, עלמין ּבכּולהּו ּדהּוא העֹולמֹותההאֹור ּבכל ׁשּמאיר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּתחּתֹונים, לעֹולמֹות עליֹונים עֹולמֹות ּדֹומה ּדאינֹו מדרגֹות, חּלּוקי יׁש הרי ּדבעֹולמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשוה,
ּכל ּבגלּוי מאיר אינֹו האֹור הּתחּתֹונים ּובעֹולמֹות ּבגלּוי, האֹור מאיר העליֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּדבעֹולמֹות
ידי "אף ׁשּכתּוב ּוכמֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּבזה ויׁש והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא ׁשהאֹור ויׁש ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכ
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ההערות*) ואילך. 111 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

[מאמר])1 סוף כן גם ראה - יא. כט, פרשה רבה ויקרא

ש"ת. הזה החודש המתחיל דיבור

וארא)2 פרשת ריש ב חלק מזוהר "עד" בענין להעיר

אלה המתחיל דיבור [מאמר] תורה לקוטי שם. הזוהר ובביאורי

ד. פרק וביאורו ו פרק פקודי

שם)3 פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי כז. פרק תניא ראה

ב. פרק יאמרו כן על המתחיל דיבור [מאמר] חוקת פרשת

א.)4 לז, א. כ, ב חלק זוהר יח. פרק אליעזר דר' פרקי ראה

ב. פה,

ב.א. אחר). למקום ממקומו קופץ (כלומר, והולך ה').קופץ בעבודת אופנים שני - הבהמית הנפש (של והתהפכות התכופפות

ד.ג. העולמות. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) עולה לקדושה, המנגד האחר הצד העולמות.כשמתכופף בכל

העולמות.ה. כל את (מקיף) שמסובב

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטים דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

סוף אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור

שם). עיין ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות



ז i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבּמדרׁש ואיתא ׁשמים", טּפחה וימיני ארץ ּוברא4יסדה ׂשמאלֹו ונטה ׁשמים, ּוברא ימינֹו "נטה ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּד"ׁשמים" ׁשמים", טּפחה "וימיני וזהּו יֹותר, והּגלּוי האֹור על מֹורה ימין ּדיד וידּוע ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָארץ",
הּוא עצמֹו והאֹור האֹור, ּגּלּוי ׁשהּוא ימין ּבבחינת הּגּלּוי ׁשם – העליֹונים עֹולמֹות ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּכּונה

הם הּתחּתֹונים, עֹולמֹות הּכּונה ו"ארץ" ּגּלּוי, ּכלּבבחינת ּבגּלּוי האֹור ׁשאין ׂשמאל מּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
"ּכל ּדכתיב עֹולמֹות, ּבד' ההפרׁש ּכּידּוע והסּתר, העלם ּבבחינת ּבא עצמֹו האֹור וגם ,ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכ
יצירה ּבריאה אצילּות – עֹולמֹות ד' ׁשהם עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנקרא
ּדאצילּות עׂשּיה, יצירה ּבבריאה ׁשהּוא ּכמֹו ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו אינֹו האֹור ּבזה – ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּיה

הּצלה5הּוא מּלׁשֹון אצילּות ּפרּוׁש וכן ,וסמּו אצלֹו מּלׁשֹון ואצילּות ההעלם, ּגּלּוי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
מה סֹוף, האין עֹולמֹות ּבכלל הּוא ּבכללּותֹו אבל עֹולם, ּבחינת היֹותֹו עם ּדאצילּות ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוהפרׁשה,
ולכבֹודי", ּבׁשמי הּנקרא "ּכל וזהּו מאין. יׁש ּבבחינת הּמציאּות התחלת ׁשהּוא ּבריאה ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשאין

ׁשּקאי עדין, ּבי המיחד הּוא ּוכבֹודי וההתּכללּות,וּדׁשמי הּיחּוד עֹולם ׁשהּוא האצילּות עֹולם על ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות ׁשהּוא לכמֹו ּכלל ּדֹומה ּדאינֹו הּגּלּוי, ּבתכלית ׁשם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאֹור
הּבריאה ּבעֹולם ׁשהּוא ּכמֹו אֹורֹות ּבהּגּלּוי מדרגֹות חּלּוקי יׁש עצמן עׂשּיה יצירה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּובבריאה
ממּלא ּבבחינת העֹולמֹות את להחיֹות ׁשּבא ּבהאֹור הּוא זה ּכל אמנם ועׂשּיה. היצירה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָועֹולם

עלמין ּכלזּכל הּסֹובב אֹור ּבחינת והּוא העֹולמֹות, אל מּׁשּיכּות למעלה ׁשהּוא ּבהאֹור אבל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
"ּבכּולהּו וזהּו ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל מאיר הרי לעֹולמֹות, ּומּקיף סֹובב ּבבחינת ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעלמין,

להמׁשיחעלמין" ּבכדי אמנם ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן הּנה זה ׁשאֹור והינּו , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ואתהּפכא אתּכפיא ּבבחינת הּברּורים ּבעבֹודת העבֹודה ידי על הּוא עלמין, ּבכּולהּו זה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָאֹור
אחרא סטרא אתּכפיא להיֹות ּבעבֹודתֹו ּפֹועל ּכאׁשר אחרא", סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדוקא.

לנהֹורא חׁשֹוכא נהּפטואתהּפכא החׁש ּדכאׁשר והינּו ּדוקא, מהחׁש הּוא האֹור יתרֹון הּנה , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁש האֹור, יתרֹון נעׂשה הּנה ׁשּנמׁשלאֹור, והינּו מּמׁש, למּטה יאיר אׁשר עד ּבגלּוי מאיר האֹור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

סטרא אתּכפיא "ּכד וזהּו ּבׁשוה. העֹולמֹות ּבכל הּוא המׁשכתֹו אפן אׁשר ּכזה, ּבאפן ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהאֹור
ׁשּנמׁש האֹור, ּבחינת עלמין", ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק הּסֹובב6אחרא אֹור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

למּטה ּגם מאיר ּכן ואם ּבׁשוה, העֹולמֹות ּבכל ּומּקיף סֹובב ּבבחינת המׁשכתֹו ׁשאפן עלמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּכל
ידי על ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו וזהּו למעלה. ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכמֹו
האֹור, יתרֹון זה ידי על נעׂשה הּנה לנהֹורא, חׁשֹוכא ואתהּפכא אתּכפיא ּדבחינת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעבֹודה

הּסֹובב. אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדאסּתלק

.¯ev˜ונעׂשה ּבּתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה העֹולמֹות ּבריאת ּדכּונת יבאר ּבּתחּתֹונים. ׁשכינה עּקר ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבׁשוה. עלמין ּבכּולהּו ׁשּזהּו הּסֹובב, אֹור ׁשּממׁשי ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
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ל[מאמר])5 ביאור בראשית פרשת אור תורה זה בכל ראה

ביאור וירא. פרשת ריש שם השמים. כאשר כי המתחיל דיבור

ועוד. המשפטים דואלה

גילוי)6 בחינת שהוא אסתלק לשון בזוהר זו המשכה נקראת

סוף אור (תורה רוממות בבחינת כו' עלמין כל הסובב אור

שם). עיין ויקהל פרשת

ז.ו. בעולם,שהכוונה. האלקי האור בהשפעת מדרגות שתי הם עלמין" כל ו"ממלא עלמין" כל ("סובב העולמות כל את ממלא

ח. להלן). ט.וכמבואר העולמות. לאור.בכל החושך והתהפכות לקדושה) (המנגד האחר הצד התכופפות
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הּמביאp‰Â‰ב) אתּכפיא ּדבחינת הּברּורים, ּבעבֹודת ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה היתה זאת ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּוא ּבּמקּדׁש ׁשהיה העבֹודֹות אחת ולכן לנהֹורא, חׁשֹוכא אתהּפכא לבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּומעלה
והלוּיים הּכהנים הׁשּתּתפּות ענין וזהּו ׁשּבּנפׁש, רּוחנית עבֹודה ׁשהּוא הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹענין
ּבעבֹודה הּקרּבן עבֹודת וענין רּוחנית. עבֹודה ׁשּזהּו הּקרּבן, הבאת ּבעת וזמרם וׁשירם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעבֹודתם

ּדכתיב הּוא, האדם כּו',7ּבנפׁש ּומן" הּבקר מן הּבהמה מן להוי', קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּו היתה ּדאם יקׁשה למימרּדלכאֹורה ליּה הוה הּקרּבן, מׁשּפטי לבאר רק ּבזה ּכיינתֹו מּכם אדם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

"אדם אֹומר מה ּומּפני והלכֹותיו, הּקרּבן הֹובאת מׁשּפט יהיה וכ ּכ הּנה להוי', קרּבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָיקריב
ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין ּכללּות לבאר ּגם ׁשּבא הּוא ּבזה הּכּונה ידּוע אּלא וכּו'. מּכם" יקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּכי
להוי', קרּבן הּוא מּכם הּנה לאלקּות, יתקרב ּכאׁשר האדם יקריב", ּכי "אדם וזהּו האדם, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבנפׁש

ּדקרּבנֹות ּדידּוע הוי', אל קרֹוב להיֹות הינּו להוי', קרּבן להיֹות הּדבר ּתלּוי ּובכם ענין8מּכם הם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
והינּו "מּכם", הּוא לאלקּות, להתקרב ּבא ּדכאׁשר לבאר, ּבזה ּובא והחּוׁשים, הּכחֹות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקרּוב
העצמי מהּותֹו יֹודע ּכאׁשר ּובפרט אלקּות, אל אתקרב אי אדם יאמר ּדאל ּבכם, הּדבר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּתלּוי
ואי מאלקּות הרחּוק ּבתכלית הּוא ּכן ואם טֹובים, לא ענינים ּבכּמה ּומלכל ּבׁשפלּות ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּוא
יכֹול מּיׂשראל ואחד אחד ּדכל ּתלּוי, הּדבר ּבכם מּכם, אֹומר הּוא זה ועל לאלקּות, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאתקרב

ׁשּום9לאמר ואין ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ואין ויעקב, יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי יּגיעּו מתי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין לאלקּות, ּולהתקרב ּולהּגיע לעלֹות חלילה, ּומעּכב הּמֹונע ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּדבר

ּבמדרׁש10ּבטרּוניא ּכדאיתא ויכלּתֹו, ּכחֹו לפי ואחד אחד ּבכל ּומאיר ּומתּגּלה ּבריֹותיו, עם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּדעל11רּבה ואחד, אחד ּכל ׁשל הּכח לפי ּכחן", לפי אּלא ּכחי לפי מבּקׁש איני מבּקׁש "ּוכׁשאני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יקריב", ּכי "אדם וזהּו נעלית. הּיֹותר לּמדרגה ּולהּגיע לעלֹות ואחד אחד ּכל ּבכח הּנה זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹידי
להויה", קרּבן "מּכם והינּו ּתלּוי, הּדבר ׁשּבכם "מּכם", הּוא לאלקּות יתקרב ׁשהאדם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּדבכדי
מּמׁש, מּכם אם ּכי ּבלבד, הּבהמה ׁשל הּקרּבן רק הּכּונה ּדאין להוי', הּקרּבן את ּתקריבּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּכם
הּצאן", ּומן הּבקר "מן הּבהמית. הּנפׁש ׁשהּוא אדם, ׁשל ׁשּבלּבֹו הּבהמה הּבהמה", "מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּוא

ּדֹומה ּדאינֹו ּבזה, הענינים וכּידּוע הּבהמית, ּבּנפׁש ּדיׁשנם מדרגֹות הּפרטי הּמה האפניהן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּביֹותר, ּגּסֹות מּדֹות ּובעל נּגח ׁשֹור הּוא ׁשּלֹו הּבהמית ׁשהּנפׁש ּדיׁשנֹו ואחד, אחד ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּברּורים
ּפנים ּכל על ּבדּקּות הּוא אבל ּבהמה, ּבכלל זה ׁשּגם אף ּדּקה, ּבהמה ׁשהּוא צאן ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹויׁש

ּבאריכּות והּנה12(וכמבאר קרּבנכם". את "ּתקריבּו אׁשר ׁשאֹומר וזהּו תר"ס), הּתפּלה, ּבקנטרס ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
וכדאיתא ׁשּלמעלה, האׁש והיה הּמזּבח, ּגּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשּמביאין הּוא הּגׁשמי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבהּקרּבן
הּמזּבח, על והיתה ׁשלמה ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלה (ּגחלת ּכארי רבּוצה ב) עּמּוד (כא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּביֹומא

איתא ּובּזהר קּורּבנין"13רׁש"י). ּדאכל יׁשיא"אריה הרי האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
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דיבור)7 [מאמר] יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ראה

ואילך. ב פרק סב) (קונטרס תש"ט טעמה המתחיל

נסמן.)8 ושם הנ"ל, טעמה המתחיל דיבור [מאמר] ראה

כה.)9 פרק רבה אליהו דבי תנא

בתחלתו.)10 אידיש המאמרים ספר וראה א. ג זרה עבודה

ג.)11 יב, פרשה רבה במדבר

תורת)12 (בספר תרס"א תורה שמחת שיחת כן גם ראה

תש"א. (השני) משכני המתחיל דיבור [מאמר] שלום).

חלק)13 זוהר א. רעח, ב חלק זוהר ב. ו, א חלק זוהר ראה

ועוד. א. יז, ג

יא.י. לומר. לו קרבנות.היה שאוכל אריה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואילך.)17 טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל ראה

ומעין. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.



ט i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

י–ּה", ׁשלהבת אׁש רׁשּפי "רׁשפיה ּוכמאמר האלקית, ׁשּבּנפׁש אׁש הרׁשּפי והּוא ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁש
מכּבין הּמים ואין לּמים מכּבה האׁש ׁשאין ׁשּלמעלה, ּכאׁש ּבּילקּוט) (הּובא רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָואיתא
אׁש ּבדּוגמא והּוא לאלקּות, האהבה אׁש רׁשּפי ּבֹו יׁש הרי האלקית הּנפׁש ׁשּבטבע והינּו ְְְְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלאׁש,

רּבים מים הם והּמים אֹותֹו, מכּבין הּמים ׁשאין הּפרנסה14ׁשּלמעלה ּבטרּדת הּטרדֹות ּברּבּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
לא הּנהרֹות ּגם הּנה זה ּובכל ועבֹודה, ּבתֹורה המבלּבלים ׁשֹונֹות ּבטרדֹות ׁשֹונים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּובלּבּולים
הּמים ּדאין ׁשּלמעלה אׁש ּבדגמת הּוא האלקית ׁשּבּנפׁש האהבה אׁש ּדרׁשּפי לפי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻיׁשטפּוה,
אהבה לֹו יהיה הּוא ׁשּגם הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ההקרבה להיֹות צרי ּובזה אֹותּה, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמכּבין
ּדגם ,"יצרי "ּבׁשני רז"ל ואמרּו ,"לבב ּבכל אלקי הוי' את "ואהבּת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלאלקּות,
ּבּנפׁש האלקית הּנפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבא ּדזה לאלקּות, אהבה לֹו יהיה הּבהמית ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּנפׁש

הריה ּדתחּלה אמנם15ּבהמית, ּכלל, אלקּות ּבעניני והרּגׁש ידיעה ׁשּום לֹו אין הּבהמית הּנפׁש ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
להּׂשיגֹו, יּוכל הּבהמית הּנפׁש ּדגם אלקי ּבהתּבֹוננּות ּומתּבֹונן האלקית, הּנפׁש התלּבׁשּות ידי ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹעל
חקיקה ׁשּנעׂשה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּוכמֹו הּבהמית הּנפׁש התקרבּות נעׂשה זה ידי על ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּנה
"רב הּוא ּכ אחר הּנה כּו'), והּמּׂשג הּמּובן ּדבר ּכן ּגם הּוא ּדאלקּות הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכללית
האלקית. ׁשּבּנפׁש הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ונכלל ועֹולה מּבהמּיּותֹו ׁשּמתהּפ ׁשֹור", ּבכח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתבּואֹות
ההקרבה ידי על כן ּכמֹו הּנה חי, צֹומח ּדֹומם הּניצֹוצי מתּברר הרי הּגׁשמי קרּבן ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּוכמֹו

החׁשֹוכא ּומתהּפ מתּברר הרי לנהֹוראיבּברּוחנּיּות הּבהמית מקּדׁשיגּדנפׁש לי "ועׂשּו וזהּו . ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּמביא והעּקר אתּכפיא, ּבבחינת עבֹודתֹו ידי על הרי ואחד אחד ּכל ּדבתֹו ּבתֹוכם", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי
ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא יקרא אסּתלק אחרא סטרא אתּכפיא ּכד הּנה כּו', אתהּפכא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלידי

כּו'. עלמין ּכל סֹובב ּבחינת ׁשהּוא והּגלּוי, האֹור ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעלמין,

.¯ev˜אׁש קרּבן". "מּכם להיֹות צרי יקריב" ּכי ּד"אדם ּבעבֹודה הּקרּבנֹות ענין יבאר ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדנפׁש אהבה הּבהמית. ּודנפׁש האלקית ּדנפׁש אהבה מּלמּטה, ואׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלמעלה

הּבהמית. ּבּנפׁש האלקית נפׁש התלּבׁשּות ידי על ּבאה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבהמית

ּומקּדׁשÊ·e‰ג) ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעּקר ּדלהיֹות ּדוקא, ׁשּטים מעצי היה ּׁשהּמׁשּכן מה יּובן »∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
(ּובפרט ּכּנ"ל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ׁשּזהּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאתהּפכא מעׂשה16הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

היה ולכן ּבעֹולם, אלקּות ּגּלּוי האיר זה ידי על הּנה ׁשּבּמקּדׁש העבֹודה ידי ועל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּקטרת),
ׁשיטה ּדהּנה ׁשּטים, ּדהי17מעצי נטּיה, לאיזהּפרּוׁשּה וההּטיה אמצעי, ׁשהּוא ּדבר ׁשּיׁש נּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והחכמה, מהידיעה ההּטיה הּוא ּדׁשטּות ׁשטּות, ּפרּוׁש וכן ׁשיטה, נקראת למּטה, אֹו למעלה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָצד,
ּוכמֹו זה, ּדלעּמת ׁשטּות יׁש והּנה ׁשטּות. נקרא מּזה וההּטיה הּמּצּוע, ּדר הּוא והּׂשגה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּדידיעה
ּבּׁשּטים", יׂשראל "וּיׁשב ּוכתיב הּצניעּות, מּדרכי ּתט רׁש"י ּופרׁש אׁשּתֹו", תׂשטה "ּכי ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
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רבים)14 מים המשך נח. פרשת ריש אור תורה ראה בארוכה

ועוד. תרל"ו.

ואילך.)15 כא יג, יב, פרק ה'תש"י השנה ראש מהמשך להעיר

המתחיל)16 דיבור [מאמר] ריש וישב פרשת אור תורה ראה

[מאמר] לריש הגהה תולדות פרשת התורה אור בכסלו. בכ"ה

בני. ריח ראה המתחיל דיבור

ואילך.)17 טל פרק תרל"ז וככה המשך הנ"ל בכל ראה

ומעין. קונטרס

יג.יב. לאור.החושך.



dlkי izeg` ipbl iz`a

ענין רּוח18ׁשהּוא ּבֹו נכנס ּכן אם אּלא עברה עֹובר אדם "אין רז"ל ּוכמאמר זה, ּדלעּמת הּׁשטּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
"ׁשטּות" ונקרא אחרא, וסטרא הּקלּפה רּוח הּוא ׁשטּות ורּוח האמת, על מכּסה הּזה ורּוח ְְְְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשטּות",
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וחּיים, אמת הּוא ּדאלקּות והּגּלּוי, האֹור על המכּסים והם ּוכסיל, זקן מל ּדר ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
ולכן אלקית, והחּיּות האמת על מכּסה ׁשטּות והרּוח חּיים", אלקים הּוא אמת אלקים ְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ"והוי'
על ּומסּתיר מעלים מכּסה ׁשטּות הרּוח ּכן הּפרי, על הּמכּסה הּקלּפה ּוכמֹו "קלּפה", ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָנקרא
עברה, עֹובר וׁשלֹום חס להיֹות יכֹול האדם אׁשר ּׁשאפׁשר מה הּסּבה וזהּו אלקּות. ּדגּלּוי ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאֹור

מרּגיׁש ׁשאינֹו לפי רק והּוא עברה, לידי האדם יבֹוא אׁשר הּדבר אפׁשר אי ׁשּבזה19ּדלכאֹורה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ידי ׁשעל ׁשהּוא, ּכמֹו האמת את יֹודע ואם ּביהדּותֹו, עֹודּנּו אׁשר לֹו ונדמה מאלקּות, נפרד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
אפן, ּבׁשּום לּצלן רחמנא העברה ּדבר את עֹוׂשה היה לא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ועֹון ְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהחטא
והראיה מאלקּות, נפרד להיֹות ּכלל יכֹול ואינֹו אפן ּבׁשּום רֹוצה ׁשאינֹו יׂשראל ּכל ׁשּבטבע ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלפי
ולחׁשב לטעֹות אפׁשר אי ּדאז ּכפירה, ׁשל ענין על וׁשלֹום חס אֹותֹו וכֹופין נּסיֹון לידי ּבא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדכאׁשר
חס יּסּורין הּמיני ּכל עליו ּומקּבל מּנגד, חּייו מׁשלי הּוא הרי מאלקּות, נפרד נעׂשה ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ה ּבדרּגֹות אפּלּו ּגם מּמׁש ּבמּוחׁש נראה וכן ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשֹו ּומֹוסר ּפחּותֹותוׁשלֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
יֹודע הרי ּדאז לפי ,יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת על נפׁשם למסר ּדעלּולים יׂשראל ּופֹוׁשעי ׁשּבּקּלים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻּבקל
וחס וׁשלֹום חס להיֹות ּדכזה יׂשראל, מאלקי להּפרד וׁשלֹום חס רֹוצה ואינֹו ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומרּגיׁש
ּבׁשארי הינּו ּדברים, ּבׁשארי אבל יׂשראל, ּבר ׁשּום ּביכלת אין יׂשראל מאלקי נפרד ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹוחלילה
ונדמה ,יתּבר זהנפרדמאחדּותֹו ידי מרּגיׁשׁשּנעׂשהעל ואינֹו יֹודע אינֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעברֹותרחמנאלּצלן,
האֹור על ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות מהרּוח ּבא וזה היה, ּכאׁשר ּביהדּותֹו עֹוד הּוא ּכי ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלֹו
החמּדה ׁשּתקף והינּו ההרּגׁש, העּדר להאדם לֹו ּגֹורם ׁשטּות ּדהרּוח ּפרּוׁש ּבֹו, ירּגׁש ׁשּלא 20והּגּלּוי ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּפרּוׁש הרּוחנּיים, ּבענינים ההרּגׁש והעּדר הּקרירּות לֹו ּגֹורם הּבהמית ּדנפׁש והחמימּות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבּתאוה

עניני אין צעקאכטקייט אּון צּוגעּבּונדקייט (ּדעםידּדיא ההרּגׁש מקרר זה ּברתיחה, ותאוה הּמּדה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
איּבערּגעגעּבען פיל אזֹוי איז ער הרּוחנּיים, ּבענינים געפיל) אּון ּתאוֹותיוטוּדערהער ּבעניני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אים ּבא איז הרּגׁש רּוחנית'דיקער ּדער אז והּגׁשמּיים, החמרּיים ההעלםטזּורצֹונֹותיו ּבתכלית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּבקּיּום והעּלּוי והּטֹוב והערבּות להּנעם מרּגיׁש ואינֹו ּכלל, מרּגיׁש ּבלּתי ׁשּנעׂשה והינּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוההסּתר,
הּוא ּכלל ּובדר ועֹון, חטא ידי על ׁשּנעׂשה מאלקּות ּברחּוקֹו הּפחיתּות מרּגיׁש אינֹו וכן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצוֹות,
ּבעצם אלקּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדהּנה האלקית, הּנפׁש על ׁשּמכּסה הּבהמית הּנפׁש ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּכּסּוי

ׁשּבֹו הּניצֹוץ ּובפרט הּוא21מהּותֹו, ידֹו ׁשעל כּו'), הּפרטי ּגּופֹו אל הּׁשּי ּפרטי הּניצֹוץ (הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו ּדדבר והינּו לאלקּות, מנּגד ׁשהּוא ּבּדבר מאד ּומרּגיׁש האלקּיים, הענינים ּבכל ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻמרּגיׁש
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פרשת)18 סוף ותנחומא רבה במדבר ספרי, א. קו, סנהדרין

בלק.

ואילך.)19 ב מאמר ומעין קונטרס כה. כד פרק תניא ראה

תש"ט)20 משה ויאמר המתחיל דיבור מ[מאמר] להעיר

יג. יב פרק סג) (קונטרס

אצילות)21 דרושי שער חיים בעץ שנאמר למה הכוונה אולי

דיבור [מאמר] תורה בלקוטי (הובא א פרק עשיה יצירה בריאה

שהוא מאוד קטן ניצוץ יש ב): פרק השני כדכד ושמתי המתחיל

כו' נברא אחד ניצוץ בכח מתלבש הניצוץ וזה כו' אלקות בחינת

לניצוץ כאן שמכוון לי נראה ויותר לשונו. כאן עד יחידה, הנקרא

בעניני.יד. והלהיטות טז.טו.ההתקשרות מסור. כך כל הוא.הוא אצלו הרוחני שהרגש

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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ּבד ּובפרט ּבֹו, רֹוצה אינֹו ּבגּלּוי מּדבראלקּות ּכבֹורח מּזה ּובֹורח אלקּות, על מנּגד ׁשהּוא בר ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
קׁשה הּוא לּצלן רחמנא רּוחנית ּדמיתה האלקית להּנפׁש לֹו ּדברּור מּמות, הּבֹורח ּוכאדם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּזיק,
וכל לאלקּות, ּכלים ולעׂשֹות ּבאלקּות, הּוא וחפצֹו ּתׁשּוקתֹו וכל וׁשלֹום, חס ּגׁשמית מּמיתה ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹותר
ההרּגׁש על ּומעלים ּומסּתיר מכּסה הּוא הרי הּבהמית, הּנפׁש ּומציאּות יׁשּות וחמרּיּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָּגּסּות

וועלט פּון געׁשמאק ּדער אז הּוא ּובפׁשיטּות האלקית, מכּסהיזּדנפׁש איז העלם) ׁשהּוא (עֹולם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אלקי הרּגׁש ּדעם אֹויף ּבבריאתיחּומסּתיר העליֹונה ּכּונה ּׁשהיתה מּמה מּמׁש, הּכּונה היפ ׁשּזהּו , ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָהעֹולמֹות,
וׁשלֹום, חס להיפ ּבא ּובפעל ּולזּככֹו, ּולבררֹו ּדוקא זה ּבעֹולם ולהיֹות הּבהמית, ונפׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגּוף
חּוׁש ּכל אצלֹו ׁשּנחסר עד ּכ ּכל ונתגּׁשם ונתעּבה האמת, אֹור על אצלֹו מסּתיר ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולם
קבּוע ׁשהּוא הּבהמית, הּנפׁש ּבסּבת ּבא ׁשּזה הרּוחנּיים, ּבענינים פילען) (הּנקרא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמההרּגׁש
א מיט ּבהרּגׁש, ּבחּיּות וידּבר ויחׁשב יהּגה ּובהם וענינֹו, מהּותֹו ּכל וזהּו העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשרׁש

ּגיׁשמאק הּואיטּגרֹויסען ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּגיׁשמאק) (ּדער הּנעם ענין ּובפרט ּבכללּותֹו זה הרּגׁש אׁשר , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
קאלטקייט עצם ּדי הּבהמית, הּנפׁש ׁשל הּקרירּות מּפני הּוא והעּקר ּברּוחנּיּות, ההרּגׁש את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשֹולל

אין ּכלכׁשּלֹו הּבהמי, נפׁש עליו מֹוכיח ּדׁשמֹו מהּותֹו, ּבעצם ּבהמי ׁשהּוא מּפני רּוחנּיים ענינים ְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּב רק הּוא והרּגׁשתֹו לבדחּיּותֹו אׁשר ּכאּלּו אנׁשים ּדיׁש ּבמּוחׁש, רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּבהמּיים, ענינים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּדֹורסים מּמׁש, ּבהמה ּכמעׂשה מעׂשיהם הּנה יׁשרֹות ּומּדֹות ּתֹורה מחכמה ריקים ׁשהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזאת
מּמׁש, ּכבהמה הם והרי ּכלל, מּׂשג ׁשּום להם אין אׁשר הרּוחנּיים מענינים לּצלן רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּומלעיגים
ההרּגׁש, העּדר מּפני ׁשהּוא אדם, ּגּוף אֹו ועץ עפר הּוא אם ּכלל הבחן מּבלי ודֹורסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָההֹולכת
הּתֹורה על ולֹועגים מּמׁש, ּכבהמה ׁשהם ּכאּלּו אנׁשים יׁשנם כן ּכמֹו ּדעת, לּה אין הרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּדבהמה
כּו'), לקּימּה רֹוצים אינם ּובזה מקּימים, הם זֹו מצוה ׁשֹונים, ּדרכים להם הּבֹוחרים (ּומהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצוֹות
מה והּגֹורם הּסּבה הּוא זה אׁשר הּבהמית, ּדנפׁש והּקרירּות מהעּזּות ּבא הּוא זה ּדכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוהּדֹומה,
הּבהמית, ּדנפׁש והּכּסּוי אחרא ּדסטרא ׁשטּות רּוח ׁשהּוא לּצלן, רחמנא עברה לידי ּבא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּׁשאדם
העליֹונה ּדכּונה העליֹונה, הּכּונה היפ ׁשּנעׂשה עד האמת אֹור על ּומסּתירים מעלימים ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהם
ההיפ ּבא הּנה הּבהמית הּנפׁש ּכּסּוי ידי ועל לאלקּות, ּכלי ולעׂשֹותֹו לבררֹו ּבכדי העֹולם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנברא
וזהּו האמת, אֹור על ּומסּתיר מעלים עֹוד הּנה ,ּומזדּכ מתּברר ׁשאינֹו ּדי לא ׁשהעֹולם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּמׁש,

האמת. על ׁשּמכּסה ׁשטּות ְְֱֶֶֶַַַָָהרּוח

.¯ev˜העּדר וגֹורמים האמת על מכּסים ּבכלל, הּבהמית ונפׁש הּתאוה ּתקף ׁשטּות, ּדרּוח יבאר ƒְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מהם. הרחּוק ּופחיתּות הּמצוֹות, ועּלּוי האלקּות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָֹהרּגׁש

ׁשּמכּסה‡Ì�Óד) ׁשטּות, הרּוח והינּו האלקית, הּנפׁש על מכּסה הּבהמית ׁשהּנפׁש זה »¿»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
אלקּות אֹויף מעלים איז וועלט וואס ּדאס והינּו והּגּלּוי, האמת אֹור על ,כאּומעלים ְְְְֱֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
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דיבור [מאמר] אמור פרשת תורה לקוטי כן גם ועיין הנ"ל. נברא

העבודה קונטרס ח. פרק חיים דרך ה. פרק ונקדשתי המתחיל

ה. פרק

ו.)22 ה, פרק התשובה אגרת ראה

יח.יז. העולם. (עניני) של יט.התענוג האלקי. ההרגש על ומסתיר מכסה כ.הוא גדול. תענוג כא.עם ב. שלו הקרירות מהעצם

אלקות. על מעלים שהעולם
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"יעקב ּכתיב ּדהּנה האלקית. ּדנפׁש העצמּות על לא אבל האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על רק ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּוא
נ חבלחבל הּוא ּבאלקּות הּנׁשמה התקּׁשרּות מּתרי"ג22חלתֹו", הּואכבהּׁשזּור ּדהחבל נימין, ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשזּורה עצמּה הּנׁשמה ולזאת ּבאלקּות, המקּׁשרֹו החבל הּוא אדם ׁשל ּדנׁשמתֹו עצמּה, ְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּנׁשמה
ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא נימין, וטעםכגמּתרי"ג ּכחֹות, מּתרי"ג ּכלּולה ּדהּנׁשמה נא, ּפרק ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העֹולם", נברא ּבׁשבילי לֹומר אדם "חּיב ה) מׁשנה ד ּפרק (סנהדרין רז"ל ּדאמרּו הּוא, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּדבר
ּבׁשבילי, נברא הראׁשֹון וצמצּום ּדהעלם לֹומר חּיב ואחד אחד ּדכל העלם, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדעֹולם
ּתרי"ג, ּבמסּפר ׁשהם ּגידים ּוׁשס"ה אברים רמ"ח ּבצּיּור הּוא והאדם ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכדי
ּכן ּגם יׁש הרי ּבהּנׁשמה ּגם הּנה ולכן הּזה, ּבּמסּפר הם ּבהׁשּתלׁשלּות הּמדרגֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָּדלכן
ּוכמֹו ּבאלקּות, מתקּׁשר הרי ּדנׁשמה זה וחבל מצוֹות, הּתרי"ג ּתלּויים ׁשּבהם ּכחֹות, ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתרי"ג
נעׂשה זה ידי על הרי למּטה, קׁשּור הּׁשני וראׁשֹו למעלה, קׁשּור אחד ׁשראׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהחבל
קׁשּור האחד ׁשראׁשֹו ּדנׁשמה, ּבחבל ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה לאחדים, להיֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההתקׁשרּות

ּתּתאה ה' אֹות התקּׁשרּות והּוא והּואכדלמעלה, למּטה, קׁשּור אחד וראׁשֹו יה"ו, אֹותיֹות ּבהג' ְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמדרגֹות ּדגם נחלתֹו", חבל "יעקב וזהּו להחיֹותֹו, האדם ּבגּוף הּמתלּבׁשת הּנׁשמה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבהארת
וכביכֹול ּבהעצמּות, קׁשּורים הם הרי ּדנׁשמה חבל ידי על הּנה עקבים, ּבבחינת ׁשהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנמּוכֹות
והּנה ההתקּׁשרּות. ּבתכלית קׁשּורים הם זה ידי ועל מעלה, ׁשל נחלתֹו יׂשראל) (נׁשמֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהם
לעצם נֹוגעים הם הלא וׁשלֹום, חס ּבכרת ׁשהיא עברה אֹו לּצלן רחמנא הּכפירה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין

עצ ׁשהם ההתקּׁשרּות, ּבכללּות הינּו "ּכיההתקּׁשרּות, ּדכתיב ּדר ועל הּנפׁש, ועצם הּנׁשמה ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
האלקּות והינּו ׁשּלכם, אלקּה ּפרּוׁש ּדאלקיכם אלקיכם", לבין ּביניכם מבּדלים היּו ְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹעֹונתיכם

וידּוע ההתקּׁשרּות, ּבכללּות נֹוגעים הם הרי אּלּו וענינים הרי23ׁשּבּנׁשמה, הּנׁשמה עצם ּדעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נפׁשֹו, התקּׁשרּות ּבכללּות הּנֹוגע ּדבר איזה ּבא ּכאׁשר ולזאת ּומסּתיר, הּמעלים ּדבר ׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאין
ּבׁשּום רֹוצה אינֹו יׂשראל ּדאיׁש וכּנ"ל וׁשלֹום, חס מאלקּות זה ידי על נפרד להיֹות ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיכֹול
עברֹות ּבׁשארי אבל זה, ּדבר אצלֹו נרּגׁש ולכן מאלקּות להּפרד וׁשלֹום חס יכֹול ואינֹו ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאפן
והגם .ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁשים אינם ולכן ּפרטּיים, נימין הם הרי ּבכרת ׁשאינם וׁשלֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָחס
הוי' מּמצוֹות אחת ׁשעֹוׂשה אֹו עֹוׂשה, ואינֹו לעׂשֹותן צּוה אׁשר הוי' מּמצוֹות אחת על ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּדבעברֹו
ּכל הּוא הרי זה (ּדבפרט ּפרטית הּנימא נפסק זה ידי על הרי לעׂשֹותן, לבלּתי הוי' צּוה ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָאׁשר
להיֹותם הּנה זה ּובכל החבל, ּבכללּות חליׁשּות ׁשּפֹועל יֹותר ועֹוד הּזה), הּפרט ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעצמּות
הּבהמית ּדנפׁש הּמּדֹות הּנה ׁשּבזה והינּו ,ּכ ּכל אצלֹו נרּגׁש אינֹו הרי ּפרטּיים נימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרק
והחּיּות האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו והינּו האלקית, ּדנפׁש הּמּדֹות על ּומסּתירים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעלימים
ׁשּמכּסה אחרא ּדסטרא ׁשטּות הרּוח והינּו לּצלן, רחמנא עברה לידי ׁשּבא הּסּבה וזהּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאלקי,
מּדחי לּצלן רחמנא יֹורד הּנה וכה האלקי, האֹור אצלֹו נרּגׁש ׁשאינֹו האמת, אֹור על ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּומעלים

ּכּנ"ל. ׁשטּות הרּוח מּצד והּוא לּצלן, רחמנא אּסּור ּדבר לעׂשֹות ׁשּבא עד ּדחי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאל
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ה.)23 פרק העבודה קונטרס יט. פרק תניא ראה

כג.כב. כד.מ-613. התניא. הוי').ספר שם של (אחרונה תחתונה

i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



יג i"yz'd ,hay c"ei ,`a zyxt zay

.¯ev˜ועצם עצמּותּה על ולא האלקית ּדנפׁש מּדֹות על רק מכּסה ׁשטּות ּדרּוח ימׁשי ƒְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ְְִַַההתקּׁשרּות.

הp‰Â‰ה) מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש כןּכׁשם ּכמֹו הּנה ּדקלּפה, ׁשטּות ּבׁשם נקרא ׁשהּוא ּדעת ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין ּדקדּׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן למעלה הּטיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻיׁשנֹו

א) עּמּוד יז ּומרּקד(ּכתּבֹות הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי, ּברּבי יהּודא ר' על עליו "אמרּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
אחת, ּומקּבל אחת זֹורק ּבּדין, (ׁשלש אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָֹלפני

סבא לן מכּסף קא זירא רּבי אמר ראׁשכהרׁש"י), קּלּות ונֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
וכּו' עלמא לכּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא אפסיק נפׁשיּה נח ּכי רׁש"י), רּביכוּבעצמֹו, אמר , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

לסבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני ׁשטּותיּהכזזירא ליּה ואמרי רׁש"י) ּבֹו, מרּקד ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
רׁש"י), ּומנהגֹו, (ׁשיטתֹו לסבא" ׁשיטתיּה ליּה ואמרי רׁש"י), ּכׁשֹוטה, מתנהג (ׁשהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלסבא
ואּׁשה ּדאיׁש מאד, ּבמאד ונפלאה ּגבֹוהה מדרגה ׁשהּוא הּדעת, מן למעלה היא הרי זֹו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּדׁשטּות
הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש הּוא ואּׁשה י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ׁשכינה הרי זכּו ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
זכה זה ּבׁשביל לכן ּגבֹוהה, מדרגה זֹו הרי ּכן אם כּו'), עד עדי ּבנין ּבגּלּוי (ּובא כּו', י"ּה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָהם
כּו'. מּמׁש ּבגּלּוי אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשּזהּו כּו', ּדנּורא עּמּודא ּדאפסיק ּביֹותר נעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלגּלּויים

ּכלל ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי סֹוף אין אֹור ּדהּנה הּוא, הענין למעלהכחּובאּור והּוא , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ
מה אבל ּפנים, ּכל על הּׂשגה ּבגדר הּוא הרי נעלית הּיֹותר ּגם הּנה הּׂשגה ּדכל הּׂשגה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגדר

ׁשּיּתפ אפׁשר אי הרי הּׂשגה ּבגדר יח,ּׁשאינֹו ּפרק ּבינֹונים ׁשל ּבספר וכדאיתא ּכלל, ּבהּׂשגה ס ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּכלל, ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ולית והּדעת הּׂשכל מן למעלה ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולגּבי
"עּמ תמיד ואני ,עּמ הייתי ּבהמֹות אדע ולא בער "ואני ּכדכתיב ,יתּבר אצלֹו ּכפתיים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּכל
על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,עּמ ּתמיד אני ּובהמֹות ּבער ׁשאני ׁשּבזה ּכלֹומר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָוגֹו',
ּגם וזהּו ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה נקראת ולכן ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָידי
התּגּלּות ּבעת ּדהּנה הּזה", הּמׁשּגע ּבא "מּדּוע ׁשּכתּוב ּוכמֹו מׁשּגע, ּבׁשם נקרא ּׁשהּנביא מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻּכן

הּגׁשמּיּות ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ולהיֹות24הּנבּואה והּמּדֹות, הּׂשכל הפׁשטת והינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ּוכמֹו הּנבּואה, ּבעת הּלבּוׁשים הפׁשטת ענין ּכן ּגם ּדזהּו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ּבּטּול ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָּבבחינת

את הּוא ּגם "וּיפׁשט ּבׁשאּול עץ25ׁשּכתּוב חטא מּצד ּבאים הם ּדהּלבּוׁשים וּיתנּבא", ּבגדיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּדעת עץ חטא ידי ועל יתּבׁשׁשּו", ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם "וּיהיּו ּכתיב החטא ּדקדם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹהּדעת,
ּכי "וּידעּו ּוכתיב ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש הּוא החטא ּדעּקר וידּוע הּלבּוׁשים, ענין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹנתחּדׁש
ההרּגׁש הּלבּוׁשים, ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ורע, ּבטֹוב המערב ההרּגׁש ּבהם ׁשּנתחּדׁש הם", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻעירּמם
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שכתוב)24 מה להבין המתחיל דיבור אחרון קונטרס תניא

זוהר וראה משפטים. פרשת מהימנא רעיא בשם חיים עץ בפרי

סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור כן גם ועיין - ב. קטז, ב חלק

ה. סעיף ד פרק תורה תלמוד והלכות שם רבנו ערוך שולחן צח.

אבל)25 "את". תיבת ליתא כד) יט, א (שמואל בכתוב

כן שאין מה דתרנ"ח, קודש יד כתב בגוף הוא כבפנים

א). פרק כו (מאמר ב[קונטרס]ומעין

כו.כה. אותנו. מבייש (רבנו) כז.הזקן העולם. כל ובין בינו אש עמוד הפסיק העולם, מן כח.כשנפטר לזקן. השוט לו איןהועיל

כלל. בו (משיגה) תופסת מחשבה



dlkיד izeg` ipbl iz`a

להיֹות צרי היה הּנבּואה ּבעת ולכן והּמּדֹות, הּׂשכל הרּגׁש הּוא ּובׁשרׁשֹו ורע, ּבטֹוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהמערב
ּבּטּול ּבבחינת להיֹות והינּו ּומּדֹות, ּדׂשכל ההרּגׁש הפׁשטת ענין ׁשהּוא הּלבּוׁשים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהפׁשטת
ׁשהא–ל לידע הּדת "מיסֹודי הּתֹורה, יסֹודי ּבהלכֹות ּברמּב"ם וכמבאר והחּוׁשים, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות
מתּגּבר יצרֹו ואין יצרֹו, על הּמתּגּבר וגּבֹור חכם על חלה והּנבּואה אדם, ּבני מנּבא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָיתּבר
למעלה ההּטיה ׁשּזהּו ׁשטּות, זֹו ּבחינה נקראת ולכן ּבארּכה, ׁשם וכמבאר ּדבר", ּבׁשּום ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליו
ּדהחׁש לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא הּוא ּומקּדׁש ּבמׁשּכן ׁשהעבֹודה ולהיֹות וההּׂשגה, הּדעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמן

ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּבבחינת יהיה זה ּדלעּמת ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, מעציעצמֹו הּמׁשּכן היה לכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
לי "ועׂשּו וזהּו הּדעת. מן הּלמּטה מן ונעׂשה הּמתּברר הּדעת מן הּלמעלה והינּו ּדוקא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָׁשּטים
הּברּורים ּבעבֹודת האדם עבֹודת ידי על ּבא וזה ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמקּדׁש
(פּון ּדעֹולם הּדעת מן הּלמּטה את להפ והינּו לנהֹורא, חׁשֹוכא לאהפכא ׁשּפֹועל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּלֹו,
וויילע ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ּדברים ּכּמה ּדיׁשנם הּדעת, מן למעלה מּזה ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוועלט),

וועלט טּוט הּואכטאזֹוי ּדכן לפי מּמקֹומו אֹותֹו מזיזים ׁשּבלּתי חק ּכמֹו הם האּלה והּדברים , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּלמעלה אל להפכֹו צריכים זה את הּנה כּו', והּדֹומה נּמּוס עניני ּבכּמה ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהנהגת
הם העֹולם הרּגׁש מּצד הּנה הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני מׁשל ּדר על ּוכמֹו ּבעבֹודה, הּדעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמן
על האּלּו זמּנים הּנה מקֹום ּומּכל ּומּתן, ּבמּׂשא להתעּסק ּכׁשּצרי וגם ּוזמּנים, ּבעּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָקבּועים
נּדחים הם ּותפּלה ּתֹורה ׁשל הּקביעּות ּוזמּני ועּקר, ּכלל נּדחים ּובלּתי ניזזים ּבלּתי הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּפי
לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה נֹותן אׁשר האדם הּנה לגמרי, וׁשלֹום חס נּדחים ׁשהם ויׁש קבע, להם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָואין

רּבה ּבמדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עּתֹו הּיֹודע הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש "אין26האם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּכל יּתן ואי כּו', לביתי" ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי ׁשאעׂשה עד לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאדם
הּוא למּטה נׁשמתֹו ּבירידת הּכּונה ּׁשהיתה מה העּקר ועל ּכלל, מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנפׁשֹו
להפ עבֹודתֹו ּתהיה זאת הּנה האמת, על ׁשּמכּסה ׁשטּות הרּוח מּצד רק והּוא לגמרי, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשֹוכח
ׁשּיאיר ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי הּנה ואז לתֹורה, עּתים לֹו ויקּבע נפׁשֹו על ויעמד ּדעֹולם, זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשטּות
הּׁשטּות את להפ ׁשּפֹועל ידי ׁשעל אחרא, סטרא אתּכפיא ּכד וזהּו ּבנפׁשֹו, אלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹלֹו

וועלט פּון קא ּדעם אּון הּבהמית אסּתלקלּדנפׁש אז והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום הּקדּׁשה אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עלמין. ּכל הּסֹובב אֹור ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּולהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיקרא

.¯ev˜הּׂשכל הרּגׁש הפׁשטת ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ודעת מּטעם למעלה והּטיה ׁשטּות יבאר ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻ
לׁשטּות זה ּדלעּמת ּדׁשטּות אתהּפכא ׁשּטים, מעצי הּמׁשּכן הּנבּואה. ּבעת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻוהּמּדֹות

ואחד. אחד ּכל ּבעבֹודת זה ּדר ועל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּדקדּׁשה.
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ג.)26 ט, פרשה רבה דברים

ל.כט. "העולם". עושה כך העולם.כי (עניני) של וההתלהבות

*`"iyz ,hay c"ei ,c"qa

·˙Bkאדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ליֹום1ּכבֹוד ּבמאמרֹו , ≈ְְְְְֲִִַַַָָֻ
השי"ת: ׁשבט יּו"ד ְְְִַָהסּתלקּותֹו,

È˙‡aּכּלה אחֹותי רּבה2לגּני ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָ
לגנּוני,3(ּבמקֹומֹו לגּני, אּלא ּכאן ּכתיב אין לגן ( ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה, עּקרי ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָלמקֹום
ׁשכינה, עּקר הּלׁשֹון ּדּיּוק ּולהבין לׁשֹונֹו. ּכאן עד ְְְְִִִִַַָָָָָָָהיתה.
הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מבאר ׁשכינה ּבפירּוׁש )אהנה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

מּלׁשֹון ּומתלּבׁשת, ׁשּׁשֹוכנת ׁשם על ׁשכינה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת
ּבתֹוכם סֹוף.4וׁשכנּתי אין אֹור התּגּלּות ראׁשית ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּׁשּכֹותב מּמה סֹוף5והּנה אין אֹור התּגּלּות ׁשראׁשית ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
הּוא ׁשכינה ׁשענין מּזה מּובן ׁשכינה, ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנקראת
האֹור ּבבחינת ּגם ּכן, ּגם מאצילּות מעלה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמעלה
אין ּבאֹור הּוא ההתּגּלּות ראׁשית ׁשהרי הּצמצּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּלפני
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּכתב ּוכמֹו הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻסֹוף

איןבהאמצעי אֹור עצמּיּות לגּבי וחּוט הּקו הארת ּכי ( ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָ
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ופנ"ב.א) פמ"א בתניא

א'תתכהב) ע' האזינו באוה"ת נדפס פכ"ז) [תרל"ז] הגדול וככה בד"ה (הובא בעוזרי לי הוי' ע"פ .6בביאור

מראי המו"ל ידי על ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה המאמר (*

המאמר הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים ה'שי"ת.exwiraמיוסדמקומות לגני באתי מד"ה הראשון הפרק רד"ה1)על

.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני א.2)באתי ה, הפסוק.3)שה"ש על ח.4)שהש"ר כה, שם.5)תרומה פנ"ב ובשינויים6)בתניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שניתן המאמר [=תש"י], ה'שי"ת לגני באתי המשך

ד"ה {והמשכו: הסתלקותו יום ה'שי"ת, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד נ"ע

עשרים מכיל ניסן)}, ב' ליום ההמשך וסיום לפורים, מאמר בגנים, היושבת

אחד פרק - לגני באתי ד"ה במאמרו לבאר הרבי נוהג ושנה שנה ובכל פרקים,

שנה, עשרים לאחר מההמשך.

מתחילת עודֿהפעם לבאר החל

לקונטרסה'המשך' דבר' 'פתח (מתוך

תשמ"ח) שבט לגניי' באתי ד"ה .

מיוסד הפרק·Â¯˜ÈÚתשי"א על

ההילולא מההמשך הראשון

הרביעית. בפעם זו בשנה הנלמד

דברי כאן מובא למאמר כהקדמה

השירים בשיר רבה המדרש

"באתי הפסוק על ה' פרשה

ביאור). מילות (בהוספת לגני"

È�‚Ï È˙‡·הקמת זמן על מדובר

שאז משה בידי במדבר המשכן

הזה בעולם לשכון שכינה ירדה

ישראל. ÌÁ�Óבקרב È·¯ ¯Ó‡

,‰�Â·‡ ¯· ¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ‰È�˙Á

:‰�ÒÂÈ È·¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ì˘·

‡Ï‡ Ô‡Î ·È˙Î ÔÈ‡ "Ô‚Ï È˙‡·"

"È�‚Ï"לי המיוחד -È�Â�‚Ï,הגן

שנסתלקתי גן לאותו חופתי,

È¯˜ÈÚממנו, ‰È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ

‰�ÈÎ˘ ¯˜ÈÚÂ .‰ÏÈÁ˙Óהאם‰˙È‰ ÌÈ�Â˙Á˙· ‡Ïהיתה השכינה שהרי ?

מקומה! וזהו התחתון, הזה בעולם „È˙Î·מתחילה ‡Â‰ אצל‰„‡ שכתוב זהו

וחוה "ÍÏ‰Ó"אדם ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡ "Ô‚· ÍÏ‰˙Ó ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÚÓ˘ÈÂ"

.˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ÍÏ‰˙Ó ‡Ï‡ Ô‡Î ·È˙Î ÔÈ‡'מהלך' כתוב אין

לרקיע מהארץ מעט מעט ועולה מקפץ - 'מתהלך' אלא ובא' 'הולך מלשון

‰¯‡˘ÔÂכדלהלן. Ì„‡ ‡ËÁהדעת מעץ ÚÈ˜¯Ïואכל ‰�ÈÎ˘‰ ‰˜Ï˙Ò�Â

ÔÂ˘‡¯‰לארץ ˜ÔÈהקרוב ‡ËÁ הבל, את ËÁ‡והרג ,È�˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

לעב‡�Â˘דור זרהשהתחילו עבודה „Â¯וד ‡ËÁ ,È˘ÈÏ˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

‰‚ÏÙ‰ ¯Â„ - Ï„‚Ó‰ ¯Â„ ‡ËÁ ,ÈÚÈ·¯‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò� ÏÂ·Ó‰לבנות שרצו

Â‡ËÁמגדל ,È˘˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò� ÌÂ„Ò È˘�‡ Â‡ËÁ ,È˘ÈÓÁ‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

Ì‰¯·‡ ÈÓÈ· ÌÈÈ¯ˆÓ‰'זמה 'שטופי Â„ÓÚשהיו Ô„‚�Î .ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

˜ÁˆÈ „ÓÚ ,È˘˘Ï ÈÚÈ·˘Ó ‰„È¯Â‰ Ì‰¯·‡ ‰ÎÊ ı¯‡Ï ‰Â„È¯Â‰Â ÌÈ˜È„ˆ ‰Ú·˘

ÈÂÏ „ÓÚ ,ÈÚÈ·¯Ï È˘ÈÓÁÓ ‰„È¯Â‰Â ·˜ÚÈ „ÓÚ ,È˘ÈÓÁÏ È˘˘Ó ‰„È¯Â‰Â

Ì¯ÓÚ „ÓÚ ,È�˘Ï È˘ÈÏ˘Ó ‰„È¯Â‰Â ˙‰˜ „ÓÚ ,È˘ÈÏ˘Ï ÈÚÈ·¯Ó ‰„È¯Â‰Â

‡Â‰˘ „Á‡Ï È�˘Ó ‰„È¯Â‰Âה ı¯‡Ï.הרקיע ‰„È¯Â‰Â ‰˘Ó „ÓÚ ,ÔÂ˘‡¯

¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·k ·˙Bk1B¯Ó‡Óa ללמוד, שמסר ≈¿¿À«ƒ»ƒ«¿¿«¬»
:˙"È˘‰ Ë·L „"eÈ ,B˙e˜ÏzÒ‰ ÌBÈÏ¿ƒ¿«¿¿»

‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a2 »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
זמן על כאמור, מדבר, זה פסוק

במשכן, השכינה השראת

לגני'. 'באתי אומר שהקב"ה

ישראל כנסת היא כלה' ו'אחותי

לכלה È‡Â˙‡שנמשלה ,¿ƒ»
BÓB˜Óa) ‰a¯ L¯„Óa3 ¿ƒ¿»«»ƒ¿
זה פסוק על )בשיר-השירים
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ô‚Ïלא ¿«≈¿ƒ»

סתם 'לגן' Èp‚Ï,כתוב ‡l‡∆»¿«ƒ
È�e�‚ÏלחופתיÌB˜ÓÏ , ƒ¿ƒ¿»

,‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
.B�BLÏ Ô‡k „Ú .‰˙È‰»¿»«»¿
¯wÚ ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ïe¿»ƒƒ«»ƒ»

‰�ÈÎLשיש שמשמעותו ¿ƒ»
באיזו עיקרה, ויש סתם שכינה

מדובר Le¯ÈÙaדרגה ‰�‰ ?ƒ≈¿≈
„B·k ¯‡·Ó ‰�ÈÎL¿ƒ»¿»≈¿
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜א( ¿À««¿«»≈

ÌL ÏÚ ‰�ÈÎL ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿ƒ»«≈
˙LaÏ˙Óe ˙�ÎBMLבעולמות ומתלבש יורד האלוקי שהאור -ÔBLlÓ , ∆∆∆ƒ¿«∆∆ƒ»
מקדש לי "ועשו ÌÎB˙aהפסוק Èz�ÎLÂ4"L 'שכינה', ‰e‡דרגת ¿»«¿ƒ¿»∆

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡¯'שהי מוגבל הבלתי האלוקי האור - ≈ƒƒ¿«≈
"שכינה" נקרא הוא אזי התגלות לכלל בא הוא כאשר בהעלם, .בתחילתו

Â?מדובר דרגה איזו על ביאור BkM˙·צריך ‰nÓ ‰p‰5במאמר ¿ƒ≈ƒ«∆≈
Ô·eÓ ,‰�ÈÎL ÌLa ˙‡¯˜� ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»»

Ó ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰�ÈÎL ÔÈ�ÚL ‰fÓה Ìbעולם ˙eÏÈˆ‡ ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»«¿»≈¬ƒ«
,Ôkנמצאת 'שכינה' דרגת יותר, גבוה È�ÙlLועוד ¯B‡‰ ˙�ÈÁ·a Ìb ≈«ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰להתקיים שיוכלו עלֿמנת הגדול אורו את הקב"ה שצמצם (לפני «ƒ¿
זה) אור לגבי במציאות יתבטלו ולא ונבראים ¯‡ÈL˙עולמות È¯‰L ,∆¬≈≈ƒ

,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ‡e‰ ˙elb˙‰‰לבאר ומתחיל «ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
ב'שכינה': ‰‡ÈÚˆÓהדרגות ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ·˙kL BÓÎeב( ¿∆»«¿¿À««¿»¡¿»ƒ

ËeÁÂ Âw‰ ˙¯‡‰ Èkשנמשלה מועטת הארה נמשכת הצמצום אחר - ƒ∆»«««¿
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טו

*`"iyz ,hay c"ei ,c"qa

·˙Bkאדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ליֹום1ּכבֹוד ּבמאמרֹו , ≈ְְְְְֲִִַַַָָֻ
השי"ת: ׁשבט יּו"ד ְְְִַָהסּתלקּותֹו,

È˙‡aּכּלה אחֹותי רּבה2לגּני ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַָָָָ
לגנּוני,3(ּבמקֹומֹו לגּני, אּלא ּכאן ּכתיב אין לגן ( ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה, עּקרי ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָלמקֹום
ׁשכינה, עּקר הּלׁשֹון ּדּיּוק ּולהבין לׁשֹונֹו. ּכאן עד ְְְְִִִִַַָָָָָָָהיתה.
הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מבאר ׁשכינה ּבפירּוׁש )אהנה ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻ

מּלׁשֹון ּומתלּבׁשת, ׁשּׁשֹוכנת ׁשם על ׁשכינה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת
ּבתֹוכם סֹוף.4וׁשכנּתי אין אֹור התּגּלּות ראׁשית ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּׁשּכֹותב מּמה סֹוף5והּנה אין אֹור התּגּלּות ׁשראׁשית ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
הּוא ׁשכינה ׁשענין מּזה מּובן ׁשכינה, ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנקראת
האֹור ּבבחינת ּגם ּכן, ּגם מאצילּות מעלה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלמעלה
אין ּבאֹור הּוא ההתּגּלּות ראׁשית ׁשהרי הּצמצּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשּלפני
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ׁשּכתב ּוכמֹו הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻסֹוף

איןבהאמצעי אֹור עצמּיּות לגּבי וחּוט הּקו הארת ּכי ( ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָ
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ופנ"ב.א) פמ"א בתניא

א'תתכהב) ע' האזינו באוה"ת נדפס פכ"ז) [תרל"ז] הגדול וככה בד"ה (הובא בעוזרי לי הוי' ע"פ .6בביאור

מראי המו"ל ידי על ניתוספו זו בהוצאה מקומות. ומראי הערות בו להוסיף והואיל שליט"א אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה המאמר (*

המאמר הממוספרות). (בהערות וכו' מחז"ל לפסוקים ה'שי"ת.exwiraמיוסדמקומות לגני באתי מד"ה הראשון הפרק רד"ה1)על

.(111 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני א.2)באתי ה, הפסוק.3)שה"ש על ח.4)שהש"ר כה, שם.5)תרומה פנ"ב ובשינויים6)בתניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שניתן המאמר [=תש"י], ה'שי"ת לגני באתי המשך

ד"ה {והמשכו: הסתלקותו יום ה'שי"ת, שבט יו"ד ביום אותו ללמוד נ"ע

עשרים מכיל ניסן)}, ב' ליום ההמשך וסיום לפורים, מאמר בגנים, היושבת

אחד פרק - לגני באתי ד"ה במאמרו לבאר הרבי נוהג ושנה שנה ובכל פרקים,

שנה, עשרים לאחר מההמשך.

מתחילת עודֿהפעם לבאר החל

לקונטרסה'המשך' דבר' 'פתח (מתוך

תשמ"ח) שבט לגניי' באתי ד"ה .

מיוסד הפרק·Â¯˜ÈÚתשי"א על

ההילולא מההמשך הראשון

הרביעית. בפעם זו בשנה הנלמד

דברי כאן מובא למאמר כהקדמה

השירים בשיר רבה המדרש

"באתי הפסוק על ה' פרשה

ביאור). מילות (בהוספת לגני"

È�‚Ï È˙‡·הקמת זמן על מדובר

שאז משה בידי במדבר המשכן

הזה בעולם לשכון שכינה ירדה

ישראל. ÌÁ�Óבקרב È·¯ ¯Ó‡

,‰�Â·‡ ¯· ¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ‰È�˙Á

:‰�ÒÂÈ È·¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ì˘·

‡Ï‡ Ô‡Î ·È˙Î ÔÈ‡ "Ô‚Ï È˙‡·"

"È�‚Ï"לי המיוחד -È�Â�‚Ï,הגן

שנסתלקתי גן לאותו חופתי,

È¯˜ÈÚממנו, ‰È‰˘ ÌÂ˜ÓÏ

‰�ÈÎ˘ ¯˜ÈÚÂ .‰ÏÈÁ˙Óהאם‰˙È‰ ÌÈ�Â˙Á˙· ‡Ïהיתה השכינה שהרי ?

מקומה! וזהו התחתון, הזה בעולם „È˙Î·מתחילה ‡Â‰ אצל‰„‡ שכתוב זהו

וחוה "ÍÏ‰Ó"אדם ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡ "Ô‚· ÍÏ‰˙Ó ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÚÓ˘ÈÂ"

.˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ˜ÈÏÒÂ ıÙ˜Ó ÍÏ‰˙Ó ‡Ï‡ Ô‡Î ·È˙Î ÔÈ‡'מהלך' כתוב אין

לרקיע מהארץ מעט מעט ועולה מקפץ - 'מתהלך' אלא ובא' 'הולך מלשון

‰¯‡˘ÔÂכדלהלן. Ì„‡ ‡ËÁהדעת מעץ ÚÈ˜¯Ïואכל ‰�ÈÎ˘‰ ‰˜Ï˙Ò�Â

ÔÂ˘‡¯‰לארץ ˜ÔÈהקרוב ‡ËÁ הבל, את ËÁ‡והרג ,È�˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

לעב‡�Â˘דור זרהשהתחילו עבודה „Â¯וד ‡ËÁ ,È˘ÈÏ˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

‰‚ÏÙ‰ ¯Â„ - Ï„‚Ó‰ ¯Â„ ‡ËÁ ,ÈÚÈ·¯‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò� ÏÂ·Ó‰לבנות שרצו

Â‡ËÁמגדל ,È˘˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò� ÌÂ„Ò È˘�‡ Â‡ËÁ ,È˘ÈÓÁ‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

Ì‰¯·‡ ÈÓÈ· ÌÈÈ¯ˆÓ‰'זמה 'שטופי Â„ÓÚשהיו Ô„‚�Î .ÈÚÈ·˘‰ ÚÈ˜¯Ï ‰˜Ï˙Ò�

˜ÁˆÈ „ÓÚ ,È˘˘Ï ÈÚÈ·˘Ó ‰„È¯Â‰ Ì‰¯·‡ ‰ÎÊ ı¯‡Ï ‰Â„È¯Â‰Â ÌÈ˜È„ˆ ‰Ú·˘

ÈÂÏ „ÓÚ ,ÈÚÈ·¯Ï È˘ÈÓÁÓ ‰„È¯Â‰Â ·˜ÚÈ „ÓÚ ,È˘ÈÓÁÏ È˘˘Ó ‰„È¯Â‰Â

Ì¯ÓÚ „ÓÚ ,È�˘Ï È˘ÈÏ˘Ó ‰„È¯Â‰Â ˙‰˜ „ÓÚ ,È˘ÈÏ˘Ï ÈÚÈ·¯Ó ‰„È¯Â‰Â

‡Â‰˘ „Á‡Ï È�˘Ó ‰„È¯Â‰Âה ı¯‡Ï.הרקיע ‰„È¯Â‰Â ‰˘Ó „ÓÚ ,ÔÂ˘‡¯

¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·k ·˙Bk1B¯Ó‡Óa ללמוד, שמסר ≈¿¿À«ƒ»ƒ«¿¿«¬»
:˙"È˘‰ Ë·L „"eÈ ,B˙e˜ÏzÒ‰ ÌBÈÏ¿ƒ¿«¿¿»

‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a2 »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
זמן על כאמור, מדבר, זה פסוק

במשכן, השכינה השראת

לגני'. 'באתי אומר שהקב"ה

ישראל כנסת היא כלה' ו'אחותי

לכלה È‡Â˙‡שנמשלה ,¿ƒ»
BÓB˜Óa) ‰a¯ L¯„Óa3 ¿ƒ¿»«»ƒ¿
זה פסוק על )בשיר-השירים
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ô‚Ïלא ¿«≈¿ƒ»

סתם 'לגן' Èp‚Ï,כתוב ‡l‡∆»¿«ƒ
È�e�‚ÏלחופתיÌB˜ÓÏ , ƒ¿ƒ¿»

,‰lÁza È¯wÚ ‰È‰L∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
.B�BLÏ Ô‡k „Ú .‰˙È‰»¿»«»¿
¯wÚ ÔBLl‰ ˜eic ÔÈ·‰Ïe¿»ƒƒ«»ƒ»

‰�ÈÎLשיש שמשמעותו ¿ƒ»
באיזו עיקרה, ויש סתם שכינה

מדובר Le¯ÈÙaדרגה ‰�‰ ?ƒ≈¿≈
„B·k ¯‡·Ó ‰�ÈÎL¿ƒ»¿»≈¿
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˙M„˜א( ¿À««¿«»≈

ÌL ÏÚ ‰�ÈÎL ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿ƒ»«≈
˙LaÏ˙Óe ˙�ÎBMLבעולמות ומתלבש יורד האלוקי שהאור -ÔBLlÓ , ∆∆∆ƒ¿«∆∆ƒ»
מקדש לי "ועשו ÌÎB˙aהפסוק Èz�ÎLÂ4"L 'שכינה', ‰e‡דרגת ¿»«¿ƒ¿»∆

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡¯'שהי מוגבל הבלתי האלוקי האור - ≈ƒƒ¿«≈
"שכינה" נקרא הוא אזי התגלות לכלל בא הוא כאשר בהעלם, .בתחילתו

Â?מדובר דרגה איזו על ביאור BkM˙·צריך ‰nÓ ‰p‰5במאמר ¿ƒ≈ƒ«∆≈
Ô·eÓ ,‰�ÈÎL ÌLa ˙‡¯˜� ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙elb˙‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»»

Ó ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰�ÈÎL ÔÈ�ÚL ‰fÓה Ìbעולם ˙eÏÈˆ‡ ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿«¿»«¿»≈¬ƒ«
,Ôkנמצאת 'שכינה' דרגת יותר, גבוה È�ÙlLועוד ¯B‡‰ ˙�ÈÁ·a Ìb ≈«ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰להתקיים שיוכלו עלֿמנת הגדול אורו את הקב"ה שצמצם (לפני «ƒ¿
זה) אור לגבי במציאות יתבטלו ולא ונבראים ¯‡ÈL˙עולמות È¯‰L ,∆¬≈≈ƒ

,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ‡e‰ ˙elb˙‰‰לבאר ומתחיל «ƒ¿«¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
ב'שכינה': ‰‡ÈÚˆÓהדרגות ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ·˙kL BÓÎeב( ¿∆»«¿¿À««¿»¡¿»ƒ

ËeÁÂ Âw‰ ˙¯‡‰ Èkשנמשלה מועטת הארה נמשכת הצמצום אחר - ƒ∆»«««¿
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ipblטז iz`a

מקֹום ּבכל הּוא ׁשכינה ענין ּכי ׁשכינה. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָסֹוף
ּבׁשם נקראת הּמלכּות הּנה אצילּות לגּבי ענינֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָלפי
ׁשכינה נקראת ּדאצילּות ּׁשמלכּות מה ּבזה וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשכינה.

צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ּדוקאגמבאר ׁשּזהּו ( ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
אבל הּבריאה, לעֹולם עּתיק ּבחינת ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָּכמֹו
הּספירֹות (עם עּמהם מיּוחדת היא ּבאצילּות ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָּבהיֹותּה
זה אין מקֹום ּומּכל ׁשכינה. לׁשֹון ׁשּי ולא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּדאצילּות)
ּכי ׁשכינה, ּבׁשם נקרא ׁשהּקו לעיל ּׁשּנאמר למה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָסֹותר
ואף ּדאצילּות, מלכּות הינּו רז"ל ּבדברי ׁשּנאמר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשכינה
אבל ּדוקא, לבריאה עּתיק ּבחינת ּכׁשּנעׂשית רק זאת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּגם
ּגם הנה סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הינּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָּבׁשרׁשּה,
נקרא ּׁשהּקו מה הּטעמים ואחד ׁשכינה. ּבׁשם נקרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהּקו
קדּׁשת ּכבֹוד ּכתב סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשכינה ְְְְְִֵֵֵַַַָָֻּבׁשם

מהר"ׁש ּבׁשבילדאדמֹו"ר המׁשכתֹו ּכּונת ׁשהּקו לפי ( ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָ
ּגם הנה ולכן יׂשראל, ּונׁשמֹות ּבעֹולמֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּיתלּבׁש
ׁשכינה יֹותר ּולמעלה ׁשכינה. ּבׁשם נקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבראׁשיתֹו
קדּׁשת ּכבֹוד מבאר מהּצמצּום, למעלה הראׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֻּבׁשרׁשֹו

עדן נׁשמתֹו לפניהאדמֹו"ר ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשּגּלּוי ( ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ׁשּלפני האֹור ׁשּבכללּות ׁשכינה. ּבׁשם נקרא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּצמצּום,
והתּפּׁשטּות האֹור עצם מדרגֹות, ג' ּבֹו יׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּצמצּום
ּכמֹו האֹור ּגּלּוי מדרגֹות, ב' האֹור ּובהתּפּׁשטּות ְְְְְִִֵַַָָָהאֹור,
האֹור וגּלּוי הּסֹובב, אֹור מקֹור ׁשּזהּו לעצמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא
וגּלּוי הּממּלא, אֹור מקֹור ׁשּזהּו להעֹולמֹות הּׁשּי ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלעצמֹו
הּצמצּום לפני ׁשהּוא ואף ׁשכינה. ּבׁשם נקרא הּזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאֹור
להיֹות הצר ׁשּלכן לעֹולמֹות, מקֹור ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻואי
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ב].ג) [ח, רפ"ב אני דשחורה ביאור שה"ש בלקו"ת

שם.ד) וככה בד"ה

175]ה) ע' תרצ"ט [סה"מ תרצ"ט אכה"ד אלקים וידבר ד"ה ועייג"כ ואילך]. תקטז [ע' ישראל קדש ד"ה רס"ו .7המשך

ע' תרנ"ז סה"מ ואילך. תתיט ע' ח"ב צדק להצמח הזהר ביאורי גם וראה רלה. ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי עטר"ת– ואילך. קצט

ואילך. ק (ס7)ס"ע תרס"ח אלקים וידבר ד"ה על מיוסד קסא).והוא ע' תרס"ח ה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

והיא העולמות) בכל אלוקי אור הממשיכה היא זו (והארה וחוט' ≈»¿Èa‚Ïל'קו
‰�ÈÎL ÔÈ�Ú Èk .‰�ÈÎL ÌLa ˙‡¯˜� ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eiÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ»
˙eÎÏn‰ ‰p‰ ˙eÏÈˆ‡ Èa‚Ï .B�È�Ú ÈÙÏ ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¬ƒƒ≈««¿
העולמות להחיות יורדת גם שהיא האצילות שבעולם האחרונה המדריגה

מאצילות ≈¿ƒ�˜¯‡˙שלמטה
‰Êa Ì‚Â .‰�ÈÎL ÌLa¿≈¿ƒ»¿«¿∆
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓM ‰Ó«∆«¿«¬ƒ
¯‡·Ó ‰�ÈÎL ˙‡¯˜�ƒ¿≈¿ƒ»¿»≈
¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k¿¿À««¿

˜„ˆ ÁÓv‰גe‰fL ( «∆«∆∆∆∆
˙ÈNÚpL BÓk ‡˜Âc«¿»¿∆«¬≈

˜ÈzÚ ˙�ÈÁaמקור=] ¿ƒ««ƒ
‰È¯a‡‰,ושורש] ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ»

d˙BÈ‰a Ï·‡במקומה ¬»ƒ¿»
˙„ÁeÈÓ ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡a«¬ƒƒ¿∆∆

ÌÚ) Ì‰nÚשאר˙B¯ÈÙq‰ ƒ»∆ƒ«¿ƒ
CiL ‡ÏÂ (˙eÏÈˆ‡cעליה «¬ƒ¿…«»
Â .‰�ÈÎL ÔBLÏלמרות »¿ƒ»¿

במדריגה (שנמוכה ש'מלכות'

בשם שנקראת היא מה'קו')

Ê‰'שכינה' ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈∆
ÏÈÚÏ ¯Ó‡pM ‰ÓÏ ¯˙BÒ≈¿«∆∆¡«¿≈
ÌLa ‡¯˜� Âw‰L∆««ƒ¿»¿≈
‰�ÈÎL Èk ,‰�ÈÎL¿ƒ»ƒ¿ƒ»

Ï"Ê¯ È¯·„a ¯Ó‡pLבכל ∆∆¡«¿ƒ¿≈««
כאשר ובמדרש, בגמרא מקום

"שכינה" בלשון משתמשים רז"ל

-,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ e�È‰«¿«¿«¬ƒ
˙‡Ê Ìb Û‡Â,כאמור˜¯ ¿««…«

˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ˙ÈNÚpLk¿∆«¬≈¿ƒ««ƒ
Ï·‡ ,‡˜Âc ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒ»«¿»¬»

dL¯La'ה'מלכות של ¿»¿»
e‰L‡דאצילות BÓk e�È‰ ,«¿¿∆

‰�‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ Èa‚Ï¿«≈≈ƒ≈
ÌLa ‡¯˜� Âw‰ Ìb«««ƒ¿»¿≈

Èa‚Ï ‰�ÈÎL ÌLa ‡¯˜� Âw‰M ‰Ó ÌÈÓÚh‰ „Á‡Â .‰�ÈÎL¿ƒ»¿«««¿»ƒ«∆««ƒ¿»¿≈¿ƒ»¿«≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·k ·˙k ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡דÈÙÏ ( ≈»«¿¿À««¿«««¿ƒ

Lאור˙BÓL�e ˙BÓÏBÚa LaÏ˙iL ÏÈ·La B˙ÎLÓ‰ ˙�ek Âw‰ ∆«««»««¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈»»¿»
B˙ÈL‡¯a Ìb ‰�‰ ÔÎÏÂ ,Ï‡¯NÈגבוהה בדרגה הוא ששם למרות ƒ¿»≈¿»≈ƒ≈«¿≈ƒ

ÈÎL�‰ביותר ÌLa מלשון�˜¯‡ היא שכינה קודם, שהוזכר כמו ƒ¿»¿≈¿ƒ»
למטה לשכון היא המשכתו כוונת כל הרי – הקו ואור ומתלבשת', .'ששוכנת

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe'מה'קו ¿«¿»≈
ÔBL‡¯‰ BL¯La ‰�ÈÎL¿ƒ»¿»¿»ƒ
,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿
˙M„˜ „B·k ¯‡·Ó¿»≈¿¿À«

¯"BÓ„‡מוהרש"בB˙ÓL� «¿ƒ¿»
Ô„ÚהBÓk ¯B‡‰ ÈelbL ( ≈∆∆ƒ»¿

,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ‡e‰L∆ƒ¿≈«ƒ¿
.‰�ÈÎL ÌLa ‡¯˜�ƒ¿»¿≈¿ƒ»
È�ÙlL ¯B‡‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»»∆ƒ¿≈
'‚ Ba LÈ ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈
¯B‡‰ ÌˆÚ ,˙B‚¯„Ó- «¿≈∆∆»

האור ¿»¿eËMt˙‰Â¿ƒ˙מקור
˙eËMt˙‰·e ,¯B‡‰»¿ƒ¿«¿
Èelb ,˙B‚¯„Ó '· ¯B‡‰»«¿≈ƒ
BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk ¯B‡‰»¿∆¿«¿
בעצמו המתחכם רב בדוגמת

השכ שאינהללמוד עמוקה לה

לתלמידו להורידה כלל שייכת

··Bq‰ ¯B‡ ¯B˜Ó e‰fL- ∆∆¿«≈
בעולמות מאיר שאינו גבוה אור

פנימי באופן Èel‚Âובנבראים ,¿ƒ
CiM‰ BÓˆÚÏ ¯B‡‰»¿«¿««»

˙BÓÏBÚ‰Ïרב בדוגמת ¿»»
להוריד כיצד בשכלו המתחכם

לתלמידו זו ∆∆e‰fLהשכלה
‡lÓn‰ ¯B‡ ¯B˜Óאור - »«¿«≈

בעולמות המאיר יותר נמוך

פנימי באופן Èel‚Âובנבראים ,¿ƒ
‰f‰ ¯B‡‰התפשטות") »«∆

כפי לעולמות" השייכת האור,

הצמצום) לפני עוד «¿ƒ�˜¯‡שהיא
‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ‡e‰L Û‡Â .‰�ÈÎL ÌLa¿≈¿ƒ»¿«∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ï Í¯ˆ‰ ÔÎlL ,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Óבכוחכיון שאין »»»∆»≈À¿«ƒ¿«ƒ¿
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`"iyz'd ,hay c"ei

ּדוקא, סּלּוק ּבבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון וצמצּום ְְְְְִִִִִִֶַַַָָהּצמצּום,
עּקר הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו ׁשכינה. ּבׁשם נקרא מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמּכל
הּׁשכינה ׁשּגּלּוי הינּו היתה, ּבתחּתֹונים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָׁשכינה
אצילּות, לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשכינה לא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּבּתחּתֹונים,
הינּו סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו לא ּגם מלכּות, ְְְְְֵֵֶַַַַַֹהינּו
ּבתחּתֹונים היתה הּׁשכינה ּופנימּיּות עּקר אם ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָהּקו,

האֹור ּכי ּבסדרוּדוקא, ּבא הּוא הרי ּבעֹולמֹות ׁשּנתלּבׁש ( ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּׁשּנמׁש מה וכל יֹותר, ּבגּלּוי מאיר ּולמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהדרגה.

הא מתמעט ּדסדרּומׁשּתלׁשל ּבאֹור ּבכלל הּוא וכן ֹור. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האֹור למּטה ּגם היה החטא ׁשּקֹודם ואף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
למעלה. יֹותר האֹור ּגּלּוי אז ּגם היה מקֹום מּכל ְְְִִִֵַַָָָָָָָּבגּלּוי,

רז"ל ׂשמאלֹו*וּוכמאמר נטה ׁשמים ּוברא ימינֹו נטה ( ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹ
מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור על הּכּונה אּלא ארץ. ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוברא

ׁשכינה. ְִִָָעּקר

מבֹוארp‰Â‰ב) היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֶַַָָָָ
הּזה עֹולם על קאי ּדתחּתֹונים ְְְִִִֵֶַַַַָָָמהּמדרׁש
נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ּדעל ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּגׁשמי,
סיני הר על ּתֹורה מּתן ידי ועל לרקיע, מארץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
החטא ידי על ׁשּנעׂשה הּסּלּוק ועּקר לגנּוני. לגּני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבאתי
הרי החטא, ׁשּבענין ּוכמֹו ּדוקא. הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
חטא ידי על ׁשהרי הּדעת, עץ חטא היה החטאים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָעּקר
עץ וחטא החטאים, לׁשאר מקֹום נתינת היה הּדעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעץ
ּכמֹו וכּו', ואנֹוׁש ּדקין להחטאים וגֹורם סּבה היה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּדעת
החטא ידי על ׁשּנעׂשה ּדהּסּלּוק החטא, ּבפעּולת הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָכן
עץ חטא ידי על ּׁשּנסּתּלק מה הּוא הּסּלּוק עּקר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּנה
ׁשכינה ׁשעּקר ּדכׁשם ּדוקא הּתחּתֹון הּזה מעֹולם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת
הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבתחּתֹונים
ּדוקא, מהארץ ּׁשּנסּתּלקה מה הּוא הּסּלּוק ּדעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּסלּוק,
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יז `"iyz'd ,hay c"ei

ּדוקא, סּלּוק ּבבחינת ׁשהּוא הראׁשֹון וצמצּום ְְְְְִִִִִִֶַַַָָהּצמצּום,
עּקר הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו ׁשכינה. ּבׁשם נקרא מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמּכל
הּׁשכינה ׁשּגּלּוי הינּו היתה, ּבתחּתֹונים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָׁשכינה
אצילּות, לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו הּׁשכינה לא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּבּתחּתֹונים,
הינּו סֹוף, אין אֹור לגּבי ׁשהּוא ּכמֹו לא ּגם מלכּות, ְְְְְֵֵֶַַַַַֹהינּו
ּבתחּתֹונים היתה הּׁשכינה ּופנימּיּות עּקר אם ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָהּקו,

האֹור ּכי ּבסדרוּדוקא, ּבא הּוא הרי ּבעֹולמֹות ׁשּנתלּבׁש ( ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּׁשּנמׁש מה וכל יֹותר, ּבגּלּוי מאיר ּולמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוהדרגה.

הא מתמעט ּדסדרּומׁשּתלׁשל ּבאֹור ּבכלל הּוא וכן ֹור. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
האֹור למּטה ּגם היה החטא ׁשּקֹודם ואף ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
למעלה. יֹותר האֹור ּגּלּוי אז ּגם היה מקֹום מּכל ְְְִִִֵַַָָָָָָָּבגּלּוי,

רז"ל ׂשמאלֹו*וּוכמאמר נטה ׁשמים ּוברא ימינֹו נטה ( ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹ
מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור על הּכּונה אּלא ארץ. ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוברא

ׁשכינה. ְִִָָעּקר

מבֹוארp‰Â‰ב) היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ּדעּקר זה ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֶַַָָָָ
הּזה עֹולם על קאי ּדתחּתֹונים ְְְִִִֵֶַַַַָָָמהּמדרׁש
נסּתּלקה הּדעת עץ חטא ידי ּדעל ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָהּגׁשמי,
סיני הר על ּתֹורה מּתן ידי ועל לרקיע, מארץ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשכינה
החטא ידי על ׁשּנעׂשה הּסּלּוק ועּקר לגנּוני. לגּני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבאתי
הרי החטא, ׁשּבענין ּוכמֹו ּדוקא. הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּוא
חטא ידי על ׁשהרי הּדעת, עץ חטא היה החטאים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָעּקר
עץ וחטא החטאים, לׁשאר מקֹום נתינת היה הּדעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעץ
ּכמֹו וכּו', ואנֹוׁש ּדקין להחטאים וגֹורם סּבה היה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּדעת
החטא ידי על ׁשּנעׂשה ּדהּסּלּוק החטא, ּבפעּולת הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָכן
עץ חטא ידי על ּׁשּנסּתּלק מה הּוא הּסּלּוק עּקר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּנה
ׁשכינה ׁשעּקר ּדכׁשם ּדוקא הּתחּתֹון הּזה מעֹולם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּדעת
הּוא כן ּכמֹו הּנה ּדוקא, הּזה ּבעֹולם הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבתחּתֹונים
ּדוקא, מהארץ ּׁשּנסּתּלקה מה הּוא הּסּלּוק ּדעּקר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּסלּוק,
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הצמצום שלפני הגדול האור את לקבל כלל והנבראים ÌeˆÓˆÂהעולמות ,¿ƒ¿
‡˜Âc ˜elÒ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ÔBL‡¯‰הצמצומים משאר בשונה »ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ«¿»

סילוק הוא הראשון צמצום האור, מיעוט שעניינם הראשון, צמצום שאחרי

פנוי ומקום חלל ונשאר לגמרי ÌB˜Óהאור ÏkÓ ,‡¯˜�ÌLa ƒ»»ƒ¿»¿≈
˜eic e‰ÊÂ .‰�ÈÎL¿ƒ»¿∆ƒ
‰�ÈÎL ¯wÚ ÔBLl‰«»ƒ»¿ƒ»
e�È‰ ,‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ»¿»«¿
‰�ÈÎM‰ ÈelbL∆ƒ«¿ƒ»
‡Ï ‡e‰ ,ÌÈ�BzÁza««¿ƒ…
Èa‚Ï ‡e‰L BÓk ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿∆¿«≈

˙eÎÏÓ e�È‰ ,˙eÏÈˆ‡של ¬ƒ«¿«¿
BÓkאצילות ‡Ï Ìb ,«…¿

ÔÈ‡ ¯B‡ Èa‚Ï ‡e‰L∆¿«≈≈
Ì‡ Èk ,Âw‰ e�È‰ ,ÛBÒ«¿««ƒƒ
‰�ÈÎM‰ ˙eiÓÈ�Ùe ¯wÚƒ»¿ƒƒ«¿ƒ»

הצמצום «¿«‰È˙‰שלפני
,‡˜Âc ÌÈ�BzÁ˙aוהסיבה ««¿ƒ«¿»

היה שכינה עיקר שדווקא לכך

מדריגות ולא הזה בעולם

כיון ממנה, הנמוכות 'שכינה'

יכולות אינן אלו שמדריגות

הגשמי הזה בעולם Èkƒלשכון
¯B‡‰וLaÏ˙pL ( »∆ƒ¿«≈

‡a ‡e‰ È¯‰ ˙BÓÏBÚa»»¬≈»
Â .‰‚¯„‰Â ¯„Òaהוא כך ¿≈∆¿«¿»»¿

ש È‡Ó¯הסדר ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ
‰Ó ÏÎÂ ,¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈¿»«

ÏLÏzLÓe CLÓpMויורד ∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈
ÔÎÂלמטה .¯B‡‰ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈»¿≈

c ¯B‡a ÏÏÎa ‡e‰כל ƒ¿»»¿
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òהעולמות ≈∆ƒ¿«¿¿
למטה Û‡Âמלמעלה .¿«
‡ËÁ‰ Ì„BwLאדם של ∆∆«≈¿

hÓÏ‰הראשון Ìb ‰È‰»»«¿«»
Èel‚a ¯B‡‰ראינו כן ואם »¿ƒ

סדר מצד גם יכול שהאור

גם להתגלות השתלשלות

‰È‰למטה ÌB˜Ó ÏkÓ ?ƒ»»»»
‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ¯B‡‰ Èelb Ê‡ Ìbיותר מאיר שלמעלה זה חילוק והי' «»ƒ»≈¿«¿»

יותר למעלה האירו המוזכרות 'שכינה' מדריגות גם ולכן כאן .מאשר
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎeהוא)*ו ברוך B�ÈÓÈהקדוש ‰Ë�מורה - חסד - (ימין ¿«¬«««»»¿ƒ

אור) גילוי ÌÈÓLעל ‡¯·e,עליונים עולמות -BÏ‡ÓN ‰Ë�שמאל) »»»«ƒ»»¿…

מצומצם) אור - גבורה -‰�ek‰ ‡l‡ .ı¯‡ ‡¯·eשכינה ב'עיקר »»»∆∆»««»»
היתה' ÈÎL�‰בתחתונים ¯wÚ ,˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÏÚ«»∆¿«¿»≈»ƒ»¿ƒ»

ד-ה בסעיפים כמבואר הגשמי, הזה בעולם לשכון יכולה שכינה' 'עיקר .שרק
העיקר פירוש שכינה' 'עיקר היתה". בתחתונים שכינה "עיקר לסיכום,

האור שבשכינה, והפנימיות

'בתחתונים הצמצום. שלפני

יתבאר הבאהיתה' בסעיף

העולם פירושו ש'בתחתונים'

עיקר הי' שממנו הגשמי הזה

עץ חטא (על-ידי השכינה סילוק

נמשכה זה ובעולם הדעת)

רבינו. משה על-ידי השכינה

‰�ÈÎL ¯wÚc ‰Ê ‰p‰Â (·¿ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒ»
¯‡B·Ó ,‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ»¿»¿»
È‡˜ ÌÈ�BzÁ˙c L¯„n‰Ó≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ

‰f‰[=מוסב] ÌÏBÚ ÏÚ«»«∆
¯‡·nL BÓÎe ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿∆¿«≈
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚc¿«¿≈≈¿≈«««
ı¯‡Ó ‰�ÈÎM‰ ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈»∆
ÔzÓ È„È ÏÚÂ ,ÚÈ˜¯Ï»»ƒ«¿«¿≈««

È�ÈÒ ¯‰ ÏÚ ‰¯Bzחזרה »««ƒ«
ו לארץ Èp‚Ïהשכינה È˙‡a»ƒ¿«ƒ

˜elq‰ ¯wÚÂ .È�e�‚Ïƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
‡ËÁ‰ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«≈¿
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁa ‡e‰¿≈¿≈«««
ÔÈ�ÚaL BÓÎe .‡˜Âc«¿»¿∆¿ƒ¿«
¯wÚ È¯‰ ,‡ËÁ‰«≈¿¬≈ƒ»

È‰ ÌÈ‡ËÁ‰ıÚ ‡ËÁ ‰ «¬»ƒ»»≈¿≈
È„È ÏÚ È¯‰L ,˙Úc‰«««∆¬≈«¿≈
‰È‰ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««»»
¯‡LÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈ‡ËÁ‰'הי החטא שלפני «¬»ƒ
רע, מכל נקיים והאדם העולם

זוהמא בהם הכניס ,והחטא
‰È‰ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÂ¿≈¿≈«««»»
ÌÈ‡ËÁ‰Ï Ì¯B‚Â ‰aÒƒ»¿≈¿«¬»ƒ
ÔÎ BÓk ,'eÎÂ LB�‡Â ÔÈ˜c¿«ƒ∆¡¿¿≈
‡ËÁ‰ ˙ÏeÚÙa ‡e‰- ƒ¿««≈¿

השכינה wÚ¯סילוק ‰p‰ ‡ËÁ‰ È„È ÏÚ ‰NÚpL ˜elq‰c ,¿«ƒ∆«¬»«¿≈«≈¿ƒ≈ƒ»
ÌÏBÚÓ ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„È ÏÚ ˜lzÒpM ‰Ó ‡e‰ ˜elq‰«ƒ«∆ƒ¿«≈«¿≈≈¿≈«««≈»
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚL ÌLÎc ‡˜Âc ÔBzÁz‰ ‰f‰«∆««¿«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ
˜elq‰ ¯wÚc ,˜eÏqa ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿ƒ««ƒ
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ipblיח iz`a

זה ידי ׁשעל הּדעת, עץ חטא ידי על נעׂשה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּזה
הּטעם ּכן ּגם וזהּו לרקיע, מארץ הּׁשכינה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָנסּתּלקה
החטאים עם הּדעת עץ חטא (ּבהּמאמר) מצרף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשאינֹו
ׁשּבהחטאים לפי עצמֹו, ּבפני זה וחֹוׁשב ואנֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּדקין
ּׁשאין מה לרקיע, מרקיע הּׁשכינה נסּתּלקה ואנֹוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדקין
ׁשּלבד לרקיע, מארץ ׁשּנסּתּלקה הּדעת עץ ּבחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכן
ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ּבעּקר זה מהארץ, ׁשהּסּלּוק ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזאת

הּסּלּוק. ענין ְִִִַַָעּקר

ÓÓe)CÈLוהֹורידּו צּדיקים ז' עמדּו ּכ ואחר ּבּמאמר) «¿ƒְְְֲִִִַַַַַָָָ
את והֹוריד זכה אברהם למּטה, הּׁשכינה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָאת
ּכי עד ּומסּים) ּבזה (ּומקּצר כּו' לו' ז' מרקיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשכינה

חביבין הּׁשביעין (וכל הּׁשביעי ׁשהּוא הֹורידֹו8מׁשה ( ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָֹ
מׁשה, ידי על הּוא ההמׁשכה ענין ּדעּקר ּבארץ. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה
ׁשּבענין ּדכׁשם ּבארץ, למּטה הֹורידֹו ּדוקא מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהרי
עץ ּבחטא הּוא העּקר הרי למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּסּלּוק
הּוא כן ּכמֹו הּנה לעיל, ּכּנזּכר מהארץ ׁשּנסּתּלק ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּדעת
ההמׁשכה ענין עּקר למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבענין
למּטה ׁשההמׁשכה זאת ּדלבד ּדוקא, ּבארץ למּטה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּוא
וזה ההמׁשכה. ענין עּקר ּגם זהּו הּנה לנּו, נֹוגע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבעּקר
ּבּמאמר מבאר לזה והּטעם ּדוקא. מׁשה ידי על ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

חביבין. הּׁשביעין ּכל ּכי ְְֲִִִִִַַָָֻהמסגר,

ּכלp‰Â‰ג) ולא חביבין הּׁשביעין וכל רז"ל מּלׁשֹון ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִַַַָָָֹ
הּמעלה ׁשעּקר מּזה מּוכח ׁשביעין, ְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָהחביבין
זה מּצד ׁשביעי ׁשהּוא זה ּומּפני ׁשביעי, ׁשהּוא זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַהּוא
הּתלּוי ענין מּצד אינֹו ׁשחביבּותֹו הינּו חביבּותֹו, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָהּוא
ׁשביעי, ׁשהּוא ּבזה אם ּכי ועבֹודתֹו, רצֹונֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָּבבחירתֹו
הּׁשביעין ּכל הנה זאת ּובכל הּתֹולדה, מּצד ּבא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּזה

חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּבאר והּנה ידֹו. על ּתֹורה ׁשּנּתנה מׁשה זכה ולכן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻחביבין.
לאמריקה) ּבֹואֹו (ּבתחּלת מעלתזאדמֹו"ר נּכר חביבין ּדהּׁשביעין ּבענין ׁשּגם ( ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשל מעלתֹו אז ּובאר לראׁשֹון. ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ׁשביעי ענין ּכל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהראׁשֹון,
נפׁש. ּבמסירת עבֹודתֹו וׁשהיתה עבֹודתֹו, מּפני אבינּו, אברהם ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון
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‡ËÁ È„È ÏÚ ‰NÚ� ‰fL ,‡˜Âc ı¯‡‰Ó ‰˜lzÒpM ‰Ó ‡e‰«∆ƒ¿«¿»≈»»∆«¿»∆∆«¬∆«¿≈≈¿
,ÚÈ˜¯Ï ı¯‡Ó ‰�ÈÎM‰ ‰˜lzÒ� ‰Ê È„È ÏÚL ,˙Úc‰ ıÚ≈«««∆«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈»∆»»ƒ«
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ (¯Ó‡n‰a) Û¯ˆÓ B�È‡L ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««∆≈¿»≈¿««¬«≈¿≈«««
ÈÙÏ ,BÓˆÚ È�Ùa ‰Ê ·LBÁÂ LB�‡Â ÔÈ˜c ÌÈ‡ËÁ‰ ÌÚƒ«¬»ƒ¿«ƒ∆¡¿≈∆ƒ¿≈«¿¿ƒ

LB�‡Â ÔÈ˜c ÌÈ‡ËÁ‰aL∆¿«¬»ƒ¿«ƒ∆¡
ÚÈ˜¯Ó ‰�ÈÎM‰ ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈»ƒ«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÚÈ˜¯Ï¿»ƒ««∆≈≈
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁa¿≈¿≈«««
,ÚÈ˜¯Ï ı¯‡Ó ‰˜lzÒpL∆ƒ¿«¿»≈»∆»»ƒ«
˜elq‰L ˙‡Ê „·lL∆¿«…∆«ƒ
Ú‚B� ¯wÚa ‰Ê ,ı¯‡‰Ó≈»»∆∆¿ƒ»≈«
¯wÚ Ìb e‰Ê ‰p‰ ,e�Ï»ƒ≈∆«ƒ»

.˜elq‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ
¯Á‡Â (¯Ó‡na CÈLÓÓe)«¿ƒ««¬»¿««
ÌÈ˜Ècˆ 'Ê e„ÓÚ Ck»»¿«ƒƒ
‰�ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»
‰ÎÊ Ì‰¯·‡ ,‰hÓÏ¿«»«¿»»»»
‰�ÈÎM‰ ˙‡ „È¯B‰Â¿ƒ∆«¿ƒ»

e) 'eÎ 'ÂÏ 'Ê ÚÈ˜¯Óבמאמר ≈»ƒ«¿
Èk „Ú (ÌiÒÓe ‰Êa ¯v˜Ó¿«≈»∆¿«≈«ƒ
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓ…∆∆«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ)6 ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ

הבא בסעיף ‰B„È¯Bכמבואר (ƒ
ı¯‡a ‰hÓÏאת בנה כאשר ¿«»»»∆

ÔÈ�Úהמשכן ¯wÚc .¿ƒ«ƒ¿«
È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»«¿≈
‡˜Âc ‰LÓ È¯‰L ,‰LÓ…∆∆¬≈…∆«¿»
,ı¯‡a ‰hÓÏ B„È¯B‰ƒ¿«»»»∆

�ÚaL ÌLÎc˜elq‰ ÔÈ ƒ¿≈∆¿ƒ¿««ƒ
È¯‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¬≈
ıÚ ‡ËÁa ‡e‰ ¯wÚ‰»ƒ»¿≈¿≈
ı¯‡‰Ó ˜lzÒpL ˙Úc‰«««∆ƒ¿«≈≈»»∆
ÔÎ BÓk ‰p‰ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈ƒ≈¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿«««¿»»
¯wÚ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ»
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿«««¿»»
,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¿»
‰ÎLÓ‰‰L ˙‡Ê „·Ïcƒ¿»…∆««¿»»
,e�Ï Ú‚B� ¯wÚa ‰hÓÏ¿«»¿ƒ»≈«»
ÔÈ�Ú ¯wÚ Ìb e‰Ê ‰p‰ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«
ÏÚ ‰NÚ� ‰ÊÂ .‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿∆«¬»«

‰ÊÏ ÌÚh‰Â .‡˜Âc ‰LÓ È„Èלמטה השכינה הוריד משה שדוקא ¿≈…∆«¿»¿«««»∆
.ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk Èk ,¯‚ÒÓ‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿«≈¿«¬««À¿»ƒ»«¿ƒƒ¬ƒƒ

.ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·˘‰ ÏÎאחרי) השביעית השמיטה אחרי השמיטה. שנת - בשנים

השביעי חודש - בחודש שבת. השביעי, יום - בימים היובל. שנת - שנים) 49

(ממדרש תשרי. חודש (מניסן)

פכ"ט). רבה

Ï"Ê¯ ÔBLlÓ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈ƒ»««
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
ÔÈ·È·Á‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¬ƒƒ
‰fÓ ÁÎeÓ ,ÔÈÚÈ·L¿ƒƒ»ƒ∆
‰Ê ‡e‰ ‰ÏÚn‰ ¯wÚL∆ƒ«««¬»∆
‰Ê È�tÓe ,ÈÚÈ·L ‡e‰L∆¿ƒƒƒ¿≈∆
‰Ê „vÓ ÈÚÈ·L ‡e‰L∆¿ƒƒƒ«∆
e�È‰ ,B˙e·È·Á ‡e‰¬ƒ«¿
„vÓ B�È‡ B˙e·È·ÁL∆¬ƒ≈ƒ«
B˙¯ÈÁ·a ÈeÏz‰ ÔÈ�Úƒ¿««»ƒ¿ƒ»
Ì‡ Èk ,B˙„B·ÚÂ B�Bˆ¿̄«¬»ƒƒ
‰fL ,ÈÚÈ·L ‡e‰L ‰Êa»∆∆¿ƒƒ∆∆

‰„ÏBz‰ „vÓ ‡aשנולד »ƒ««»»
Ê‡˙השביעי ÏÎ·e למרות, - ¿»…

עצמית מעלה בהם ≈ƒ‰�‰-שאין
.ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ Ïk»«¿ƒƒ¬ƒƒ
‰�zpL ‰LÓ ‰ÎÊ ÔÎÏÂ¿»≈»»…∆∆ƒ¿»
¯‡a ‰p‰Â .B„È ÏÚ ‰¯Bz»«»¿ƒ≈≈≈
ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·k¿¿À«ƒ»ƒ
B‡Ba ˙lÁ˙a) ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿ƒ«

(‰˜È¯Ó‡ÏזÔÈ�Úa ÌbL ( ¿«∆ƒ»∆«¿ƒ¿«
¯k� ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰c¿«¿ƒƒ¬ƒƒƒ»
È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»ƒ∆¬≈
‡e‰ ÈÚÈ·L ÔÈ�Ú Ïk»ƒ¿«¿ƒƒ
.ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L ‡e‰L∆¿ƒƒ»ƒ
ÏL B˙ÏÚÓ Ê‡ ¯‡·e≈≈»«¬»∆
Ì‰¯·‡ e‰fL ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆«¿»»

e�È·‡(אליו שביעי ,(שמשה »ƒ
B˙„B·Ú È�tÓ'ה ,את ƒ¿≈¬»
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`"iyz'd ,hay c"ei

אין ּדלכאֹורה (אף עֹוד ּומֹוסיף עדין, ּבזה מסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו
היה ׁשלֹו נפׁש הּמסירת ּדאֹופן הענין) לגּוף ׁשם נֹוגע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

נפׁש מסירת חּפׂש נפׁשׁשּלא הּמסירת ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
דהּמסירת עקיבא, ּדרּבי נפׁש להּמסירת אבינּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדאברהם
מסירת געזּוכט האט ער וואס היה עקיבא ּדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

ואקּימנּו לידי יבֹוא מתי ּבאברהם9נפׁש, ּכן ּׁשאין מה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידע ּדאברהם אּגב. ּבדר היה ׁשּלֹו נפׁש הּמסירת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא העבֹודה הוי'10ׁשעּקר ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וּיקריא אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, זאל11אל יענער אז , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

נפׁש, מסירת אּגב ּבדר לזה נצר ואם ׁשרייען, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָאֹוי
והּמסירת עבֹודתֹו מעלת ּגדלה ּכ וכל יׁשנֹו. זה ּגם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהנה
ּתֹורה ׁשּנּתנה ּׁשּזכה מה מׁשה ּגם אׁשר עד ׁשּלֹו, ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש
ׁשביעי ׁשהּוא חביבין, הּׁשביעין ּכי מּטעם הּוא ידֹו ְְֲִִִִִִִִֶַַַַָעל
ּגדֹולים ּבמקֹום (למׁשה) לֹו אמר והּקּב"ה ְְְְִִִֶַַָָָָֹלראׁשֹון.

ּתעמֹוד אל חביבּות12(אברהם) ּגדלה ּכי אף והּנה . ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ידי על ולא ּבחירה ידי על לא ּבא זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּׁשביעי
מּכל הּתֹולדה, מּצד פארטיקערהייט אם ּכי ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָעבֹודה,
ׁשּי ואינֹו הּוא, ׁשּנפלאת ׁשּנאמר הגּבלה ּבזה אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדבי ּבּתנא ׁשּמבאר ּדר על אם ּכי סגּלה, ליחידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
יׂשראל ׁשּכל ּבדא"ח ּומּובא כ"ה) ּופרק ט (ּפרק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאליהּו

ׁשפחה ואפילּו עבד להׁשראתחואפילּו להּגיע יכֹולים ( ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מתי לֹומר חּיב מּיׂשראל ואחד אחד וכל הּקדש, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּוח
אּלא ויעקב. יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹיּגיעּו
וצרי ,זי ּביי גענארט זיין ניט דארפמען מקֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכל
מעלת וכל ּתעמֹוד. אל ּגדֹולים ּבמקֹום אׁשר ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָלידע
קען ער אז לראׁשֹון ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ְְִִִִִֶֶֶַַָהּׁשביעי
וּיקרא ּתקרי ּדאל הראׁשֹון ּוׁשליחּות עבֹודת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָדּורכפיהרן

ּדהּׁש החביבּות וזהּו וּיקריא. הּממׁשיאּלא ׁשהּוא ביעי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ועֹוד הּׁשכינה. עּקר ׁשּממׁשי אּלא עֹוד ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ּבּתחּתֹונים. ׁשּממׁשי ְְִִֵֶַַַיֹותר
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בחדא"גח) ועיי"ש עוע"ז. על שורה שכינה אין דלכו"ע שם דמוכח ב) (טו, מב"ב קשה ולכאורה עוע"ז. דאפילו איתא פ"ט בתדב"א

וצ"ע. מעוע"ז. גם נביא דאפ"ל דמשמע להרמב"ם תימן אגרת ועיין שם. שציין ובמה

ב.9) סא, לג.10)ברכות כא, א.11)וירא י, ז.12)סוטה פ"ב, דב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙¯ÈÒÓa B˙„B·Ú ‰˙È‰LÂ,ÔÈ„Ú ‰Êa ˜tzÒÓ B�È‡Â .LÙ� ¿∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿«≈»∆¬«ƒ
(ÔÈ�Ú‰ Ûe‚Ï ÌL Ú‚B� ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc Û‡) „BÚ ÛÈÒBÓeƒ«¿ƒ¿»≈∆≈«»¿»ƒ¿»
,LÙ� ˙¯ÈÒÓ NtÁ ‡lL ‰È‰ BÏL LÙ� ˙¯ÈÒn‰ ÔÙB‡c¿∆«¿ƒ«∆∆∆»»∆…ƒ≈¿ƒ«∆∆

Ì‰¯·‡c LÙ� ˙¯ÈÒn‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰fL˙¯ÈÒn‰Ï e�È·‡ ∆∆«∆¿≈≈«¿ƒ«∆∆¿«¿»»»ƒ¿«¿ƒ«
,‡·È˜Ú Èa¯c LÙ�∆∆¿«ƒ¬ƒ»
Èa¯c LÙ� ˙¯ÈÒn‰„¿«¿ƒ«∆∆¿«ƒ
¯Ú Ò‡ÂÂ ‰È‰ ‡·È˜Ú¬ƒ»»»»∆

ËÎeÊÚ‚ Ë‡‰שהוא=] »∆¿
�LÙ,חיפש ˙¯ÈÒÓ כמו] ¿ƒ«∆∆

כל להורג: הוצא כאשר שאמר

זה פסוק על מצטער הייתי ימי

נפשך" »«È˙Óאמרתי,"בכל
e�Ói˜‡Â È„ÈÏ ‡B·È9‰Ó , »¿»ƒ»¬«¿∆«

‰p‰ Ì‰¯·‡a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿«¿»»ƒ≈
‰È‰ BlL LÙ� ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆»»

·b‡ C¯„a'הי כאשר רק ¿∆∆««
להלן כמבואר לזה, .נצרך
¯wÚL Ú„È Ì‰¯·‡c¿«¿»»»«∆ƒ»
BÓk ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»¿

·e˙kL10אשל נטע כאשר ∆»
אורחים: שם והכניס שבע בבאר

Ï‡ 'ÈÂ‰ ÌLa ÌL ‡¯˜iÂ«ƒ¿»»¿≈¬«»≈
‡¯˜iÂ È¯˜z Ï‡ ,ÌÏBÚ»«ƒ¿≈«ƒ¿»

È¯˜iÂ‡לעצמו ‡l‡11Ê‡ , ∆»««¿ƒ«
ÔÚÈÈ¯L CÈB‡ Ï‡Ê ¯Ú�ÚÈ∆∆»¿«∆
יכריז הזולת [=שגם

את ברא שהקדוש-ברוך-הוא

ÊÏ‰העולם] C¯ˆ� Ì‡Â ,¿ƒƒ¿«»∆
,LÙ� ˙¯ÈÒÓ ·b‡ C¯„a¿∆∆««¿ƒ«∆∆

B�LÈ ‰Ê Ìb גם‰�‰ ומוכן ƒ≈«∆∆¿
ÏÚÓ˙לכך ‰Ï„b Ck ÏÎÂ .¿»»»¿»«¬«

LÙ� ˙¯ÈÒn‰Â B˙„B·Ú¬»¿«¿ƒ«∆∆
‰LÓ Ìb ¯L‡ „Ú ,BlL∆«¬∆«…∆
‰¯Bz ‰�zpL ‰ÎfM ‰Ó«∆»»∆ƒ¿»»
Èk ÌÚhÓ ‡e‰ B„È ÏÚ«»ƒ««ƒ
‡e‰L ,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¬ƒƒ∆

ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L,אברהם - ¿ƒƒ»ƒ
במסירות-נפש ה' את .שעבד
BÏ ¯Ó‡ ‰"aw‰Â¿«»»»«

„BÓÚz Ï‡ (Ì‰¯·‡) ÌÈÏB„b ÌB˜Óa (‰LÓÏ)12Û‡ ‰p‰Â . ¿…∆ƒ¿¿ƒ«¿»»««¬¿ƒ≈«
‰¯ÈÁa È„È ÏÚ ‡Ï ‡a ‰Ê ÔÈ‡Â ÈÚÈ·M‰ ˙e·È·Á ‰Ï„b Èkƒ»¿»¬ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»…«¿≈¿ƒ»

ËÈÈ‰¯Ú˜ÈË¯‡Ù Ì‡ Èk ,‰„B·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ[המוכן vÓ„[=מן ¿…«¿≈¬»ƒƒ«¿ƒ∆≈ƒ«
˙‡ÏÙpL ¯Ó‡pL ‰Ïa‚‰ ‰Êa ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰„ÏBz‰«»»ƒ»»≈»∆«¿»»∆…«∆ƒ¿≈
‡l‡ CiL B�È‡Â ,‡e‰¿≈«»∆»
ÏÚ Ì‡ Èk ,‰l‚Ò È„ÈÁÈÏƒƒ≈¿À»ƒƒ«
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יט `"iyz'd ,hay c"ei

אין ּדלכאֹורה (אף עֹוד ּומֹוסיף עדין, ּבזה מסּתּפק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו
היה ׁשלֹו נפׁש הּמסירת ּדאֹופן הענין) לגּוף ׁשם נֹוגע ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

נפׁש מסירת חּפׂש נפׁשׁשּלא הּמסירת ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
דהּמסירת עקיבא, ּדרּבי נפׁש להּמסירת אבינּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדאברהם
מסירת געזּוכט האט ער וואס היה עקיבא ּדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

ואקּימנּו לידי יבֹוא מתי ּבאברהם9נפׁש, ּכן ּׁשאין מה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ידע ּדאברהם אּגב. ּבדר היה ׁשּלֹו נפׁש הּמסירת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנה

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא העבֹודה הוי'10ׁשעּקר ּבׁשם ׁשם וּיקרא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וּיקריא אּלא וּיקרא ּתקרי אל עֹולם, זאל11אל יענער אז , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

נפׁש, מסירת אּגב ּבדר לזה נצר ואם ׁשרייען, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָאֹוי
והּמסירת עבֹודתֹו מעלת ּגדלה ּכ וכל יׁשנֹו. זה ּגם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהנה
ּתֹורה ׁשּנּתנה ּׁשּזכה מה מׁשה ּגם אׁשר עד ׁשּלֹו, ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנפׁש
ׁשביעי ׁשהּוא חביבין, הּׁשביעין ּכי מּטעם הּוא ידֹו ְְֲִִִִִִִִֶַַַַָעל
ּגדֹולים ּבמקֹום (למׁשה) לֹו אמר והּקּב"ה ְְְְִִִֶַַָָָָֹלראׁשֹון.

ּתעמֹוד אל חביבּות12(אברהם) ּגדלה ּכי אף והּנה . ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָ
ידי על ולא ּבחירה ידי על לא ּבא זה ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּׁשביעי
מּכל הּתֹולדה, מּצד פארטיקערהייט אם ּכי ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָעבֹודה,
ׁשּי ואינֹו הּוא, ׁשּנפלאת ׁשּנאמר הגּבלה ּבזה אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקֹום
ּדבי ּבּתנא ׁשּמבאר ּדר על אם ּכי סגּלה, ליחידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא
יׂשראל ׁשּכל ּבדא"ח ּומּובא כ"ה) ּופרק ט (ּפרק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאליהּו

ׁשפחה ואפילּו עבד להׁשראתחואפילּו להּגיע יכֹולים ( ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָ
מתי לֹומר חּיב מּיׂשראל ואחד אחד וכל הּקדש, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹרּוח
אּלא ויעקב. יצחק אברהם אבֹותי למעׂשי מעׂשי ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹיּגיעּו
וצרי ,זי ּביי גענארט זיין ניט דארפמען מקֹום ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּמּכל
מעלת וכל ּתעמֹוד. אל ּגדֹולים ּבמקֹום אׁשר ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָלידע
קען ער אז לראׁשֹון ׁשביעי ׁשהּוא הּוא ְְִִִִִֶֶֶַַָהּׁשביעי
וּיקרא ּתקרי ּדאל הראׁשֹון ּוׁשליחּות עבֹודת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָדּורכפיהרן

ּדהּׁש החביבּות וזהּו וּיקריא. הּממׁשיאּלא ׁשהּוא ביעי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָ
ועֹוד הּׁשכינה. עּקר ׁשּממׁשי אּלא עֹוד ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ּבּתחּתֹונים. ׁשּממׁשי ְְִִֵֶַַַיֹותר
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ipblכ iz`a

‰p‰Â,הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו ואחד אחד מּכל ּתֹובעים זה ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשאנחנּו ׁשּזה היֹות ּדעם חביבין, הּׁשביעין ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶַַָּדכל
ידי על ולא ּבחירתנּו ּפי על לא הּוא הּׁשביעי ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹּבּדֹור
מּכל רצֹוננּו, ּכפי ׁשּלא אפׁשר ענינים ּובכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעבֹודתנּו,
אנחנּו ׁשּנמצאים חביבין, הּׁשביעין ּכל הּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָמקֹום
– והעבֹודה ּדעקבתא, ּבסּיּומא ּדמׁשיחא, ְְְְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּבעקבתא
עּקר אם ּכי ׁשכינה רק ולא הּׁשכינה, המׁשכת ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹלגמֹור

ּדוקא. ּובתחּתֹונים ְְְְִִַַָָׁשכינה,

ׁשכינהp‰Â‰ד) ּדעּקר ּבּמאמר ׁשּמבאר אחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
המׁשיכּה ּכ אחר וגם היתה ְְְְְִִִַַַַָָָָּבתחּתֹונים
אלקּות ּגּלּוי ועּקר אֹומר: ּדוקא, לארץ (הּׁשביעי) ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

ּדכתיב הּפסּוק) זה על (ּומביא הּמקּדׁש ּבבית ועׂשּו4היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבתֹוכם אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּלי

מּיׂשראל ואחד אחד ּכל מה13ּבתֹו ּכן (ּגם וזהּו , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
עליה14ּׁשּכתּוב לעד ויׁשּכנּו ארץ יירׁשּו צּדיקים ( ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

מׁשּכינים ׁשהם מּפני עדן, ּגן ׁשהּוא ארץ יירׁשּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדצּדיקים
ממׁשיכים וקדֹוׁש15(הינּו מרֹום עד ׁשֹוכן ּבחינת (16 ְְְְִִִֵַַַַָָ

הּוא ּומבאר ּבּמאמר, מבאר אינֹו עד דׁשֹוכן הּזה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ(הענין
ּתֹורה הּזֹוהר17ּבלקּוטי מאמר ּפי ּבגּלּוי18על ׁשּיהיה ( ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

עּקרֹו ׁשהיה למקֹום לגנּוני לגּני ּבאתי וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָלמּטה,
ׁש ּדעּקר הּואּבּתחּלה והענין היתה. ּבּתחּתֹונים כינה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשכינה עּקר היתה מה מּפני להבין הענין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָ(ּבאּור
ּבבריאת הּכּונה ּתכלית ּדהּנה ּדוקא) ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָּבתחּתֹונים
לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאוה העֹולמֹות, ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָוהׁשּתלׁשלּות

ּבּתחּתֹונים ּדירה 19יתּבר. ְְִִִֵַַָָ

‰p‰Âּבזה מבאר הּזקן אינֹוטרּבנּו וירידתם העֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ּתכלית אׁשר ( ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ואי ,יתּבר ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים, עֹולמֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּבׁשביל
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ידּוע ּדהּנה הּירידה. ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּבאגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו העצמּות, ּבכח רק הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּדהּבריאה

וחּיֹוהי איהּו הּמתחיל" "ּדּבּור מהּותֹו20הּקדׁש אׁשר ְְֲִִִִֶֶַַַַַֹ
קֹודמת עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו הּוא ׁשמציאּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָועצמּותֹו
מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא וׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹחס
ּכי מהּגּלּוים אינּה ׁשההתהּוּות הינּו מּמׁש. הּמחלט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואפס
ׁשּתכלית לֹומר אפׁשר אי ּכן ואם מהעצמּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּגם ׁשהרי העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָההתהּוּות

ההעלם ּגּלּוי הּוא האצילּות ירידה21עֹולם זהּו ּכן ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבהעלמם האצילּות אֹורֹות ּכׁשהיּו ּכי ,יתּבר ּפניו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָמאֹור
רק ׁשּזהּו ׁשּכיון ועֹוד יֹותר. הרּבה ּגבֹוּה ּבמדריגה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו
ּבׁשביל הּוא ׁשהעצמּות לֹומר אפׁשר אי הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּגּלּוים
ּוכמֹו הּתחּתֹון. הּזה עֹולם הּוא ׁשהּתכלית אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָּגּלּוים,

זֹו ּבפרׁשה האמצעי אדמֹו"ר ּבׁשּלח)י)ׁשּכתב (ּפרׁשת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּזה, לעֹולם העליֹונים עֹולמֹות ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבענין
(וכּמבאר מעצמּותֹו ׁשמציאּותֹו נרגׁש הּזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹדּבעֹולם

ׁשּתא ּדהאי הּׁשנה ּדראׁש נברא22ּבהמׁש ּבין ההפרׁש , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אֹור, רֹואים ּדכׁשאנּו הּמאֹור, על ראיה הּוא ּדאֹור ְְְְִִֶַַָָָָואֹור,
יׁש ּכן ּׁשאין מה מאֹור, ׁשּיׁש ּומגּלה מראה עצמֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאֹור
עֹוד אּלא ּבֹורא, מגּלה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנברא
נרגׁש ואּדרּבה זה, על ּומסּתיר מעלים ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹזאת
ׁשאינֹו מכרח הּׂשכל ׁשמּצד (אּלא מעצמּותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּמציאּותֹו

זה23ּכן)) הנה מקֹום מּכל ּבהרגׁשתֹו, רק ׁשּזהּו ואף . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו ּפנים ּכל על נדמה ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגּופא
מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו מהעצמּות ׁשּׁשרׁשֹו מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָזהּו
אינּה וההׁשּתלׁשלּות ּבהּבריאה ׁשהּכּונה מּובן ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָנמצא
הּכּונה אם ּכי ּגּלּוים, ׁשענינם העליֹונים עֹולמֹות ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
אם ּכי ּגּלּוי ׁשאינֹו לֹו ׁשּנדמה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּוא
ּבֹו, העבֹודה ידי ועל מעצמּותֹו, מציאּותֹו הינּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָעצמי,
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כי `"iyz'd ,hay c"ei

ידּוע ּדהּנה הּירידה. ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּבאגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו העצמּות, ּבכח רק הּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹּדהּבריאה

וחּיֹוהי איהּו הּמתחיל" "ּדּבּור מהּותֹו20הּקדׁש אׁשר ְְֲִִִִֶֶַַַַַֹ
קֹודמת עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו הּוא ׁשמציאּותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָועצמּותֹו
מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא וׁשלֹום, ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹחס
ּכי מהּגּלּוים אינּה ׁשההתהּוּות הינּו מּמׁש. הּמחלט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואפס
ׁשּתכלית לֹומר אפׁשר אי ּכן ואם מהעצמּות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּגם ׁשהרי העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָההתהּוּות

ההעלם ּגּלּוי הּוא האצילּות ירידה21עֹולם זהּו ּכן ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבהעלמם האצילּות אֹורֹות ּכׁשהיּו ּכי ,יתּבר ּפניו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָמאֹור
רק ׁשּזהּו ׁשּכיון ועֹוד יֹותר. הרּבה ּגבֹוּה ּבמדריגה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו
ּבׁשביל הּוא ׁשהעצמּות לֹומר אפׁשר אי הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּגּלּוים
ּוכמֹו הּתחּתֹון. הּזה עֹולם הּוא ׁשהּתכלית אּלא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָּגּלּוים,

זֹו ּבפרׁשה האמצעי אדמֹו"ר ּבׁשּלח)י)ׁשּכתב (ּפרׁשת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּזה, לעֹולם העליֹונים עֹולמֹות ּבין ההפרׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבענין
(וכּמבאר מעצמּותֹו ׁשמציאּותֹו נרגׁש הּזה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹדּבעֹולם

ׁשּתא ּדהאי הּׁשנה ּדראׁש נברא22ּבהמׁש ּבין ההפרׁש , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אֹור, רֹואים ּדכׁשאנּו הּמאֹור, על ראיה הּוא ּדאֹור ְְְְִִֶַַָָָָואֹור,
יׁש ּכן ּׁשאין מה מאֹור, ׁשּיׁש ּומגּלה מראה עצמֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהאֹור
עֹוד אּלא ּבֹורא, מגּלה ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּנברא
נרגׁש ואּדרּבה זה, על ּומסּתיר מעלים ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹזאת
ׁשאינֹו מכרח הּׂשכל ׁשמּצד (אּלא מעצמּותֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּמציאּותֹו

זה23ּכן)) הנה מקֹום מּכל ּבהרגׁשתֹו, רק ׁשּזהּו ואף . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו ּפנים ּכל על נדמה ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגּופא
מעצמּותֹו. ׁשּמציאּותֹו מהעצמּות ׁשּׁשרׁשֹו מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָזהּו
אינּה וההׁשּתלׁשלּות ּבהּבריאה ׁשהּכּונה מּובן ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָנמצא
הּכּונה אם ּכי ּגּלּוים, ׁשענינם העליֹונים עֹולמֹות ְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָּבׁשביל
אם ּכי ּגּלּוי ׁשאינֹו לֹו ׁשּנדמה הּתחּתֹון, הּזה עֹולם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּוא
ּבֹו, העבֹודה ידי ועל מעצמּותֹו, מציאּותֹו הינּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָעצמי,
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˙ÈÏÎzL ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆«¿ƒ
ÏÈ·La ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
È¯‰L ,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ∆¬≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìbענינו «»»¬ƒ
ÌÏÚ‰‰ Èelb ‡e‰21- ƒ«∆¿≈

יתברך, אורו Ôkלגלות Ì‡Â¿ƒ≈
ÂÈ�t ¯B‡Ó ‰„È¯È e‰Ê∆¿ƒ»≈»»
˙B¯B‡ eÈ‰Lk Èk ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿∆»
ÌÓÏÚ‰a ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿≈»¿»

È¯„Óa‚‰בשרשם eÈ‰»¿«¿≈»
¯˙BÈ ‰a¯‰ dB·bסיבה וזו »««¿≈≈

לומר אין מדוע ראשונה,

עולמות בבריאת היתה שהמטרה

e‰fLעליונים ÔÂÈkL „BÚÂ .¿∆≈»∆∆
- אלו עולמות -ÌÈelb ˜«̄ƒƒ

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰¬≈ƒ∆¿»«
Lכוונת˙eÓˆÚ‰שלמעלה ∆»«¿

אור גילוי ÏÈ·Laמכל ‡e‰ƒ¿ƒ
˙ÈÏÎz‰L ‡l‡ ,ÌÈelbƒƒ∆»∆««¿ƒ
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‡e‰»«∆««¿

ממש ה'עצמות' גילוי בו שיהיה לכך מוכשר זה kL˙·שעולם BÓÎe¿∆»«
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‰f‰ ÌÏBÚa„ ,‰f‰ ÌÏBÚÏ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»»∆¿ƒ»»«∆¿»»«∆

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓL L‚¯�מציאות שיש נרגש אין הזה בעולם - ƒ¿»∆¿ƒ≈«¿
ואינם עצמם, מצד מציאות הם כאילו מרגישים והנבראים לעולם, בורא

אותם שיברא לבורא זקוקים

מציאותם את וימציא

CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ)סידרת=] ¿«¿…»«∆¿≈
מ] מתחילה חסידות מאמרי

È‡‰c ‰�M‰ L‡¯c¿…«»»¿«
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„·Ïa BÊ ‡Ï ‰�‰ ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ≈…ƒ¿«
‡l‡ ,‡¯Ba ‰l‚Ó B�È‡L∆≈¿«∆≈∆»
ÌÈÏÚÓ ‡e‰L ˙‡Ê „BÚ…∆«¿ƒ
‰a¯c‡Â ,‰Ê ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«∆¿«¿«»
B˙e‡ÈˆnL L‚¯�ƒ¿»∆¿ƒ
„vÓL ‡l‡) B˙eÓˆÚÓ≈«¿∆»∆ƒ«
B�È‡L Á¯ÎÓ ÏÎO‰«≈∆À¿»∆≈

((Ôk23˜¯ e‰fL Û‡Â . ≈¿«∆∆«
ÌB˜Ó ÏkÓ ,B˙L‚¯‰a¿«¿»»ƒ»»

‡Ùeb ‰Ê [=עצמו]‰�‰ ƒ≈∆»
Ïk ÏÚ ‰Ó„� ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»
B˙e‡ÈˆnL ÌÈ�t»ƒ∆¿ƒ
È�tÓ e‰Ê B˙eÓˆÚÓ≈«¿∆ƒ¿≈
˙eÓˆÚ‰Ó BL¯ML∆»¿≈»«¿

LהעצמותB˙e‡Èˆn ∆¿ƒ
·eÓ ‡ˆÓ� .B˙eÓˆÚÓÔ ≈«¿ƒ¿»»
‰‡È¯a‰a ‰�ek‰L∆««»»¿«¿ƒ»
d�È‡ ˙eÏLÏzL‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿≈»
˙BÓÏBÚ ÏÈ·Laƒ¿ƒ»
,ÌÈelb Ì�È�ÚL ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ
ÌÏBÚ ‡e‰ ‰�ek‰ Ì‡ Èkƒƒ««»»»
BÏ ‰Ó„pL ,ÔBzÁz‰ ‰f‰«∆««¿∆ƒ¿∆

זה בעולם Èelbלנברא B�È‡L∆≈ƒ
אלוקי אור È„Èשל ÏÚÂ ,B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆÓ e�È‰ ,ÈÓˆÚ Ì‡ Èkƒƒ«¿ƒ«¿¿ƒ≈«¿¿«¿≈
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ipblכב iz`a

ּבׁשבילֹו העצמּות, נתּגּלה ואתהּפכא, אתּכפיא ידי ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָעל
העֹולמֹות. והׁשּתלׁשלּות ּבריאת ְְְְְִִַַָָָָהיה

מּבעיp‰Â‰ה) הּצמחלא אדמֹו"ר ׁשּמביא להּׁשּטה ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּגּלּוייא)צדק הּוא ּדאצילּות הּכלים ׁשּגם ֲִִִֵֶֶֶַַַ

ּבׁשביל הּכּונה אין ּבוּדאי הרי זֹו ּדלׁשּטה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָההעלם,
להּׁשּטה ּגם אּלא ּגּלּוים, ורק ירידה זה הרי ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהאצילּות
הנה מאין, יׁש ּבריאה הם ׁשהּכלים ׁשם ׁשּמביא ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשנּיה

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשהּכלים24מבאר אֹומרים ׁשאנּו ׁשּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם ּכי מּמׁש, מאין יׁש הּכּונה אין מאין יׁש ּבריאה ְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם
מהרׁשימה הּכלים ׁשּׁשֹורׁש מּפני האֹור, לגּבי ּדוקא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזהּו
ּבאֹופן הּוא מציאּותן ּגם ולכן העלם ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהיא
יׁש ּבריאה ּכמֹו הם האֹור לגּבי ולכן ּבהעלם, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשמקֹורם
מּובן ּכן אם ההעלם, ּגּלּוי הם הרׁשימה לגּבי אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמאין,

עֹולמֹות הּכּונה ּבעֹולםּדאין העבֹודה אם ּכי העליֹונים ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ידי על הּנה ׁשעכׁשיו ואף ואתהּפכא. ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּזה

ּבאצילּות אֹורֹות מֹוסיפים הּמצֹות אי25עׂשּית ּכן ואם , ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ
ּדוקא, הּזה העֹולם הּכּונה עּקר עכׁשיו ׁשּגם אֹומרים ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאנּו

מהר"ׁש אדמֹו"ר מבאר זה על אּלּויב)הּנה ׁשאֹורֹות ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַ
ּבׁשביל אינם ּכי ּבקפסא, ּכמּונחים ׁשם הם ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֻּבאצילּות
מתּגּלים ואינם הּתחּתֹון עֹולם לצֹור אם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאצילּות,
עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר ּׁשמבאר מה וזהּו יג)ּבאצילּות. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבׁשביל הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר ּׁשאי מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבענין
ּפניו מאֹור ירידה ולהם הֹואיל העליֹונים ְְְִִִֵֶֶָָָָָָעֹולמֹות
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אכה"דיא) אלקים וידבר ד"ה ועיין ואילך]). רנט ע' ענינים [אוה"ת ח"ב צדק להצמח ספהמ"צ בסוף (נדפס שיטות ג' בדרוש

ואילך]. ט [ע' תרנ"ח – שבתו"א אלי' פתח לד"ה הגהות ואילך)]. פ ע' – תשנ"ד (בהוצאת ואילך רל ע' תרס"ד [סה"מ תרס"ד

ואילך]. קצא ע' תרס"ו [המשך תרס"ו יקריב כי אדם ד"ה

תרמ"ביב) נתן פזר לג].26בד"ה ע' תרנ"ח [סה"מ תרנ"ח נא, ארדה ד"ה פ"מ. בתניא שני' הגהה ועיין .

לח].יג) ע' תרנ"ח [סה"מ תרנ"ח נא, ארדה ד"ה ועייג"כ ואילך]. קיב ע' תרע"ח [סה"מ תרע"ח משתשקע, מצותה ד"ה

מקומות.24) ובכמה יא. שבהערה אלי' פתח לד"ה והגהות שיטות ג' דרוש ל25)ראה שער חיים עץ דרושראה ומ"ד) מ"ן (שער ט

הבאה. שבהערה מקומות וראה מקומות. ובכמה א. קנה, אחרון קונטרס תניא טז. סימן יד.26)יא פרק תרמ"ב יתנך מי בהמשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ba ‰„B·Ú‰הזה Ît‰˙‡Â‡בעולם ‡ÈÙk˙‡ È„È ÏÚ שמכניע, - »¬»«¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
לטוב הרע את È¯a‡˙והופך ‰È‰ BÏÈ·La ,˙eÓˆÚ‰ ‰lb˙� ,ƒ¿«»»«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ«

.˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰Âכיון היתה' בתחתונים שכינה 'עיקר לסיכום, ¿ƒ¿«¿¿»»
האדם) עבודת (ע"י יתגלה, שבו התחתון הזה עולם היא הבריאה שמטרת

יתברך. עצמותו

אין מדוע יבהיר הבא בסעיף

עבור היא הבריאה שמטרת לומר

שנקראו דאצילות" "כלים

האלקות" "מערכת ספר לשיטת

בשם הכהן) פרץ (לרבינו

מאין". יש "בריאה

מתחלק עולם כל דאצילות. כלים

הארה, - ('ספירה' ספירות לעשר

מאירה), אבן - ספיר' 'אבן מלשון

ולכל עליונים. אורות גילויי שהם

המקבל וכלי אור יש ספירה

ונחלקו האור. את ומגביל

שבעולם ב'כלים' המקובלים

הוא כולו שכל עולם - האצילות

נחשבים אם ההעלם", "גילוי

שגם או מציאות, - 'בריאה' בתור

האור. כמו לגמרי בטלים הם

ÈÚaÓ ‡Ï ‰p‰Â [=אין‰) ¿ƒ≈…ƒ»≈
לומר] «hM‰Ï¿«ƒ‰צורך

ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡ ‡È·nL∆≈ƒ«¿«∆«
‰ÌÈÏkיא)ˆ„˜ ÌbL ∆∆∆««≈ƒ

˙eÏÈˆ‡cמציאותם ‰e‡כל «¬ƒ
ÌÏÚ‰‰ Èelbהאלוקי האור - ƒ«∆¿≈

בהעלם קודם hLÏc‰שהיה ,ƒ¿ƒ»
‰�ek‰ ÔÈ‡ È‡cÂa È¯‰ BÊ¬≈¿««≈««»»

הבריאה) ÏÈ·Laƒ¿ƒ(מטרת
‰Ê È¯‰ Èk ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒ¬≈∆

ÌÈelb ˜¯Â ‰„È¯Èמכפי ירידה הוא אור גילוי שכל הקודם בסעיף כמבואר ¿ƒ»¿«ƒƒ
בהעלם ÌÈÏk‰Lשהי' ÌL ‡È·nL ‰i�M‰ ‰hM‰Ï Ìb ‡l‡ ,∆»«¿«ƒ»«¿ƒ»∆≈ƒ»∆«≈ƒ

,ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯a Ì‰,חדש דבר התהוות על מורה 'בריאה' מציאות והרי ≈¿ƒ»≈≈«ƒ
בריאת שתכלית לומר אין ומדוע בהעלם, כן לפני שהיה מה גילוי רק שאינה

אצילות? של כלים עבור היא BÓB˜Ó˙העולמות ‰nÎa ¯‡·Ó ‰�‰24 ƒ≈¿…»¿«»¿

ÌÈÏk‰L ÌÈ¯ÓB‡ e�‡L ‰nLאצילות ÔÈ‡Óשל LÈ ‰‡È¯a Ì‰ ∆«∆»¿ƒ∆«≈ƒ≈¿ƒ»≈≈«ƒ
LnÓ ÔÈ‡Ó LÈ ‰�ek‰ ÔÈ‡הגשמי בעולם רק e‰Êשזה Ì‡ Èk , ≈««»»≈≈«ƒ«»ƒƒ∆

¯B‡‰ Èa‚Ï ‡˜Âcעניינם דבר של לאמיתו אך 'בריאה', בשם נקראים «¿»¿«≈»
ההעלם' ÓÈL¯‰Ó‰'גילוי ÌÈÏk‰ L¯BML È�tÓ מהאור, רושם - ƒ¿≈∆∆«≈ƒ≈»¿ƒ»

הצמצום לפני שהאיר אין-סוף

א') בסעיף -È‰L‡(שנתבאר ∆ƒ
- ‰ÌÏÚהרשימה ˙�ÈÁa¿ƒ«∆¿≈

Ô˙e‡ÈˆÓ Ìb ÔÎÏÂשל ¿»≈«¿ƒ»
ÔÙB‡aהכלים ‡e‰¿∆

ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰a Ì¯B˜ÓL∆¿»¿∆¿≈¿»≈
BÓk Ì‰ ¯B‡‰ Èa‚Ï¿«≈»≈¿
Ï·‡ ,ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯a¿ƒ»≈≈«ƒ¬»
Èelb Ì‰ ‰ÓÈL¯‰ Èa‚Ï¿«≈»¿ƒ»≈ƒ

Ôk Ì‡ ,ÌÏÚ‰‰הנ"ל מכל «∆¿≈ƒ≈
‰�ek‰ ÔÈ‡c Ô·eÓבמטרת »¿≈««»»

בשביל «BÓÏBÚ˙הבריאה
Ì‡ Èk ÌÈ�BÈÏÚ‰המטרה »∆¿ƒƒƒ

‰f‰היא ÌÏBÚa ‰„B·Ú‰»¬»»»«∆
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
È„È ÏÚ ‰p‰ ÂÈLÎÚL Û‡Â¿«∆«¿»ƒ≈«¿≈
ÌÈÙÈÒBÓ ˙Bˆn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿ƒƒ

˙eÏÈˆ‡a ˙B¯B‡25שבכל - »¬ƒ
אנו כאן עושים שאנו מצוה

לעולם אור המשכת פועלים

יותר, גבוה ממקום האצילות

עולם המטרה תכלית אין והרי

‡�eהאצילות CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,¿ƒ≈≈»
¯wÚ ÂÈLÎÚ ÌbL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆««¿»ƒ»
‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‰�ek‰««»»»»«∆
¯‡·Ó ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,‡˜Âc«¿»ƒ≈«∆¿«≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡(יב «¿«««

˙eÏÈˆ‡a el‡ ˙B¯B‡L∆≈«¬ƒ
‡ÒÙ˜a ÌÈÁ�eÓk ÌL Ì‰הזה בעולם ויתגלו שירדו עד מוגבל לזמן ≈»¿»ƒ¿À¿»

לבוא kלעתיד ,ÌÏBÚ C¯BˆÏ Ì‡ Èk ,˙eÏÈˆ‡ ÏÈ·La Ì�È‡ Èƒ≈»ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿∆»
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`"iyz'd ,hay c"ei

ענינם עליֹונים ּדעֹולמֹות הּוא ּבזה ׁשהּפרּוׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיתּבר
הּגלּוים, מענין מבּדל ׁשהעצמּות וגם ירידה ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּגּלּוים
ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
סטרא אתּכפיא ּכד יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָיתּבר

לנהֹורא27אחרא חׁשֹוכא ׁשּמבאר28ואתהּפכא ּוכמֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ
דלעּומת29ּבּמאמר הּׁשטּות להפֹו הּוא העבֹודה ׁשּכל , ְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָ

ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת זה ידי ועל ּדקדּׁשה, לׁשטּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻזה
רצֹוני יתּבר30ונעׂשה לֹו ׁשּיהיה ממׁשיכים זה ידי ועל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבכל ּבּה ּדר האדם הרי הּדירה ּוכמֹו ּבתחּתֹונים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָּדירה
ּומהּותֹו ׁשהם31עצמּותֹו ּבּתחּתֹונים הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

אם ּכי ּגּלּוים רק לא ׁשּממׁשיכים הּכּונה ,יתּבר לֹו ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּדירה
ּתכלית וזהּו הּוא. ּברּו סֹוף אין עצמּות ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצא

ו העֹולמֹות.ּבריאת הׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִַַָָ

הּמאמרp‰Â‰ו) מה32ּבסּיּום ּכי להיֹות אׁשר מבאר, ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
הּגּלּוי עּקר הּנה ּבּתחּתֹונים, ׁשכינה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּׁשעּקר
היה ׁשהּמׁשּכן הּטעם זהּו הּנה הּמקּדׁש, ּבבית היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּזה
הּׁשטּות להפֹו הּוא ׁשהּכּונה מּפני ּדוקא, ׁשּטים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעצי
לׁשטּות הּבהמית נפׁש פּון קאך ּדעם אּון זה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָּדלעּומת

רז"ל ּוכמאמר לסבא,33ּדקדּׁשה, ׁשטּותיּה ליּה אהניּה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֻ
הענינים ּכל והּנה ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָעבֹודה
כן ּוכמֹו אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד מאּתנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּתבע
דברי ּדר על והּוא ּבעצמם, זה קּימּו הּנׂשיאים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאר

הּפסּוק על ּומׁשּפטיו34רז"ל חּקיו ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹֻ
לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ּׁשהּוא מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָליׂשראל
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כג `"iyz'd ,hay c"ei

ענינם עליֹונים ּדעֹולמֹות הּוא ּבזה ׁשהּפרּוׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיתּבר
הּגלּוים, מענין מבּדל ׁשהעצמּות וגם ירידה ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּגּלּוים
ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ הּתחּתֹון, הּזה עֹולם הּוא הּתכלית ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּלא
סטרא אתּכפיא ּכד יתּבר לפניו רּוח נחת להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָיתּבר

לנהֹורא27אחרא חׁשֹוכא ׁשּמבאר28ואתהּפכא ּוכמֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ
דלעּומת29ּבּמאמר הּׁשטּות להפֹו הּוא העבֹודה ׁשּכל , ְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָ

ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת זה ידי ועל ּדקדּׁשה, לׁשטּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻזה
רצֹוני יתּבר30ונעׂשה לֹו ׁשּיהיה ממׁשיכים זה ידי ועל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבכל ּבּה ּדר האדם הרי הּדירה ּוכמֹו ּבתחּתֹונים, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָּדירה
ּומהּותֹו ׁשהם31עצמּותֹו ּבּתחּתֹונים הּוא כן ּכמֹו הּנה , ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

אם ּכי ּגּלּוים רק לא ׁשּממׁשיכים הּכּונה ,יתּבר לֹו ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹּדירה
ּתכלית וזהּו הּוא. ּברּו סֹוף אין עצמּות ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצא

ו העֹולמֹות.ּבריאת הׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִַַָָ

הּמאמרp‰Â‰ו) מה32ּבסּיּום ּכי להיֹות אׁשר מבאר, ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
הּגּלּוי עּקר הּנה ּבּתחּתֹונים, ׁשכינה ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּׁשעּקר
היה ׁשהּמׁשּכן הּטעם זהּו הּנה הּמקּדׁש, ּבבית היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּזה
הּׁשטּות להפֹו הּוא ׁשהּכּונה מּפני ּדוקא, ׁשּטים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמעצי
לׁשטּות הּבהמית נפׁש פּון קאך ּדעם אּון זה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָּדלעּומת

רז"ל ּוכמאמר לסבא,33ּדקדּׁשה, ׁשטּותיּה ליּה אהניּה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֻ
הענינים ּכל והּנה ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָעבֹודה
כן ּוכמֹו אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד מאּתנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשּתבע
דברי ּדר על והּוא ּבעצמם, זה קּימּו הּנׂשיאים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאר

הּפסּוק על ּומׁשּפטיו34רז"ל חּקיו ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָֹֻ
לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ּׁשהּוא מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָליׂשראל
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ipblכד iz`a

עֹוׂשה,יד)ולׁשמֹור הּוא ליׂשראל מצּוה ּׁשהּוא מה וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
ּׁשּתבעּו ׁשּמה נׂשיאינּו ּבהֹוראֹות הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָועל
ועׂשּו קּימּו ּבעצמם הם הנה אליהם וׁשּיכים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמהּמקּׁשרים
יֹותר לנּו ׁשּיהיה ּכדי הּוא זה, ׁשּקּימּו לנּו ׁשּגּלּו ּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּכן.
ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש יׂשראל ּדאהבת ּבענין ּוכמֹו לקּימם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנקל
ּולדגמא מהּנׂשיאים. ואחד אחד מּכל סּפּורים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻוכּמה
והל ּבתפּלתֹו ׁשהפסיק הּזקן אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻמּכבֹוד
מּפני לּיֹולדת, ּבעצמֹו והאכיל מרק ּובּׁשל עצים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוקצץ
אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ּבּבית. ׁשם אנׁשים היּו ְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
על והתאֹונן ליחידּות אחד אליו ׁשּנכנס אי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהאמצעי,
אדמֹו"ר וגּלה עליהם. מתאֹוננים ׁשאברכים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהענינים
על עֹורי ׁשצפד ּתראה הלא לֹו ואמר זרֹועֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהאמצעי

גֹו' מהח36עצמי הּוא זה אׁשרוכל .ׁשּל נעּורים ּטאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ
אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד מעלת ורֹוממּות הפלאת ְְְְְְֲַַַַַַָָֻמּובן
ּכאּלּו, לענינים ׁשּׁשּיכים מאּלּו ּובפרט ּבכלל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאמצעי
ׁשּמּצד עד ּכ ּכל עּמהם ההתקּׁשרּות היה מקֹום ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּכל
עליו ּפעל למהוי, ּכדּבעי ׁשּלא ׁשהיּו ׁשּלהם ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהענינים
עצמֹו. על עֹורֹו ׁשצפד עד ּביֹותר, הּבריאּות ְְְֲִִֵֶַַַַַָחליׁשּות
קֹודם ׁשהל אי צדק, הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻמּכבֹוד
לֹו נֹוגע ׁשהיה ּפׁשּוט לאיׁש ּגמ"ח ללוֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּתפּלה

ׁשּפעם37ּבפרנסתֹו מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד מקּוהרארטטו). ּביחּוד נסע ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָֻ
מטמטם איז נס יין יּונגערמאן לֹו: ואמר אחד אבר עם ׁשם ונפּגׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָלפאריז
קדּׁשת לכבֹוד ׁשּבא עד ׁשקט ולא לביתֹו, האבר והל איד. א זיי והּלב, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוח
ידּוע אׁשר וחרדים. יראים מׁשּפחת מּמּנּו ויצאה ּבתׁשּובה חזר מהר"ׁש, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאדמֹו"ר
אמירת ׁשּגם עד ּבמאד, יקר הּזמן היה מהר"ׁש אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻׁשאצל
ּכבר היה ּבּבֹוקר הּׁשמינית ּבׁשעה הּנה ידּועים ּובזמּנים ּבקּצּור, היה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהחסידּות
אבר ּבׁשביל זמן מׁש ׁשם וׁשהה רחֹוקה נסיעה נסע זאת ּובכל הּתפּלה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאחרי
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כו'יד) השונה כל כך ואחר במצותיו קדשנו לאתדל"ת, שקדמה אתדל"ע וזהו – ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, רבה שמות

אתדל"ע באתדל"ת וכו', אורות בתוס' שלמעלה ציצית מעוררים שלמטה ציצית כנגדו, שונה מה35הקב"ה וכן בפנים מש"כ וזהו .

מקומות. ובכמה ג], [לה, מקו"ח עמך כי לד"ה ביאור תו"א ועיין כו'. שהוא

בארוכהטו) עז ע' מהר"ש התולדות .38ס'

שכז.35) ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ח.)36ראה ד, איכה אגרותֿקודש37)ע"פ .153 ע' תשי"א סה"מ .98 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

תקכב. ע' ח"ד מוהריי"צ ואילך.38)אדמו"ר 30 ע' תש"ה השיחות בספר גם נדפס
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B˙Ò�¯Ùa37ÌÚtL ,L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙M„˜ „B·kÓ �ÚÒטו). ¿«¿»»ƒ¿¿À««¿«««∆««»«
Ë¯‡¯‰e˜Ó „eÁÈaמקום=] ¿ƒƒ¿»

ÌLמרפא] LbÙ�Â ÊÈ¯‡ÙÏ¿«ƒ¿ƒ¿«»
:BÏ ¯Ó‡Â „Á‡ C¯·‡ ÌÚƒ«¿≈∆»¿»«

Ô‡Ó¯Ú‚�eÈ[אברך=]ÔÈÈ ¿∆««ƒ
ÊÈ‡ CÒ�[הינו=]ÌËÓËÓ ∆∆ƒ¿«¿≈

„È‡ ‡ ÈÈÊ ,·l‰Â ÁBn‰««¿«≈««ƒ
יהודי!] CÏ‰Â[=היה . ֶ¿»«

Ë˜L ‡ÏÂ ,B˙È·Ï C¯·‡‰»«¿≈¿≈¿…»«
˙M„˜ „B·ÎÏ ‡aL „Ú«∆»ƒ¿¿À«
¯ÊÁ ,L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«««»«
epnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰·eL˙aƒ¿»¿»¿»ƒ∆
.ÌÈ„¯ÁÂ ÌÈ‡¯È ˙ÁtLÓƒ¿««¿≈ƒ«¬≈ƒ
„B·k Ïˆ‡L Úe„È ¯L‡¬∆»«∆≈∆¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˙M„¿̃À««¿«««
„Ú ,„‡Óa ¯˜È ÔÓf‰ ‰È‰»»«¿«»»ƒ¿…«
˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÌbL∆«¬ƒ««¬ƒ
ÌÈpÓÊ·e ,¯ev˜a ‰È‰»»¿ƒƒ¿«ƒ
‰ÚLa ‰p‰ ÌÈÚe„È¿ƒƒ≈¿»»
‰È‰ ¯˜Baa ˙È�ÈÓM‰«¿ƒƒ«∆»»
ÏÎ·e ,‰lÙz‰ È¯Á‡ ¯·k¿»«¬≈«¿ƒ»¿»
‰˜BÁ¯ ‰ÚÈÒ� ÚÒ� ˙‡Ê…»«¿ƒ»¿»
ÔÓÊ CLÓ ÌL ‰‰LÂ¿»»»∆∆¿«
„B·kÓ .'eÎ C¯·‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

`"iyz'd ,hay c"ei

ּבתחּלת עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֻכּו'.
לנסֹוע צרי והיה חדׁשה ּגזירה אז ּגזרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָנׂשיאּותֹו,
הרז"א הּגדֹול אחיו לֹו ואמר למֹוסקבה. זה ּדבר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָעל
ׂשפת היטב יֹודע אּתה ואין אצל יקר הּזמן עדן, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשמתֹו

צרי39הּמדינה אּתה וגם ּבׂשפֹות) מלּמד היה (הרז"א ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ
אבל .הֹוראֹותי ּכפי זה ּבענין אּסע ולכן הּכרּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלחּפׂש
זה על הסּכים לא עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻּכבֹוד

מּכ סּפּורים ּכּמה יׁשנם וכן והצליח. ּבעצמֹו בֹודונסע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
לעׂשֹות הׁשּתּדלּותֹו אֹודֹות אדמֹו"ר חמי מֹורי ְְְְֲִִִַַַַָֻקדּׁשת
והּניח ּבגׁשמּיּות. אֹו ּברּוחנּיּות ּפרטי, לאיׁש ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָטֹובה
ּגם אם ּכי ׁשּלֹו הּגׁשמּיּות רק לא זה, על עצמֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַֹאת
זֹו לא הנה עּמֹו מטיב ׁשהיה ׁשּזה אף ׁשּלֹו, ִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרּוחנּיּות
ּומצֹות ּבתֹורה חבר ׁשל ּבסּוג ּכלל היה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּבלבד

ּכלל. ּבערּכֹו ׁשּלא ׁשהיה ְְְֶֶֶֶָָָָֹאּלא

עלp‰Â‰ז) ּדקדּׁשה לׁשטּות ואתהּפכא אתּכפיא ידי על ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ
להיֹות ׁשהיא הּבריאה, ּכּונת ממּלאים זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָידי
אתּכפיא ידי ׁשעל וזה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
הּוא לגּני, ּבאתי ּבּתחּתֹונים, ּדירה נעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואתהּפכא
ּבנין ּבסֹותר ּדכמֹו החטא. מּקֹודם נעלית יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבמדריגה
צרי החדׁש ׁשּבנין ּפׁשיטא הרי לבנֹות, מנת על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּקֹודם
כן ּכמֹו הּקֹודם, מּבנין נעלית יֹותר ּבמדריגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהיֹות
ּדירה נעׂשית ואתהּפכא אתּכפיא ידי ׁשעל לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכרח

ּבּמאמר וכּמבאר נעלית, יֹותר ידי40ּבמדריגה ּדעל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
הּוא ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק אחרא סטרא ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּדאתּכפיא

עלמין ּבׁשוה.27ּבכּלהּו עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא האֹור הינּו , ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻֻ
מּכל עלמין, ּכל הסֹובב אֹור הּוא ּבּמאמר ׁשהּלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָואף
ׁשהּוא אֹור ׁשּנמׁש הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר אי ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום
אּלא עליהם, ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא אּלא העֹולמֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבגדר
ּכלל. עֹולמֹות ּבגדר ׁשאינֹו נעלה אֹור ׁשּנמׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה

אסּתּלק ּבׁשם זה אֹור לגּלּוי קֹורא ּבׁשם41ולכן נקראת צּדיקים ּפטירת ּגם ולכן . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
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שם39) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק וברשימת לי. חסרה המדינית השפה רמה: ע' ח"ד מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

קוראים כשהיו עיונים בדברים גם כלל, למתורגמן צריך הי' ולא היטיב, המדינה בשפת הבין הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד בשוה"ג:

כו'. טעמים ג' ענני . . הרוסית בשפה מדבר אינו מדוע ושאלתיו . . זו בשפה לדבר חפץ לא אך מבין, הי' המדינה בשפת לפניו

12ֿ111).40)עיי"ש. ע' ה'שי"ת (סה"מ א ד.41)פרק פט, ויקהל תו"א ראה
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¯"BÓ„‡ ˙M„˜מוהרש"ב¯L‡ ,B˙e‡ÈN� ˙lÁ˙a Ô„Ú B˙ÓL� ¿À««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¬∆
‰Ê ¯·c ÏÚ ÚBÒ�Ï CÈ¯ˆ ‰È‰Â ‰L„Á ‰¯ÈÊb Ê‡ e¯Êb»¿»¿≈»¬»»¿»»»ƒƒ¿««»»∆
ÔÓf‰ ,Ô„Ú B˙ÓL� ‡"Ê¯‰ ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â .‰·˜ÒBÓÏ¿¿¿»¿»«»ƒ«»»«»ƒ¿»≈∆«¿«

‰�È„n‰ ˙ÙN ·ËÈ‰ Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â EÏˆ‡ ¯˜È39‡"Ê¯‰) »»∆¿¿¿≈«»≈«≈≈¿««¿ƒ»»«»
Ì‚Â (˙BÙNa „nÏÓ ‰È‰»»¿À»¿»¿«
˙e¯k‰ NtÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡«»»ƒ¿«≈∆≈

‡Úq[=קשרים] ÔÎÏÂ ,¿»≈∆«
.EÈ˙B‡¯B‰ ÈÙk ‰Ê ÔÈ�Úa¿ƒ¿«∆¿ƒ»∆
˙M„˜ „B·k Ï·‡¬»¿¿À«
‡Ï Ô„Ú B˙ÓL� ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿»≈∆…
ÚÒ�Â ‰Ê ÏÚ ÌÈkÒ‰ƒ¿ƒ«∆¿»«
ÔÎÂ .ÁÈÏˆ‰Â BÓˆÚa¿«¿¿ƒ¿ƒ«¿≈
ÌÈ¯etÒ ‰nk Ì�LÈ∆¿»«»ƒƒ
ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·kÓƒ¿¿À«ƒ»ƒ
˙B„B‡ ¯"BÓ„‡«¿
‰·BË ˙BNÚÏ B˙eÏczL‰ƒ¿«¿«¬»
,ÈË¯t LÈ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙eiÓL‚a B‡ ˙ei�Áe¯a¿»ƒ¿«¿ƒ
,‰Ê ÏÚ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿«∆
Èk BlL ˙eiÓLb‰ ˜¯ ‡Ï…«««¿ƒ∆ƒ
,BlL ˙ei�Áe¯‰ Ìb Ì‡ƒ«»»ƒ∆
·ÈËÓ ‰È‰L ‰fL Û‡«∆∆∆»»≈ƒ
„·Ïa BÊ ‡Ï ‰�‰ BnÚƒƒ≈…ƒ¿«
ÏL ‚eÒa ÏÏk ‰È‰ ‡lL∆…»»¿»¿∆
‡l‡ ˙BˆÓe ‰¯B˙a E¯·Á¬≈¿¿»ƒ¿∆»
.ÏÏk Bk¯Úa ‡lL ‰È‰L∆»»∆…¿∆¿¿»
שעל-ידי יבאר הבאים בסעיפים

לשטות דקליפה השטות הפיכת

'דירה שתהי' גורמים דקדושה,

יותר נעלה באופן בתחתונים'

אדם חטא קודם הי' מאשר

שכינה "עיקר כאשר הראשון

יבאר, בנוסף היתה". בתחתונים

אתכפיא שעל-ידי כמו כי
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כה `"iyz'd ,hay c"ei

ּבתחּלת עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת מּכבֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֻכּו'.
לנסֹוע צרי והיה חדׁשה ּגזירה אז ּגזרּו אׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָנׂשיאּותֹו,
הרז"א הּגדֹול אחיו לֹו ואמר למֹוסקבה. זה ּדבר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָעל
ׂשפת היטב יֹודע אּתה ואין אצל יקר הּזמן עדן, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנׁשמתֹו

צרי39הּמדינה אּתה וגם ּבׂשפֹות) מלּמד היה (הרז"א ְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ
אבל .הֹוראֹותי ּכפי זה ּבענין אּסע ולכן הּכרּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלחּפׂש
זה על הסּכים לא עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֻּכבֹוד

מּכ סּפּורים ּכּמה יׁשנם וכן והצליח. ּבעצמֹו בֹודונסע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
לעׂשֹות הׁשּתּדלּותֹו אֹודֹות אדמֹו"ר חמי מֹורי ְְְְֲִִִַַַַָֻקדּׁשת
והּניח ּבגׁשמּיּות. אֹו ּברּוחנּיּות ּפרטי, לאיׁש ואפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָטֹובה
ּגם אם ּכי ׁשּלֹו הּגׁשמּיּות רק לא זה, על עצמֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַֹאת
זֹו לא הנה עּמֹו מטיב ׁשהיה ׁשּזה אף ׁשּלֹו, ִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרּוחנּיּות
ּומצֹות ּבתֹורה חבר ׁשל ּבסּוג ּכלל היה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּבלבד

ּכלל. ּבערּכֹו ׁשּלא ׁשהיה ְְְֶֶֶֶָָָָֹאּלא

עלp‰Â‰ז) ּדקדּׁשה לׁשטּות ואתהּפכא אתּכפיא ידי על ¿ƒ≈ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ
להיֹות ׁשהיא הּבריאה, ּכּונת ממּלאים זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָידי
אתּכפיא ידי ׁשעל וזה ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
הּוא לגּני, ּבאתי ּבּתחּתֹונים, ּדירה נעׂשית ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָואתהּפכא
ּבנין ּבסֹותר ּדכמֹו החטא. מּקֹודם נעלית יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבמדריגה
צרי החדׁש ׁשּבנין ּפׁשיטא הרי לבנֹות, מנת על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּקֹודם
כן ּכמֹו הּקֹודם, מּבנין נעלית יֹותר ּבמדריגה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהיֹות
ּדירה נעׂשית ואתהּפכא אתּכפיא ידי ׁשעל לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻמכרח

ּבּמאמר וכּמבאר נעלית, יֹותר ידי40ּבמדריגה ּדעל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
הּוא ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק אחרא סטרא ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻּדאתּכפיא

עלמין ּבׁשוה.27ּבכּלהּו עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא האֹור הינּו , ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻֻ
מּכל עלמין, ּכל הסֹובב אֹור הּוא ּבּמאמר ׁשהּלׁשֹון ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָואף
ׁשהּוא אֹור ׁשּנמׁש הּוא ׁשהּכּונה לֹומר אפׁשר אי ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום
אּלא עליהם, ּומּקיף סֹובב ׁשהּוא אּלא העֹולמֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבגדר
ּכלל. עֹולמֹות ּבגדר ׁשאינֹו נעלה אֹור ׁשּנמׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכּונה

אסּתּלק ּבׁשם זה אֹור לגּלּוי קֹורא ּבׁשם41ולכן נקראת צּדיקים ּפטירת ּגם ולכן . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
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שם39) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק וברשימת לי. חסרה המדינית השפה רמה: ע' ח"ד מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה

קוראים כשהיו עיונים בדברים גם כלל, למתורגמן צריך הי' ולא היטיב, המדינה בשפת הבין הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד בשוה"ג:

כו'. טעמים ג' ענני . . הרוסית בשפה מדבר אינו מדוע ושאלתיו . . זו בשפה לדבר חפץ לא אך מבין, הי' המדינה בשפת לפניו

12ֿ111).40)עיי"ש. ע' ה'שי"ת (סה"מ א ד.41)פרק פט, ויקהל תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯"BÓ„‡ ˙M„˜מוהרש"ב¯L‡ ,B˙e‡ÈN� ˙lÁ˙a Ô„Ú B˙ÓL� ¿À««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¬∆
‰Ê ¯·c ÏÚ ÚBÒ�Ï CÈ¯ˆ ‰È‰Â ‰L„Á ‰¯ÈÊb Ê‡ e¯Êb»¿»¿≈»¬»»¿»»»ƒƒ¿««»»∆
ÔÓf‰ ,Ô„Ú B˙ÓL� ‡"Ê¯‰ ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â .‰·˜ÒBÓÏ¿¿¿»¿»«»ƒ«»»«»ƒ¿»≈∆«¿«

‰�È„n‰ ˙ÙN ·ËÈ‰ Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â EÏˆ‡ ¯˜È39‡"Ê¯‰) »»∆¿¿¿≈«»≈«≈≈¿««¿ƒ»»«»
Ì‚Â (˙BÙNa „nÏÓ ‰È‰»»¿À»¿»¿«
˙e¯k‰ NtÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡«»»ƒ¿«≈∆≈

‡Úq[=קשרים] ÔÎÏÂ ,¿»≈∆«
.EÈ˙B‡¯B‰ ÈÙk ‰Ê ÔÈ�Úa¿ƒ¿«∆¿ƒ»∆
˙M„˜ „B·k Ï·‡¬»¿¿À«
‡Ï Ô„Ú B˙ÓL� ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿»≈∆…
ÚÒ�Â ‰Ê ÏÚ ÌÈkÒ‰ƒ¿ƒ«∆¿»«
ÔÎÂ .ÁÈÏˆ‰Â BÓˆÚa¿«¿¿ƒ¿ƒ«¿≈
ÌÈ¯etÒ ‰nk Ì�LÈ∆¿»«»ƒƒ
ÈÓÁ È¯BÓ ˙M„˜ „B·kÓƒ¿¿À«ƒ»ƒ
˙B„B‡ ¯"BÓ„‡«¿
‰·BË ˙BNÚÏ B˙eÏczL‰ƒ¿«¿«¬»
,ÈË¯t LÈ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙eiÓL‚a B‡ ˙ei�Áe¯a¿»ƒ¿«¿ƒ
,‰Ê ÏÚ BÓˆÚ ˙‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆«¿«∆
Èk BlL ˙eiÓLb‰ ˜¯ ‡Ï…«««¿ƒ∆ƒ
,BlL ˙ei�Áe¯‰ Ìb Ì‡ƒ«»»ƒ∆
·ÈËÓ ‰È‰L ‰fL Û‡«∆∆∆»»≈ƒ
„·Ïa BÊ ‡Ï ‰�‰ BnÚƒƒ≈…ƒ¿«
ÏL ‚eÒa ÏÏk ‰È‰ ‡lL∆…»»¿»¿∆
‡l‡ ˙BˆÓe ‰¯B˙a E¯·Á¬≈¿¿»ƒ¿∆»
.ÏÏk Bk¯Úa ‡lL ‰È‰L∆»»∆…¿∆¿¿»
שעל-ידי יבאר הבאים בסעיפים

לשטות דקליפה השטות הפיכת

'דירה שתהי' גורמים דקדושה,

יותר נעלה באופן בתחתונים'

אדם חטא קודם הי' מאשר

שכינה "עיקר כאשר הראשון

יבאר, בנוסף היתה". בתחתונים

אתכפיא שעל-ידי כמו כי

דרגה למטה מתגלה ואתהפכא

בעת מתקיים כך יותר, נעלית

שמתגלה צדיקים של סילוקם

ביותר. גבוה אור

‡ÈÙk˙‡ È„È ÏÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿»
˙eËLÏ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿

BÏ ˙BÈ‰Ï ‡È‰L ,‰‡È¯a‰ ˙�ek ÌÈ‡lÓÓ ‰Ê È„È ÏÚ ‰M„˜cƒ¿À»«¿≈∆¿«¿ƒ«»««¿ƒ»∆ƒƒ¿
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ È„È ÏÚL ‰ÊÂ ,ÌÈ�BzÁza ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
¯˙BÈ ‰‚È¯„Óa ‡e‰ ,Èp‚Ï È˙‡a ,ÌÈ�BzÁza ‰¯Èc ˙ÈNÚ�«¬≈ƒ»««¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈
˙�Ó ÏÚ Ì„Bw‰ ÔÈ�a ¯˙BÒa BÓÎc .‡ËÁ‰ Ì„BwÓ ˙ÈÏÚ�«¬≈ƒ∆«≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»«∆«¿»
‡ËÈLt È¯‰ ,˙B�·Ïƒ¿¬≈¿ƒ»

מאליו] מובן «¿ÔÈ�aL∆ƒ[=פשוט.
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ L„Á‰∆»»»ƒƒ¿
˙ÈÏÚ� ¯˙BÈ ‰‚È¯„Óa¿«¿≈»≈«¬≈
ÔÎ BÓk ,Ì„Bw‰ ÔÈ�aÓƒƒ¿»«∆¿≈
È„È ÏÚL ¯ÓBÏ Á¯ÎÓÀ¿»«∆«¿≈
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
‰‚È¯„Óa ‰¯Èc ˙ÈNÚ�«¬≈ƒ»¿«¿≈»
¯‡·nÎÂ ,˙ÈÏÚ� ¯˙BÈ≈«¬≈¿«¿…»

¯Ó‡na40È„È ÏÚc ««¬«¿«¿≈
‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
‡Lc˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ƒ¿«≈¿»»¿À¿»
e‰lÎa ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿À¿

ÔÈÓÏÚ27שמכניעים [=על-ידי »¿ƒ
כבודו מתעלה הסטרא-אחרא את

בכל הקדוש-ברוך-הוא של

‰e�Èהעולמות] שמתגלה, «¿
¯B‡‰הבדל אין שלגביו הגבוה »

אלא לעולם, עולם ∆e‰L‡בין
.‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎa¿À¿»¿ƒ¿»∆
¯Ó‡na ÔBLl‰L Û‡Â¿«∆«»««¬«

‡e‰ה ‰BÒ··שמתגלה ¯B‡«≈
È‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒƒ»»ƒ
‰�ek‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆««»»
‡e‰L ¯B‡ CLÓpL ‡e‰∆ƒ¿«∆
‡l‡ ˙BÓÏBÚ‰ ¯„‚a¿∆∆»»∆»
ÛÈwÓe ··BÒ ‡e‰L∆≈«ƒ
‰�ek‰ ‡l‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆»««»»
B�È‡L ‰ÏÚ� ¯B‡ CLÓpL∆ƒ¿»«¬∆∆≈
ÔÎÏÂ .ÏÏk ˙BÓÏBÚ ¯„‚a¿∆∆»¿»¿»≈
ÌLa ‰Ê ¯B‡ Èel‚Ï ‡¯B˜≈¿ƒ∆¿≈

˜lzÒ‡41Ìb ÔÎÏÂ . ∆¿«≈¿»≈«
˙‡¯˜� ÌÈ˜Ècˆ ˙¯ÈËt¿ƒ««ƒƒƒ¿≈

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



ipblכו iz`a

ּביֹותר. נעלה אֹור ּגּלּוי הּוא הסּתּלקּות ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַהסּתּלקּות,
הּקדׁש ּבאּגרת אּגרֹות ב' יׁש ענין42ּדהּנה ׁשּמבארים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ׁשם מבֹואר ההסּתּלקּות ענין הּב' ּובאּגרת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָההסּתּלקּות.
ּפר איןּבענין ּבפנים הּנעׂשים ּדהענינים חּטאת. ת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָ

הּנעׂשה ענין אם ּכי הּטמאֹות, קלּפֹות ג' לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַיכֹולים
מיתתם מדמין ולזה ּבחּוץ. הּנעׂשית ּפרה ּדוקא, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבחּוץ

צּדיקים מּפני43ׁשל ּכי אדּמה, ּפרה אין עּתה והּנה . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
מארצינּו ּגלינּו ּדוקא להיֹות צרי היה אבל44חטאינּו , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

ׁשל סּלּוקן ּבענין והּנה צּדיקים. ׁשל סּלּוקן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָארע
רז"ל מאמרי ב' ּבזה יׁש מיתתןטז)צּדיקים ׁשקּולה : ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשל סּלּוקן קׁשה אלקינּו. ּבית ּכׂשריפת צּדיקים ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ּכל ידי על אׁשר הּמקדש. ּבית מחרּבן יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻצּדיקים
ענין ּופרּוׁש הּוא. ּברי ּדקדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻזה

הרּביים ּכל ּפרׁשּו אדמֹו"ר45הסּתּלקּות קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֻ
קדּׁשת ּכבֹוד האמצעי, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻֻהּזקן,
מהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד צדק, הּצמח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַֻאדמֹו"ר
מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד עדן נׁשמתֹו אדמֹו"ר קדּׁשת ְְְְְְִִֵֶַַַָֻֻּכבֹוד
הסּתּלקּות ּתבת ּבפרּוׁש הּכּונה ׁשאין אדמֹו"ר, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָחמי
ׁשהּוא הּכּונה אם ּכי וׁשלֹום, חס למעלה עליה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
וזה רֹוממּות. ּבבחינת ׁשהּוא אּלא למּטה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָנמצא
אדמֹו"ר קדּׁשת לכבֹוד הּׁשביעי ּדֹור מאּתנּו, ְְְְְִִִִִֵַַַָֻּתֹובעים
דאס מ'האט אז הגם אז חביבין, הּׁשביעין וכל ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהּזקן,
מקֹום מּכל אֹויסגעהארעוועט, ניט אּון פארדינט ְְִִִִֶֶֶַָָָניט
הּוא הּׁשביעי ּדדֹור והעבֹודה חביבין הּׁשביעין ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָּכל
ּדנפׁש הּׁשטּות להפֹו מּמׁש. למּטה הּׁשכינה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָלהמׁשי
ּדאס, האט ער אז ּבנפׁשי' איניׁש ידע אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבהמית,
ּדאס האט ער וואס הּבהמית נפׁש פּון קא ּדעם ְִֶֶֶֶֶַָָָָאּון
מּזה לעׂשֹות נידעריקער, נאך אמאל אפׁשר ְֲִִִֶֶֶֶַַָָָאּון

ּדקדּׁשה. לׁשטּות זה את ְְְֲִִֶֶַָֻולהפֹו
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ּדאתּפּטרe‰ÊÂח) צּדיקא ּכּמה46ענין היּו ׁשּכבר ּדאף , ¿∆ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבלּתי וענינים קּׁשיֹות וכּמה והסּתרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻהעלמֹות
אסּתּלק ׁשּיהיה ּובכדי הסּפיק. לא זה ּכל הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמּובנים,
ענין ּכן ּגם היה עלמין, ּבכּלהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻיקרא
אם ּכי ּכחרּבן רק לא קׁשה ׁשּזה צּדיקים, ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻסּלּוקן
זה ידי ׁשעל הּוא ּבזה הּכּונה ותכלית מהחרּבן. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻיֹותר
מּכל ּתֹובעים וזה הּוא. ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻיהיה
הּׁשביעי, ּדֹור אין זי מ'געפינט אז ׁשּידעּו מאּתנּו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד
לראׁשֹון, ׁשביעי ׁשהּוא הּוא הּׁשביעי מעלת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשּכל
ואפּלּו ּכלּום לעצמֹו חּפׂש ׁשּלא היה הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהנהגת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ענינֹו ׁשּכל ידע ּכי נפׁש. מסירּות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹלא
אברהם הנהגת ודגמת עֹולם. אל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻוּיקרא
וואס ערטער אזעלכע אין געקּומען – ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָאבינּו
ניט ג-טליכקייט, פּון געוואּוסט ניט דארטן ְְְִִִֶֶַָָמ'האט
פּון אפּלּו געוואּוסט ניט אּון אידיׁשקייט פּון ְְְֲִִִִֶֶַגעוואּוסט
אּפגילייגט זי מען האט דארטן זייענדיק אּון ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלף
וידּוע וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי אל אּון זייט, א 47אן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

וגם קּימֹות. הּקריאֹות ׁשּתי ּתקרי, אל ּבמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּבהּלּמּוד
מקֹום מּכל וּיקרא. ׁשּבכתב ּבּתֹורה מפֹורׁש הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזה
ּדער איינגיין זאל אים וויל ער אֹויּב אז לידע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָצרי
יענער אז זעהן ּדארפסטּו וּיקריא. ּדער זיין מּוז ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָוּיקרא,
ּביז אז הגם אֹויסרּופען. אֹוי נאר ויסן נאר ניט ְְֲִִִֶַַָָָזאל
אּבער גארניט, פּון געוואּוסט ניט יענער האט ְְִִִֶֶֶֶָָָאיצט
ניט עֹולם, אל ׁשרייען זאל ער אז זעהן דארפסטּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאיצט

העֹולם ועֹולםיז)אל עצמֹו ּבפני ענין הּוא ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ
על וׁשֹולט מֹוׁשל ׁשאלקּות אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָֹענין

חד. ּכּלא הּוא ואלקּות ׁשעֹולם אם ּכי ֱִִֶֶַָָָָֹֻהעֹולם,

לאמר,Û‡Âט) לּבֹו ערב אׁשר ואיזהּו זה הּוא מי ּכי ¿«ְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
אפס מקֹום מּכל אבינּו, אברהם עבֹודת ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָאעבֹוד

ּבזה ּומחּיב ואחד אחד לכל ׁשּי ידייח)קצהּו על זה על הּכֹוחֹות לֹו ונּתנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
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כז `"iyz'd ,hay c"ei

ּדאתּפּטרe‰ÊÂח) צּדיקא ּכּמה46ענין היּו ׁשּכבר ּדאף , ¿∆ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ּבלּתי וענינים קּׁשיֹות וכּמה והסּתרים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻהעלמֹות
אסּתּלק ׁשּיהיה ּובכדי הסּפיק. לא זה ּכל הּנה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמּובנים,
ענין ּכן ּגם היה עלמין, ּבכּלהּו הּוא ּברי ּדקּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֻיקרא
אם ּכי ּכחרּבן רק לא קׁשה ׁשּזה צּדיקים, ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻסּלּוקן
זה ידי ׁשעל הּוא ּבזה הּכּונה ותכלית מהחרּבן. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻיֹותר
מּכל ּתֹובעים וזה הּוא. ּברי ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻיהיה
הּׁשביעי, ּדֹור אין זי מ'געפינט אז ׁשּידעּו מאּתנּו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאחד
לראׁשֹון, ׁשביעי ׁשהּוא הּוא הּׁשביעי מעלת ְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשּכל
ואפּלּו ּכלּום לעצמֹו חּפׂש ׁשּלא היה הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהנהגת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ענינֹו ׁשּכל ידע ּכי נפׁש. מסירּות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹלא
אברהם הנהגת ודגמת עֹולם. אל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻוּיקרא
וואס ערטער אזעלכע אין געקּומען – ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָאבינּו
ניט ג-טליכקייט, פּון געוואּוסט ניט דארטן ְְְִִִֶֶַָָמ'האט
פּון אפּלּו געוואּוסט ניט אּון אידיׁשקייט פּון ְְְֲִִִִֶֶַגעוואּוסט
אּפגילייגט זי מען האט דארטן זייענדיק אּון ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלף
וידּוע וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי אל אּון זייט, א 47אן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

וגם קּימֹות. הּקריאֹות ׁשּתי ּתקרי, אל ּבמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָׁשּבהּלּמּוד
מקֹום מּכל וּיקרא. ׁשּבכתב ּבּתֹורה מפֹורׁש הרי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבזה
ּדער איינגיין זאל אים וויל ער אֹויּב אז לידע ְְִִִֵֵֶֶַַַָָצרי
יענער אז זעהן ּדארפסטּו וּיקריא. ּדער זיין מּוז ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָוּיקרא,
ּביז אז הגם אֹויסרּופען. אֹוי נאר ויסן נאר ניט ְְֲִִִֶַַָָָזאל
אּבער גארניט, פּון געוואּוסט ניט יענער האט ְְִִִֶֶֶֶָָָאיצט
ניט עֹולם, אל ׁשרייען זאל ער אז זעהן דארפסטּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָאיצט

העֹולם ועֹולםיז)אל עצמֹו ּבפני ענין הּוא ׁשאלקּות היינּו , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ
על וׁשֹולט מֹוׁשל ׁשאלקּות אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָֹענין

חד. ּכּלא הּוא ואלקּות ׁשעֹולם אם ּכי ֱִִֶֶַָָָָֹֻהעֹולם,

לאמר,Û‡Âט) לּבֹו ערב אׁשר ואיזהּו זה הּוא מי ּכי ¿«ְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
אפס מקֹום מּכל אבינּו, אברהם עבֹודת ְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָאעבֹוד

ּבזה ּומחּיב ואחד אחד לכל ׁשּי ידייח)קצהּו על זה על הּכֹוחֹות לֹו ונּתנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
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ÈÚÈ·M‰ ¯Bc ÔÈ‡שאנו=] ƒ«¿ƒƒ
השביעי] בדור ÏkLנמצאים ,∆»

‡e‰ ÈÚÈ·M‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒƒ
,ÔBL‡¯Ï ÈÚÈ·L ‡e‰L∆¿ƒƒ»ƒ
‰È‰ ÔBL‡¯‰ ˙‚‰�‰L∆«¿»«»ƒ»»
ÌeÏk BÓˆÚÏ NtÁ ‡lL∆…ƒ≈¿«¿¿
LÙ� ˙e¯ÈÒÓ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…¿ƒ∆∆
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ÔÈ‡ ÔÚÓe˜Ú‚ Y ‡e‰L∆∆∆ƒ
Ò‡ÂÂ ¯ÚË¯Ú ÚÎÏÚÊ‡«∆∆∆¿∆»
ËÈ� ÔË¯‡„ Ë‡‰'Ó»»ƒ
ÔeÙ ËÒe‡ÂÂÚ‚∆¿
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ËÈÈÊ ‡ Ô‡לכאלו [=הגיע »««
מאלקות, שם ידעו שלא מקומות
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שם ובהיותו מ'אלף-בית', ידעו
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‡l‡ ‡¯˜iÂ È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈«ƒ¿»∆»
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רק לא שהזולת לדאוג אתה צריך
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[- יכריז ÌÏBÚ,שהוא Ï‡≈»
ÌÏBÚ‰ Ï‡ ËÈ�(אל,יז כי, ƒ≈»»ֵ
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‰Ê ‡e‰ ÈÓ Èk Û‡Â (Ë¿«ƒƒ∆
BaÏ ·¯Ú ¯L‡ e‰ÊÈ‡Â¿≈∆¬∆»«ƒ
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ÏkÓ ,e�È·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ»
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ipblכח iz`a

ּבכלל, ועד עד, ואיל ּומּמּנּו הראׁשֹון ׁשהראנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָההנהגה
ׁשהם אדמֹו"ר, חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ׁשהראנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻההנהגה
ּגּופא וזהּו זה. על ּכֹוחֹות לנּו ונתנּו הּדר את ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָסללּו
ונתגּלּו נּתנּו ּכֹוחֹות ׁשּכּמה הּׁשביעי ּדדֹור ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָהחביבּות
עּקר ימׁש ּכזה ּבאֹופן העבֹודה ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבׁשבילנּו.
עֹוד ויהיה והחֹומרי, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשכינה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החטא, מּקֹודם ּגם יֹותר נעלית 48ּבמדרגה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ואפּלּו הראׁשֹון מאדם יֹותר מאֹוד, ונּׂשא ּכמֹו49ּבמׁשיח ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
החטא קֹודם אדמֹו"ריט)ׁשהיה חמי מֹורי קדּׁשת ּוכבֹוד . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ

סבלם ומכאֹובינּו נׂשא הּוא חלינּו את והּוא50אׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
מעֹונֹותינּו מדּכא מּפׁשעינּו ׁשראה51מחּלל ּכׁשם הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ

צאן יגאל ּדידן ּובעגלא ּבּימינּו ּבמהרה הּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹּבצרתנּו,
יחּדיו, ּגם הּגׁשמי וגלּות הרּוחני מּגלּות ְְְְִִִִַַַַַָָָָָמרעיתֹו
ּגּלּוים, רק עדיין הּוא זה ּכל אבל אֹורה. ּבקרן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָויעמידנּו
אין ועצמּות ּבמהּות אֹותנּו ויאחד ׁשּיקּׁשר – יֹותר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָועֹוד
ירידת ׁשל הּכּונה ּפנימּיּות וזהּו הּוא. ּברּו ְְְִִִֶֶַַַָָָסֹוף
סּלּוקן וענין ותּקּונֹו החטא וענין העֹולמֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָוהׁשּתלׁשלּות
ּדקּדׁשא יקרא אסּתּלק יהיה זה ידי ׁשעל צּדיקים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשל

רמה ּביד מהּגלּות ּוכׁשּיֹוציאנּו הּוא. ּבני52ּברי ּולכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּבמֹוׁשבֹותם אֹור יהיה ּובני53יׂשראל מׁשה יׁשיר אז יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּגֹו' ועד54יׂשראל לעֹולם ימלֹוך ׁשהּוא55הוי' (ּוכמֹו , ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָ
ּתרגּום ּבלׁשֹון וגם הּתפּלה) עלמיא.כ)ּבנּסח ּולעלמי לעלם קאים מלכּותיּה הוי' ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אחד ּוׁשמֹו אחד הוי' וגֹו' לּמל הוי' והיה הוי'56ּומסּימים ּבין חּלּוק יהיה ׁשּלא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּבית57ּוׁשמֹו מחרּבן ּגם יֹותר ׁשּקׁשה צּדיקים, ׁשל סּלּוקן ידי על נעׂשה זה ׁשּכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אין עכׁשיו הּנה דּורכגעגאנגען, ענינים אלע ּדי ׁשֹוין מ'איז אז וכיון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמקּדׁש.
זעהן ונזּכה הּׁשביעי. ּדֹור – ּבנּו אּלא ּתלּוי למטהכא)הּדבר ּדא רּבי'ן מיט'ן זי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יגאלנּו. והּוא טפחים, מעׂשרה ּולמּטה ּגּוף א ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאין
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ג]. [נא, בסופו שה"ש בלקו"ת הובא פ"ז הגלגולים בס' עפמ"ש ליישב יש ואולי א]. [יז,

ד].כ) [יג, רפ"ב יפה הנך ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

יג.כא) פי"ט, במדב"ר א). קג, לכתובות הש"ס בגליון (הובא חסידים סו"ס ראה

יג.48) נב, ר.49)ישעי' ע' תרח"ץ ואילך. רסה ס"ע ח"א תרל"ה סה"מ גם ד.50)ראה נג, ה.51)ישעי' הכתוב52)שם, לשון ע"פ

ח. יד, בשלח כג.53)– י, בא – הכתוב לשון א.54)ע"פ טו, יח.55)בשלח ט.56)שם, יד, א.57)זכרי' נ, פסחים ראה
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,e�˙¯ˆa ‰‡¯L ÌLk¿≈∆»»¿»»≈
e�ÈÓia ‰¯‰Óa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈»¿»≈
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,ÂÈcÁÈ Ìb ÈÓLb‰ ˙eÏ‚Â¿»««¿ƒ««¿»
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ÔÈÈ„Ú ‡e‰ ‰Ê Ïk Ï·‡¬»»∆¬«ƒ
Y ¯˙BÈ „BÚÂ ,ÌÈelb ˜«̄ƒƒ¿≈
e�˙B‡ „Á‡ÈÂ ¯M˜iL∆¿«≈ƒ«≈»
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ ˙e‰Óa¿«¿«¿≈
˙eiÓÈ�t e‰ÊÂ .‡e‰ Ce¯a»¿∆¿ƒƒ
˙„È¯È ÏL ‰�ek‰««»»∆¿ƒ«
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‡Lc˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚL ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô˜elÒƒ»∆«ƒƒ∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿»»¿À¿»
‰Ó¯ „Èa ˙eÏb‰Ó e�‡ÈˆBiLÎe .‡e‰ CÈ¯a52È�a ÏÎÏe ¿ƒ¿∆ƒ≈≈«»¿»»»¿»¿≈

Ì˙B·LBÓa ¯B‡ ‰È‰È Ï‡¯NÈ53È�·e ‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡ ‰È‰È ƒ¿»≈ƒ¿∆¿¿»ƒ¿∆»»ƒ…∆¿≈
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.f"iyz'd hay c"ei ,glya zyxt ycew zay i`ven zgiy .c"qa

מוגה בלתי

ËÎלכם ממטיר "הנני השבוע בפרשת שכתוב מה אודות בארוכה ...דובר .minyd on mglהברכה (שלכן, "
לפניו לברך לחם153שהוצרכו "המוציא להיות יכולה היתה ux`dלא onהוא בתורה שדוגמתו ,("zeiniptהתורה

הארץ") מן "לחם בדוגמת שהיא דתורה מנגלה לכל154(שחלוקה אלא) סגולה, ליחידי רק (לא ושייכת שניתנה ,

לעולמים" היה ש"כבר מזה שלמדים כפי לרשעים), גם אלא בינונים או לצדיקים רק (לא מישראל ואחד אחד
שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה – ישראל דבני הסוגים לכל היתה המן שירידת כפשוטו, השמים" מן ב"לחם

ואילך 1035 עמוד ד חלק שיחות' ב'לקוטי .155ונדפס

צורך ויש סגולה ליחידי שייך החסידות שלימוד החדשות לטענות בנוגע ,(1040 עמוד (שם הענין [בהמשך
אמר: – כו' בהכנות

בגמרא שמפורש – החדשות כן,156מהטענות ואם מפיו", תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב דומה "אם
התורה!... פנימיות עמו ללמוד יתיישב ואז צבאות", ה' "מלאך שירד עד להמתין צריך

היצרֿהרע תחבולות שאר ככל – היצרֿהרע של נוספת ו"המצאה" "תחבולה" שזוהי איפוא, לדעת, יש
כו'" כך עשה לו אומר הגלות.157ש"היום דזמן ומכופל כפול החושך מצד שבאה –

אביו בשם ההילולא בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם באצטלא158ובהקדים היצרֿהרע מתעטף שלפעמים –

" קדושה rviReyfשל rprciif משי),` של (סירטוק " ©
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מן153) שחיובה המזון, ברכת – שלאחריו הברכה על נוסף
אצל – תורה מתן קודם כבר היתה אבל ב), מח, (ברכות `ilkeהתורה

ondכמארז"ל תורה, למתן וההכשרה ההקדמה היתה המן [שאכילת
לאוכלי אלא כו' תורה ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. ר"פ (מכילתא
עשר) ששה (או עשר בחמשה – המן אכילת תחילה היתה שלכן המן",
שם. וגו"א הרא"ם ובפי' א טז, בשלח ופרש"י מכילתא (ראה באייר
ב)], פו, (שבת בסיון שבעה) (או בששה – תורה ניתנה ואח"כ ועוד),
שירד בשעה הזן ברכת לישראל תיקן "משה שם) (ברכות רז"ל כמאמר

הזן ברכת נעשית תורה שבמתן אלא מן", dxezdלהם on devnכמו)
מן מצוה נעשו תורה שבמתן תורה, מתן לפני שהיו הענינים כל
מפני אלא) תורה, מתן לפני נהגו שכן מפני (לא קיימוה ומאז התורה),

למשה – מחדש – .ipiqaשניתנה

שבאים154) ענינים שיש – המצוות בקיום גם ישנו זה וחילוק
לו מזמינים שמלמעלה היינו, דשמיא, סייעתא ע"י אלא יגיעה, ללא

המצוה), את לקיים כדי אליהם שזקוק הענינים (וכל מסויימת מצוה
לקיים בהתעוררות כשעומד רצון", "עת אצלו שיש בשעה גופא, ובזה
לאחרי שבאים ענינים ויש השמים; מן לחם דוגמת – המצוה את
נפש יגיעת וצריך שוועריקייטן"), ("געוואלדיקע עצומים ַקשיים
אין אז שגם אלא עוד ולא לעשותם, בעצמו שפועל עד בשר ויגיעת
דוגמת – בלבד חובתו ידי לצאת אם, כי המובחר, מן של באופן זה

הארץ. מן לחם
תשכ"ג.155) בשלח ש"פ שיחת עם בשילוב
וש"נ.156) א. יז, מו"ק
ב.157) קה, שבת
ב"היום158) (נעתק סז ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

תו"מ תל). ע' ריש חט"ו (אג"ק זו שנה אלול י"ט מכתב סיון). כג יום"
וש"נ. .90 ע' חי"ז
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בגמרא שמפורש – החדשות כן,156מהטענות ואם מפיו", תורה יבקשו צבאות ה' למלאך הרב דומה "אם
התורה!... פנימיות עמו ללמוד יתיישב ואז צבאות", ה' "מלאך שירד עד להמתין צריך

היצרֿהרע תחבולות שאר ככל – היצרֿהרע של נוספת ו"המצאה" "תחבולה" שזוהי איפוא, לדעת, יש
כו'" כך עשה לו אומר הגלות.157ש"היום דזמן ומכופל כפול החושך מצד שבאה –
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מן153) שחיובה המזון, ברכת – שלאחריו הברכה על נוסף
אצל – תורה מתן קודם כבר היתה אבל ב), מח, (ברכות `ilkeהתורה

ondכמארז"ל תורה, למתן וההכשרה ההקדמה היתה המן [שאכילת
לאוכלי אלא כו' תורה ניתנה "לא ד) טז, שם בשלח. ר"פ (מכילתא
עשר) ששה (או עשר בחמשה – המן אכילת תחילה היתה שלכן המן",
שם. וגו"א הרא"ם ובפי' א טז, בשלח ופרש"י מכילתא (ראה באייר
ב)], פו, (שבת בסיון שבעה) (או בששה – תורה ניתנה ואח"כ ועוד),
שירד בשעה הזן ברכת לישראל תיקן "משה שם) (ברכות רז"ל כמאמר

הזן ברכת נעשית תורה שבמתן אלא מן", dxezdלהם on devnכמו)
מן מצוה נעשו תורה שבמתן תורה, מתן לפני שהיו הענינים כל
מפני אלא) תורה, מתן לפני נהגו שכן מפני (לא קיימוה ומאז התורה),

למשה – מחדש – .ipiqaשניתנה

שבאים154) ענינים שיש – המצוות בקיום גם ישנו זה וחילוק
לו מזמינים שמלמעלה היינו, דשמיא, סייעתא ע"י אלא יגיעה, ללא

המצוה), את לקיים כדי אליהם שזקוק הענינים (וכל מסויימת מצוה
לקיים בהתעוררות כשעומד רצון", "עת אצלו שיש בשעה גופא, ובזה
לאחרי שבאים ענינים ויש השמים; מן לחם דוגמת – המצוה את
נפש יגיעת וצריך שוועריקייטן"), ("געוואלדיקע עצומים ַקשיים
אין אז שגם אלא עוד ולא לעשותם, בעצמו שפועל עד בשר ויגיעת
דוגמת – בלבד חובתו ידי לצאת אם, כי המובחר, מן של באופן זה

הארץ. מן לחם
תשכ"ג.155) בשלח ש"פ שיחת עם בשילוב
וש"נ.156) א. יז, מו"ק
ב.157) קה, שבת
ב"היום158) (נעתק סז ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

תו"מ תל). ע' ריש חט"ו (אג"ק זו שנה אלול י"ט מכתב סיון). כג יום"
וש"נ. .90 ע' חי"ז

ב"ה. נוסח המכתב שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לכו"כ מאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יו"ד שבט, ה'תשי"ז

 ב"ה,  ט' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בערב שבת קודש, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר זוכה הוא 

לפעול בעניניו הקדושים.

יהי רצון שזכות זה יעמוד לו ולכל ב"ב שיחיו בהמצטרך להם הן בגשמיות והן ברוחניות, וירבה 

אומץ בעבודתו הק' האמורה, ויהי רצון שיהי' בהצלחה מופלגה, ההעלמות וההסתרים הולכים ופוחתים, 

והטוב והקדושה והאור הלוך ומוסיף, עד כי יפוצו המעינות חוצה במילואם, ולילה )דגלות נמשל ללילה( 

כיום יאיר.

בברכת הצלחה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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הנשיאים) בשם שהוא אומרים (ויש החסידים זקני פתגם וכידוע געגאנגען159– איז עשו מיינסטו? "וואס :ַָ
"הולך ואףֿעלֿפיֿכן זשוּפיצע"!... זיידענע א מיט געגאנגען איז ער שטריק; הארטע א מיט ַַַַַַארומגעגארטלט

עמו" איש מאות וארבע היעוד160לקראתך לקיום לבוא מיעקב למנוע כדי לשפוט161, ציון בהר מושיעים "ועלו
רב" לי "יש וטוען עשו", הר –162את וכו' וכו' ,

דוקא שיבוא בהכרח התורה, פנימיות לימוד על והסתר העלם אודות שמדובר שכיון בנידוןֿדידן, הוא וכן
דבבואה" "בבואה גם לו שיש יהודי היצרֿהרע163עלֿידי מצא ואכן ,mihey

ז"ל חכמינו ובלשון דור, בכל ישנם שוטים ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק מפני164– עולמו "יאבד
ז"ל רבותינו כמאמר דור, בכל צדיקים שישנם כשם שכן, (בתמיה). מועטין165השוטים" שצדיקים הקב"ה "ראה

"אפילו" אחדים שוטים למצוא ניתן ובמילא, ב'לעומתֿזה', גם הוא כן ודור", דור בכל ושתלן –עמד זה... בדורנו

צבאות!... ה' למלאך שדומה לרב להמתין צריך התורה פנימיות ללמוד שכדי ה'יצר' טענת את ש"אימצו"

פליגלען") די מיט ("ּפאטשן בכנפיו לטפח גבו... על כנפיים שני עם אדם להתעופף צריך – המגושמת הבנתם ַלפי
התורה!... פנימיות ללמוד הוא שצריך (מלמעלה) לו מראים שאכן "יודה" אז או – קדוש"... "קדוש ולצעוק

פעם סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק מטשערקאס166– ישראל יעקב רבי הצדיק והרב ה'צמחֿצדק' אדמו"ר ַאודות
רבינו אצל שהתחנכו – האמצעי אדמו"ר של חתניו היו שניהם – מטשערנוביל) מרדכי רבי הצדיק הרב של (בנו
לגילוי לזכות כדי כו' בתעניות לעסוק בדעתם התיישבו זמן משך ולאחר בעליה, יחד ללמוד נוהגים והיו הזקן,
למטה. נשאר מהם שאחד שאירע כך לעליה, לטפס בכוחם היו לא שכבר עד זמן במשך התענו ואכן אליהו.

שוכב) (או יושב היה הלה אליהם. "להצטרף" ורצה מקומו... את הכיר שלא מישהו פגשו דבר של בסופו
מספר להתענות גמר שכבר שלאחרי היתכן עצמו: לבין בינו אויס'טענה'ן") זיך פלעגט ("ער וטוען למטה,

אליהו, גילוי עדיין לו אין – הסיגופים כל את קיים וכבר הדרוש, mixtqaהתעניות yxetnd jtidהכנות שלאחרי
כשורה אינו פה שמשהו סימן הרי עלֿזה, תירוץ שום שאין וכיון אליהו?!... גילוי בא כבר, שעשאם הנ"ל,

ניט")... דא שטימט ָ("עּפעס

לקח: ללמדו החליטו כזה... מסוג יהודי עם "עסק" להם שיש וחבירו ה'צמחֿצדק' ראו כאשר

לטעון כדי או השכינה, גלות על לקונן חצות", "תיקון לערוך – בלילה לילה מדי לבוא נוהג היה הלה
והכריזו מלמעלה, מים עליו שפכו – בעליה הם ישבו שאז ב"עבודתו", עסוק שהיה ובשעה אליהו. גילוי אודות

" xedhבקול: xedh(אליהו לגילוי לזכות הדרכים (אודות בספרים שכתוב מה שכל אצלו "נתיישב" ואכן, ...!"
דבר ששמע`znהוא והראיה, ועוד, טהורים"... מים עליכם "וזרקתי בו נתקיים וכבר מלמעלה... קול בעצמו

אמת"!... ותורתו אמת ש"משה מוכח ומזה טהור"... "טהור עליו הכריזו

בכנפיו לטפח כנפיים, שתי עם מישהו לעוף שצריך חושב שלו, ההגשמה שמצד – בנידוןֿדידן כן וכמו
ולהתרצות לוותר גרמא הזמן אין שעתה, אלא התורה... פנימיות ללמוד יתחיל ואזי "קדוש", ולצעוק
שהוא בלבד זו לא עתה, לעת ולפועל, האמור), (כבסיפור שלו ב"שטותים" רצונו את ולמלא ָ("נאכגעבן")

ילמד. לא הוא שגם זולתו על חסֿושלום לפעול שרוצה זאת, עוד אלא התורה, פנימיות לומד אינו בעצמו

אודות שמדובר כיון אופן, מיטmiheyובכל האבן געזינטער איז ("עס כלל עמהם להתעסק שלא מוטב –ָ
טאן"). צו ווייניקער וואס ָָזיי

פעם סיפר ההילולא) (בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק על167– שהקפיד ה'צמחֿצדק', של החסידים מזקני אחד אודות
לילך הולךilbxמנהגו היה בצעירותו), (כדרכו שנה בכל לילך בכחו היה לא שכאשר כך, כדי עד לליובאוויטש,

לילך מתעקש למה לטענתם במענה – ונכדיו לבניו פעם אמר בשנתיים, פעם ולאilbxרק שכאשרreqplדוקא, –
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ע'159) תרפ"ה סה"ש שצד. ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
.83

ז.160) לב, וישלח
בסופו.161) עובדי'
162(17 ע' (לעיל ואילך פ"ז בהמאמר גם וראה ט. לג, וישלח
ואילך).

וש"נ.163) .193 ע' ח"ג תו"מ וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
(במשנה).164) ב נד, ע"ז
ב.165) לח, יומא
(166288 ע' שם תו"מ .11 ע' קפז חוברת "רשימות" גם ראה
.33 הערה
(167.325 ע' שם תו"מ ואילך. רסט ס"ע ח"ו שלו אג"ק גם ראה

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

שעלֿזה פעמים, וכך כך לליובאוויטש הליכתו את זכיותיו למשקולת יצרף לבוא) לעתיד (או האמת לעולם יגיע
לליובאוויטש שילך זמן שכל וסיים, מעשה"). "שכר על (נוסף הליכה שכר פסיעות, שכר לו מונחilbxמגיע יהיה ,

גם יבוא הרי שור), (או סוס עם לליובאוויטש יסע אם אבל, לבדו. הוא המשקולות קו ויטילqeqdעל השור) (או
" בשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק ובמילא חלקו... את ויתבע המשקולות, קו על עצמו oiiwאת hin xr liee

o`h ev oa`d hip cxrt!(האמת בעולם לא אפילו סוס, עם להתעסק רוצה (אינו ניט" אויך דארטן אפילו ... ¨¨ָ

אפילו שיהיה, קו (באיזה שוטה עם מתעסקים שכאשר – דידן בנידון זה על הרי,ונוסף כו'), דחיה של בקו
עם זיך") ּפארקען ("דורך ההתעסקות עלֿידי החושך את לדחות צורך שאין גם ומה הזמן, על שחבל לכך ָנוסף

jyegd" עלֿידי אפילו לדחותו שיכולים כיון ,xe` hrn"168עלֿידי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,xe` ieaixעוד הנה –

המשנה מדברי כמובן בזהירות, צורך יש לשוטים בנוגע שחבלו169זאת, והם חייב בהן החובל רעה, ש"פגיעתן
פטורין"... באחרים

כן" גם מתנוול מנוול עם ש"המתאבק – העיקר והוא יותר, עוד שגרוע עם170ומה שמתאבק שבשעה כך ,

משהו. בו להתדבק עלול שוטה,

זוכים ועלֿידיֿזה החסידות, והפצת בלימוד אומץ להוסיף איפוא היא שהעצה סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק
טפחים)]. מעשרה למטה צדקנו, משיח לביאת

Ï"תורה "קרן לטובת מגבית לערוך – הוא שבט ביו"ד הסדר .171:

"תכלית", לשם שלא תורה ללמוד הרוצים לאלה ולסייע לעזור נוסדה תורה" "קרן

מזמנו להקדיש האדם צריך כך סוף, ובלי גבול ובלי תכלית בלי הוא התורה, נותן שהקב"ה, כשם כי, –

– תכלית ללא התורה ללימוד שבועות) כמה או חדשים כמה הפחות (ולכל שנים כמה

קרדום התורה את שעושה רב, שיהיה עלֿמנת (כמו צדדיים ענינים ללא לשמה, תורה לימוד – ובפשטות
בו בזה),172לחפור וכיוצא "סמיכה", לקבל כדי או ,

גו'" נאכל מה תאמרו "וכי השאלה אותם שמבלבלת כאלה שישנם תורה",173אלא "קרן נתייסדה ולכן –
האמור. באופן תורה ילמדו שבו הזמן במשך זו מקרן הסיוע עלֿידי נאכל" "מה השאלה את להסיר כדי

הנהו ההילולא.ועלֿפי דיום ההתוועדות בעת זו לקרן ומפרישים תורמים – האחרונות בשנים ג

צדדיות פניות ללא אליין"), ("פנימיות בטהרתו פנימיות של באופן שיהיה שרוצים ענין אודות שמדובר ַוכיון
או תודה, מכתבי שולחים בעיתון, אודותיה שמדפיסים באופן לא היא זו לקרן והנתינה ההפרשה גם הנה –

שיתן ואחד, אחד לכל הדבר את משאירים אלא וכך, כך סכום הפריש פלוני בן שפלוני גדול בקול מכריזים
מאדך" "בכל טוב, ומה יכלתו, שלך".כפי "מאד הפחות לכל ,

שהשתתף ההילולא, בעל של ציונו על להזכירו כדי – אמו ושם שמו פתקא על לרשום יכול שרוצה, מי וכל
תורה". ב"קרן

בפניֿעצמו, הסכום ליתן (ב) הנתינה, סכום את גם – פתקא באותה לרשום (א) אופנים: משני ובאחד
על הפתקא את אני אקרא מסתמא שהרי – בןֿאדם עלֿידי גם נקראת תהיה הפתקא כי, בפניֿעצמה, והפתקא
פתקא על אמו ושם שמו לרשום בידו הברירה הסכום, את ממני גם להעלים רצונו אם ובמילא, הציון,

בפניֿעצמה. בפתקא הסכום ואת בפניֿעצמה,

בגמרא שכתוב מה עלֿדרך לברכה, מוקדמים והם ברכה, עליהם תבוא – ב"מזומן" ליתן שרוצים ואלה
תענית לעניי174(במסכת ריפתא ש"יהבא לפי יותר, במהירות פעלה שתפלתה ואשתו, חלקיה אבא בין החילוק (

עד העני ויטריח מעות נותנת שהיתה ממה טורח בלא והוא לעני נותנת היא אכילה ("שדבר הנייתה" ומקרבא
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(יז,168) פי"ב תניא פ"ה. המעשה יחוד שער הלבבות חובת ראה
ובכ"מ. א).
א.169) פז, ב"ק
ספכ"ח.170) תניא
(17158 ע' חט"ז (תו"מ סכ"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).
קצרות"172) והערות הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן ספ"ח, תניא ראה

עב). (ע' לשם
כ.173) כה, בהר – הכתוב לשון
ב.174) כג,



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

שעלֿזה פעמים, וכך כך לליובאוויטש הליכתו את זכיותיו למשקולת יצרף לבוא) לעתיד (או האמת לעולם יגיע
לליובאוויטש שילך זמן שכל וסיים, מעשה"). "שכר על (נוסף הליכה שכר פסיעות, שכר לו מונחilbxמגיע יהיה ,

גם יבוא הרי שור), (או סוס עם לליובאוויטש יסע אם אבל, לבדו. הוא המשקולות קו ויטילqeqdעל השור) (או
" בשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק ובמילא חלקו... את ויתבע המשקולות, קו על עצמו oiiwאת hin xr liee

o`h ev oa`d hip cxrt!(האמת בעולם לא אפילו סוס, עם להתעסק רוצה (אינו ניט" אויך דארטן אפילו ... ¨¨ָ

אפילו שיהיה, קו (באיזה שוטה עם מתעסקים שכאשר – דידן בנידון זה על הרי,ונוסף כו'), דחיה של בקו
עם זיך") ּפארקען ("דורך ההתעסקות עלֿידי החושך את לדחות צורך שאין גם ומה הזמן, על שחבל לכך ָנוסף

jyegd" עלֿידי אפילו לדחותו שיכולים כיון ,xe` hrn"168עלֿידי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,xe` ieaixעוד הנה –

המשנה מדברי כמובן בזהירות, צורך יש לשוטים בנוגע שחבלו169זאת, והם חייב בהן החובל רעה, ש"פגיעתן
פטורין"... באחרים

כן" גם מתנוול מנוול עם ש"המתאבק – העיקר והוא יותר, עוד שגרוע עם170ומה שמתאבק שבשעה כך ,

משהו. בו להתדבק עלול שוטה,

זוכים ועלֿידיֿזה החסידות, והפצת בלימוד אומץ להוסיף איפוא היא שהעצה סיים שליט"א אדמו"ר (כ"ק
טפחים)]. מעשרה למטה צדקנו, משיח לביאת

Ï"תורה "קרן לטובת מגבית לערוך – הוא שבט ביו"ד הסדר .171:

"תכלית", לשם שלא תורה ללמוד הרוצים לאלה ולסייע לעזור נוסדה תורה" "קרן

מזמנו להקדיש האדם צריך כך סוף, ובלי גבול ובלי תכלית בלי הוא התורה, נותן שהקב"ה, כשם כי, –

– תכלית ללא התורה ללימוד שבועות) כמה או חדשים כמה הפחות (ולכל שנים כמה

קרדום התורה את שעושה רב, שיהיה עלֿמנת (כמו צדדיים ענינים ללא לשמה, תורה לימוד – ובפשטות
בו בזה),172לחפור וכיוצא "סמיכה", לקבל כדי או ,

גו'" נאכל מה תאמרו "וכי השאלה אותם שמבלבלת כאלה שישנם תורה",173אלא "קרן נתייסדה ולכן –
האמור. באופן תורה ילמדו שבו הזמן במשך זו מקרן הסיוע עלֿידי נאכל" "מה השאלה את להסיר כדי

הנהו ההילולא.ועלֿפי דיום ההתוועדות בעת זו לקרן ומפרישים תורמים – האחרונות בשנים ג

צדדיות פניות ללא אליין"), ("פנימיות בטהרתו פנימיות של באופן שיהיה שרוצים ענין אודות שמדובר ַוכיון
או תודה, מכתבי שולחים בעיתון, אודותיה שמדפיסים באופן לא היא זו לקרן והנתינה ההפרשה גם הנה –

שיתן ואחד, אחד לכל הדבר את משאירים אלא וכך, כך סכום הפריש פלוני בן שפלוני גדול בקול מכריזים
מאדך" "בכל טוב, ומה יכלתו, שלך".כפי "מאד הפחות לכל ,

שהשתתף ההילולא, בעל של ציונו על להזכירו כדי – אמו ושם שמו פתקא על לרשום יכול שרוצה, מי וכל
תורה". ב"קרן

בפניֿעצמו, הסכום ליתן (ב) הנתינה, סכום את גם – פתקא באותה לרשום (א) אופנים: משני ובאחד
על הפתקא את אני אקרא מסתמא שהרי – בןֿאדם עלֿידי גם נקראת תהיה הפתקא כי, בפניֿעצמה, והפתקא
פתקא על אמו ושם שמו לרשום בידו הברירה הסכום, את ממני גם להעלים רצונו אם ובמילא, הציון,

בפניֿעצמה. בפתקא הסכום ואת בפניֿעצמה,

בגמרא שכתוב מה עלֿדרך לברכה, מוקדמים והם ברכה, עליהם תבוא – ב"מזומן" ליתן שרוצים ואלה
תענית לעניי174(במסכת ריפתא ש"יהבא לפי יותר, במהירות פעלה שתפלתה ואשתו, חלקיה אבא בין החילוק (

עד העני ויטריח מעות נותנת שהיתה ממה טורח בלא והוא לעני נותנת היא אכילה ("שדבר הנייתה" ומקרבא
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(יז,168) פי"ב תניא פ"ה. המעשה יחוד שער הלבבות חובת ראה
ובכ"מ. א).
א.169) פז, ב"ק
ספכ"ח.170) תניא
(17158 ע' חט"ז (תו"מ סכ"ז דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך).
קצרות"172) והערות הגהות ב"מ"מ, ובהנסמן ספ"ח, תניא ראה

עב). (ע' לשם
כ.173) כה, בהר – הכתוב לשון
ב.174) כג,



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

רק175שיקנה" נותן כשמישהו וקלֿוחומר וכלֿשכן הנייתיה". מקרבא ולא זוזא "יהיבנא חלקיה אבא ואילו ,(
dghad.ממון מנתינת אפילו אלא כפשוטו, ומשקה אוכל מנתינת רק לא רחוק זה שדבר – ממון על

ליתן ואחד אחד כל יכול – הנתינה באופן הגבלות לקבוע רוצים שאין מכיון המתאיםonefnaאבל, הסכום את
יותר.gihadleלפניו, גדול סכום להבא על

בצדקה, ההוספה שעלֿידי ויהיֿרצון

. הללו בעתים ה' עבודת ש"עיקר הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו משיחא– בעקבות . . הצדקה עבודת היא .

בבחינת כיֿאם . . באמת בה לדבקה דרך אין עשיה, בחינת שהיא ועקביים רגלים בחינת עד דוד סוכת שנפלה
– כו'" הצדקה מעשה שהיא כן גם עשיה

– הברית ארצות של המיוחדת מעלתה שזוהי הצדקה, ריבוי ובפרט

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית גאולה – הקב"ה של ה"צדקה" את ותביא תמשיך

אמר:] ואחרֿכך הקהל, בין פתקאות לחלק צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

פעם גיין176דובר דאס "וועט שמח, ניגון מעשה בעת לנגן כדאי – בשמחה לצדקה הנתינה שתהיה ָשכדי
פריילעכער".

– בשמותיהם בנקבו – פרטיים אנשים וכמה לכמה שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה אחרֿכך שמח. ניגון [ניגנו
עמך"]. אנו "כי לנגן התחיל אחרֿכך "לחיים". לומר

‡Ïהשבוע ימי כל את הוא כולל יומין", כולהו מתברכין ש"מיניה כיון – אזלינן דמיניה השבתֿקודש יום .
אחריו. הבאים

זה הרי – המן לירידת בנוגע בזהר נאמר יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה יז) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
וברא באורייתא ו"אסתכל המן, ירידת אודות בתורה מסופר שבה בשלח, פרשת בשבתֿקודש ביותר מודגש

הקריאה177עלמא" שעלֿידי ,dxezaגם בזה חדש ענין .mleraמתחיל

בשבט, עשר חמשה יום – הוא זה) השבתֿקודש מיום (שמתברכים הבא השבוע בימי המיוחדים ומהענינים
לאילנות". השנה "ראש

·Ïבמשנה כדאיתא – שבדבר הפלוגתא ובהקדם שמאי.178. בית כדברי לאילן, השנה ראש בשבט "באחד
בו": עשר בחמשה אומרים הלל בית

פעמים כמה סברי179דובר שביתֿשמאי – בש"ס ענינים בכמה וביתֿהלל דביתֿשמאי ה"לשיטתייהו" אודות
בתר בפועל,שאזלינן ישנו כבר כאילו נחשב זה הרי ובמחשבה, בכח נמצא כשהדבר שגם היינו, "בכח",

עד להמתין צורך יש אלא בכח, הדבר של קיומו מספיק שלא היינו, "בפועל", בתר שאזלינן סברי וביתֿהלל
בפועל. שישנו

וביתֿהלל דביתֿשמאי הפלוגתא להיות צריכה היתה כן, [דאם הענינים בכל אינו זה כלל העניניםlkaאמנם,
בענין אם, כי "בפועל"], שהוא וכפי "בכח" שהוא כפי ישנו ענין בכל שהרי "excbyשבתורה, בעניןgkaהוא ,"

ה" להיות צריך בו גם אם וביתֿהלל ביתֿשמאי פליגי דוקא שלlretaכזה גדרו שכל שכיון או, ה"בכח", של "

ה" גם מספיק כן, ואם ה"בפועל", נוגע לא זה שבענין לומר צריך עלֿכן "בכח", הוא זה ה"בכח".gkaענין של "

" של ענין הוא חנוכה שנס כיון – חנוכה בנרות השאר) (בין היא שפלוגתתם ":gkaוזהו

ימים" שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד, יום להדליק אלא השמן) (בפך בו היה ש"לא – הוא חנוכה ,180נס

אחד (לוג אחד יום של השמן שבשיעור היה181היינו, (gka."ימים שמונה ממנו "הדליקו שלכן לוגים, שמונה
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שם.175) פרש"י
ועוד.176) .60 ע' חי"ז .196 ע' חי"ד .88 ע' ריש חי"ב תו"מ ראה
וראה177) א. קעח, ח"ג רע"ב. קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר

בתחלתו. ב"ר
בתחילתה.178) ר"ה
י"179) מכתב רפו;ראה ע' חט"ו (אג"ק זו שנה אלול י"ז תמוז; א

וש"נ. .29 ע' חי"ז תו"מ תיז). ס"ע
ב.180) כא, שבת
ואולי181) – צפרא". ועד מאורתא לוג "חצי א: פט, מנחות ראה

הל' (ראה בבוקר גם המנורה שמדליקין הרמב"ם לשיטת הכוונה
שלם לוג הוא יום של השיעור שעפ"ז, הי"ב), פ"ג ומוספין תמידין

)l"end.(

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

וביתֿהלל ביתֿשמאי בזה פליגי – "בכח" של באופן שהיה נס אודות שמדובר :180וכיון

סוברים dfביתֿשמאי oiprayפוחת ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון "יום ולכן, ה"בכח", בתר אזלינן
ימים, שמונה של ה"בכח" ישנו שבו ראשון, ביום הוא גדול היותר הנס כי, הנכנסין", ימים כנגד . . והולך

ה"בכח"; והולך פוחת ליום ומיום ימים, שבעה רק "בכח" יש למחרת, ואילו

"בכח", של ענין הוא עצמו מצד שהנס אמת שהן סוברים, צריךוביתֿהלל גופא בזה אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ה" אחת,lretaלהיות מדליק ראשון "יום לכן, ליום, מיום וגדל הולך ה"בכח" של שה"בפועל" וכיון הנס, של "

הנרות. שמונת כל מדליקים שבו השמיני ליום עד היוצאין", ימים כנגד . . והולך מוסיף ואילך מכאן

עוקצין מסכת בסוף פליגי כן אומרים182וכמו ביתֿשמאי משקה, משום מיטמאות מאימתי דבש "חלות –
משירסק": אומרים ביתֿהלל משיהרהר,

אודות אם, כי בפועל, טומאה לקבלת בנוגע לא הוא כאן יוצאיםxykdהמדובר (מאימתי טומאה לקבלת
" של ענין שזהו משקין), טומאת לקבל מוכשרין שיהיו משקה לתורת אוכל ".gkaמתורת

(לשנות האדם עשיית גם מספיקה "בכח" של שבענין סוברים ביתֿשמאי וביתֿהלל: ביתֿשמאי בזה פליגי ולכן
בלבד, מחשבה "משיהרהר", – "בכח" של באופן למשקה) מאוכל דבש כמוdaygnyהחלות היא מעשה לגבי

"gk."ה"בכח של ה"בפועל" הפחות לכל – ב"בפועל" צורך יש זה בענין שגם סוברים וביתֿהלל פועל; לגבי "

" של ענין הוא השנה" ש"ראש כיון – לאילנות השנה לראש בנוגע פלוגתתם גם ":gkaוזוהי

" הלשון בדיוק וכמודגש לאחריו. הבאים השנה ימי כל את שכולל – השנה" "ראש של השנה",y`xענינו
השנה" "תחלת כל183ולא של החיות את השנה" "ראש כולל כך הגוף, איברי כל כולל שה"ראש" כמו כי, –

לאחריו. הבאים השנה ימי

ל" בנוגע "`xyודוגמתו כלולים שבו – לאילנות" השנהgkaהשנה ראש (עד לאחריו הבאים הימים כל "

נמנים כולה השנה כל במשך הצומחים הפירות שכל – הבא) השנהcgiלאילנות ראש ביום שצמחו הפירות עם
.envrלאילנות

הפירות ונמצאו באילנות, השרף "ועלה שנה", גשמי רוב "יצאו כבר שאז – דברים של פשוטם לפי הוא וכן
מעתה" הבאה"184חונטין השנה ממימי חיין הן ואילך "מכאן נראים185, אלה שבימים הדברים פירוש אין הרי –

היא שאז אם, כי הבאה, השנה במשך שיצמחו הפירות כל בשביל הדרושים והלחלוחיות השרף dlgzddכבר

כולה. השנה במשך ממנו שיצמחו הפירות דכל השרף את ("בכח") שכוללת

וביתֿהלל: ביתֿשמאי בזה פליגי – ד"בכח" ענין הוא לאילנות השנה ראש של שתוכנו וכיון

" שלהיותו בשבט", "באחד – "בכח" הענין שישנו שמספיק סוברים כלy`xביתֿשמאי את שכולל חודש"
עשר חמשה שיום להמתין צורך ואין בשבט, עשר חמשה יום של החיּות את גם כולל הוא הרי החודש, ימי
"בכח", רק לאילנות" השנה ד"ראש הענין ישנו בפועל בשבט עשר חמשה בבוא שגם דכיון בפועל, יבוא בשבט
שגם לשיטתייהו, אזלי וביתֿהלל שבט); חודש (בראש "בכח" יהיה עצמו בשבט עשר חמשה שגם מספיק הרי
בפועל. בשבט עשר חמשה יום שיבוא להמתין צריך ולכן ה"בכח", של ל"בפועל" צורך יש "בכח" שגדרו בדבר

‚Ïכי" – האדם לעבודת ובשייכות בקשר לאילנות השנה לראש בנוגע הפלוגתא תוכן ולבאר להוסיף ויש .
השדה" עץ :186האדם

הוא187ובהקדמה הרי – הלידה בתחלת אפילו ענינים ובכמה ההריון, בימי האדם, בריאת שבתחלת –

" ל"mnecבדוגמת מ"דומם" האדם מתעלה ולאחריֿזה צמיחה; בו ואין ממקומו, לנוע יכול שאינו ,"gnev– "

לגדלות. מקטנות הצמיחה אצלו שנעשית – השדה" "עץ בדוגמת
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מי"א.182) פ"ג
ר"ה183) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.
ובפרש"י.184) סע"א יד, ר"ה

ה"ב.185) פ"א ר"ה ירושלמי
יט.186) כ, שופטים פ'
ואילך.187) 190 ס"ע ח"ט תו"מ גם ראה



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

וביתֿהלל ביתֿשמאי בזה פליגי – "בכח" של באופן שהיה נס אודות שמדובר :180וכיון

סוברים dfביתֿשמאי oiprayפוחת ואילך מכאן שמונה, מדליק ראשון "יום ולכן, ה"בכח", בתר אזלינן
ימים, שמונה של ה"בכח" ישנו שבו ראשון, ביום הוא גדול היותר הנס כי, הנכנסין", ימים כנגד . . והולך

ה"בכח"; והולך פוחת ליום ומיום ימים, שבעה רק "בכח" יש למחרת, ואילו

"בכח", של ענין הוא עצמו מצד שהנס אמת שהן סוברים, צריךוביתֿהלל גופא בזה אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ה" אחת,lretaלהיות מדליק ראשון "יום לכן, ליום, מיום וגדל הולך ה"בכח" של שה"בפועל" וכיון הנס, של "

הנרות. שמונת כל מדליקים שבו השמיני ליום עד היוצאין", ימים כנגד . . והולך מוסיף ואילך מכאן

עוקצין מסכת בסוף פליגי כן אומרים182וכמו ביתֿשמאי משקה, משום מיטמאות מאימתי דבש "חלות –
משירסק": אומרים ביתֿהלל משיהרהר,

אודות אם, כי בפועל, טומאה לקבלת בנוגע לא הוא כאן יוצאיםxykdהמדובר (מאימתי טומאה לקבלת
" של ענין שזהו משקין), טומאת לקבל מוכשרין שיהיו משקה לתורת אוכל ".gkaמתורת

(לשנות האדם עשיית גם מספיקה "בכח" של שבענין סוברים ביתֿשמאי וביתֿהלל: ביתֿשמאי בזה פליגי ולכן
בלבד, מחשבה "משיהרהר", – "בכח" של באופן למשקה) מאוכל דבש כמוdaygnyהחלות היא מעשה לגבי

"gk."ה"בכח של ה"בפועל" הפחות לכל – ב"בפועל" צורך יש זה בענין שגם סוברים וביתֿהלל פועל; לגבי "

" של ענין הוא השנה" ש"ראש כיון – לאילנות השנה לראש בנוגע פלוגתתם גם ":gkaוזוהי

" הלשון בדיוק וכמודגש לאחריו. הבאים השנה ימי כל את שכולל – השנה" "ראש של השנה",y`xענינו
השנה" "תחלת כל183ולא של החיות את השנה" "ראש כולל כך הגוף, איברי כל כולל שה"ראש" כמו כי, –

לאחריו. הבאים השנה ימי

ל" בנוגע "`xyודוגמתו כלולים שבו – לאילנות" השנהgkaהשנה ראש (עד לאחריו הבאים הימים כל "

נמנים כולה השנה כל במשך הצומחים הפירות שכל – הבא) השנהcgiלאילנות ראש ביום שצמחו הפירות עם
.envrלאילנות

הפירות ונמצאו באילנות, השרף "ועלה שנה", גשמי רוב "יצאו כבר שאז – דברים של פשוטם לפי הוא וכן
מעתה" הבאה"184חונטין השנה ממימי חיין הן ואילך "מכאן נראים185, אלה שבימים הדברים פירוש אין הרי –

היא שאז אם, כי הבאה, השנה במשך שיצמחו הפירות כל בשביל הדרושים והלחלוחיות השרף dlgzddכבר

כולה. השנה במשך ממנו שיצמחו הפירות דכל השרף את ("בכח") שכוללת

וביתֿהלל: ביתֿשמאי בזה פליגי – ד"בכח" ענין הוא לאילנות השנה ראש של שתוכנו וכיון

" שלהיותו בשבט", "באחד – "בכח" הענין שישנו שמספיק סוברים כלy`xביתֿשמאי את שכולל חודש"
עשר חמשה שיום להמתין צורך ואין בשבט, עשר חמשה יום של החיּות את גם כולל הוא הרי החודש, ימי
"בכח", רק לאילנות" השנה ד"ראש הענין ישנו בפועל בשבט עשר חמשה בבוא שגם דכיון בפועל, יבוא בשבט
שגם לשיטתייהו, אזלי וביתֿהלל שבט); חודש (בראש "בכח" יהיה עצמו בשבט עשר חמשה שגם מספיק הרי
בפועל. בשבט עשר חמשה יום שיבוא להמתין צריך ולכן ה"בכח", של ל"בפועל" צורך יש "בכח" שגדרו בדבר

‚Ïכי" – האדם לעבודת ובשייכות בקשר לאילנות השנה לראש בנוגע הפלוגתא תוכן ולבאר להוסיף ויש .
השדה" עץ :186האדם

הוא187ובהקדמה הרי – הלידה בתחלת אפילו ענינים ובכמה ההריון, בימי האדם, בריאת שבתחלת –

" ל"mnecבדוגמת מ"דומם" האדם מתעלה ולאחריֿזה צמיחה; בו ואין ממקומו, לנוע יכול שאינו ,"gnev– "

לגדלות. מקטנות הצמיחה אצלו שנעשית – השדה" "עץ בדוגמת
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מי"א.182) פ"ג
ר"ה183) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.
ובפרש"י.184) סע"א יד, ר"ה

ה"ב.185) פ"א ר"ה ירושלמי
יט.186) כ, שופטים פ'
ואילך.187) 190 ס"ע ח"ט תו"מ גם ראה



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

הוא האדם שהרי – ל"מדבר" ומ"חי" ל"חי", מ"צומח" – יותר עוד נעלית לדרגא העליה גם נכללת ובזה
כולה:dpekizdהבריאה הבריאה את שכולל

לחיבור זקוק אינו ששוב זאת, עוד אלא לגדלות, מקטנות צמיחה בו שיש בלבד זו שלא – ל"חי" מ"צומח"
ולילך וצמח, נולד שממנו מהשורש להתנתק יכול אלא (כצומח), ycgלשרשו mewnl.שם להתפתח ולהמשיך

ל" מ"חי" ולהתעלות להוסיף צריך אלא עדיין, מספיק אינו זה נאמרxacnוכל עליו – הים188" בדגת "ורדו
השלימות על שנוסף – הארץ" על הרומשת חיה ובכל השמים ושכלelyובעוף כח די לו יש ,d`ixaa lertl

dlek.ממנה הנדרשת התכלית את

„Ïלקונו האדם בעבודת הסדר הוא וכן קוני"189. את לשמש נבראתי "אני – בריאתו תכלית שזוהי –190:

אלא האדם אין – העבודה אותהlawnבתחלת שמקבל אלא עוד ולא והדרכה, כח שמקבל idy`בלבד, enk

אין העבודה, בתחלת עדיין להיותו כי, לצמוח), שמתחיל גרעין כמו צמיחה איזו אצלו שנעשית באופן (ולא
דומם. בדוגמת שזהו בלבד, מקבל בבחינת להיות אם כי עצמו, בכח משהו להוסיף בכחו

גם לעבוד אלא) בלבד, "מקבל" להיות רק (לא הוא האדם של תפקידו envrאמנם, gkaבזה שההתחלה ,

" למדרגת בלבד) (מקבל "דומם" ממדרגת כשיוצא הולךgnevהיא גופא ובזה עצמו, בכח עבודתו לעבוד ,"

לדרגא. מדרגא ומתעלה

יותר: ובפרטיות

העליה, תחילת הדרך, תחילת הנה – עצמו בכח העבודה ומתחיל בלבד, מקבל דומם, מדרגת יוצא כאשר
את לשאול הוא צריך ענין לכל שבנוגע היינו, לשרשו, מחובר בהיותו היא שהצמיחה "צומח", של באופן היא
נתחנך שעליהם ומהענינים ונתחנך, גדל שבה מהסביבה ממקומו, להתנתק בכחו ואין המשפיע, את – ה"שרש"

– בהם. והורגל

דבר" מתוך דבר "מבין אמנם הוא אלה ענינים191בענינים ובאותם מקום באותו אלא אינו זה כל אבל, ,

פארלירט ("ער עשתונותיו מאבד – ומקורו משרשו שעוקר בשעה ואילו בהם, והדריכוהו חינכוהו ַשלימדוהו,
אליו. שנקלע החדש המצב עם להתמודד בכחו ואין זיך"),

באותם רק לעסוק ישאר שלא – "חי" לדרגת "צומח" מדרגת להתעלות צריך אלא עדיין, מספיק זה אין ולכן
למקום ילך אלא ונתחנך, גדל שבה סביבה באותה רק ישאר ולא הדריכוהו, שבהם xfeענינים ycgשם וגם ,

בהמשך בארוכה כמבואר רחוקה, למדינה שולחו המלך שאביו המלך בן כמשל – אורחֿחיים באותו ימשיך
שולח192תרס"ו כאשר דוקא אלא המלך, בהיכל נמצא שהבן זמן כל אינו מבנו, המלך של האמיתי שהתענוג

וממשיך ניט"), זיך פארלירט ("ער עשתונותיו מאבד שאינו המלך בן מראה שם ובהיותו רחוקה, למדינה ַאותו
המלך. בהיכל בהיותו שהתנהג כפי להתנהג

עבודתו רק שזוהי כיון עדיין, מספיקה אינה "חי" למדרגת "צומח" ממדרגת העליה גם ונוסףenvraאמנם, ,
הארץ" על הרומשת חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת "ורדו – "מדבר" למדרגת העליה להיות צריכה לזה

על וממשלה שליטה לו שתהיה –mlera ewlgשליחו את שם למלא שלם., בלב רצונו לעשות בעולם, תו

כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין גם להיות צריך בעצמו עבודתו על שנוסף – בזה עיקרי ענין ,193ועוד

ההילולא בעל כדברי העבודה, בכללות עיקרי ענין שזהו כמוך"194– לרעך ש"ואהבת הזקן רבינו פתגם 'cgעל

'`edגם כולל עשה, מצוות לכל שרש הוא אלקיך" ה' את ש"ואהבת – בזה והענין אלקיך". הוי' את "ואהבת עם
תירא" אלקיך ה' ("את השם דיראת את195המצותֿעשה ש"ואהבת ונמצא, תעשה, לא מצוות לכל השרש שהיא ,(

כמוך", לרעך "ואהבת עם היא' 'חד זו שמצוה הזקן רבינו אומר ועלֿזה התורה. מצוות לכל השרש היא אלקיך" ה'
– ומצוות התורה כל ("דורכטאן") ולקיים לפעול יכולים יחד ישראל בני כל התאחדות עלֿידי שדוקא ָלפי
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כח.188) א, בראשית
רמה;189) ע' חי"ד (אג"ק זו שנה טבת ו' טבת; ה' מכתב ראה

וש"נ. .273 ע' ריש חי"ח תו"מ גם וראה רמח). ע'
קידושין.190) סוף וברייתא משנה
יג.191) א, דברים ג. לא, תשא פרש"י וראה וש"נ. א. יד, חגיגה
ע'192) חי"ח תו"מ גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה

וש"נ. .194
יח.193) יט, קדושים
חי"ח194) .210 .205 ע' ח"ב תו"מ וראה .3 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .256 ע'
יג.195) ו, ואתחנן

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

בזה" זה ערבין ישראל ש"כל כיון אליו, שייך חבירו של חלקו וגם בעולם, חלקו ניתן לחבירו שגם 196וכיון

וממשלה שליטה להם שתהיה "מדבר", למדריגת יתעלו הם שגם ישראל בני שאר כל על לפעול הוא צריך –

שלם. בלב רצונו לעשות הקב"ה של שליחותו מילוי עלֿידי בעולם חלקם על

‰Ï– השדה" עץ ב"האדם שהוא כפי לאילנות השנה לראש בנוגע וביתֿהלל ביתֿשמאי פלוגתת באה וכאן .
שמושל ל"מדבר", ומ"חי" ל"חי", מ"צומח" ומתעלה כשהולך ששלימותה עצמו, בכח העבודה על שמורה
כולו. העולם בכל גם – ישראל בני שאר כל עם והאחדות הצירוף עלֿידי – מזה ויתירה בעולם, חלקו על ושולט
בכח האדם עבודת שלימות מתבטאת [שבזה ישראל בני כל עם והאחדות הצירוף האם – הפלוגתא ותוכן

" שיהיה מספיק העולם] בכל וממשלה שליטה לו שיש – הצמיחה ענין – אוlretaעצמו ובדיבור), (במעשה "
" גם ניכר שיהיה (במחשבה):gkaשצריך "

תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא", ומה איך דרכיו ששוקל . . אורחותיו "הׁשם מלשון – הוא197ביתֿשמאי וכן ,
הגמרא סיפור "198פשטות יתנהגezepctwאודות בפועל למעשה כשיבוא רק שלא הם דורשים – שמאי" של

הוא הענין כאשר גם אלא הזולת, עם לעסוק כמוך" לרעך "ואהבת של להיותdaygnaבאופן elצריך rbep

" אפילו אלא "בפועל", רק לא להיות צריך כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין כלומר, הזולת. של ",gkaמציאותו

שלו. המחשבה בכח

עלֿכלֿפנים אם שמספיק סוברים lretaוביתֿהלל dyrnaסיהרא קיימא שבו עשר חמשה יום בבוא –

לאילנות199באשלמותא השנה ראש הוא שאז ,lreta,"כמוך לרעך ד"ואהבת הענין ישנו – לב) סעיף (כנ"ל

באופן שהיא המצוות בקיום עבודתו לכללות בנוגע והן ד"כמוך", באופן לחבירו וסיוע לעזר בנוגע הן –

כאחד" כולנו אבינו "לשם200ד"ברכנו אומרים התפילה) בהתחלת (או מצוה כל עשיית שלפני בכך גם כמודגש ,
. . l`xyiיחוד lk myaקבלה מספרי בחסידות (כמובא שאר201" כל עם המצוה מקיים מתאחד שעלֿידיֿזה ,(

כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל הריני התפילה קודם לומר ש"נכון ובפרט ישראל, ,202בני

– היום כללות על היא צרכיו, בכל וההתעסקות בתורה, העסק לפני התפילה, קודם להיותה זו, שאמירה

אם גם אודותezaygnaכלומר: רק כיוןenvrחושב מכלֿמקום, ,lreta dyrnayלרעך ד"ואהבת הענין ישנו
מספיק. זה הרי – כמוך"

בספרי שכתוב מה כו'"203ועלֿדרך הכתוב עליו מעלה בה ונתפרנס והלך עני ומצאה ידו מתוך סלע "מאבד
דאף –ayg `lyיתכן ואדרבה, העני, b`eceאודות xvinyשבנוגע כיון מכלֿמקום, הסלע, אבידת איןiprlעל

נפשו חיּות צרכי שהשיג הוא העיקר בדבר, צדקה.lretaנפקאֿמינה מצות קיים –

ÂÏהיא – במחשבה גם לבוא צריך אלא בפועל, המעשה מספיק שלא ביתֿשמאי ששיטת להוסיף, ויש .
ומצב להמעמד eal`בהתאם cizrlc:

העלם שישנו הזה בזמן ורק בגילוי. תהיה המחשבה גם אלא ודיבור, מעשה רק לא בגילוי יהיה לבוא לעתיד
הנשמה, על ונרתק מגן הוא ובשר הגוף ולמטה, הוי', לשם ונרתק מגן הוא אלקים שם למעלה, הנה – והסתר

והמעשה. הדיבור רק מתגלים שלכן המחשבה, על ונרתק מגן הוא ודיבור והמעשה

בפועל המעשה רק שנוגע כביתֿהלל היא ההלכה לכן, – והמעשה הדיבור רק מתגלים הזה שבזמן וכיון
בפועל. והדיבור

שמאי כבית הלכה תהיה לבוא לעתיד והן204אבל הדיבור הן המעשה הן בגילוי יהיו לבוא לעתיד כי, –

כברו" "תוכו כאחד, כולם מתאימים שיהיו כמו205המחשבה, למעלה, – חד כולא יהיו והחיצוניות שהפנימיות ,

בענינים206שכתוב מטה, למטה עד הענינים, בכל כן יהיה ובמילא אחד", ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום
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וש"נ.196) סע"א. לט, שבועות
רע"ג.197) מח, שה"ש
א.198) לא, שבת
רכה,199) אֿב. רכג, רע"א. קנ, ח"א וראה א. רטו, ח"ב זהר

כו. פט"ו, שמו"ר גם וראה רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב.
פל"ב.200) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח

וש"נ.201) פב. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
וש"נ.202) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
יט.203) כד, תצא
רע"ג.204) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
וש"נ.205) א. כח, ברכות – חז"ל לשון
וש"נ.206) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'



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

בזה" זה ערבין ישראל ש"כל כיון אליו, שייך חבירו של חלקו וגם בעולם, חלקו ניתן לחבירו שגם 196וכיון

וממשלה שליטה להם שתהיה "מדבר", למדריגת יתעלו הם שגם ישראל בני שאר כל על לפעול הוא צריך –

שלם. בלב רצונו לעשות הקב"ה של שליחותו מילוי עלֿידי בעולם חלקם על

‰Ï– השדה" עץ ב"האדם שהוא כפי לאילנות השנה לראש בנוגע וביתֿהלל ביתֿשמאי פלוגתת באה וכאן .
שמושל ל"מדבר", ומ"חי" ל"חי", מ"צומח" ומתעלה כשהולך ששלימותה עצמו, בכח העבודה על שמורה
כולו. העולם בכל גם – ישראל בני שאר כל עם והאחדות הצירוף עלֿידי – מזה ויתירה בעולם, חלקו על ושולט
בכח האדם עבודת שלימות מתבטאת [שבזה ישראל בני כל עם והאחדות הצירוף האם – הפלוגתא ותוכן

" שיהיה מספיק העולם] בכל וממשלה שליטה לו שיש – הצמיחה ענין – אוlretaעצמו ובדיבור), (במעשה "
" גם ניכר שיהיה (במחשבה):gkaשצריך "

תורה' ב'לקוטי כמבואר הוא", ומה איך דרכיו ששוקל . . אורחותיו "הׁשם מלשון – הוא197ביתֿשמאי וכן ,
הגמרא סיפור "198פשטות יתנהגezepctwאודות בפועל למעשה כשיבוא רק שלא הם דורשים – שמאי" של

הוא הענין כאשר גם אלא הזולת, עם לעסוק כמוך" לרעך "ואהבת של להיותdaygnaבאופן elצריך rbep

" אפילו אלא "בפועל", רק לא להיות צריך כמוך" לרעך ד"ואהבת הענין כלומר, הזולת. של ",gkaמציאותו

שלו. המחשבה בכח

עלֿכלֿפנים אם שמספיק סוברים lretaוביתֿהלל dyrnaסיהרא קיימא שבו עשר חמשה יום בבוא –

לאילנות199באשלמותא השנה ראש הוא שאז ,lreta,"כמוך לרעך ד"ואהבת הענין ישנו – לב) סעיף (כנ"ל

באופן שהיא המצוות בקיום עבודתו לכללות בנוגע והן ד"כמוך", באופן לחבירו וסיוע לעזר בנוגע הן –

כאחד" כולנו אבינו "לשם200ד"ברכנו אומרים התפילה) בהתחלת (או מצוה כל עשיית שלפני בכך גם כמודגש ,
. . l`xyiיחוד lk myaקבלה מספרי בחסידות (כמובא שאר201" כל עם המצוה מקיים מתאחד שעלֿידיֿזה ,(

כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל הריני התפילה קודם לומר ש"נכון ובפרט ישראל, ,202בני

– היום כללות על היא צרכיו, בכל וההתעסקות בתורה, העסק לפני התפילה, קודם להיותה זו, שאמירה

אם גם אודותezaygnaכלומר: רק כיוןenvrחושב מכלֿמקום, ,lreta dyrnayלרעך ד"ואהבת הענין ישנו
מספיק. זה הרי – כמוך"

בספרי שכתוב מה כו'"203ועלֿדרך הכתוב עליו מעלה בה ונתפרנס והלך עני ומצאה ידו מתוך סלע "מאבד
דאף –ayg `lyיתכן ואדרבה, העני, b`eceאודות xvinyשבנוגע כיון מכלֿמקום, הסלע, אבידת איןiprlעל

נפשו חיּות צרכי שהשיג הוא העיקר בדבר, צדקה.lretaנפקאֿמינה מצות קיים –

ÂÏהיא – במחשבה גם לבוא צריך אלא בפועל, המעשה מספיק שלא ביתֿשמאי ששיטת להוסיף, ויש .
ומצב להמעמד eal`בהתאם cizrlc:

העלם שישנו הזה בזמן ורק בגילוי. תהיה המחשבה גם אלא ודיבור, מעשה רק לא בגילוי יהיה לבוא לעתיד
הנשמה, על ונרתק מגן הוא ובשר הגוף ולמטה, הוי', לשם ונרתק מגן הוא אלקים שם למעלה, הנה – והסתר

והמעשה. הדיבור רק מתגלים שלכן המחשבה, על ונרתק מגן הוא ודיבור והמעשה

בפועל המעשה רק שנוגע כביתֿהלל היא ההלכה לכן, – והמעשה הדיבור רק מתגלים הזה שבזמן וכיון
בפועל. והדיבור

שמאי כבית הלכה תהיה לבוא לעתיד והן204אבל הדיבור הן המעשה הן בגילוי יהיו לבוא לעתיד כי, –

כברו" "תוכו כאחד, כולם מתאימים שיהיו כמו205המחשבה, למעלה, – חד כולא יהיו והחיצוניות שהפנימיות ,

בענינים206שכתוב מטה, למטה עד הענינים, בכל כן יהיה ובמילא אחד", ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום
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וש"נ.196) סע"א. לט, שבועות
רע"ג.197) מח, שה"ש
א.198) לא, שבת
רכה,199) אֿב. רכג, רע"א. קנ, ח"א וראה א. רטו, ח"ב זהר

כו. פט"ו, שמו"ר גם וראה רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב.
פל"ב.200) תניא וראה העמידה. בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח

וש"נ.201) פב. ע' ח"ב מלוקט סה"מ ראה
וש"נ.202) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
יט.203) כד, תצא
רע"ג.204) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
וש"נ.205) א. כח, ברכות – חז"ל לשון
וש"נ.206) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
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הגוף להיפך, אלא הנשמה, על ומסתיר מעלים יהיה לא שהגוף המחשבהriiqiגשמיים, גם ובמילא, להנשמה,
כאחד. כולם מתאימים יהיו האדם של והמעשה הדיבור

לבוא. דלעתיד ומצב המעמד עלֿדרך כן, ההלכה תהיה עכשיו שגם נדרש – הדין מדת – ביתֿשמאי שלדעת אלא,

ÊÏ– (במחשבה) בכח גם אלא ובדיבור), (במעשה בפועל רק לא – לאילנות השנה דראש שהשלימות וכיון .
היא זה על שהנתינתֿכח מובן, לבוא, לעתיד zaydהיא meinשכולו "יום לבוא, לעתיד מעין הוא השבת יום כי, ,

העולמים" לחיי ומנוחה השבוע.207שבת דימות הענינים כל נמשכים וממנו "בכח" ישנם השבת ביום ולכן, ,
בשבט עשר שחמשה כביתֿהלל הלכה ולכן בפועל, המעשה רק לעתֿעתה נוגע הגלות העלם שמצד אלא,
דוקא); עשר חמשה יום ולפני הסמוך הוא מתברכין, דמיניה השבת יום גם (ובמילא, לאילנות השנה ראש הוא
תהיה שאז (אףֿעלֿפי לבוא דלעתיד ומצב המעמד את שממהרת הכנה מהווה הזה בזמן העבודה אופן גם אבל,

כביתֿשמאי). אחר, באופן ההלכה

בנוגע גם מצינו – לבוא) דלעתיד ומצב למעמד באים הזה בזמן העבודה עלֿידי (שדוקא לדבר דוגמא מעין
השבוע): (שבפרשת ל"מן"

היה לא הברכה שנוסח (אלא שלפניו הברכה לענין וכן הזן", "ברכת לענין כלחם הוא שה"מן" אףֿעלֿפי
מצינו מכלֿמקום, כט), סעיף כנ"ל הארץ", מן לחם דבמצה208"המוציא . . המן מן מצה חובת יצאו ש"לא

חמץ תאכל בבל שיהיה במדבר209בעינן מצה ישראל בני אפו ולכן להחמיץ), יכול היה (שלא במן" ליתא וזה ,
בעצמם וקוצרין זורעין שהיו ממה או להם, מוכרין היו העולם אומות שתגרי .210מהתבואה

שמצה מכיון מובן: אינו המצה`dxeqולכאורה הרי, חמץ, zxgaenלהיות ikd"מ"מן כשנעשית epi`yהיא

leki!?להחמיץ

בזה: והביאור

"בעבודה צורך יש אדרבה, ויגיעה; עבודה ללא השמים", מן "לחם של באופן אפשר אי – ממצרים לצאת
בפרך" בהם עבדו אשר גו' בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר הזהר211קשה וכפירוש זו212, קשה "בעבודה

שרק כזה באופן המצה להיות צריכה שלכן, – וכו'" הלכתא ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא בחומר קושיא,
xyaעלֿידי zribie ytp zribi.מהגלות ארויס") מען ("קריכט יוצאים דוקא כזה ובאופן חימוץ. לידי באה ַאינה

הגמרא דברי שמשיג213ועלֿדרך מה אמנם הוא שלו" ה"קב חבירו": של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם
" זהו אבל נמוך, היותר העשיה בכח העבודה עצומה,elyעלֿידי ויגיעה יגיעה, דורש זה שענין אף ולכן, ,"

הכלי שזהו שלך, מאד – מאדך" ל"בכל הוא מגיע עלֿידיֿזה ודוקא האדם, ותענוג רצון ישנו דוקא בו הרי,
הוי'". כבוד ד"ונגלה הגילוי שיהיה – שלמעלה ל"מאד"

ÁÏ:לאילנות השנה מראש ההוראה איפוא זוהי .
– השדה" עץ "האדם "צומח", של למצב "דומם" של ממצב מהיציאה שמתחילה – עצמו בכח העבודה
מ"חי" ל"חי", – מ"צומח" העליה: לתכלית לבוא שצריכים כבר יודעים העבודה שבתחילת באופן להיות צריכה

אלקיכם" לה' אתם "בנים כי, אלקיכם", בה' הדבקים ש"אתם ומצב למעמד – ומ"מדבר" ל"מדבר", –214,

אחד" וחכמתו (ו)הוא . . האב ממוח נמשך "ישראל215"שהבן הבורא, עם 'חד' נעשה שהנברא כך, ,

כ אורייתא) (עלֿידי חד"וקודשאֿבריךֿהוא .216ולא

לוקחים – לאילנות השנה ראש גם מתברך דמיניה השבת מיום ולפניֿזה, לאילנות, השנה שמראש ונמצא,
שעלֿידיֿזה כאחד, כולם ישראל דכל לההתאחדות שבאים עד שבעבודה, הדרגות כל את לעבור הכח את

חד". ד"כולא באופן אורייתא) (עלֿידי קודשאֿבריךֿהוא עם מתאחדים
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בסופה.207) תמיד
סכ"ה.208) יעקב חדות שו"ת
אֿב.209) לה, פסחים ראה
ואילך.210) 7 ע' כט חוברות "רשימות" יב. פ"ד, שהש"ר ראה

וש"נ. .7 ע' לב
יד.211) א, שמות

בתחלתו.212) שמות בתו"א ונתבאר הובא א. קנג, ח"ג
א.213) לח, ב"מ
א.214) יד, ראה פ'
פ"ב.215) תניא
א.216) עג, זח"ג ראה

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

ז"ל חכמינו כדרשת – אחד" ושמו אחד ה' ש"יהיה בעולם גם נפעל אחד217ועלֿידיֿזה לאו האידנא "אטו
לעולם כו', בשורות ועל והמטיב הטוב ברוך אומר טובות בשורות על הבא, העולם הזה כעולם לא . . הוא

aihndeהבא aehd elek.מנוחה שכולו ויום טוב שכולו יום יהיה שאז ,"

ש"עיקר (כמו בתחתונים שכינה עיקר יהיה אזי מטה, למטה עד אחד" ושמו אחד ה' שכש"יהיה – והעיקר
היתה" בתחתונים בתחתונים218שכינה יתברך לו דירה – עבר) לשון ממש.219, במהרה והשלימה האמיתית בגאולה ,

מלכנו"]. "אבינו הניגון לנגן התחיל ואחרֿכך ה"בינוני". ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ËÏסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק נשמתוֿעדן):220. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק – מאביו זה שמע (וכנראה
השבת" לכם נתן הוי' כי "ראו המאמר את צדק' ה'צמח אדמו"ר כ"ק אמר תרכ"א שנת בשלח פרשת 221בשבת

של (זקנו מהר"ש אדמו"ר לבנו צדק' ה'צמח קרא לאחריֿזה בשלח). בפרשת (בתחלתו, תורה' ב'לקוטי הנדפס
קרא ואחרֿכך המאמר, זה הזקן רבינו אמר תקס"ה שנת בשלח פרשת שבשבת לו, וסיפר אדמו"ר), מו"ח כ"ק
לו: וסיפר המגיד הרב אותו קרא במעזריטש בהיותו תקכ"ט בשנת אשר לו, וסיפר צדק') ה'צמח (את אותו

פסוק על מאמר הבעלֿשםֿטוב אמר תקט"ז שנת בשלח פרשת "אל222בשבת לאיתנו", בוקר לפנות הים "וישב
לתנאו" אלא לאיתנו לספר223תיקרי המגיד הרב המשיך – הבעלֿשםֿטוב) הסתלקות אחר (שנה תקכ"א ובשנת ,

של רצונו "עושין בענין ביאור והוסיף המאמר, את וחזר הבעלֿשםֿטוב, רבו אצלו היה – הזקן לרבינו
"גינאי224מקום" בענין ביאור והוסיף הזקן, אדמו"ר לפני המאמר את המגיד הרב ואמר "דברו". ולא "רצונו" ,

מימך" לי חלוק כו' סוף.225נהרא ים קריעת כענין שזהו ,

המאמר שזהו וכנראה לעיל, להמבואר מתאים שתוכנו מאמר מצאתי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר –
לשונו וזה הנ"ל. סיפור סופר :226שאודותיו

ולכאורה לישראל, הים שיקרע הקב"ה שהתנה לתנאו, ז"ל רבותינו ודרשו לאיתנו, בוקר לפנות הים "וישב
היו לא לאו ואם הים, שיקרע התנה המאמר, שאמר בשעה הוא, הענין אך הקב"ה, התנה מי עם מובן, אינו
ולאֿתעשה. עשה היא כולה התורה כל כי הבריאה, ממציאות יתבטלו כי הזה, במקום נבראו ולא הימים נמצאים

כי מאמרו, או דברו עושים אמרו ולא מקום, של רצונו עושים צדיקים ז"ל רבותינו שאמרו מה יובן ובזה
בתורה, חידוש איזה או הלכה דבר איזה בנו בפני שאומר אב בזה המשל אך מושג, אינו יתברך השם רצון הלוא
יש עלֿכלֿזה דבריו, את וסותר לאביו מתנגד שהבן אף והנה דבריו, את סותר ופלפולו חריפתו מגודל והבן

מזה.. גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת לאב

אלקים ביראת מושל הצדיק הוא כך לדבריו, ומסכים שותק משהיה יותר האב מן הטוב רצון כביכול227וזהו
מבטלה והצדיק גזירה גוזר ומאמרו228(שאני דברו עושים שאינם אףֿעלֿפי רצונו עושים וזהו .(229.

אני גם לו אמר מצוה, לדבר הולך שאני מימיך פלוג נהרא לגינאי יאיר בן פינחס רבי שאמר מה יובן ובזה
שלא עליך גוזרני מימיך חולק אתה אין אם לו אמר קוני, רצון לעשות ולכאורההולך לעולם, מים בך יעברו

רצון שיעשו בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה לעיל שכתוב מה עם ויובן נכונה, תשובה לו השיב הלא קשה,
חולק אתה אין אם יאיר בן פינחס רבי לו אמר וכך לאו, שומע אתה הן ומכלל בטבעם, שאינם אף הצדיקים
כאן נבראו שלא וכמו מעולם, היה כלא אתה והרי המאמר, בשעת הנאמר תנאך מקיים אתה שאין נמצא מימיך

– עכ"ל. לעולם". מים בך יעברו שלא ונמצא מים,

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

(217.206 שבהערה פסחים
רפ"ה.218) שהש"ר
(219.(111 ע' תש"י (סה"מ בתחלתו ה'שי"ת לגני באתי המשך ראה
(220.(136 ע' תרצ"ו (סה"ש סט"ז תרצ"ו אחש"פ ליל שיחת

שמח"ת ליל שיחת גם וראה שבט. יז יום" ב"היום (בקיצור) נעתק
.(198 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"י תרצ"ז

כט.221) טז, בשלח
כז.222) יד, שם
ו.223) פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר וראה סע"ב. קצח, זח"ב

ב.224) לה, ברכות
א.225) ז, חולין
ואילך).226) ג (לא, ספ"ט או"ת ד). (נז, סרל"ט להה"מ לקו"א
ג.227) כג, שמואלֿב
וש"נ.228) ב. טז, מו"ק
שהצדיקים229) אף "הקב"ה`mpiכלומר: שהרי דברו, עושים

וצדיק "עושיםlhanגוזר ה"ה מ"מ, הקודמת), (כבהערה "epevxשל
וצדיק גוזר (שהקב"ה גופא שבזה לפי ישנומקום", oevxdמבטל)

beprzdeהקב"ה לדבריו.xzeiשל מסכימים הצדיקים היו אילו מאשר
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ז"ל חכמינו כדרשת – אחד" ושמו אחד ה' ש"יהיה בעולם גם נפעל אחד217ועלֿידיֿזה לאו האידנא "אטו
לעולם כו', בשורות ועל והמטיב הטוב ברוך אומר טובות בשורות על הבא, העולם הזה כעולם לא . . הוא

aihndeהבא aehd elek.מנוחה שכולו ויום טוב שכולו יום יהיה שאז ,"

ש"עיקר (כמו בתחתונים שכינה עיקר יהיה אזי מטה, למטה עד אחד" ושמו אחד ה' שכש"יהיה – והעיקר
היתה" בתחתונים בתחתונים218שכינה יתברך לו דירה – עבר) לשון ממש.219, במהרה והשלימה האמיתית בגאולה ,

מלכנו"]. "אבינו הניגון לנגן התחיל ואחרֿכך ה"בינוני". ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ËÏסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק נשמתוֿעדן):220. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק – מאביו זה שמע (וכנראה
השבת" לכם נתן הוי' כי "ראו המאמר את צדק' ה'צמח אדמו"ר כ"ק אמר תרכ"א שנת בשלח פרשת 221בשבת

של (זקנו מהר"ש אדמו"ר לבנו צדק' ה'צמח קרא לאחריֿזה בשלח). בפרשת (בתחלתו, תורה' ב'לקוטי הנדפס
קרא ואחרֿכך המאמר, זה הזקן רבינו אמר תקס"ה שנת בשלח פרשת שבשבת לו, וסיפר אדמו"ר), מו"ח כ"ק
לו: וסיפר המגיד הרב אותו קרא במעזריטש בהיותו תקכ"ט בשנת אשר לו, וסיפר צדק') ה'צמח (את אותו

פסוק על מאמר הבעלֿשםֿטוב אמר תקט"ז שנת בשלח פרשת "אל222בשבת לאיתנו", בוקר לפנות הים "וישב
לתנאו" אלא לאיתנו לספר223תיקרי המגיד הרב המשיך – הבעלֿשםֿטוב) הסתלקות אחר (שנה תקכ"א ובשנת ,

של רצונו "עושין בענין ביאור והוסיף המאמר, את וחזר הבעלֿשםֿטוב, רבו אצלו היה – הזקן לרבינו
"גינאי224מקום" בענין ביאור והוסיף הזקן, אדמו"ר לפני המאמר את המגיד הרב ואמר "דברו". ולא "רצונו" ,

מימך" לי חלוק כו' סוף.225נהרא ים קריעת כענין שזהו ,

המאמר שזהו וכנראה לעיל, להמבואר מתאים שתוכנו מאמר מצאתי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (ואמר –
לשונו וזה הנ"ל. סיפור סופר :226שאודותיו

ולכאורה לישראל, הים שיקרע הקב"ה שהתנה לתנאו, ז"ל רבותינו ודרשו לאיתנו, בוקר לפנות הים "וישב
היו לא לאו ואם הים, שיקרע התנה המאמר, שאמר בשעה הוא, הענין אך הקב"ה, התנה מי עם מובן, אינו
ולאֿתעשה. עשה היא כולה התורה כל כי הבריאה, ממציאות יתבטלו כי הזה, במקום נבראו ולא הימים נמצאים

כי מאמרו, או דברו עושים אמרו ולא מקום, של רצונו עושים צדיקים ז"ל רבותינו שאמרו מה יובן ובזה
בתורה, חידוש איזה או הלכה דבר איזה בנו בפני שאומר אב בזה המשל אך מושג, אינו יתברך השם רצון הלוא
יש עלֿכלֿזה דבריו, את וסותר לאביו מתנגד שהבן אף והנה דבריו, את סותר ופלפולו חריפתו מגודל והבן

מזה.. גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת לאב

אלקים ביראת מושל הצדיק הוא כך לדבריו, ומסכים שותק משהיה יותר האב מן הטוב רצון כביכול227וזהו
מבטלה והצדיק גזירה גוזר ומאמרו228(שאני דברו עושים שאינם אףֿעלֿפי רצונו עושים וזהו .(229.

אני גם לו אמר מצוה, לדבר הולך שאני מימיך פלוג נהרא לגינאי יאיר בן פינחס רבי שאמר מה יובן ובזה
שלא עליך גוזרני מימיך חולק אתה אין אם לו אמר קוני, רצון לעשות ולכאורההולך לעולם, מים בך יעברו

רצון שיעשו בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה לעיל שכתוב מה עם ויובן נכונה, תשובה לו השיב הלא קשה,
חולק אתה אין אם יאיר בן פינחס רבי לו אמר וכך לאו, שומע אתה הן ומכלל בטבעם, שאינם אף הצדיקים
כאן נבראו שלא וכמו מעולם, היה כלא אתה והרי המאמר, בשעת הנאמר תנאך מקיים אתה שאין נמצא מימיך

– עכ"ל. לעולם". מים בך יעברו שלא ונמצא מים,
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(217.206 שבהערה פסחים
רפ"ה.218) שהש"ר
(219.(111 ע' תש"י (סה"מ בתחלתו ה'שי"ת לגני באתי המשך ראה
(220.(136 ע' תרצ"ו (סה"ש סט"ז תרצ"ו אחש"פ ליל שיחת

שמח"ת ליל שיחת גם וראה שבט. יז יום" ב"היום (בקיצור) נעתק
.(198 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"י תרצ"ז

כט.221) טז, בשלח
כז.222) יד, שם
ו.223) פכ"א, שמו"ר ה. פ"ה, ב"ר וראה סע"ב. קצח, זח"ב

ב.224) לה, ברכות
א.225) ז, חולין
ואילך).226) ג (לא, ספ"ט או"ת ד). (נז, סרל"ט להה"מ לקו"א
ג.227) כג, שמואלֿב
וש"נ.228) ב. טז, מו"ק
שהצדיקים229) אף "הקב"ה`mpiכלומר: שהרי דברו, עושים

וצדיק "עושיםlhanגוזר ה"ה מ"מ, הקודמת), (כבהערה "epevxשל
וצדיק גוזר (שהקב"ה גופא שבזה לפי ישנומקום", oevxdמבטל)

beprzdeהקב"ה לדבריו.xzeiשל מסכימים הצדיקים היו אילו מאשר



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

הזקן, ורבינו המגיד הרב הבעלֿשםֿטוב, אצלי היו היום מהר"ש: אדמו"ר לבנו לספר צדק' ה'צמח וסיים
הוא. בסגנונו המאמר לי אמר אחד וכל

זיך")... צו געקומען קוים נאך איז ("ער להתאושש בקושי הספיק מהר"ש כשאדמו"ר – שעות איזה ָכעבור
המאמר. על ביאור לפניו ואמר הפעם, עוד לו לקרוא צדק' ה'צמח שלח –

Óמספר שנשיא סיפור ככל אלא, בעלמא, דברים סיפור אינו אדמו"ר, מו"ח כ"ק שסיפרו זה סיפור והנה, .
שומעים (או ששמעו אלה לכל שנוגעת הוראה מהווה זה סיפור שגם בודאי בעניניהם, הוראה שהוא למושפעיו

הסיפור את .230עכשיו)

בזה: וההוראה

לעניני הנוגע שבכל בראשית, ימי מששת תנאי שישנו לדעת צריך zeevneיהודי dxezוהסתר ההעלם צריך ,

העולם בדרכםrwadlשבעניני היו ישראל שבני שבשעה וכמו שּפאלטן"), זיך דארף והסתר העלם zlawl("דער ַַ
dxezdהמים "ידעו" – מים היו הדרך שבאמצע אף הרי, ,rwadl mikixvyבתוך" לילך יוכלו ישראל שבני כדי ,

ביבשה" .231הים

הבקיעה הנה להבקע, שצריכים "יודעים" שהמים אף – גיסא עמינדבlretaולאידך בן נחשון בבוא 232נעשית

–rcei epi`yשבאמצע רואה ולפתע סיני, להר ולבוא ממצרים לצאת שצריך רק יודע הוא האמור, תנאי אודות
– סוף ים ישנו utewmidהדרך jezlמצד חשבון, ללא ,ytpÎzxiqn"מרגיש" ואז ;midעמו שהותנה התנאי את

קיומו. תלוי שבזה בידעו אותו, ומקיים בראשית, ימי מששת

שאין – ומצוות תורה בעניני ישראל לבני שיש הקשיים וכל והסתרים ההעלמות לכל בנוגע ההוראה וזוהי
ענין אלא עניןdnecndזה יהודי אצל לעורר כדי אלא אינו זה והסתר בהעלם הצורך ;ytp zxiqnשיקפוץ –

מתבטל ובמילא בראשית, מעשה עם הקב"ה שהתנה התנאי "לתנאו", ד"לאיתנו", הענין נעשה ואז הים, לתוך
כו'. הנהר ונחלק הים, שנבקע – והסתר ההעלם

‡Óשל בהמתן "מאי – מימך" לי חלוק כו' נהרא ד"גינאי שבעובדא הפרטים לשאר בנוגע להוסיף ועוד .
. . ההוא וכו'. ליה חלק וכו' נהרא בגינאי ביה פגע שבויין, לפדיון קאזיל הוה יאיר בן פינחס דרבי צדיקים,
ליה" חלק לויה, לבני עושים כך לימא דלא להאי, נמי ליה חלוק יאיר) בן פנחס (רבי ליה אמר בהדייהו, דלווה

" בשביל גם שנחלק אלא יאיר, בן פינחס רבי בשביל נחלק שהנהר בלבד זו שלא –diel ipaבשביל ואפילו ,"
exeng.יאיר בן פינחס רבי של

אלינו: בנוגע מזה וההוראה

" הרי, אליין"), מ'איז ("וואס שלנו ומצב המעמד על הבט dielמבלי ipa,הדור נשיא עם יחד שהולכים אנו, " ַָ
אדמו"ר, מו"ח כ"ק

כן כמו – וההסתרים ההעלמות כל שמתבטלים מימך", לי ד"חלוק הענין את פועל שהוא כשם ובמילא,
יאיר! בן פינחס רבי לפני שנבקעים אופן באותו לויה", "בני עבור וההסתרים ההעלמות וכל הנהרות כל נבקעים

וההסתרים, ההעלמות כל בטלים העליונה", על "ידם שתהיה לחסידים ההבטחה שמצד – הענין ונפרצתונקודת
כולה. השנה כל על חיזוק ובתוספת כח בתוספת התורה את לקבל שיוכלו וועג") די דורך ("מ'ברעכט הדרך

כמבואר – שבויין") לפדיון קאזיל הוה יאיר בן פינחס ("דרבי שבויין" ד"פדיון הענין נעשה 233ועלֿידיֿזה

כללות זוהי אשר, ב'לעומתֿזה', בשביה שנמצאים הקדושה ניצוצות על שקאי ישראל", עמו נדחי "מקבץ בענין
ונמצאים למטה שנפלו הקדושה ניצוצות את ולפדות לקבץ – שנולד משעה מישראל ואחד אחד כל של עבודתו

שבויים. דפדיון ענין שזהו ד'לעומתֿזה', בשביה

מששת שהותנה התנאי ישנו שבויין", ד"פדיון העבודה על שישנם וההסתרים ההעלמות לכל בנוגע וכאמור,
פינחס רבי של חמורו בשביל גם אלא בעצמו, יאיר בן פינחס רבי בשביל רק לא להתבטל שעליהם בראשית ימי

שלו. לויה" "בני בשביל וגם יאיר, בן
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וש"נ.230) .116 ע' חי"ג תו"מ גם ראה
ועוד.231) טז. יד, בשלח
ז.232) פי"ג, במדב"ר כב. יד, בשלח מכילתא א. לז, סוטה

(עם233) סידור במקומו. העמידה בתפלת האריז"ל סידור ראה
ואילך. ד סז, שחרית בתפלת דא"ח)

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

·Óהוא התורה, עלֿידי שיהודי, – הענין ונקודת .'ziadÎlra'.העולם עניני כל ועל העולם על
המדרש של234ובלשון זה וכח עולמות", בורא אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה "מה אבינו) ליעקב (בנוגע

גם נמסר אבינו העולם.lklיעקב כל על 'בעלֿהבית' נעשה התורה, עלֿידי יהודי, שכל אחריו, ישראל בני

לנצלו צריך זה שכח mi`zndאלא, ote`a,

אדמו"ר מו"ח כ"ק פעם שאמר וכפי לדעת235– שצריך אלא, "רוחֿהקודש", להיות יכול יהודי כל שאצל
–elvplכיצד וואס") כ'ווייס ("אויף מהֿבכך של דברים על לנצלו שלא ,ָ

ריב" "זבחי בשביל זה כח לנצל כבוד"236שלא שמא237ו"מלבושי כפי – תועלת ללא אדמו"רשהם ריך
רבים" "מים בהמשך הפסוק238מהר"ש דרכו"239בביאור תסלף אדם ,240"אולת

כל" לי ד"יש הענין בשביל – אם ובארעא"241כי בשמיא "דאחיד ו"ארץ",242, "שמים" ולאחד לקשר ,

אצלו יהיו והגשמיות `cgשהרוחניות xacלמלאות שיוכל כדי אלא אינו בגשמיות שלו שהצורך כלומר, ,

עליו.miipgexdהענינים שהוטלו

כל" לי "יש גם נעשה אשרeheytkועלֿידיֿזה בכל אלקיך הוי' ש"ברכך כיון דבר, שום אצלו חסר שלא –

די"243תעשה" בלי "עד שהיא הקב"ה, של שברכתו היינו, ,244" נמשכת ,lkaעל הבט מבלי תעשה", beqאשר

די", בלי ד"עד באופן הקב"ה, של ברכתו בו שורה – לאו אם המסחר, ובעולם בטבע מקום לו יש אם ה"כלי",
רויחי. ומזוני חיי בבני

כו'". אלקינו "דרכך הניגון את לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כל בשביל וליקח "לחיים", לומר – בשמותיהם בנקבו – השדה" "ערי של ולבעליֿבתים לבאיֿכח צוה
"לחיים". יאמרו ישראל" גן "קעמּפ שמנהלי צוה אחרֿכך העיירה.

"עזרני הנ"ל (וניגן שמחה מתוך שלו ניגון לנגן לאחד שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה "לחיים" חלוקת במהלך
ברכות"]. "שבע ערכו אחרֿכך חי"). אֿל

***

‚Óלקראת ההילולא245. בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק של שיחה נדפסה שירה) (שבת שבט שיחה246יו"ד –

שירה. שבת עם הקשורה
רבינו בשם צדק' ה'צמח אדמו"ר תירץ זה סיפור ועלֿידי ופעולותיה, בישראל אשה אודות מסופר זו בשיחה

דבורה" "ותשר היא שירה שבת של שההפטרה כך על השאלה את דוד,247הזקן שירת ולא אשה, שירת דוקא,
פסח של שביעי של ההפטרה :248כמו

שירת אודות הן מסופר בשלח שבפרשת כיון גו'"miyp`dדלכאורה, משה ישיר "אז שירת249, אודות והן ,
ובמחולות" בתופים אחריה הנשים כל ותצאן גו' הנביאה מרים "ותקח פרשת250הנשים, של ההפטרה מדוע –

בשירת היא דבורה"?`dyבשלח "ותשר דוקא,

היתה הנשים ששירת לפי שזהו – נשמתוֿעדן הזקן רבינו בשם כאמור – צדק' ה'צמח אדמו"ר וביאר
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ג.234) פצ"ח, ב"ר
ע'235) ד) (יומן יד חוברת "רשימות" .65 ע' ח"ד תו"מ גם ראה

.16

א.236) יז, משלי
סט"ז.237) אגה"ק תניא ראה
בתחלתו.238) תרל"ו
ג.239) יט, משלי
סמ"ד.240) לקמן ואילך). 18 ע' (לעיל פ"ז בהמאמר בארוכה ראה
(24114 ע' (לעיל ואילך פ"ו בהמאמר וראה יא. לג, וישלח
ואילך).
(24212 ע' (לעיל פ"ה בהמאמר וראה ועוד. סע"א. לא, זח"א
ואילך).

יח.243) טו, ראה פ'
יו"ד.244) ג, מלאכי
(באידית),245) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה מז סו"ס עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 526 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ח"ד246) בלקו"ד (נדפס לח בליקוט י"ל – תרח"ץ אחש"פ שיחת
מכתב וראה ואילך). 277 ע' תרח"ץ בסה"ש ולאח"ז ואילך, א תרצה,

רצד). ע' חי"ד (אג"ק זו שנה טבת כ"א
א.247) ה, שופטים ס'
א.248) לא, מגילה
א.249) טו, בשלח
כ.250) שם,
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·Óהוא התורה, עלֿידי שיהודי, – הענין ונקודת .'ziadÎlra'.העולם עניני כל ועל העולם על
המדרש של234ובלשון זה וכח עולמות", בורא אביכם אף עולמות, בורא הקב"ה "מה אבינו) ליעקב (בנוגע

גם נמסר אבינו העולם.lklיעקב כל על 'בעלֿהבית' נעשה התורה, עלֿידי יהודי, שכל אחריו, ישראל בני

לנצלו צריך זה שכח mi`zndאלא, ote`a,

אדמו"ר מו"ח כ"ק פעם שאמר וכפי לדעת235– שצריך אלא, "רוחֿהקודש", להיות יכול יהודי כל שאצל
–elvplכיצד וואס") כ'ווייס ("אויף מהֿבכך של דברים על לנצלו שלא ,ָ

ריב" "זבחי בשביל זה כח לנצל כבוד"236שלא שמא237ו"מלבושי כפי – תועלת ללא אדמו"רשהם ריך
רבים" "מים בהמשך הפסוק238מהר"ש דרכו"239בביאור תסלף אדם ,240"אולת

כל" לי ד"יש הענין בשביל – אם ובארעא"241כי בשמיא "דאחיד ו"ארץ",242, "שמים" ולאחד לקשר ,

אצלו יהיו והגשמיות `cgשהרוחניות xacלמלאות שיוכל כדי אלא אינו בגשמיות שלו שהצורך כלומר, ,

עליו.miipgexdהענינים שהוטלו

כל" לי "יש גם נעשה אשרeheytkועלֿידיֿזה בכל אלקיך הוי' ש"ברכך כיון דבר, שום אצלו חסר שלא –

די"243תעשה" בלי "עד שהיא הקב"ה, של שברכתו היינו, ,244" נמשכת ,lkaעל הבט מבלי תעשה", beqאשר

די", בלי ד"עד באופן הקב"ה, של ברכתו בו שורה – לאו אם המסחר, ובעולם בטבע מקום לו יש אם ה"כלי",
רויחי. ומזוני חיי בבני

כו'". אלקינו "דרכך הניגון את לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

כל בשביל וליקח "לחיים", לומר – בשמותיהם בנקבו – השדה" "ערי של ולבעליֿבתים לבאיֿכח צוה
"לחיים". יאמרו ישראל" גן "קעמּפ שמנהלי צוה אחרֿכך העיירה.

"עזרני הנ"ל (וניגן שמחה מתוך שלו ניגון לנגן לאחד שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה "לחיים" חלוקת במהלך
ברכות"]. "שבע ערכו אחרֿכך חי"). אֿל

***

‚Óלקראת ההילולא245. בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק של שיחה נדפסה שירה) (שבת שבט שיחה246יו"ד –

שירה. שבת עם הקשורה
רבינו בשם צדק' ה'צמח אדמו"ר תירץ זה סיפור ועלֿידי ופעולותיה, בישראל אשה אודות מסופר זו בשיחה

דבורה" "ותשר היא שירה שבת של שההפטרה כך על השאלה את דוד,247הזקן שירת ולא אשה, שירת דוקא,
פסח של שביעי של ההפטרה :248כמו

שירת אודות הן מסופר בשלח שבפרשת כיון גו'"miyp`dדלכאורה, משה ישיר "אז שירת249, אודות והן ,
ובמחולות" בתופים אחריה הנשים כל ותצאן גו' הנביאה מרים "ותקח פרשת250הנשים, של ההפטרה מדוע –

בשירת היא דבורה"?`dyבשלח "ותשר דוקא,

היתה הנשים ששירת לפי שזהו – נשמתוֿעדן הזקן רבינו בשם כאמור – צדק' ה'צמח אדמו"ר וביאר
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ג.234) פצ"ח, ב"ר
ע'235) ד) (יומן יד חוברת "רשימות" .65 ע' ח"ד תו"מ גם ראה

.16

א.236) יז, משלי
סט"ז.237) אגה"ק תניא ראה
בתחלתו.238) תרל"ו
ג.239) יט, משלי
סמ"ד.240) לקמן ואילך). 18 ע' (לעיל פ"ז בהמאמר בארוכה ראה
(24114 ע' (לעיל ואילך פ"ו בהמאמר וראה יא. לג, וישלח
ואילך).
(24212 ע' (לעיל פ"ה בהמאמר וראה ועוד. סע"א. לא, זח"א
ואילך).

יח.243) טו, ראה פ'
יו"ד.244) ג, מלאכי
(באידית),245) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה מז סו"ס עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 526 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ח"ד246) בלקו"ד (נדפס לח בליקוט י"ל – תרח"ץ אחש"פ שיחת
מכתב וראה ואילך). 277 ע' תרח"ץ בסה"ש ולאח"ז ואילך, א תרצה,

רצד). ע' חי"ד (אג"ק זו שנה טבת כ"א
א.247) ה, שופטים ס'
א.248) לא, מגילה
א.249) טו, בשלח
כ.250) שם,



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

העפר" מן היה ש"הכל (לפי בהן תלוי והכל יותר, נוגע זה הרי ולכן, ובמחולות", "בתופים גדולה, ,251בשמחה

תלוי בבית ההנהגה אופן שכל – הבית הנהגת בכללות הוא וכן המלכות). dicedidספירת dy`a252עקרת" ,

לקמן.253הבית" להבא בנוגע גם כולל ,

„Óלעיל דובר האדם254. שכאשר דרכו", תסלף אדם ד"אולת הענין אודות נשמתוֿעדן מהר"ש אדמו"ר בשם
עלֿידיֿזה כי, שניהם, את הוא מפסיד אזי אליהם, מוכרח שאינו דברים – מותרות – "לוקסוס" לחפש מתמסר
הדברים גם שמאבד אלא המותרות, לו שאין בלבד זו ולא בדעתו, מבולבל נעשה מותרות, לחפש שמתמסר

המוכרחים.
ש"וברכך אצלו כשמונח `jiwlמהֿשאיןֿכן 'dמתמסר אלא מותרות, מחפש אינו ובמילא, תעשה", אשר בכל

שזהו בידעו המצוות, וקיום התורה "xwirdללימוד עשיית בתור רק היא בפרנסה התעסקותו וכל ,ilkלהשפעת "
שהקב"ה הפרנסה אזי, – ומצוות לתורה להתמסר שיוכל כדי לו, הזקוק את להרויח כדי (מלמעלה), הפרנסה
רפואות בשביל רחמנאֿליצלן, הולך, אינו הכסף יז). סעיף (כנ"ל ושמחים בריאים דברים בשביל הולכת לו שולח

שכתוב כמו אלו, מניעות לו אין מלכתחילה כי אחרות, מניעות לסלק כדי או לא255ורופאים, גו' המחלה "כל
עשר לו שיש אמנם יתכן ובמילא, חולה, אינו שמלכתחילה עוזר שהקב"ה היינו, רופאך", ה' אני כי עליך אשים

שהוא לפי – מדוע? רופא, בשביל מהזקוק פחות wewfדולר epi`256לרופא.

באה שהברכה בידעו מותרות, מחפש אינו האדם כאשר ועוד: ולסמוךd"awdnזאת "כלי" לעשות רק וצריך ,
מופלגה הצלחה לתוכו הקב"ה משפיע קטן, "כלי" עושים כאשר אפילו אזי, – יכול כל שהוא הקב"ה על

בגשמיות. עשירות פשוט גדולה, עשירות עם ביחד הצלחה") ("אומגעהויערע

שהעיקר וההכרה הידיעה מצד אחריהם, רודפים אין כאשר אבל ומותרות; עשירות אחרי לרדוף צורך אין –

המלאה "מידו הקב"ה נותן אזי – ומצוות תורה לקיים שיוכלו כדי כזו במדה רק דרושה והגשמיות רוחניות, הוא
בגשמיות. גם מופלגה, עשירות והרחבה",

‰Ó"הבית ב"עקרת תלוי – מותרות אחרי לרדוף שלא – זה וענין .256:

הוא שהעיקר להבין לבעלה נותנת האשה להיותzeipgexdכאשר צריך אינו וממילא הגשמיות, לא הבית, של
בעניני וההתעסקות התורה לימוד בשביל פנאי לו יהיה שלא באופן בפרנסה, ולילה יומם ("פאריאגט") ַָטרוד

מותרות; עניני בשביל דולר ועוד דולר עוד להרויח זיך") יאגט ("ער שרודף כיון ָהכלל,

ש"מזונותיו מכיון שכן, מאומה, לו להועיל יכולה אינה פרנסה אחרי שהרדיפה לו, מסבירה היא לכך נוסף
וכו'" הכיפורים יום ועד השנה מראש לו קצובים אדם בפרנסתו,257של ירויח הוא כמה מלמעלה נקבע כבר הרי ,

לעשות יכול מלמעלה, בשבילו שהוקבעה הפרנסה את להשיג כדי ולאידך, אופן, בשום ירויח לא מזה ויותר
ותחבולות, טרדות ריבוי ללא קטן, "כלי" גם

("באווארענען") להבטיח הצורך ישנו ואז פרנסתו, אחרי רבה ביגיעה לרדוף צריך מה לשם – שכן ַָוכיון
"יברכך רק המזיקים"258לא מן "וישמרך גם אלא ה'259בנכסים", "ברכת הקב"ה, על לסמוך יותר טוב הרי –

תעשיר" הענינים;260היא בכל באווארנט") איז ("מען מובטחים שאז ,ַָ

אצלו, מקום תופסים המותרות אם אפילו הרי – מאשתו האמורות הטענות את שומע שהבעל בשעה הנה
כלי עשיית על להקפיד השכנה או מהשכן מתפעל אינו ושוב מאשתו, שמתבייש עליו פועל זה הרי מכלֿמקום,
יותר יפה יהיה שבביתו החלון גבי על ומסתיר) מעלים (מסך ושה"וילון" דוקא, מהודרים ("פוירניטשור") בית

השכנה, של מה"וילון"

"מרבה שיהיה לפעול ובלבד וכסף כוחות לבזבז הוא מפסיק מזה דאגה"261וכתוצאה מרבה אלא262נכסים ,
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כ.251) ג, קהלת
וש"נ.252) .190 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
א.253) קנד, זח"א ב. פע"א, ב"ר ראה
סמ"ב.254) לעיל גם וראה ואילך). 18 ע' (לעיל פ"ז בהמאמר
כו.255) טו, בשלח
ע'256) חט"ז (תו"מ סל"ח דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

.259 ע' שם וש"נ. .(67

רע"א.257) טז, ביצה
כד.258) ו, נשא ופרש"י ספרי
ח"ו,259) בלתיֿרצויים ענינים עבור ילך לא שהכסף – גם כולל

מוגה). בלתי (מהנחה סמ"ד כנ"ל
כב.260) יו"ד, משלי
מ"ז.261) פ"ב אבות
("מרבה262) מיותרים חדרים שלשה בבית ישנם אם ולדוגמא:
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לי "יש לומר ובארץ"lkמתחיל בשמים ("כל ועושה263" ורוחניות, גשמיות שמאחד ובארעא"), בשמיא "דאחיד ,
בשביל "כלי" עושה אלא פרנסה, אחרי ולילה יומם לרדוף מפסיק ובמילא, הקב"ה, בשביל "מקדש" מביתו
ולא תעשיר", היא ה' "ברכת – ואז הקב"ה, על וסומך התורה, לימוד בשביל עתים וקובע הקב"ה, של ברכתו

בלב פרנסהזו בשביל לו מספיק והכסף בהרחבה, פרנסה לו יש אלא וכו', רפואות בשביל הולך אינו שהכסף ד
מאושרים. ביתו ובני ואשתו והוא שמח, ולב פתוחה ביד צדקה נתינת ובשביל בהרחבה

ÂÓ:והבנות הבנים לחינוך בנוגע גם הוא וכן .
שהילדים להבטיח כדי ומצוות, התורה בדרך הילדים לחינוך בנוגע להיות צריך ההורים של התמסרותם עיקר

להורים. וכן לילדים נצחי אושר מביאים שעלֿידיֿזה ולומדים, שמים יראי חסידים, להיות יגדלו

בבגדים לבוש ילך שלו שהילד כדי יקרים, במלבושים הילד את ("פארּפוצן") לקשט מתמסרים כאשר ַאבל
כאשר לאחריֿזה, אבל שנה, חודש, שבוע, ליום, להמשך יכול כזה אושר הרי, השכנים, של מילדיהם יותר יפים
במשך מאושר היה שעלֿידו האמיתי, האושר את לו להעניק שהחסירו זיך") מען ("כאּפט רואים יגדל, ַהילד

חייו. ימי כל

הבנים חינוך אופן לקבוע דוקא בכוחה יש הבית, עקרת להיותה שכן, היהודית, באשה תלוי זה ענין וגם
בגשמיות מאושר בית ובמילא, ברוחניות, מאושר בית שיהיה כולו, הבית כל הנהגת כמו .264והבנות,

ÊÓ:יתרו פרשת – עתה אליה שנכנסים השבוע בפרשת במיוחד מודגש האמור ענין .

יעקב" לבית תאמר "כה רבינו למשה אמר ישראל לבני התורה את נתן הקב"ה "אלו265כאשר ,miypd"266,

עלֿפי להתנהג בישראל אשה צריכה כיצד עמהן ולדבר ישראל לנשי לילך משה נצטווה לראש לכל כלומר,
שלdfÎiciÎlryתורה, להנהגתם בנוגע גם מובטחים .miyp`dנעשים

התוקף בכל עצמן על מקבלות ישראל, נשי יעקב", ש"בית – מקום ובכל זמן ובכל שנה בכל הוא כן וכמו
הק בשביל מקדש מהם לעשות בתיהן את שכתובלקבוע כמו ואזי267ב"ה, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

הקב"ה ומעשים268מעניק חופה לתורה, הילדים את ומחנכים ברוחניות, ואושר בגשמיות אושר בבית, אושר
ברוחניות. הרחבה והן בגשמיות הרחבה הן הרחבה, מתוך טובים,

"לחיים". לומר – בשמותיהם בנקבו – פרטיים אנשים וכמה לכמה צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לרבינו בבות ד' ניגון הכנה, ניגון גו'"). ה' "ימין (וניגנו צדק' ה'צמח מאדמו"ר ניגון לנגן צוה אחרֿכך
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת), פעם – הרביעית (בבא ָהזקן

אמר:] ואחרֿכך

בספרים (כדאיתא אחרונה ברכה אודות יכריז המסדר" ש"ועד ונכון ).269כדאי

***

ÁÓבגמרא (ומקורו רש"י פירש – הבא דשבוע הפרשה בהתחלת – גו'" יתרו "וישמע הפסוק על .

עם270ובמדרש גו'" יתרו "וישמע הפרשיות: סמיכות טעם שזהו עמלק", מלחמת . . ובא שמע שמועה "מה :(
דר" מדר בעמלק לה' .271"מלחמה

בזהר כדאיתא יתרו, הודאת עלֿידי שבאה – תורה למתן שהדרך היינו, תורה, דמתן הפרשה התחלת 272וזוהי

ארצו לעזוב מדין" ל"כהן אפילו ללמוד הדרך נסללה שעלֿידיֿזה עמלק", ד"מלחמת ההקדמה עלֿידי היא –

המקומות. כל ועל הדורות כל על נצחית, תורה שם ולקבל למדבר, לבוא ונחלתו,
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ש – עצתנכסים") אלא ואינם כלל, צורך בהם אין דבר של לאמיתתו
יום בשביל משרתת להשיג הדאגה גם ממילא בדרך מתרבית – היצר
מוגה). בלתי (מהנחה היתרים... החדרים ג' גם לנקות כדי בשבוע נוסף

ע'263) (לעיל ואילך פ"ה בהמאמר וראה יא. כט, דבריֿהימיםֿא
ואילך). 14
וש"נ.264) .149 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ג.265) יט, יתרו
ב.266) פכ"ח, שמו"ר גם וראה עה"פ. ופרש"י מכילתא
ח.267) כה, תרומה

כמ"ש268) ההוא, בבית טענענט") א איז ("ער ה"דייר" ַשהוא
מוגה). בלתי (מהנחה בתוכם" "ושכנתי

יו"ד269) שיחת גם וראה שם. ובהערה 71 ע' ח"ד תו"מ ראה
.(49 ס"ע חי"א (תו"מ סל"ו תשי"ד שבט

כאן.270) מכילתא א. קטז, זבחים
בשלח.271) ס"פ
ואילך.272) 56 ס"ע תש"ט בסה"מ נתבאר א. סח, ב. סז, ח"ב
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לי "יש לומר ובארץ"lkמתחיל בשמים ("כל ועושה263" ורוחניות, גשמיות שמאחד ובארעא"), בשמיא "דאחיד ,
בשביל "כלי" עושה אלא פרנסה, אחרי ולילה יומם לרדוף מפסיק ובמילא, הקב"ה, בשביל "מקדש" מביתו
ולא תעשיר", היא ה' "ברכת – ואז הקב"ה, על וסומך התורה, לימוד בשביל עתים וקובע הקב"ה, של ברכתו

בלב פרנסהזו בשביל לו מספיק והכסף בהרחבה, פרנסה לו יש אלא וכו', רפואות בשביל הולך אינו שהכסף ד
מאושרים. ביתו ובני ואשתו והוא שמח, ולב פתוחה ביד צדקה נתינת ובשביל בהרחבה

ÂÓ:והבנות הבנים לחינוך בנוגע גם הוא וכן .
שהילדים להבטיח כדי ומצוות, התורה בדרך הילדים לחינוך בנוגע להיות צריך ההורים של התמסרותם עיקר

להורים. וכן לילדים נצחי אושר מביאים שעלֿידיֿזה ולומדים, שמים יראי חסידים, להיות יגדלו

בבגדים לבוש ילך שלו שהילד כדי יקרים, במלבושים הילד את ("פארּפוצן") לקשט מתמסרים כאשר ַאבל
כאשר לאחריֿזה, אבל שנה, חודש, שבוע, ליום, להמשך יכול כזה אושר הרי, השכנים, של מילדיהם יותר יפים
במשך מאושר היה שעלֿידו האמיתי, האושר את לו להעניק שהחסירו זיך") מען ("כאּפט רואים יגדל, ַהילד

חייו. ימי כל

הבנים חינוך אופן לקבוע דוקא בכוחה יש הבית, עקרת להיותה שכן, היהודית, באשה תלוי זה ענין וגם
בגשמיות מאושר בית ובמילא, ברוחניות, מאושר בית שיהיה כולו, הבית כל הנהגת כמו .264והבנות,

ÊÓ:יתרו פרשת – עתה אליה שנכנסים השבוע בפרשת במיוחד מודגש האמור ענין .

יעקב" לבית תאמר "כה רבינו למשה אמר ישראל לבני התורה את נתן הקב"ה "אלו265כאשר ,miypd"266,

עלֿפי להתנהג בישראל אשה צריכה כיצד עמהן ולדבר ישראל לנשי לילך משה נצטווה לראש לכל כלומר,
שלdfÎiciÎlryתורה, להנהגתם בנוגע גם מובטחים .miyp`dנעשים

התוקף בכל עצמן על מקבלות ישראל, נשי יעקב", ש"בית – מקום ובכל זמן ובכל שנה בכל הוא כן וכמו
הק בשביל מקדש מהם לעשות בתיהן את שכתובלקבוע כמו ואזי267ב"ה, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

הקב"ה ומעשים268מעניק חופה לתורה, הילדים את ומחנכים ברוחניות, ואושר בגשמיות אושר בבית, אושר
ברוחניות. הרחבה והן בגשמיות הרחבה הן הרחבה, מתוך טובים,

"לחיים". לומר – בשמותיהם בנקבו – פרטיים אנשים וכמה לכמה צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לרבינו בבות ד' ניגון הכנה, ניגון גו'"). ה' "ימין (וניגנו צדק' ה'צמח מאדמו"ר ניגון לנגן צוה אחרֿכך
כלאּפצי". זשוריצי "ניע אחת), פעם – הרביעית (בבא ָהזקן

אמר:] ואחרֿכך

בספרים (כדאיתא אחרונה ברכה אודות יכריז המסדר" ש"ועד ונכון ).269כדאי

***

ÁÓבגמרא (ומקורו רש"י פירש – הבא דשבוע הפרשה בהתחלת – גו'" יתרו "וישמע הפסוק על .

עם270ובמדרש גו'" יתרו "וישמע הפרשיות: סמיכות טעם שזהו עמלק", מלחמת . . ובא שמע שמועה "מה :(
דר" מדר בעמלק לה' .271"מלחמה

בזהר כדאיתא יתרו, הודאת עלֿידי שבאה – תורה למתן שהדרך היינו, תורה, דמתן הפרשה התחלת 272וזוהי

ארצו לעזוב מדין" ל"כהן אפילו ללמוד הדרך נסללה שעלֿידיֿזה עמלק", ד"מלחמת ההקדמה עלֿידי היא –

המקומות. כל ועל הדורות כל על נצחית, תורה שם ולקבל למדבר, לבוא ונחלתו,
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ש – עצתנכסים") אלא ואינם כלל, צורך בהם אין דבר של לאמיתתו
יום בשביל משרתת להשיג הדאגה גם ממילא בדרך מתרבית – היצר
מוגה). בלתי (מהנחה היתרים... החדרים ג' גם לנקות כדי בשבוע נוסף

ע'263) (לעיל ואילך פ"ה בהמאמר וראה יא. כט, דבריֿהימיםֿא
ואילך). 14
וש"נ.264) .149 ע' חי"ח תו"מ גם ראה
ג.265) יט, יתרו
ב.266) פכ"ח, שמו"ר גם וראה עה"פ. ופרש"י מכילתא
ח.267) כה, תרומה

כמ"ש268) ההוא, בבית טענענט") א איז ("ער ה"דייר" ַשהוא
מוגה). בלתי (מהנחה בתוכם" "ושכנתי

יו"ד269) שיחת גם וראה שם. ובהערה 71 ע' ח"ד תו"מ ראה
.(49 ס"ע חי"א (תו"מ סל"ו תשי"ד שבט

כאן.270) מכילתא א. קטז, זבחים
בשלח.271) ס"פ
ואילך.272) 56 ס"ע תש"ט בסה"מ נתבאר א. סח, ב. סז, ח"ב
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כדלקמן. דמשיחא, בעקבתא האחרונים לדורות עד נצחית הוראה מהווה זה ענין וגם

ËÓ:הענין וביאור .
בחסידות נאמר273איתא ועלֿזה "ספק". בגימטריא הוא274ש"עמלק" ה"ספק" כי, עמלק", גוים "ראשית

המבלבלים. ענינים לכל וההתחלה הראשית

בנוסח כמרומז יום, שבכל תורה מתן גם כולל – תורה למתן עמלק מלחמת מהקדמת הכללית ההוראה וזוהי
לש התורה", "נותן התורה: הוהברכת ומצוות275ון תורה לעניני בנוגע ספק איזה יהודי אצל מתעורר שכאשר –

צריך אלקות, ולקייםlhalועניני תורה ללמוד – הנפש מנוחת מתוך – יוכל ואז בפרטיות), (כדלקמן הספק את
אלא אם ("אין "אם כח) ונתינת בקשה גם (שהיא הקב"ה של הבטחתו גם מתקיימת עלֿידיֿזה אשר, מצוות,

תחנונים" שהקב"ה276לשון ,opgznהארץ ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי גו' תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי (

פריו" יתן השדה ועץ בפרשה.277יבולה המנויות הברכות שאר כל עם ,

אודות� פרשתנו בסיום מהמסופר נלמדת – עמלק) דמלחמת הענין תוכן (שזהו הספק את לבטל והדרך .
עמלק. דמלחמת הענינים פרטי

וגו'" אנשים לנו בחר ליהושע משה "ויאמר – לראש :278ולכל

מבאר הזקן צריכים279אדמו"ר עמלק מלחמת dynש"לכבוש iyp`."דוקא

ודרא דרא שבכל דמשה אתפשטותא הדור, נשיא עם שקשורים אנשים הם – משה" –280"אנשי ובדורנו ,
ואחיה הבעלֿשםֿטוב, הזקן, לרבינו עד שלפניו, הנשיאים עם – ועלֿידו הדור, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
עלֿידי – יותר קצרה דרך ישנה רוצים ובאם ברוךֿהוא'; איןֿסוף ומהות ל'עצמות עד יותר, ולמעלה השילוני,

למעלה. ומהותו' ל'עצמותו שלו מה"עצם" הדור, נשיא

בעמלק", הלחם "צא הציווי בא – משה" "אנשי כשישנם – ואז

חרב" לפי עמו ואת עמלק את . . ש"ויחלוש באופן במלחמה הנצחון נעשה .281ועלֿידם

ד"�‡ באופן עמלק במלחמת מהנצחון – נוסף ולימוד .yelgie:"

ז"ל חכמינו במדרשי היה,282מצינו מכשף שעמלק לפי – החלישם רק אלא הרגם, שלא "ויחלוש", בפירוש
אלא להרגם יכול יהושע היה לא לכך מלחמה, באותה למות עתידין שאינם שלהם במזל שראה אנשים לו ובחר

תורה. למתן אחרֿכך שהביא יתרו", ד"וישמע הענין את לפעול מספיק היה זה וגם להחלישם. רק

מכל כו') (לתרצו הספק את לבטל יכול שאינו במצב שגם – ספק בגימטריא לעמלק בנוגע מזה וההוראה
הוא וצריך יכול עלֿידיֿזהeyilgdlוכל, – לבוראו בעבודתו לבלבלו יוכל לבוdgecyשלא שם ואינו הספק

"נעשה מאמירת החל התורה, לקבלת לילך כבר הוא יכול ואז כו', ל'שקלאֿוטריא' נכנס שאינו ובודאי אליו,
הדורות. כל סוף עד התורה קבלת נעשית שעלֿידיֿזה ונשמע",

אחת הרי אלקות, ועניני ומצוות תורה לעניני בנוגע יהודי אצל ספק כשמתעורר פשוטות: ובאותיות
כלל. בזה להתעסק לו אין – לתרצו יכול אינו ואם טוב; מה – הספק את לתרץ ביכלתו אם מהשתים:

ובמילא, קוני", את לשמש נבראתי "אני שכן, ב'שקלאֿוטריא', עצמו להכניס פנאי לו שאין לענות, עליו
הוא אלא כלל, עצמו על בעלֿהבית jlndאינו carלימוד – עליו שהוטלה והשליחות התפקיד את לקיים וצריך ,

המצוות! וקיום התורה

אזי פעם...) לו יהיה אכן (אם פנוי זמן לו יהיה כאשר הנה – וקושיות שאלות ספיקות ישנם מאי, אלא
בשביל הזמן את לנצל צריך ולאחריֿזה התורה, בלימוד שיעור לו יש עתה, לעת אבל, אלו, בענינים יתעסק
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סה"מ273) סקי"ח. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
ועוד. .65 ע' תש"ט רצד. ע' עטר"ת

כ.274) כד, בלק
ובכ"מ.275) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה ראה
סע"א.276) ה, ע"ז
בחוקותי.277) ר"פ

ט.278) יז, בשלח
ב.279) פג, תצוה תו"א
רע"א).280) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
יג.281) שם,
קג).282) (אות עה"פ בתו"ש הובאו
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מענטש") פארנומענער א איז ("ער הוא שעסוק כך, התורה, בלימוד נוסף שיעור לו יש ולאחריֿזה המצוות, ַַקיום
ערב" עד בקר תרס"ו283"מן בהמשך כמבואר – לאחריֿזה וגם בשעה284, אפילו –oyiyאדונו ועול אימת הרי ,

הקב"ה! המלכים מלכי מלך של עבדו להיותו עליו,

לא הוא זו במלחמה שנוגע שהענין – ההוראה zewtqdונקודת lehiaאלא ,mzegclולהשליכם
באופן ישראל, מגבול זיי") elalai("ארויסֿווארפן `ly."ד"ויחלוש הענין תוכן שזהו ומצוות, התורה לקיום ַַ

שעלֿידי – עיקר זה וגם ("ויחלוש"),mziigcועוד ומצוות התורה לקיום יבלבלו שלא zlhaznבאופן

ixnbl mze`ivnכדי אלא נעשית לא מציאותם כי, ,zeqplישראל בני הספיקות285את את משליך כשהאדם כן, ואם ,
מציאותם. מתבטלת ובמילא טאן"), צו וואס מערניט האבן ("זיי קיומם סיבת מתבטלת אמותיו, לד' ָָָמחוץ

מציאותו ביטול מביאה כשלעצמה החלישות שפעולת – חרב" לפי גו' "ויחלוש שכתוב במה מרומז זה וענין
זהר ובתיקוני בזהר כדאיתא הוי', שם על גם שרומזת ה"חרב", פעולת שזוהי עמלק, הוא286של החרב שראש

וכו'. יו"ד אות

ד"אנכי ומצב במעמד הגלות, בזמן גם להיות יכול זה שענין מובן, בלבד, ד"ויחלוש" הענין שמספיק וכיון
ההוא" ביום פני אסתיר עם287הסתר כלל להתעסק שלא המתאים בתוקף להתייצב יהודי של בכוחו אז שגם –

וכו'. הספיקות ענין

·�ב" שאפילו – גו'" מדין כהן יתרו "וישמע נעשה ועלֿידיֿזה .oicnאודות מען") ("דערהערט שומעים "

עמלק, ונצחון עמלק דמלחמת שמחה.הענין ומתוך תורה, דמתן הענין ופועלים התורה לקבלת הולכים ואז
סיני" הר על ה' ש"וירד ה'"288ובאופן אל עלה אמר משה "ואל ובארעא",289, בשמיא "דאחיד ענין שזהו –

יחדיו, וגשמיות דרוחניות והאיחוד החיבור את שפועלים היינו, ובארץ", בשמים "כל

בבני ומבורכה, טובה שנה ונעשית הרוחניות, של והחיּות האור המשכת בהגשמיות ממשיכים ועלֿידיֿזה
רויחי. ומזוני חיי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הדעת. והרחבת שמחה מתוך חסידותיות, בהתוועדויות יחדיו ושניפגש יוםֿטוב", גוט ַ"א

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

יד.283) יח, יתרו – הכתוב לשון
וש"נ.284) ואילך. 30 ע' ח"ד תו"מ גם וראה שיב. ע'
יצעקו285) שבנ"י כדי הי' עמלק" ד"ויבוא שהמאורע ע"ד

אין" אם בקרבנו ה' "היש אמרו לכן שקודם זה תמורת – להקב"ה
ח). שם, פרש"י וראה ז. יז, (בשלח

ועוד.286) ב). (מד, תכ"א תקו"ז א. ערב, זח"ג
יח.287) לא, וילך
כ.288) יט, יתרו
א.289) כד, משפטים

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

מענטש") פארנומענער א איז ("ער הוא שעסוק כך, התורה, בלימוד נוסף שיעור לו יש ולאחריֿזה המצוות, ַַקיום
ערב" עד בקר תרס"ו283"מן בהמשך כמבואר – לאחריֿזה וגם בשעה284, אפילו –oyiyאדונו ועול אימת הרי ,

הקב"ה! המלכים מלכי מלך של עבדו להיותו עליו,

לא הוא זו במלחמה שנוגע שהענין – ההוראה zewtqdונקודת lehiaאלא ,mzegclולהשליכם
באופן ישראל, מגבול זיי") elalai("ארויסֿווארפן `ly."ד"ויחלוש הענין תוכן שזהו ומצוות, התורה לקיום ַַ

שעלֿידי – עיקר זה וגם ("ויחלוש"),mziigcועוד ומצוות התורה לקיום יבלבלו שלא zlhaznבאופן

ixnbl mze`ivnכדי אלא נעשית לא מציאותם כי, ,zeqplישראל בני הספיקות285את את משליך כשהאדם כן, ואם ,
מציאותם. מתבטלת ובמילא טאן"), צו וואס מערניט האבן ("זיי קיומם סיבת מתבטלת אמותיו, לד' ָָָמחוץ

מציאותו ביטול מביאה כשלעצמה החלישות שפעולת – חרב" לפי גו' "ויחלוש שכתוב במה מרומז זה וענין
זהר ובתיקוני בזהר כדאיתא הוי', שם על גם שרומזת ה"חרב", פעולת שזוהי עמלק, הוא286של החרב שראש

וכו'. יו"ד אות

ד"אנכי ומצב במעמד הגלות, בזמן גם להיות יכול זה שענין מובן, בלבד, ד"ויחלוש" הענין שמספיק וכיון
ההוא" ביום פני אסתיר עם287הסתר כלל להתעסק שלא המתאים בתוקף להתייצב יהודי של בכוחו אז שגם –

וכו'. הספיקות ענין

·�ב" שאפילו – גו'" מדין כהן יתרו "וישמע נעשה ועלֿידיֿזה .oicnאודות מען") ("דערהערט שומעים "

עמלק, ונצחון עמלק דמלחמת שמחה.הענין ומתוך תורה, דמתן הענין ופועלים התורה לקבלת הולכים ואז
סיני" הר על ה' ש"וירד ה'"288ובאופן אל עלה אמר משה "ואל ובארעא",289, בשמיא "דאחיד ענין שזהו –

יחדיו, וגשמיות דרוחניות והאיחוד החיבור את שפועלים היינו, ובארץ", בשמים "כל

בבני ומבורכה, טובה שנה ונעשית הרוחניות, של והחיּות האור המשכת בהגשמיות ממשיכים ועלֿידיֿזה
רויחי. ומזוני חיי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

הדעת. והרחבת שמחה מתוך חסידותיות, בהתוועדויות יחדיו ושניפגש יוםֿטוב", גוט ַ"א
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וש"נ.284) ואילך. 30 ע' ח"ד תו"מ גם וראה שיב. ע'
יצעקו285) שבנ"י כדי הי' עמלק" ד"ויבוא שהמאורע ע"ד

אין" אם בקרבנו ה' "היש אמרו לכן שקודם זה תמורת – להקב"ה
ח). שם, פרש"י וראה ז. יז, (בשלח

ועוד.286) ב). (מד, תכ"א תקו"ז א. ערב, זח"ג
יח.287) לא, וילך
כ.288) יט, יתרו
א.289) כד, משפטים
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שעלֿידי – עיקר זה וגם ("ויחלוש"),mziigcועוד ומצוות התורה לקיום יבלבלו שלא zlhaznבאופן

ixnbl mze`ivnכדי אלא נעשית לא מציאותם כי, ,zeqplישראל בני הספיקות285את את משליך כשהאדם כן, ואם ,
מציאותם. מתבטלת ובמילא טאן"), צו וואס מערניט האבן ("זיי קיומם סיבת מתבטלת אמותיו, לד' ָָָמחוץ

מציאותו ביטול מביאה כשלעצמה החלישות שפעולת – חרב" לפי גו' "ויחלוש שכתוב במה מרומז זה וענין
זהר ובתיקוני בזהר כדאיתא הוי', שם על גם שרומזת ה"חרב", פעולת שזוהי עמלק, הוא286של החרב שראש

וכו'. יו"ד אות

ד"אנכי ומצב במעמד הגלות, בזמן גם להיות יכול זה שענין מובן, בלבד, ד"ויחלוש" הענין שמספיק וכיון
ההוא" ביום פני אסתיר עם287הסתר כלל להתעסק שלא המתאים בתוקף להתייצב יהודי של בכוחו אז שגם –

וכו'. הספיקות ענין

·�ב" שאפילו – גו'" מדין כהן יתרו "וישמע נעשה ועלֿידיֿזה .oicnאודות מען") ("דערהערט שומעים "

עמלק, ונצחון עמלק דמלחמת שמחה.הענין ומתוך תורה, דמתן הענין ופועלים התורה לקבלת הולכים ואז
סיני" הר על ה' ש"וירד ה'"288ובאופן אל עלה אמר משה "ואל ובארעא",289, בשמיא "דאחיד ענין שזהו –

יחדיו, וגשמיות דרוחניות והאיחוד החיבור את שפועלים היינו, ובארץ", בשמים "כל

בבני ומבורכה, טובה שנה ונעשית הרוחניות, של והחיּות האור המשכת בהגשמיות ממשיכים ועלֿידיֿזה
רויחי. ומזוני חיי
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש שהבאנקעט יהי' ביום... הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה גדולה, ומהראוי באווארענען 

כ"ק  לרצון  מתאים  שאינו  הידוע  השיר  כמו  ההצלחה  את  המבלבלים  ענינים  מעשה  בשעת  יהי'  שלא 

מו"ח אדמו"ר ויועיל זה להמשכת הצלחה בטהרתה במילואה והשי"ת יזכהו להודיע טובות ע"ד הצלחת 

הבאנקעט והעיקר ע"ד הגדלת והפרחת המוסד שנתמנה בו ומנהלו, הן בכמות והן באיכות ויה"ר שיהי' זה 

בנקל און אן מאטערניש.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט.



מד

hay c"ei - zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙„Â·ÚÏ ‰‡¯Â‰ „ÂÓÈÏ Y ˜È„ˆ‰ ˙Â˜Ï˙Ò‰ ÌÂÈ

Ì„‡‰
שבו צדיק, של והסתלקות הילולא יום של משמעותו

ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל עולים

ותורתו1חייו" ב"מעשיו להתבונן בעיקר (עבורנו) היא ,

לחיי הוראה מכך להסיק כדי ההילולא, בעל של ועבודתו"

במעשיו בעקבותיו, מההולכים אחד כל של היוםֿיום

האדם של ועבודתו .2תורתו

הנכללים הענינים הם רבים יהודי, כל שאצל כיון

ועלֿ חייו, ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו במעשיו

ברור תמיד לא לפיכך ישראל, נשיא אצל אחתֿכמהֿוכמה

צריך שממנה שבעבודתו, העיקרית הנקודה מהי וגלוי

הסתלקותו יום – בעניננו אך העיקרית. ההוראה את ללמוד

(מלשון תורתו – ברורה הוראה יש – הרבי מו"ח כ"ק של

"באתי3הוראה ד"ה על המאמר וזהו ההילולא, בעל של (

ליום הכינו בעצמו ההילולא בעל שהרבי לגני",

להיות צריכה במה יודעים זו שמתורה הסתלקותו,

ללמוד צריך ומה שלו, ההילולא ביום העיקרית ההתבוננות

בפועל. למעשה האדם עבודת לגבי מכך

.·
'‰ ˙„Â·Ú· ÈÏÏÎ ÔÈ�Ú Y ˙ÂÊÈ¯Ê‰

הזריזות חשיבות אודות הרבי מדבר המאמר בסוף

עתו היודע הוא "מי כי והמצוות, התורה בקיום ה' בעבודת

במדרש כנאמר שאעשה4וזמנו", עד לי המתינו לומר "אין

לביתי", שאצוה ועד חשבונותי

היא מכך המתבקשת ה'5המסקנה בעבודת שהזריזות ,

מאמר של הפשוטה כמשמעות בעבודה, פרט רק אינה

החשוב6חז"ל ענין זהו אלא המצוות", את מחמיצין "אין

להפס אפשר שבלעדיו בכלל, העבודה.לעבודה כל את יד

יום כל לגבי אמורה לומר..." שליט אדם "אין וההוראה

שנה. ועשרים מאה אדמות, עלי חייו ימי משך כל של ורגע

לעיל שהוזכר חז"ל במאמר ברמז נאמר מכך ויותר

עשה לידך מצוה באת אם המצוות... את מחמיצין "אין

במקום הרי מצוה, בקיום מתרשלים אם מיד". אותה

את "חמץ","ושמרתם נעשה – המצוות" "את – המצות"

מן .devnd7ההיפך

צריכה שבו הענין על מדובר המאמר ובתחילת

בכך הזריזות, להיות צריכה שבו העבודה, להיעשות

דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא ש"נתאוה

.8בתחתונים"

.‚
"ÌÈ�Â˙Á˙· ‰¯È„ ...‰Â‡˙�" ÔÂ˘Ï· ˜ÂÈ„‰

והמצוות, התורה בקיום יהודי של פעולה בכל אמנם,

שמים" לשם יהיו מעשיך ב"כל דרכיך9וכן ו"בכל

ומתממשת10דעהו" בתחתונים יתברך לה' דירה מתהוה ,

הוא הקדושֿברוךֿ ,11"תאות"

מיום ללמוד שיש שההוראה מובן זאת בכל אך

להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה של הענין לגבי ההילולא

המרצה רק אינה בתחתונים" דירה יתברך zillkלו

הוראה אלא כללי, באופן ומצוותיה התורה לעבודת

zniieqn12ענין –miieqnעבודת עיקר להיות צריך שהוא

אלה, בימינו האדם

ההילולא. בעל של ועבודתו" ותורתו ל"מעשיו בהתאם

בלשון הדיוק את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

לו להיות הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה במאמר הרבי שמציין

שלושה13יתברך ישנם זו שבתאוה בתחתונים", דירה

בתחתונים. ג) דירה, ב) יתברך, לו א) פרטים:
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ההסתלקות,1) בשעת הוא שכן מבואר ושם אֿב). (קמז, זך סי' אגה"ק

חוזרות ושנה שנה בכל שהרי השנה, ליום בנוגע גם שכ"ה מובן מזה אבל

בספר רמ"ז (ראה כידוע הראשונה, שבפעם וההמשכות ההארות וניעורות

אגה"ק וראה פכ"ט). (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים תיקון

כו'". יורד ושנה שנה "בכל ב) (קכ, יד סי'

כל2) על מאירה אלו עליונים אורות והארת ב): (קמז, שם אגה"ק ראה

שם כח סי' גם וראה כו'. ועבודתו תורתו ידי על ה' עובדי שנעשו תלמידיו

ומאיר מתגלה כו' למעלה בחייו נפשו שעמלה האדם עמל "שכל א) (קמח,

בֿג). (דש, בעומר הל"ג שער סידור וראה כו'". למטה מלמעלה גילוי בבחי'

ב.3) נג, זח"ג

ג.4) פ"ט, דב"ר

(5.90 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם ראה

יז.6) יב, בא ופרש"י מכילתא

המצוה7) את מחמיצין אין כך המצה את מחמיצין שאין "כדרך שם ראה

מיד". אותה עשה לידך מצוה באת אם אלא

ו.8) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא

מי"ב.9) פ"ב אבות

רלא.10) סי' או"ח טושו"ע ו. ג, משלי

פל"וֿלז.11) תניא ראה

ועוד.12) פ"ו. העבודה קונטרס פי"ג. התפלה קונטרס ראה

לו13) להיות הקב"ה "נתאוה הלשון בדא"ח) מקומות (ובכמה שם בתניא

ואילך. 27 ע' חי"ט לקו"ש ראה – "ית'" דתיבת ההוספה – בתחתונים דירה

hay c"ei zegiyÎihewl

לעצמותו היא הדירה – יתברך" "לו ולא14א) יתברך,

הימצאותו – "דירה" ב) ו"גילויים", אורות של לדרגות רק

באופן אלא ארעי, באופן אינה למטה יתברך עצמותו של

בקביעות – "דירה" הדירה15של – "בתחתונים" ג) .

דוקא היא העליוניםmipezgzaלעצמותו בעולמות ולא ,16.

של הדרגות מצד בזה: זה כרוכים אלו ענינים שלושה

שמציאותם כיון הרי ביותר, הנעלים ואפילו "גילויים"

תיתכן לא ברצון, הוא שגילויים ובמיוחד מעצמותם, אינה

אינה מציאותם כי קביעות, – "דירה" של אפשרות בהם

אמיתית mnvrמציאות cvn17.

למציאות מסויימת הגבלה שיש מובן,18וכיון הרי ,

לגילוי כלי של ענין קיים שבו במקום רק הוא שהגילוי

שם כלל, לאלקות כלי שאינם בתחתונים, ואילו אלקות.

להתגלות. האלקות יכולה אינה כביכול,

וגילוי, בהעלם מוגבל שאינו עצמותו, מצד זאת לעומת

מעצמותו שמציאותו כיון ושינויים, למגבלות מעל ,19והוא

המשכה של זה מושג שקיים כמה (עד "המשכתו" לכן

קביעות20בעצמות "דירה", של באופן היא (21.

– העליונים שהעולמות כיון בתחתונים, ודוקא

ירידה הם שהרי יתברך, לעצמותו "כלי" אינם הגילויים,

יתברך פניו מושג22מאור קיים אינו ששם בתחתונים דוקא ,

יתברך לעצמותו דירה להתהוות יכולה שם גילויים, .23של
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"לו שהעשיה האדם, עבודת לגבי גם מובן זה לפי

כזה באופן להתבצע צריכה בתחתונים" דירה יתברך

בתחתונים, דוקא יתברך לעצמותו דירה להיות שיתאים

להלן. כמפורט

"לו רק להתבצע צריכה העבודה – יתברך" "לו א)

הרצון ביצוע לשם רק שלelyיתברך", ה"נתאוה" ,

פרס לקבל מנת על שלא יתברך, לשם24עצמותו לא ואף

כדי לא ואף באלקות, caerdדביקות mc`dyאת יגשים

הקדושֿברוךֿהוא שתתממש25כוונת כדי רק אלא ,

ברוךֿהוא הקדושֿ של .26"תאותו"

של באופן להתבצע חייבת העבודה – "דירה" ב)

של ובתמידיות באופן שינויים יחולו שלא כלומר, קביעות.

כך על מצביעים אלו שינויים כי הזמן, כל עבודתו

אלא קביעות, – "דירה" של באופן נעשית אינה שהעבודה

"עראי". באופן

בעיקר להתבצע צריכה העבודה – "בתחתונים" ג)

וכך המצוות, לגבי הן התורה, לגבי הן תחתונים, בענינים

בהמשך). שיוסבר (כפי ישראל לגבי גם

בזה: זה כרוכים האדם בעבודת אלו ענינים שלושה גם

מציאותו לצורך היא האדם של עבודתו כאשר

בדרגה אפילו (או באלקות להתדבק כדי ואפילו העצמית,

בעבודתו אך הבורא, רצון את לקיים ברצונו יותר: נעלית

התחושה יכוליםedy`מעורבת אז – ה') רצון את מבצע

והדביקות האהבה לרגש בהתאם בעבודתו, שינויים לחול

יש וכן דירה. – קביעות זו אין זמן. באותו בו שמתעורר

בענינים או נעלים בענינים היא העבודה אם הבדל

ותענוג. חיות זו) (בעבודה מרגיש אינו שלגביהם תחתונים

רצון את להשלים יתברך", "לו היא כשעבודתו דוקא

שווים הכוונה, השגת לידי המביאים הענינים כל אז ה',

– והתמדה קביעות של באופן היא עבודתו ובמילא אצלו,

"להיות היא הקדושֿברוךֿהוא של שתאותו וכיון "דירה",

דירה יתברך בעניניםmipezgzaלו בעיקר היא עבודתו ,"

תחתונים.
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המוזכרים הפרטים שלושת בכל כזה, עבודה אופן

עצמו: ההילולא בעל אצל בגלוי היה ניכר לעיל,
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ובכ"מ.14) ג). (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת

[המתורגם]15) לקו"ש (ראה פרטים ב' יש "דירה" בלשון יותר, בפרטיות

העצם, כל בה שנמצא א) שלפנ"ז): בהערה הנסמן וראה ועוד. .35 ע' ח"ד

לב' (שב"דירה") אלו ענינים ב' ומתאימים – בגילוי בה נמצא ושהעצם ב)

שבפנים. ו"דירה") ית'" ("לו הענינים

ואילך16) 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם לקמן בהבא וראה שם. תניא

בפנים. לקמן וראה שם. ובהערות

בסוכות17) ד"ה ואילך. תלב ע' ואילך. קסט ע' תרס"ו המשך ראה

תרנ"ח. אליהו פתח לד"ה הגהות תרנ"ו. שמחתכם ביום ד"ה וראה תרס"ד.

וש"נ. גֿד. סעיף אוא"ס(א) ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה ובכ"מ.

קסח.18) ע' שם המשך ראה

(19.17 בהערה בהנסמן ובארוכה ב). (קל, כ סי' אגה"ק

פ"ב.20) (תשי"א) תרצ"ד תקעו ד"ה א'קמא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

דוקא,21) השלישי בביהמ"ק תהי' קביעות, – ה"דירה" ענין עיקר ולכן

נצחי, בקיום קיים יהי' ולכן עצמותו, מבחי' – דקוב"ה" "בנינא שהוא כיון

בי' "לית הגילויים מבחי' – נש" דבר "בנינא שהם וב' ראשון בית משא"כ

"מכון יז) טו, (בשלח דפרשתנו הכתוב (בפי' א. רכא, (זח"ג כלל" קיומא

עה"פ: פרש"י וראה א). כח, ח"א ידיך"). כוננו אדני מקדש הוי' פעלת לשבתך

ראה כו'. לבוא לעתיד ועד לעולם ימלוך שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי

וש"נ. ואילך. 27 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה

פל"ו.22) תניא

באתי23) המאמרים ספר תרע"ח. החמה משתשקע מצותה ד"ה גם ראה

וש"נ. ואילך. לב ע' לגני

מ"ג.24) פ"א אבות

שם25) וראה עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

בסוכות. ד"ה תקעו, סד"ה

ספ"י).26) (תניא עלי' בני מבחי' להעיר



מה hay c"ei zegiyÎihewl

לעצמותו היא הדירה – יתברך" "לו ולא14א) יתברך,

הימצאותו – "דירה" ב) ו"גילויים", אורות של לדרגות רק

באופן אלא ארעי, באופן אינה למטה יתברך עצמותו של

בקביעות – "דירה" הדירה15של – "בתחתונים" ג) .

דוקא היא העליוניםmipezgzaלעצמותו בעולמות ולא ,16.

של הדרגות מצד בזה: זה כרוכים אלו ענינים שלושה

שמציאותם כיון הרי ביותר, הנעלים ואפילו "גילויים"

תיתכן לא ברצון, הוא שגילויים ובמיוחד מעצמותם, אינה

אינה מציאותם כי קביעות, – "דירה" של אפשרות בהם

אמיתית mnvrמציאות cvn17.

למציאות מסויימת הגבלה שיש מובן,18וכיון הרי ,

לגילוי כלי של ענין קיים שבו במקום רק הוא שהגילוי

שם כלל, לאלקות כלי שאינם בתחתונים, ואילו אלקות.

להתגלות. האלקות יכולה אינה כביכול,

וגילוי, בהעלם מוגבל שאינו עצמותו, מצד זאת לעומת

מעצמותו שמציאותו כיון ושינויים, למגבלות מעל ,19והוא

המשכה של זה מושג שקיים כמה (עד "המשכתו" לכן

קביעות20בעצמות "דירה", של באופן היא (21.

– העליונים שהעולמות כיון בתחתונים, ודוקא

ירידה הם שהרי יתברך, לעצמותו "כלי" אינם הגילויים,

יתברך פניו מושג22מאור קיים אינו ששם בתחתונים דוקא ,

יתברך לעצמותו דירה להתהוות יכולה שם גילויים, .23של
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"לו שהעשיה האדם, עבודת לגבי גם מובן זה לפי

כזה באופן להתבצע צריכה בתחתונים" דירה יתברך

בתחתונים, דוקא יתברך לעצמותו דירה להיות שיתאים

להלן. כמפורט

"לו רק להתבצע צריכה העבודה – יתברך" "לו א)

הרצון ביצוע לשם רק שלelyיתברך", ה"נתאוה" ,

פרס לקבל מנת על שלא יתברך, לשם24עצמותו לא ואף

כדי לא ואף באלקות, caerdדביקות mc`dyאת יגשים

הקדושֿברוךֿהוא שתתממש25כוונת כדי רק אלא ,

ברוךֿהוא הקדושֿ של .26"תאותו"

של באופן להתבצע חייבת העבודה – "דירה" ב)

של ובתמידיות באופן שינויים יחולו שלא כלומר, קביעות.

כך על מצביעים אלו שינויים כי הזמן, כל עבודתו

אלא קביעות, – "דירה" של באופן נעשית אינה שהעבודה

"עראי". באופן

בעיקר להתבצע צריכה העבודה – "בתחתונים" ג)

וכך המצוות, לגבי הן התורה, לגבי הן תחתונים, בענינים

בהמשך). שיוסבר (כפי ישראל לגבי גם

בזה: זה כרוכים האדם בעבודת אלו ענינים שלושה גם

מציאותו לצורך היא האדם של עבודתו כאשר

בדרגה אפילו (או באלקות להתדבק כדי ואפילו העצמית,

בעבודתו אך הבורא, רצון את לקיים ברצונו יותר: נעלית

התחושה יכוליםedy`מעורבת אז – ה') רצון את מבצע

והדביקות האהבה לרגש בהתאם בעבודתו, שינויים לחול

יש וכן דירה. – קביעות זו אין זמן. באותו בו שמתעורר

בענינים או נעלים בענינים היא העבודה אם הבדל

ותענוג. חיות זו) (בעבודה מרגיש אינו שלגביהם תחתונים

רצון את להשלים יתברך", "לו היא כשעבודתו דוקא

שווים הכוונה, השגת לידי המביאים הענינים כל אז ה',

– והתמדה קביעות של באופן היא עבודתו ובמילא אצלו,

"להיות היא הקדושֿברוךֿהוא של שתאותו וכיון "דירה",

דירה יתברך בעניניםmipezgzaלו בעיקר היא עבודתו ,"

תחתונים.
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המוזכרים הפרטים שלושת בכל כזה, עבודה אופן

עצמו: ההילולא בעל אצל בגלוי היה ניכר לעיל,
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ובכ"מ.14) ג). (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת

[המתורגם]15) לקו"ש (ראה פרטים ב' יש "דירה" בלשון יותר, בפרטיות

העצם, כל בה שנמצא א) שלפנ"ז): בהערה הנסמן וראה ועוד. .35 ע' ח"ד

לב' (שב"דירה") אלו ענינים ב' ומתאימים – בגילוי בה נמצא ושהעצם ב)

שבפנים. ו"דירה") ית'" ("לו הענינים

ואילך16) 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש גם לקמן בהבא וראה שם. תניא

בפנים. לקמן וראה שם. ובהערות

בסוכות17) ד"ה ואילך. תלב ע' ואילך. קסט ע' תרס"ו המשך ראה

תרנ"ח. אליהו פתח לד"ה הגהות תרנ"ו. שמחתכם ביום ד"ה וראה תרס"ד.

וש"נ. גֿד. סעיף אוא"ס(א) ע' הערכיםֿחב"ד ספר וראה ובכ"מ.

קסח.18) ע' שם המשך ראה

(19.17 בהערה בהנסמן ובארוכה ב). (קל, כ סי' אגה"ק

פ"ב.20) (תשי"א) תרצ"ד תקעו ד"ה א'קמא. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

דוקא,21) השלישי בביהמ"ק תהי' קביעות, – ה"דירה" ענין עיקר ולכן

נצחי, בקיום קיים יהי' ולכן עצמותו, מבחי' – דקוב"ה" "בנינא שהוא כיון

בי' "לית הגילויים מבחי' – נש" דבר "בנינא שהם וב' ראשון בית משא"כ

"מכון יז) טו, (בשלח דפרשתנו הכתוב (בפי' א. רכא, (זח"ג כלל" קיומא

עה"פ: פרש"י וראה א). כח, ח"א ידיך"). כוננו אדני מקדש הוי' פעלת לשבתך

ראה כו'. לבוא לעתיד ועד לעולם ימלוך שה' בזמן ידים בשתי יבנה ואימתי

וש"נ. ואילך. 27 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש בארוכה

פל"ו.22) תניא

באתי23) המאמרים ספר תרע"ח. החמה משתשקע מצותה ד"ה גם ראה

וש"נ. ואילך. לב ע' לגני

מ"ג.24) פ"א אבות

שם25) וראה עת"ר. התרומה וזאת ד"ה תר"ס. לי תהיו ואתם ד"ה ראה

בסוכות. ד"ה תקעו, סד"ה

ספ"י).26) (תניא עלי' בני מבחי' להעיר
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רבות פעמים כך על דובר שכבר וכפי היתה27כידוע, ,

ובחיזוק התורה בהרבצת ההילולא בעל של עבודתו

של כלשונו נפש, מסירות של אחת רצופה מסכת היהדות

הנ"ל המאמר בסוף ההילולא מטעם28בעל "למעלה –

כך על מצביעה נפש מסירות תוך עבודה והרי ודעת".

למען וכדומה, רוחני שכר למען זאת עושה הוא שאין

כדי לא ואפילו מציאותו, אלאdwaclשלימות יתברך, בה'

קיימת אינה העצמית ומציאותו יתברך", "לו רק

ההילולא29בעבודה בעל אצל שהיה כפי כאשר, ובמיוחד, .

מנגד חייו התורה30"שהשליך הפצת עבור כפשוטו, ,"

היהדות .31וחיזוק

אצלו היתה נפש ובמסירות בתוקף העבודה ודרך

בכל והתבטאה נשיאותו, תקופת כל במשך תמידי באופן

נפש. מסירות של האופנים

בהרחבה כבר שדובר שבין26כפי ההבדל אודות ,

שנות במשך שנים" "עשר של השונות התקופות שלוש

זה השונים העבודה אופני שבכל הזה, בעולם נשיאותו

אצלו היתה zi`lir.מזה ytp zexiqn dze`

אינה נפש מסירות תוך העבודה שעצם לכך בנוסף

עבודה זוהי כי שינויים, ללא בקביעות נעשית אלא עראית,

התבטאה גם – לשינויים שמעל הנשמה, עצם מצד

הסוגים שבכל נפש, מסירות של הגלוי באופן העבודה

נפש. מסירות אותה אצלו היתה העבודה של השונים

ועד היהדות וחיזוק התורה הרבצת עבודת אמנם,

אך התחומים, בכל אצלו נעשתה החסידות מעיינות להפצת

קבוצ ארגון א) ב: מיוחדת השתדלות ניכרה זאת ותבכל

ללימוד dyrnlושיעורים dkldכדי רבנות, לקראת

לקהלות רבנים שיגור למעשה, מוריֿהוראה להכשיר

המצוות קיום הפצת ב) וכדומה. שונות, יהודיות ומושבות

מעשית, פעילות ידי על היהודים, סוגי כל בין המעשיות

מוהלים, שיגור מקואות, לבניית שליחים שיגור כגון:

בית של תינוקות של הקודש טהרת על חינוך ג) וכדומה.

וכדומה. מלמדים שליחת חדרים, יסוד רבן,

בתורה "תחתונים" בבחינת הם הללו הענינים וכל

כדלהלן. עצמן, ובמצוות

.Â
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ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ È‚ÂÒ·Â ˙ÂÂˆÓ‰
שונים, אופנים יש התורה בלימוד הוא: לכך ההסבר

הקדושֿ של במתיבתא למעלה אשר התורה מלימוד החל

דרקיעא ומתיבתא למטה.32ברוךֿהוא, לימודה לאופן ועד ,

של באופן לימוד – כגון רבות, דרגות יש למטה וגם

ויאדיר" תורה "יגדיל שכר", וקבל והלימוד33"דרוש ,

דהילכתא" אליבא שמעתא .34"לאסוקי

התורה בלימוד "עליונים" בין ההבדל זהו כללי ובאופן

"יגדיל של באופן לומדים כאשר בתורה: "תחתונים" לבין

בעיקר עוסקים למעשה, הלכה לצורך ולא ויאדיר", תורה

בהבנת הם והחיות והתענוג שבתורה, בשקלאֿוטריא

אליבא שמעתא "לאסוקי לומדים כאשר ואילו התורה.

התורה, ובחכמת בשקלאֿוטריא שקועים אין דהילכתא",

למעשה. מכך הנובעת ההוראה בידיעת בעיקר אלא

המצוות לגבי גם שזוהיzeiyrndוכך לכך בנוסף :

בכלל התורה ללימוד יחסית תחתונים של קיים35דרגה ,

"כל של לענין בדומה התורה, "מצד" שהן כפי פן במצוות

עולה..." הקריב כאילו עולה בתורת כמה36העוסק ישנם .

ממש, במעשה המצוה את לקיים אפשר אי שבהם מקרים,

על נאמר זאת ולמרות המצוה, בתורת עוסקים זאת ובמקום

הוא בתורה שהעיסוק הקריב.eli`kכך,

וכדומה. המצוות, כוונת קיימת וכן

שאינו יהודי קיים, המקדש שבית בזמן זאת, לעומת

את המקריב הכהן על סומך אלא קרבנות, הלכות כלל יודע

במעמדו) וישראל בדוכנו (ולוי המצוה37הקרבן את מקיים ,

עליו. המוטלת הקרבנות הקרבת חובת ואת

בבחינת הוא למעשה המצוות קיום פירוט: ביתר

יחסית יותר ועוד שבמצוות, לדיבור יחסית "תחתונים"

ולב. במחשבה המצוה לכוונת
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ובכ"מ.27) וש"נ. ואילך, 302 ע' חי"ח לקו"ש ראה

פ"ה.28)

רפי"ט.29) מתניא להעיר

מסנ"פ.30) לענין – ג) ד, ויקרא לקו"ת (וראה ב צט, תו"א

הערה31) בהנ"ל (המבואר השם קדוש על המסנ"פ מענין למעלה גם שזה

חייו "גם המלחמה ניצוח שבשביל פי"א ההילולא המשך וראה הקודמת).

דרע"ק ומסנ"פ דאברהם מסנ"פ בין מההפרש ולהעיר מנגד". המלך משליך

לא). ע' לגני באתי סה"מ וראה .30 טו. ע' ה'ש"ת (סה"מ

סע"ב32) (כב, ב"מ בגמ' ד"ה תזריע לקו"ת ב. רג, זח"ג א. פו, ב"מ ראה

א. ט, ח"א דיבורים לקוטי וראה ד). (כד, המאמר בסוף ושם ואילך)

ב.33) סו, חולין כא. מב, ישעי'

א.34) כו, יומא

פל"ז.35) תניא בארוכה ראה

שם36) מהד"ק ס"ט. ס"א מהדו"ת או"ח אדה"ז שו"ע א. קי, מנחות ראה

ואילך. סי"א

הזבח37) דברים ("ששה אלו מכל אחד לשם בלבו הי' שלא מי ואף

ב). מו, (זבחים ב"ד תנאי שהוא כשר נזבח")
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תורה: לומדים שעמם היהודים, לגבי מובן לכך בדומה

בתחילת ובמיוחד רבן, בית של תינוקות של הלימוד

בבחינת הוא וכדומה, בי"ת אל"ף לימוד – הלימוד

לומדים. שעמם התלמידים סוגי לגבי "תחתונים"
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"Í¯·˙È
האמורות הדרגות בשלוש העיסוק כיצד מובן זה לפי

"לו מתבצעת העבודה כאשר רק אפשרי ב"תחתונים"

עצמית. ושלימות תועלת למען ולא יתברך",

הוא כלשהי, למציאות עצמו מחשיב האדם כאשר

בשכל, שבתורה, העליונים בדרגת בעיקר בהתלהבות עוסק

מוכן הוא ולכן בתורה. המאיר האלקי באור מכך ויותר

זה, לימוד לסוג מתאימים כלים שהם יהודים עם ללמוד

בפנימיות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבתורה, בנגלה הן

האלקות התפשטות את רואים שאז התורה. ובסודות

בעולם. וגילויה

וכן דהילכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בלימוד אבל

בכך – רבן בית של תינוקות עם בי"ת אל"ף של בלימוד

ה"עושר", את בכך רואה הוא אין ומתלהב, עוסק הוא אין

יתברך. שמו גילוי ואת

בכוונת היא העיקרית חיותו המצוות, קיום לגבי גם וכך

המצוה, במעשה כך כל ולא יתברך, בו לדבקה המצוות,

העליון. רצון בקיום

כוונת שתתבצע יתברך", "לו היא עבודתו כאשר רק

מציאות אינו עצמו העובד כאשר הקדושֿברוךֿהוא,

כי תחתונים, בבחינת בעיקר היא עבודתו אז עצמאית,

הקדושֿברוךֿהוא "נתאוה המטרה מושגת כך עלֿידי דוקא

דירה יתברך לו mipezgza".להיות

.Á
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מכל פשוטות: במילים ענין כל להבהיר צריך כיום

בהם שחלה ענינים שני יש דלעיל הרבות ההוראות

בתקופתנו: התדרדרות

לימוד – הוא הראשון dyrnlהענין dkld,רואים .

והן בכמות הן ומתרבה, הולך התורה לימוד כללי שבאופן

אליבא שמעתא לאסוקי של באופן הלימוד אבל באיכות.

שאלות לפסוק שיוכלו רבנים ייצאו שממנו – דהילכתא

אורח בחלק (ובמיוחד ערוך השולחן חלקי ארבעת בכל

לשנה ומשנה לדור מדור ר"ל ופוחת הולך – חיים)

לחודש. ומחודש

יש משפט, חושן חלק של ההלכות איֿידיעת לגבי

תקלות מכך תצמחנה לא המדינה וחוקי מצב שעקב לקוות,

ועלֿאחתֿכמהֿ יורהֿדעה, אבןֿהעזר, לגבי אך רבות.

למעשה החשובות ההלכות – אורחֿחיים לגבי וכמה

כשמו מסויימים, בזמנים רק ולא היוםֿיום, בחיי ממש,

לברר. מי אצל כמעט אין – "אורחֿחיים"

בלימוד זמנו כל את המשקיע למישהו באים כאשר

אני משיב: הוא הלכתית, שאלה אותו ושואלים התורה,

ויאדיר", תורה "יגדיל של באופן התורה בלימוד עסוק

הנהנין, ברכות בהלכות דין לפסוק אך אור. ומוסיף הולך

הלכות – שמע קריאת בהלכות או תפלה, הוא`elבהלכות

למד! לא

שחסרים לכך בנוסף כפול: פגם יש חיים אורח לגבי

שכל הסכנה נוספת אלו, בהלכות לפסוק שיוכלו רבנים

לעצמו: "פוסק" ייעשה אחד

לא יראֿשמים, הוא אם רב, שאיננו וסוחר, בעלֿהבית

בהלכות שאלה בעצמו לפסוק יכול שהוא עצמו את ישלה

כאשר דעה. יורה בהלכות שאלה לא ואפילו גיטין,

הוראה ומורהֿ רב מחפש הוא שאלה אצלו מתעוררת

את להשלות עלול הוא חיים אורח בהלכות אבל בפועל.

בקיצור יעיין הוא – "פוסק" להיות מסוגל שהוא עצמו

לשון מבין הוא אין ואם הקודש, (בלשון ערוך שולחן

שמובנת כפי וינהג וכדומה) בצרפתית באנגלית, – הקודש

el!ערוך שולחן בקיצור הנאמר משמעות

דיון התעורר יוסף" ה"בית של ערוך שולחן לגבי אם

ואת המקורות את לדעת בלי הלכה משם לפסוק ניתן כיצד

עלול38הטעמים מה מובן נמסרת– שהתורה מכך לנבוע

קיצור לפי דין בעצמו שיפסוק ואחד, אחד כל של בידיו

ערוך! שולחן

לבו" אל יתן "והחי לקיים צריך זה מעבודתו39בענין –

היו אלו שמעשים למרות עצמו, שסיכן ההילולא, בעל של

עתה שנקרא מה את לייסד ממש, נפשות בסכנת כרוכים

– לרבנים בתיֿמדרש בשם

(ואפילו לכך הראויים אלו שכל ההוראה, נלמדת ומכך

עתה שהוא כפי במצב הרי ראויים, הם אם ספק יש אם

שמעתא לאסוקי של באופן ילמדו לחומרא), לנהוג יש

דהלכתא. אליבא
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לאדה"ז38) ת"ת להל' קו"א וראה א'. אות השו"ע כללי מלאכי יד ראה

רפ"ב.

שם.39) תרגום וראה ב. ז, קהלת
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תורה: לומדים שעמם היהודים, לגבי מובן לכך בדומה

בתחילת ובמיוחד רבן, בית של תינוקות של הלימוד

בבחינת הוא וכדומה, בי"ת אל"ף לימוד – הלימוד

לומדים. שעמם התלמידים סוגי לגבי "תחתונים"
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האמורות הדרגות בשלוש העיסוק כיצד מובן זה לפי

"לו מתבצעת העבודה כאשר רק אפשרי ב"תחתונים"

עצמית. ושלימות תועלת למען ולא יתברך",

הוא כלשהי, למציאות עצמו מחשיב האדם כאשר

בשכל, שבתורה, העליונים בדרגת בעיקר בהתלהבות עוסק

מוכן הוא ולכן בתורה. המאיר האלקי באור מכך ויותר

זה, לימוד לסוג מתאימים כלים שהם יהודים עם ללמוד

בפנימיות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שבתורה, בנגלה הן

האלקות התפשטות את רואים שאז התורה. ובסודות

בעולם. וגילויה

וכן דהילכתא, אליבא שמעתא לאסוקי בלימוד אבל

בכך – רבן בית של תינוקות עם בי"ת אל"ף של בלימוד

ה"עושר", את בכך רואה הוא אין ומתלהב, עוסק הוא אין

יתברך. שמו גילוי ואת

בכוונת היא העיקרית חיותו המצוות, קיום לגבי גם וכך

המצוה, במעשה כך כל ולא יתברך, בו לדבקה המצוות,

העליון. רצון בקיום

כוונת שתתבצע יתברך", "לו היא עבודתו כאשר רק

מציאות אינו עצמו העובד כאשר הקדושֿברוךֿהוא,
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מכל פשוטות: במילים ענין כל להבהיר צריך כיום

בהם שחלה ענינים שני יש דלעיל הרבות ההוראות

בתקופתנו: התדרדרות

לימוד – הוא הראשון dyrnlהענין dkld,רואים .

והן בכמות הן ומתרבה, הולך התורה לימוד כללי שבאופן

אליבא שמעתא לאסוקי של באופן הלימוד אבל באיכות.

שאלות לפסוק שיוכלו רבנים ייצאו שממנו – דהילכתא

אורח בחלק (ובמיוחד ערוך השולחן חלקי ארבעת בכל

לשנה ומשנה לדור מדור ר"ל ופוחת הולך – חיים)

לחודש. ומחודש

יש משפט, חושן חלק של ההלכות איֿידיעת לגבי

תקלות מכך תצמחנה לא המדינה וחוקי מצב שעקב לקוות,
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למד! לא
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לאדה"ז38) ת"ת להל' קו"א וראה א'. אות השו"ע כללי מלאכי יד ראה

רפ"ב.

שם.39) תרגום וראה ב. ז, קהלת
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חשוב הדבר כאשר ובמיוחד מסייעתם, הרבים וזכות

חשוב עתה, המצב לפי אלא אחת, עיר של לציבור רק לא

שנותרו, אחרות, ובמדינות בארה"ב קהלות למאות הדבר

גם וכך ערוך. בשולחן מוריֿהוראה רבנים ללא כפשוטו,

ה' עיני אשר... "ארץ – בארץֿהקודש יישובים מאות

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה להם40אלקיך שאין ,

לכוון כדי הדרושה דשמיא סייעתא להם שתהא – רבנים

כך41להלכה שעלֿידי לאמיתו", אמת דין "דן ולהיות ,

בראשית במעשה לקדושֿברוךֿהוא שותף .42נעשים
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– היא לתקופתנו במיוחד החשובה השניה הנקודה

רבן: בית של תינוקות של החינוך אופן

לה, והדומות ארה"ב, זו, מדינה של המדינה חוקי עקב

חמש בן רק לא – ילד שאצל נקבע מבהיל. מצב נוצר

י"ג ובן למשנה עשר בן של בגיל אפילו אלא למקרא,

יום לעבור יכול לא – לגמרא עשרה חמש ובן למצוות

חול. לימודי לימוד ללא הלימודים שנת במשך

נפשו מסר אשר ההילולא, מבעל ללמוד יש זאת לגבי

להקים כדי נפשם, למסור אחרים יהודים שלח ואף בפועל,

יהיה אלו בחדרים ושהלימוד יהודים, לילדים lrחדרים

ycewd zxdhשהיו החינוך דרכי את ח"ו לשנות בלי ,

הדורות, כל במשך ישראל בעם נהוגות

עלֿאחתֿכמהֿוכמה זו,הרי ובמדינה אלה, בימינו

גופנית, סכנה של מצב ח"ו זה שאין לה, וכדומה ארה"ב,

יושתת ישראל ילדי של שהחינוך ביותר, להשתדל וצריך

מלבד חול, לימודי עירוב ללא הקודש, טהרת על לגמרי

המועטה במדה אז וגם זאת, מאפשר אינו החוק כאשר

מחייב. שהוא ביותר

.È
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לאמיתו הרי בנסיון, לעמוד יכולים שאינם אלו אפילו

בפרט זה ענין חובת ידי לצאת רבות בדרכים ניתן דבר של

החול שלימודי כלל הכרח אין ביותר, הקטן ובהיקף קטן

הספר בבתי עתה שנהוג כפי ובאיכות בכמות יתקיימו

שמים. יראי נשים, או אנשים, של שבהנהלה

צריכה אינה שהשתדלותם ולעודדם, לעוררם רק צריך

בקיום אלא המדינה, חוקי בקיום לדייק כלֿכך להיות

אשר הקדושֿברוךֿהוא, להבדיל, של, והחוקים המצוות

סיני" מהר ועומד "מושבע יהודי כל שהיו43לגביהם לפני ,

המדינה. חוקי בכלל

דינא" דמלכותא "דינא בנוסף44אמנם, זאת, בכל אך ,

דעתו שיכפה מי היהודים מעלינו "אין יהדות שבעניני לכך

של45עלינו" בנסיון לעמוד מסוגל שאינו מי אפילו הרי ,

חוקי שמאפשרים במסגרת יכול בלבד, קודש לימודי

והתלמידות, התלמידים של זמנם שרוב להשתדל, המדינה,

קודש, ללימודי קשורים יהיו לבם, תשומת רוב ולפחות

חול. ללימודי יוקדש בלבד הדעות לכל ההכרחי ורק

בבוקר יתקיימו לא החול שלימודי לכך בנוסף (וזאת,

עריסותיכם" "ראשית – הלימוד ,46בתחילת

תרימו עריסותיכם, ש"ראשית לחוק כלל מנוגד זה אין

הוא הקדושֿברוךֿ אל הילד את שירוממו – לה'" תרומה

הקדושֿברוךֿהוא של תורתו לימוד ורק47באמצעות ,

זמן יוקדש ברירה, ואין עייף, כבר הילד כאשר מכן, לאחר

חול). ללימודי ביותר מצומצם

כחן" לפי אלא מבקש... ש"איני ודאי,48וכיון הרי ,

ניתן המתאימה, הלב ובתשומת ביותר, קל שבמאמץ

שיל הזמן את מיד ללימודילצמצם מקדישים ישראל די

בכמות הן באיןֿערוך, יותר, הרבה רב זמן ולהקדיש חול,

עלֿכך להחליט רק צריך קודש. ללימודי באיכות, והן

תלמודֿ בהלכות נפסק שכך מפני חובה שזו תחושה מתוך

זאת.49תורה לבצע שיצליחו ברור ואז ,

בכך להתחשב שבלי ההילולא, בעל אצל שראו וכשם

שמאמציו האפשרות, הטבע בדרך כלל נראתה לא שבימיו

– פרי ישאו ההיא במדינה הקודש טהרת על חינוך למען

מכך שצמחו הפירות את בשר בעיני עתה רואים

ארה"ב של הגדולות בערים לרחוב יוצאים שכאשר –

שהו אשר אנשים של נכדים ופוגשים אחר, מקום בכל או

ורואים ההיא, במדינה שנה ארבעים או עשרים לפני

ותמהים: והמצוות, התורה בדרך מתנהג יכלוcvikשהנכד
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בקיום אלא המדינה, חוקי בקיום לדייק כלֿכך להיות

אשר הקדושֿברוךֿהוא, להבדיל, של, והחוקים המצוות

סיני" מהר ועומד "מושבע יהודי כל שהיו43לגביהם לפני ,

המדינה. חוקי בכלל

דינא" דמלכותא "דינא בנוסף44אמנם, זאת, בכל אך ,
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חול. ללימודי יוקדש בלבד הדעות לכל ההכרחי ורק

בבוקר יתקיימו לא החול שלימודי לכך בנוסף (וזאת,

עריסותיכם" "ראשית – הלימוד ,46בתחילת

תרימו עריסותיכם, ש"ראשית לחוק כלל מנוגד זה אין

הוא הקדושֿברוךֿ אל הילד את שירוממו – לה'" תרומה

הקדושֿברוךֿהוא של תורתו לימוד ורק47באמצעות ,

זמן יוקדש ברירה, ואין עייף, כבר הילד כאשר מכן, לאחר

חול). ללימודי ביותר מצומצם

כחן" לפי אלא מבקש... ש"איני ודאי,48וכיון הרי ,

ניתן המתאימה, הלב ובתשומת ביותר, קל שבמאמץ

שיל הזמן את מיד ללימודילצמצם מקדישים ישראל די

בכמות הן באיןֿערוך, יותר, הרבה רב זמן ולהקדיש חול,

עלֿכך להחליט רק צריך קודש. ללימודי באיכות, והן

תלמודֿ בהלכות נפסק שכך מפני חובה שזו תחושה מתוך

זאת.49תורה לבצע שיצליחו ברור ואז ,

בכך להתחשב שבלי ההילולא, בעל אצל שראו וכשם

שמאמציו האפשרות, הטבע בדרך כלל נראתה לא שבימיו

– פרי ישאו ההיא במדינה הקודש טהרת על חינוך למען

מכך שצמחו הפירות את בשר בעיני עתה רואים

ארה"ב של הגדולות בערים לרחוב יוצאים שכאשר –

שהו אשר אנשים של נכדים ופוגשים אחר, מקום בכל או

ורואים ההיא, במדינה שנה ארבעים או עשרים לפני

ותמהים: והמצוות, התורה בדרך מתנהג יכלוcvikשהנכד
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יצחק אבינו 

ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה1.

גימטריא רפ"ח,  ביצחק דוקא כתיב עבד"ה רב"ה, 
כי עיקר בנין המלכות הוא מהגבורות דיצחק, ועל ידי 

מלכות מתבררים הרפ"ח ניצוצות.
גם יש לומר,

יצחק הוא עמוד העבודה )אברהם הוא עמוד גמילות 
העבודה  והוא  התורה2(,  עמוד  הוא  ויעקב  חסדים, 

דתפל"ה, גימטריא יצח"ק רבק"ה.
ועבודה שייכת ליצחק ביחוד, ככתוב3 לשדה נעבד, 

ויצחק קראו שדה4, ובתפלתו כתיב5 לשוח בשדה.
דרך תפלתם של החסידים  על  הוא  רבה  אך עבדה 

הראשונים6, שהיא גבוה מתורה7.
)ליקוטים ואגרות עמ' שמא(

וישב יצחק ויחפור את בארות המים8.

יצחק, גבורה, היה חופר בארות, כי באר הוא מלכות, 
באר מים חיים9, ועיקר בנין המלכות הוא מהגבורות, 

כמו שכתוב10 מלך במשפט יעמיד ארץ.
 )ליקוטים ואגרות עמ' שמא(

ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו11.

ביצחק, גבורה, כתיב שמות מלא ו', כי גבורה היא 
הספירה השישית. 

בינה, דעת, חסד,  - כתר, חכמה,  )מלמעלה למטה 
נצח,  הוד,  יסוד,  מלכות,   - למעלה  מלמטה  גבורה. 

תפארת, גבורה(.
— הוא מספר  — ל"ו. ו' פעמים ל"ו  ו'  ו' פעמים 

גבור"ה.

1( תולדות שם, יד.
2( זח"א ריש פרשת ויצא.

3( קהלת ה, ח.
4( פסחים פח, ב.

5( חיי שרה כד, סג.
6( ברכות ל, ב. במשנה.

7( הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן פ"ד, ה.
8( תולדות כו, יח.

9( פרי עץ חיים שער השבת פכ"א. ועיין לקוטי תורה חקת סד, ב.
10 משלי כט, ד.
11( תולדות שם.

ועוד יש לומר,
אות ו', כשהיא בתוך התיבה, מורה על ריבוי )כמו 
וכל  הרבה(,  וכדומה  צדקות,  צדקת  ברכות,  ברכת 
הגבורה,  מצד  הוא  לפרטים,  התחלקות  היינו  ריבוי, 
כמו שטבע האש לפרר ולחלק. מה שאין כן חסד הוא 

כלל, כמו שטבע המים לדבק.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלו, הערות לזהר ב עמ' קל(

. . ויבא לו  . . והביאה לי ואוכלה  ועשה לי מטעמים 
יין וישת12.

אכילה ושתיה — הן מצד גבורה, שהרי מזונות הם 
משלחן שבצפון13, גבורה.

צריכים  היו  גבורה,  יצחק,  של  שלברכותיו  זהו 
לאכול ולשתות.

ואמרו רז"ל14 מה אבא היה להוט אחר גרונו כו'.
)ליקוטים ואגרות עמ' שלה(

אמר,  רבא   .  . ושונה  יושב  ולומד,  עומד  רב,  אמר 
רכות )דברים רכים ונוחים שאדם מהיר לשמען, רש"י( 

מעומד, וקשות מיושב15.

שכתוב16  כמו  מעומד,  והם  חסדים,  הוא   — רכות 
באברהם, חסד, אל המקום אשר עמד שם.

ה'  ככתוב17  מיושב,  והם  גבורות,  הם   — קשות 
למבול ישב, והמבול היה מצד הגבורות. וכתיב18 וישב 
משה לשפוט את העם, ומשפט ודין הוא מצד הגבורות.
צח"ק,  מספר  הוא   — עמ"ד  על  ביש"ב  הנתוסף 

בחינת גבורות של יצחק.
הנתוסף בקשו"ת על רכו"ת — הוא מספר ק"פ, שני 

חיי יצחק19, גבורות.
)הערות לזהר ב עמ' מ(

12( שם כז, ד.
13( בבא בתרא כה, ב.

14( בראשית רבה פצ"ד, ה.
15( מגילה כא, א.

16( וירא יט, כז.
17( תהלים כט, י.

18( יתרו יח, יג.
19( וישלח לה, כח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נ
יג, יז – ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם 
אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר 
ושבו  מלחמה  בראתם  העם  ינחם  פן  אלקים 

מצרימה

אומות  שלשה  השביעי,  בנשיא  פי”ד  נשא  ]במד”ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב”ה  אסר 
)דברים ב, ט( אל תצר את מואב וכן באדום כו' ארץ פלשתים 
מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 
קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך כו' ולעתיד 
ועפו  שנאמר  לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב”ה  עתיד  לבא 
ומתרגמינן  י”ד  פסוק  י”א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף 
ויתחברון כתף חד לממחי ית פלשתאי די במערבא כו', אדום 

ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס”פ מ”ד ששלשה אומות לא נתן לו 
לו  נתן  וקדמוני רק שבעה אומות  עד לעתיד לבא קני קניזי 
ז'  לברר  הם  אומות  שהשבעה  אחר  במקום  ונתבאר  עכשיו 
תחתונים, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
לא  ועדיין  ולכן  פלשתים,  ארץ  דרך  אלקים  נחם  ולא  נאמר 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ”ש ברבות ר”פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
ישמח  לבא  שלעתיד  המפולש  מבוי  פלשתים  בירור  ידי  על 
ישראל בעושיו, משא”כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות כו' 
עיין ברבות פרשת אחרי פ”כ. ובספר כד הקמח ערך שמחה, 

ועמ”ש ע”פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויגד   – ה  יג, 
מה  ויאמרו  העם  אל  ועבדיו  פרעה  לבב  ויהפך 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

כזאת,  היתה  למה  תמוה  הוא  לכאורה  העם.  ברח  כי  ב. 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגמתם וחפצם היתה לצאת נפשם האלקית מגלות הסטרא 
ה'  וכדכתיב  יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  אחרא 
עוזי ומנוסי ביום צרה וגו' משגבי ומנוסי וגו' והוא מנוס לי וגו'.

כתיב  הארץ  מן  הטומאה  רוח  ה'  כשיעביר  לעתיד  ולכן 
ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.

תניא פרק ל"א

.ו קלח תוחיש יטוקל ןייע )1

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו 

וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בקר לאיתנו וכו'. והנה רז”ל בשמות רבה 
פכ”א אמרו אמר משה לפני הקב”ה אתה אומר לי שאקרע 
הים וכו' א”ל הקב”ה וכו' כך התניתי עמו מתחלה שאני קורע 
שנאמר וישב הים לפנות בקר לאיתנו לתנאו שהתניתי עמו 

מתחילה וכו'.
מהר”ר  הגדול  המקובל  להרב  במכתב  שראיתי  ונהירנא 
שדקדק  כ”י  אורות  טל  בספר  זלה”ה  כ”ץ  פאפירש  מאיר 
דאם לאיתנו פירושו לתנאו כמו שאמרו רז”ל הא הו”ל לכתוב 
לאומרו בבקיעת הים לא בחזירתם1, ופירש בשם רבו מהר”ר 
ישראל אשכנזי במשז”ל שקריעת ים סוף תהי' לעתיד לבא 
אי  לכן  מצרים,  ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש”ה 
התנה  אחד  דתנאי  אמינא  הוה  הבקיעה  גבי  רחמנא  כתב 
בחזרת  לתנאו  לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב”ה 
זה  הנה  כמנהגו  וחזר  הים  שנקרע  אחר  דגם  להורות  המים 
עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, אלו דבריו דברי 

פי חכם חן.
ועל פי דבריו יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה ה' 
וז”ל א”ר יוחנן תנאין התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע לפני 
הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו עכ”ל.  וישב  ישראל הה”ד 
לתנאין  וכו'  התנה  תנאין  אומרת  הלשון  מה  יפלא  ולכאורה 
שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן אלא תנאי 
יפה  מהר”ש  הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה 

נתקשה בזה.
דייק  נעים דשפיר  ומה  פי דברי הרב הנזכר מה טוב  ועל 
יוחנן לומר תנאין התנה הקב”ה עם הים וכו' תנאין תרי  רבי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
דמדכתיב  כלומר  לאיתנו  הים  וישב  הה”ד  וז”ש  מצרים,  ים 
לאיתנו בחזרת המים ולא כתיב כשנבקע הים שמעינן דאכתי 

פש תנאי אחד לעתיד לבא, וז”ש לתנאין שהתנה עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' כי 

גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

ד. השירה הזאת. ר' ברכי' בשם ר' שמואל בר נחמן, נמשלו 
מאבי'  נכסים2  עישור  נוטלת  זו  נקבה  מה  כנקבה,  ישראל 
לשבעים  עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה, 
בלשון  שירה  אמרו  כנקבה  ישראל  שירשו  ידי  ועל  אומות, 
נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, 
אביו,  נכסי  כל  היורש  כזכר  לירש  עתידין  לבא  לעתיד  אבל 
הה”ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה כו' והם 
אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, א( שירו לה' 

שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

.'וכו םיסכנ רושיע תלטונ ןיחאה ןמ תינוזינה תב יבר רמא .חס תובותכ ןייע )2
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ני
זה  לי לישועה  ויהי  י-ה  וזמרת  עזי  ב –  טו, 

א-לי ואנוהו אלקי אבי וארממנהו 

לפי  ‘ישועה'  מצרים  גאולת  נקראת  לישועה.  לי  ויהי  ה. 
גלות  אחרי'  שאין  העתידה  גאולה  אבל  גלות,  שאחרי' 
נקראת ‘ישועות' שנאמר מי יתן מציון ישועות ישראל3, וכן 
נקראת ‘תשועת עולמים', שנאמר ישראל נושע בה' תשועת 

עולמים4.
רבינו בחיי

ו. זה א-לי ואנוהו. אמר להם הקב”ה לישראל בעולם הזה 
אתם  לבא  לעתיד  אבל  א-לי,  זה  אחת  פעם  לפני  אמרתם 
ואמר  ט(  כה,  )ישעי'  שנאמר  פעמים  ב'  דבר  אותו  אומרים 
לו  קיוינו  ה'  זה  ויושיענו  לו  קוינו  זה  אלקינו  הנה  ההוא  ביום 

נגילה ונשמחה בישועתו.
שמות רבה פ' כג, טו

שלמה  משנה  והא  פעמים  דשני  רבותא  דמאי  קשה 
האומר מודים מודים משתקין אותו. ויראה בעולם הזה אתם 
אומרים פעם אחת לרמוז כי משתי שמותיו הקדושים שהם 
המיוחד  ושם  ויכול,  כל  על  אלוק  שהוא  הרומז  אלקים  שם 
שכר,  ליתן  נאמן  ה'  אני  ז”ל  כמ”ש  הנצחי  השכר  על  הרומז 
הזה רק שם אלקים לדעת שהוא  אין אתם משיגים בעולם 
אלוק ושולט על כל, אבל שם המיוחד הרומז על השכר הנצחי 
ועוד  כתיב,  ראתה  לא  דעין  הזה  בעולם  משיגים  אתם  אין 
אומרים  אתם  לעתיד  אבל  ליכא,  עלמא  בהאי  מצוה  דשכר 
ב' פעמים, וזה שכתוב ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה כנגד 
שם אלקים, זה ה' קוינו לו הוא כנגד שם המיוחד שעתיד ליתן 
שכר, זהו זה ה' קוינו לו בעולם הזה שיושיענו ויתן לו השכר 

עכשו שנתן לו נגילה ונשמחה בישועתו.
שמע שלמה

טו, יא – מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר 
בקדש נורא תהלת עשה פלא 

ז. פירש בילקוט פרשת בשלח סוף רמז ר”ן על פסוק כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אראנו מה שלא הראיתי 
לאבות שהרי נסים ונפלאות שאני עתיד לעשות עם הבנים 
יותר מהפלא ונפלאות מה שעשיתי עם אבות וכן הוא אומר 

לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו עכ”ל.
גדולות  נפלאות  לומר לפי שהביא השל”ה שהם  ואפשר 
יותר מיציאת מצרים, והיינו לפי שנמשכו ממנו יתברך לבדו 
שלא על ידי שום אמצעי והיינו כמאמר רז”ל במד”ר ס”פ בא 
ס”פ י”ט על פסוק כי לא בחפזון תצאו, לשעבר אני ובית דיני 
אבל  יומם,  לפניהם  הולך  וה'  שנאמר  לפניהם  מהלך  הייתי 
לעתיד לבא אני לבדי שנאמר כי הולך לפניכם ה' וכו'. ר”ל כי 
ובית דיני היינו שנמשך ממנו יתברך דרך אמצעות בית  אני 
ידי אמצעות כלל  דינו, אבל לעתיד לבא אני לבדי שלא על 
אפילו לא על ידי אמצעות בית דינו, ולכן יהי' נפלאות גדולות 

.ז ,גנ םילהת )3

.זי ,המ 'יעשי )4

אקבצך  גדולים  וברחמים  פסוק  על  שכתוב  מה  ועיין  יותר. 
לומר  יש  זה  דרך  ועל  יומין,  עתיק  נמשכים מפנימיות  שהם 

ענין נפלאות גדולות לבדו.
תהלים – יהל אור עמוד קנד

טז, טו – ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל 
אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה 

אליהם הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה

עולמות.  יש5  בגימטריא  הוא  מה  ידעו  לא  כי  הוא  מן  ח. 
נתן ה' לכם לאכלה בגימטריא שבת, רמז לעולם שכלו שבת 
איש אל יותר, והי' זה כדי  שאין אחר אכילתו אכילה, לפיכך 

להטעימן בכל יום מעין העולם הבא.
מאמרי הרמ"ע מפאנו ז"ל – מאמר מאה קשיטה סימן עב

טז, כה – ויאמר משה אכלהו היום כי שבת 
היום לה' היום לא תמצאהו בשדה

ט. היום לא תמצאהו. רבי אלעזר חסמא אומר בעולם הזה 
אין אתם מוצאים אותו, אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא.
מכילתא

שעולם הבא  פירוש  אותו.  לעולם הבא אתם מוצאין  אבל 
ירד המן, כענין שאמרו  כן  ואף על פי  יום שכולו שבת,  הוא 

שרחים טוחנות מן לצדיקים לעתיד לבוא.
זית רענן

*     *      *

קשה הלא לעתיד לבא הוא יום שכולו שבת, ואם כן מאי 
כי הטעם שכל  וי"ל  בו המן.  ירד  שנא משבת דעכשיו שלא 
פ'  )ב"ר  במדרש  שכתוב  כמו  הוא  בשבת  יורדים  השפעות 
ההשפעה  לגבי  וזה  רשויות,  חילוק  לפניו  שאין  לפי  ה(  י"א, 
חיצוניות, אבל לגבי השפעה הפנימית הרי אין דומה הגילוי 
תורה  בלקוטי  מזה  שכתוב  מה  ועיין  כו',  ליצירה  שבבריאה 
פרשת תזריע בד"ה למנצח על השמינית ובתורה אור בסופו 

בביאור לבסומי בפוריא דרוש השני.
כמו  למטה  כן  גם  בפנימיות  הגילוי  יהי'  לבא  ולעתיד 
פסוק  על  בביאור  יתרו  אור  בתורה  שכתוב  כמו  למעלה, 
יוכל מן לירד גם כן בשבת אף  זכור ושמור בדבור אחד לכן 

בגשמיות ממש.
אור התורה שמות חלק ב עמוד תרה. תרו.

יז, יג – ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו 
לפי חרב

ויחלש  פסוק  על  זלה”ה  אלגאזי  יעקב  מהר”ר  פירש  י. 
זה תורף  זלה”ה,  וגו' בשם הרב מהר”ר חיים אלגאזי  יהושע 
כמו  ברכה,  זכור  פרשת  על  תיקנו  לא  דלמה  בקצרה,  דבריו 
שכתב  כמו  דאורייתא  זכור  קריאת  שהרי  מצוות,  שאר 

תומלוע י”ש קידצו קידצ לכל ליחנהל ה”בקה דיתע” ןיצקוע ףוס הנשמ ןייע )5 

.”שי יבהוא ליחנהל )אכ ,כ ילשמ( רמאנש
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ראׁש "נּתנה הרׁשימֹותאמרּו: נראה הּכתּוב סדר (לפי וכּמה. ּכּמה אחת על ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ונׁשּובה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ּובגּור מזרחי, אלּיהּו ּברּבי ועּין ÌÁpÈ.מהּפכים Ôt∑מחׁשבה עליחׁשבּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ∆ƒ»≈ְְֲַַַָָ

לׁשּוב לב ויּתנּו החיים.ׁשּיצאּו אור ְְְִֵֶָָ

(çé)íéäìû áqiå|íéLîçå óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§¨−©®©«£ª¦²
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò̈¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·qiÂ∑העקּומה לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן ÛeÒ.הסיבם ÌÈ∑אגם לׁשֹון הּוא וסּוף סּוף. לים ׁשּגדליםּכמֹו ««≈ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ«ְְְְְֲִֵֶַָ
וסּו "קנה ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, קמלּו"ּבֹו ּבּמדּבר,∑ÌÈLÓÁÂ.ף ׁשהסּבתן (לפי מזּינים אּלא חמּוׁשים אין ְִֵֶֶַַָָָָָ«¬Àƒְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

מּמקֹום ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל להם מחּמׁשים היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו חמּוׁשים, ׁשעלּו להם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּגרם
ּכי נכּתב לא זה וכתּוב .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ּכׁשהּוא אבל ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשהּכּו זין, ּכלי להם היּו מהיכן ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ּבמלחמת ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

אֹומר: הּוא וכן יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? א)יׂשראל ּכמֹו:(יהושע מזרזין, אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יד) ימי(בראשית ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה יצאּו מחמּׁשה אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. חניכיו", את ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ"וּירק

החיים.אפלה אור ֲֵָ

„Ôep¯aיז ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יז) ÁlLa È‰ÈÂאמר לּמה לדעת צרי «¿ƒ¿««¿ִַַַָָָָָ

לּמה עֹוד ורנן. ּגילה ּבמקֹום צער ְְְִִֶֶַַָָָלׁשֹון

ּכי הּמעׂשים ּבאדֹון ולא ּבפרעה הענין ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָֹֹּכּנה

הּכתּוב אכן מצרים. מארץ אֹותנּו הּמֹוציא ְִִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא

יׂשראל ׁשּנצטערּו הּצער ּכל ׁשּגרמה הּסּבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָיּגיד

לצד הּדבר סּבת ּתדע ואמר ּפרעה, ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹּברדיפת

ׁשל לרצֹונֹו ׁשּלא יׂשראל את ה' הֹוציא ְְִִִֵֶֶֶֶָֹֹׁשּלא

ואמר וׁשּלחם ׁשּנתרּצה עד אֹותֹו ּכפה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּפרעה,

לרּדף מחׁשבֹות חּׁשב מּזה צאּו קּומּו ְְְִִִֵֶֶַָָֹלהם

ּגרם ּובזה הּׁשם, ּבעזרת אבאר ּכאׁשר ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחריהם

לֹו אּבּוד ּגרם לעצמֹו וגם ליׂשראל, ְְְְְִִֵַַַַַָָצער

על יקּפיד הקב"ה ּכי ּולמד וצא ְְְְִִֵַַַָֻּולאּמתֹו.

ּבדבריהם ּכּמּובא הּנבראים (מגּלהּכליֹון ז"ל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

אֹומרים ואּתם ּבּים טֹובעים ידי מעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַַָָי':)

לׁשֹון ויהי הּכתּוב אמר זה ּכל ּוכנגד ְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשירה.

ׁשאם ּפרעה, ּבׁשּלח זה צער ּכל ּגרם ּומי ְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹצער,

היה ׁשּלא הגם לרצֹונֹו ׁשּלא מֹוציאם ה' ְֲִִֶֶַָָָָָֹֹהיה

אּלא לרּדף, מקֹום לֹו היה לא לׁשּלחם ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹחפץ

חׁשב ולזה ּבֹו ּתלּוי הּדבר ׁשהיה הטעתֹו ְְִֵֶֶַַָָָָָָָָעינֹו

ואֹומרֹו לקחּתם. ּבתחּלתלׁשּוב בוא"ו נחם ולא ְְְְְְִִַַָָָָֹ

צער הּגדת על ּתֹוספת יכּון ענין, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹודעת

ּכּנזּכר: ויהי ּבתבת הרמּוז ְְְִִֵֵַַַַַָָהּקֹודם

„BÚח"ב (זהר ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַַָֹירצה

ּבׁשם יׂשראל ׁשּיכּנה מקֹום ּכל ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָמ"ה:)

זה ּבענין תמצא ולזה רב, ערב על ירמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעם

מזּכירם ולפעמים העם ׁשמם מזּכיר ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָלפעמים

יׂשראל ּבני עלּו וחמּוׁשים ּדכתיב יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָּבני

מּבני לא העם ּכי ּבאצּבע מראה זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹוגֹו'

פמ"ב) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ואמרּו הּמה. ְְְְִֵֵַָָָָיׂשראל

הם סּבתֹו, הּוא זה ּבּמדּבר יׂשראל הׁשחתת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכי

וגֹו', לנּו עׂשה אמרּו הם וגֹו', ראׁש נּתנה ְְְְְֲִֵֵָָָָֹאמרּו

אֹומרֹו הּוא ׁשלוזה לׂשֹונאיהם ּגדֹול צער ויהי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָ

רביׂשראל ערב ּפרּוׁש העם את ּפרעה ּבׁשּלח ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּכי הֹוציאם הּוא ּברּו ה' לא ּפרעה ְְִִֶַָָָָֹֹׁשּׁשלחם

נחלתֹו ּגדֹול ּגֹוי אּלא לֹו לקחת אלהים ּבא ֱֲִֶַַַָָָָָֹֹלא

לכף היה וטעמֹו ׁשלחם, ּפרעה אּלא ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹיתּבר

מקֹום מצאּו והם מצרים, לׁשּוב יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָאת

ליׂשראל צער ּבתכליתם וסּבב ּביׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻלהּדבק

נחם ולא אֹומרֹו נכֹון על ידּיק זה ּולדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֻּכּנזּכר.

לרמזאלהים הּוא קרֹוב ּפרּוׁש הּוא קרֹוב ּכי ְֱִִִֵָָֹֹ

קרֹוב אֹו ּבּקדּׁשה. חזק לֹו ואין ּבא מּקרֹוב ְְִֵֶַָָָָָָֹֻהעם

והרעה ליׂשראל ּגם רעה ויסֹובב להרׁשיע ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּוא

על וידּיק ּבראתם, יּנחם ּפן וגֹו' אמר ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהיא

אֹומרֹו עניןנכֹון ּבתחּלת וא"ו ּבתֹוס' נחם ולא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ׁשּגר צער ּכּמה על נֹוסף זה ּכי להםלֹומר מּו ְִֶֶֶַַַַַָָָָ

נחם: ולא להם ועֹוד וגֹו' ויהי ּבתבת ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹהרמּוז

„BÚ(פ"כ (ׁשם ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָָירצה

זה ּולפי לויה, ליׂשראל עׂשה ּפרעה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּכי

ואמר מּזה להם הּנמׁש צער הּכתּוב ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָיּגיד

יצטר ּכי ּפרעה ׁשּלח לסּבת צער לׁשֹון ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹויהי

ּולמד וצא ּפסיעֹותיו. ׂשכר ׁשּיּטל להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּדבר

נבּוכדנּצר רׁשע אֹותֹו ׁשל ּפסיעֹות ְְְְִִֶֶַַַָָמּׂשכר

יהיה ה' לֹו ׁשּיקצב ׂשכר וכל צ"ו.) ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ(סנהדרין

על אׁשר יׂשראל, ׁשל לׂשֹונאיהם רעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹורם

ונתחּכם מּמּנּו מצותֹו ּובּטל ה' נתחּכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן

לׁשם הּסתם ׁשּמן קרֹוב ּדר הֹוליכם ְְִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

מחׁשבּתֹו ּבטלה ּובזה ללּוֹותם ּפרעה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹיערים

ׁשּלא ּגרם מי נמצא אֹותם. לּוה לא ְְִִִִֶַָָָָֹֹּכאּלּו

ּפרעה, ׁשל לויתֹו קרֹוב ּדר יׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהלכּו

אֹומרֹו זהוטעם לדר ו' ּבתֹוספת נחם ולא ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשעל זה זּולת הּדבר ּגרם אחר צער ּכי ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלרמז

סּבה וזה ּבּלויה זכּות קצת הּגיעֹו ּפנים ְְְְִִִִֶַַָָָָָּכל

ּכאמּור ּברדיפתֹו ּבסּכנה יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשּנכנסּו

ולא ּבּפסּוק פכ"א) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ְְְְִֵֶַַָָֹּבדבריהם

וגֹו' זה וכּמהקרב וגֹו' אלי ּתצעק מה ּובּפסּוק ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

ואֹומרֹו עליהּו. ּדעדּו הּואהרּפתקי וגֹו' אמר ּכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָ

ותֹולדֹות אמר, וכי אמר ּוכאּלּו אחר ְְְְִִֵַַַַַָָטעם

רב ערב ׁשהם העם ׁשליחת לצד הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַָָמחּוׁשֹו

ב': ּבדר ׁשרׁשמנּו ְְְֶֶֶַָּכמֹו

B‚Â'.יח) eÏÚ ÌÈLÓÁÂהיֹותם זּולת ּכי ואּולי «¬Àƒ»¿ְֱִַַָ

ה' ּׁשּיסב מה יֹועיל לא זין ּבכלי ְְִִִִֵֵֶַַָָֹֻמזּינים

ּכל על ּכי מלחמה ּבראֹותם יחזרּו לבל ְְְְְִִִַַַָָָָָאֹותם

glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(èé)òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑מּיד,(מכילתא)לבניהםׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה ּכמֹו. «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע
ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם יג)לכ ‡ÌÎz.(סוטה ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑.ּכן הׁשּביע לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֵֶַָ

"אּתכם" ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף החיים.למדנּו אור ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨

i"yx£C¯c‰ Ì˙Á�Ï∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד (דברים «¿…»«∆∆ְְְְֶַַָָָ
ל ּכמֹו ׁשהּוא בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר עּמּוד"לראֹותכם הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ידיהענן, על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן החיים.עּמּוד אור ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‡¯Èיט dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏË�e¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡��Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰�‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכלי ּבידם ׁשאין ּכיון מצרימה יׁשּובּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּפנים

עצמן ויראּו מלחמה אֹויב עם לער ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹזין

אמר לזה ּפרּוׁשאבּודים, וגֹו' עלּו וחמׁשים ְֲֲִִֵֶַַָָָֻ

ּכלי ּכן ּגם להם היּו ה' ׁשּיסב טעם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּלבד

הּטעמים ׁשני ּובהצטרפּות העםזין יּנחם לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

וגֹו': מלחמה ְְְִִָָָּבראֹותם

B‚Â'.יט) „˜ÙÈ „˜tלהצּדיק הּכפל טעם »…ƒ¿…¿ְְִֶֶַַַַ

ּפרּוׁש ּפקד ׁשעּורֹו וזה הּדבר. ְֱִֵֶַַָָָֹאמּונת

ירצה עֹוד יפקד. וּדאי ה' ׁשהבטיח ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּפקידה

ועל הּנזק הרחקת על ּדברים ב' על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹלרמז

הּצלתם היא הּנזק הרחקת הּתֹועלת, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהקרבת

הּתֹועלת והקרבת סבלם, ּומעל מצרים ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעני

(ּבראׁשית ּדכתיב יׂשראל לבית טּוב ּברב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשּיצאּו

וטעם ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו כן ואחרי י"ד) ְְְְֲִֵֵֵַַַָט"ו,

לּׁשבּועה נֹוגע ׁשהּוא ּולפי זה ּדבר להם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשרמז

לבל למניעה סּבה זה ּדבר להם יהיה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּבאסיפת טרּודים ׁשּיהיּו לצד עצמֹותיו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָיעלּו

ז"ל ּכאֹומרם ירּבה ּכי וזהב ּכסף ּוטעינת ְְְְְִִִֶֶֶַָָָהֹון

ׁשּלא מּיׂשראל אדם ל ׁשאין ה':) ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ(ּבכֹורֹות

ׁשל וזהב מּכסף חמֹורים (צ') עׂשרה ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָטען

לזה הּדבר, למניעת סּבה יהיה וזה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמצרים

וגֹו'אמר ּפקידתהּׁשּביע ּגם יפקד ּפקד לאמר ְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹ

ותסּבלּו עצמיכם ּתדחקּו כן ּפי על ואף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָהעׁשר

הפסד ּכן מאמצעּות להם ׁשּיהיה הגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹותי

עׂשה ׁשּכן ותמצא וזהב. מּכסף מּׂשאֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשעּור

ׁשּבמקֹום פ"כ) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִֶֶַָָמׁשה

ּבמקֹומֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו טען וזהב ּכסף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיטען

הּדבר: על ׂשכרֹו ְְַַַָָָָונטל

.ÌÎz‡ ‰fÓאֹומרֹו ּכיטעם לֹומר אין מּזה ƒ∆ƒ¿∆ְִִֵֶַַַ

לחּזק נתּכּון אּלא יעלּוהּו, מּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּדוקא

ּדעת על הּנׁשּבע ּכדין חזקה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשבּועה

התנה ולזה לֹו, ׁשעׂשה טֹובה ּבׁשביל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָחברֹו

(ּבראׁשיתואמר ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מּזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

מהאח נסעּו מּזה נסעּו ּבּפסּוק פ"ד) פ' והרּבה ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

והּוא ז"ה, מנין ּבׁשעתׁשהּוא ּכאן להם ׁשרמז ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

ּבאֹומרֹו ּכימּזההּׁשבּועה ּפרּוׁש אּתכם ְְְְִִִֵֶֶַָ

ּׁשהם מה לֹו נׁשּבעים ׁשהם זה חסד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאמצעּות

ּׁשעׂשּו מה ועׂשּו מאחותֹו ונסעּו מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהפרידּוהּו

והּוא לאחדים, ויהיּו הּדבר יתּקן עכׁשו ְְְְְֲִִַַַַָָָָֻלֹו

אּתםאֹומרֹו להיֹות מהּנסיעה חֹונים יהיּו אּתכם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ

ּבאחוה, יחד הם והרי ההּוא העון ונעקר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמם

ּבעד ּבֹו ּׁשּפׁשעּו מה להם מחל ּכי ּבזה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכּונה

נׁשּבעים הם הּנה זה ּוכפי לֹו, ׁשּנׁשּבעין זה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָחסד

להם: ׁשעׂשה טֹובה ּבׁשביל ּדעּתֹו ְְִִֶֶַַָָָָעל

B‚Â'.כא) CÏ‰ '‰Âּפרּוׁשאֹומרֹו לנחתם «…≈¿ְְֵַָֹ

ימי ׁשהיּו לצד ּכי הּדר נח להם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

יּכם לבל ענן ּבעּמּוד עליהם ה' חֹופף ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹהחם

הענן עּמּוד מׁשּמׁש היה לא ולזה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמׁש.

לבד הּוא זה וענן ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְֶֶַַַַָָָָֹאּלא

להׁשּפיל הּמעקׁשים ליּׁשר להם הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמענן

ויׁש .הּדר ּולהראֹותם הּנמּו ּולהגּביּה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגבֹוּה

ּדברים ּבפרׁשת הּכתּוב ּׁשאמר מּמה לזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָראיה

לכם לתּור ּבּדר לפניכם ההל ל"ג) ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ(א'

ּבּדר לראֹותכם לילה ּבאׁש לחנתכם ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום

ּובענן בּה ּתלכּו הּכתּובאׁשר הזּכיר והּנה יֹומם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּתמיד מׁשּמׁש היה זה מקֹום לכם לתּור הא' ְִֵֶֶַָָָָָָָג'.

הּב' להם. קדם ללכת מקּדים ּפרּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלפניהם

יֹומם, ּובענן הּג' וגֹו'. לראֹותכם האׁש ְְְְֵֶַַַָָָָעּמּוד

אּלא היה לא זה ׁשענן עצמם ּדברינּו ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוהם

רש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ׁשמׁש. מהּכֹותם ְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹחֹופף

ּכי לראֹותכם חבר והביא ה"א וחסר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָלהנחֹותם

ּגם ּכאן ּגם ּדברנּו ה"א,לפי חסרה אינּה ׁשם ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין

.'B‚Â ¯È‡‰Ï 'B‚Â ‰ÏÈÏÂּדבריהם לפי קׁשה ¿«¿»¿¿»ƒ¿ְְִִֵֶֶָ

מ' ׁשּכל ׁשאמרּו כ"ב:) (ׁשּבת ְֶֶַָָָז"ל

ׁשהיּו לאֹורֹו אּלא הלכּו לא ּבּמדּבר ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשנה

לֹומר ואין הּטפיח, ּׁשּבתֹו מה אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָרֹואים

ּפׁשט זה ׁשאין אֹומר הּוא הּלילה זמן על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּכי

למעט ּבא מה ּכי לאֹורֹו אּלא הלכּו לא ְְְְִֵֶַַָָָָֹאֹומרם

ּכן ואם ּבּיֹום הּׁשמׁש אֹור ׁשּנאמר לא ְִִֵֶֶֶַַַֹֹאם

צריכין היּו ׁשּלא ּכּיֹום יאיר לא לּמה ְְִִִֶַַַָָָָָֹֹהּלילה

להם. להאיר אׁש לעּמּוד ׁשהצר ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻלּׁשמׁש

אֹומרֹו עֹוד לדקּדק יׁש הענין ללכתּולהבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

להאיר טעם הסּפיק לא לּמה ולילה ְְְִִִַַַָָָָָָֹיֹומם

וגֹו': ללכת לֹומר ׁשהצר ְְֶֶֶֶַַָָֻלהם

ÔÎ‡אֹורֹו זז ׁשּלא לעֹולם היא הּדברים ּכּונת »≈ְְִִֶַַַָָָָֹ

ּכמאמר ּתמיד יׂשראל מּמחנה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

לדעת ׁשּיׁש אּלא ּבסמּו ׁשּכתבנּו ז"ל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָחכמינּו

חּוץ מתּפּׁשט היה לא הלזה הּקדֹוׁש האֹור ְֲִִֵֶַַָָָָָֹּכי

ויׁש ּבמֹוׁשבֹותם. ּדוקא אּלא יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּמחנה

מדֹור ׁשהּוא הרע ּבּמדּבר ּגם ּומה ּבּדבר ְִֶַַַַַַַָָָָָטעם

הּקלּפה הרּגיעה ׁשם ּכי טמאה מחנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻׁשל

קכ"ו.) ח"א (זהר הּקדֹוׁשים ּבדברי ְְְִִֵַַַַָֹּכּידּוע

מאֹור להנֹות יכֹולין יׂשראל היּו לא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹוכיון
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(èé)òéaLä òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑מּיד,(מכילתא)לבניהםׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם ּכנען לארץ ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה ּכמֹו. «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ּבני, אבל לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ׁשּליט אני יֹוסף: אמר יעקב? ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשהׁשּביע
ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו לכׁשּיּגאלּו הׁשּביעם יג)לכ ‡ÌÎz.(סוטה ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑.ּכן הׁשּביע לאחיו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֵֶַָ

"אּתכם" ׁשּנאמר: עּמהם, העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף החיים.למדנּו אור ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)Cøcä íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨

i"yx£C¯c‰ Ì˙Á�Ï∑ּכמֹו להנחֹותם, ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, א)נקּוד (דברים «¿…»«∆∆ְְְְֶַַָָָ
ל ּכמֹו ׁשהּוא בּה" ּתלכּו אׁשר ּבּדר עּמּוד"לראֹותכם הּׁשליח? הּוא ּומי ׁשליח, ידי על להנחֹותם ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ידיהענן, על ׁשהרי ידֹו, על להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את מקֹום, ּומּכל לפניהם. מֹוליכֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּדר להֹורֹותם אּלא לאֹורה, אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן החיים.עּמּוד אור ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

‡¯Èיט dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

a„Ó¯‡:כ ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏË�e¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡��Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰�‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכלי ּבידם ׁשאין ּכיון מצרימה יׁשּובּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּפנים

עצמן ויראּו מלחמה אֹויב עם לער ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹזין

אמר לזה ּפרּוׁשאבּודים, וגֹו' עלּו וחמׁשים ְֲֲִִֵֶַַָָָֻ

ּכלי ּכן ּגם להם היּו ה' ׁשּיסב טעם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּלבד

הּטעמים ׁשני ּובהצטרפּות העםזין יּנחם לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹ

וגֹו': מלחמה ְְְִִָָָּבראֹותם

B‚Â'.יט) „˜ÙÈ „˜tלהצּדיק הּכפל טעם »…ƒ¿…¿ְְִֶֶַַַַ

ּפרּוׁש ּפקד ׁשעּורֹו וזה הּדבר. ְֱִֵֶַַָָָֹאמּונת

ירצה עֹוד יפקד. וּדאי ה' ׁשהבטיח ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּפקידה

ועל הּנזק הרחקת על ּדברים ב' על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹלרמז

הּצלתם היא הּנזק הרחקת הּתֹועלת, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהקרבת

הּתֹועלת והקרבת סבלם, ּומעל מצרים ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמעני

(ּבראׁשית ּדכתיב יׂשראל לבית טּוב ּברב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשּיצאּו

וטעם ּגדֹול, ּברכּוׁש יצאּו כן ואחרי י"ד) ְְְְֲִֵֵֵַַַָט"ו,

לּׁשבּועה נֹוגע ׁשהּוא ּולפי זה ּדבר להם ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשרמז

לבל למניעה סּבה זה ּדבר להם יהיה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

ּבאסיפת טרּודים ׁשּיהיּו לצד עצמֹותיו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָיעלּו

ז"ל ּכאֹומרם ירּבה ּכי וזהב ּכסף ּוטעינת ְְְְְִִִֶֶֶַָָָהֹון

ׁשּלא מּיׂשראל אדם ל ׁשאין ה':) ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ(ּבכֹורֹות

ׁשל וזהב מּכסף חמֹורים (צ') עׂשרה ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָטען

לזה הּדבר, למניעת סּבה יהיה וזה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָמצרים

וגֹו'אמר ּפקידתהּׁשּביע ּגם יפקד ּפקד לאמר ְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹ

ותסּבלּו עצמיכם ּתדחקּו כן ּפי על ואף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָהעׁשר

הפסד ּכן מאמצעּות להם ׁשּיהיה הגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹותי

עׂשה ׁשּכן ותמצא וזהב. מּכסף מּׂשאֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכׁשעּור

ׁשּבמקֹום פ"כ) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִֶֶַָָמׁשה

ּבמקֹומֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו טען וזהב ּכסף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיטען

הּדבר: על ׂשכרֹו ְְַַַָָָָונטל

.ÌÎz‡ ‰fÓאֹומרֹו ּכיטעם לֹומר אין מּזה ƒ∆ƒ¿∆ְִִֵֶַַַ

לחּזק נתּכּון אּלא יעלּוהּו, מּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּדוקא

ּדעת על הּנׁשּבע ּכדין חזקה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשבּועה

התנה ולזה לֹו, ׁשעׂשה טֹובה ּבׁשביל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָחברֹו

(ּבראׁשיתואמר ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מּזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

מהאח נסעּו מּזה נסעּו ּבּפסּוק פ"ד) פ' והרּבה ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

והּוא ז"ה, מנין ּבׁשעתׁשהּוא ּכאן להם ׁשרמז ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

ּבאֹומרֹו ּכימּזההּׁשבּועה ּפרּוׁש אּתכם ְְְְִִִֵֶֶַָ

ּׁשהם מה לֹו נׁשּבעים ׁשהם זה חסד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּבאמצעּות

ּׁשעׂשּו מה ועׂשּו מאחותֹו ונסעּו מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהפרידּוהּו

והּוא לאחדים, ויהיּו הּדבר יתּקן עכׁשו ְְְְְֲִִַַַַָָָָֻלֹו

אּתםאֹומרֹו להיֹות מהּנסיעה חֹונים יהיּו אּתכם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ

ּבאחוה, יחד הם והרי ההּוא העון ונעקר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמם

ּבעד ּבֹו ּׁשּפׁשעּו מה להם מחל ּכי ּבזה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכּונה

נׁשּבעים הם הּנה זה ּוכפי לֹו, ׁשּנׁשּבעין זה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָחסד

להם: ׁשעׂשה טֹובה ּבׁשביל ּדעּתֹו ְְִִֶֶַַָָָָעל

B‚Â'.כא) CÏ‰ '‰Âּפרּוׁשאֹומרֹו לנחתם «…≈¿ְְֵַָֹ

ימי ׁשהיּו לצד ּכי הּדר נח להם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

יּכם לבל ענן ּבעּמּוד עליהם ה' חֹופף ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹהחם

הענן עּמּוד מׁשּמׁש היה לא ולזה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמׁש.

לבד הּוא זה וענן ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ְְְְֶֶַַַַָָָָֹאּלא

להׁשּפיל הּמעקׁשים ליּׁשר להם הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמענן

ויׁש .הּדר ּולהראֹותם הּנמּו ּולהגּביּה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּגבֹוּה

ּדברים ּבפרׁשת הּכתּוב ּׁשאמר מּמה לזה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָראיה

לכם לתּור ּבּדר לפניכם ההל ל"ג) ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ(א'

ּבּדר לראֹותכם לילה ּבאׁש לחנתכם ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום

ּובענן בּה ּתלכּו הּכתּובאׁשר הזּכיר והּנה יֹומם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּתמיד מׁשּמׁש היה זה מקֹום לכם לתּור הא' ְִֵֶֶַָָָָָָָג'.

הּב' להם. קדם ללכת מקּדים ּפרּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלפניהם

יֹומם, ּובענן הּג' וגֹו'. לראֹותכם האׁש ְְְְֵֶַַַָָָָעּמּוד

אּלא היה לא זה ׁשענן עצמם ּדברינּו ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוהם

רש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ׁשמׁש. מהּכֹותם ְְֵֵֵֵֶֶֶַָֹחֹופף

ּכי לראֹותכם חבר והביא ה"א וחסר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָלהנחֹותם

ּגם ּכאן ּגם ּדברנּו ה"א,לפי חסרה אינּה ׁשם ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין

.'B‚Â ¯È‡‰Ï 'B‚Â ‰ÏÈÏÂּדבריהם לפי קׁשה ¿«¿»¿¿»ƒ¿ְְִִֵֶֶָ

מ' ׁשּכל ׁשאמרּו כ"ב:) (ׁשּבת ְֶֶַָָָז"ל

ׁשהיּו לאֹורֹו אּלא הלכּו לא ּבּמדּבר ׁשהיּו ְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹׁשנה

לֹומר ואין הּטפיח, ּׁשּבתֹו מה אפּלּו ְְֲִִִֵֶַַַַָרֹואים

ּפׁשט זה ׁשאין אֹומר הּוא הּלילה זמן על ְְְִֵֵֶֶַַַַַָּכי

למעט ּבא מה ּכי לאֹורֹו אּלא הלכּו לא ְְְְִֵֶַַָָָָֹאֹומרם

ּכן ואם ּבּיֹום הּׁשמׁש אֹור ׁשּנאמר לא ְִִֵֶֶֶַַַֹֹאם

צריכין היּו ׁשּלא ּכּיֹום יאיר לא לּמה ְְִִִֶַַַָָָָָֹֹהּלילה

להם. להאיר אׁש לעּמּוד ׁשהצר ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֻלּׁשמׁש

אֹומרֹו עֹוד לדקּדק יׁש הענין ללכתּולהבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

להאיר טעם הסּפיק לא לּמה ולילה ְְְִִִַַַָָָָָָֹיֹומם

וגֹו': ללכת לֹומר ׁשהצר ְְֶֶֶֶַַָָֻלהם

ÔÎ‡אֹורֹו זז ׁשּלא לעֹולם היא הּדברים ּכּונת »≈ְְִִֶַַַָָָָֹ

ּכמאמר ּתמיד יׂשראל מּמחנה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

לדעת ׁשּיׁש אּלא ּבסמּו ׁשּכתבנּו ז"ל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָחכמינּו

חּוץ מתּפּׁשט היה לא הלזה הּקדֹוׁש האֹור ְֲִִֵֶַַָָָָָֹּכי

ויׁש ּבמֹוׁשבֹותם. ּדוקא אּלא יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּמחנה

מדֹור ׁשהּוא הרע ּבּמדּבר ּגם ּומה ּבּדבר ְִֶַַַַַַַָָָָָטעם

הּקלּפה הרּגיעה ׁשם ּכי טמאה מחנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻׁשל

קכ"ו.) ח"א (זהר הּקדֹוׁשים ּבדברי ְְְִִֵַַַַָֹּכּידּוע

מאֹור להנֹות יכֹולין יׂשראל היּו לא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹוכיון



glyaנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c oey`x meil inei xeriy

(áë)éðôì äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−
:íòä̈¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑,הּוא ּברּו האׁש,הּקדֹוׁש לעּמּוד מׁשלים הענן ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד יֹומם הענן עּמּוד את …»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
הענן, לעּמּוד מׁשלים האׁש כג)ועּמּוד זה(שבת עֹולה זה, יׁשקע ׁשּלא .ׁשעד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
:íiä-ìò eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«

i"yx£e·LÈÂ∑הם ּתֹועים ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ּכל מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
וגֹו'" יׂשראל לבני ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר.˙¯ÈÁ‰ Èt È�ÙÏ e�ÁÈÂ∑(מכילתא),ּפיתם ּפיהּוא נקרא ועכׁשו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…ְְְִִִַָָֹ

הּסלעים ּפי קרּוי ׁשּביניהם והּגיא זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם חֹורין. ּבני ׁשּנעׂשּו ׁשם על ÏÚa.החירת, È�ÙÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹƒ¿≈««
ÔBÙˆ∑(מכילתא),מצרים אלהי מּכל נׁשאר אּיֹוב:הּוא ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה ׁשּיאמרּו להטעֹותן יב)ּכדי "מׂשּגיא(איוב ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ויאּבדם" החיים.לּגֹויים אור ְְִֵַַַ

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑לאחֹוריהם ׁשבים ׁשהם Ï‡¯NÈ.ּכׁשּיׁשמע È�·Ï∑,עליכם לכם", יּלחם "ה' וכן: יׂשראל. ּבני על ¿»««¿…ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
כ) עלי(בראשית אמרי הּוא", אחי לי ‰Ì."אמרי ÌÈÎ·�∑:ּכמֹו שירי"ר, ּובלע"ז: ּומׁשּקעים, פד)ּכלּואים "ּבעמק(תהלים ְְִִִִִִַָָ¿Àƒ≈ְְְְְִִֵֶַַָֻ
כא)הּבכא", נהרֹות",(איוב לח)"מּבכי ּולהיכן(שם מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ּכלּואים הם, נבכים ים". "נבכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

החיים.ילכּו אור ְֵ

Ï‡כב Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡��Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

‡Ôepג ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

למחניהם חּוץ אבל ּבמחניהם אּלא ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָהעליֹון

היּו לא אם והּנה העֹולם. ּכסדר יחׁשי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלילה

לא ללכת ה' ּכׁשּיחּפץ ּבּלילה הֹולכים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיׂשראל

ּבני לכל ּכי האׁש עּמּוד לאֹור צריכין ְְְְִִִֵֵַָָָהיּו

לסּבת אלא ּבמֹוׁשבֹותם ה' אֹור היה ְְְְִִֵֶַָָָָָיׂשראל

להאיר אׁש לעּמּוד הצרכּו ּבּלילה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻהליכתם

מקֹום להּכיר יׂשראל למחנה חּוץ ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָלמרחֹוק

אֹומרֹו והּוא למחניהם, חּוץ ּבֹו להאירׁשּילכּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָ

הּוא זה אֹור וטעם ולילהלהם, יֹומם ללכת ְְֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּנֹוצץ ה' אֹור מּלבד ׁשּבּיֹום ּכׁשם ּבׁשוה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָּפרּוׁש

הּׁשמׁש ּבאֹור למרחֹוק אֹור רֹואים היּו ְְֲִֵֵֶֶֶַָָעליהם

ּבּלילה רֹואים היּו כן ּכמֹו ּכּלֹו לעֹולם ְְִִֵֵַַַָָָָֻהּמאיר

מה ּבאּור יטעם ּובזה האׁש. עּמּוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבאמצעּות

לילה ּבאׁש ּדברים ּבפרׁשת הּכתּוב ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּׁשאמר

לראתכם ּפרּוׁש בּה ּתלכּו אׁשר ּבּדר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹלראתכם

ּכמֹו לא אֹותם, ׁשּתראּו ּכדי לראֹותכם. ְְְְְְִֵֵֶֶַָֹּכדי

וחסר להראֹותכם והביאׁשּפירש"י ה"א ְְְְְִֵֵֶֶַָ

אנּו אין ּכי לּה חבר ּומהּכתּובים ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָמהּנביאים

יּגיד ּדברנּו ּכי ּדבריו הּכ' ּובאר לזה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָצריכים

צרי היה ולדבריו ּבּדר לראתכם ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹומרֹו

ׁשהיה להיֹות היא הּכּונה אּלא ,הּדר ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר

ּבּדרלהם ולא ּבמֹוׁשבֹותם עֹולם אֹור ליׂשראל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

עּמּוד ּכי אמר לזה ׁשּמה ּבאּו לא עדין ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ילכּו אׁשר ּבּדר ׁשּיראּו ּכדי הּוא טעמֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ[אׁש]

ּומעּתה עצמם. ּדברנּו והם והבן עתיד לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָּבּה

ולא יׂשראל לבני לּלילה הּיֹום ּבין הבּדל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאין

ידי על אּלא לילה ּוזמן יֹום זמן מּכירים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָהיּו

העננים: ְֲִִַָָהׁשּתּנּות

B‚Â'.ב) e·LÈÂ 'B‚Â ¯acיקהה רֹואה ּכל הּנה «≈¿¿»À¿ְִִֵֶֶָ

על וׁשלֹום חס להערים ה' יצטר לּמה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּבזה

ּבלב יחּפץ אׁשר ּכל יעׂשה עׂשה והּוא ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹהּדבר

לרּדף: ְְִַֹֹּפרעה

ÔÎ‡מּדת ּבידיעת לנּו ּׁשּקדם ּבּמה ּבהׂשּכיל »≈ְְִִִִֶֶַַַַַָָ

הלא יׂשראל צּדק למען חפץ ּכי ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּבֹורא

ׁשּנתחּכם זֹו ּבמצוה ה' ּדּבר אׁשר הּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָזה

ּדברי ויאמרּו לּבֹורא ּבהכעסה יּכׁשלּו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹלבל

המּבלי י"א) (ּפסּוק ּכ אחר ׁשאמרּו ְְֲִִִֶַַָָָנאּוץ

את עבד לנּו טֹוב וגֹו' הלא וגֹו' קברים ְְְֲֲִֵֶָָֹֹאין

מרּגׁש ּדבר ועׂשה ה' ונתחּכם וגֹו' ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצרים

ּומתחּכם רעה ּפרעה על יעץ ה' ּכי להם ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּכר

יׂשראל את לרּדף מּמצרים להֹוציאֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹאליו

לחּוׁש ליׂשראל מקֹום אין ּומעּתה ּבֹו. ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָלהּכבד

נקמתם לראֹות ּדרכיו יחילּו ואדרּבה ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹלפרעה

הּדברים להם לֹומר לּבֹורא הסּפיק ולא ְְְִִִֵֶַַַָָֹּבֹו,

לרּדף ּפרעה לב יחּזק הּוא ּכי לבד ְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹּבּפה

רׁשם ּבהם הּדברים יעׂשּו לא ּכי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאחריהם

אליו לׁשּוב ראׁש ויּתנּו ירעׁשּו אֹותֹו ְְְְֲִִִֵָָֹּובראֹות

ויחנּו ׁשּיׁשּובּו ה' צּוה לזה עליהם, ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָמּמֹוראֹו

אחריהם ּפרעה לרּדף הּמּוכן מעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹויעׂשּו

הם ּכי רׁשם ּבהם ויעׂשה ירּגיׁשם זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָודבר

ׁשחזרּו רעּוׁשה ּבהרּגׁשה הכנה העֹוׂשים ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָהם

יטעהלאח ׁשּמּמּנּו מיחד ּבמקֹום ולחנֹות ֹוריהם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ּובבֹואֹו לּבם יפחד לא ּובזה אֹותם לרּדף ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֹּפרעה

ּבאֹויבֹו, נקם יחזה ּכי יׂשראל יׂשמח יעקב ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיגל

ּבהחלט. הֹועיל לא כן ּפי על ׁשאף ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹותמצא

ּתּקיׁש ּומּזה ּבראֹותֹו ּׁשאמרּו מה ּולמד ְְְְִִִֵֶֶַַַָוצא

והבן: החזרה זּולת עֹוׂשים היּו ְֲִֵַַַָָָָמה

B‚Â'.ג) ‰Ú¯t ¯Ó‡Âהּמּגיד ּכׁשּיׁשּוב ּפרּוׁש ¿»««¿…¿ְִֵֶַַָ

עיניו: ראּו אׁשר ּכל יֹודיעֹו ֲִֵֶָָָהּוא
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(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו לח)ּכׁשהּקדֹוׁש (יחזקאל ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והת "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי קׁשת",(תהלים רׁשפי ׁשּבר "ׁשּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אללהּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו .(מכילתא)רֹודפינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינןאיקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"קּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעידסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפסּבׁשחרית הּׁשביעיׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה(לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e�„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּוםזה החיים.מעבד אור ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

ÔB‰È¯˙aד Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡�ÁlL È¯‡ ‡�„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡��ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לבבה) וּיהפ וגֹו' ברח ּכי וגֹו' למל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻוּיּגד

ברח ּכי אֹומרֹו לדעת צרי העם. אל ְְִִֶַַַָָָָָוגֹו'

סימן ּבהם ׁשראּו ׁשּיראה הל ּכי אמר ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אֹומרֹו קׁשה עֹוד מׁשמעּבריחה. וגֹו' וּיהפ ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

והּדברים עׂשּוהּו אׁשר הּדבר על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנתחרטּו

מּכֹות הּכּו והלא עׂשּו לרצֹונם וכי ְְְֲִִִַַָָֹֻּתמּוהים

ּכרחם ּובעל ותּמּו ספּו ּכמעט עד ְְְְְִַַַַָָָּגדֹולֹות

לרצֹונם ׁשּלא ּבּדבר לּבם יהפ ואי ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלחּום

אֹומרם עֹוד וקׁשה עׂשינּועׂשּוהּו, ּזאת מה ְְִֶַָָָָֹ

ּדבר עׂשֹות על עצמם על ּכמתרעמים ְְְְֲֲִִַַַַָָָוגֹו'

ּכרחם ּבעל אּלא עׂשּו לא והלא ּכהגן ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא

ּכרחֹו. ּבעל ׁשעׂשאֹו ּדבר על אדם ּיתאֹונן ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּומה

ח"ב (זהר ז"ל מאמרם ּדר על לֹומר ְְֲֶֶֶַַַַָָָֹואפׁשר

ׁשּכתבנּו ּוכמֹו רב ערב הּוא העם ּכי ְְִֵֶֶַַָָָמ"ה:)

וּיּגד הּוא ּכ הּכתּוב ּופרּוׁש הּפרׁשה. ְִִֵַַַַַָָָָָֻּבתחּלת

אׁשר העם ּפרּוׁש העם ּברח ּכי מצרים ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלמל

להׁשיב אצלֹו נכֹון לטעם יׂשראל עם הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלח

ּולאּלּו להם והלכּו ּברחּו עּתה הן יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּבני

מּצילם אין הּבריחה זּולת ּכי הּבריחה ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָיתיחס

ועבדיו, עּמֹו הם ּכי ּפרעה לבבמּיד וּיהפ ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ׁשלחּום אׁשר על ׁשּנחמּו ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹּפרעה

ּזאת מה וּיאמרּו ליׂשראל, לא לעם ְְְִֵֵַַָָָֹֹֹּפרּוׁש

ׁשּׁשלחּו מעׂשיהם על הם ּתמּוהים ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשינּו

את ׁשּלחנּו ּכי הּוא הּתמיהה וטעם ְְְִִִֶַַַַָָָהעם,

ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁשֹו מעבדנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ׁשחרּור ּגט ּכתב ּפרעה ּכי ר"ח) ְְְִִֵַַַָֹ(ילקּוט

הרי לעצמיכם אּתם הרי להם ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָליׂשראל

אֹומרֹו והּוא חֹורין, ּבני ּבגטאּתם ׁשּלחנּו ְְְְְִִֵֵֶַַ

עבד,ׁשּלּוחים, מׁשּפט להם ׁשאין מעבדנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לא ׁשּיחזרּו ּדעּתם על ׁשעלה ׁשאפׁשר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוהגם

ּתחזר ׁשּכן וכיון עבד, עבֹודת עֹוד ּבהם ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעבד

ּכיון ּומעּתה העם, על לּמל הּצריכה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה

לא לּמה רמז ּבזה ּגם יעבד. מי העם ֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּברח

ּכׁשּירּגיׁשּו הּנזּכר העם ּבריחת על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָחׁשׁשּו

ּומּיד ּתכף ולזה עליהם, העבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתכּבד

ּׁשּפרׁשּתי מה לפי והּנה לרּדף, עצמם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהכינּו

ּכי הּכתּוב ואמר העם על אּלא הרדיפה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָאין

ּבני אחרי ּגם וּירּדף ּפרעה ׁשל לּבֹו חּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹֹה'

ּבלבד: לעם ולא ְְְִִֵַָָָֹיׂשראל

„BÚּבא ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹנראה

ּפרעה ערּפם ׁשהקׁשּו טעם ּכי ז') ְְְִִֶַַַָָֹ(י'

זה ּבדר ה' ּדברי ּכי לחׁשבם הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָועבדיו

עׂשֹות יּוכל לא ּכי יּגיד וזה ערמה ּדר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹהם

ה' הּכֹות ּביֹום והּנה וׁשלֹום, חס חפצֹו ְְְְִֵֶַַָָּכל

מתים ּפגרים וימּדדם ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִִֵֵַַַַָָאֹותם

יׂשראל אלהי ּכי הּדברים והצּדיקּו ורעדּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹרעׁשּו

מצרים ׁשּכן ּומּכל עֹולם להחריב יכֹול ְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכל

ּׁשאמר מה ּכי לֹומר יתחּיבּו זֹו סברא ְְְְִִִֶַַַַָָָּולפי

אּלא וׁשלֹום חס ערמה אין ימים ג' ּדר ְְִֵֶֶֶַָָָָָה'

ּׁשהֹולכים מּמה ּפרעה והֹוכחת יהּגה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹאמת

ּבדברי האמּור ּכּטעם הֹוכחה אינּה יחד ְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻּכּלם

להם היה וזה וגֹו' ה' חג ּכי (ׁשם) ְְִֶֶֶַָָָָמׁשה

ּכי ליׂשראל והֹונם ממֹונם ׁשהׁשאילּו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלמׁשען

מצרים, יׂשראל יׁשּובּו ׁשֹוב ּכי ּבלּבם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָנתחּזק

זה ּבדר הּדבר ה' עׂשה ּכי חׁשׁשּו לא ְְִֶֶֶַַָָָָָֹּגם

יכֹול ה' ׁשהיה ׁשהּכירּו לצד ׁשּיׁשאילּום ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכדי

ּומה ממֹונם, ּכל לתת זה על ּגם ְְִֵֶַַַַָָָָָלהכריחם

ׁשּגּלּו פי"ד) רּבה (ׁשמֹות ז"ל לדבריהם ְְְִִֵֶֶַַָּגם

מצרים וידעּו מצרים חׁש ּבימי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמצּפּוניהם

הּכל לּטל להם היה זה מּטעם ּכן ואם ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבזה

אמר לפרעה הּמּגיד הּגיד וכאׁשר רֹואה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבאין

ּׁשעלה מה לפי ּפרּוׁש העם ּברח ּכי ְִִֵֵֶַַָָָָָָאליו

היה לא מה' ּכי ההֹוכחֹות ּכפי ְְְִִֵַַָָָָָָֹּבמסקנתם

ּׁשּלא מה ּכן אם עֹולם הליכֹות ּבהחלט ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹהּדבר

מּמצרים לברח רצּו ּכי לחזר יׂשראל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹרצּו

הּוא הּׁשם מן ולא מחלטת הליכה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֻוללכת

לזה אלהּדבר, ועבדיו ּפרעה לבב וּיהפ ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

עדין הּמֹוציא ּכי הּמֹוציא לצד לא ּפרּוׁש ְֲִִִִֵַַַַָָֹהעם

למה אּלא לׁשעה אּלא הֹוציא לא ּכי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּבחזקת

ׁשּיברחּו, להם חׁשׁשּו לא לּמה לעם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנֹוגע

אֹומרם אתוהּוא ׁשּלחנּו ּכי עׂשינּו ּזאת מה ְְְִִִֶַַָָֹ

לׁשלחם לנּו ׁשהיה הגם ּפרּוׁש מעבדנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל

ׁשֹולחים היינּו לא כן ּפי על אף אלהיהם ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלגזרת

ּכי מעבדנּו, לברח ׁשּיּוכלּו זה ּבדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותם

ורכּבֹו מצרים חיל עּמהם לׁשלח יכֹולין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהיּו

ויׁשּובּו ּבּמדּבר אלהיהם עבד עד ְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹּופרׁשיו

ְְִִַלמצרים:

B‡ׁשּברחּו ׁשהּגיד הּמּגיד ּבאמצעּות ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹיאמר

ּכי ּׁשהכריעֹו מה על ּפרעה לבב ְְְְִִִִֵֶַַַַַֹנתהּפ

ּבברּור האֹות ל וזה יכֹול ּכל יׂשראל ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָֹאלהי

ערמה ּדר ּׁשּדּבר מּמה הּכל על יכֹול לא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכי

חס ּבֹו היה לא ּכי חֹוּת ּבמֹופת מעּתה ְֱִֵֵֵַַָָָֹֹאמר

לגנבת והצר ּבהחלט להֹוציאם ּכח ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻוׁשלֹום

לֹומר הּכתּוב ודקּדק ב'ּדעת, ּכי לֹומר לבב ְְְִִֵַַַַַַָ

קדם ׁשּבתחּלה הגם ּכי ּבּדבר הכרעּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻלבבֹות

אין ּכי זֹו מחׁשבה חֹוׁשב היה יׂשראל ְְִִִֵֵֵַַָָָָָׁשּלח

ּבדר ּׁשּׁשֹואל מּמה ּבהחלט להֹוציאם ּבידֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכח

ּדֹוחה אחד לב לֹו היה כן ּפי על אף ִֵֵֶֶֶַַָָָזה

אּלא ּבהם חפץ אינֹו ּכי אּולי ואֹומר זֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָסברא

והסּכימּו זֹו טענה לּה ּפרחה ּומעּתה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלׁשעה,
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(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
:ïë-eNòiå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, מתנּקם הּוא ּברּו לח)ּכׁשהּקדֹוׁש (יחזקאל ¿ƒ»¿»¿«¿…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והת "והתּגּדלּתי :ּכ ואחר וגֹו'", אּתֹו ואֹומר:"ונׁשּפטּתי וגֹו'". ונֹודעּתי עו)קּדׁשּתי קׁשת",(תהלים רׁשפי ׁשּבר "ׁשּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ואֹומר: אלהים". ּביהּודה "נֹודע :ּכ ט)ואחר עׂשה"(שם מׁשּפט ה' BÏÈÁ."נֹודע ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ְְְֱִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה מׁשה,∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו לקֹול ׁשּׁשמעּו ׁשבחן אללהּגיד נתקרב היא אמרּו: ולא ְְִִִֶַָָֻ««¬≈ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו אין אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו .(מכילתא)רֹודפינּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

(ä)äòøt ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ
-úà eðçlL-ék eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤

:eðãáòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑,עּמהם ׁשלח ׁשאינןאיקטֹורין וראּו ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו וכיון «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

הרביעי. ּבּיֹום לפרעה והּגידּו ּבאּו למצרים, לּים.(מכילתא)חֹוזרין ירדּו ׁשביעי וליל אחריהם, רדפּו ּובּׁשּׁשי (פ"קּובחמּׁשי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשביעידסוטה) יֹום והּוא ׁשירה, אמרּו ּפסּבׁשחרית הּׁשביעיׁשל ּבּיֹום הּׁשירה קֹורין אנּו לכ מּמה∑CÙ‰iÂ.ח. נהפ ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, יהיה(לעיל מתי "עד אֹומרים: היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ עּמי" מּתֹו ּצאּו "קּומּו ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ממֹונם ּבׁשביל אחריהם לרּדף נהפכּו ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו אֹותנּו∑e�„·ÚÓ.ׁשהׁשאילּוםזה החיים.מעבד אור ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ≈»¿≈ֲֵָֹ

ÔB‰È¯˙aד Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡�ÁlL È¯‡ ‡�„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡��ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לבבה) וּיהפ וגֹו' ברח ּכי וגֹו' למל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻוּיּגד

ברח ּכי אֹומרֹו לדעת צרי העם. אל ְְִִֶַַַָָָָָוגֹו'

סימן ּבהם ׁשראּו ׁשּיראה הל ּכי אמר ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אֹומרֹו קׁשה עֹוד מׁשמעּבריחה. וגֹו' וּיהפ ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

והּדברים עׂשּוהּו אׁשר הּדבר על ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנתחרטּו

מּכֹות הּכּו והלא עׂשּו לרצֹונם וכי ְְְֲִִִַַָָֹֻּתמּוהים

ּכרחם ּובעל ותּמּו ספּו ּכמעט עד ְְְְְִַַַַָָָּגדֹולֹות

לרצֹונם ׁשּלא ּבּדבר לּבם יהפ ואי ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלחּום

אֹומרם עֹוד וקׁשה עׂשינּועׂשּוהּו, ּזאת מה ְְִֶַָָָָֹ

ּדבר עׂשֹות על עצמם על ּכמתרעמים ְְְְֲֲִִַַַַָָָוגֹו'

ּכרחם ּבעל אּלא עׂשּו לא והלא ּכהגן ְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹׁשּלא

ּכרחֹו. ּבעל ׁשעׂשאֹו ּדבר על אדם ּיתאֹונן ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּומה

ח"ב (זהר ז"ל מאמרם ּדר על לֹומר ְְֲֶֶֶַַַַָָָֹואפׁשר

ׁשּכתבנּו ּוכמֹו רב ערב הּוא העם ּכי ְְִֵֶֶַַָָָמ"ה:)

וּיּגד הּוא ּכ הּכתּוב ּופרּוׁש הּפרׁשה. ְִִֵַַַַַָָָָָֻּבתחּלת

אׁשר העם ּפרּוׁש העם ּברח ּכי מצרים ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלמל

להׁשיב אצלֹו נכֹון לטעם יׂשראל עם הּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשלח

ּולאּלּו להם והלכּו ּברחּו עּתה הן יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּבני

מּצילם אין הּבריחה זּולת ּכי הּבריחה ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָיתיחס

ועבדיו, עּמֹו הם ּכי ּפרעה לבבמּיד וּיהפ ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ׁשלחּום אׁשר על ׁשּנחמּו ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹּפרעה

ּזאת מה וּיאמרּו ליׂשראל, לא לעם ְְְִֵֵַַָָָֹֹֹּפרּוׁש

ׁשּׁשלחּו מעׂשיהם על הם ּתמּוהים ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשינּו

את ׁשּלחנּו ּכי הּוא הּתמיהה וטעם ְְְִִִֶַַַַָָָהעם,

ז"ל אֹומרם ּדר על ּפרּוׁשֹו מעבדנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ׁשחרּור ּגט ּכתב ּפרעה ּכי ר"ח) ְְְִִֵַַַָֹ(ילקּוט

הרי לעצמיכם אּתם הרי להם ואמר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָליׂשראל

אֹומרֹו והּוא חֹורין, ּבני ּבגטאּתם ׁשּלחנּו ְְְְְִִֵֵֶַַ

עבד,ׁשּלּוחים, מׁשּפט להם ׁשאין מעבדנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לא ׁשּיחזרּו ּדעּתם על ׁשעלה ׁשאפׁשר ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוהגם

ּתחזר ׁשּכן וכיון עבד, עבֹודת עֹוד ּבהם ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעבד

ּכיון ּומעּתה העם, על לּמל הּצריכה ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהעבֹודה

לא לּמה רמז ּבזה ּגם יעבד. מי העם ֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּברח

ּכׁשּירּגיׁשּו הּנזּכר העם ּבריחת על ְְְְְִִִֶַַַַַָָָחׁשׁשּו

ּומּיד ּתכף ולזה עליהם, העבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּתכּבד

ּׁשּפרׁשּתי מה לפי והּנה לרּדף, עצמם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהכינּו

ּכי הּכתּוב ואמר העם על אּלא הרדיפה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָאין

ּבני אחרי ּגם וּירּדף ּפרעה ׁשל לּבֹו חּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַֹֹה'

ּבלבד: לעם ולא ְְְִִֵַָָָֹיׂשראל

„BÚּבא ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ּפי על ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹנראה

ּפרעה ערּפם ׁשהקׁשּו טעם ּכי ז') ְְְִִֶַַַָָֹ(י'

זה ּבדר ה' ּדברי ּכי לחׁשבם הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָועבדיו

עׂשֹות יּוכל לא ּכי יּגיד וזה ערמה ּדר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹהם

ה' הּכֹות ּביֹום והּנה וׁשלֹום, חס חפצֹו ְְְְִֵֶַַָָּכל

מתים ּפגרים וימּדדם ּבכֹורֹות מּכת ְְְְִִֵֵַַַַָָאֹותם

יׂשראל אלהי ּכי הּדברים והצּדיקּו ורעדּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹרעׁשּו

מצרים ׁשּכן ּומּכל עֹולם להחריב יכֹול ְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכל

ּׁשאמר מה ּכי לֹומר יתחּיבּו זֹו סברא ְְְְִִִֶַַַַָָָּולפי

אּלא וׁשלֹום חס ערמה אין ימים ג' ּדר ְְִֵֶֶֶַָָָָָה'

ּׁשהֹולכים מּמה ּפרעה והֹוכחת יהּגה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָֹאמת

ּבדברי האמּור ּכּטעם הֹוכחה אינּה יחד ְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻּכּלם

להם היה וזה וגֹו' ה' חג ּכי (ׁשם) ְְִֶֶֶַָָָָמׁשה

ּכי ליׂשראל והֹונם ממֹונם ׁשהׁשאילּו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלמׁשען

מצרים, יׂשראל יׁשּובּו ׁשֹוב ּכי ּבלּבם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָנתחּזק

זה ּבדר הּדבר ה' עׂשה ּכי חׁשׁשּו לא ְְִֶֶֶַַָָָָָֹּגם

יכֹול ה' ׁשהיה ׁשהּכירּו לצד ׁשּיׁשאילּום ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכדי

ּומה ממֹונם, ּכל לתת זה על ּגם ְְִֵֶַַַַָָָָָלהכריחם

ׁשּגּלּו פי"ד) רּבה (ׁשמֹות ז"ל לדבריהם ְְְִִֵֶֶַַָּגם

מצרים וידעּו מצרים חׁש ּבימי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמצּפּוניהם

הּכל לּטל להם היה זה מּטעם ּכן ואם ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבזה

אמר לפרעה הּמּגיד הּגיד וכאׁשר רֹואה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבאין

ּׁשעלה מה לפי ּפרּוׁש העם ּברח ּכי ְִִֵֵֶַַָָָָָָאליו

היה לא מה' ּכי ההֹוכחֹות ּכפי ְְְִִֵַַָָָָָָֹּבמסקנתם

ּׁשּלא מה ּכן אם עֹולם הליכֹות ּבהחלט ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹהּדבר

מּמצרים לברח רצּו ּכי לחזר יׂשראל ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹרצּו

הּוא הּׁשם מן ולא מחלטת הליכה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹֻוללכת

לזה אלהּדבר, ועבדיו ּפרעה לבב וּיהפ ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

עדין הּמֹוציא ּכי הּמֹוציא לצד לא ּפרּוׁש ְֲִִִִֵַַַַָָֹהעם

למה אּלא לׁשעה אּלא הֹוציא לא ּכי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּבחזקת

ׁשּיברחּו, להם חׁשׁשּו לא לּמה לעם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנֹוגע

אֹומרם אתוהּוא ׁשּלחנּו ּכי עׂשינּו ּזאת מה ְְְִִִֶַַָָֹ

לׁשלחם לנּו ׁשהיה הגם ּפרּוׁש מעבדנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל

ׁשֹולחים היינּו לא כן ּפי על אף אלהיהם ְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלגזרת

ּכי מעבדנּו, לברח ׁשּיּוכלּו זה ּבדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותם

ורכּבֹו מצרים חיל עּמהם לׁשלח יכֹולין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹהיּו

ויׁשּובּו ּבּמדּבר אלהיהם עבד עד ְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֹּופרׁשיו

ְְִִַלמצרים:

B‡ׁשּברחּו ׁשהּגיד הּמּגיד ּבאמצעּות ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹיאמר

ּכי ּׁשהכריעֹו מה על ּפרעה לבב ְְְְִִִִֵֶַַַַַֹנתהּפ

ּבברּור האֹות ל וזה יכֹול ּכל יׂשראל ְְְְֱִֵֵֵֶָָָָֹאלהי

ערמה ּדר ּׁשּדּבר מּמה הּכל על יכֹול לא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכי

חס ּבֹו היה לא ּכי חֹוּת ּבמֹופת מעּתה ְֱִֵֵֵַַָָָֹֹאמר

לגנבת והצר ּבהחלט להֹוציאם ּכח ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻוׁשלֹום

לֹומר הּכתּוב ודקּדק ב'ּדעת, ּכי לֹומר לבב ְְְִִֵַַַַַַָ

קדם ׁשּבתחּלה הגם ּכי ּבּדבר הכרעּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻלבבֹות

אין ּכי זֹו מחׁשבה חֹוׁשב היה יׂשראל ְְִִִֵֵֵַַָָָָָׁשּלח

ּבדר ּׁשּׁשֹואל מּמה ּבהחלט להֹוציאם ּבידֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכח

ּדֹוחה אחד לב לֹו היה כן ּפי על אף ִֵֵֶֶֶַַָָָזה

אּלא ּבהם חפץ אינֹו ּכי אּולי ואֹומר זֹו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָסברא

והסּכימּו זֹו טענה לּה ּפרחה ּומעּתה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָלׁשעה,
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(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«

i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו BnÚ.(מכילתא)הּוא Á˜Ï BnÚ ˙‡Â∑,וׁשּלחנּום ממֹוננּו ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆«»«ƒְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
לפניכם, אקּדים ואני ּבּמלחמה, לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ּכׁשאר עּמכם אתנהג לא ואני עּמי, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹואּו
אני ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ׁשאר ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב הקריב", "ּופרעה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם החיים.אׁשוה אור ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiåíL ©¦©À¥«¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−
:Blk-ìò©ª«

i"yx£¯eÁa∑.ּבחּורנבחרים היה זה ׁשּבמנין ורכב רכב ּכל יחיד, לׁשֹון ÌÈ¯ˆÓ.ּבחּור, ·Î¯ ÏÎÂ∑ׁשאר ּכל ועּמהם »ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒְְִֶָָָ
נאמר:.(מכילתא)הרכב הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם הּללּו? הּבהמֹות היּו ט)ּומהיכן ואם(לעיל מצרים", מקנה ּכל "וּימת ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נאמר: והלא יׂשראל, מּׁשל י)ּתאמר רּבי(שם היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא היּו? מי מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מחֹו! את רצץ ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר אֹומר: Blk.ׁשמעֹון ÏÚ ÌLÏLÂ∑ּכתרּגּומֹו צבאֹות, .ׂשרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ¿»ƒƒ«Àְְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh zegiy ihewl)

מחֹו את רצץ ׁשּבּנחׁשים ז)טֹוב יד, (רש"י ְְִֶֶַָֹֹ
"יגיע הּפסּוק ּבלׁשֹון הּדּיּוק ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים להעׂשֹותּכּפיָךחז"ל צריכה ּבפרנסה ׁשהּיגיעה ּתאכל", ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ׁשל הּמח את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ּתמיד להיֹות צריְך הראׁש אְך הּמעׂשה, ּבכח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹרק

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו ְְְְִִֵַָָֻֻיתמּסר

(ç)éøçà ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ©«£¥−
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא)ּבגבּורה «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»ְִָ
ּומפרסמת החיים.ּגבהה אור ְְְֶֶָֹֻ

ß hay 'd ipy mei ß

(è)íiä-ìò íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´©©½̈
éðôì úøéçä ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk̈Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨¨−§¥®©¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−

ïôö ìòa: ©¬©§«Ÿ

(é)äpäå íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬
íéøöî|ìàøNé-éðá e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð ¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−

:ýåýé-ìà¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑ׁשהתנה ּכמֹו לפניהם לקּדם ונתאּמץ עצמֹו הקריב הקריב? מהּו קרב, ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

‡Ì‰È¯Á.עּמהם ÚÒ�∑מצרים ׁשל ׂשר ראּו אחריהם", נֹוסע מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש אחד ּבלב ִֶָ…≈««¬≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

dnÚ:ו ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

„ÌÈ¯ˆÓח ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù� Ï‡¯NÈ È�·e Ï‡¯NÈ È�a ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י Ï‡¯NÈ È�· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰È�ÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË� È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּלחם לבלּתי העם אל יחד הּלבבֹות ְְְְִִֶַַַַָָָָב'

ּפעּלה מה ואמרּו האחר. צד אצלם ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשהברר

אנּו ׁשּלמפרע וגֹו' ׁשּלחנּו ּכי עׂשינּו זאת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹרעה

ּב להֹוציאם יכֹול היה ׁשּלא מּטעםרֹואים החלט ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

רכּבֹו: את וּיאסר לזה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹׁשּכתבנּו

B‚Â'.ו) Á˜Ï BnÚ ˙‡Âּבּמּׂשא היה לא ּכי ¿∆«»«¿ִַַָָָֹ

עּמֹו אבל ועבדיו הּוא אּלא ׁשּכתבנּו ְֲֲֶֶַַַַָָָָָָּומּתן

לנפׁשם: יראים היּו ּכי ּבדברים לקחּתם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻהצר

B‚Â'.ח) ÌÈ‡ˆÈ Ï‡¯NÈ È�·e 'B‚Â ˜fÁÈÂ«¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈…¿ƒ¿
לֹו היה ּכי לּבֹו לחּזק ה' הצר ְְִִֵֵַַָָֻּפרּוׁש

ׁשהיתה יׂשראל ּבני יציאת וסדר לאפן לב ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלתת

מעליהם מֹוׁשל יד ּפסקה ּכי יּגיד וזה רמה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד

חּזק ׁשה' אּלא נרּתע להיֹות לֹו היה ְְִִִִֵֶֶֶָָָָּומּזה

וּירּדף למעלה הּנזּכר מחׁשבֹות וחׁשב ְְְְְְִִִַַַַַַָָָֹלּבֹו

ְוגֹו':

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

למצרים. לעזר הּׁשמים מן אֹומר:(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)נֹוסע הּוא ּבאברהם אבֹותם: אמנּות יט)ּתפׂשּו (בראשית ְְֲִִִִֵַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳֵַָָָָָ
ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr `i zegiy ihewl)

י)אבֹותםאמנּותּתפׂשּו יד, (רׁש"י ְֲֳִַָָָ

קבּוצֹות ׁשהיּו לֹומר, יׁש אֹו להתאֹונן. התחילּו ׁשאז נענּו, ולא ה' אל ׁשּצעקּו לאחר זה היה – גֹו'" קברים אין "המּבלי ּׁשאמרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומה

זה אמר לא זה ׁשאמר ּומי רמּב"ן)ׁשֹונֹות, הּפסּוק(ראה על רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו ּדרְך ועל כ). לז, ּיהיּו(וּיׁשב מה ונראה . . ונהרגהּו לכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה. אמר לא זה ׁשאמר ׁשּמי החייםחלֹומֹותיו, אור ֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðàéöBäì eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑שיפו"ר מּׁשם? לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז פושי"ש דינו"ן .פלינצס"א ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם∑Óe�˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי(דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב ׁשאקּום, .ּבׁשלֹום", ְֶֶָָָ

ÌÈ¯ˆÓaיא ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡�z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˙e˜t‡Ï ‡�Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב ‡�ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙ�Â ‡�pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙ�c ‡�Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓ�cÓƒƒ¿¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ÌÈ¯ˆÓ ‰p‰Â 'B‚Â ·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe«¿…ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿
ולא זה לֹומר הצר לּמה לדעת ְְִֶַַַַָָָָֹֻצרי

וגֹו'. אֹותם וּיּׂשיגּו לֹומר ּׁשּקדם מה ְְִִִֶַַַַַָָהסּפיק

לּמה ּגם וגֹו' נסע מצרים והּנה עֹוד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹואמר

ּבמצרים אמר וגמר ּבפרעה הּסּבה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹהתחיל

והּנה לֹומר לֹו ׁשהיה מצרים והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּדכתיב

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד וגֹו'. לׁשֹוןּפרעה נסע ְְְְִֵַַַַָָֹֹ

ּולהבין רּבים. ׁשהם מצרים על וגֹו' ְְְִִִִִֵֶַַַָָיחיד

ּבני ּבדברי ּגדֹולה הערה להעיר יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהּכתּוב

מה וגֹו' קברים אין המּבלי מׁשה אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל

חדׁש להם ׁשהּדבר ּכּנׁשמע וגֹו' לנּו עׂשית ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּזאת

יחּזק ּכי ה' הֹודיעם ּכבר ּכי אמת זה ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָואין

ּבּמעׂשה ּבזה והעירם ּבֹו להּכבד לרּדף ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו

ּכדי וגֹו' ויחנּו ׁשּיׁשּובּו עׂשֹות להם צּוה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָאׁשר

הכינּו הרי כן וּיעׂשּו אחריהם לרּדף ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשּיטעה

מּנין ּכן אם אחריהם לרּדף להטעֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹעצמם

ּבכח ׁשּבא ׁשראּו יהיה לּו הּפחד, להם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹנכנס

לא ּכי אפׁשר אׁשר וגֹו' רכב מאֹות ׁשׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹּגדֹול

על אף חזק ּכ ּכל להם ׁשהיּו מּקדם ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹחׁשבּו

לּבֹו המחּזק הּוא ּכי ה' הבטיחם ּכבר כן ְְְִִִִִֵֵַַָָּפי

ּבּדבר. סּיעּו והם ּבֹו ְְְִִֵֵַָָָלהּכבד

ÔÎ‡רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר »≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

נסע ּומצרים לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָֹפכ"א)

עד ׁשמֹו מצרים מצרים ׁשל ׂשר זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַאחריהם

ּכי עּמהם ּבא הּלז הּמלא והּנה לׁשֹונם, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכאן

ויּפל לאּמתֹו יעזר ׁשהּׂשר הּנהּוג הּוא ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֻכן

ּול וצא אלּכסנּדרֹוסּבנפילתּה מּמעׂשה מד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ׂשרֹו לֹו נדמה ׁשהיה ס"ט:) (יֹומא ְְִֶֶָָָָמֹוקדֹון

יהיה הּׂשר ּכי הּסתם מן והּנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבּמלחמֹות,

מּסדר והּנה העם, לפני לא הּמל לימין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעֹומד

ׁשהעם ּביניהם ׁשהּמל ּבמלחמֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהרגיל

וכאן מהעם, לבּסֹוף והּמל לּמל קדם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיקּדמּו

ההרּגׁשה ּבאה ׁשּמּמּנּו הּדבר הּכתּוב ְִִֶֶַַַַַָָָָָָָהֹודיע

מה להם ׁשּקדם הגם ּולפחד לירא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָליׂשראל

ואמר מהידיעה, ּפרּוׁשּׁשּקדם הקריב ּופרעה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אּלא העם להקּדים הרגיל סדר עׂשה ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

לעם, קדם עצמֹו יׂשראלהקריב ּבני וּיׂשאּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

מצרים ׁשל ׂשר ּפרּוׁש מצרים והּנה עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַאת

היה והּׂשר הקריב ׁשּפרעה לצד ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּכּנזּכר

הּׂשר יׂשראל לראֹות סּבה היה זה עֹומד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

ּדעת יּוכלּו לא והם וגֹו' נסע מצרים ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹׁשּׁשמֹו

ּכּנהּוג מל לפני לעמד אּלא ׁשאינֹו הּׂשר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹסּבת

ראּו והם לּמחנה להקּדים הּמל מנהג אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכי

לזה הּמחנה, קדם ּפרּוׁש אחריהם נֹוסע ֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשר

לער ּבאּו מעלה ׂשרי ּכי חׁשבּו ּכי ְְֲֲִִֵַַָָָָָֹרעׁשּו

ּׁשּקדם מה להם ׁשּקדם והגם מלחמה, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעּמם

להּלחם ּבאּו מלאכים ּכׁשראּו להם הסּפיק ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹלא

מּמחׁשבּתֹו חזר ה' ּכי אֹות הּוא ּכי ְְִִִִֶַַַָָעּמהם

מלאכֹו על מסּכים היה לא זה זּולת ּכי ְְֲִִֶַַַַַָָָֹהּטֹובה

היה לא ואּלּו וגֹו'. צעקּו ולזה ּכנגּדם ְְְְְֲִֶֶָָָָָָֹלבֹוא

ׁשּיקּדים הרגיל סדר היה אם אֹו מקּדים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרעה

למלחמה לא ּכי הּדבר ּתֹולים היּו הם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמל

מעלה ׂשרי ּכחק הּמל לפני לעמד אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבא

ולא עליהם ממּנים הם אׁשר מלכים ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻעם

ויּׁשּוב הענין נתיּׁשב ּובזה מפחדים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהיּו

מּבֹוא, הּמלא ה' מנע ׁשּלא וטעם ְְְִִֶַַַַַַָָֹהּכתּובים.

ּכאֹומרֹו לפניהם להרגֹו ּכדי הא' טעמים, ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָלב'

הּים ׂשפת על מת מצרים את יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָוּירא

הּׂשר על ׁשּיכּון נ"ב:) ח"ב (זהר ז"ל ְְְֵֶַַַַַָֹואמרּו

לטֹובה חׁשבה אלהים ב' וטעם מצרים, ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ויקרבּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ויחזרּו ׁשּיפחדּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכדי

ה' יעׂשה זה ׁשּבאמצעּות ּכדי לּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלּבם

ודבר סּוף ים קריעת ׁשל העצּום הּנס ְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ז"ל ׁשּדרׁשּו ותמצא קדם. ּבֹו הבטחּו לא ְְְְְִֶֶֶָָֹֹֻזה

אמר ולא הקריב ּבתבת פכ"א) רּבה ְְְְִִֵַַַָָֹ(ׁשמֹות

לאביהם יׂשראל ׁשל לּבן ׁשהקריב ירצה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָקרב

ּדכתיב היה וכן יׂשראלׁשּבּׁשמים, ּבני וּיצעקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה': ֶאל



נז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd ipy meil inei xeriy

למצרים. לעזר הּׁשמים מן אֹומר:(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)נֹוסע הּוא ּבאברהם אבֹותם: אמנּות יט)ּתפׂשּו (בראשית ְְֲִִִִֵַַַַַָֹ«ƒ¿¬ְְְֲֳֵַָָָָָ
ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר הּמקֹום כד)"אל ּביעקב:(שם ּבּׂשדה", כח)"לׂשּוח ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr `i zegiy ihewl)

י)אבֹותםאמנּותּתפׂשּו יד, (רׁש"י ְֲֳִַָָָ

קבּוצֹות ׁשהיּו לֹומר, יׁש אֹו להתאֹונן. התחילּו ׁשאז נענּו, ולא ה' אל ׁשּצעקּו לאחר זה היה – גֹו'" קברים אין "המּבלי ּׁשאמרּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומה

זה אמר לא זה ׁשאמר ּומי רמּב"ן)ׁשֹונֹות, הּפסּוק(ראה על רׁש"י ׁשל ּפרּוׁשֹו ּדרְך ועל כ). לז, ּיהיּו(וּיׁשב מה ונראה . . ונהרגהּו לכּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה. אמר לא זה ׁשאמר ׁשּמי החייםחלֹומֹותיו, אור ֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðàéöBäì eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈§«¦−̈

:íéøönî¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑שיפו"ר מּׁשם? לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת וכי ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבלע"ז פושי"ש דינו"ן .פלינצס"א ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäøîàì íéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ
ãáò eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa EÈÏ‡ e�¯ac ¯L‡∑(מכילתא)"ויׁשּפט עליכם ה' "ירא ּדּברּו? ואם∑Óe�˙n.והיכן נמּות, מאׁשר ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹƒÀ≈ְֲִֵֶָ

יתרֹו ּפרׁשת לקּמן ועּין מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ּכּנֹודע חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהיה
מּותנּו", יּתן "מי וכן: נמּות, מאׁשר נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, נבאר היה יפרץ") "ּפן ּפסּוק ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּברׁש"י

וכן: יט)ׁשּנמּות, ב ּכמֹו:(שמואל ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי לעד",(צפניה קּומי יח)"ליֹום ב הימים ׁשּובי(דברי "עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשאׁשּוב ׁשאקּום, .ּבׁשלֹום", ְֶֶָָָ

ÌÈ¯ˆÓaיא ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡�z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡�˙e˜t‡Ï ‡�Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב ‡�ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙ�Â ‡�pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙ�c ‡�Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓ�cÓƒƒ¿¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ÌÈ¯ˆÓ ‰p‰Â 'B‚Â ·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe«¿…ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿
ולא זה לֹומר הצר לּמה לדעת ְְִֶַַַַָָָָֹֻצרי

וגֹו'. אֹותם וּיּׂשיגּו לֹומר ּׁשּקדם מה ְְִִִֶַַַַַָָהסּפיק

לּמה ּגם וגֹו' נסע מצרים והּנה עֹוד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹואמר

ּבמצרים אמר וגמר ּבפרעה הּסּבה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹהתחיל

והּנה לֹומר לֹו ׁשהיה מצרים והּנה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּדכתיב

אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד וגֹו'. לׁשֹוןּפרעה נסע ְְְְִֵַַַַָָֹֹ

ּולהבין רּבים. ׁשהם מצרים על וגֹו' ְְְִִִִִֵֶַַַָָיחיד

ּבני ּבדברי ּגדֹולה הערה להעיר יׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהּכתּוב

מה וגֹו' קברים אין המּבלי מׁשה אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָיׂשראל

חדׁש להם ׁשהּדבר ּכּנׁשמע וגֹו' לנּו עׂשית ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹּזאת

יחּזק ּכי ה' הֹודיעם ּכבר ּכי אמת זה ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָואין

ּבּמעׂשה ּבזה והעירם ּבֹו להּכבד לרּדף ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלּבֹו

ּכדי וגֹו' ויחנּו ׁשּיׁשּובּו עׂשֹות להם צּוה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָאׁשר

הכינּו הרי כן וּיעׂשּו אחריהם לרּדף ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשּיטעה

מּנין ּכן אם אחריהם לרּדף להטעֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹעצמם

ּבכח ׁשּבא ׁשראּו יהיה לּו הּפחד, להם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹנכנס

לא ּכי אפׁשר אׁשר וגֹו' רכב מאֹות ׁשׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֹּגדֹול

על אף חזק ּכ ּכל להם ׁשהיּו מּקדם ְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹחׁשבּו

לּבֹו המחּזק הּוא ּכי ה' הבטיחם ּכבר כן ְְְִִִִִֵֵַַָָּפי

ּבּדבר. סּיעּו והם ּבֹו ְְְִִֵֵַָָָלהּכבד

ÔÎ‡רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על יתּבאר »≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

נסע ּומצרים לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ְְְְִִֵֶֶַַָָֹפכ"א)

עד ׁשמֹו מצרים מצרים ׁשל ׂשר זה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַאחריהם

ּכי עּמהם ּבא הּלז הּמלא והּנה לׁשֹונם, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכאן

ויּפל לאּמתֹו יעזר ׁשהּׂשר הּנהּוג הּוא ְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֻכן

ּול וצא אלּכסנּדרֹוסּבנפילתּה מּמעׂשה מד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ׂשרֹו לֹו נדמה ׁשהיה ס"ט:) (יֹומא ְְִֶֶָָָָמֹוקדֹון

יהיה הּׂשר ּכי הּסתם מן והּנה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבּמלחמֹות,

מּסדר והּנה העם, לפני לא הּמל לימין ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹעֹומד

ׁשהעם ּביניהם ׁשהּמל ּבמלחמֹות ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהרגיל

וכאן מהעם, לבּסֹוף והּמל לּמל קדם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹיקּדמּו

ההרּגׁשה ּבאה ׁשּמּמּנּו הּדבר הּכתּוב ְִִֶֶַַַַַָָָָָָָהֹודיע

מה להם ׁשּקדם הגם ּולפחד לירא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָליׂשראל

ואמר מהידיעה, ּפרּוׁשּׁשּקדם הקריב ּופרעה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אּלא העם להקּדים הרגיל סדר עׂשה ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

לעם, קדם עצמֹו יׂשראלהקריב ּבני וּיׂשאּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

מצרים ׁשל ׂשר ּפרּוׁש מצרים והּנה עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַאת

היה והּׂשר הקריב ׁשּפרעה לצד ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּכּנזּכר

הּׂשר יׂשראל לראֹות סּבה היה זה עֹומד ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

ּדעת יּוכלּו לא והם וגֹו' נסע מצרים ְְְְְִִֵֵֶַַַַֹֹׁשּׁשמֹו

ּכּנהּוג מל לפני לעמד אּלא ׁשאינֹו הּׂשר ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹסּבת

ראּו והם לּמחנה להקּדים הּמל מנהג אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכי

לזה הּמחנה, קדם ּפרּוׁש אחריהם נֹוסע ֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשר

לער ּבאּו מעלה ׂשרי ּכי חׁשבּו ּכי ְְֲֲִִֵַַָָָָָֹרעׁשּו

ּׁשּקדם מה להם ׁשּקדם והגם מלחמה, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעּמם

להּלחם ּבאּו מלאכים ּכׁשראּו להם הסּפיק ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹלא

מּמחׁשבּתֹו חזר ה' ּכי אֹות הּוא ּכי ְְִִִִֶַַַָָעּמהם

מלאכֹו על מסּכים היה לא זה זּולת ּכי ְְֲִִֶַַַַַָָָֹהּטֹובה

היה לא ואּלּו וגֹו'. צעקּו ולזה ּכנגּדם ְְְְְֲִֶֶָָָָָָֹלבֹוא

ׁשּיקּדים הרגיל סדר היה אם אֹו מקּדים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרעה

למלחמה לא ּכי הּדבר ּתֹולים היּו הם ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמל

מעלה ׂשרי ּכחק הּמל לפני לעמד אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבא

ולא עליהם ממּנים הם אׁשר מלכים ּכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻעם

ויּׁשּוב הענין נתיּׁשב ּובזה מפחדים, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהיּו

מּבֹוא, הּמלא ה' מנע ׁשּלא וטעם ְְְִִֶַַַַַַָָֹהּכתּובים.

ּכאֹומרֹו לפניהם להרגֹו ּכדי הא' טעמים, ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָלב'

הּים ׂשפת על מת מצרים את יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָוּירא

הּׂשר על ׁשּיכּון נ"ב:) ח"ב (זהר ז"ל ְְְֵֶַַַַַָֹואמרּו

לטֹובה חׁשבה אלהים ב' וטעם מצרים, ְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹׁשּׁשמֹו

ויקרבּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ויחזרּו ׁשּיפחדּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכדי

ה' יעׂשה זה ׁשּבאמצעּות ּכדי לּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָלּבם

ודבר סּוף ים קריעת ׁשל העצּום הּנס ְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ז"ל ׁשּדרׁשּו ותמצא קדם. ּבֹו הבטחּו לא ְְְְְִֶֶֶָָֹֹֻזה

אמר ולא הקריב ּבתבת פכ"א) רּבה ְְְְִִֵַַַָָֹ(ׁשמֹות

לאביהם יׂשראל ׁשל לּבן ׁשהקריב ירצה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָקרב

ּדכתיב היה וכן יׂשראלׁשּבּׁשמים, ּבני וּיצעקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה': ֶאל
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(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ולא אֹותם, ׁשראיתם הּוא הּיֹום הּיֹום, אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם מה ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עֹוד החיים.ּתֹוסיפּו אור ִ

(ãé):ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ וכן:∑‰' לכם", נלחם ה' "ּכי וכן: יג)ּבׁשבילכם, וכן(איוב ּתריבּון", לאל כד)"אם "ואׁשר(בראשית ƒ»≈»∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

וכן לי", ו)ּדּבר לּבעל"?(שופטים ּתריבּון החיים."האּתם אור ְְִִִֵֶֶַַַַַ

ß hay 'e iyily mei ß

(åè)-éða-ìà øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬¤§¥«
:eòqéå ìàøNé¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑להארי עּתה עת לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּומתּפּלל. עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עלי אלי", ּתצעק "מה אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל להּלןּבתפּלה, ׁשנאמר ּכמֹו ,עלי ולא ּתלּוי (ישעיההּדבר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּתצּוני"מה) ידי ועלּֿפעל "עלּֿבני :.eÚqÈÂ Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac∑(מכילתא)עֹומד הּים ׁשאין ליּסע, אּלא להם אין ְְִַַַַַַָָֹֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּים להם לקרע ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם זכּות ּכדאי החיים.ּבפניהם, אור ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æè)íiä-ìò Eãé-úà äèðe Ehî-úà íøä äzàå§©º̈¨¥´¤©§À§¥¯¤¨«§²©©¨−
:äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáéå eäò÷áeהחיים אור §¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«

‡˙e„zÚיג ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡�˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»

Ôe˜zLz:יד Ôez‡Â ·¯˜ ÔBÎÏ ÁÈ‚È ÈÈ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ¿¿

ÌÚטו ÏÈlÓ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
:ÔeÏhÈÂ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

nÈ‡טז ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡Â C¯hÁ ˙È ÏBË z‡Â¿«¿»À¿»«¬≈»¿»««»
‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÚÈÂ È‰BÚÊ·e¿»ƒ¿≈¬¿≈ƒ¿»≈¿«»

:‡zLaÈa¿«∆¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

e‡¯e.יג) e·vÈ˙‰להם לֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ƒ¿«¿¿ְִֵֶֶַַַָ

עֹומדים ׁשהיּו ּכמֹות ּבתפּלה ְְְְְִִִִֶֶַָָׁשּיתיּצבּו

וגֹו' וּיצעקּו ּבסמּו ּכאמּור ה' אל ְְְְֲֲִִֶַָָָוצֹועקים

אני א') א' (ׁשמּואל אֹומר הּוא וכן ה', ְְֲִֵֵֵֶאל

וגֹו': עּמכה הּנּצבת ְְִִִֶֶַָָָהאּׁשה

.ÌBi‰ ÌÎÏ ‰NÚÈ ¯L‡ּבאֹומרֹו הּיֹוםנתּכּון ¬∆«¬∆»∆«ְְְִֵַַ

ּביציאת ּׁשעבר מה חׁשׁש מּלּבם ְֲִִִִִֶַַַַָָָלהסיר

ׁשהתחילה מּיֹום הּגאּולה קץ ׁשאר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמצרים

חדׁש, עׂשר ׁשנים הּדבר ּגמר עד ְְְֵֶַַַַָָָָָֹהּבׂשֹורה

זֹו מלחמה זמן יארי לא ּכי להם אמר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹלזה

הּתׁשּועה: ה' יעׂשה הּיֹום הן ְֲֵֶֶַַַָָאּלא

.'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡מאמר ּכּונת ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ֲַַַָָ

הּפחד מהם להסיר ׁשּנתּכּון אפׁשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה

את ּׁשראיתם מה הלא ּבאֹומרֹו הּדר זה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹעל

לראֹותם ּתֹוסיפּו ׁשּלא לצד הּוא הּיֹום ְְְִִִִֶַַַָֹמצרים

ה' ׁשהביאם הּוא זה לטעם עֹולם עד ְִֵֶֶַַַָָעֹוד

לכם יּׁשאר ׁשּלא ּכדי לכם אֹותם ה' ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹוהראה

הּקֹודם מאמר והּוא לעֹולם, מהם מחּוׁש ְְֲֵֵֵֶַַָָׁשּום

ּפרעה לב אל וחּזקּתי ד') (ּפסּוק להם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאמר

יתמֹודד אֹותֹו ּגם הּׂשר, ׁשראּו והגם ְְֲִֵֶַַַַַָוגֹו',

היה: ׁשּכן ּכמֹו ְְִֵֵֶֶָָלפניהם

ÌÎÏ.יד) ÌÁlÈ ׁשּנפל‰' ׁשהּפחד לצד ּפרּוׁש ƒ»≈»∆ְֵֶֶַַַַַָ

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו מהּׂשר הּוא ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָאליהם

אם ּבׁשלמא להם אמר לזה הקריב ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּופרעה

מהם הּוא עצּום ּכי יׁשערּו הּלֹוחמים הם ְֲֲִִֵֵֶַַָָהיּו

לחּוׁש אין הּלֹוחם הּוא ׁשה' לצד ּכן ּׁשאין ְֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבֹו: ּכּיֹוצא ְֵֶֶַלאלף

„BÚּתהפ הרחמים מּדת ׁשאפּלּו לֹומר ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

ודקּדק עּמהם, להּלחם הּמצרּיים על ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָלדין

הּדברלֹומר יחׁשב יׂשראל ׁשּבער ּכיון לכם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ירצה עֹוד לעזרהרחמים. לא ּכי לכם יּלחם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּכל יער הּוא אּלא ּבמלחמה להם יהיה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹלבד

ואֹומרֹו עלהּמלחמה. יתּבאר ּתחרׁשּון ואּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ל') רּבתי ּדאיכה (ּפתיחּתא ז"ל אֹומרם ְְְְִִֵֶֶַָָָָּדר

וחלּקה זה ׁשאל לא זה ּׁשּׁשאל מה צּדיקים ֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻד'

ׁשאמר חזקיה ּׁשּׁשאל מה הּוא ׁשּבכּלן ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהמעּלה

ולא לרּדף ולא להרג לא ּכח ּבי אין ְְְֲֲִִִֵַַֹֹֹֹֹֹאני

עֹוׂשה ואּתה מּטתי על יׁשן אני אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלהתּפּלל

ּבּלילה י"ט) ב' (מלכים ּדכתיב ה' עׂשה ְְְְִִִֵַַָָָָוכן

הּמדרגה והיא וגֹו' ה' מלא וּיצא ְְְְִֵֵֵַַַַַַָההּוא

אפּלּו ּפרּוׁש ּתחרׁשּון ואּתם מׁשה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָׁשאמר

חזקיה ּכמאמר ּכח ּבכם אין אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבתפּלה

ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי לכם. יּלחם והּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּתחריׁשּון

ּבתפּלה יעמדּו להם ׁשאמר התיּצבּו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּבּפסּוק

הּדר זה על הּדיןירצה למּדת ּתחרׁשּון ואּתם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַ

קֹולכם ּבּמרֹום להׁשמיע ּבתפּלה ּתרּבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּפרּוׁש

עליכם: הּדין למּדת ְְֲֲִִִֵֶַַַלהחריׁש

‡ÈÏ.טוֿטז) ˜Úˆz ‰Óמי ּולמּול קׁשה «ƒ¿«≈»ְִֶָ

ּבעת ּובפרט אלהיו לה' לא אם ְְְֱִִִֵַַָָֹֹיצעק

לי, מּצרה קראתי ב') (יֹונה ּדכתיב ְִִִִִָָָָָָָצרה

לצד ואם ּיּה, קראתי הּמצר מן קי"ח) ְְְִִִִִֵַַַָָָ(ּתהּלים

נענה ׁשּלא עֹוד ּכל הלא להתּפּלל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהרּבה

רֹואני עֹוד מּתפּלה. ירף לא לֹו ּבּצר ְִִִִֵֶֶַַַָָֹמהעֹונה

ה' לֹו ואמר ּתפּלתֹו נתקּבלה מּטּכי את הרם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשאמר זה קבלנּות ּכן אם אליוגֹו' ּתצעק מה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹומרֹו קׁשה עֹוד יׂשראללּמה. ּבני אל ּדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

והּים מאחֹור רֹודף אם יּסעּו להיכן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָויּסעּו

אם הּים ׁשּיבקע אחר הּכּונה ואם ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלפניהם,

ואחר וגֹו' מּט את הרם לֹומר לֹו היה ְְְֵֵֶַַַַָָָּכן

וגֹו': יׂשראל ּבני אל ּדּבר יאמר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹּכ

ÔÎ‡ׁשמֹות) ז"ל מאמרם ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

ּבדין נתּונין היּו ׁשּיׂשראל פכ"א) ְְְִִִֵֶַָָָרּבה

ּכח ּכי הּוא ידּוע ודבר אּלּו, אף אּלּו ְִֵֵַַַָָָָֹמה

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàåהחיים אור §¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáe§¨«¨¨«

(èé)ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½
òqiå íäéøçàî Cìiåãîòiå íäéðtî ïðòä ãenò ©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ

:íäéøçàî¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ּבכללהבּדיל מצרים. ׁשל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקֹום
מצרים עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ‰Ô�Ú.ּבדין „enÚ ÚqiÂ∑את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמחנה
החיים.למצרים אור ְְִִַ

(ë)ïéa àáiå|ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
lä-úà øàiå CLçäå:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé §©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑.לפניו מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָּבאּו

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי Ô�Ú‰ È‰ÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים לצדעּמּוד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡ÊŒÏ‰.מצרים ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא)מחנה אל החיים.מחנה אור ְִִַ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

„È‡¯ˆÓיז ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏË�e¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»
:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡��Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰� Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יעׂשה אׁשר טֹובים מעׂשים הּוא ֲֲֲֲִִִֶֶַַַָהרחמים

ּולהפ הרחמים ּבמּדת ּכח יֹוסיפּו למּטה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאדם

ל"ב (ּדברים אֹומרֹו והּוא הּכח, ימעיטּו ְְְְִִַַַָֹב"מ

אל ׁשראה לצד והּנה ּתׁשי, ילד צּור ְְְְִִֵֵֶֶַָָָי"ח)

הּדין, מּדת עליהם קטרגה יׂשראל ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָעליֹון

אין אבל יׂשראל לצּדק ה' חפץ ּכי אמת ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהן

על אׁשר ּכּנזּכר, מעׂשיהם לצד ּברחמים ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹּכח

נּצחת ּתׁשּובה למׁשה אמר אליּכן ּתצעק מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאני הגם ּבידי ּתלּוי הּדבר אין ּכי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש

מּדת ראּויים אינם ׁשהם ּכיון נס עׂשֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחפץ

הּדין מּדת ּכנגד ּברחמים ּכח ואין מֹונעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּדין

אליו ואמר יׂשראלהּמֹונעת, ּבני אל ּדּבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

החסד צד להגּביר היעּוצה העצה זאת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפרּוׁש

ויתעּצמּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהרחמים

ׁשּיחלק קדם הּים אל ויּסעּו לּבם ּבכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאמּונה

נס להם אעׂשה אני ּכי הּבּטחֹון סמ ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָעל

הרחמים ּתתּגּבר זה הרםּובאמצעּות ואּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נעׂשה הּטֹוב מעׂשה ּבאמצעּות ּפרּוׁש מּט ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָאת

והאמּונה הּבּטחֹון גדֹול ּכי הּים ּובקע הּנס ְֱִִֵֶַַַַָָָָָָָלהם

וצּדיק היה ׁשּכן ותמצא לטֹובה. להכריעם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּלז

עד ונכנס עמינדב ּבן נחׁשֹון הּוא ְְְֲִִִֶַַַָָָהראׁשֹון

מים ּבאּו ּכי ׁשאמר עד הּים נבקע ולא ְְְִִִֶַַַַַָָָֹּגרֹונֹו

ּובזה ל"ז.) (סֹוטה ז"ל ּכמאמרם נפׁש ְֲֶֶַַָָָָָעד

לֹומר לי ונראה נכֹון. על הּכתּובים ְְְְְִִִִֶַַַַָנתיּׁשבּו

הּדין ּתגּברת טעם להם לֹומר ה' רׁשם ְִִִֶֶַַַַַָָֹּכי

האמּונה ּבלּבם המעיטּו ׁשהם לצד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָעליהם

מצרים את עבד לנּו טֹוב וגֹו' הלא ְְְְֲֲִִֶַָָֹֹואמרּו

הצּדקת זה עון ּכנגד לעׂשֹות ה' צּוה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה

לדעת רמזם ּבזה ּגם ּתקף. ּבכל ְְֱֶֶַַַָָָָָָָֹהאמּונה

מחדׁש: הּדין ּתגּברת ְִִֵֵֶַַָָֹהּסֹובב

B‚Â'.יז) ˜fÁÓ È��‰ È�‡Âעליהם ה' ּבחמלת «¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ְְֲֵֶֶַ

ּבראֹותם יפחדּו לבל קדם להֹודיעם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹנתּכּון

ּכסדר הּמצרּיים לפני חלּוק נׁשאר הּים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּכי

מחׁשבֹות לחׁשב יׁשּובּו לפניהם חלּוק ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

הּמה הּנה ויאמרּו ּבלּבם האמּונה ְְְְְֱִִִֵֵַָָָָֹּולהמעיט

ואמר הֹודיעם לזה מאד ויראּו אחרינּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹעֹולים

להּכבד הּדברים היּו מּמּני ּכי לכם ּדעּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלהם

לרגליהם: רׁשת ּפֹורׂש ואני ְְֲִֵֵֶֶֶַַּבֹו

B‚Â'.יט) ÌÈ‰Ï‡‰ C‡ÏÓ ÚqiÂנתיב יאיר «ƒ««¿«»¡…ƒ¿ְִִָ

כ"א) (י"ג ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו ּבּמה זה ְֵֶֶֶַַַָָּכתּוב

מׁשּמׁשים היּו עננים ג' ּכי וגֹו' לפניהם הל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹוה'

וגֹו', מקֹום להם לתּור לפניהם א' ְְְְִִֵֵֶֶָָָָליׂשראל,

להאיר והּג' הּׁשמׁש, מחם עליהם להגן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהּב'

ה' עׂשה אׁשר הּכתּוב והֹודיענּו ּבּלילה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָלהם

ההּוא ׁשהּואּבּלילה האלהים מלא וּיּסע ְְֱִִֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּמזּכר הראׁשֹון הענן והּוא לפניהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻההֹול

לפניהם ההל ׁשאמר ל"ג) (א' ּדברים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבפרׁשת

הענן ּכי עֹוד ואמר לאחריהם, והל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָנסע

זמּנֹו ׁשהּגיע הּיֹום ּכל ׁשּזמּנֹו ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהמׁשּמׁש

ּדברים ּבפרׁשת הּמזּכר והּוא ּבּלילה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֻלנסע

ועמד נסע הּוא ּגם יֹומם ּובענן (ׁשם) ְְִִֶַַַָָָָָָּדכתיב

נ ׁשהיּולאחריהם, עננים ב' ּכי אֹומר מצאת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכדי הּב' וטעם לאחריהם, נסעּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָלפניהם

ּתחנֹותם מקֹום ּדעת ּבלּתי לפניהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּיחׁשי

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, והחׁשׁשל הענן ויהי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

לׁשניהם הצר ּכי ּפרּוׁש הּלילה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוּיאר

יׂשראל מחנה ידעּו לבל ּבפניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָלהחׁשי

מקֹום, להם יּגיד והאֹור הּלילה אֹורה ּבֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

חׁש לֹו הסּפיק ולא ּפניהם חׁש ּכּסה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹלזה

ּבמֹוׁשבֹותם יׂשראל ּבני אֹור יבהיק ּכי ְְְְְְִִִֵֵַַָָלבד

:והחׁש הענן ב' ה' עׂשה ְֶֶֶַָָָָָלזה

B‚Â'.כ) ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂּכל ּכי אּולי «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒ¿ִַָ

אֹותם מּלא הּמחנֹות ב' ׁשּבין החלל ְֲִֵֵֶֶַַָָָמקֹום

אֹומרֹו והּוא ,והחׁש ׁשאםהענן וגֹו' ּבין וּיבא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר וגֹו' ּבין וּיבא לֹומר הצר לּמה כן ְְֵֵַַַַַָָָֹֹֻלא

מאחריהם: וּיעמד מאחריהם וּיל אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּכבר



נט glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(æé)íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®
:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàåהחיים אור §¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«

(çé)Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−
:åéLøôáe§¨«¨¨«

(èé)ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½
òqiå íäéøçàî Cìiåãîòiå íäéðtî ïðòä ãenò ©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ

:íäéøçàî¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ּובּליסטראֹות חּצים ּולקּבל יׂשראל מחנה ּובין מצרים מחנה ּבין ּבכללהבּדיל מצרים. ׁשל «≈∆≈«¬≈∆ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ּדין, אּלא מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא" וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמקֹום
מצרים עם להאבד אם להּנצל, אם ׁשעה, ּבאֹותּה ‰Ô�Ú.ּבדין „enÚ ÚqiÂ∑את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָ«ƒ««∆»»ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

להחׁשי מאחריהם לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית להסּתּלק רגיל ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, לעּמּוד ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמחנה
החיים.למצרים אור ְְִִַ

(ë)ïéa àáiå|ïðòä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
lä-úà øàiå CLçäå:äìélä-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé §©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨©¨«§¨

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑.לפניו מהּל ּובנֹו ּבּדר למהּל מׁשל «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו לפניו. נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו מּלפניו נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָּבאּו

:ּכ ּבהם. ונלחם זרֹועֹו על נתנֹו יא)מאחריו, עלֿזרֹועתיו"(הושע קחם לאפרים ּתרּגלּתי CLÁ‰Â."ואנכי Ô�Ú‰ È‰ÈÂ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים לצדעּמּוד ערפל ׁשל והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, והֹול ליׂשראל הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

‡ÊŒÏ‰.מצרים ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑(מכילתא)מחנה אל החיים.מחנה אור ְִִַ¿…»«∆∆∆ֲֲֶֶֶַַ

„È‡¯ˆÓיז ‡aÏ ˙È Ûw˙Ó ‡�‡ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¬»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»≈
ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â ÔB‰È¯˙a ÔeÏÚÈÂ¿«¬«¿≈¿∆¿««¿«¿…¿»

:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a d˙È¯MÓ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È˙e¯wÈ˙‡aיח ÈÈ ‡�‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏË�e¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏË�e ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»
:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡��Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡��Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰� Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יעׂשה אׁשר טֹובים מעׂשים הּוא ֲֲֲֲִִִֶֶַַַָהרחמים

ּולהפ הרחמים ּבמּדת ּכח יֹוסיפּו למּטה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאדם

ל"ב (ּדברים אֹומרֹו והּוא הּכח, ימעיטּו ְְְְִִַַַָֹב"מ

אל ׁשראה לצד והּנה ּתׁשי, ילד צּור ְְְְִִֵֵֶֶַָָָי"ח)

הּדין, מּדת עליהם קטרגה יׂשראל ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָעליֹון

אין אבל יׂשראל לצּדק ה' חפץ ּכי אמת ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהן

על אׁשר ּכּנזּכר, מעׂשיהם לצד ּברחמים ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹּכח

נּצחת ּתׁשּובה למׁשה אמר אליּכן ּתצעק מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשאני הגם ּבידי ּתלּוי הּדבר אין ּכי ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש

מּדת ראּויים אינם ׁשהם ּכיון נס עׂשֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָחפץ

הּדין מּדת ּכנגד ּברחמים ּכח ואין מֹונעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹהּדין

אליו ואמר יׂשראלהּמֹונעת, ּבני אל ּדּבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

החסד צד להגּביר היעּוצה העצה זאת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּפרּוׁש

ויתעּצמּו יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָוהרחמים

ׁשּיחלק קדם הּים אל ויּסעּו לּבם ּבכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאמּונה

נס להם אעׂשה אני ּכי הּבּטחֹון סמ ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָעל

הרחמים ּתתּגּבר זה הרםּובאמצעּות ואּתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

נעׂשה הּטֹוב מעׂשה ּבאמצעּות ּפרּוׁש מּט ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָאת

והאמּונה הּבּטחֹון גדֹול ּכי הּים ּובקע הּנס ְֱִִֵֶַַַַָָָָָָָלהם

וצּדיק היה ׁשּכן ותמצא לטֹובה. להכריעם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּלז

עד ונכנס עמינדב ּבן נחׁשֹון הּוא ְְְֲִִִֶַַַָָָהראׁשֹון

מים ּבאּו ּכי ׁשאמר עד הּים נבקע ולא ְְְִִִֶַַַַַָָָֹּגרֹונֹו

ּובזה ל"ז.) (סֹוטה ז"ל ּכמאמרם נפׁש ְֲֶֶַַָָָָָעד

לֹומר לי ונראה נכֹון. על הּכתּובים ְְְְְִִִִֶַַַַָנתיּׁשבּו

הּדין ּתגּברת טעם להם לֹומר ה' רׁשם ְִִִֶֶַַַַַָָֹּכי

האמּונה ּבלּבם המעיטּו ׁשהם לצד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָעליהם

מצרים את עבד לנּו טֹוב וגֹו' הלא ְְְְֲֲִִֶַָָֹֹואמרּו

הצּדקת זה עון ּכנגד לעׂשֹות ה' צּוה ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה

לדעת רמזם ּבזה ּגם ּתקף. ּבכל ְְֱֶֶַַַָָָָָָָֹהאמּונה

מחדׁש: הּדין ּתגּברת ְִִֵֵֶַַָָֹהּסֹובב

B‚Â'.יז) ˜fÁÓ È��‰ È�‡Âעליהם ה' ּבחמלת «¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ְְֲֵֶֶַ

ּבראֹותם יפחדּו לבל קדם להֹודיעם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹנתּכּון

ּכסדר הּמצרּיים לפני חלּוק נׁשאר הּים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּכי

מחׁשבֹות לחׁשב יׁשּובּו לפניהם חלּוק ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

הּמה הּנה ויאמרּו ּבלּבם האמּונה ְְְְְֱִִִֵֵַָָָָֹּולהמעיט

ואמר הֹודיעם לזה מאד ויראּו אחרינּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹעֹולים

להּכבד הּדברים היּו מּמּני ּכי לכם ּדעּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלהם

לרגליהם: רׁשת ּפֹורׂש ואני ְְֲִֵֵֶֶֶַַּבֹו

B‚Â'.יט) ÌÈ‰Ï‡‰ C‡ÏÓ ÚqiÂנתיב יאיר «ƒ««¿«»¡…ƒ¿ְִִָ

כ"א) (י"ג ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו ּבּמה זה ְֵֶֶֶַַַָָּכתּוב

מׁשּמׁשים היּו עננים ג' ּכי וגֹו' לפניהם הל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹוה'

וגֹו', מקֹום להם לתּור לפניהם א' ְְְְִִֵֵֶֶָָָָליׂשראל,

להאיר והּג' הּׁשמׁש, מחם עליהם להגן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוהּב'

ה' עׂשה אׁשר הּכתּוב והֹודיענּו ּבּלילה, ְְֲִֶֶַַַָָָָָָלהם

ההּוא ׁשהּואּבּלילה האלהים מלא וּיּסע ְְֱִִֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּמזּכר הראׁשֹון הענן והּוא לפניהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻההֹול

לפניהם ההל ׁשאמר ל"ג) (א' ּדברים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבפרׁשת

הענן ּכי עֹוד ואמר לאחריהם, והל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָנסע

זמּנֹו ׁשהּגיע הּיֹום ּכל ׁשּזמּנֹו ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהמׁשּמׁש

ּדברים ּבפרׁשת הּמזּכר והּוא ּבּלילה ְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֻלנסע

ועמד נסע הּוא ּגם יֹומם ּובענן (ׁשם) ְְִִֶַַַָָָָָָּדכתיב

נ ׁשהיּולאחריהם, עננים ב' ּכי אֹומר מצאת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּכדי הּב' וטעם לאחריהם, נסעּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָלפניהם

ּתחנֹותם מקֹום ּדעת ּבלּתי לפניהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּיחׁשי

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, והחׁשׁשל הענן ויהי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

לׁשניהם הצר ּכי ּפרּוׁש הּלילה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻוּיאר

יׂשראל מחנה ידעּו לבל ּבפניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָלהחׁשי

מקֹום, להם יּגיד והאֹור הּלילה אֹורה ּבֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

חׁש לֹו הסּפיק ולא ּפניהם חׁש ּכּסה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹלזה

ּבמֹוׁשבֹותם יׂשראל ּבני אֹור יבהיק ּכי ְְְְְְִִִֵֵַַָָלבד

:והחׁש הענן ב' ה' עׂשה ְֶֶֶַָָָָָלזה

B‚Â'.כ) ÌÈ¯ˆÓ ‰�ÁÓ ÔÈa ‡·iÂּכל ּכי אּולי «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒ¿ִַָ

אֹותם מּלא הּמחנֹות ב' ׁשּבין החלל ְֲִֵֵֶֶַַָָָמקֹום

אֹומרֹו והּוא ,והחׁש ׁשאםהענן וגֹו' ּבין וּיבא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר וגֹו' ּבין וּיבא לֹומר הצר לּמה כן ְְֵֵַַַַַָָָֹֹֻלא

מאחריהם: וּיעמד מאחריהם וּיל אמר ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּכבר



glyaס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e iyily meil inei xeriy

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|íiä-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤Â©Â̈
äáøçì íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®

:íénä eò÷aiå©¦¨«§−©¨«¦
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא)מן ּבּה נפרע הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, עּזה ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנאמר:הרׁש יח)עים, אפיצם",(ירמיה קדים יג)"ּכרּוח ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא יּמים",(יחזקאל ּבלב ׁשבר הּקדים "רּוח ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

כז) קדים"(ישעיה ּביֹום הּקׁשה ּברּוחֹו ‰ÌÈn."הגה eÚ˜aiÂ∑ׁשּבעֹולם מים .(מכילתא)ּכל ְְִַָָָָָ«ƒ»¿«»ƒִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן האּמהֹותּבתרּגּום ּבדרְךׁשׁשת הרי ולכאֹורה, הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לארּבע אּלא אּמהֹות קֹורין ואין אּמהֹות, ד' רק מזּכירים ב)ּכלל טז, לֹומר(ברכות ויׁש וזלּפה. ּבלהה ּגם ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם את ּגם הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק לא נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבפׁשיטּות:

החייםוׁשבט. אור ְֵֶ

(áë)íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©¨−©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîBç:החיים אור ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(âë)Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−
:íiä CBz-ìà åéLøôe¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ Ïk∑אלא היה? אחד סּוס אחדוכי ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין החיים.מּגיד אור …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

(ãë)íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּבקר.(ברכות אׁשמרת קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, קרּויין הּלילה חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
אׁשמרת, קרּוי לכ חלקים, לׁשלׁשה ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ׁשיר למׁשמרֹות חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹואֹומר

אּונקלֹוס ׁשּתרּגם אליהם∑Û˜LiÂ.מּטרתזהּו ּפנה ּכלֹומר, הּבטהוּיּבט, לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו להׁשחיתם. ְְְְִֵֶֶַַ««¿≈ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
כג)ּכמֹו סכּותא(במדבר לחקל צֹופים", Ô�ÚÂ."ׂשדה L‡ „enÚa∑אׁש ועּמּוד ּכטיט, אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ְְֲִֵַַָָ¿«≈¿»»ְְְִֵֵֶַַָָ

מׁשּתּמטֹות סּוסיהם וטלפי סגנּיֹות∑Ì‰iÂ.(מכילתא)מרּתיחֹו נטל ערּבבם, ּבלע"ז. אשטורדישו"ן מהּומה ׁשּלהם.לׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַ«»»ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

È˙כא ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

zLaÈa‡כב ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È�· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

ÈÈכד ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»
:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡��ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כא) B„È ˙‡ ‰LÓ ËiÂׁשאמר הגם «≈∆∆»¿ֲֶַַָ

הּים את וּיׂשם וגֹו' ה' וּיֹול ְֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

לא העמּקיםלחרבה, מים אּלא לחרבה ׂשם ֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

יׂשראל ויצטרכּו הּים מי ּכל יּבקעּו ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכדי

ולזה ּוביגיעה ּבהליכה ויאריכּו למעמּקים ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָלרדת

והּוא הּמים, עמקי להקּפֹות קדים רּוח ְְְְְִִִִִֵַַַַָהקּדים

ים, ּבלב תהמת קפאּו ח') ט"ו (לקּמן ְְְְְֶַָָָֹֹאֹומרֹו

זה טעם היה לא ואם נבקע, נקּפא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹוחלק

אימתי לדעת ויׁש קדים. לרּוח צרי היה ְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹלא

הּלילה ּבתחּלת אם מׁשה ׁשל ידֹו נטּית ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיתה

קדם ּכי מּוכח הּכתּוב מּׁשּטח והּנה ּבסֹופֹו, ְְִִִִֵֶֶַַָָֹאם

סּוף ים לקריעת הּכר אין ּכן ּדאם וקׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיתה,

לֹומר מכרח ּכן על מׁשה, ידי על ְְְֵֵֶֶַַַָָָֻׁשהיתה

הֹולי ּוכבר וגֹו' מׁשה וּיט הּוא הּכתּוב ְְִֵֵֶֶַַָָׁשּפרּוׁש

ּכׁשּנטה ולזה לחרבה הּים את וּיׂשם וגֹו' ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָה'

נבקע ידֹו לנטּית ּתכף זה ּוכפי הּמים, ּבקעּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָידֹו

מכּו וזה (ט"ו)הּים. ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי למה ן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ

נסיעת אחר אּלא ידֹו נטה ׁשּלא אלי ּתצעק ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה

ידֹו נטה לּים יׂשראל לכניסת ותכף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל

פכ"א) רּבה (ׁשמֹות ּברּבֹות הּוא וכן ְְְֵַַָָָּובקעֹו,

הּים על ידֹו מׁשה ׁשהרים ּכיון מּיד לׁשֹונם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוזה

אֹומרֹו ירצה אֹו ּכאן, עד הּיםנבקע את וּיׂשם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

יד ּובנטּית נגלדּו הּים מי ּכל ּפרּוׁש ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלחרבה

ׁשּלא ּכׁשעּור הּגלּודים הּמים נבקעּו ְְְְִִִִֶֶַַַֹמׁשה

ׂשם קדים רּוח ּולעֹולם ים לעמקי לירד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָיצטרכּו

עּקר: וראׁשֹון לחרבה הּים מי ְִִֵֶַָָָָָָּכל

Ïkנקרע ואז הּלילה סֹוף עד ּפרּוׁש הּלילה. »ְְְְִֵַַַַַַָָָ

הּבקר: ּבאׁשמרת יׂשראל וירדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹהּים

Laia‰.כב) Ìi‰ CB˙aּבתֹו אֹומרֹו ּפרּוׁש ¿«»««»»ְְֵ

ואֹומרֹו ּבפנימּיּותֹו, ׁשּלאהּים ּבּיּבׁשה ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ורפׁש: טיט הּים קרקעית ְְִִֶֶַַָָָָהיה

.'B‚Â ‰ÓBÁ Ì‰Ï ÌÈn‰Âחלק ּכי ּפרּוׁש ¿««ƒ»∆»¿ִֵֵֶ

לצדדין. נׁשּפ לא ׁשּנחלק ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹמהּמים

מּמׁשואֹומרֹו חֹומה לא ּכי לֹומר מימינם ְְִִִַַָָָֹ

מהּצדדין: ּבהּקף ְְִֵֵֶֶַָׁשהּוא

ÌÈ¯ˆÓ.כג) eÙc¯iÂויהי הּכתּוב ׁשאמר הגם «ƒ¿¿ƒ¿«ƒְֲִֶַַַַָָ

ּבקר ּובאֹור ּבּלילה היה זה וגֹו', ְְְֶֶֶַַָָָָָֹהענן

וראּו לראׁשֹונֹות הּמערכֹות חזרּו עבֹות ְְֲִַַָָָָָֹלא

אחריהם: ורדפּו יׂשראל הליכת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּמצרּיים

glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשנינּו
ז)לכּלן': א ויהּמם"(שמואל ּפלׁשּתים על וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' החיים."וּירעם אור ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîa§¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ואבריהן נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

Îa·„˙.מתּפרקין e‰‚‰�ÈÂ∑:ּכאן אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְִִָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבכבדּות" ÌÈ¯ˆÓa."וינהגהּו Ì‰Ï ÌÁÏ�∑לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמצרים ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, .על ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ß hay 'f iriax mei ß

(åë)eáLéå íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®§¨ª³
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä:åéLøt-ìòå B ©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצריםׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם החיים.יׁשּובּו אור ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)ø÷a úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ
íéøöî-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙B�ÙÏ∑לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון∑B�˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ�∑ּומטרפין מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְְִִֶָָָֹֻ

הּמים לקראת ‰'.ורצין ¯Ú�ÈÂ∑עֹולין היּו ּכ למעלה, והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְִִִַַַָ«¿«≈ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּיּסּורין לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין טרּוף∑Ú�ÈÂ¯.ויֹורדין לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ«¿«≈ְְְִֵַ

אּגדה ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, החיים.ּבלׁשֹון אור ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ÔB‰Ïכה ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰a˜¯.כד) ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂלּמה לדעת צרי «¿ƒ¿«¿…∆«…∆ִַַָָָָ

ולא ּבּבקר הּזה הּגדֹול הּמׁשּפט ה' ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹעׂשה

וראיתי הּדינים. ּתגּברת זמן ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּבּלילה

טען ּגבריאל ּכי רל"ה) (ילקּוט ז"ל ְְְִִֵֶַַַָָׁשאמרּו

המּתן עליֹון אל והׁשיבֹו ה' לפני זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָטענה

ׁשּנאמר עּמי אביהם ׁשּפעל ׁשעה אֹותּה ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

ּתׁשּובת ּפרּוׁש ּכאן. עד ּבּבקר אברהם ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹוּיׁשּכם

ה זמן ׁשאינֹו הגם ּכי מהּפה' אני ּנקמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ

טבעֹו אברהם ׁשהפ ּכׁשם אברהם לבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר

ּגם ּכן ואעׂשה ידידֹו ּבנֹו על ּגם ּומה ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרחמן

הנאה ּבזה ויׁש יחּפץ, לאׁשר הּזמן אהפ ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאני

ה' יעׂשה ּגם העת. זכּות ׁשּיעמד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹליׂשראל

ׁשעׂשה ּכמֹו ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּטֹוב ְְְְְִֶַַָָָּדברֹו

אֹומרֹו והּוא ּבעצמֹו, חמֹורֹו וחבׁש ְְְְְְֲַַַָָָאברהם

ה': ְֵַַוּיׁשקף

B‚Â'.כו) e·LÈÂ 'B‚Â E„È ˙‡ ‰Ë�צרי ¿≈∆»¿¿¿»À¿ִָ

על ידֹו לנטֹות הצר ענין לאיזה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻלדעת

יתמידּו לא מעצמם הם הלא הּמים ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹהׁשבת

ּכן ּגם ׁשהּוא יׂשראל עלּית ּובגמר ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעׂשֹות

רּבה (ׁשמֹות הּמצרּיים ׁשל אחרֹון ירידת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָּגמר

מהּטעם ּכי ואּולי הּים. יׁשּוב מעצמֹו ְְִֵֵַַַַַַָָפכ"ב)

ּבֹו ׁשעברּו ּבמקֹומֹות ּגם חלּוק ׁשּנׁשאר ְְְְִִֶֶַַָָָעצמֹו

חׁשב ׁשּמה ּבאים הּמצרּיים והיּו יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכבר

ּכדי ּכן ּגזר וה' אּלּו, אף אּלּו מה ּכי ְִֵֵֵֵַַַַָָָהּים

לא זה וטעם הּים, לתֹו יחד ּכּלן ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּיּכנסּו

ה' צּוה לזה רּבֹו, אחר הרהר ולא לּים ְְִִֵֶַַַַַָָָֹנֹודע

ויל ׁשליחּותֹו ּכלתה ּכי לּים לרמז ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלמׁשה

ְְִָּכמנהגֹו:

„BÚיֹום ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶֶֶַַָָיתּבאר

מנין צרי ׁשּבמנין ּדבר ּכל (ה'.) ְְְִִִֶָָָָָָטֹוב

הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּכן והֹוכיחּו להּתירֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָאחר

הגם לאהליכם לכם ׁשּובּו כ"ז) ה' ְְֲֳִֵֶֶַָָָ(ּדברים

הצר כן ּפי על אף עֹוד לאסר טעם ְֱִֵֵֶֶַַַַַֹֻׁשאין

ְִַלהּתיר:

„BÚׁשּיׁשּוב הגם זה ׁשּזּולת לפי הּנטּיה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָטעם

ּכח ּתׁש היֹותֹו לצד לאט לאט יׁשּוב ְְְֱַַַַַָָָֹהּים

להּמלט, יּוכלּו ּובזה עליו ׁשעברה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמההׁשּתּנּות

ידֹו ּבנטּית לּים להעיר למׁשה ה' צּוה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָלזה

הּוא וכן ּומּיד, ּתכף הראׁשֹון לתקּפֹו ְְְִִֵֵֶָָָָלׁשּוב

וגֹו'אֹומר לצדוּיׁשב ּכי אפׁשר אֹו לאיתנֹו. ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ידי ׁשעל ה' חפץ מׁשה ידי על הּים ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּכה

וה' ידֹו נטּית ידי על לֹו ורפא ׁשב ְְְִֵֶַַַָָָָמׁשה

לימין מֹולי ס"ג) (יׁשעי' ּכאֹומרֹו ְְְְְִִִַָָסֹומכּה

:יתּבר ּתפארּתֹו זרֹוע ְְְְִִֶַַַָמׁשה

„BÚׁשּיעׂשה לּים לרמז ידֹו ּבנטּית ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹירצה

סּוס יּמלט לבל ׁשלמה ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָמלאכּתֹו

יּמלט לבל אפן ּבׁשּום מהם ימנע ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹורֹוכבֹו

ׁשּבקצוי אֹותם ּוכגֹון מהּים עלֹות לׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָמצרי

לּים הרׁשהּו מהּים, יפנּו אחת ׁשּבׁשיטה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּים

הּוא וכן אחד עד מהם יּמלט לבלּתי ּכּלם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻעל

וגֹו':אֹומר ויכּסּו הּמים וּיׁשבּו ְְִֵַַַַַָֻ

פכ"א)B�˙È‡Ï.כז) רּבה (ׁשמֹות אמרּו רז"ל ¿≈»ְְַַַָָ

אין לדבריהם לי וקׁשה הראׁשֹון. ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָלתנאֹו

ׁשם החלּקה ּבׁשעת אּלא הּתנאי מקֹום ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻזה

ּכי הּכתּוב יֹודיע ּכי ואּולי זה. ּתנאי ְְְִִִִֶַַַַַָיזּכיר

עּמֹו ׁשהתנה ּתנאי ׁשהּוא ידע אז ׁשּׁשב ְְִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

להּבטל צביֹונֹו הּגעת אֹו ּכליֹונֹו ּגזרת ולא ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹה'



סי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

אב וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ׁשּנאמר מקֹום 'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ּבפרקי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשנינּו
ז)לכּלן': א ויהּמם"(שמואל ּפלׁשּתים על וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' החיים."וּירעם אור ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîa§¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑ואבריהן נעים ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות והּמרּכבֹות הּגלּגּלים, נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

Îa·„˙.מתּפרקין e‰‚‰�ÈÂ∑:ּכאן אף ועבדיו", הּוא לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ׁשהיא ּבהנהגה ְְִִָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבכבדּות" ÌÈ¯ˆÓa."וינהגהּו Ì‰Ï ÌÁÏ�∑לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ּבארץ "ּבמצרים", אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. ְְֲִֵֵַַƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמצרים ׁשּנׁשארּו אֹותם לֹוקים ּכ הּים, .על ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ß hay 'f iriax mei ß

(åë)eáLéå íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®§¨ª³
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä:åéLøt-ìòå B ©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצריםׁשּזקּופים על ויכּסּו למקֹומם החיים.יׁשּובּו אור ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

(æë)ø÷a úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ
íéøöî-úà ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦

:íiä CBúa§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙B�ÙÏ∑לבא ּפֹונה ׁשהּבקר הראׁשֹון∑B�˙È‡Ï.לעת B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ�∑ּומטרפין מהּממים ׁשהיּו ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ְְִִֶָָָֹֻ

הּמים לקראת ‰'.ורצין ¯Ú�ÈÂ∑עֹולין היּו ּכ למעלה, והּתחּתֹון למּטה העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ּכאדם ְְִִִַַַָ«¿«≈ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הּיּסּורין לקּבל חּיּות, ּבהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ונתן ּבּים, ּומׁשּתּברין טרּוף∑Ú�ÈÂ¯.ויֹורדין לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ«¿«≈ְְְִֵַ

אּגדה ּבמדרׁש יׁש והרּבה ארּמי, החיים.ּבלׁשֹון אור ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

ÔB‰Ïכה ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ� È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

nÈ‡כז ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰a˜¯.כד) ˙¯ÓL‡a È‰ÈÂלּמה לדעת צרי «¿ƒ¿«¿…∆«…∆ִַַָָָָ

ולא ּבּבקר הּזה הּגדֹול הּמׁשּפט ה' ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹעׂשה

וראיתי הּדינים. ּתגּברת זמן ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּבּלילה

טען ּגבריאל ּכי רל"ה) (ילקּוט ז"ל ְְְִִֵֶַַַָָׁשאמרּו

המּתן עליֹון אל והׁשיבֹו ה' לפני זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָטענה

ׁשּנאמר עּמי אביהם ׁשּפעל ׁשעה אֹותּה ֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָעד

ּתׁשּובת ּפרּוׁש ּכאן. עד ּבּבקר אברהם ְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹוּיׁשּכם

ה זמן ׁשאינֹו הגם ּכי מהּפה' אני ּנקמה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ

טבעֹו אברהם ׁשהפ ּכׁשם אברהם לבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר

ּגם ּכן ואעׂשה ידידֹו ּבנֹו על ּגם ּומה ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָהרחמן

הנאה ּבזה ויׁש יחּפץ, לאׁשר הּזמן אהפ ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאני

ה' יעׂשה ּגם העת. זכּות ׁשּיעמד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹליׂשראל

ׁשעׂשה ּכמֹו ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּטֹוב ְְְְְִֶַַָָָּדברֹו

אֹומרֹו והּוא ּבעצמֹו, חמֹורֹו וחבׁש ְְְְְְֲַַַָָָאברהם

ה': ְֵַַוּיׁשקף

B‚Â'.כו) e·LÈÂ 'B‚Â E„È ˙‡ ‰Ë�צרי ¿≈∆»¿¿¿»À¿ִָ

על ידֹו לנטֹות הצר ענין לאיזה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻלדעת

יתמידּו לא מעצמם הם הלא הּמים ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹֹהׁשבת

ּכן ּגם ׁשהּוא יׂשראל עלּית ּובגמר ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָלעׂשֹות

רּבה (ׁשמֹות הּמצרּיים ׁשל אחרֹון ירידת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָּגמר

מהּטעם ּכי ואּולי הּים. יׁשּוב מעצמֹו ְְִֵֵַַַַַַָָפכ"ב)

ּבֹו ׁשעברּו ּבמקֹומֹות ּגם חלּוק ׁשּנׁשאר ְְְְִִֶֶַַָָָעצמֹו

חׁשב ׁשּמה ּבאים הּמצרּיים והיּו יׂשראל ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָּכבר

ּכדי ּכן ּגזר וה' אּלּו, אף אּלּו מה ּכי ְִֵֵֵֵַַַַָָָהּים

לא זה וטעם הּים, לתֹו יחד ּכּלן ְְְִֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּיּכנסּו

ה' צּוה לזה רּבֹו, אחר הרהר ולא לּים ְְִִֵֶַַַַַָָָֹנֹודע

ויל ׁשליחּותֹו ּכלתה ּכי לּים לרמז ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלמׁשה

ְְִָּכמנהגֹו:

„BÚיֹום ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֶֶֶֶַַָָיתּבאר

מנין צרי ׁשּבמנין ּדבר ּכל (ה'.) ְְְִִִֶָָָָָָטֹוב

הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּכן והֹוכיחּו להּתירֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָאחר

הגם לאהליכם לכם ׁשּובּו כ"ז) ה' ְְֲֳִֵֶֶַָָָ(ּדברים

הצר כן ּפי על אף עֹוד לאסר טעם ְֱִֵֵֶֶַַַַַֹֻׁשאין

ְִַלהּתיר:

„BÚׁשּיׁשּוב הגם זה ׁשּזּולת לפי הּנטּיה ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָטעם

ּכח ּתׁש היֹותֹו לצד לאט לאט יׁשּוב ְְְֱַַַַַָָָֹהּים

להּמלט, יּוכלּו ּובזה עליו ׁשעברה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמההׁשּתּנּות

ידֹו ּבנטּית לּים להעיר למׁשה ה' צּוה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָלזה

הּוא וכן ּומּיד, ּתכף הראׁשֹון לתקּפֹו ְְְִִֵֵֶָָָָלׁשּוב

וגֹו'אֹומר לצדוּיׁשב ּכי אפׁשר אֹו לאיתנֹו. ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ידי ׁשעל ה' חפץ מׁשה ידי על הּים ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּכה

וה' ידֹו נטּית ידי על לֹו ורפא ׁשב ְְְִֵֶַַַָָָָמׁשה

לימין מֹולי ס"ג) (יׁשעי' ּכאֹומרֹו ְְְְְִִִַָָסֹומכּה

:יתּבר ּתפארּתֹו זרֹוע ְְְְִִֶַַַָמׁשה

„BÚׁשּיעׂשה לּים לרמז ידֹו ּבנטּית ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹירצה

סּוס יּמלט לבל ׁשלמה ּבהם ְְְְִֵֵֶַַָָָמלאכּתֹו

יּמלט לבל אפן ּבׁשּום מהם ימנע ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹורֹוכבֹו

ׁשּבקצוי אֹותם ּוכגֹון מהּים עלֹות לׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָמצרי

לּים הרׁשהּו מהּים, יפנּו אחת ׁשּבׁשיטה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּים

הּוא וכן אחד עד מהם יּמלט לבלּתי ּכּלם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻעל

וגֹו':אֹומר ויכּסּו הּמים וּיׁשבּו ְְִֵַַַַַָֻ

פכ"א)B�˙È‡Ï.כז) רּבה (ׁשמֹות אמרּו רז"ל ¿≈»ְְַַַָָ

אין לדבריהם לי וקׁשה הראׁשֹון. ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָלתנאֹו

ׁשם החלּקה ּבׁשעת אּלא הּתנאי מקֹום ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻזה

ּכי הּכתּוב יֹודיע ּכי ואּולי זה. ּתנאי ְְְִִִִֶַַַַַָיזּכיר

עּמֹו ׁשהתנה ּתנאי ׁשהּוא ידע אז ׁשּׁשב ְְִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

להּבטל צביֹונֹו הּגעת אֹו ּכליֹונֹו ּגזרת ולא ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹה'



glyaסב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(çë)ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ
íäa øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−

:ãçà-ãò©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות ּדר כז)ּכ ּתעׂשה(לקמן ּכליו "לכל «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

וכן: עבֹודתֹו",(שם)נחׁשת", ּבכל הּמׁשּכן ּכלי ד)"לכל ּתּקּון(במדבר אּלא ואינֹו ּכליהם", לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
החיים.לׁשֹון אור ָ

(èë)íäì íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤Æ
íìàîOîe íðéîéî äîç:החיים אור Ÿ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)àøiå íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦©©³§
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑,ׂשפתֹו על הּים מּצדׁשּפלטן עֹולים ׁשאנּו ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אחרינּו וירּדפּו מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ החיים.זה, אור ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

iL¯t‡כח ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰È�ÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אּולי לֹו, ידּוע היה הּתנאי ּכי והגם ְֲִֵַַַַַַָָָָָמהעֹולם,

הּמים ונעׂשּו ׁשּנתיּבׁש הּדבר הפלאת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּלראֹות

אבנים חֹומֹות נעׂשּו העֹומדים הּמים וגם ְְֲֲִִִַַַַַָָָָיּבׁשה

ידע ּוכׁשחזר ּכן ּגם קּצֹו עד ּבא ּכי ְְִִֵֶַַַַָָָֹיאמרּו

וצרי לבד. ראׁשֹון ּתנאי אּלא זה אין ְְְִִִֵֶֶַַָָּכי

אם מצרים ליֹוצאי היה אם הּתנאי אפן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹלדעת

ז"ל ּכמאמרם הּזאת ּבּפעם נרעׁש לּמה ְְֲִֵַַַַַַָָָָֹּכן

אני אין לֹו ואמר מׁשה ּכנגד ׁשהתריס ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ(ׁשם)

ואּתה ג' ּביֹום נבראתי ׁשאני מּפני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָנקרע

ימינֹו ה' ׁשּנטה עד וכּו' ׁשּׁשי ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָנבראת

מֹולי ז'.) ס"ג (יׁשעי' ּדכתיב מׁשה ְְְִִִִִֶַָלימין

היה סגּלה ליחידי ּכי רֹואני ועֹוד מׁשה. ְְִִִִִִֵֶַָָָֻלימין

(ז'.) ּבחּלין הּובא ּכמעׂשה ּכרחֹו ּבעל ְְְְְֲִִֶַַַָָֻנקרע

עּמֹו התנה לא ואם וכּו' יאיר ּבן ּפנחס ְְְְְִִִִִִֶַָָָֹּברּבי

רּבי ׁשל ּכחֹו מה לבד מצרים ליֹוצאי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאּלא

על להתּגּבר הּׁשלֹום עליו יאיר ּבן ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּפנחס

ּב ראׁשית:מעׂשה ְֲִֵֵַ

ÔÎ‡'ה ׁשהתנה הּתנאים ּבכלל הּוא זה ּתנאי »≈ְְְְִִִֶֶַַַָָ

ּכפּופים להיֹות ּבראׁשית מעׂשה ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָעל

עליהם יגזרּו אׁשר ּכל ולעׂשֹות ועמליה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָלּתֹורה

הּוא, ּברּו הּבֹורא ּכממׁשלת עליהם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָּוממׁשלּתם

ּובּכֹוכבים ּובארץ ּבּׁשמים ּכן ּכמֹו ּתמצא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָולזה

יחידים הּצּדיקים עליהם ׁשלטּו וירח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובּׁשמׁש

להם ה' חקק ּכאׁשר מרּבים לֹומר צרי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻואין

מ"ג) (יׁשעי' אֹומרֹו סֹוד והּוא הּבריאה, ְְְְְְִֵַַָָּבעת

רּבה (וּיקרא ז"ל ואמרּו וגֹו' יעקב ְְְְֲֲִַַַַָָָֹּבֹורא

מי לעֹולמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ְִֶַַָָָָפל"ו)

הּתֹורה. ּבכח והּכל יׂשראל יצר מי ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹּברא

והּנה ּבראׁשית. ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ּולמד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוצא

הּתֹורה קּבלּו לא עדין מּמצרים יׂשראל ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹּביציאת

הסּכים לא ולזה ּגזרה הּנבראים על ּגזרתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואין

נבראת אּתה למׁשה וטען להם לחלק ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּים

ּתֹורה ּבן אינֹו ּכי רמז זה ּבג' ואני ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָּבּׁשּׁשי

ּכי לֹו קֹודם הּוא הּנה ּתֹורה ּבן היה ִִִֵֵֶֶָָָׁשאם

ה' נתחּכם ולזה ּכּלֹו, לעֹולם קדמה ְְְִֵֶַַָָָָָָֻהּתֹורה

ּכי הראהּו ּפרּוׁש מׁשה לימין ימינֹו ְְְִִִִִֵֶֶָוהֹולי

(ּדברים ּדכתיב ימין לּה הּמתיחס ּתֹורה ּבן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּוא

ּומּיד ּתכף ּוכׁשראהּו וגֹו' מימינֹו ב') ְְִִִֵֶֶָָָל"ג

וצּדיק צּדיק ּכל ולזה הראׁשֹון, ּכתנאי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָנקרע

ׁשטר ּבידֹו יביא הּתֹורה קּבלת אחר ְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּיעמד

ׁשּכׁשּלא ותמצא לפניו, לחלק לכפֹו א' ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹחֹוב

ּולהּמתלּוה יאיר ּבן ּפנחס לרּבי לחלק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָרצה

מּמּנּו: הּים ּופחד לקנסֹו רצה ְְִִֶַַָָָָָעּמֹו

.'B‚Â ÌÈÒ� ÌÈ¯ˆÓeנסים ׁשהיּו ׁשהגם ּפרּוׁש ƒ¿«ƒ»ƒ¿ֲִֵֶֶַָָ

על אף לאיתנֹו ׁשּׁשב ּכׁשראּוהּו ְְִֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

למּול להם ּבא הּים היה ּפרּוׁש לקראתֹו כן ְְִִֵֵֶַָָָָָָּפי

נסים ׁשהיּו מקֹום ּולכל ׁשּמה ׁשּנסים ְִִֶֶָָָָָָָָמקֹום

על לקראתֹו, ׁשהֹולכים עצמן מֹוצאים ְְְְִִִֶַַָָָהיּו

רּבה ּבּמדּבר ק"י, (סנהדרין ז"ל אֹומרם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּדר

ׁשה ועדתֹו קרח ּבבליעת הארץפי"ח) ּפה יה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכל ּכי ׁשּמה ׁשּיעמדּו למקֹום אחריהם ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָרץ

ּוזהירּות ּבזריזּות קֹונם רצֹון עֹוׂשים ְְְְִִִִִִַָָהּנבראים

לאיתנֹו הּים נתּגּבר ּכי הּכתּוב וׁשעּור ְְְְִִִֵֵַַַָָָָּגדֹולה,

ּכּנזּכר: ונעׂשה לתקּפֹו ְְְְֲִֵַַַָָּפרּוׁש

.'‰ ¯Ú�ÈÂּבקיאין אדם ּבני ׁשּיׁש לצד ּפרּוׁש «¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַָָ

ּבכל הּים ׁשּיהיה הגם ּבּים ְְֲִֶֶַַַָָָָלׁשּוט

לזה ,ּדר ּבֹו לׂשּום יתחּכמּו ּוגבּורתֹו ְְְְִֶֶֶַָָָָּתקּפֹו

מהם ּבּטל וגֹו' וינער אּלּו ּכנגד הּכתּוב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאמר

רּבה (ׁשמֹות ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי ההּוא. ְְְִֵֵַַַַַָֹהּכח

ׁשל ׂשר הּוא מת מצרים ּכי ׁשאמרּו ְְִִִֵֶֶַַָפכ"א)

ּגׁשם עליו והׁשליט הגׁשימֹו ּכי אמר ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָמצרים

וגֹו': ּבתֹו ונערֹו ְְְֲִִַַהּמים

B‚Â'.כח) ‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏהרכב ּפרּוׁש ¿…≈«¿…¿ֵֶֶָ

למהר ּכח ּבהם היה ׁשּלא ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹוהּפרׁשים

ׁשבּו אחריהם ּבאים והיּו הּים לתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָלבֹוא

נׁשאר לא ׁשם ׁשהיּו למקֹום עליהם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּמים

וגֹו': ְֶָּבהם

B‚Â'.כט) eÎÏ‰ Ï‡¯NÈ È�·eהֹודעת טעם ¿≈ƒ¿»≈»¿¿ַַַָ

לֹומר יכּון ּכי אּולי ב'. ּפעם זה ְִֵֶַַַַַָָּדבר

יׂשראל ּכי הּזה הּדבר את הּמצרּיים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּידעּו

והם וגֹו' חֹומה להם היּו והּמים ּבּיּבׁשה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעברּו

ּכמאמרֹו ה' ידעּו ּובזה ארץ ּתחּתּיֹות ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָירדּו

וזּולת וגֹו' מצרים וידעּו י"ח) (ּפסּוק ְְְְְְִִִַַַָָָיתּבר

עזרא (אּבן ּולמד וצא ּבּדבר. ירּגיׁשּו לא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹזה

ּכי ואמרּו מהמׁשּגעים ּׁשּטעּו מּמה כ"ז) ְְְִִִֵֶַַָָָֻפ'

וכּו' הּים יתמעט ׁשּבֹו ׁשעֹות יֹודע היה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָמׁשה

ידעּו לא והּמצרים עת ּבאֹותֹו יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָֹוהעביר

ּכי זֹו ּדעת ׁשגעֹון יסיר זה ּומֹופת ְְְְִִִִֵֶַַָונטּבעּו,

אּלּו סימנים ב' חֹומה והּמים ּבּיּבׁשה ְְִִִֵַַַַָָָָָהלכּו

לּנטּבעים: ה' והראם הּנס הכחׁשת ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָיעקרּו

‰‰e‡.ל) ÌBiaהיתהּפרּוׁש ההּוא ּבּיֹום ««ְֵַַָָ

מּמצרים ׁשּיצאּו הגם קדם ולא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹהּתׁשּועה

מה ּבעצמן ּבֹוטחים היּו ם:לא ְְְִֵֶַָָֹ

.Ìi‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Ó 'B‚Â ‡¯iÂלּמה קׁשה ««¿¿≈«¿««»ֶָָָ

ּפׁשיטא מת ׁשראהּו להֹודיענּו ְְְִִֵֵֶַָָָֻהצר

ז"ל ורּבֹותינּו הּטביעה. אחר חּיים יהיּו ְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשּלא

והֹודיענּו ּבמיתתן, ראּו ּכי אמרּו ְְְְְִִִִָָָָָָ(מכילּתא)

ׁשּיּכירּו ּכדי והּטעם מיתתם, ּגמרּו ׁשם ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבזה

ּביׂשראל יראּו והם חּיים ּבעֹודם יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהם

הּכתּוב ּכּונת ּתהיה זה ּולפי ּבּוׁשה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּותכּסם

הּדר זה ׁשהיתהעל מצרים את יׂשראל וּירא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

נׁשמתֹו נקׁשרתיֹוצאה מת ותבת הּים, ׂשפת על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וּירא: ּתבת עם ולא הּים ׂשפת על אֹומרֹו ְְְְִִֵַַַַַַָֹעם

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨¨−¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, החיים.לׁשֹון אור ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א"אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח יא)הּבאר א ּפרׁשּו(מלכים ּבמה", ׁשלמה יבנה "אז ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁש יׂשראל: חכמי אבלּבֹו ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשלמהמדרׁשֹו: מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּפרׁשּוהּו:

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו Èk.ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹƒ

‰‡b נלחם∑‚‡‰ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. »…»»ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחברֹו
ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָנֹופל
מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ"ה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו B·Î¯Â.ּׁשאקּלס ÒeÒ∑ׁשניהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿ְֵֶ
נפרדים ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה וכן∑¯Ó‰.קׁשּורים ,ג)הׁשלי (דניאל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ»»ְְִִֵ

עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּורמיּו
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לח)לרּום למּטה(איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה החיים."מי אור ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

Ècלא ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È·�·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa e�ÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„B�Â ÁaL�¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.לא) ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ,הרֹוממּות יראת ּפי' «ƒ¿»»∆ְְִֵַָ

להם היתה הּסתם מן הענׁש יראת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאבל

ּבפרׁשת ּׁשהֹוכחנּו מה ּולפי ּבמצרים. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹקדם

קּבלּו לא ּכי מ"ג) י"ב (לעיל הּפסח חּקת ְְִִֵֶַַַֹֹֻזאת

הענׁש יראת אפּלּו ּכן אם הּמל מצות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם

וּייראּו הּגדֹולה הּיד ׁשראּו עד להם היתה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹלא

הּכתּוב הרֹוממּות ּביראת ּפנים ּכל ועל ְְְְְִִַַַָָָָוגֹו',

הּגדֹולה הּיד את יׂשראל וּירא מאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָמדּבר

ואֹומרֹו וגֹו'. ּתׁשלּוםוּייראּו זה ּכי וּיאמינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַ

ּבהם: ֱֶָָָהאמּונה

ÈLÈ¯.א) Ê‡אּלא אז לֹומר צרי היה לא »»ƒִֶַָָָָָֹ

ׁשֹוררּו. אז ּכי מּובן והּדבר וגֹו' מׁשה ְְְִֶַַַָָָָָוּיׁשר

ּכי הּמּׂשג. הכנת להֹודיענֹו הּכתּוב יכּון ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻאכן

והאמּונה הרֹוממּות יראת ּבלּבם ְְְְְְְֱִִִֶַָָָָָּכׁשּנכנסה

הּקדׁש. ּברּוח ׁשירה לֹומר זכּו אז ְְִֵֶַַַַָָָָֹהּׁשלמה

חׁשואֹומרֹו אז ׁשאמר לצד עתיד לׁשֹון יׁשיר ְְְְִִֶַַָָָָָ

ׁשאין מעט אז ּכי ויאמר אדם ׁשּיטעה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתּוב

לֹומר ּתלמּוד אז זּולת לאמר יכֹולה זֹו ְְִֵֵַַַָָָָׁשירה

הּבא וכל לעתיד ּגם זֹו לׁשירה ׁשּיׁשנּה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיׁשיר

יׁש ה' לפני זֹו ׁשירה ירמזלׁשיר אֹו ידֹו. לאל ְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

ּבתפּלת ּוקבעּוה ּתמיד לאֹומרּה ׁשּמצוה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָלּמצוה

יֹום: ּבכל ְֲִַָׁשחרית

.‰¯ÈL‡ ¯Ó‡Ï e¯Ó‡iÂלזה זה אמרּו ּפרּוׁש «…¿≈…»ƒ»ְֵֶֶָָ

ּבלא יחד ׁשירה ׁשּיאמרּו ּפרּוׁש ְְִֵֵֶַַָֹֹֹלאמר

ּכאיׁש ׁשּיהיּו עד והפרדה הׁשּתּנּות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת

ועׂשּו יחד ונתּכּונּו רּבים, היֹותם הגם ְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָאחד,

ואמרּו איׁשכן הם ּכאּלּו יחיד לׁשֹון אׁשירה ְְְְִִִִֵֵָָָָ

נׁשירה: אֹומרים היּו זה ׁשּזּולת ְִִֶֶֶַָָָָאחד

.'B‚Â ‰‡b ‰‡b Èkאּלא ּתחּלה לׁשּבח אין ƒ»…»»¿ְְִֵֵֶַַָָ

אֹומרֹו ּדר על רׁשעים ׁשל מּפלתן ְְִֶֶֶַַַָָָָעל

אֹומרֹו ּופרּוׁש רּנה, רׁשעים ּובאבד י"א) ְְְֲִִִֵֵַָָֹ(מׁשלי

ׁשּׁשמּה ּגאּות ׁשּנתּגאה ּפרעה על יכּון ּגאה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגאה

ּבהם ּכּיֹוצא על יתּגאּו הּגאים ּדר ּכי ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּגאּות

אינּה זה ׁשל וגאּותֹו ּבֹו ּכּיֹוצא אדם על ְֵֵֵֶֶַַָָָָָאדם

אבל הּׁשפל על מתּגאה הּוא ּכי ּגאּות ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָחׁשּובה

ּכפי ׁשּנקראת ּגאּות ּפרּוׁש ּגאה ּגאה ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּפרעה

עליֹון מאמר החׁשיב לא ּכי ּגאה ּגאּות ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהאמת

ירצה אֹו ה'. מי ׁשהיתהואמר ּגאה ּגאה ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

רמה הּגאה ׁשל ורכבֹו סּוס ּכפּולה, ְְְֵֵֶֶַָָָֹּגאּותֹו

ְוגֹו':

‰ˆ¯È „BÚלבׁש ּגאּות מל ה' על ּגאה ּגאה ƒ¿∆ֵֵַַָָָָָֹ

זה מׁשּפט ׁשעׂשה קדם ּכי לֹומר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹונתּכּונּו

יד ּובאמצעּות אחת ּגאוה ּבחינת לֹו ְְְְֲִֶַַַַָָָָָהיתה

ּבעליֹונים ּבין לרמז ּגם ּגאה. ּגאה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהּגדֹולה

זה ּולדר זה. ּדבר ּבאמצעּות ּבּתחּתֹונים ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

הּוא הּכתּוב ׁשעּור ואּולי לרכבֹו. הּנסמ ְְְְִִֵַַַָָָֹחסר

ּפרּוׁש ּגאה ּגאה ּכי לה' אׁשירה הּדר זה ִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל

על למּטה ּגאה ּגאה ּכי ּתבת עֹוד ונמׁשכת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה'

רמה וגֹו' סּוס ּגאה ׁשּגאה ּולאֹותֹו הּדר ְְֶֶֶֶַָָָָָֹזה

ַָבּים:



סג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(àì)àøiåýåýé äNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ
äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa§¦§©½¦©¦«§¬¨¨−¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−

:Bcáò©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑על נֹופלין לׁשֹונֹות והרּבה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו ׁשעׂשתה הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּדּבּור ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן והּמפרׁשֹו, הן. מּמׁש יד לׁשֹון וכּלן יד, החיים.לׁשֹון אור ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻ

åè(à)úàfä äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³©ŸÆ
ñeñ äàb äàâ-ék ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה וכן:אז, ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר א"אז (מלכים »»ƒ…∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

"וּיאמרּוז) עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף לּה. ׁשּיעׂשה ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ"ּובית
ׁשירת וכן יׂשראל". לעיני "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר הּנס, ּכׁשראה ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻלאמר

לּה". ענּו ּבאר "עלי אחריו: ּפרׁש יׂשראל", יׁשיר "אז ּבּה: ׁשּפתח יא)הּבאר א ּפרׁשּו(מלכים ּבמה", ׁשלמה יבנה "אז ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁש יׂשראל: חכמי אבלּבֹו ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, הּמחׁשבה ׁשם על ׁשהּיֹו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית רמז מּכאן לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו ׁשלמהמדרׁשֹו: מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
מּיד, והן עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה לׁשֹון ּוליּׁשב לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּפרׁשּוהּו:

א)ּכגֹון: אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה ּתמיד,(במדבר ההֹווה ּדבר ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ּפי "על ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּזה ּבּלׁשֹון ליּׁשבֹו יכֹול אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל עבר, לׁשֹון ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו Èk.ונֹופל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹƒ

‰‡b נלחם∑‚‡‰ ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ודם לבׂשר אפׁשר ׁשאי ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא אחר: (ּדבר ּכתרּגּומֹו. »…»»ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
זּולתֹו ידי על לעׂשֹות אפׁשר ׁשאי וכל ּבּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו עליו, ּומתּגּבר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחברֹו
ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ּכפּולה: ּתמצא הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ּגאּות, לׁשֹון ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָנֹופל
מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" "ּכיּֿגאה אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' מלחמה, איׁש ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ"ה'

ּבֹו ואין אֹותֹו ׁשּמקּלסין ודם ּבׂשר מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ּבֹו B·Î¯Â.ּׁשאקּלס ÒeÒ∑ׁשניהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿ְֵֶ
נפרדים ואינן לעמק אֹותם ּומֹורידין לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה וכן∑¯Ó‰.קׁשּורים ,ג)הׁשלי (דניאל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ»»ְְִִֵ

עֹולין ׁשהיּו מלּמד – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" אֹומר אחד ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ"ּורמיּו
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לח)לרּום למּטה(איוב מלמעלה ּפּנתּה" אבן ירה החיים."מי אור ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ

Ècלא ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È·�·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa e�ÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

È˙א Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ÁaL ÔÎa¿≈««…∆¿≈ƒ¿»≈»
¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡„‰ ‡zÁaLez¿«¿»»»√»¿»«¬»¿≈»
‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ‰„B�Â ÁaL�¿««¿∆√»¿»¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»
‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ ‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿»¿≈¿»

:‡nÈ·¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.לא) ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ,הרֹוממּות יראת ּפי' «ƒ¿»»∆ְְִֵַָ

להם היתה הּסתם מן הענׁש יראת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹאבל

ּבפרׁשת ּׁשהֹוכחנּו מה ּולפי ּבמצרים. ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹקדם

קּבלּו לא ּכי מ"ג) י"ב (לעיל הּפסח חּקת ְְִִֵֶַַַֹֹֻזאת

הענׁש יראת אפּלּו ּכן אם הּמל מצות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליהם

וּייראּו הּגדֹולה הּיד ׁשראּו עד להם היתה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹלא

הּכתּוב הרֹוממּות ּביראת ּפנים ּכל ועל ְְְְְִִַַַָָָָוגֹו',

הּגדֹולה הּיד את יׂשראל וּירא מאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָמדּבר

ואֹומרֹו וגֹו'. ּתׁשלּוםוּייראּו זה ּכי וּיאמינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַ

ּבהם: ֱֶָָָהאמּונה

ÈLÈ¯.א) Ê‡אּלא אז לֹומר צרי היה לא »»ƒִֶַָָָָָֹ

ׁשֹוררּו. אז ּכי מּובן והּדבר וגֹו' מׁשה ְְְִֶַַַָָָָָוּיׁשר

ּכי הּמּׂשג. הכנת להֹודיענֹו הּכתּוב יכּון ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻאכן

והאמּונה הרֹוממּות יראת ּבלּבם ְְְְְְְֱִִִֶַָָָָָּכׁשּנכנסה

הּקדׁש. ּברּוח ׁשירה לֹומר זכּו אז ְְִֵֶַַַַָָָָֹהּׁשלמה

חׁשואֹומרֹו אז ׁשאמר לצד עתיד לׁשֹון יׁשיר ְְְְִִֶַַָָָָָ

ׁשאין מעט אז ּכי ויאמר אדם ׁשּיטעה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכתּוב

לֹומר ּתלמּוד אז זּולת לאמר יכֹולה זֹו ְְִֵֵַַַָָָָׁשירה

הּבא וכל לעתיד ּגם זֹו לׁשירה ׁשּיׁשנּה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיׁשיר

יׁש ה' לפני זֹו ׁשירה ירמזלׁשיר אֹו ידֹו. לאל ְְְִִִִֵֵֵָָָֹ

ּבתפּלת ּוקבעּוה ּתמיד לאֹומרּה ׁשּמצוה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָלּמצוה

יֹום: ּבכל ְֲִַָׁשחרית

.‰¯ÈL‡ ¯Ó‡Ï e¯Ó‡iÂלזה זה אמרּו ּפרּוׁש «…¿≈…»ƒ»ְֵֶֶָָ

ּבלא יחד ׁשירה ׁשּיאמרּו ּפרּוׁש ְְִֵֵֶַַָֹֹֹלאמר

ּכאיׁש ׁשּיהיּו עד והפרדה הׁשּתּנּות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּבחינת

ועׂשּו יחד ונתּכּונּו רּבים, היֹותם הגם ְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָאחד,

ואמרּו איׁשכן הם ּכאּלּו יחיד לׁשֹון אׁשירה ְְְְִִִִֵֵָָָָ

נׁשירה: אֹומרים היּו זה ׁשּזּולת ְִִֶֶֶַָָָָאחד

.'B‚Â ‰‡b ‰‡b Èkאּלא ּתחּלה לׁשּבח אין ƒ»…»»¿ְְִֵֵֶַַָָ

אֹומרֹו ּדר על רׁשעים ׁשל מּפלתן ְְִֶֶֶַַַָָָָעל

אֹומרֹו ּופרּוׁש רּנה, רׁשעים ּובאבד י"א) ְְְֲִִִֵֵַָָֹ(מׁשלי

ׁשּׁשמּה ּגאּות ׁשּנתּגאה ּפרעה על יכּון ּגאה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּגאה

ּבהם ּכּיֹוצא על יתּגאּו הּגאים ּדר ּכי ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּגאּות

אינּה זה ׁשל וגאּותֹו ּבֹו ּכּיֹוצא אדם על ְֵֵֵֶֶַַָָָָָאדם

אבל הּׁשפל על מתּגאה הּוא ּכי ּגאּות ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָחׁשּובה

ּכפי ׁשּנקראת ּגאּות ּפרּוׁש ּגאה ּגאה ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּפרעה

עליֹון מאמר החׁשיב לא ּכי ּגאה ּגאּות ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהאמת

ירצה אֹו ה'. מי ׁשהיתהואמר ּגאה ּגאה ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

רמה הּגאה ׁשל ורכבֹו סּוס ּכפּולה, ְְְֵֵֶֶַָָָֹּגאּותֹו

ְוגֹו':

‰ˆ¯È „BÚלבׁש ּגאּות מל ה' על ּגאה ּגאה ƒ¿∆ֵֵַַָָָָָֹ

זה מׁשּפט ׁשעׂשה קדם ּכי לֹומר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹונתּכּונּו

יד ּובאמצעּות אחת ּגאוה ּבחינת לֹו ְְְְֲִֶַַַַָָָָָהיתה

ּבעליֹונים ּבין לרמז ּגם ּגאה. ּגאה ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹהּגדֹולה

זה ּולדר זה. ּדבר ּבאמצעּות ּבּתחּתֹונים ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

הּוא הּכתּוב ׁשעּור ואּולי לרכבֹו. הּנסמ ְְְְִִֵַַַָָָֹחסר

ּפרּוׁש ּגאה ּגאה ּכי לה' אׁשירה הּדר זה ִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל

על למּטה ּגאה ּגאה ּכי ּתבת עֹוד ונמׁשכת ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹה'

רמה וגֹו' סּוס ּגאה ׁשּגאה ּולאֹותֹו הּדר ְְֶֶֶֶַָָָָָֹזה

ַָבּים:



glyaסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(á)ìà eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfòýé ¨¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬
:eäðîîøàå éáà̈¦−©«£«Ÿ§¤«§

i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ּתמ ואני וזמרתי, ּכמֹו וזמרת ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו עּזי, ותׁשּבחּתי'. 'ּתקּפי ּתרּגם: ּהאּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻֻ
ּבנקּודתֹו ּכמֹוהּו ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון וכלעל "וזמרת", אצל סמּו ׁשהּוא מקֹומֹות ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּורּו"ק: נקּוד מקֹומֹות טז)ׁשאר ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אֹותּיֹות(תהלים ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן אׁשמרה", אלי "עּזֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻֻ
הּׁשנּיה ואין ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא מלאפֹו"ם, ּכגֹון:(ּבׁשו"א)הּנקּודה ּבׁשּורּו"ק, נקּודה הראׁשֹונה ּבחטף, ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עּזי הּׁשלׁשה: ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", "יסּור עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – ְְְִִִִִִִֵַַָָָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻֻֻֻֻעז
אּלא 'וזמרתי', ּכתּוב מהם ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ּתהּלים וׁשל יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָוזמרת

להם סמּו וכּלם וזמרת'וזמרת', ולא עּזי ּכמֹו עּזי ׁשאין הּמקרא: לׁשֹון ליּׁשב אֹומר אני לכ ליׁשּועה". לי "ויהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם עּזי אּלא וזמרתי, קכג)ּכמֹו ּבּׁשמים",(שם א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי לג)"ׁשֹוכני "ׁשֹוכני(דברים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וזהּו ּכמֹו:סנה", ה', לתיבת הּוא ּדבּוק וזמרת ליׁשּועה. לי היה הּוא יּה", וזמרת "עּזי ה)הּׁשבח: "לעזרת(שופטים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ט)ה'", ה'",(ישעיה ג)"ּבעברת לׁשֹון(קהלת 'וזמרת', ּולׁשֹון האדם". ּבני ּדברת כה)"על תזמר",(ויקרא כה)"לא "זמיר(ישעיה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

נאמר ׁשּלא 'ויהי' לׁשֹון על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה אלהינּו ׁשל ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻעריצים"
ּדגמתֹו: וזה זה, ּבלׁשֹון מדּברים מקראֹות לנּו ׁשּיׁש ו)היה, א וּיעׂש(מלכים ולּדביר להיכל סביב הּבית קירֹות "את ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה לֹומר: לֹו היה סביב", ו)צלעֹות ב הימים וּימל(דברי יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים יׂשראל "ּובני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹ
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה רחבעם", יד)עליהם לֹומר:(במדבר לֹו היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת "מּבלּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לו)"ׁשחטם". לֹומר.(שם לֹו היה "מתּו" וּימתּו", וגֹו' מׁשה ׁשלח אׁשר ח)"והאנׁשים אל(לעיל לּבֹו ׂשם לא "ואׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וּיע ה' "עזב"ּדבר לֹומר לֹו היה ‡ÈÏ.זב", ‰Ê∑ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו מראין והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ְֲַַַַַָָָֹ∆≈ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

נביאים ראּו ּׁשּלא מה הּים, נוה,∑e‰Â�‡Â.על לׁשֹון ּתרּגם לג)אּונקלֹוס ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה "לנוהֿצאן".(שם ְִִֶַַַָָֹ¿«¿≈ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
וכל ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: עֹולם, לבאי וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, אחר: ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּדבר

‡·È.הענין È‰Ï‡∑וארֹוממנהּוהּוא ‡·È.זה, È‰Ï‡∑הּקדּׁשה לי ועֹומדת מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא ְִָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ¡…≈»ƒְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻ
אבֹותי מימי עלי החיים.ואלהּותֹו אור ֱֲִֵֶַַָֹ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל וכן(רות ּבעל, מתרּגמין ואיׁש איׁש וכל נעמי", ב)"איׁש א (מלכים ƒƒ¿»»ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

לגּבֹור לאיׁש", והיית BÓL."וחזקּת ּדוד:∑‰' ׁשאמר ּכמֹו נלחם, הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ְְְְְִִִַָָָָ¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
יז) א אֹוחז(שמואל מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ׁשהּוא ּבׁשעה אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ּבׁשם אלי ּבא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"ואנכי

ּפֹונה ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ּכמּדת ולא עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על לרחם ּבמּדתֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּוא
וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל החיים.עצמֹו אור ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîeòaè åéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈ª§¬
:óeñ-íéá§©«

i"yx£Ìi· ‰¯È∑:אֹומר הּוא וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ּביּמא, יט)ׁשדי 'אֹו(לקמן אּונקלֹוס: ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה »»«»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יתּפעל ּבמקֹום ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', קדׁש"ׁשם∑Á·Óe¯.אׁשּתדאה "מקרא מׁשּכב, מרּכב, ּכמֹו: .ּדבר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָƒ¿«ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹ

d¯ÓÈÓaב ¯Ó‡Â ÈÈ ‡ÏÈÁc ÈzÁaL˙Â Èt˜z»¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿ƒ»¿»«¬«¿≈¿≈
‡Lc˜Ó dÏ È�·‡Â È‰Ï‡ ÔÈc ˜¯ÙÏ ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈¡»«¿∆¿≈≈«¿¿»

:È‰BÓ„˜ ÁÏÙ‡Â È˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»«¿∆¿«√»ƒ

dÓL:ג ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ� È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚלפני העֹומדים סדר הּנה »ƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִֵֵֵֶָ

להתחיל הּוא ּולהתּפּלל ּולׁשּבח לׁשֹורר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַה'

ואח אליו מה' הּמׂשּכלים ּבּמׂשּכלּבדברים ּכ ר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻ

אנׁשי ׁשּתקנּו ׁשּמצינּו ּוכמֹו לאבֹותיו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָמה'

אלהי ּכ ואחר אלהינּו ּבאבֹות הּגדֹולה ְְְְֱֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכנסת

מה הּׁשיר ּבהתחלת סּדרּו ולזה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָאבֹותינּו,

ויהי יּה וזמרת עזי ואמרּו מּטּובֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָּׁשהּגיעם

עּמהם ה' ׁשּנתחּסד מה והּוא ליׁשּועה, ְְִִִִֵֶֶַַָָלי

הּקץ, ׁשּיּגיע קדם ּבּה ׁשהיּו מהּצרה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהֹוׁשיעם

ׁשּכתבּתי ּוכמֹו אליהם, רחמיו לצד היה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָוזה

וארא ּובפ' ז'), (ג' ׁשמֹות ּבפ' ּבאר זה ְְְְְִֵֶֶָָָֹענין

אמר ּגמרּו ולזה ג'), ּכ(ו' ואחר אלי זה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכנסתאמרּו ׁשל עצמֹו ּכּסדר והּוא אבי, אלהי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו לֹומר ׁשּקבעּו ְְֱֲֵֵֵֵֶַַָָֹֹהּגדֹולה

ּכאיׁש ּכּלם נעׂשּו ּכי יחיד לׁשֹון אמרּו ְְְְֲִִִַָָָָֻוכאן

לאמר: וּיאמרּו ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹאחד

ÓÁÏÓ‰.ג) LÈ‡ הרחמים‰' ּבמּדת ּגם ּפרּוׁש ƒƒ¿»»ְֲִִֵַַַָ

חס זה מּפני ׁשּיׁשּתּנה ולא מלחמה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעׂשה

אני ג) (מלאכי ּדר על ׁשמֹו, ה' אּלא ְְְֲִִֶֶֶַַָָָוׁשלֹום

ׁשעׂשה עצמֹו ּבּזמן ּכי ירצה אֹו ׁשניתי. לא ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹה'

מתנהג היה עצמֹו ּבּזמן הּמצרּיים עם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָמלחמה

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו יׂשראל עם הרחמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּבמּדת

אלהים וידּבר ב') ו' (לעיל יתּבר ְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָֹּבמאמרֹו

ה': אני וגֹו' מׁשה ְֲִֶֶאל

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

eÚaË∑(מכילתא):ּכמֹו טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֶַָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש החיים.הרׁשעים אור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£E�ÈÓÈ .E�ÈÓÈ∑ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: �‡È¯c.ׁשּתי '‰ E�ÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ
Áka∑אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל את להּציל «…«ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מל ׁשּתי לעׂשֹות ּתרעץלאדם היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, יאבדּו",(תהלים אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה צד)"ּכי ה',(שם רׁשעים, "עדֿמתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

יעלזּו", רׁשעים צג)עדֿמתי לנּו",(שם לא ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, ב)"נׂשאּו "אענה,(הושע ְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי ּבקּום(תהלים לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' "לּולי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אדם", ה)עלינּו ּדּבריֿׁשיר",(שופטים עּורי, עּורי, ּדבֹורה, עּורי, כו)"עּורי, עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה (תהלים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם "ּגנבתי∑�‡È¯c."ונתן ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, הּיּו"ד ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ∆¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ

‡ÈB·.יֹום" ıÚ¯z∑ּומׁשּברת רֹועצת היא ּבׁשֹופטיםהאֹויב.ּתמיד יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ודֹומה ƒ¿«≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אֹויב(י') ּומלקה מׁשּברת היא ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר החיים.. אור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz E:Lwk Bîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«
i"yx£E�B‡b ·¯·e∑ּגאֹונֹואם ּברב ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל נהרסים, אֹויביו נגּדÒ¯‰z∑,.לבד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ְְִִֵֶֶַַָָָָ
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם פג)ּומי היא(תהלים ּומה יהמיּון". אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מקֹום ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על החיים.ההמיה? אור ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(ç)étà çeøáeeàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤¤́§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬
:íé-áìa úîäú§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן יח)להׁשמיע עׁשן(תהלים "עלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן ד)ּבאּפֹו", ׁשאמר"ּומרּוח(איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו נחה,(ישעיה ּכׁשזעּפֹו אּפי", אארי ׁשמי ארּכה,"למען נׁשימתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

i˜ÓeÚÏ‡ה e˙Á� ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡�·‡k¿«¿»

z·¯˙ו ÈÈ C�ÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ C�ÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡�Ò»¿»

CnÚז ÏÚ eÓ˜„Ï Ôe�z¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯e�k ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ˙Ó‰zי"ד) לעיל ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿……¿ְְְִִֵֵֶַַ

וכל נבקע, וחצי נקּפא הּים חצי ּכי ְְְֲֲִִִִִַַַָָָכ"א)

ּוׁשניהם רּבּויֹו הפלגת לצד ּתהֹום יּקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָחלק

אחר: ּבאפן תהמת קפאּו ּבּפסּוק ועּין ְְְְְְֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻיכסימּו,

.˙ÏBˆÓ· e„¯Èׁשהיּו אֹותם אל ירמז »¿ƒ¿…ְִֶֶָָֹ

מלאכת ּבכח מהּים לעלֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹמׁשּתּדלים

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מים לעמקי ׁשהֹורידם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּׁשיטה

כ" (ׁשם וגֹו':ּבּפסּוק וינער ז) ְְֵַַַָָ

B‚Â'.ו) '‰ E�ÈÓÈמּדת ּכׁשּתהיה ּפרּוׁש ¿ƒ¿¿ְְִִֵֶֶַ

מׁשּפט ּדבר לעׂשֹות מתחּזקת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָהרחמים

אֹומרֹו ׁשהּואוהּוא ה' ימינ אז ּבּכח נאּדרי ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

ידרׁש אֹו אֹויב ּתרעץ עצמּה הרחמים ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּדת

בּכח נאּדרי ה' ימינ אימתי לראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹמּסֹופֹו

אימתה ּתּפֹול אז אֹויב ּתרעץ ה' ְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשּימינ

האּדיר: ׁשמ מּפני הּנבראים ּכל על ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָופחד

E�B‡b.ז) ·¯·eירעץ ּכי ׁשהזּכיר לצד ּפרּוׁש ¿…¿¿ְְְִִִִֵֶַֹ

ּברב ׁשּיהרסם להם עֹוד ּכי לֹומר הֹוסיף ְְִִֵֶֶַַַָָָֹקמיו

ּבלא קּלה הריסה יהרסם ׁשּלא והּכּונה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגאֹונֹו,

ּבהם יעׂשה ּובאֹותֹות ּבמֹופתים אּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהרעׁשה

ואֹומרֹו ּכתּוב. יאכלמֹומׁשּפט חרנ ּתׁשּלח ְְְְְְֲִֵַַָָֹֹ

להרס ּגאֹונ לרב צרי ׁשאּתה לא ּפרּוׁש ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹּכּקׁש

חרֹון לׁשּלח אּתה ׁשּיכֹול הגם אּלא ְֲֵֶֶַַַַָָָָָאֹותם

ּכּקׁש: נאבד ויהיה ׁשּל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָאחד



סה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

eÚaË∑(מכילתא):ּכמֹו טיט, ּבמקֹום אּלא טביעה סט)אין מצּולה",(תהלים ּביון לח)"טבעּתי ּבּטיט",(ירמיה ירמיהּו "וּיטּבע À¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּובלבנים ּבחמר יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ׁשּנעׂשה .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑:ּכמֹו ,ּבכ הּמקראֹות ודר ּבֹו. יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ח)ּכמֹו ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" ¿«¿Àְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לו) ׁשּיחזרּו(תהלים ּכדי סּוף, ּבים טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ראׁשֹונה והּיּו"ד ,"ּבית מּדׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ"ירוין
מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם יכסיּומֹו ננקד להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה אין יכסימּו אֹותן. ויכּסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּמים

ׁשּנתּבאר) ּכמֹו חֹולם ‡·Ô.להיֹות BÓk∑."ּכּקׁש "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ּכעֹופרת", "צללּו אחר: ּובמקֹום ְְְִִֶַָָ¿»∆ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מּיד ׁשּנחּו ּכעֹופרת והּכׁשרים ּכאבן, ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש החיים.הרׁשעים אור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé E:áéBà õòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«
i"yx£E�ÈÓÈ .E�ÈÓÈ∑ימין נעׂשית הּׂשמאל מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: �‡È¯c.ׁשּתי '‰ E�ÈÓÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ¿ƒ¿∆¿»ƒ
Áka∑אפׁשר ּׁשאי מה אֹויב", "ּתרעץ עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב. ּתרעץ הּׁשנית וימינ יׂשראל את להּציל «…«ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

מל ׁשּתי לעׂשֹות ּתרעץלאדם היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, הּנאּדרת ימינ מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, יאבדּו",(תהלים אֹויבי הּנה ּכי ה', אֹויבי הּנה צד)"ּכי ה',(שם רׁשעים, "עדֿמתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

יעלזּו", רׁשעים צג)עדֿמתי לנּו",(שם לא ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', נהרֹות, ב)"נׂשאּו "אענה,(הושע ְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
אתֿהּׁשמים", אענה ה)נאםֿה', אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי ּבקּום(תהלים לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' ה' "לּולי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ

אדם", ה)עלינּו ּדּבריֿׁשיר",(שופטים עּורי, עּורי, ּדבֹורה, עּורי, כו)"עּורי, עני",(ישעיה רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה (תהלים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה נחלה, ארצם "ּגנבתי∑�‡È¯c."ונתן ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי ּכמֹו: יתרה, הּיּו"ד ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ∆¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֻ

‡ÈB·.יֹום" ıÚ¯z∑ּומׁשּברת רֹועצת היא ּבׁשֹופטיםהאֹויב.ּתמיד יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ודֹומה ƒ¿«≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
אֹויב(י') ּומלקה מׁשּברת היא ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר החיים.. אור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz E:Lwk Bîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«
i"yx£E�B‡b ·¯·e∑ּגאֹונֹואם ּברב ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ּכׁשהּוא האֹויב, רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

יאכלמֹו אף, חרֹון ּבם ּכׁשּׁשּלח וחמר קל נהרסים, אֹויביו נגּדÒ¯‰z∑,.לבד הּקמים ,קמי הֹורס אּתה ּתמיד ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«¬…ְְִִֵֶֶַַָָָָ
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על הּקמים אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם פג)ּומי היא(תהלים ּומה יהמיּון". אֹויבי הּנה "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מקֹום ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", יערימּו עּמ "על החיים.ההמיה? אור ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(ç)étà çeøáeeàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤¤́§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬
:íé-áìa úîäú§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑ּכדי ודם, ּבׂשר מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ּדּבר אף. ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: להבין ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן יח)להׁשמיע עׁשן(תהלים "עלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן ד)ּבאּפֹו", ׁשאמר"ּומרּוח(איוב וזהּו יכלּו", מח)אּפֹו נחה,(ישעיה ּכׁשזעּפֹו אּפי", אארי ׁשמי ארּכה,"למען נׁשימתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

i˜ÓeÚÏ‡ה e˙Á� ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡�·‡k¿«¿»

z·¯˙ו ÈÈ C�ÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ C�ÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡�Ò»¿»

CnÚז ÏÚ eÓ˜„Ï Ôe�z¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯e�k ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

eLÎ¯ח eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ˙Ó‰zי"ד) לעיל ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ¿……¿ְְְִִֵֵֶַַ

וכל נבקע, וחצי נקּפא הּים חצי ּכי ְְְֲֲִִִִִַַַָָָכ"א)

ּוׁשניהם רּבּויֹו הפלגת לצד ּתהֹום יּקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָחלק

אחר: ּבאפן תהמת קפאּו ּבּפסּוק ועּין ְְְְְְֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻיכסימּו,

.˙ÏBˆÓ· e„¯Èׁשהיּו אֹותם אל ירמז »¿ƒ¿…ְִֶֶָָֹ

מלאכת ּבכח מהּים לעלֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹמׁשּתּדלים

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו מים לעמקי ׁשהֹורידם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּׁשיטה

כ" (ׁשם וגֹו':ּבּפסּוק וינער ז) ְְֵַַַָָ

B‚Â'.ו) '‰ E�ÈÓÈמּדת ּכׁשּתהיה ּפרּוׁש ¿ƒ¿¿ְְִִֵֶֶַ

מׁשּפט ּדבר לעׂשֹות מתחּזקת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָהרחמים

אֹומרֹו ׁשהּואוהּוא ה' ימינ אז ּבּכח נאּדרי ְְְְְִִֶֶַַָָֹ

ידרׁש אֹו אֹויב ּתרעץ עצמּה הרחמים ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּדת

בּכח נאּדרי ה' ימינ אימתי לראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹמּסֹופֹו

אימתה ּתּפֹול אז אֹויב ּתרעץ ה' ְְְְִִִֵֵֶַָָָּכׁשּימינ

האּדיר: ׁשמ מּפני הּנבראים ּכל על ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָופחד

E�B‡b.ז) ·¯·eירעץ ּכי ׁשהזּכיר לצד ּפרּוׁש ¿…¿¿ְְְִִִִֵֶַֹ

ּברב ׁשּיהרסם להם עֹוד ּכי לֹומר הֹוסיף ְְִִֵֶֶַַַָָָֹקמיו

ּבלא קּלה הריסה יהרסם ׁשּלא והּכּונה ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹּגאֹונֹו,

ּבהם יעׂשה ּובאֹותֹות ּבמֹופתים אּלא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהרעׁשה

ואֹומרֹו ּכתּוב. יאכלמֹומׁשּפט חרנ ּתׁשּלח ְְְְְְֲִֵַַָָֹֹ

להרס ּגאֹונ לרב צרי ׁשאּתה לא ּפרּוׁש ְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹּכּקׁש

חרֹון לׁשּלח אּתה ׁשּיכֹול הגם אּלא ְֲֵֶֶַַַַָָָָָאֹותם

ּכּקׁש: נאבד ויהיה ׁשּל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָאחד



glyaסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

קצרה. נׁשימתֹו ּכֹועס, חטם(שם)ּוכׁשהּוא אׂשים ּתהּלתי ּולמען ,"ל אחטם האף"ּותהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבת, ּבמּסכת ּבחטם" "נאקה ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא נא)והרּוח וחרֹון(דף אף וכל ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ל)ׁשּבּמקרא מתחּממים(איוב ׁשהּנחירים ּומֹוקד, ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה "ועצמי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
חרה, מּגזרת וחרֹון הּקצף. ּבעת אֹומר:ונחרים הּוא ּכן על חמימּות, לׁשֹון חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון (אסתרּכמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדעּתֹוא) נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח ּבֹו", ּבערה ÌÈÓ."וחמתֹו eÓ¯Ú�∑ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ∆∆¿«ƒְְְְְְִִֵַ
ּכמֹו הּמקרא, ז)צחּות השירים יֹוכיח(שיר כמֹוֿנד" "ונּצבּו חּטים", ÌÈÓ."ערמת eÓ¯Ú�∑מאּפ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ∆∆¿«ƒְִֵֵֶַַָָ

ּגבֹוהים ׁשהם ערמה ׁשל וכרּיֹות ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, �„.יבׁשּו BÓk∑ּכחֹומה ּכׁשּור, ∑�„.ּכתרּגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ¿≈ְְְְַָ≈
ּכמֹו וכּנּוס, צּבּור נז)לׁשֹון נחלה",(ישעיה ּביֹום קציר לג)"נד ואּלּו(תהלים 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ּכתיב לא ּכּנד", "ּכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון וכֹונס ּכנאד ּכמֹו ּכנד הּוא,היה וצֹובר אֹוסף לׁשֹון ּכֹונס אּלא הּים', מי ּכבנאד 'מכניס ב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ג)וכן: ולא(יהושע וצּבּורים, ּבחֹומֹות אּלא ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין אחד", נד "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמלאפֹו"ם אּלא נקּוד נאד נו)ּכמֹו(חולם)מצינּו ּבנאד",(תהלים ּדמעתי ד)"ׂשימה החלב"(שופטים נאד ∑˜e‡Ù."את ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹ»¿
י)ּכמֹו ּבם(איוב ונלחמים ּבכח האבן על הּמצרים את זֹורקים והּמים ּכאבנים, ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", "וכּגבינה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קׁשי מיני הּׁשמים",∑ÌÈŒ·Ïa.ּבכל "עדֿלב ּכן: לדּבר הּמקראֹות ודר הּים, יח)ּבחזק ב האלה",(שמואל "ּבלב ְִִֵָֹ¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּדבר ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו החיים.לׁשֹון אור ְְְִֶָָָָ

(è)éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½
øç ÷éøà:éãé BîLéøBz éa ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ועבדי ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ואּׂשיגם ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם ּתתמלא∑BÓ‡ÏÓz.לעּמֹו »«≈ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹƒ¿»≈ְִֵַ
ּורצֹוני.∑�ÈLÙ.מהם ּתּמלארּוחי – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת ּתיבה על ּתתמּה ּכּלׁשֹוןואל הרּבה יׁש מהם. ֵֶ«¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
א)הּזה: לי',(שופטים 'נתּת ּכמֹו נתּתני", הּנגב ארץ לז)"ּכי עּמֹו',(בראשית 'ּדּבר ּכמֹו לׁשלֹום", ּדּברֹו יכלּו י)"ולא (ירמיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּמּני', 'יצאּו ּכמֹו יצאּוני", לא)"ּבני מהם(איוב נפׁשי ּתּמלא ּתמלאמֹו ּכאן אף לֹו, אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי ."מסּפר ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Èa¯Á ˜È¯‡∑מריקים" ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ונׁשאר ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל אׁשלף, »ƒ«¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מח)ׂשּקיהם", ועל(ירמיה הּׂשק ועל הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות לׁשֹון אין ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, ועל החרב על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא יד)הּכלי חניכיו",(בראשית את "וּירק ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
על אף מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּבחרּבי'. א)הּיֹוצא:'אזּדּין השירים ּתּורק",(שיר מח)"ׁשמן ּכלי",(ירמיה אל מּכלי "ולאֿהּורק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וכן הּיין, על מּוסב הּלׁשֹון מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הּכלי' הּורק כח)'לא (יחזקאל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ּדחירם "חכמת עלֿיפי חרבֹותם ּכמֹו∑BÓLÈ¯Bz."והריקּו ודּלּות, ריׁשּות ב)לׁשֹון א "מֹוריׁש(שמואל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָƒ≈ְְְִִַ

החיים.ּומעׁשיר" אור ֲִַ

‡lÙ‚ט ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡�Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ� ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) e‡Ù˜ 'B‚Â e·v� 'B‚Â eÓ¯Ú�∆∆¿¿ƒ¿¿»¿¿
ּבּים. ה' ׁשעׂשה מלאכֹות ג' ּכנגד ְְֵֶֶֶַָָָָּפרּוׁש

נׁשארּו ולא יחד ּכּלם ונתקּבצּו ׁשּנבקעּו ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹֻהא'

ערמה ּכּלן נעׂשּו אּלא הּפנּוי ּבּמקֹום ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֻֻמפּזרים

הּמימֹות ב' יׂשראל. רגלי מדר לעׂשֹות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָאחת

ּבּים וׁשֹופכים ּובאים מתקּבצים ְְְְִִִִֶַַָָָׁשהיּו

ׁשּנערמּו ּבּמקֹום נּצבים היּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמהּצדדין

אֹומרֹו והּוא נזלים.הראׁשֹונים נד כמֹו נּצבּו ְְְְְִִִִֵָֹ

נד. ּכמֹו נּצבּו ּובאים ׁשּנֹוזלים אֹותם ְְְִִִֵֵֶָָּפרּוׁש

ּכי כ"א) י"ד (לעיל ּׁשהעלינּו מה לפי ְְֱִִִֵֶֶַג'

לרדת יצטרכּו ׁשּלא ּכדי הּים ּכל נחלק ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא

ונעׂשה נקּפא נחלק ׁשּלא חלק הּים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעמקי

ּוכבר וגֹו'. קפאּו אמרּו זה ּוכנגד ְְְְְְֶֶֶַָָָָָּכיּבׁשה

והּוא לּבּקּוע. קדמה ההקּפאה ּכי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּכתבּתי

ׁשּנקרעאֹומרֹו קדם ים ּבלב תהמת קפאּו ְְְְְִֶֶֶַָָֹֹֹ

ׁשּלא מים ּומעלה מּלּבֹו ונׁשאר לּבֹו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹקפא

אֹומרֹו וטעם ונבקעּו. לׁשֹוןקפאּו, ּתהֹומֹות ְְְְְְְְִַַָ

פכ"ד) רּבה (ׁשמֹות ז"ל לדבריהם ְְְִִֵֶַַָרּבים,

מקֹום וכל קרעים לי"ב נקרע ׁשהּים ְְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

ּכּלם ּוכנגד הּתהֹום ׁשם קפא ׁשּנקרע ְְְִֶֶֶַַָָָָָֻּומקֹום

ּתהֹומֹות:אמר ְַָ

B‚Â'.ט) ·ÈB‡ ¯Ó‡אּלּו ּדברים לחזרת טעם »«≈¿ְֲִֵַַַַָָ

מרּכבת הּׁשירה ּבתחּלת ׁשאמרּו עצמן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוהם

על לׁשֹורר נתּכּונּו וגֹו'. בּים ירה וחילֹו ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֹּפרעה

סדר ּבמלאכתאפן עׂשֹות ה' ׁשּנתחּכם הּמעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

ּכׁשּורתֹו הּנס ׁשּיעמד ה' וצּוה לנס ליׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּים

ּכי לרּדף וחׁשב טעה ׁשּבזה לאֹויב ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּוכמנהגֹו

רֹודף היה לא זה ׁשּזּולת ׁשלל ויחּלק ִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיּׂשיג

מּמּנּו: מבטחים היּו ולא ים ְְִִֶֶֶָָָֹֻּדר

.ÏÏL ˜lÁ‡'ג עׂשֹות חׁשב הרׁשע הּנה ¬«≈»»ֲִֵַָָָָ

ׁשללם, ּכל לׁשלל והּוא ּבכּלן ׁשוה א' ְְְְְִִֶָָָָָָֹֻּדברים.

אֹותם ׁשּיּקח ב' ׁשלל, אחּלק אֹומרֹו ְְֲִֵֶַַָָָוהּוא

אֹומרֹו והּוא ּכבראׁשֹונה, ּתמלאמֹולעבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָ

לכּבׁש ּכׁשאחזר מהם נפׁשי ּתתמּלא ּפי' ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹנפׁשי

ּבהם לעׂשֹות ׁשּיֹוסיף רמז ּגם לעבדים. ֲֲִִֶֶַַַַָָָָאֹותם

מׁשה להרג ג' ּׁשעבר. מּמה יֹותר ּבעּנּוי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹחפצֹו

אֹומרֹו והּוא ּוגדֹוליהם, וזקניהם אריקואהרן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ

ואֹומרֹו וגֹו' ּדרחרּבי על ירצה ידי ּתֹוריׁשמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

(ב' ּבּפסּוק פ"א) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ְְַַָָָאֹומרם

להרגֹו ׁשּבּקׁש מׁשה את להרג ויבּקׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹט"ו)

מׁשה ׁשאמר והּוא וכּו', ּבֹו ׁשלטה ולא ְְְְְִֶֶַַָָָֹּבסיף

אמר לזה ּפרעה מחרב וּיּצילני ד') י"ח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(לקּמן

ּׁשּלא מה ידֹו ּתּׂשיג ּכי ידי ּתֹוריׁשמֹו ִִִִֵֵֶַַָָֹאֹויב

מּקדם: ִִִֶֹהּׂשיג

glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«

i"yx£zÙL�∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולהא∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ
ּבלע"ז החיים.פלו"ס אור ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B�∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד החיים.יראּוי אור ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£E�ÈÓÈ ˙ÈË�∑ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. אדם:(ישעיה ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין נֹופלים והן מעט ידֹו ‡¯ı.מּטה BÓÚÏ·z∑"הּצּדיק "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו החיים.מּכאן אור ְְְְְִִִֵֶַַַָƒ¿»≈»∆ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

nÈ‡י ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»

‡¯Ú‡:יב Ôe�zÚÏa C�ÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) EÁe¯· zÙL�'ג ּכנגד ּפרענּיֹות ג' »«¿»¿¬¿ְְֶֶָֻֻ

ׁשלל אחּלק ּׁשאמר מה ּכנגד ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָמחׁשבֹות,

ּבּים ויׁשּוט סּוס ׁשּימּלטּנּו הגם ּבזה ים ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּכּסמֹו

על ׁשחׁשב העּנּוי ּוכנגד אבד, ׁשללֹו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנה

ּגם נפׁשי ּתמלאמֹו ּבאֹומרֹו ּכרמּוז ְְְְְִִִֵַַַָָָהיהּודים

אמר חרּבֹו להריק ּׁשחׁשב ּפרּוׁשמה וגֹו' צללּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּכעֹופרת צללּו אּלא ּומּיד ּתכף מתּו ולא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמתּו,

ׁשהיּו (מכילּתא) ז"ל ואמרּו אּדירים ְְְְְִִִִֶַַָָָּבמים

ּומֹורידים לּׁשמים עד אֹותם מעלים ֲִִִִִַַַַַַָָהּמים

זמן, ּבאריכּות מתים והיּו הּתהֹום עד ְְְֲִִֵַַַַָָאֹותם

אֹומרֹו לב'והּוא ויכּון אּדירים ּבמים ּכעֹופרת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

צללּו אֹומרֹו והּוא הּׁשקיעּות, הּוא הא' ְְְְֲִִַָָָּדברים,

ּומּיד, ּתכף מּלמּות מניעתם הּוא והּב' ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכעֹופרת,

מּמעל יעלּום והם אּדירים ּבמים אֹומרֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַוהּוא

לאלהים וׁשבח ׁשיר ּומּיד ּתכף מּמֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹוימנעּום

ּומֹופתיו: נּסיו ְִַָָעל

B‚Â'.יא) ÌÏ‡a ‰ÎÓÎ ÈÓׁשאנּו ּכיון ּפרּוׁש ƒ»…»»≈ƒ¿ֵֵֶָָ

ׁשמֹו מצרים הּׂשר ׁשהּוא מצרים ְְְִִִִִֶַַַַרֹואים

אלים: ּבבני לה' ידמה מי ְְִִִִֵֵֵֶַמת

„BÚ(ט"ז (חגיגה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְֲִִֶֶֶַָָנראה

אינֹו העם ּבתֹו ּכׁשּנחּבא ודם ּבׂשר ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָמל

אֹות אלהינּו ּכן ּׁשאין מה זה הּוא ּכי ֱִִֵֵֵֶֶַַֹנּכר

אֹומרֹו והּוא ּבצבאֹו, אפּלּוהּוא ּכמכה מי ְְְֲִִִָָָֹ

רׁשּום הּמלּוכה הּכר ׁשּום ּבלא ּבאלים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשאּתה

הּוא:

„BÚ(מכילּתא) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶַָָירצה

יֹותר הרחֹוּקים על מֹוראֹו ודם ּבׂשר ְְִֵֶֶַַָָָָמל

הּקרֹובים על מֹוראֹו הקב"ה אבל ְְֲִִֵַַַָָמהּקרֹובים

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכייֹותר ּבאלים כמכה מי ְְְִִִֵֵָָָֹ

מי אימתי ּבּתחּתֹונים אבל יֹותר מּכירים ְֲִִִִֵֵַַַַָָָׁשם

חזק נֹותן ּכׁשאּתה ּבּקדׁש נאּדר ּכׁשאּתה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכמכה

מצרים ארץ ּכמעׂשה הּקדּׁשה לבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻואדר

הּקדּׁשה: והאּדיר רׁשע ּגאֹון הׁשּפיל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֻאׁשר

„BÚנגיד ּדינּור נהר אֹומרֹו ּדר על ְְְִִִֶֶֶַַָירצה

י'), ד' (ּדניאל קדמֹוהי, מן ואמרּוונפיק ְְְְִִִִֵַָָָ

ׁשּמּזיעים החּיֹות מּזעת ּכי י"ג:) (חגיגה ֲִִִִִֵֶַַַַָז"ל

והּוא ּדינּור, נהר יֹוצא קדֹוׁש ׁשאֹומרים ְְְְִִֵֵֶַָּבעת

אֹותֹואֹומרֹו ּכׁשּמאּדרים ּפרּוׁש ּבּקדׁש נאּדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

ּבחּיֹות ׁשּנכנס הּמֹורא לצד אז ְְִֶֶַַַַַָָָֹּבּקדׁש

ההּוא הּנֹוראֹות עֹוׂשה אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָּכׁשּמהּללים

ּדינּור: נהר ְִִִֶַַׁשּמּזיעים

.'B‚Â ‰NÚ ˙l‰˙ ‡¯B�לירא לּכל יׁש ּפרּוׁש »¿ƒ……≈¿ִֵֵַָֹ

ּפלא ּכּלם ׁשּמעׂשיו לצד ּתהּלֹותיו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻמהּגיד

אדם אין ּכי ּבתהּלֹותיו, ׁשּיצטּדק הּוא ְְִִִִִֵֵֶָָָָּומי

יהּללֹו ואי ּבֹו לׁשּבח הּמפלא ּדעת ְְְְְִֵֵַַַַַַַָֻיּׂשיג

מפלאת ּבחינה לֹו ׁשּיׁש ּכיון קטּנה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּבמדרגה

ועצּומה: ּגדֹולה ְְֲֵַָָֻּומכּסית

B‚Â'.יב) E�ÈÓÈ ˙ÈË�אמרּו ז"ל רּבֹותינּו »ƒ»¿ƒ¿¿ְֵַָ

זֹורקן הּים ׁשהיה מלּמד (מכילּתא) ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבספרא

ּומה הּיּבׁשה אמרה לּים והּיּבׁשה ְְַַַַַַַַָָָָָָָָָלּיּבׁשה

יחיד הבל ׁשל ּדמֹו אּלא קּבלּתי ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹּבמקֹום

לקּבל אּוכל אי עּתה וגֹו' ארּורה לי ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָנאמר

ׁשאינֹו הקב"ה לּה ׁשּנׁשּבע עד האכלּוסים ְְִִֵֶֶַַָָָֻּכל

עד וגֹו' ימינ נטית ּדכתיב ּבּדין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָמעמידּה

אּתה מּכאן עּזיאל, ּבן יֹונתן ּתרּגם וכן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּכאן.

ּפֹולטן והיה לקּבלן הּים רצה לא ּכי ְְְְִֶַַָָָָָָָֹרֹואה

קי"ח ּבפסחים ׁשאמרּו מצינּו כן ולא ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלּיּבׁשה,

ּפלט ים ׁשל לׂשרֹו הקב"ה אמר לׁשֹונם ְְְְֶֶַָָָָֹוזה

יׁש עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמר לּיּבׁשה ְִֵֶַַַָָָָָָָאֹותם

מּמּנּו ונֹוטלּה וחֹוזר מּתנה רּבֹו לֹו ׁשּנֹותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

לֹו אמר וכּו' ּומחצה אחד ל אּתן לֹו ְְֱֵֶֶֶַַָָָָאמר

יהיה קיׁשֹון נחל לֹו אמר רּבֹו ׁשּתֹובע עבד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָיׁש

וראּו יׂשראל ּובאּו לּיּבׁשה ּפלטן מּיד ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָערב

הרי ּכאן. עד וגֹו' יׂשראל וּירא ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותם

חפץ הּים היה ׁשּלא ּבפרּוׁש ז"ל ְְֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאמרּו

לֹו ּכׁשהחזירתם ּכ אחר ּכן אם ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלפֹולטן

הצר לּמה ּגם לקּבלם, ׂשמח לא לּמה ְְְֲַַַַָָָָָָָָָֹֻהאדמה

לפני ׁשּל והרי ססרא מּמחנה לֹו לפרע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹה'

ערב: צרי היה ולא ּבעצמן לֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיחזירם

„BÚהּים אין ּכי רֹואֹות עינינּו הלא ֲִֵֵֵֶַָָֹקׁשה

ּפֹולטן אּלא ּובהמה אדם ּבתֹוכֹו ְְְֵֵֶָָָָָסֹובל

ּבּים אדם ּבני ׁשּטבעּו ּפעמים ׁשּזכּורני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּיּבׁשה

אחר מהם ההּוא ּבּיֹום מהם לּיּבׁשה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהׁשליכן

ׁשּיהיּו חפץ הּים ז"ל ּולדבריהם יֹומים אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיֹום

ׁשּפרׁשּו ורׁשּב"ם לרׁש"י וראיתי אצלֹו. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָעֹומדים

ׁשּימצאּו הּדגים ּפרנסת לצד הּוא הּים ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּטענת

קּבלם לא לּמה ּכן אם לדעת וצרי ְְִִִֵַַָָָָָָֹמזֹון.

והיה הּדגים. למזֹון והיּו הּיּבׁשה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָּכׁשּזרקתן

ראּויים ואינם סרּוחים היּו אז ּכי ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנראה

הּסתם מן ּכי ּדחּוי ּדברי וזה ּדגים. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלמאכל

לא מּדין לקברם לּיּבׁשה לֹומר ה' יתעּכב ְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלא

על קלֹונם לעּכב ּבּדבר צר אין וגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּתלין,

מיתה ואחר ׁשּימּותּו עד אּלא האדמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּפני

ׁשאין והגם קבּורה. ּבלא להתעּכב ּצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹמה

ז"ל, רּבֹותינּו מאמרי לפרׁש זה ּבחּבּור ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָּדרּכנּו

הּכתּוב, מׁשמעּות צר הּוא הענין זה ּכל ְְִִֶֶַַָָָָָֹעם

נראה חלּוקים מדרׁשים נאמר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹּוכדי

י"ד (מכילּתא ז"ל מאמרם ּפי על ְְְְֲִִִַַַָָָָלהתאימם

וגֹו' יׂשראל וּירא ּבּפסּוק אֹותֹו וכתבנּו ְְְְְִֵַַַַָָָל')

מיתה ּבגמר אֹותם ראּו ּכי הּים ׂשפת על ְְִִִֵַַַַָָָָמת

ּולפי וכּו', ואז ׁשּיּכירּו ּכדי חּיים קצת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבעֹודם

מה ּכי הּמאמרים, ב' אֹור זרח אּלּו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדבריהם

ּכי לצד הּוא אֹותם יפלט ׁשּלא הּים ְְִִֶֶַַַָָָֹֹּׁשּׁשאל

הּנזּכר לסּבת חּיים אֹותם לפלט אליו אמר ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹה'

ויראּו יׂשראל הּמצרּיים ׁשּיּכירּו ידידיו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלׂשּמח

נס הפלגת ּבדבריהם ּכאמּור ּבּוׁשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּותכּסם

ׁשּלא והגם הּפליטהזה, ענין זה ּבמאמרם רמּוז ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבֹותינּו כן ּפי על אף חּיים, ּבעֹודם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּתהיה

טען ולזה ּביניהם, ּׁשּידּוע למה סֹומכים ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָז"ל
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(é):íéøécà íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«

i"yx£zÙL�∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולהא∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו אבר∑ÙBÚk¯˙.ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ«∆∆ֲָ
ּבלע"ז החיים.פלו"ס אור ְַַ

(àé)àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläú§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, לקח",(יחזקאל הארץ אילי כב)"ואת חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ˙‰l˙."אילּותי ‡¯B�∑ »≈ƒְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ»¿ƒ…
ּתהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: ּכמֹו ימעטּו, ּפן ּתהּלֹותי מּלהּגיד החיים.יראּוי אור ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻ

(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£E�ÈÓÈ ˙ÈË�∑ונֹופלים ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ידֹו, נֹוטה הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש »ƒ»¿ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אֹומר: הּוא וכן לא)ּבהּטיתּה. אדם:(ישעיה ּביד הּנתּונים זכּוכית לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ידֹו יּטה "וה' ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּתּברין נֹופלים והן מעט ידֹו ‡¯ı.מּטה BÓÚÏ·z∑"הּצּדיק "ה' ׁשאמרּו: ּבׂשכר לקבּורה ׁשּזכּו החיים.מּכאן אור ְְְְְִִִֵֶַַַָƒ¿»≈»∆ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
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B‚Â'.י) EÁe¯· zÙL�'ג ּכנגד ּפרענּיֹות ג' »«¿»¿¬¿ְְֶֶָֻֻ

ׁשלל אחּלק ּׁשאמר מה ּכנגד ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָמחׁשבֹות,

ּבּים ויׁשּוט סּוס ׁשּימּלטּנּו הגם ּבזה ים ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָּכּסמֹו

על ׁשחׁשב העּנּוי ּוכנגד אבד, ׁשללֹו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנה

ּגם נפׁשי ּתמלאמֹו ּבאֹומרֹו ּכרמּוז ְְְְְִִִֵַַַָָָהיהּודים

אמר חרּבֹו להריק ּׁשחׁשב ּפרּוׁשמה וגֹו' צללּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ּכעֹופרת צללּו אּלא ּומּיד ּתכף מתּו ולא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמתּו,

ׁשהיּו (מכילּתא) ז"ל ואמרּו אּדירים ְְְְְִִִִֶַַָָָּבמים

ּומֹורידים לּׁשמים עד אֹותם מעלים ֲִִִִִַַַַַַָָהּמים

זמן, ּבאריכּות מתים והיּו הּתהֹום עד ְְְֲִִֵַַַַָָאֹותם

אֹומרֹו לב'והּוא ויכּון אּדירים ּבמים ּכעֹופרת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

צללּו אֹומרֹו והּוא הּׁשקיעּות, הּוא הא' ְְְְֲִִַָָָּדברים,

ּומּיד, ּתכף מּלמּות מניעתם הּוא והּב' ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכעֹופרת,

מּמעל יעלּום והם אּדירים ּבמים אֹומרֹו ְְְְֲִִִִֵַַַַַוהּוא

לאלהים וׁשבח ׁשיר ּומּיד ּתכף מּמֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹוימנעּום

ּומֹופתיו: נּסיו ְִַָָעל

B‚Â'.יא) ÌÏ‡a ‰ÎÓÎ ÈÓׁשאנּו ּכיון ּפרּוׁש ƒ»…»»≈ƒ¿ֵֵֶָָ

ׁשמֹו מצרים הּׂשר ׁשהּוא מצרים ְְְִִִִִֶַַַַרֹואים

אלים: ּבבני לה' ידמה מי ְְִִִִֵֵֵֶַמת

„BÚ(ט"ז (חגיגה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְֲִִֶֶֶַָָנראה

אינֹו העם ּבתֹו ּכׁשּנחּבא ודם ּבׂשר ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָמל

אֹות אלהינּו ּכן ּׁשאין מה זה הּוא ּכי ֱִִֵֵֵֶֶַַֹנּכר

אֹומרֹו והּוא ּבצבאֹו, אפּלּוהּוא ּכמכה מי ְְְֲִִִָָָֹ

רׁשּום הּמלּוכה הּכר ׁשּום ּבלא ּבאלים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשאּתה

הּוא:

„BÚ(מכילּתא) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶַָָירצה

יֹותר הרחֹוּקים על מֹוראֹו ודם ּבׂשר ְְִֵֶֶַַָָָָמל

הּקרֹובים על מֹוראֹו הקב"ה אבל ְְֲִִֵַַַָָמהּקרֹובים

אֹומרֹו והּוא וכּו', ּכייֹותר ּבאלים כמכה מי ְְְִִִֵֵָָָֹ

מי אימתי ּבּתחּתֹונים אבל יֹותר מּכירים ְֲִִִִֵֵַַַַָָָׁשם

חזק נֹותן ּכׁשאּתה ּבּקדׁש נאּדר ּכׁשאּתה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכמכה

מצרים ארץ ּכמעׂשה הּקדּׁשה לבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻואדר

הּקדּׁשה: והאּדיר רׁשע ּגאֹון הׁשּפיל ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֻאׁשר

„BÚנגיד ּדינּור נהר אֹומרֹו ּדר על ְְְִִִֶֶֶַַָירצה

י'), ד' (ּדניאל קדמֹוהי, מן ואמרּוונפיק ְְְְִִִִֵַָָָ

ׁשּמּזיעים החּיֹות מּזעת ּכי י"ג:) (חגיגה ֲִִִִִֵֶַַַַָז"ל

והּוא ּדינּור, נהר יֹוצא קדֹוׁש ׁשאֹומרים ְְְְִִֵֵֶַָּבעת

אֹותֹואֹומרֹו ּכׁשּמאּדרים ּפרּוׁש ּבּקדׁש נאּדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

ּבחּיֹות ׁשּנכנס הּמֹורא לצד אז ְְִֶֶַַַַַָָָֹּבּקדׁש

ההּוא הּנֹוראֹות עֹוׂשה אֹותֹו ְְְִֶֶַַַָּכׁשּמהּללים

ּדינּור: נהר ְִִִֶַַׁשּמּזיעים

.'B‚Â ‰NÚ ˙l‰˙ ‡¯B�לירא לּכל יׁש ּפרּוׁש »¿ƒ……≈¿ִֵֵַָֹ

ּפלא ּכּלם ׁשּמעׂשיו לצד ּתהּלֹותיו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻמהּגיד

אדם אין ּכי ּבתהּלֹותיו, ׁשּיצטּדק הּוא ְְִִִִִֵֵֶָָָָּומי

יהּללֹו ואי ּבֹו לׁשּבח הּמפלא ּדעת ְְְְְִֵֵַַַַַַַָֻיּׂשיג

מפלאת ּבחינה לֹו ׁשּיׁש ּכיון קטּנה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּבמדרגה

ועצּומה: ּגדֹולה ְְֲֵַָָֻּומכּסית

B‚Â'.יב) E�ÈÓÈ ˙ÈË�אמרּו ז"ל רּבֹותינּו »ƒ»¿ƒ¿¿ְֵַָ

זֹורקן הּים ׁשהיה מלּמד (מכילּתא) ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבספרא

ּומה הּיּבׁשה אמרה לּים והּיּבׁשה ְְַַַַַַַַָָָָָָָָָלּיּבׁשה

יחיד הבל ׁשל ּדמֹו אּלא קּבלּתי ׁשּלא ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹּבמקֹום

לקּבל אּוכל אי עּתה וגֹו' ארּורה לי ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָנאמר

ׁשאינֹו הקב"ה לּה ׁשּנׁשּבע עד האכלּוסים ְְִִֵֶֶַַָָָֻּכל

עד וגֹו' ימינ נטית ּדכתיב ּבּדין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָמעמידּה

אּתה מּכאן עּזיאל, ּבן יֹונתן ּתרּגם וכן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּכאן.

ּפֹולטן והיה לקּבלן הּים רצה לא ּכי ְְְְִֶַַָָָָָָָֹרֹואה

קי"ח ּבפסחים ׁשאמרּו מצינּו כן ולא ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלּיּבׁשה,

ּפלט ים ׁשל לׂשרֹו הקב"ה אמר לׁשֹונם ְְְְֶֶַָָָָֹוזה

יׁש עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמר לּיּבׁשה ְִֵֶַַַָָָָָָָאֹותם

מּמּנּו ונֹוטלּה וחֹוזר מּתנה רּבֹו לֹו ׁשּנֹותן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

לֹו אמר וכּו' ּומחצה אחד ל אּתן לֹו ְְֱֵֶֶֶַַָָָָאמר

יהיה קיׁשֹון נחל לֹו אמר רּבֹו ׁשּתֹובע עבד ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָיׁש

וראּו יׂשראל ּובאּו לּיּבׁשה ּפלטן מּיד ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָערב

הרי ּכאן. עד וגֹו' יׂשראל וּירא ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותם

חפץ הּים היה ׁשּלא ּבפרּוׁש ז"ל ְְֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאמרּו

לֹו ּכׁשהחזירתם ּכ אחר ּכן אם ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָלפֹולטן

הצר לּמה ּגם לקּבלם, ׂשמח לא לּמה ְְְֲַַַַָָָָָָָָָֹֻהאדמה

לפני ׁשּל והרי ססרא מּמחנה לֹו לפרע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹה'

ערב: צרי היה ולא ּבעצמן לֹו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיחזירם

„BÚהּים אין ּכי רֹואֹות עינינּו הלא ֲִֵֵֵֶַָָֹקׁשה

ּפֹולטן אּלא ּובהמה אדם ּבתֹוכֹו ְְְֵֵֶָָָָָסֹובל

ּבּים אדם ּבני ׁשּטבעּו ּפעמים ׁשּזכּורני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּיּבׁשה

אחר מהם ההּוא ּבּיֹום מהם לּיּבׁשה ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהׁשליכן

ׁשּיהיּו חפץ הּים ז"ל ּולדבריהם יֹומים אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיֹום

ׁשּפרׁשּו ורׁשּב"ם לרׁש"י וראיתי אצלֹו. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָעֹומדים

ׁשּימצאּו הּדגים ּפרנסת לצד הּוא הּים ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּטענת

קּבלם לא לּמה ּכן אם לדעת וצרי ְְִִִֵַַָָָָָָֹמזֹון.

והיה הּדגים. למזֹון והיּו הּיּבׁשה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָּכׁשּזרקתן

ראּויים ואינם סרּוחים היּו אז ּכי ליׁשב ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָנראה

הּסתם מן ּכי ּדחּוי ּדברי וזה ּדגים. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלמאכל

לא מּדין לקברם לּיּבׁשה לֹומר ה' יתעּכב ְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלא

על קלֹונם לעּכב ּבּדבר צר אין וגם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּתלין,

מיתה ואחר ׁשּימּותּו עד אּלא האדמה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּפני

ׁשאין והגם קבּורה. ּבלא להתעּכב ּצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹמה

ז"ל, רּבֹותינּו מאמרי לפרׁש זה ּבחּבּור ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָּדרּכנּו

הּכתּוב, מׁשמעּות צר הּוא הענין זה ּכל ְְִִֶֶַַָָָָָֹעם

נראה חלּוקים מדרׁשים נאמר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹּוכדי

י"ד (מכילּתא ז"ל מאמרם ּפי על ְְְְֲִִִַַַָָָָלהתאימם

וגֹו' יׂשראל וּירא ּבּפסּוק אֹותֹו וכתבנּו ְְְְְִֵַַַַָָָל')

מיתה ּבגמר אֹותם ראּו ּכי הּים ׂשפת על ְְִִִֵַַַַָָָָמת

ּולפי וכּו', ואז ׁשּיּכירּו ּכדי חּיים קצת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָּבעֹודם

מה ּכי הּמאמרים, ב' אֹור זרח אּלּו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדבריהם

ּכי לצד הּוא אֹותם יפלט ׁשּלא הּים ְְִִֶֶַַַָָָֹֹּׁשּׁשאל

הּנזּכר לסּבת חּיים אֹותם לפלט אליו אמר ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹה'

ויראּו יׂשראל הּמצרּיים ׁשּיּכירּו ידידיו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָלׂשּמח

נס הפלגת ּבדבריהם ּכאמּור ּבּוׁשה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּותכּסם

ׁשּלא והגם הּפליטהזה, ענין זה ּבמאמרם רמּוז ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבֹותינּו כן ּפי על אף חּיים, ּבעֹודם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּתהיה

טען ולזה ּביניהם, ּׁשּידּוע למה סֹומכים ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָז"ל
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(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰�∑העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤
i"yx£ÔeÊb¯È∑מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּב'דברימּפני ּכּמפרׁש ּבחזקה ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגת אנׁשי והרגּום .הּימים', ְֲִֵַַַַָָ

(åè)eâîð ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ
:ïòðë éáLé ìk−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא)?הֹולכים עליהם לא ׁשהרי ּכלּום לירא להם היה לא מּפניוהלא אּלא «≈¡≈≈»ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּומצטערים מתאֹוננים ׁשהיּו יׂשראלאנינּות, ׁשל ּכבֹודם ּכמֹו∑�e‚Ó.על עה)נמּסּו, אמרּו:(תהלים ּתמגגּנה". "ּברביבים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ»…ְְְְְִִִֶַָָָֹ

לכּלֹותנּו ּבאים הם ארצנּו''עלינּו את .ולירׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al zegiy ihewl)

ארצנּו את לירׁש . . ּבאים הם טו)עלינּו טו, (רׁש"י ְִִִֵֵֵֶַַַָָ

וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ׁשּזרעֹו לאברהם הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ל)נראה, ּכנענים(לד, ּביד היתה "מסרת : ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר עד אֹומרים ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד כו)ׁשּיּפלּו ׁשם,(ט, אלקי ה' "ּברּוְך : ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ּכנען". ארץ את להם לתת לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר החייםׁשעתיד אור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(æè)ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

z˜¯Ùc‡יג Ô�„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד Ôe�˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe�˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚ�Îaƒ¿»«

È‚Òaטז ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô�„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡�B�¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡�c¯È«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּוא חפץ ּכי הּכּונה וכּו' ׁשּנֹותן עבד יׁש ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּים

ּכל ּכי ותמצא אל. ּבמכעיסי הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹלגמר

חפצים ּומּטה מעלה ּברּואי וכל מעלה ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָׂשרי

אביֹונים הם ּכי ה' מצות לעׂשֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַוחׁשקים

ׁשם ּתמצא וכן מצוֹות, להם ׁשאין לצד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּדבר

מה' ּבּקׁש ּגבריאל ּכי סגיא ּבאֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֻּבפסחים

ּכי ׁשם ואמרּו האׁש מּכבׁשן אברהם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָלהּציל

ג' ותּציל ּתזּכה לֹו ואמר ׂשכרֹו קּפח לא ְְְְִִִֵֶַַַָָֹה'

הּוא זכּות ּכי הרי ּכאן, עד וכּו' ּבניו ְְְֲִִֵֵַָָָמּבני

ּולאֹוהבי לּצּדיקים חסד לעׂשֹות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָלּמלאכים

יציאת ׁשּתּגמר הּים חפץ היה כן ּוכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

והׁשיבֹו לּבֹו, צעק ולזה ּבּיּבׁשה ולא ּבּים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנפׁשם

לעתיד ּכי לגבריאל ׁשעׂשה ּכדר עליֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאל

חלק רׁשע עם לאּבד אחר זכּות לֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַָָימציא

ּבהם יעׂשה ׁשהּוא ססרא מחנה והּוא ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָּומחצה

רׁשעים: אּבּוד ְְִִִַָמצות

„BÚׁשּתּגמר חפץ ׁשהיה הּים ּבטענת טעם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיׁש

החּיּונּיּות ּכחֹות ּכל לקחת ּבּים ִִִַַַַָָָָָֹמיתתם

נפׁשֹות מּטבע ּכי העם, ׁשל הּנפׁשֹות ּכל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

(קהלת ּכאֹומרֹו מיתתן ּבמקֹום לעמד ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹהעּמים

לארץ, למּטה היא הּירדת הּבהמה ורּוח ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹג')

וכי לבהמֹות נמׁשלּו ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָוהעֹובדי

לבחינת ּבהם הּׂשר יזּכה ּבּים נפׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּתצא

אליו ּכׁשאמר ולזה מהענין, אצלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּמּׂשגֹות

ּבּדבר זֹוכה הארץ ּתהיה ׁשאז חּיים ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלפלטן

ׁשּמה יֹורדים הּנחתם ּבמקֹום מקֹומן קֹונים ְְְִִִִַָָָָָָּכי

ּכי רּבֹו ׁשענהּו עד וכּו' עבד יׁש לּבֹו ְִִֵֶֶֶַַַָָָצעק

ּכמֹות חּיים אדם ּבני ּפרּוׁש וכּו' ּבעדם לֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָיּתן

מהם חּיּותם וׁשאב לאּלּו ּבּדֹומין לֹו ּופרט ְְִֵֵֵֶַַַַָָָאּלּו

ׁשּפלטם אחר ולזה ּבּגּוף, לא חׁשקֹו עּקר ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא

האדמה ּוזרקתם הּים ׂשפת על נפׁשם ְְְְְְֲַַַַָָָָָָָָָויצתה

והארץ מּטבעֹו אינֹו ּכי לקּבלם רצה לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלּים

מּמּנה לּקחּו אׁשר ּבניה על המכּסית ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻהיא

ולא הּדבר. נֹוגע לּה ּכי לקּבלם ה' ְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹוהכריחּה

ּבפסחים ׁשם ּׁשאמרּו מּמה זה לדרּכנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתקׁשה

ואמרּו ׁשּבּים ּדגים ּפתחּו לּים ה' ּכׁשּפרע ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכי

נֹוגע להם ּכן אם ּכאן, עד לעֹולם ה' ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָואמת

ּבקּבלתם הּים יחּפץ אׁשר ּבעת ּכי ואּולי ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּדבר,

הּדגיםּב היּו חּיים ׁשהם ּבזמן ׁשהּוא תֹוכֹו ְְִִִֵֶֶַַַָָ

ואז ׁשּימּותּו קדם ּוביני ּביני מהם ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹנהנים

ועל מזֹון מהם עֹוד להם ואין הּים ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁשליכם

ׁשּנתעּצם מי וראיתי ׁשירה. אמרּו ּפרנסתם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָזמן

ּכיד עבד יד הלא וכּו' עבד יׁש הּים ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבטענת

על נכֹונה טענתֹו הּים ּכי קהּוי ּבזה ואין ְְֲִִֵֶַַַַָָָָרּבֹו,

יהבי מיהב מּׁשמים כ"ה,) (ּתענית אֹומרם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּדר

הּוא אדֹונֹו אדנּות ועל ׁשקלי, לא ְְְְֲִֵַַַַֹמיׁשקל

מעבדי עבד לאיזה זה מקרה קרה וכי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹומר

אמר לא ולזה וכּו', וחזר רּבֹו לֹו ׁשּנתן ְְְֶֶַַַַָָָָֹה'

אינּה זֹו ּכי וכּו' וחֹוזר וכּו' ׁשּנֹותן אדֹון ְְְִֵֵֵֵֶָָיׁש

ּוכאּלּו רּבֹו ּכיד עבד יד ואדרּבא ויׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָטענה

מתנהג אינֹו ּכי לרּבֹו הם ּדבריו אּלא נתן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא

עבדיו: עם ֲִֵָָּכן

B‚Â'.טו) eÏ‰·� Ê‡אינֹו ּכי לֹומר אז אֹומרֹו »ƒ¿¬¿ְִֵַָ

ׁשל זמן ׁשהּוא עּתה עד ּבֹו ׁשּדּבר ְְִִֵֶֶֶַַַַָּבזמן

ּגֹואלנּו, ּביאת זמן על אּלא לארץ ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנכנסים

הּוא וכן אדֹום, אּלּופי נבהלּו אז אמר ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָולזה

ירׁשה, אדֹום והיה י"ח) כ"ד (ּבּמדּבר ְְְֱִֵֵַָָָָאֹומר

ולזה ועּמֹון, ּבמֹואב לזּכֹות זמן יחּול אז ְְְְְְִֶַַַָָָָוגם

ׁשּלאאמר וטעם רעד, יאחזמֹו מֹואב אילי ְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבּתֹו עם ּפרּוׁש מאב הּוא ּגם ּכי עּמֹון, ְִִִִִֵֵַַָהזּכיר

מהּכנעני, הּנׁשאר ּבכל נזּכה ּכן ּגם ואז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבא,

ואמר כנען, יׁשבי ּכל נמגּו אֹומרֹו יֹוׁשבי,והּוא ְְְְְְֵֵַַָָָָֹ

וטעם העּמים, ׁשאר אפּלּו ּבהם ׁשּיּטהרּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָלֹומר

נתקּים ּכאּלּו ה' ּדּבר ּכי עבר לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵַָָאֹומרֹו

ְָָוהיה:
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i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא)הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין אׁשר(יהושע את ׁשמענּו "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'" ÚÈ·¯.הֹוביׁש „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È�˜∑אּמֹות מּׁשאר עלחּבבּת ׁשחביב יקרים ּבדמים הּקנּוי ּכחפץ ְִ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

החיים.האדם אור ָָָ

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàázzìòt EzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé:E §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ¨−«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑יּכנ ׁשּלא מׁשה וכּו'נתנּבא לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מרּגלים ּגזרת נגזרה ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהכי

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מקֹום, מּכל Ez·LÏ.עדין, ÔBÎÓ∑מּטה ׁשל מעלהמקּדׁש ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְֲִִִִַַַָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפעלּת ה'.∑L„wÓ.אׁשר ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְֲֶַָָƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית מט)חביב ואימתי(ישעיה ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי "אף ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי .יּבנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו החיים.ׁשהּוי"ו אור ְִִֶַָָ

(èé)ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)dãéa ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? ׁשּתלדהיכן אּמי 'עתידה אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', י''ב)ּבן ׁשמֹו(דף על נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ûz‰ זמר∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּמצרים תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר .(מכילתא)לּנׁשיםמׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‡˙¯יז Cz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL� ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) „Ú 'B‚Â Ïtzוׁשּלאחריו זה ּפסּוק ƒ…¿«¿ְְֲֶֶַָָ

אחת לארץ הכנסֹות ב' על אחד ּכל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָידּבר

אמר ולזה הּמׁשיח, ּבימי ואחת מׁשה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבימי

ּכפּולים: ְְִִִָָהענינים

B‚Â'.יח) CÏÓÈ '‰,מל ה' אמרּו ׁשּלא טעם ƒ¿…¿ְֶֶֶַַָֹ

ּפרּוׁש וגֹו' בא ּכי הּטעם עצמם הם ְְְִֵֵַַַַָָָאמרּו

אחת, ּבאּמה אּלא הּמׁשּפט נעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻלצד

אֹומרֹו סוהּוא בא לאּכי ּכי וגֹו' ּפרעה ּוס ְְְְִִַָֹֹ

אּמֹות אׁשר האלהּות ּכל הכחׁשת מּזה ְֱֲִֶֶַַַָָָֹֻֻיּקח

נּכרת מלכּותֹו אין ולזה יעבדּו אֹותם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולם

יעׂשה ּכי לבֹוא לעתיד ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלעֹולם,

על למל ה' יהיה אז הּגֹויים ּבכל מׁשּפט ְְְְִִִֶֶֶַַָָָה'

:ימל ה' אֹומרֹו והּוא הארץ, ְְְִֶָָָֹּכל

B¯ÓB‡ ÌÚË ‰ˆ¯È B‡ּכי מל ולא ימל ƒ¿∆««¿ְְִִֶֶֹֹ

היּו ּכּלם ּפרּוׁש וגֹו' ּפרעה סּוס ְְֵַָָָֹֻבא

נמלט לא ּכי ּבזה והּכּונה אחד ּכסּוס ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבטביעה

יּטבעּו אחד אדם ׁשּיטּבע ּכׁשם אחד עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהם

הפלגת לעֹולם מּגיד היה אם אמת והן ְְֱִִֵֶַַַָָָָָָֻּכּלם,

ּפאר ּתגּברת ּגדּלת העֹולם להּכיר הּנס ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻועצם

ׁשֹומעיו ּכל אׁשר אמּונתנּו יסֹוד והֹוד ְְְֱֲִֵֶָָָָנּצחֹון

אדֹוננּו זה הּוא ּכי יקר הבּו ויאמרּו ְְְְֲֲִִֵֶַָָֹיתלהבּו

ׁשּלא אּלא למל ה' יהיה ּומעּתה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמלּכנּו

והּוא יׂשראל, ּבני זּולת ונמלטּו ּבּיּבׁשה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהלכּו

לא ולהם וגֹו' הלכּו יׂשראל ּובני ְְְְְְִֵֵֶָָָֹאֹומרֹו

להיֹותֹו ּבּדבר נֹוגעים הם ּכי האּמֹות ְְְְִִִִֵַָָָֻיׁשמעּו

ֱֵֶֹאלהיהם:



סט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא)הרחֹוקים הּקרֹובים,∑ÁÙÂ„.על ׁשּנאמרעל ב)ּכענין אׁשר(יהושע את ׁשמענּו "ּכי ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ»««ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'" ÚÈ·¯.הֹוביׁש „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ּכתרּגּומֹו.˙È�˜∑אּמֹות מּׁשאר עלחּבבּת ׁשחביב יקרים ּבדמים הּקנּוי ּכחפץ ְִ««¬…««¬…ְְַ»ƒ»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

החיים.האדם אור ָָָ

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàázzìòt EzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé:E §Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ¨−«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑יּכנ ׁשּלא מׁשה וכּו'נתנּבא לארץ יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר לא לכ לארץ, ס ¿ƒ≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
מרּגלים ּגזרת נגזרה ׁשּלא אף האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: קי"ט ּדף נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהכי

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע ולא נּבא מקֹום, מּכל Ez·LÏ.עדין, ÔBÎÓ∑מּטה ׁשל מעלהמקּדׁש ׁשל ּכּסא ּכנגד מכּון ְֲִִִִַַַָָָָָֹ»¿ƒ¿¿ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּפעלּת ה'.∑L„wÓ.אׁשר ,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם מּתבת להפרידֹו ּגדֹול, זקף עליו הּטעם ְֲֶַָָƒ¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית מט)חביב ואימתי(ישעיה ידים, ּבׁשּתי ּומקּדׁש ארץ", יסדה ידי "אף ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּלֹו הּמלּוכה ׁשּכל לבא לעתיד ועד", לעֹולם ימל ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי .יּבנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑,ּפתּוחה היא ,לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבללׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

היא קמּוצה ׁשּמּוׁש, ּבֹו החיים.ׁשהּוי"ו אור ְִִֶַָָ

(èé)ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
:íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§¬©¨«

i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)dãéa ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑קדם אהרן, אחֹות ּכׁשהיתה נתנּבאה? ׁשּתלדהיכן אּמי 'עתידה אמרה: מׁשה, ׁשּנֹולד «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו'', י''ב)ּבן ׁשמֹו(דף על נקראת ּכׁשּנצטרעה, עליה נפׁשֹו ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

Ûz‰ זמר∑‡˙ מיני ׁשל ÏÁÓ·e˙.ּכלי ÌÈt˙a∑להם עֹוׂשה הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּדֹור צדקנּיֹות היּו מבטחֹות ∆«…ְִִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מּמצרים תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

(àë)ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬
:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ׁשירה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לאנׁשים: ׁשירה אמר .(מכילתא)לּנׁשיםמׁשה «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

‡˙¯יז Cz�ÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z�˜˙‡ Cz�ÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B�˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È�·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È·� ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒ�e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL� ÏÎ e˜Ù�e d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

ÈÈכא Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡È�ÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i�˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) „Ú 'B‚Â Ïtzוׁשּלאחריו זה ּפסּוק ƒ…¿«¿ְְֲֶֶַָָ

אחת לארץ הכנסֹות ב' על אחד ּכל ְְֵֶֶַַַַַָָָָָידּבר

אמר ולזה הּמׁשיח, ּבימי ואחת מׁשה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבימי

ּכפּולים: ְְִִִָָהענינים

B‚Â'.יח) CÏÓÈ '‰,מל ה' אמרּו ׁשּלא טעם ƒ¿…¿ְֶֶֶַַָֹ

ּפרּוׁש וגֹו' בא ּכי הּטעם עצמם הם ְְְִֵֵַַַַָָָאמרּו

אחת, ּבאּמה אּלא הּמׁשּפט נעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֻלצד

אֹומרֹו סוהּוא בא לאּכי ּכי וגֹו' ּפרעה ּוס ְְְְִִַָֹֹ

אּמֹות אׁשר האלהּות ּכל הכחׁשת מּזה ְֱֲִֶֶַַַָָָֹֻֻיּקח

נּכרת מלכּותֹו אין ולזה יעבדּו אֹותם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהעֹולם

יעׂשה ּכי לבֹוא לעתיד ּכן ּׁשאין מה ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלעֹולם,

על למל ה' יהיה אז הּגֹויים ּבכל מׁשּפט ְְְְִִִֶֶֶַַָָָה'

:ימל ה' אֹומרֹו והּוא הארץ, ְְְִֶָָָֹּכל

B¯ÓB‡ ÌÚË ‰ˆ¯È B‡ּכי מל ולא ימל ƒ¿∆««¿ְְִִֶֶֹֹ

היּו ּכּלם ּפרּוׁש וגֹו' ּפרעה סּוס ְְֵַָָָֹֻבא

נמלט לא ּכי ּבזה והּכּונה אחד ּכסּוס ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבטביעה

יּטבעּו אחד אדם ׁשּיטּבע ּכׁשם אחד עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהם

הפלגת לעֹולם מּגיד היה אם אמת והן ְְֱִִֵֶַַַָָָָָָֻּכּלם,

ּפאר ּתגּברת ּגדּלת העֹולם להּכיר הּנס ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻועצם

ׁשֹומעיו ּכל אׁשר אמּונתנּו יסֹוד והֹוד ְְְֱֲִֵֶָָָָנּצחֹון

אדֹוננּו זה הּוא ּכי יקר הבּו ויאמרּו ְְְְֲֲִִֵֶַָָֹיתלהבּו

ׁשּלא אּלא למל ה' יהיה ּומעּתה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמלּכנּו

והּוא יׂשראל, ּבני זּולת ונמלטּו ּבּיּבׁשה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהלכּו

לא ולהם וגֹו' הלכּו יׂשראל ּובני ְְְְְְִֵֵֶָָָֹאֹומרֹו

להיֹותֹו ּבּדבר נֹוגעים הם ּכי האּמֹות ְְְְִִִִֵַָָָֻיׁשמעּו

ֱֵֶֹאלהיהם:



glyaע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'f iriax meil inei xeriy

(áë)-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©
ìL eëìiå øeL:íéî eàöî-àìå øaãna íéîé-úL ®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§¨−§Ÿ¨¬§¨«¦

i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּכרחם ּבעל מהּסיען טֹובֹותׁשעּטרּו ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את (מכילתא)צרים «««…∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם מֹוצאין יׂשראל א)והיּו השירים עם(שיר ל נעׂשה זהב "ּתֹורי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכרחם ּבעל להּסיען הצר לפיכ הּכסף". החיים.נקּדֹות אור ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻֻ

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåíéøî ék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä¥®©¥¬¨«¨§¨−¨¨«

i"yx£‰˙¯Ó e‡·iÂ∑ּבתיבת הּנׁשרׁשת ה"א ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ה"א ּכל וכן לתי"ו, ׁשרׁש ׁשל הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא לה"א נדּבקת ּכׁשהיא ּובסמיכתּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרה,

ּכמֹו ּבסמיכתּה, לתי"ו ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש כז)ׁשהיא לי",(ישעיה אין א)"חמה ׁשל(אסתר ה"א הרי ּבֹו". ּבערה "וחמתֹו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת מּפני לתי"ו נהפכת ל)ׁשרׁש חּיה",(בראשית "לנפׁש ּבלהה". אמתי "הּנה ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לג) הרמתה"(איוב "ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו החיים."וזהמּתּו אור ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«
i"yx£e�liÂ∑הּוא נפעל לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל "לׁשֹון אל: הּדּבּור להסב ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", «ƒ…ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבאמרֹוהאדם: אליו הּדּבּור מּוסב שי"י ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, לֹונן, אמר: ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
החיים.שי"י אור

(äë)íénä-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«

i"yx£BÏ ÌN ÌL∑אדּמה ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ׁשל ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן מ)ודיניןּבמרה .(סנהדרין »»ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
e‰q� ÌLÂ∑,לׁשּתֹות מים לנּו ׁשּיהיה רחמים עלינּו ּבּקׁש יפה: ּבלׁשֹון ּבמׁשה נמלכּו ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

נתלֹוננּו .אּלא ְְִֶָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéøLiäå E ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨

éìò íéNà-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnäéðà ék E ©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬
:Eàôø ýåýé§Ÿ̈−«Ÿ§¤«

i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה עׂשּיה∑NÚz‰.זֹו ּבהם∑z�Ê‡‰Â.היא לדקּדק אזנים .ּתּטה ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ«¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶֶַַַָָ
ÂÈwÁŒÏk∑?'נאסרּו לּמה ּבאּלּו, אּסּור 'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ּבלא מל ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים »À»ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

„ÛeÒכב ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ù�e¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

iÓ‡כג ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzL�ƒ¿≈

iÓÏ‡כה ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq�«¿≈

„ÈÈכו ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡�‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) ‰LÓ ÚqiÂעל זֹו נסיעה ּפרּוׁש «««∆¿ְִֵַָ

ה': ּפי על ואיל ּומּכאן נסעּוה מׁשה ְִִִֵֶַָָָָָּפי

B‚Â'.כג) ‰˙¯Ó e‡·iÂלּמה לדעת צרי «»…»»»¿ִַַָָָָ

מרה, ולפעמים מרתה לּה יקרא ְְְְִִִִִָָָָָָָָָלפעמים

ׁשל והּמעין מרתה היה הּמקֹום ׁשם ּכי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָונראה

ואמר מיחד, ׁשם לֹו היה לא ׁשּבֹו ולאמים ְְְִֵֶַַָָָָֹֹֻ

ׁשהיה מהּמעין ּפרּוׁש מּמרה מים לׁשּתת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיכלּו

חזר ּכ ואחר הם, מרים ּכי מּטעם ְְִִִֵַַַַַָָָָָָּבמרתה

הּוא ׁשאמר מרה ׁשם ּכי ל לגּלֹות ְְִֵֶַַַָָָָהּכתּוב

מימיו ׁשּמצאּו אחר ההּוא לּמעין ׁשּנקּבע ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשם

ּולדר העתיד, ׁשם על הּכתּוב קראֹו ְְִִֵֶֶֶַַָָָָמרים

אֹומרֹו נכֹון על יבֹוא לצדזה הם, מרים ּכי ְְִִֵֶַַָָָ

עדין ואז העתיד על הּוא מרה ׁשם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּקריאת

מרה ׁשמּה נקרא מיםלא לׁשּתֹות אמר ּוכאּלּו ְְְְִִִִַַָָָָָֹ

לֹומר הצר לזה והבן:מּמרתה, הם מרים ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

Ó‡Ï¯.כד) 'B‚Â epliÂּבגנּותם הּכתּוב יסּפר «ƒ…¿≈…ְְִֵַַָָ

אּלא מקּפיד הּכתּוב ואין ּבריב, ּבאּו ְְְִִִֵֶַַָָָּכי

ּנׁשּתה מה אֹומרם ּפרט על אבל ּתלּונֹותם, ְְְְֲִֶַַַַָָָעל

ׁשֹואל ּכדר אֹומרים היּו אם ה' יקּפיד ְְְִִִֵֶֶַָֹלא

ְֶחסרֹונֹו:

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy

ּבהם וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי החיים."רפאּות אור ְְְִִֶָ

ß hay 'g iying mei ß

(æë)íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¤
íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ

:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½§¥¨−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑והּוצרכּו מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, המצה)לּמן. משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים א'– ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
היה, ׁשּבתּבׁשּבת ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היה ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם א)וירד טז, (רש"י ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבדרְך לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא כה)הּפׁשט יׂשראל(טו, ּבני קּבלּו ׁשּבמרה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתֹורה ׁשל ודינין)ּפרׁשּיֹות אדּמה ּפרה ּבפעל.ׁשּיתעּסקּו(ׁשּבת, זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין אְך ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£e�liÂ∑הּלחם ׁשּכלה החיים.לפי אור «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

ÔÈÚeaÓכז ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·�Èא ‡zL�k Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏË�e¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa È�ÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כו) ÚBÓL Ì‡לחקּפרּוׁש ׁשמֹוע אם ƒ»«¿ְִֵַָֹ

ּתזּכּו ּבסמּו ּכאמּור ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶָָָָָּומׁשּפט

ּדר על ,יתּבר מּמּנּו ּפרּוׁש ה' ּבקֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשמע

אלהים קֹול עם הׁשמע ל"ג) ד' (ּדברים ְְֱֲִִַָָָֹאֹומרֹו

וה' ,ּכ אחר ּׁשּזכּו למה ׁשּיזּכּו ּומבּׂשרם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָוגֹו',

נ"ו:) (סנהדרין קדם ודינים ׁשּבת להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹנתן

הּתֹורה יצּום אּלּו למצוֹות יׁשמעּו אם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָלנּסֹותם

למעלה אֹומרֹו והּוא ּפרּוׁשּכּלּה, נּסהּו וׁשם ְְְְְִֵַָָָָֻ

רמז ׁשּכאן ותמצא הּתֹורה. ּבקּבלת יעמד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹאם

ולעׂשֹות, לׁשמר ּוללּמד ללמד מצוֹות ד' ְְְְְֲִִִֵַַַָֹֹהּכתּוב

זֹו ה' ּבקֹול וגֹו' ׁשמֹוע אם אמר ללמד ְְְְִִֶֶַַָָֹּכנגד

הּנזּכר, לּטעם הּׁשמיעה וכפל ּתֹורה, ְְְְִִַַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבחׁשק הּתֹורה עסק ׁשּיהיה להם לרמז ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּגם

עֹוד ללמד יתאּוה לֹומד ׁשעֹודּנּו ׁשהגם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּגדֹול

ּוכנגד ּבלּמּודֹו. וקץ ׂשבע ׁשאינֹו יּגיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָוזה

אמר ּדרללּמד על ּתעׂשה ּבעיניו והּיׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אף ּבחּנם אני מה ל"ז.) (נדרים ז"ל ְְְֲִִִַָָָָאֹומרם

הּדר זה על הּוא הּדברים וׁשעּור ּבחּנם, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּתה

ּברּואיו עם הּוא לעׂשֹות יתּבר ּבעיניו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָוהּיׁשר

אּתה, ּכן ּגם ּתעׂשה ּבחּנם הּתֹורה להם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

אמר עׂשה מצות למצותיו,ּוכנגד והאזנּת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אמר ּתעׂשה לא מצות חּקיוּוכנגד ּכל וׁשמרּת ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּתעׂשה: לא על הּצֹודקת ׁשמירה ְְֲִֶֶֶַַַָֹלׁשֹון

.'B‚Â ÈzÓN ¯L‡אׁשר לֹומר ׁשּפרט טעם ¬∆«¿ƒ¿ֲֵֵֶֶַַַ

מבטיח אינֹו ּכי יאמרּו לבל נתּכּון ְְְְְִִִֵֵַַַַֹוגֹו'

ּבאהאּלא אם אבל מחלה עליהם להביא ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הבטחה, ּכאן ואין ּכרבא לקי הּוצא ּבהּדי ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָלזּולת

ּוראּו ּולכּו ּבמצרים, ׂשמּתי אׁשר אמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָלזה

מחלֹות ּכּמה ה' ׁשהביא ׁשהגם מצרים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמעׂשה

למדּת הא ּבהם ּתּגע לבל לּמּכה מגּביל ה' ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהיה

חסּדֹו להם ה' יפליא אף חרֹון ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָׁשאפּלּו

ה': ְִֵַויּצילם

.E‡Ù¯ '‰ È�‡ Èkׁשאינם חלאים לצד ּפרּוׁש ƒ¬ƒ…¿∆ְֳִֵֵֶַָָ

הּכל ל'.) (ּכתּבֹות ז"ל ּכאֹומרם ׁשמים ְְְִִֵַַָָֹֻּבידי

אמר לזה ּופחים. מּצּנים חּוץ ׁשמים ּכיּבידי ִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מהם מקרה ל ׁשּיקר הגם ּפרּוׁש רפא ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאני

מהם: ארּפא ְֲֲִֵֶֶַאני

a„na¯.ב) 'B‚Â e�BliÂּתלּונתם ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿«ƒ¿»ְִֵָָ

ידּוע ּכי מדּבר, ּדר הביאם על ְְֲִִִֶֶַַָָָָָהיתה

וזֹו זה ּדר לבד יׁשנֹו ּכי ּכנען ארץ ּדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהיה

היה והּדבר מדּבר, ּדר ׁשהביאּום ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתלּונתם

חׁשבּו ויׂשראל ידּועֹות עצּומֹות לסּבֹות ה' ְְְְְֲִִֵֵֵָָמאת

לסּבה זה ּדר להביאם ׁשּנתחּכם הּוא מׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכי

ְָידּועה:



עי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy

ּבהם וכּיֹוצא אדּמה ּופרה חזיר, ואכילת ּכלאים, לביׁשת ‡N.ּכגֹון: ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑הּוׂשמה ּכלא הּוא הרי אׂשים ואם ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ…»ƒ»∆ְְְֲִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"רֹופא ה' אני מהם,.(מכילתא)"ּכי ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ה' אני "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹומר הּוא וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ׁשּמחזירים ּדברים ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ג)ּכרֹופא (משלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
"לׁשר ּתהי החיים."רפאּות אור ְְְִִֶָ

ß hay 'g iying mei ß

(æë)íéòáLå íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦§¦§¦´
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙�ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑להם נזּדּמנּו ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.ּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)-ìà ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¤
íBé øNò äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧¨¨¬Æ

:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì©´Ÿ¤©¥¦½§¥¨−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑והּוצרכּו מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי זֹו, חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, המצה)לּמן. משיורי רא''ם סעּדֹות,(גירסת ואחת ׁשּׁשים א'– ויֹום ּבאּיר, ּבט"ז מן להם וירד ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
היה, ׁשּבתּבׁשּבת ּבמּסכת פז)ּכדאיתא .(דף ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l zegiy ihewl)

היה ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם א)וירד טז, (רש"י ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשּבדרְך לֹומר, ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ּבט"ו סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא זה ׁשּלפי הּמפרׁשים, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָהקׁשּו

לעיל רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ּבׁשלמּותּה ׁשּבת ׁשמירת על נצטּוּו לא כה)הּפׁשט יׂשראל(טו, ּבני קּבלּו ׁשּבמרה , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּתֹורה ׁשל ודינין)ּפרׁשּיֹות אדּמה ּפרה ּבפעל.ׁשּיתעּסקּו(ׁשּבת, זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין אְך ׁשּבת, ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£e�liÂ∑הּלחם ׁשּכלה החיים.לפי אור «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

ÔÈÚeaÓכז ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·�Èא ‡zL�k Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏË�e¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa È�ÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÚב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כו) ÚBÓL Ì‡לחקּפרּוׁש ׁשמֹוע אם ƒ»«¿ְִֵַָֹ

ּתזּכּו ּבסמּו ּכאמּור ׂשם אׁשר ְְְֲִִֶָָָָָּומׁשּפט

ּדר על ,יתּבר מּמּנּו ּפרּוׁש ה' ּבקֹול ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלׁשמע

אלהים קֹול עם הׁשמע ל"ג) ד' (ּדברים ְְֱֲִִַָָָֹאֹומרֹו

וה' ,ּכ אחר ּׁשּזכּו למה ׁשּיזּכּו ּומבּׂשרם ְְְְְִֶֶַַַַַָָָוגֹו',

נ"ו:) (סנהדרין קדם ודינים ׁשּבת להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹנתן

הּתֹורה יצּום אּלּו למצוֹות יׁשמעּו אם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָלנּסֹותם

למעלה אֹומרֹו והּוא ּפרּוׁשּכּלּה, נּסהּו וׁשם ְְְְְִֵַָָָָֻ

רמז ׁשּכאן ותמצא הּתֹורה. ּבקּבלת יעמד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹאם

ולעׂשֹות, לׁשמר ּוללּמד ללמד מצוֹות ד' ְְְְְֲִִִֵַַַָֹֹהּכתּוב

זֹו ה' ּבקֹול וגֹו' ׁשמֹוע אם אמר ללמד ְְְְִִֶֶַַָָֹּכנגד

הּנזּכר, לּטעם הּׁשמיעה וכפל ּתֹורה, ְְְְִִַַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבחׁשק הּתֹורה עסק ׁשּיהיה להם לרמז ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּגם

עֹוד ללמד יתאּוה לֹומד ׁשעֹודּנּו ׁשהגם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּגדֹול

ּוכנגד ּבלּמּודֹו. וקץ ׂשבע ׁשאינֹו יּגיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָוזה

אמר ּדרללּמד על ּתעׂשה ּבעיניו והּיׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אף ּבחּנם אני מה ל"ז.) (נדרים ז"ל ְְְֲִִִַָָָָאֹומרם

הּדר זה על הּוא הּדברים וׁשעּור ּבחּנם, ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאּתה

ּברּואיו עם הּוא לעׂשֹות יתּבר ּבעיניו ְְְְֲִִֵַַַָָָָָוהּיׁשר

אּתה, ּכן ּגם ּתעׂשה ּבחּנם הּתֹורה להם ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

אמר עׂשה מצות למצותיו,ּוכנגד והאזנּת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אמר ּתעׂשה לא מצות חּקיוּוכנגד ּכל וׁשמרּת ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ּתעׂשה: לא על הּצֹודקת ׁשמירה ְְֲִֶֶֶַַַָֹלׁשֹון

.'B‚Â ÈzÓN ¯L‡אׁשר לֹומר ׁשּפרט טעם ¬∆«¿ƒ¿ֲֵֵֶֶַַַ

מבטיח אינֹו ּכי יאמרּו לבל נתּכּון ְְְְְִִִֵֵַַַַֹוגֹו'

ּבאהאּלא אם אבל מחלה עליהם להביא ׁשּלא ְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הבטחה, ּכאן ואין ּכרבא לקי הּוצא ּבהּדי ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָלזּולת

ּוראּו ּולכּו ּבמצרים, ׂשמּתי אׁשר אמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָלזה

מחלֹות ּכּמה ה' ׁשהביא ׁשהגם מצרים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָמעׂשה

למדּת הא ּבהם ּתּגע לבל לּמּכה מגּביל ה' ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָהיה

חסּדֹו להם ה' יפליא אף חרֹון ּבׁשעת ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָׁשאפּלּו

ה': ְִֵַויּצילם

.E‡Ù¯ '‰ È�‡ Èkׁשאינם חלאים לצד ּפרּוׁש ƒ¬ƒ…¿∆ְֳִֵֵֶַָָ

הּכל ל'.) (ּכתּבֹות ז"ל ּכאֹומרם ׁשמים ְְְִִֵַַָָֹֻּבידי

אמר לזה ּופחים. מּצּנים חּוץ ׁשמים ּכיּבידי ִִִִִִִֵֶַַַָָָ

מהם מקרה ל ׁשּיקר הגם ּפרּוׁש רפא ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹאני

מהם: ארּפא ְֲֲִֵֶֶַאני

a„na¯.ב) 'B‚Â e�BliÂּתלּונתם ּכי ּפרּוׁש «ƒ¿«ƒ¿»ְִֵָָ

ידּוע ּכי מדּבר, ּדר הביאם על ְְֲִִִֶֶַַָָָָָהיתה

וזֹו זה ּדר לבד יׁשנֹו ּכי ּכנען ארץ ּדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהיה

היה והּדבר מדּבר, ּדר ׁשהביאּום ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּתלּונתם

חׁשבּו ויׂשראל ידּועֹות עצּומֹות לסּבֹות ה' ְְְְְֲִִֵֵֵָָמאת

לסּבה זה ּדר להביאם ׁשּנתחּכם הּוא מׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּכי

ְָידּועה:



glyaעב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy

(â)ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤
-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì̈®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk̈©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e�˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑לעׂשֹות ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), מֹותנּו ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות מתיםאנחנּו, והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו דמיתנא", החיים."לוי אור ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ

(ã)-ïî íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤¦
epqðà ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©£©¤²

:àì-íà éúøBúa Cìéä£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ

i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑יֹום אכילת מחרצר לצר הּיֹום ילקטּו ולא ּביֹומֹו, ‰CÏÈ.(מכילתא)ילקטּו epq�‡ ÔÚÓÏ ¿«¿ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹֹ¿««¬«∆¬≈≈
È˙¯B˙a∑ּבֹו הּתלּויֹות מצֹות יׁשמרּו ללקטאם ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא החיים.– אור ¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹ

(ä)äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½
íBé eè÷ìé-øLà ìò|:íBé ©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰�LÓ ‰È‰Â∑ולּמחרת הּׁשבּוע.∑LÓ�‰.לּיֹום ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים ׁשהיּו אני:על ואֹומר ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לחם "לקטּו וזהּו: יֹוםֿיֹום, וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ׁשּיביאּו לאחר מׁשנה", והיה יביאּו ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"אׁשר
ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם הּׁשּׁשי ּבּיֹום לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם נמצא היה ּבלקיטתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמׁשנה",

יֹומים ללחם ּפעמים, העמר למּלאֹות החיים.ּבּבית אור ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹ

˜„Ìג ‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ È�a ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡�ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡�ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡�˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡�ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד ˙ÈÁÓ ‡�‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq�‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

Ôe˙ÈÈcה ˙È Ôe�w˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈ¯ˆÓ.ג) ı¯‡a '‰ „È·היּו אם ּכי ּפרּוׁש ¿«¿∆∆ƒ¿«ƒִִֵָ

היה מה לצאת ממאנים והיּו ְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבמצרים

הם ּכי אמרּו לזה ה', הרּוגי מתים היּו ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָהּדבר

על מצרים ּבארץ ממיתם ה' ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבֹוחרים

על ּברעב, וימּותּו לצאת, יֹודּו ולא ְְֵֵַָָָָָָֹמאּונם

חרב חללי היּו טֹובים ד') (איכה אֹומרֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָּדר

רעב: ְֵֵַָָמחללי

.'B‚Â ¯ÈÒ ÏÚ e�z·Laּכי למד אּתה מּכאן ¿ƒ¿≈«ƒ¿ִִֵַָָָ

ׁשּלא אֹותם הם זה הרע לׁשֹון ְְֵֵֶֶַַָָָֹמדּברי

הּׁשֹוטרים, והם מצרים סבלֹות על עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹהיּו

אכלּו עניא לחמא הּגלּות על סֹובלי המעּנים ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֻּכי

ו הּואּבמצרים. ּברׁשע הרׁשּומים ׁשהם אּולי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ואבירם: ֲִַָָָּדתן

.'B‚Â ÏÚ e�z·Laהּבׂשר ּובאמצעּות ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈«¿ְְֵֶַָָָ

היה ּכי לּׂשבע לחם אֹוכלים ְִִֶֶַַָָָהיּו

הּפת: את ּבֹו ללּפת ְֵֶַַַַָָהּבׂשר

B‡ּפרּוׁש לחם אכלּו ׁשּכבר מּלבד ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָירצה

על ּבׂשר לאכל מֹוסיפין היּו ְֱִִֶַָָָָָֹֻסעּדתם

ּבאֹומרם ׁשּדקּדקּו ואּולי וגֹו'הּׂשבע. סיר על ְְְְְְִִֶַַַַָֹ

לא ּכי לרמז וגֹו' ּבׂשר ּבאכלנּו אמרּו ְְְְְְִִֵָָָָֹֹֹולא

יפּגם זה ּכי וׁשהה ּׁשּנתּבּׁשל מה אֹוכלים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהיּו

לאכלֹו הּסיר על יֹוׁשבים ׁשהיּו אּלא ְְְֲִִֶֶַַַָָָטעמֹו

הגם ּכי ּבדבריהם לֹו ורמזּו ּבּׁשּולֹו. ּגמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָּבעת

זה ּבׂשר ואכלּו מּמקניכם ׁשחטּו להם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיאמר

לאכל רגילים היּו ּכאׁשר ּבתמידּות יסּפיק ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָֹֹלא

לּמה הּכתּוב יתּבאר עֹוד ּובׂשר. לחם ְִִֵֶֶַָָָָָָָּתמיד

הּסתם מן יׂשראל ּבני עדת ּכל לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּקדם

נגד ּבתלּונתם ׁשוה ּבגדר העדה ּכל ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלא

ּכנגד טענֹות ב' ה' רׁשם ולזה נביאֹו, ונגד ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָה'

ּבׂשר ּתֹובעת אחת ּביׂשראל ׁשהיּו ּכּתֹות ְְִִֵֶַַַַָָָָב'

אֹומרֹו והּוא לחם, ּתֹובעת עלואחת ּבׁשבּתנּו ְְְְְִֵֶֶַַַַַ

והתחיל ׁשּבהם הּפריצים ּכת זֹו הּבׂשר ְְִִִִִֶֶַַַָָָָסיר

מתחילין ּבקלקלה ּכי אּלּו ּבדברים ְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּכתּוב

לׂשבע לחם ּבאכלנּו אמר ּכ ואחר הּצד, ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן

רֹואים היּו ּכי לאכל לחם הּתֹובעים ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָֹּכנגד

היּו ולא איׁש ּבּה עבר לא ּבארץ ְְְִֶֶַַָָָָֹֹעצמן

רּבם להם ׁשּיּתן עד להמּתין ּברּוחן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמֹוׁשלים

ְָָמנתם:

B‚Â'.ד) È��‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂאמר לא «…∆∆∆ƒ¿ƒ¿ַָֹ

וסּים נֹוכח לדּבר התחיל ּגם לאמר. ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכתּוב

אֹומרם ּדר על יתּבאר וגֹו'. העם ויצא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָנסּתר

לּצּדיקים יֹורד היה הּמן ּכי ע"ה.) (יֹומא ִִִֵַַַָָָָז"ל

לצאת צרי היה ולא אחד ּכל ׁשל אהלֹו ְֳִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּפתח

אחר ּבמקֹום יֹורד היה העם ולׁשאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָאחריו

אֹומרֹו והּוא ללקט, יֹוצאים ממטירוהיּו הנני ְְְְְְְִִִִִַָֹ

וללקט, לצאת צר ּבאין ּפרּוׁש וגֹו' לחם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹלכם

ּבטחּו ּׁשּלא מה ּכנגד וילקטּו. יצאּו העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאבל

לׁש ּבטרח:וקדמּו יּׂשיגּוהּו אל ְְְְִִַַָֹֹ

ÌÚËÂ,לאמר זֹו נבּואה ּבתחּלת אמר ׁשּלא ¿««ְְִִֵֶַַָָֹֹ

הּדברים ּכל ב' ּפעם יצּוהּו עדין ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַַָָלצד

הּדברים ׁשהקּדים אּלא זֹו ׁשאחר ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּפרׁשה

הׁשיבם ּומּיד ותכף מענה, ּבפיו למצא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלמׁשה

ּומּיד ותכף עין ּכהרף לֹו נאמרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּנבּואה

ה': ּכבֹוד ְְִֵוהּנה

.'B‚Â epq�‡ ÔÚÓÏלא הּׁשמים מן לחם ּכי ¿««¬«∆¿ִִִֶֶַַָֹ

ּפנּוים יהיּו ּובזה ּתּקּון ׁשּום ְְְִִִִֵֶָָיצטר

וגֹו': היל ואראה ְְְֲִֵֵֶֶֹמּכל

ÌÚË C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ‰ˆ¯È „BÚיֹום ּדבר ƒ¿∆«∆«∆∆««ְַ

לֹו צרי ּכׁשּיהיה אנּסּנּו למען ְְְְֲִִֶֶֶַַַָּביֹומֹו

למזֹונֹותיו: יֹום ְְִָָּבכל

e‡È·È.ה) ¯L‡ ˙‡ e�ÈÎ‰Âההבאה ּכי ּפרּוׁש ¿≈ƒ≈¬∆»ƒֲִֵַָָ

מּיֹום להכינּה ּוצריכין ההכנה ּבכלל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָעצמּה

מׁשה מאמר והּוא ּבׁשּבת, יביאּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹו'

מּמקמֹו איׁש יצא אל כ"ט) (ּפסּוק ְְְִִִֵֵֵַָָֹליׂשראל

ְוגֹו':

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy

(å)ízòãéå áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ
הּׂשלו את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי החיים.ּתדעּו אור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áeíëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על וידעּתםלא "ערב להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ׁשאלּתםּכי ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א מלאה.ּתן, ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּלחם
ּבקּופסא ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו e�Á�Â∑מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

חׁשּובין? e�ÈÏÚ.אנחנּו e�Èl˙ Èk∑אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמןזקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּואיז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה(במדבר ּכל את עליו החיים.""וּיּלינּו אור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, החיים.את אור ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ירד ׁשהענן החיים.לּמקֹום אור ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Ï‡¯NÈו È�a ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡�Á�Â¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zL�k‡ט ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ו) ÌzÚ„ÈÂ ·¯Úׁשּיׂשראל לצד ּפרּוׁש ∆∆ƒ«¿∆¿ְְִֵֵֶַָ

ּבׂשר ׁשּימצאּו הּמניעה החלטת ּבדר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּדּברּו

ׁשאלּו ולא וגֹו' מּותנּו יּתן מי ּבאֹומרם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹּבּמדּבר

ּבלּתי הּדבר להם היה ּכי יּגיד זה קדם, ְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר

ה' ּכי וידעּתם ערב להם אמר לזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר,

הּמֹוציא ּכי יֹודעים אינכם עּתה עד ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָוגֹו',

ידיעה לקחּתם ולא מעׂשיו ּנֹורא מה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאתכם

מחדׁש עכׁשו יכֹול ּכל ּכי הּגדֹולֹות ְְִֵֵַַַַָָָָָמהּמּסֹות

ּכי מּוסר לׁשבט הּוא ּדבריו וכּונת ְְְִִֵֶַַַָָָָּתּכירּוהּו.

וטעם מ"ד). (יׁשעיה וגֹו' עיניהם מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַָטח

ולא ערב ּבמעׂשה אּלא הידיעה ּתלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אצלם הּמפלג ׁשהּוא לצד ּבקר, ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻּבמעׂשה

ואמר לֹומרּבמניעה. וא"ו, ּבתֹוספת וידעּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהיה אּלא ּברעב מֹות יראת ׁשּתּוסר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּלבד

ּכמעׂש מפלא אתכםּבדר הּמֹוציא הּנֹורא ה' ה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מצרים: ְִִֵֶֶַמארץ

B‚Â'.ז) Ì˙È‡¯e ¯˜·eמה הּוא ּבקר ּפרּוׁש …∆¿ƒ∆¿ֵֶַֹ

ּכבֹוד והּנה וגֹו' מׁשה וּיאמר ּבסמּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּׁשאמר

אֹומרֹו טעם זה ּולפי ב'. ּביֹום היה זה וענין ְְְְְִִֶֶַַָָָה',

אׁשר ּדברֹו מּלבד ּפרּוׁש ו', ּבתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָּוראיתם

ּדבר לכם ה' יעׂשה עֹוד ידי על לכם ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָידּבר

ּבאֹומרֹו ירצה אֹו ּכבֹודֹו. את לכם ּובקרׁשּיראה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹ

נמׁשכת והיא וגֹו', ה' ּכי ידעּו ּבקר ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַֹּכי

ּובקר, וגֹו' וידעּתם ערב אֹומרֹו עם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹלמעלה

זה ּוכפי ענין, ּתחּלת הּוא ּוראיתם ְְְְְְִִִִֶֶַָואֹומרֹו

ה': ּכבֹוד ראּו ּבּיֹום ּבֹו ּכי ְְִֶַָָאפׁשר

B‚Â'.ח) ˙˙a 'B‚Â ¯Ó‡iÂׁשּבתחּלה להיֹות «…∆¿¿≈¿ְְִִִֶָ

ולא ּובקר ערב סתּומים הּדברים ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאמר

מה ּופרׁש חזר לזה ּובקר ערב ּיהיה מה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאמר

ה': ּבתת היא הידיעה וידעּתם ערב ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּׁשאמר

‡‰¯Ô.ט) Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂאפׁשר זה ּפסּוק «…∆∆∆«¬…ְֶֶָָ

אליהם ׁשּדּבר עצמֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה

ּומה למחרתֹו, ׁשהיה אפׁשר אֹו וידעּתם. ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָערב

ערב על חֹוזר אינֹו וידעּתם ערב להם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּׁשאמר

ה' ׁשּיּתן זמן ׁשל ערב אּלא יֹום אֹותֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשל

ּבקר: ולאפּוקי וגֹו' ה' ּבתת ּכאֹומרֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַָֹלהם



עג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'g iying meil inei xeriy

(å)ízòãéå áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ÌÈ¯ˆÓ.ּכמֹו ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ ‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ∑,"אֹותנּו הֹוצאתם "ּכי לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֵֶֶֶַָָ
הּׂשלו את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' אּלא הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי החיים.ּתדעּו אור ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(æ)íúéàøe ø÷áeíëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑,נאמר ּבענן" נראה ה' ּכבֹוד "והּנה ׁשּנאמר: הּכבֹוד על וידעּתםלא "ערב להם: אמר ּכ אּלא …∆¿ƒ∆ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
י ּובׂשר ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ׁשאלּתםּכי ּכהגן ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א מלאה.ּתן, ּומּכרס אֹותֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשהּות ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ׁשּיֹורידהּו ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,לצר ׁשּׁשאלּתם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹוהּלחם
ּבקּופסא ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל ‰'.להכינֹו, ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz ה'∑‡˙ על אׁשר Ó‰.ּכמֹו e�Á�Â∑מה ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿»ָ

חׁשּובין? e�ÈÏÚ.אנחנּו e�Èl˙ Èk∑אני ּכרחי ועל רב. וערב ּובנֹותיכם ּונׁשיכם ּבניכם את הּכל, את עלינּו ׁשּתרעימּו ְֲֲִַƒ«ƒ»≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ׁשאּלּו ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ּתּלינּו לפרׁש (לקמןזקּוק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

הּואיז) עכׁשו, 'ּתתלֹוננּו'. לׁשֹון מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ּבֹו ואין דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ"וּילן
ּבּמרּגלים: ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו יד)מׁשמע העדה(במדבר ּכל את עליו החיים.""וּיּלינּו אור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(ç)íçìå ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤
ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬
:ýåýé-ìò ék íëéúpìú eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּבּבקר לחם להֹוריד ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ארץ: ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ׁשּלא ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו אפׁשר ׁשאי ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹּובׂשר

ּכהגן ׁשּלא טרח ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם אפׁשר ׁשהיה ועֹוד, להם. ÂÈÏÚ.היּו ÌÈ�ÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»
מתלֹוננים אתכם הּׁשֹומעים האחרים, החיים.את אור ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָ

(è)ìàøNé éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ירד ׁשהענן החיים.לּמקֹום אור ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

Ï‡¯NÈו È�a ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡�ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡�Á�Â¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

Òa¯‡ח ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡�ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡�Á�Â È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zL�k‡ט ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ו) ÌzÚ„ÈÂ ·¯Úׁשּיׂשראל לצד ּפרּוׁש ∆∆ƒ«¿∆¿ְְִֵֵֶַָ

ּבׂשר ׁשּימצאּו הּמניעה החלטת ּבדר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּדּברּו

ׁשאלּו ולא וגֹו' מּותנּו יּתן מי ּבאֹומרם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹּבּמדּבר

ּבלּתי הּדבר להם היה ּכי יּגיד זה קדם, ְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּדבר

ה' ּכי וידעּתם ערב להם אמר לזה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר,

הּמֹוציא ּכי יֹודעים אינכם עּתה עד ּכי ְְְִִִִֵֶַַַָוגֹו',

ידיעה לקחּתם ולא מעׂשיו ּנֹורא מה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאתכם

מחדׁש עכׁשו יכֹול ּכל ּכי הּגדֹולֹות ְְִֵֵַַַַָָָָָמהּמּסֹות

ּכי מּוסר לׁשבט הּוא ּדבריו וכּונת ְְְִִֵֶַַַָָָָּתּכירּוהּו.

וטעם מ"ד). (יׁשעיה וגֹו' עיניהם מראֹות ְְְְְֵֵֵֶַַַַָטח

ולא ערב ּבמעׂשה אּלא הידיעה ּתלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אצלם הּמפלג ׁשהּוא לצד ּבקר, ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻּבמעׂשה

ואמר לֹומרּבמניעה. וא"ו, ּבתֹוספת וידעּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהיה אּלא ּברעב מֹות יראת ׁשּתּוסר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּלבד

ּכמעׂש מפלא אתכםּבדר הּמֹוציא הּנֹורא ה' ה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

מצרים: ְִִֵֶֶַמארץ

B‚Â'.ז) Ì˙È‡¯e ¯˜·eמה הּוא ּבקר ּפרּוׁש …∆¿ƒ∆¿ֵֶַֹ

ּכבֹוד והּנה וגֹו' מׁשה וּיאמר ּבסמּו ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּׁשאמר

אֹומרֹו טעם זה ּולפי ב'. ּביֹום היה זה וענין ְְְְְִִֶֶַַָָָה',

אׁשר ּדברֹו מּלבד ּפרּוׁש ו', ּבתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָּוראיתם

ּדבר לכם ה' יעׂשה עֹוד ידי על לכם ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָידּבר

ּבאֹומרֹו ירצה אֹו ּכבֹודֹו. את לכם ּובקרׁשּיראה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹ

נמׁשכת והיא וגֹו', ה' ּכי ידעּו ּבקר ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַֹּכי

ּובקר, וגֹו' וידעּתם ערב אֹומרֹו עם ְְְְְִִֶֶֶֶַַָֹלמעלה

זה ּוכפי ענין, ּתחּלת הּוא ּוראיתם ְְְְְְִִִִֶֶַָואֹומרֹו

ה': ּכבֹוד ראּו ּבּיֹום ּבֹו ּכי ְְִֶַָָאפׁשר

B‚Â'.ח) ˙˙a 'B‚Â ¯Ó‡iÂׁשּבתחּלה להיֹות «…∆¿¿≈¿ְְִִִֶָ

ולא ּובקר ערב סתּומים הּדברים ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹאמר

מה ּופרׁש חזר לזה ּובקר ערב ּיהיה מה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאמר

ה': ּבתת היא הידיעה וידעּתם ערב ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּׁשאמר

‡‰¯Ô.ט) Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂאפׁשר זה ּפסּוק «…∆∆∆«¬…ְֶֶָָ

אליהם ׁשּדּבר עצמֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה

ּומה למחרתֹו, ׁשהיה אפׁשר אֹו וידעּתם. ְְְֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָערב

ערב על חֹוזר אינֹו וידעּתם ערב להם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּׁשאמר

ה' ׁשּיּתן זמן ׁשל ערב אּלא יֹום אֹותֹו ְִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשל

ּבקר: ולאפּוקי וגֹו' ה' ּבתת ּכאֹומרֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַָֹלהם



glyaעד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(é)-ìà eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−¤
øaãnä:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåהחיים אור ©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§¨−¤«¨¨«

ß hay 'h iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
ék ízòãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤¦«©§¤¾¦²

ìà ýåýé éðàý:íëéהחיים אור £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(âé)ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä̈«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰Ïh.(יומא ˙·ÎL ‰˙È‰∑אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב (במדברהּטל «¿»ְְִֵָֹ»¿»ƒ¿««»ְֵֵֵַַַַָָָ
ּבקּופסאיא) ּכמּנח הּוא והרי עליו טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן הארץ על יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת עה.: (יומא ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

.מכילתא)

(ãé)ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈
:õøàä-ìò øôkk ÷c©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑לקראת עֹולה טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל עֹולה זֹורחת, ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָ
ורּבֹותינּו ּבאויר. מאליה עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ותסּתם טל ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהחּמה.

ּבאויר, הארץ מן עֹולה ׁשהטל וראּוּדרׁשּו: הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת וגֹו'וכעלֹות הּמדּבר" ּפני על ּדבר∑c˜."והּנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ«ָָ
ּודלּוסקמא,∑ÒtÒÁÓ.ּדק חפיסה לׁשֹון מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין מׁשנה.מגּלה, ׁשּבלׁשֹון ַ¿À¿»ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻ

לׁשֹון 'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ׁשּתי ּבין ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל מּׁשכבת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכׁשּנתּגּלה
הּלבן" ּכּסּוי∑Ùkk¯."מחׂשף ּגּבי ּכדאמרינן ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ּכגיר, דעדק ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְַַָָֹ«¿…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּכגיר, היה ּדק ארעא, על ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר ּדקהּדם: ּפרּוׁשֹו: וכן הארץ, על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
אּונקלֹוס,ּכּכ ׁשּתרּגם ּוּכגיר מלמעלה, ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ּדק ּכגליד. ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לׁשֹון על הּוא ּבּפסּוקּתֹוספת ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

(åè)ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²
øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧

:äìëàì íëì ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«

„·�Èי ‡zL�k Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ ei�t˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡��Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»

È˙יג ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á� ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á� ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.י) ¯a„kּומצּפה ּכיֹוׁשב ה' ׁשהיה ּפרּוׁש ¿«≈¿ְְֵֵֶֶַָָ

ה' ּכבֹוד נראה לדּברֹו ותכף אליו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשּיפנּו

ֶָָּבענן:

ac¯יאֿיב) 'B‚Â ÈzÚÓL ¯Ó‡Ï 'B‚Â ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈…»«¿ƒ¿«≈
.'B‚Âּתבת אמר לּמה לאמרקׁשה ¿ֵֵֶַַָָָָֹ

ּכ אחר ּׁשאמר ּבּמה הסּפיק ולא א' ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבפסּוק

ּפרט ׁשּגם נתּכּון ואם יׂשראל, ּבני אל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדּבר

יאמרּנּו וגֹו' ּתלּנת את ׁשמעּתי לֹו ׁשאמר ְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹֻזה

ּכן אם אחרליׂשראל עֹוד לֹומר הצר לּמה ְְְִִֵֵַַַַָָָֻ

ּדבר ּפי על לֹומר ונראה ּדּבר. ז"לּכן יהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

לחברֹו ּדבר האֹומר ׁשּכל ׁשאמרּו ד':) ְֲֵֵֶֶַָָָָָָ(יֹומא

לאמר, לֹו ׁשּיאמר עד ּתאמר ּבבל הּוא ְֲֵֵֶַַַַֹֹֹהרי

לֹו ואמר למׁשה ה' ּכׁשּדּבר וגֹו'והּנה ׁשמעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ּתאמר ּבבל הּוא זה וענין למׁשה, ה' ּדברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹהם

ה' לֹו אמר איןלזה והּנה ּבזהלאמר. הכרח ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לֹומר ׁשּמרׁשהּו הּוא רׁשּות אּלא לֹומר ְְֵֶֶֶַַַַָָׁשחּיב

ּדבר להֹודיע ּבידֹו והּדבר ּתאמר ּבל ְְְְְִִַַַַַָָָֹֹלׁשלל

ּדברים אליו ׁשּידּבר ה' ּוכׁשרצה אליהם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָה'

יׂשראל ּבני אל ּדּבר אמר ליׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹוגעים

מחּיב ׁשאני ּדברים הם ואיל מּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּכי

ּכי ּדברֹו את ה' ׁשּׁשּנה ּתמצא ולזה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלדּברם,

מדּבר ּכאּלּו יׂשראל על נסּתר ּדר ּדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּקדם

לסּפר ׁשהרׁשהּו אּלא מׁשה לבין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדברים

להם לדּבר צרי ליׂשראל ּוכׁשּיאמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹליׂשראל.

ּתלּונֹות ׁשּׁשמע למׁשה אמר ה' ּכי הּדר זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָעל

מּׁשמֹו להם לֹומר מה' ׁשהׁשלח לא יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבני

אל ּדּבר אליו אמר ב' ּומאמר וגֹו', ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּׁשמע
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הערּבים ּבין ּבׁשליחּות מּׁשמי יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָּבני

נתּכּון לאמר ּתבת לֹומר ׁשהצר וטעם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַֹֹֻּתאכלּו.

הּכתּוב ׁשעּור וזה .יתּבר מּׁשמֹו להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

ּבערב להם אֹומר ׁשאני יׂשראל ּבני אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדּבר

אֹומרֹו והּוא וגֹו' ּומׁשּמׁשתּתאכלּו לאמר, ְְְְְֵֶֶַֹֹ

יצּדק ּבזה ּגם ה', אמר ּכה ּבמקֹום לאמר ְְִֵֵֶַַַַָָֹֹֻּתבת

ׁשאמר הּדברים וזּולתּגמר אלהיכם, ה' אני ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

מׁשה: על וׁשלֹום ׁשחס הּדבר יּׁשמע ְִֵֶֶַַַַָָָָֹלאמר

B‚Â'.טו) ÔÓ 'B‚Â LÈ‡ e¯Ó‡iÂלדעת צרי «…¿ƒ¿»¿ִַַָָ

ּבראֹותם ּכי ואּולי ּבזה. הּכתּוב ּכּונת ְְִִֶַַַַַָָָָמה

מה ׁשּיאמרּו ּבמקֹום לפיהם ה' הזמין ְְְְִִִִֶֶָֹאֹותֹו

לֹו קבע אׁשר ׁשמֹו וזה הּוא, מן אמרּו ְְְֲֶֶַָָָהּוא

ּבפי ׁשמֹו וׂשם אֹומרםה' ּדר על יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבארץ ׁשּמֹות ׂשם אׁשר ז':) (ּברכֹות ְֲֶֶַָָָָז"ל

להם קרא אׁשר לּׁשמֹות ׁשּיכּונּו מ"ו) ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ(ּתהּלים

ואֹומרֹו טעםהּבֹורא. הּכתּוב נתן ידעּו לא ּכי ְְְִֵַַַַַָָָֹ

ידעּו ׁשּלא לצד הּוא לפיהם הּׁשם ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹהמצאת

ּבפיהם. אליא נפל זה ּומאמצעּות הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָמה

ׁשמֹו וקראּו יׂשראל ּבני נתחּכמּו מּזה ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואּולי

יׂשראל בית וּיקראּו ל"א) (ּפסּוק ּדכתיב ְְְְִִִִֵֵַָָָמן

הרגיל מן ׁשאינּה מן ּבתבת ׁשהׂשּכילּו מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹו

על ּומּלתֹו ּדּבר ה' רּוח אּלא זה ואין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּנדּבר

ׁשמֹו: זה ּכי ְְִֶָלׁשֹונם

‡BÏÎ.טז) ÈÙÏ LÈ‡ּבני ׁשעּור לפי ּפרּוׁש ƒ¿ƒ»¿ְְִִֵֵ

ואמר מעּטים. אם רּבים אם אכלֹוּביתֹו ְְְִִִִֵַַַָָ

הּתלּוי האיׁש אכילת ּתחׁשב ּכּלן אכילת ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּכי

וּימּדּו ּכ אחר ּׁשאמר מה זה על והעד ְֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבֹו,

לֹומר וחזר וגֹו', אכלֹו לפי איׁש וגֹו' ְְְְְִִֶַַָָָֹּבעמר

לֹומר וחזר לּגלּגלת, עמר אחד לכל יּקחּו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּמה

קטן ּבין הפרׁש יעׂשּו ׁשּלא לֹומר וגֹו' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹמסּפר

יׁשוּו ּכּלם ּכי הּנפׁשֹות מסּפר אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָֻלגדֹול

ואֹומרֹו הּמן. נתּכּוןּבאכילת ּבאהלֹו לאׁשר ְְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָ

אּׁשה אֹו איׁש ּבאהלֹו לֹו ׁשּיׁש מי ּכי ְֳִִִִֵֶַָָלֹומר

ׁשּגם ּבׁשכּונתֹו והם עליו מזֹונֹותיהם ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

(יֹומא ז"ּל רּבֹותינּו ּודרׁשת האיׁש. יּקח ְִִֵֶַַַָָָָלהם

ה': ּבנפלאֹות עינים ּתאיר ְְִִִֵַָָע"ה.)

B‚Â'.יט) ‰LÓ ¯Ó‡iÂזֹו מצוה ּכי אּולי «…∆∆¿ְִִַָ

ּכי ׁשראה להיֹות אֹותּה, ּדן מעצמֹו ְְִִֵֶֶַָָָָמׁשה

אין ּכי יּגיד זה ּביֹומֹו יֹום ּדבר להם נֹותן ְְִִֵֵֶֶַַָה'

ּדבר מּתֹו ּדבר והבין לחברֹו מכין אחד ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָיֹום

אל ׁשמעּו ולא הּכתּוב אמר ולזה להם. ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹואסר

וּיֹותרּו אּלא לֹומר צרי היה לא וקׁשה ְִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה,

ׁשמעּו. ׁשּלא יֹודע ואני ְְֲִֵֶַַָֹוגֹו'

„BÚוּיֹותרּו ׁשמעּו ולא לֹומר הסּפיק לא ְְְִִִַַָָָֹֹלּמה

ולדברנּו לּמׁשמיע. ׁשמעּו לא ּכי יֹודע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואני

נכֹון על ּׁשּנתחּכםּפרּוׁשיבֹוא למה ׁשמעּו ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכן ּגם ידּיק זה ּוּלדר מּדעּתֹו. להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואסר

אׁשר הּדבר זה לזה הּקֹודם ּבּמאמר ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרֹו

וטעם ּׁשּלפנינּו. ּבּמה ּכן אמר ּׁשּלא מה ה' ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצּוה

ידֹו על ה' ׁשהסּכים ּתֹולעים, וּירם ְְִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהבאיׁש

ונביא: עדיף חכם סברת ּבסברתֹו ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָׁשהצּדיק

¯LÙ‡Âנאמרה הּגבּורה מּפי לעֹולם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְִִִֶֶַַָָָ

אמר ׁשּכבר לצד אּלא זֹו מצוה ְְְִֶֶַַָָָָלֹו

ּפרטי ענין ׁשּכל סמ ה' צּוה אׁשר הּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזה

הּדבר זה לֹומר ּׁשהקּדים למה נמׁש הּמן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדיני

וחׁשבּו ּכּונתֹו הׂשּכילּו לא והם ה', צּוה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹאׁשר

נביא: הֹודעת לא חכם הֹוראת הֹוראתֹו ִִַַָָָָָָָֹּכי

B‚Â'.כ) ÌÈÚÏBz Ì¯iÂוּירם ׁשהקּדים טעם «»À»ƒ¿ְִִֶַַַָֻ

הּתֹולעים ׁשהרימת לצד לוּיבאׁש, ְְְְֲִִִֶַַַַַָוגֹו'

הּסרחֹון אין ּכי יבאׁש ולא הּמתֹוק ּבּמין ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּתּמצא



עה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ
החיים.ּבׁשמֹו אור ְִ

(æè)éôì Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−§¦´
øLàì Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà̈§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬

:eçwz Bìäàa§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑מּדה �ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין החיים.ּכפי אור …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑,מעט ׁשּלּקטּו ויׁש הרּבה, ׁשּלּקטּו מהיׁש איׁש איׁש ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ««¿∆¿««¿ƒְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעמר חסר מצא לא ללקט, והּממעיט ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על העּדיף לא ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻּׁשּלּקטּו,
ּבֹו ׁשּנעׂשה ּגדֹול נס וזהּו .לגלּגלת, ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåàì èéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä: ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò:החיים אור ©«Ÿ¤

(ë)ø÷a-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL�‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה ÌÈÚÏBz.ואבירםּדתן(שמות Ì¯iÂ∑רּמהלׁשֹון.L‡·iÂ∑:הפּו מקרא זה הרי «ƒ¬»ƒֲִַָָָ«»À»ƒְִָ«ƒ¿«ְֲִֵֶָָ
ּכל ּדר וכן ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ּכענין התליע, ּולבּסֹוף הבאיׁש ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתחּלה

החיים.הּמתליעים אור ְִִַַ

b·¯טז dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈ�Ó ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«
:Ôe·qz d�kLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז eË˜Ïe Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט ¯‡LÈ ‡Ï L�‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הערּבים ּבין ּבׁשליחּות מּׁשמי יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָּבני

נתּכּון לאמר ּתבת לֹומר ׁשהצר וטעם ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַֹֹֻּתאכלּו.

הּכתּוב ׁשעּור וזה .יתּבר מּׁשמֹו להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר

ּבערב להם אֹומר ׁשאני יׂשראל ּבני אל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדּבר

אֹומרֹו והּוא וגֹו' ּומׁשּמׁשתּתאכלּו לאמר, ְְְְְֵֶֶַֹֹ

יצּדק ּבזה ּגם ה', אמר ּכה ּבמקֹום לאמר ְְִֵֵֶַַַַָָֹֹֻּתבת

ׁשאמר הּדברים וזּולתּגמר אלהיכם, ה' אני ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

מׁשה: על וׁשלֹום ׁשחס הּדבר יּׁשמע ְִֵֶֶַַַַָָָָֹלאמר

B‚Â'.טו) ÔÓ 'B‚Â LÈ‡ e¯Ó‡iÂלדעת צרי «…¿ƒ¿»¿ִַַָָ

ּבראֹותם ּכי ואּולי ּבזה. הּכתּוב ּכּונת ְְִִֶַַַַַָָָָמה

מה ׁשּיאמרּו ּבמקֹום לפיהם ה' הזמין ְְְְִִִִֶֶָֹאֹותֹו

לֹו קבע אׁשר ׁשמֹו וזה הּוא, מן אמרּו ְְְֲֶֶַָָָהּוא

ּבפי ׁשמֹו וׂשם אֹומרםה' ּדר על יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ּבארץ ׁשּמֹות ׂשם אׁשר ז':) (ּברכֹות ְֲֶֶַָָָָז"ל

להם קרא אׁשר לּׁשמֹות ׁשּיכּונּו מ"ו) ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ(ּתהּלים

ואֹומרֹו טעםהּבֹורא. הּכתּוב נתן ידעּו לא ּכי ְְְִֵַַַַַָָָֹ

ידעּו ׁשּלא לצד הּוא לפיהם הּׁשם ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹהמצאת

ּבפיהם. אליא נפל זה ּומאמצעּות הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָמה

ׁשמֹו וקראּו יׂשראל ּבני נתחּכמּו מּזה ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָואּולי

יׂשראל בית וּיקראּו ל"א) (ּפסּוק ּדכתיב ְְְְִִִִֵֵַָָָמן

הרגיל מן ׁשאינּה מן ּבתבת ׁשהׂשּכילּו מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹו

על ּומּלתֹו ּדּבר ה' רּוח אּלא זה ואין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּנדּבר

ׁשמֹו: זה ּכי ְְִֶָלׁשֹונם

‡BÏÎ.טז) ÈÙÏ LÈ‡ּבני ׁשעּור לפי ּפרּוׁש ƒ¿ƒ»¿ְְִִֵֵ

ואמר מעּטים. אם רּבים אם אכלֹוּביתֹו ְְְִִִִֵַַַָָ

הּתלּוי האיׁש אכילת ּתחׁשב ּכּלן אכילת ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻּכי

וּימּדּו ּכ אחר ּׁשאמר מה זה על והעד ְֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבֹו,

לֹומר וחזר וגֹו', אכלֹו לפי איׁש וגֹו' ְְְְְִִֶַַָָָֹּבעמר

לֹומר וחזר לּגלּגלת, עמר אחד לכל יּקחּו ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּכּמה

קטן ּבין הפרׁש יעׂשּו ׁשּלא לֹומר וגֹו' ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹמסּפר

יׁשוּו ּכּלם ּכי הּנפׁשֹות מסּפר אּלא ְְְְִִִֶַַָָָָֻלגדֹול

ואֹומרֹו הּמן. נתּכּוןּבאכילת ּבאהלֹו לאׁשר ְְְְֲֲֳִִֵֶַַַַַָָ

אּׁשה אֹו איׁש ּבאהלֹו לֹו ׁשּיׁש מי ּכי ְֳִִִִֵֶַָָלֹומר

ׁשּגם ּבׁשכּונתֹו והם עליו מזֹונֹותיהם ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאין

(יֹומא ז"ּל רּבֹותינּו ּודרׁשת האיׁש. יּקח ְִִֵֶַַַָָָָלהם

ה': ּבנפלאֹות עינים ּתאיר ְְִִִֵַָָע"ה.)

B‚Â'.יט) ‰LÓ ¯Ó‡iÂזֹו מצוה ּכי אּולי «…∆∆¿ְִִַָ

ּכי ׁשראה להיֹות אֹותּה, ּדן מעצמֹו ְְִִֵֶֶַָָָָמׁשה

אין ּכי יּגיד זה ּביֹומֹו יֹום ּדבר להם נֹותן ְְִִֵֵֶֶַַָה'

ּדבר מּתֹו ּדבר והבין לחברֹו מכין אחד ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָיֹום

אל ׁשמעּו ולא הּכתּוב אמר ולזה להם. ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹואסר

וּיֹותרּו אּלא לֹומר צרי היה לא וקׁשה ְִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשה,

ׁשמעּו. ׁשּלא יֹודע ואני ְְֲִֵֶַַָֹוגֹו'

„BÚוּיֹותרּו ׁשמעּו ולא לֹומר הסּפיק לא ְְְִִִַַָָָֹֹלּמה

ולדברנּו לּמׁשמיע. ׁשמעּו לא ּכי יֹודע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹואני

נכֹון על ּׁשּנתחּכםּפרּוׁשיבֹוא למה ׁשמעּו ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכן ּגם ידּיק זה ּוּלדר מּדעּתֹו. להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואסר

אׁשר הּדבר זה לזה הּקֹודם ּבּמאמר ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרֹו

וטעם ּׁשּלפנינּו. ּבּמה ּכן אמר ּׁשּלא מה ה' ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹצּוה

ידֹו על ה' ׁשהסּכים ּתֹולעים, וּירם ְְִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהבאיׁש

ונביא: עדיף חכם סברת ּבסברתֹו ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָׁשהצּדיק

¯LÙ‡Âנאמרה הּגבּורה מּפי לעֹולם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְִִִֶֶַַָָָ

אמר ׁשּכבר לצד אּלא זֹו מצוה ְְְִֶֶַַָָָָלֹו

ּפרטי ענין ׁשּכל סמ ה' צּוה אׁשר הּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזה

הּדבר זה לֹומר ּׁשהקּדים למה נמׁש הּמן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדיני

וחׁשבּו ּכּונתֹו הׂשּכילּו לא והם ה', צּוה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹאׁשר

נביא: הֹודעת לא חכם הֹוראת הֹוראתֹו ִִַַָָָָָָָֹּכי

B‚Â'.כ) ÌÈÚÏBz Ì¯iÂוּירם ׁשהקּדים טעם «»À»ƒ¿ְִִֶַַַָֻ

הּתֹולעים ׁשהרימת לצד לוּיבאׁש, ְְְְֲִִִֶַַַַַָוגֹו'

הּסרחֹון אין ּכי יבאׁש ולא הּמתֹוק ּבּמין ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹּתּמצא
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(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓ�Â LÓM‰ ÌÁÂ∑ּבּׂשדה צדיןהּנׁשאר העֹולם ואּמֹות ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים ונעׂשה נּמֹוח ¿««∆∆¿»»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
יׂשראל ׁשל ּׁשבחן מה ויֹודעים מן טעם ּבהם וטֹועמים הּׁשמׁשּפׁשר,∑ÒÓ�Â.(מכילתא)מהם ידי על ּפֹוׁשרין, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿»»ְְְִֵֶֶַַַָ

ּומפׁשיר מיתֹות∑ÒÓ�Â.מתחּמם ד' ּבסֹוף ּבסנהדרין ודגמתֹו .דישטנ"פריר, ְְִִֵַַ¿»»ְְְְְְִִֶַָֻ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰�LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑,ּבאהליהם לקיטתם את אּגדה:ּכׁשּמדדּו ּומדרׁש לאחד. העמר ׁשני ּכפלים, מצאּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
וטעמֹו. ּבריחֹו לׁשבח נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, העמר(מכילתא)לחם ׁשני ּכתיב והלא היּו, ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וריח) ּבטעם מׁשּנה אּלא LÓÏ‰.לאחד? e„ÈbiÂ∑לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן מּיֹומים? הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ««ƒ¿…∆ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו הּׁשּׁשי ּבּיֹום "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת מׁשה להם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּגיד
הֹוציאֹו ולא מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ענׁשֹו ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר "הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלהם:

הּכלל החיים.מן אור ְִַָ

ÌeÙÏכא ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zL�Î¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הוית ּכרגילּות הּמתּוקים ּבּדברים ְְְֲִִִִִַַַָָָרגיל

ולזה ּבדבׁש ּכצּפיחית טעמֹו זה ּומן ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָהּתֹולעים

אּלאאמר זה ּדי ולא ּתֹולעים וּיבאׁש.וּירם ְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֻ

כ"ד) (ּפסּוק אֹומרֹו זה לפרּוׁשנּו הּנאמן ְְְֱֵֵֵֶֶַָָָוהעד

לא ּפרּוׁש ּבֹו היתה לא ורּמה הבאיׁש ְְְְִִִֵָָָֹֹֹולא

הרגילה רּמה אפּלּו אּלא הבאיׁש ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹמּלבד

ירם לא ואם ּבֹו, היתה לא סרחֹון ּבלא ְְְְִִֵָָָָֹֹֹֻלהיֹות

הּכתּוב ׁשאמר אחר הבאיׁש ׁשּכבר עד ְְִִִֶֶַַַַַָָָָּתֹולעים

וגֹו'. ורּמה עֹוד לֹומר צר אין הבאיׁש ְְְְִִִֵֶַָֹֹולא

ׁשּלא (מכילּתא) ז"ל לרּבֹותינּו ראיתי ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוהּנה

ּפנים ּכל ׁשעל יסּברּו ּכי ואּולי ּכדברנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּפרׁשּו

מההבאׁשה קצת לּה יקּדים הּתֹולע ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהגּדלת

הּמתֹוק. יבאׁש ׁשּלא הגם ּתתהּוה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹׁשּמּמּנּו

אּלא ּגדל ּתֹולע אין ּכי ירצה רמז ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּובדר

רע אנקלּוס ׁשּתרּגם מצינּו והּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻמהּנבאׁש.

הּתֹורה ּפי עבֹור הּוא ויסֹודֹו הרע ּובחינת ְִִִִַַַָָָּביׁש,

והּוא ּתֹולעים, ירּום יחטא ּכי ואדם ְְְְֱִִִֶַָָָָָָוהּמצוה,

האדמה ואויר מהּפרֹות ּתֹולעים ּגדילת ְֲֲִִִֵֵַַַָָָָסֹוד

אֹומרֹו והּוא האדם, חטא ּתֹולעיםאחר וּירם ְְְִֵַַַָָָָָֻ

ּבחינת ּבֹו ׁשּנעׂשה וּיבאׁש לצד הּוא ְְְֲִִֶַַַַַַַַָהּטעם

ולזה הּתֹורה, מצות הפ ׁשהּניחּוהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהרע

הּבקר עד וגֹו' אֹותֹו הּניחּו מׁשה להם ְְִֶֶֶֶַַַַָָֹּכׁשאמר

צּוה ּכאׁשר הּבקר עד אתֹו וּיּניחּו הּכתּוב ֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹאמר

לא ּפרּוׁש וגֹו' לא ורּמה הבאיׁש ולא ְְְְִִִֵֶָֹֹֹמׁשה

היתה, לא ורּמה ּובזה הרע ּבחינת ּבֹו ְְְִִֶַַַָָָָָָֹנגע

נפׁשם יטעימּו לא אׁשר הּצּדיקים כן ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹּוכמֹו

מעׂשה ּולמד וצא יתליעּו. לא הרע ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹמּבחינת

עליו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּבר אלעזר ְְִִִֶֶַַַַָָָָרּבי

ּגדל לבד אחד ּתֹולע ּכי פ"ד:) (ב"מ ְִֵֶַַָָָָהּׁשלֹום

ׁשם: נגע אׁשר הרע ּבחינת לצד ְְְְֲִֶַַַַָָָָּבאזנֹו

B‚Â'.כב) ‰LÓÏ e„ÈbiÂׁשלא מׁשמע מּכאן ««ƒ¿∆¿ְִֶַָָֹ

יכּבׁש אי וקׁשה ה', ּדבר קדם ְְְִִֵֶֶַָָֹהֹודיעם

(סנהדרין רּבֹותינּו ולּמדּונּו נבּואתֹו וׁשלֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָחס

חס וכּו' נבּואתֹו הּכֹובׁש נביא ּדין ְְִִֵַַָָפ"ט.)

יׂשראל לקּים מצוה ּבהּגדת ּגם ּומה ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוׁשלֹום,

נבּואה ּכֹובׁש ּבחינֹות ב' ּבזה ׁשּיׁש הּמל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָרצֹון

וׁשלֹום חס ּכי לֹומר ואין הּמצוה, ְְְֲִִִֵַַַַַָָועקירת

ׁשּׁשכח ּכן ּגם לֹו נחּוׁש ּכן אם ה' מצות ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשכח

ּומה וׁשלֹום, חס ׁשכּוח ועדין ּׁשּנצטּוה ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמּמה

וּתכף לּׁשכח מה זמן לעּכב לֹו היה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגם

קׁשיא וגם נבּואתֹו, להּגיד לֹו היה ְְְְִִַַָָָָָֻּומּיד

ׁשּׁשכח ּבֹו ּכׁשּידע הזּכירֹו לא לּמה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלאלהינּו

היה ולא להזּכירֹו לֹו היה עצמּה ׁשעה ְְְְְִַַָָָָָָָָֹּבאֹותּה

מעצמֹו. ׁשהזּכר ימים ז' עד ׁשכּוח ְְִִֵֶַַַַַָָֻמּניחֹו

ÔÎ‡ּובמתק עּמֹו ונּמּוקֹו טעמֹו רּבנּו מׁשה »≈ְְֲִִֵֶֶֶַַ

(אּיֹוב מּצק ּכראי ּתׁשּובה הׁשיב ְְְִִִִֵָָֻלׁשֹונֹו

ּבאֹומרֹו ׁשּבתל"ז) ׁשּבתֹון ה' ּדּבר אׁשר הּוא ְְֲִֵֶַַָָ

ּבנעם ּכאן לאמרוגֹו' ּתבת הׁשמיט ּדבריו ְְְְִִֵֵַַָָָֹֹ

על ואׁשר להם, לאמר ה' לֹו ּדּבר לא ּכי ֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹרמז

ז"ל ּכמאמרם ּתאמר ּבבל הּדבר (יֹומאּכן ְְֲֵַַַַָָָָָֹ

ׁשמעּתי וגֹו' וידּבר (י"א) ּבּפסּוק ּוכתבנּוהּו ְְְְְִֵַַַַָָָד':)

והעד קדם. הֹודיעם ׁשּלא טעמֹו הּוא וזה ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹוגֹו',

הּנבּואה ּבנסח מעידֹו ה' מׁשה לדברי ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹהּנאמן

וגֹו' הּׁשּׁשי ּבּיֹום והיה ה') (ּפסּוק לֹו ְְְִִֶַַַָָָָּכׁשאמר

ּבני אל ּדּבר ׁשם ה' לֹו אמר ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹּתמצא

הּדבר סתם הרי לאמר, ּתבת ולא ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹיׂשראל

ליׂשראל, זֹו ּבמצוה ׁשליחּות לֹו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָּבפניו

לחם ׁשּלקטּו מעׂשה אחר הּוא ׁשאמר ְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא

להם ואמר הּדבר להם ּגּלה לפניו ּובאּו ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָמׁשנה

לֹו נמסרּו סֹוד ּבדר אּלא אצלֹו היה ְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא

לאמרם: ולא ְְְְִַָָָֹהּדברים

LÈÂלאמר לֹו הּתיר מי זה ּכפי לב לתת לנּו ¿≈ְִִִִֵֵֵֶָָֹ

ׁשּלא ּבדבריו האמּורֹות מצוֹות ּכל ְְֲִִֶֶָָָָָֹלהם

לאמר: ולא ּדּבר לֹו ְֱֵֵֶַַֹֹנאמר

‰‡¯�Âלּמה חכם ּבחקירת מׁשה נתחּכם ּכי ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ליׂשראל, הּדברים ׁשּיאמר ה' רצה ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ּבהם לנטע ה' ׁשחפץ הּוא טעמֹו ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהׂשּכיל

ׁשּתהיה ׁשּבת מצות והצּדקת אמּונת ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָנטע

ידי על ׁשּלא עליֹון אל מּמּנּו וידיעתּה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקּבלתּה

ּכמנהגם ללקט ּכׁשּיצאּו אּלא ּתחּלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשליח

ׁשנים ּפי וימצאּו וימּדּו ליֹומֹו הרגיל ְְְְְְִִִִִַָָָֹׁשעּור

ירא יֹום יֹום וׂשכלּייתמהרגיל חּוׁשית ראּיה ּו ְְְְִִִִִִִֵָָָ

ּומזמין ׁשּבת ּביֹום יטרחּו לבל להם מצּוה ה' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָּכי

ּתהיה ׁשּבזה ּכדי ז' יֹום צר ׁשּׁשי מּיֹום ְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹלהם

הרצֹון קּבלת ּבתֹוספת מקּבלת אצלם זֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמצוה

ׁשּמעלתּה לצד עליה מעבֹור ּגדֹול ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָּומֹורא

פכ"ה) רּבה (ׁשמֹות ז"ל ּוכמאמרם ְְְֲַַָָָָּגדֹולה,

לא ולזה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּבת ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשקּול

ׁשּלא ּכדי מׁשה הּׁשּבת על ּתחּלה להם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצּוה

יֹום ּכמׁשּפט וילקטּו ּבּלקיטה להרּבֹות ְְְְְְְְְְִִִַַַַָיכּונּו

זה אין ּבכפלים למצא הּנס להם ויעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹיֹום

ׁשּבת. לׁשמר יׂשיחם אׁשר אלהים מעׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאּלא

על מׁשה להם יצּוה סֹוף ּכל סֹוף ּתאמר ְְִֶֶֶַַַָָֹואם

ּכׁשעּור אּלא ילקטּו לא ּכי להם ויאמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשּבת

מהּמּוסר זה אין הּדבר, להּכיר ּכדי הרגיל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה

לזה מׁשה, ּדברי להצּדיק נס צריכין ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָלהבינם

חכמה: ּדבר ה' ְְַָָָָעׂשה

„BÚÂמׁשה ידי על הּמצוֹות מקּדים היה אם ¿ְְְִִִֵֶַַַָָ

מה ּדר על לטעֹות, מקֹום יׁש ְֲִִֵֶֶַַַָעדין

(ס"ה.) יׁשמעאל רּבי ּפרק ּבמנחֹות ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּׁשאמרּו

הארּורים לביתֹוסין זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּכׁשּנטּפל

ּופטּפט לכם מּנין הּׁשּבת אחר עצרת להם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָואמר

יׂשראל אֹוהב מׁשה לֹו ואמר מהם א' זקן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו

ותּקנּה עמד הּוא אחד יֹום עצרת ויֹודע ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָהיה

עד ימים ב' מתעּנגין ׁשּיהיּו ּכדי הּׁשּבת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאחר

עמד לׁשֹונם וזה ׁשם הּתֹוספֹות וכתבּו ְְְְֶַַָָָָָָּכאן.

הרי ּכאן. עד ידֹו על הסּכים והקב"ה ְְְְֲִִִֵַַָָָותּקנּה

מׁשה מּפי הּמצוה ׁשּתהיה ׁשהגם טֹועים יׁש ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּכי

הפרׁש יׁש ּכן אם ידֹו, על הקב"ה ְְִִֵֵֵֶַַָיסּכים

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(âë)-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©
-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤
úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤

:ø÷aä-ãò©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם צריכיםמה ּׁשאּתם ּומה ימים, לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

נֹופל אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו ּבתבׁשיללבּׁשל ּבּׁשּול ּולׁשֹון .לגניזה∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)Léàáä àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½
Ba äúéä-àì änøå: §¦−̈Ÿ¨¬§¨«

(äë)íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾
:äãOa eäàöîú àì¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא)?לאו אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו, ׁשּבידכם את להם: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמר
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום הּיֹום? לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדֹואגים

ּתמצאּוהּו מחר החיים.אבל אור ְֲִָָָָ

(åë)-äéäé àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤
:Ba«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, טֹוביםׁשּבת וימים ««¿ƒƒ«»ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
החיים.(מכילתא) אור

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî:החיים אור ¨¨«

L·˙כג ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚ�ˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה עליֹון, אל מּנסיֹון הּמצוה ידיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהקּדמת

ּומעּתה למׁשהלאמרליׂשראלּדברזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלאצּוהה'

אלהים חׁשב אׁשר הּמחׁשבה ׁשּיצתה ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

מׁשה להם אמר ּתחּלה הּדבר יׂשראל הּואוהּכירּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אלי ה' ּדּבר ּתאמראׁשר ואם קדׁש. ׁשּבת ׁשּבתֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּבת ידיעת ּבֹו להּׂשיג ההּכר הֹועיל לא ְְִִִֵֶַַַַָָָֹלּמה

ּדברי זּולת הּנה להםהּדברים. לֹומר מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוהצר

ולזה הּמן ירידת נגמרה אּולי ויאמרּו יטעּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹמׁשה

להם אמר לזה הרגיל, ּכּסדר ׁשּלא ה' להם ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנתן

ויּכרמׁשה אחרת, לסּבה ולא וגֹו' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

אחר אחד יֹום הּמן ּכׁשּירד ּבהחלט להם ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדבר

לֹומר מׁשה והכרח ׁשהםהּׁשּבת. הּדברים להם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

אּלא ויצאּו ּבאֹותּהׁשּבת יּכׁשלּו ׁשּלא ּתאמר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבבל

אבאר ּכאׁשר ּבפרּוׁש האזהרה להם אמר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

מאנּתם: אנה עד ְֵֶַַַָָָּבּפסּוק

B‚Â'.כה) ÌBi‰ e‰ÏÎ‡לּמה לדעת צרי ƒ¿À«¿ִַַָָָָ

ּכ ואּולי אכילתֹו. על לצּוֹותם יהצר ְְְֲִִַַַַָָֻ

אֹותֹו הּניחּו אּלא להם אמר ׁשּלא ְִִֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

ּפרׁש ולא מּוּתריםלמׁשמרת ׁשּיהיּו להם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּבפרּוׁש ׁשאסר מצינּו ׁשּלא והגם ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילתֹו,

להם. ׁשאסרֹו למד אּתה מּכאן הּנֹותר ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילת

ּתֹועבה ּכל ּתאכל לא מּדין ּדאסּור אּולי ְִִֵַַָָָֹֹאֹו

ל ׁשּתעבּתי ּכל קי"ד:) (חּלין ז"ל ְְְְִִֵֶַָָֻואמרּו

להם אמר לזה ּתאכל, ּבבל הּיֹום.הּוא אכלהּו ְְִֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹומר אּסּורודקּדק אחר יֹום לׁשלל הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַֹ

הּיֹום ותאמר ּתטעה ׁשּלא ּוכדי לּבקר, ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּנֹותר

ׁשּבת, ואפּלּו עּקר ּכל אחר יֹום ולא ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּדוקא

אמר ּגמר ּכילזה למדּת הא וגֹו' ׁשּבת ּכי ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבת: ׁשאינּה אּלא למעט ּבא לא הּיֹום ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמעּוט

B¯ÓB‡a Ôek˙� „BÚלמה טעם ׁשּבת ּכי ƒ¿«≈¿¿ְִַַַַָ

ׁשהּיֹום ּולטעם הּדר זה על ְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּׁשאחריה

לֹומר ּדקּדק ּבּׂשדה, ּתמצאהּו לא ּבּׂשדהׁשּבת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשאמר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מאמר ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹלרמז

הּמזֹון יֹורד ׁשּבת ּביֹום ּכי פח.) ב' (חלק ְִֵֵֶַַַַָָֹּבּזהר

יֹורד מזֹון ּומאֹותֹו למעלה ימים ׁשׁשת ּכל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל

אֹומרֹו והּוא ּביֹומֹו, יֹום ּתמצאהּוּדבר לא ְְְְְִַָֹֻ

מזֹון אדרּבה יּמצא ּבֹו למעלה אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָּבּׂשדה

ימים: ו' ְִָָלכל

B‚Â'.כו) ÌÈÓÈ ˙LLלהזהירם ּבזה הּכּונה ≈∆»ƒ¿ְְִֶַַַָָָָ

ּופרּוׁש ללקט, יצאּו ּבֹולבל יהיה לא ְְְְִִֵֵֶַֹֹ

הּמן הוית על ׁשאם הּלקיטה, ׁשל זה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה

ּכׁשּיצאּו ולזה ּבּׂשדה, ּתמצאהּו לא אמר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכבר

מאנּתם אנה עד להם ה' אמר ללקט העם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמן

והיכן הּלאו על ׁשעברּו הרי וגֹו' מצותי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשמר

ּכּונתֹו ואם ּכן, להם ׁשאמר זֹו אזהרה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמצינּו

לבד, ימים ׁשׁשת מאֹומרֹו הּנׁשמע ּדּיּוק ְְְִִִֵֵֶַַַָָעל

ּכדין עׂשה אּלא לאו יּקרא לא זה לאולאו ְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

יצּדק ולא מ"א.) (ּפסחים עׂשה מּכלל ְְְְֲִִֵַַַָָֹֻהּבא

לׁשֹון ּכי לׁשמר מאנּתם עליו להם ְְְִִֵֶֶַַָָָֹלֹומר

הּלאו: על יאמר ְִֵֵַַָָָׁשמירה

e‡ˆÓ.כז) ‡ÏÂ:לֹוקטין היּו מצאּו ׁשאם ּפרּוׁש ¿…»»ְְִִֵֶָָ
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(âë)-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©
-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤
úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤

:ø÷aä-ãò©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ הּיֹום,∑‡˙ אפּו ּבּתּנּור, לאפֹות רֹוצים ּׁשאּתם צריכיםמה ּׁשאּתם ּומה ימים, לׁשני הּכל ∆¬∆…≈ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

נֹופל אפּיה לׁשֹון הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו ּבתבׁשיללבּׁשל ּבּׁשּול ּולׁשֹון .לגניזה∑ÓLÓÏ¯˙.ּבלחם, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)Léàáä àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ¦§¦½
Ba äúéä-àì änøå: §¦−̈Ÿ¨¬§¨«

(äë)íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾
:äãOa eäàöîú àì¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא)?לאו אם נצא אם לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ׁשחרית, «…∆…∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת להם: אמר לצאת? מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו לערב אכלּו, ׁשּבידכם את להם: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאמר
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום הּיֹום? לֹומר ּתלמּוד מה תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא הּמן ּפסק ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדֹואגים

ּתמצאּוהּו מחר החיים.אבל אור ְֲִָָָָ

(åë)-äéäé àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤
:Ba«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑הּכּפּורים יֹום לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, טֹוביםׁשּבת וימים ««¿ƒƒ«»ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
החיים.(מכילתא) אור

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöî:החיים אור ¨¨«

L·˙כג ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚ�ˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚ�ˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

ÚÈ·L‡‰כו ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז ÔÓ e˜Ù� ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה עליֹון, אל מּנסיֹון הּמצוה ידיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהקּדמת

ּומעּתה למׁשהלאמרליׂשראלּדברזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלאצּוהה'

אלהים חׁשב אׁשר הּמחׁשבה ׁשּיצתה ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

מׁשה להם אמר ּתחּלה הּדבר יׂשראל הּואוהּכירּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אלי ה' ּדּבר ּתאמראׁשר ואם קדׁש. ׁשּבת ׁשּבתֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ׁשּבת ידיעת ּבֹו להּׂשיג ההּכר הֹועיל לא ְְִִִֵֶַַַַָָָֹלּמה

ּדברי זּולת הּנה להםהּדברים. לֹומר מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻוהצר

ולזה הּמן ירידת נגמרה אּולי ויאמרּו יטעּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹמׁשה

להם אמר לזה הרגיל, ּכּסדר ׁשּלא ה' להם ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹנתן

ויּכרמׁשה אחרת, לסּבה ולא וגֹו' ּדּבר אׁשר הּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֻ

אחר אחד יֹום הּמן ּכׁשּירד ּבהחלט להם ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדבר

לֹומר מׁשה והכרח ׁשהםהּׁשּבת. הּדברים להם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

אּלא ויצאּו ּבאֹותּהׁשּבת יּכׁשלּו ׁשּלא ּתאמר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבבל

אבאר ּכאׁשר ּבפרּוׁש האזהרה להם אמר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

מאנּתם: אנה עד ְֵֶַַַָָָּבּפסּוק

B‚Â'.כה) ÌBi‰ e‰ÏÎ‡לּמה לדעת צרי ƒ¿À«¿ִַַָָָָ

ּכ ואּולי אכילתֹו. על לצּוֹותם יהצר ְְְֲִִַַַַָָֻ

אֹותֹו הּניחּו אּלא להם אמר ׁשּלא ְִִֶֶֶַַָָָֹלהיֹות

ּפרׁש ולא מּוּתריםלמׁשמרת ׁשּיהיּו להם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּבפרּוׁש ׁשאסר מצינּו ׁשּלא והגם ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילתֹו,

להם. ׁשאסרֹו למד אּתה מּכאן הּנֹותר ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאכילת

ּתֹועבה ּכל ּתאכל לא מּדין ּדאסּור אּולי ְִִֵַַָָָֹֹאֹו

ל ׁשּתעבּתי ּכל קי"ד:) (חּלין ז"ל ְְְְִִֵֶַָָֻואמרּו

להם אמר לזה ּתאכל, ּבבל הּיֹום.הּוא אכלהּו ְְִֶֶַַַַָָָֹֻ

לֹומר אּסּורודקּדק אחר יֹום לׁשלל הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַֹ

הּיֹום ותאמר ּתטעה ׁשּלא ּוכדי לּבקר, ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹהּנֹותר

ׁשּבת, ואפּלּו עּקר ּכל אחר יֹום ולא ְְֲִִֵַַַַָָָָֹּדוקא

אמר ּגמר ּכילזה למדּת הא וגֹו' ׁשּבת ּכי ְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּבת: ׁשאינּה אּלא למעט ּבא לא הּיֹום ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹמעּוט

B¯ÓB‡a Ôek˙� „BÚלמה טעם ׁשּבת ּכי ƒ¿«≈¿¿ְִַַַַָ

ׁשהּיֹום ּולטעם הּדר זה על ְֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּׁשאחריה

לֹומר ּדקּדק ּבּׂשדה, ּתמצאהּו לא ּבּׂשדהׁשּבת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשאמר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מאמר ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹלרמז

הּמזֹון יֹורד ׁשּבת ּביֹום ּכי פח.) ב' (חלק ְִֵֵֶַַַַָָֹּבּזהר

יֹורד מזֹון ּומאֹותֹו למעלה ימים ׁשׁשת ּכל ְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשל

אֹומרֹו והּוא ּביֹומֹו, יֹום ּתמצאהּוּדבר לא ְְְְְִַָֹֻ

מזֹון אדרּבה יּמצא ּבֹו למעלה אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָּבּׂשדה

ימים: ו' ְִָָלכל

B‚Â'.כו) ÌÈÓÈ ˙LLלהזהירם ּבזה הּכּונה ≈∆»ƒ¿ְְִֶַַַָָָָ

ּופרּוׁש ללקט, יצאּו ּבֹולבל יהיה לא ְְְְִִֵֵֶַֹֹ

הּמן הוית על ׁשאם הּלקיטה, ׁשל זה ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה

ּכׁשּיצאּו ולזה ּבּׂשדה, ּתמצאהּו לא אמר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכבר

מאנּתם אנה עד להם ה' אמר ללקט העם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמן

והיכן הּלאו על ׁשעברּו הרי וגֹו' מצותי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלׁשמר

ּכּונתֹו ואם ּכן, להם ׁשאמר זֹו אזהרה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמצינּו

לבד, ימים ׁשׁשת מאֹומרֹו הּנׁשמע ּדּיּוק ְְְִִִֵֵֶַַַָָעל

ּכדין עׂשה אּלא לאו יּקרא לא זה לאולאו ְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ

יצּדק ולא מ"א.) (ּפסחים עׂשה מּכלל ְְְְֲִִֵַַַָָֹֻהּבא

לׁשֹון ּכי לׁשמר מאנּתם עליו להם ְְְִִֵֶֶַַָָָֹלֹומר

הּלאו: על יאמר ְִֵֵַַָָָׁשמירה

e‡ˆÓ.כז) ‡ÏÂ:לֹוקטין היּו מצאּו ׁשאם ּפרּוׁש ¿…»»ְְִִֵֶָָ



glyaעח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz�‡Ó ‰�‡ „Ú∑,ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשריןמׁשל מתּגּנין הרׁשעים, ידי צב)על החיים.(ב''ק אור «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

(èë)íëì ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬¨¤²
eáL íéîBé íçì éMMä íBia|Léà àöé-ìà åézçz Léà ©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈©¥¬¥¦²

:éòéáMä íBia Bî÷nî¦§Ÿ−©¬©§¦¦«

i"yx£e‡¯∑נס ׁשהרי הּׁשּבת, על אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּבת ערב ּבכל יֹומיםנעׂשה לחם לכם ÂÈzÁz.לתת LÈ‡ e·L∑,לּתחּום חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ד' חכמים סמכּו מּכאן ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ¿ƒ«¿»ְְֲִִֵַַַָָָ

ורגלים ידים לפּׁשּוט וא' לגּופֹו B‚Â'.ג' ‡ˆÈŒÏ‡∑ׁש אּמה אלּפים ּתחּומיןאּלּו ׁשאין ּבמפרׁש, ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְְִִִַַַָ«≈≈¿ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
נאמר הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו סֹופרים, מּדברי .אּלא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fk zegiy ihewl)

נאמר הּמן לֹוקטי על מקרא ׁשל ועּקרֹו . . ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים כט)אּלּו טז, (רש"י ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
היתה הּכתּוב ּכּונת אם הּמן: ּבלֹוקטי קאי הּכתּוב ׁשעּקר אף ׁשּבת, ּתחּום ּבדין מדּבר ׁשהּפסּוק לפרׁש רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁש

איׁשרק יצא "אל הול"ל הּמן, ׁשהּתֹורהללקטללֹוקטי מּוכח מּמקֹומֹו" איׁש יצא "אל סתמי ּבלׁשֹון ּׁשּנאמר ּומּמה ּבזה). ּכּיֹוצא (אֹו " ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לדין לרמז ּגם ׁשּבת.ּכללירֹוצה ּתחּום ּדין – הּמן ללֹוקטי ּבקׁשר רק לא החיים, אור ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)ïáì ãb òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©©Æ¨½̈
:Láãa úçétök Bîòèå§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑לזרע נמׁשל ואינֹו לבן היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו וזרע קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ÔÈ·¯ÒÓכח Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

‰e‡כט Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L�‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L�‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

ÚÈ·L‡‰:ל ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁ�Â¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ìz�‡Ó.כח) ‰�‡ „Úּׁשהעליתי מה לפי «»»≈«¿∆ְֱִִֵֶֶַ

ּפעל לא מׁשה ּכי למׁשה וּיּגידּו ְִִֶֶַַַַָָֹּבּפסּוק

אם זה ענין קדם להם אמר ּׁשּלא ּבּמה ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאון

לׁשמר הממאנים עם לכללֹו ּמקֹום מה ְְְְֲִִִֵַַָָָֹּכן

צ"ב.) קּמא (ּבבא ז"ל ורּבֹותינּו ה' ְְִֵַַָָָֹמצות

ז"ל ודבריהם ּכרּבא, לקי הּוצא ּדבהדי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָאמרּו

על ּכי נראה ולי מכׁשֹול. ּפעל לא ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַָֹיצּדיקּו

אם הּׁשאר עם הּכתּוב יכללּנּו לא ּפנים ְְְִִִִֶַַָָָָֹּכל

מההקּפדה. הּׂשערה חּוט עליו לה' היה ְֲֵַַַַַָָָָָָָֹלא

ׁשאמר זה לפסּוק ּבסמּו מׁשה ּבמאמר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוהצצּתי

זֹו נבּואה לדעת וצרי וגֹו' ראּו ְְְְְְִִֵַַָָָָליׂשראל

ׁשאמר אחר נאמרה אם למׁשה, נאמרה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאימתי

לא לּמה לאלהינּו קׁשיא מאנּתם אנה עד ְְֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻלֹו

וגֹו', איׁש יצא אל יׂשראל לצּוֹות קדם לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹצּוה

מׁשה אמרּה לא אי קדם לֹו נאמרה ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹֹואם

ְְִֵָליׂשראל:

ÔÎ‡ּכי האלהים איׁש ׁשל ׁשגיֹונֹו היא זֹו »≈ְֱִִִִִֶָֹ

ּבדברי ּבהׂשּכלתֹו ׁשּנתחּכם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָההתחּכמּות

לאמר אֹו וגֹו' ּדּבר לֹו אמר ׁשּלא ּבטעם ְְֵֵֶַַַַָֹֹה'

אמר לא והּוא ליׂשראל, לאמרּה צרי ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹהיה

אמר ולא וגֹו' ה' ּדּבר אׁשר הּוא אּלא ְְֲִֶֶֶֶַָָָֹלהם

לחם ה' עׂשה אׁשר זה מּמעׂשה הּיֹוצא ֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהם

מּמּנּו זה ּבדר הּׁשּבת להם לתת ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמׁשנה

וּיבאּו (כ"ב) ּבּפסּוק ׁשּפרׁשנּו ּדר על ְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלהם

להם יצא מּזה והּנה וגֹו', העדה נׂשיאי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכל

ּכי ללקט העם מן קדׁש ׁשּבת ּביֹום ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּיצאּו

ּבפרּוׁש אזהרה להם אמר ׁשּלא ּכיון ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹחׁשבּו

וגֹו' ּדּבר אׁשר הּוא הענין להם ּדמפרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

לזה חׁשׁשּו ולא ללקט ויצאּו הרּגׁשה עׂשּו ְְְְְְִֶַָָָָָָֹֹֹלא

אז וגֹו' יצא אל להם ּכׁשאמר ּכ אחר ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

ּכי למדּת הא וגֹו' העם וּיׁשּבתּו הּכתּוב ְְְְִִַַַַָָָָָָָאמר

עד ואמר ה' ּכללֹו ּכן על אׁשר מּקדם, כן ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

ה' ׁשהקּפיד מׁשה ּכׁשראה ולזה מאנּתם. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאנה

ה' ּכי ראּו אמר ותכף הּדברים הבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעליו

ּדבר ּבתחּלת לֹו ׁשּנאמרּו הּדברים והם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָוגֹו',

יביאּו אׁשר את והכינּו ה') (ּפסּוק זה ּבענין ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָה'

ׁשּפ למדּוכמֹו אּתה מּכאן והּנה ׁשם. רׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

עם ה' ּכללֹו ליׂשראל זה מאמר עּכּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָׁשעל

ה' ּכּונת ליׂשראל לֹומר לֹו ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהממאנים

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו הּוא לדעת ׁשהּׂשיג ְְְִִֵֶֶַַַַָָּכמֹו

זה ּבדבר אין ּכי אני וסֹובר למׁשה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָוּיּגידּו

לאמר עליו ּגדֹול מּוסר ּבׁשבט להתיּסר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכדי

וכחד נצטּוה לא הּוא ּכי מאנּתם אנה עד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו

ׁשהיה אּלא הּׂשערה חּוט על אפּלּו עבר ְֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹולא

עליֹון ּבדעת ּׁשהּׂשיג מה ליׂשראל להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָלֹו

ּבזה ואין ׁשּׁשגגּו ּכמֹו לצאת יׁשּגּו ׁשּלא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹּכדי

ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי ז"ל אמרּו לזה ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָֹענׁש,

לֹו: ראּוי ׁשאינֹו ִֵֶָלּקּוי

.È˙¯B˙Â È˙ÂˆÓעל ׁשעברּו להם מצינּו ּכי ƒ¿…«¿…»ְִִֶֶַָָָ

יֹותר אל להם ׁשאמר א' מצוֹות, ְִֵֶֶַַָָב'

ּתלקטּוהּו אל להם ׁשאמר ּוב' והֹותירּו, ְְְִִִֶֶֶַַָָמּמּנּו

ועברּו הּלקיטה ּבֹו יהיה לא הּׁשביעי ְְְְְִִִִֶַַַָָֹּובּיֹום

לׁשמר מאנּתם אנה עד אמר לזה ללקט ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹויצאּו

ואֹומרֹו ּתֹורֹות,מצותי, ב' הם ּכן ּגם ותֹורתי ְְְְִֵֵַַָֹֹ

לּגלּגלת עמר ׁשּילקטּו להם אמר ה' ּכי ְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֻא'

(מכילּתא) ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו יֹותר, לקטּו ְְְְְְִֵֵֶָָָוהם

ׁשּבת ּובמעׂשה הּמרּבה, העּדיף ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹּבאֹומרֹו

מׁשנה להם ּׁשּנתן מה להם הסּפיק לא ּכן ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּגם

לּגלּגלת, מעמר יֹותר ללקט ויצאּו ׁשּׁשי ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֻיֹום

ׁשּבת ּביֹום ּכי ה' ּבמאמר האמינּו ׁשּלא ְְֱֲִִֶֶַַַָֹּוב'

על עֹובר ל ואין וגֹו' ויצאּו ּבֹו יהיה ְְְְְְִֵֵֶַָֹלא

עבּדֹו: מׁשה ּבתֹורת מאמין ׁשאינֹו ּכזה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָּתֹורה

B‚Â'.כט) '‰ Èk e‡¯ׁשּנתּכּון למעלה ּפרׁשּתי ¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶַַַָ

glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

לבן והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא אסקריטון∑ÁÈtˆk˙.ּגד, לֹו וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אּונקלֹוס ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, .ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֶַָ

(áì)øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî|øLà íçlä-úà eàøé ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑?"ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהם
מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדבר

החיים.ליראיו אור ִֵָ

(âì)änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙�ˆ�ˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּמן ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, .אהל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)íàa-ãò äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈
õøà äö÷-ìà íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤

:ïòðk§¨«©

ÈÏÓלב ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד dÚ�ˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈ�Lלה ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צרי אינֹו זֹו מצוה ּכי להם לֹומר ְִִִֵֶֶַָָָמׁשה

אֹותּה רֹואים הם הּנה אּלא להם הּוא ְְִִֵֵֶֶָָָָָלאמרּה

ה' אמצעיּכי ׁשּום ּבלא להם מּמּנּו הּמצוה נֹותן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

וזה וגֹו' וּיּגידּו (כ"ב) ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַַָּכמֹו

ּבחּוׁש הּדבר יׂשראל יראּו ּכי הּׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָלמעלת

ואֹומרֹו לאהראּות. ה' ּכי ּפרּוׁש איׁש יצא אל ְְְִִֵֵֵַָֹ

איׁש לצאת יצטרכּו ׁשּלא לצד הּמן ְְְִִִֵֶַַָָָֹהֹוריד

(כ"ח) ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ועּין וגֹו', ְְְְִִֵֶַַַַָָמּמקֹומֹו

מאנּתם: אנה ְֵֶַַָָעד

B‚Â'.לב) ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂאֹומרֹו לדעת צרי «…∆∆∆¿ְִַַָָ

למי זֹו מצוה לדעת צרי עֹוד ְְִִִַַַָָָָָהּדבר.

אֹומר הּוא הרי לאהרן אם מׁשה, אֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָֹמצּוה

וע וגֹו'. מׁשה וּיאמר ּכ הּדבריםאחר ּכפל ֹוד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

זה על הּוא מׁשה ּכּונת ּכי ונראה ּכאן. ְְִִִֶֶֶַַַַָָרֹואני

וגֹו'הּדר צּוה אׁשר הּדבר העמרזה מלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

סדר אמר לא וגם יּקחּנּו מי ה' אמר ולא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹוגֹו'

זה אּלא הּנחתֹו מקֹום אמר לא ּגם ְְִֶֶַַַָָָָָֹלקיחתֹו,

יֹותר, ולא אלי ה' מּפי ׁשּיצא הּדּבּור ְִִִֵֵֶַָָָֹהּוא

ּכי חכם, ּדעת ּבצדק ׁשפט אהרן אל ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיאמר

ּומּדרּכי ּדרכים, ב' סֹובלת למׁשמרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָּפרּוׁש

ׁשקּולים ּדברים ב' ּתסּבל ׁשהּתבה ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה

מהם איזה ּכי הּׁשנים אל ּתכּון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמׁשמעּותּה

מן למׁשמרת הא' הם, הּדרכים ּוב' ְְְִִִִֵֶֶַָָּתֹוציא,

ׁשליחּות ּכנגד יד. ׁשליחּות מן והּב' ְְְְְִִִֶֶַַָָֻהּטמאה,

ׁשם ּגם מֹועד, ּבאהל הּמׁשּתּמר מקֹום אמר ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹיד

ּוכלי הּתֹורה ׁשם נתּונים יׂשראל ׁשּצרכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמקֹום

ּדבר הֹוראת ׁשּמׁשּמׁש ּכלי ּכן ּגם וזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשרת

עׂשה כן ּוכמֹו לדֹורֹות, להראֹות ה' חפץ ְְְְֲֵֵֶַָָָאׁשר

ולזה קרח, עדת ּובמחּתֹות אהרן ּבמּטה ְְְְֲֲֵֶַַַַַָֹֹה'

טמאה ׁשמירת ּוכנגד ה', לפני להּניחֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻאמר

צנצנת (מכילּתא) ז"ל ואמרּו אחת, צנצנת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאמר

חרס ּכלי ׁשהיא מחברֹו מצּיץ ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּדבר

ּפרטים ּוב' טהֹור, עליו ּפתיל ׁשּצמיד ְִִִֶֶָָָָָָָׁשּכל

מּדב ׁשמעם ּומעּתהאּלּו למׁשמרת, ּבאֹומרֹו ה' ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

המׁשרת הּכהן הּוא ּכי הּלֹוקח הּוא אהרן ּכי ְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹּדן

יחׁשבּו ּולבל אהרן, אל וּיאמר ולזה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמקּדׁש

ולקחת אהרן אל לדּבר אליו אמר ה' ּכי ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהעם

הּדבר זה הּגדֹול הּנאמן אמר לזה וגֹו' ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָצנצנת

הּכּונה: הבין והחכם יֹותר, ולא ה' צּוה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאׁשר

B‡סדרּה הּנבּואה ּכׁשּקּבל מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָירצה

והיה עליֹון מאל ׁשמיעתּה ּכסדר יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלפני

הּמן הּנחת ּומקֹום העֹוׂשה מי הידיעה ְְִִֵֶַַַַָָָָָחסר

עד ּלעׂשֹות מה ידע ולא הּכלי הּנחת ְְְֲִַַַַַַַָָֹּומקֹום

ספקֹותיו, לֹו ואמר ב' ּפעם הּנבּואה ְְְֵֶַַַַָָָָָׁשּבאה

הּמעׂשה ּבסֹוף אֹומרֹו אלוהּוא ה' צּוה ּכאׁשר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָ

ׁשאינם ּפרטים ּכי ּבדעּת ּתחׁשב לא ּפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

מׁשה הּנזּכרים ג' ׁשהם ה' ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמפרׁשים

ה' צּוה ּכאׁשר אּלא הּוא ּכן לא עׂשאן ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמעצמֹו

ולּדר הּדברים. היּו עליֹון מּפי מׁשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאל

אֹומרֹו יתּבאר יכּוןהראׁשֹון וגֹו', ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכאּלּו מׁשה ׁשל עּיּונֹו הצּדיקּו ּכי לֹומר ְְִִִִִֶֶַַָהּכתּוב

הּסתּומים ּבּדברים ׁשפט ּכאׁשר אליו ה' צּוה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּכן

ׁשּפרׁשנּו: ְְֵֶַּכמֹו

.ÌÎÈ˙¯„Ï ˙¯ÓLÓÏאחת רּבים, לׁשֹון אמר ¿ƒ¿∆∆¿……≈∆ְִַַַַָ

ּתהיה ואחת ירמיה, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָהיתה

כ"א, (מכילּתא ז"ל ּכמאמרם לבֹוא ְְְֲִִֶַָָָָָלעתיד

אלּיהּו עתיד ּדברים ׁשלׁשה ג') ְְְִִִֵַָָָָָּתנחּומא

ׁשל צלֹוחית היא מהם ואחד ליׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהעמיד

ָמן:



עט glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'h iyiy meil inei xeriy

לבן והּוא היה ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא אסקריטון∑ÁÈtˆk˙.ּגד, לֹו וקֹורין ּבדבׁש אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ¿«ƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
אּונקלֹוס ׁשל ּתרּגּום והּוא מׁשנה, .ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֶַָ

(áì)øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî|øLà íçlä-úà eàøé ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤£¤̧

:íéøöî õøàî íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑?"ּבּתֹורה עֹוסקים אּתם אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ירמּיהּו ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ראּו "אּתם, להם: אמר הּמן, צנצנת להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ונעסק מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹוהם
מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש ׁשלּוחין הרּבה אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא נאמר, לא 'ׁשמעּו' ה'". ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדבר

החיים.ליראיו אור ִֵָ

(âì)änL-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨
úøîLîì ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤

:íëéúøãì§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙�ˆ�ˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל ‰'.צלֹוחית È�ÙÏ B˙‡ Áp‰Â∑ׁשּנבנה עד זה מקרא נאמר ולא הארֹון, לפני ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««…ƒ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּמן ּבפרׁשת ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, .אהל ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)íàa-ãò äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈
õøà äö÷-ìà íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤

:ïòðk§¨«©

ÈÏÓלב ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Â‰·לג ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Ú�ˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד dÚ�ˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈ�Lלה ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צרי אינֹו זֹו מצוה ּכי להם לֹומר ְִִִֵֶֶַָָָמׁשה

אֹותּה רֹואים הם הּנה אּלא להם הּוא ְְִִֵֵֶֶָָָָָלאמרּה

ה' אמצעיּכי ׁשּום ּבלא להם מּמּנּו הּמצוה נֹותן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

וזה וגֹו' וּיּגידּו (כ"ב) ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֶֶַַַַָּכמֹו

ּבחּוׁש הּדבר יׂשראל יראּו ּכי הּׁשּבת ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָלמעלת

ואֹומרֹו לאהראּות. ה' ּכי ּפרּוׁש איׁש יצא אל ְְְִִֵֵֵַָֹ

איׁש לצאת יצטרכּו ׁשּלא לצד הּמן ְְְִִִֵֶַַָָָֹהֹוריד

(כ"ח) ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ועּין וגֹו', ְְְְִִֵֶַַַַָָמּמקֹומֹו

מאנּתם: אנה ְֵֶַַָָעד

B‚Â'.לב) ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂאֹומרֹו לדעת צרי «…∆∆∆¿ְִַַָָ

למי זֹו מצוה לדעת צרי עֹוד ְְִִִַַַָָָָָהּדבר.

אֹומר הּוא הרי לאהרן אם מׁשה, אֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָֹמצּוה

וע וגֹו'. מׁשה וּיאמר ּכ הּדבריםאחר ּכפל ֹוד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ

זה על הּוא מׁשה ּכּונת ּכי ונראה ּכאן. ְְִִִֶֶֶַַַַָָרֹואני

וגֹו'הּדר צּוה אׁשר הּדבר העמרזה מלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

סדר אמר לא וגם יּקחּנּו מי ה' אמר ולא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹוגֹו'

זה אּלא הּנחתֹו מקֹום אמר לא ּגם ְְִֶֶַַַָָָָָֹלקיחתֹו,

יֹותר, ולא אלי ה' מּפי ׁשּיצא הּדּבּור ְִִִֵֵֶַָָָֹהּוא

ּכי חכם, ּדעת ּבצדק ׁשפט אהרן אל ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיאמר

ּומּדרּכי ּדרכים, ב' סֹובלת למׁשמרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָּפרּוׁש

ׁשקּולים ּדברים ב' ּתסּבל ׁשהּתבה ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה

מהם איזה ּכי הּׁשנים אל ּתכּון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמׁשמעּותּה

מן למׁשמרת הא' הם, הּדרכים ּוב' ְְְִִִִֵֶֶַָָּתֹוציא,

ׁשליחּות ּכנגד יד. ׁשליחּות מן והּב' ְְְְְִִִֶֶַַָָֻהּטמאה,

ׁשם ּגם מֹועד, ּבאהל הּמׁשּתּמר מקֹום אמר ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹיד

ּוכלי הּתֹורה ׁשם נתּונים יׂשראל ׁשּצרכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמקֹום

ּדבר הֹוראת ׁשּמׁשּמׁש ּכלי ּכן ּגם וזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשרת

עׂשה כן ּוכמֹו לדֹורֹות, להראֹות ה' חפץ ְְְְֲֵֵֶַָָָאׁשר

ולזה קרח, עדת ּובמחּתֹות אהרן ּבמּטה ְְְְֲֲֵֶַַַַַָֹֹה'

טמאה ׁשמירת ּוכנגד ה', לפני להּניחֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻאמר

צנצנת (מכילּתא) ז"ל ואמרּו אחת, צנצנת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאמר

חרס ּכלי ׁשהיא מחברֹו מצּיץ ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּדבר

ּפרטים ּוב' טהֹור, עליו ּפתיל ׁשּצמיד ְִִִֶֶָָָָָָָׁשּכל

מּדב ׁשמעם ּומעּתהאּלּו למׁשמרת, ּבאֹומרֹו ה' ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

המׁשרת הּכהן הּוא ּכי הּלֹוקח הּוא אהרן ּכי ְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹּדן

יחׁשבּו ּולבל אהרן, אל וּיאמר ולזה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמקּדׁש

ולקחת אהרן אל לדּבר אליו אמר ה' ּכי ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהעם

הּדבר זה הּגדֹול הּנאמן אמר לזה וגֹו' ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָצנצנת

הּכּונה: הבין והחכם יֹותר, ולא ה' צּוה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאׁשר

B‡סדרּה הּנבּואה ּכׁשּקּבל מּתחּלה ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָירצה

והיה עליֹון מאל ׁשמיעתּה ּכסדר יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלפני

הּמן הּנחת ּומקֹום העֹוׂשה מי הידיעה ְְִִֵֶַַַַָָָָָחסר

עד ּלעׂשֹות מה ידע ולא הּכלי הּנחת ְְְֲִַַַַַַַָָֹּומקֹום

ספקֹותיו, לֹו ואמר ב' ּפעם הּנבּואה ְְְֵֶַַַַָָָָָׁשּבאה

הּמעׂשה ּבסֹוף אֹומרֹו אלוהּוא ה' צּוה ּכאׁשר ְְְֲֲִֶֶֶַַַָ

ׁשאינם ּפרטים ּכי ּבדעּת ּתחׁשב לא ּפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹמׁשה

מׁשה הּנזּכרים ג' ׁשהם ה' ּבדבר ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמפרׁשים

ה' צּוה ּכאׁשר אּלא הּוא ּכן לא עׂשאן ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹמעצמֹו

ולּדר הּדברים. היּו עליֹון מּפי מׁשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאל

אֹומרֹו יתּבאר יכּוןהראׁשֹון וגֹו', ה' צּוה ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ּכאּלּו מׁשה ׁשל עּיּונֹו הצּדיקּו ּכי לֹומר ְְִִִִִֶֶַַָהּכתּוב

הּסתּומים ּבּדברים ׁשפט ּכאׁשר אליו ה' צּוה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּכן

ׁשּפרׁשנּו: ְְֵֶַּכמֹו

.ÌÎÈ˙¯„Ï ˙¯ÓLÓÏאחת רּבים, לׁשֹון אמר ¿ƒ¿∆∆¿……≈∆ְִַַַַָ

ּתהיה ואחת ירמיה, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָהיתה

כ"א, (מכילּתא ז"ל ּכמאמרם לבֹוא ְְְֲִִֶַָָָָָלעתיד

אלּיהּו עתיד ּדברים ׁשלׁשה ג') ְְְִִִֵַָָָָָּתנחּומא

ׁשל צלֹוחית היא מהם ואחד ליׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלהעמיד

ָמן:



glyaפ zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

i"yx£¯‡‰�L ÌÈÚa∑:ׁשּנאמר ּפסק, ּבניסן ּובט"ו ּתחּלה הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ׁשהרי יֹום, ל' חסר והלא «¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ה) מן(יהושע טעם ּבהם טעמּו מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד אּלא מּמחרת"? הּמן ‡¯ı."וּיׁשּבת Ï‡ ְְְֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆∆∆
˙·LB�∑.הּירּדן את ׁשעברּו לח)לאחר ׁשּנאמר:(קידושין וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשאֹותּה אחרים: (ספרים »∆ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ג) מיּׁשבת.(דברים לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום הּירּדן", ּבעבר אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ"אעּברהֿנא

יׁשן) ÔÚ�k.רׁש"י ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑מכחיׁשין נמצאּו מֹואב. ערבֹות והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ּבתחּלת ִַָָ∆¿≈∆∆¿»«ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ונסּתּפקּו מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת מֹואב, ּבערבֹות אּלא זה? את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹזה

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה העמר ה)ׁשהקריבּו הּפסח"(יהושע מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו החיים.: אור ְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(åì):àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑עׂשרית נמצא ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ו' והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ

ּביצה, וחמׁש ּביצים מ"ג ולמנחֹותהאיפה, לחּלה ׁשעּור .והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ß hay 'i ycew zay ß

æé(à)íäéòñîì ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©¸§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²§©§¥¤−
ì íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìòúzL ©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦¦§¬Ÿ

:íòäהחיים אור ¨¨«

(á)äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®
-úà ïeqðz-äî éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ôeq�z ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל החיים.לֹומר אור «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåøîàiå äLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨¨−©¤®©ÀŸ¤
-úàå éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì̈³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬§¤

àîva éð÷î:החיים אור ¦§©−©¨¨«

‰e‡:לו ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk eÏË�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰È�ÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב ‡�Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆ�e¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ� Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzL�Â¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ Ôeq�Ó ‰Ó»¿««√»¿»

ÏÚג ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡�z˜q‡ Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ È�a ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לה) eÏÎ‡ Ôn‰ ּפעם‡˙ לֹומר הצר ∆«»»¿¿ְַַַַֻ

,ּבסמּו הזּכרתֹו על סמ ולא הּמן את ְְְֶַַַַָָָָָֹב'

עדלהיֹות ׁשאכלּו הּמן אכילת ּבין ׁשּנּוי ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבֹואם עד ׁשאכלּו לּמן נֹוׁשבת ארץ אל ְֶֶֶֶֶַַָָָָָּבֹואם

הּירּדן העברת קדם ׁשהּוא ּכנען ארץ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלקצה

ׁשּבּכלים מהּמן היה נֹוׁשבת ארץ ׁשעד אֹותֹו ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכי

להזּכיר ּכׁשרצה לזה יֹום, יֹום יֹורד ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹלא

זכר ּכנען ארץ אל ּבֹואם עד ׁשאכלּו ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמן

מּזה, זה יׁשּתּנה ּכי לֹומר עצמֹו ּבפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַַאֹותֹו

זמן להתרחק ׁשּיֹוסיף ּכל ּכי זה יּכיר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּׂשכל

יֹותר. יגׁשם מּמּנּו ׁשּנתהּוה לּמקֹור קרֹוב ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהיה

ׁשנה מ' וכי ל"ח.) (קּדּוׁשין ז"ל אמרּו ְְִִִָָָעֹוד

עד ּבניסן מּט"ו יֹום ל' חסרים והלא ְְֲֲִִִֵַַָָֹאכלּו

טעם ּבעּגֹות טֹועמים ׁשהיּו אּלא ּבאּיר ְֲִִֶֶַַָָָָֻט"ז

לׁשֹונֹו ׁשּנה לּמה הּכתּוב לדקּדק וראיתי ְְְְִִִֵַַַָָָָָָּכּמן.

ּכתב זכרֹוןּבתחּלה הקּדים הּמן את אכלּו ְְְְִִִִִֶַַָָָָ

ב' ּפעם הּמן ּוכׁשהזּכיר הּמן, לזכרֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהאכילה

לזכרֹוןאמר הּמן זכרֹון הקּדים אכלּו הּמן את ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכי לֹומר לׁשֹונֹו ידקּדק הּכתּוב הּנה ְְְֲִִִֵֵַַַָָָהאכילה.

הּמן ּבאכילת ׁשּמנה ׁשנה מ' חׁשּבֹון ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָיׁשּתּנה

וגֹו' ּבֹואם עד הּמן ׁשאכלּו ּׁשּמֹודיע ְְְֲִֶֶַַַָָָלמה

יֹום יֹום ירידתֹו ׁשל ׁשּכתבנּו ההפרׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָמּלבד

ׁשנה מ' ּבחׁשּבֹון ׁשּנכנס הּמן ּכי מהּׁשמּור, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּבאכילתן, טֹועמים ּׁשהיּו מה ּבער אּלא ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאינֹו

הּמן זכרֹון קדם אכילה זכרֹון ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹוהּוא

ׁשהיּו מן היֹותֹו הּכר האכילה לצד ּכי ְֱֲִִֶַַַָָָָֻלֹומר

ׁשנה הּמ' ּכל אין אבל מן ּבעּגֹותיהם ְֲֲִֵֵֶַָָָָָֻטֹועמים

ּׁשהֹוציאּו מה אכלּו יֹום ל' ׁשהרי מּמׁש ְֲִֵֶֶַַָָָמן

זמן ׁשעּור להגּביל ּוכׁשרצה עּגֹות, ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמּמצרים

נחׁשב זה אין לֹומר זכרֹונֹו הקּדים הּמן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאכילת

ּכפי ּׁשהּוא מה לפי אּלא ּכן ׁשּטעמֹו לצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָמן

ודֹו"ק: ְֱֶָהאמת

ÌÈÓ.א) ÔÈ‡Â ÌÈ„ÈÙ¯a e�ÁiÂז"ל לדבריהם ««¬ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒְְִֵֶ

רפיֹון אּלא רפידים אין ה':) ְְְִִִֵֶָ(ּבכֹורֹות

ּכׁשרפּו לֹומר הּכתּוב יכּון הּתֹורה מן ְְִִֵֶַַַַַָָָָידים

ה' ּגם לזה למים ׁשּנמׁשלה הּתֹורה מן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָידיהם

מּדה: ּכנגד מּדה הּמים מהם ְִִִֵֶֶֶַַַָָָמנע

B‚Â'.ב) ÌÚ‰ ·¯iÂהּוא והּמריבה ּפרּוׁש «»∆»»¿ְְִֵַָ

וכי מים לנּו ּתנּו זה ּבדר להם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָׁשאמרּו

אּלא זה אין להם לתת מים לֹו יׁש ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמׁשה

יצעק ּכי לׁשאל ּכּונתם היתה ׁשאם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמריבה

אליו ׁשּדּברּו ּכדר לֹומר להם היה ה' ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָאל

ׂשרפים. נחׁשים ּבהם ה' ּכׁשּׁשלח ז) כא ְְְִִֶֶַַָָָָֻ(חּקת

ׁשּתֹובע ּכמי הּמים ּתֹובעים ׁשהיּו אפׁשר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאֹו

חּיב ּׁשאּתה מה לי ּתן לֹו ואֹומר מחברֹו ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוב

מׁשה עם ודבריהם רּבים לׁשֹון ואמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָלי,

מׁשה להם אמר ולזה לה'. ּכללּו ּכאן ְְְֶֶֶַַַָָָָָלבד,

ואמר ה'. את ּתנּסּון מה עּמדי ּתריבּון ְְְִִִֶַַַַָָמה

יכֹול ּכל ּכי ידעּו ּכבר ה' ּבער ּכי זה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבסדר

ּבקרּבם: יׁש אם מנּסים ְְְִִִֵֶַָָאּלא

B‚Â'.ג) ÌL ‡ÓˆiÂהּתימה יֹוליד הענין הּנה «ƒ¿»»¿ְִִִֵֵַָָָ

glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'i ycew zayl inei xeriy

(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

i"yx£ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È�˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַ
קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד.¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe∑ּתלמּוד מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַ

ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹומר
הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומצרים

החיים.מּוכן אור ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|øevá úékäå áøça øevä-ìò ¦§¦´«Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À
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i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

החיים.מּפניו אור ִָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|ìàøNé éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©¨−§¦¨®©¦´§¥´¦§¨¥À
:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦

‡aÚ„ד ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:È�Ób¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰�«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò È�ÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז ‡˙evÓe ‡˙Èq� ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èq�c ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a Bˆ�cƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּמּות הּזה הּגדֹול הּנּסיֹון אל ה' יביאם ְִִֵֶֶַַַָָָָָלּמה

זה ׁשּדבר אדם יׁשער הּׂשכל ּוכפי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּצמא,

הּקׁשיא ּתגּדל ועֹוד הּכפירה. ּתֹוליד ְְְְְִִִֶַַַַָָֻוכּדֹומה

ּבתפּלה חלציו ׁשּיאזר ׁשּבמקֹום מׁשה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָֹעל

וגֹו' מעט עֹוד ה' לפני ּבטענה ּבא ְְְְְֲֲִִֵַַַָָּובתחנּונים

מֹות ועל צמאֹונם על חׁשׁש לא ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיראה

צמאּו ּכי מעיד הּכתּוב ּכי ּבּצמא יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּבני

ְִַלמים:

‰‡¯�Âלׂשאת להדריכם אֹותם נּסה ה' ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵַָָָָ

עּקר זה ּכי ה' לפני ּולהתּפּלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָעיניהם

ותמצא הּנפׁש. ּובהׁשלמת ּבאמּונה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָּגדֹול

יֹום מן להם נתן ולא הּדבר על ה' ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתחּכם

ּכן על ואׁשר ּביֹומֹו, יֹום ּדבר אּלא ְְְֲֵֶֶֶַַַָֹלחדׁש

ויׁשמע קֹונם למּול ׁשּיתחּננּו עד הּנס מהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמנע

ׁשּיצעקּו ּבמקֹום ּכי הּכתּוב ּומֹודיע ְְֲֲִִִִֶַַַָָָצעקתם,

עליהם ּוכׁשּתקף מׁשה עם מריבין היּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָלה'

הּכתּוב סּדר לזה מׁשה, על העם וּילן ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצּמאֹון

ׁשּלא לֹומר וגֹו', וּילן וגֹו' וּיצמא הּמעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹסדר

צעקּו לא ּכי למדּת הא זה זּולת ּדבר ְֲִֶַַָָָָָָָֹעׂשּו

היׁש וגֹו' נּסֹותם על הּכתּוב העיד וכן ְְֲִֵֵֵַַַַָָלה'.

היּו לא ּכי למדּת הא אין אם ּבקרּבנּו ְְְִִִִֵַַָָָָֹה'

ּבהה הּואמצּדיקים ּברּו האדֹון והן ׁשּגחה. ְְְְִִֵַַַָָָָָ

הּמחׁשבה ּולהסיר אליו לצעק מכריחם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹהיה

הׂשּכיל זה וכל הּצּמאֹון, ּתקף ּבאמצעּות ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהרעה

והיה ה' אל התּפּלל לא ולזה מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹוהבין

ּגדֹול ּכי ּוכׁשראה מהם, האדֹון לתקות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמצּפה

ה' לפני אמר הּזההּכאב לעם אעׂשה מה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעלי ּתלּונתם להרחיק להם אעׂשה מה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁש

ּתדע זהּומּזה ּדבר אין ּכי מׁשה הרּגיׁש ּכי ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו מתּפּלל היה כן לא ׁשאם ּבתפּלה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּתלּוי

היה נענה ׁשּלא יהיה ולּו הּים, על ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעׂשה

לפני עֹוד וטען ה', ׁשּיענהּו עד ּבתפּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹוסיף

לצערםה' ּתֹוסיף אם ּפרּוׁש וגֹו' מעט ְְְֲִִֵַַָעֹוד

היא מהם ׁשּתצא הּדבר ּתֹולדֹות מעט ְְִֵֵֵֵֶַַָָעֹוד

עד לצערם ׁשּתֹוסיף ׁשאחר יהיה ולּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֻּוסקלני,

ה' ּכּונת ותצא רּבה ּבבכּיה לפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיצעקּו

וזֹו ּבסקילה, מׁשה ויל ּביני ּביני אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹלפעל

ה' עם אי לב לתת וראיתי הּנׁשמעת. ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָטענה

ּבמצרים והּנֹוראים הּמפלאים ּדברים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻהרֹואים

אל יצעקּו ולא ּבּדבר יטעּו ּובּמדּבר הּים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹועל

ׁשמע ּכי הּצעקה ּתֹועלת הּמּכירים הם והלא ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹה'

היה ּדעּתם ּכי ואּולי ּבמצרים. נאקתם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָאת

יׁשנֹו ׁשה' ּכל הּדבר על לתפּלה צר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

ׁשּלא ּפׁשיטא לּמדּבר ׁשהביאם אחר ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם,

הלא כן לא ׁשאם צרּכם לסּפק אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהביאם

זה ואין לתפּלה יצטרכּו ולא אבּודים ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹהּמה

ׁשאמרּו הּנּסיֹון והּוא ּבקרּבם, ה' ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאּלא

וגֹו': ּבקרּבנּו ה' ְְְֲִֵֵהיׁש

B‚Â'.ה) ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Úּכי ה' ׁשּידע אּולי ¬…ƒ¿≈»»¿ִֶַַָ

אפּלּו מסּתּכנים ויהיּו ּבעם הּצּמאֹון ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּגדל

יעבר עברֹו מּדי ּכי אמר לזה מעט, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻּבזמן

העם הֹוללפני ׁשאּתה ׁשּידעּו ּבדר ּפרּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּצּמאֹון אׁש ׁשּיׁשקט ּכדי מים להם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלמצא

יהיה ׁשּלא ּדר ּתעבר ולא ּוביני ּביני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹמהם

ׁשּתהיה ּכדי הּזקנים עּמ קח וגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלפניהם,

ְַַָָההרּגׁשה:

.'B‚Â Ba ˙Èk‰ ¯L‡עצּום לנס יהיה וזה ¬∆ƒƒ»¿ְְְִֵֶֶָ

הּנמצאים הּמים הבאיׁש אׁשר זה ְְֲִִִִִִֶֶַַַָּכי

נגּדית פעּלה עליֹון ּבכח יפעל ּדם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֻועׂשאם

הּכחׁשֹות ּבזה ויׁש העם. לׁשּתֹות מים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּימציא

הם ּכי להכחיׁש לּמתחּכמים מנּגדֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻמפלאֹות

קרקפּתֹו ּתּבקע זה ּבמּטה יׂשראל, אלהי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפלאֹות

זרֹות: ֶֶַָהחֹוׁשבת

B‚Â'.ו) „ÓÚ È��‰זה ּבמקֹום לפני ּפרּוׁש ƒ¿ƒ…≈¿ְְֵֶֶָָ

ּכבֹודֹו הארץ ּכל מלא ּכי הּצּור, על ְְְִֶַַָָָָֹוׁשם

ּבֹו יהיה ׁשּלא מקֹום הׁשּתּנּות ּבאין ְְְְִִִִֵֶֶַָֹּבתמידּות

הׁשראת ּבֹו ׁשּתגּדל מקֹום יׁש אּלא הּׁשֹוכן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹוכן

הּמקֹום הכנת מעלת ּכפי אֹו ,יתּבר ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָׁשכינתֹו

ּבתֹוכֹו: הּׁשרּויים ּכפי אֹו המקּדׁש, ְְְְִִַַַָָֻּכּמקֹום
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(ã)ãBò äfä íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬
:éðì÷ñe èòî§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ּוסקלני מעט, עֹוד אמּתין .אם ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)éð÷fî Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−¦¦§¥´
:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨

i"yx£ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Ú∑?ּבני על לעז הֹוצאת לּמה ,יסקלּו אם Ï‡¯NÈ.ּוראה È�˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ׁשעל ׁשּיראּו לעדּות, ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵֵַַַַָָָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ְְִֵֶֶַ
קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות יאמרּו: ולא הּצּור, מן יֹוצאים הּמים יד.¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰ ¯L‡ EhÓe∑ּתלמּוד מה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ«¿¬∆ƒƒ»∆«¿…ְַַ

ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ׁשאינֹו הּמּטה על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ּבֹו הּכית "אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹומר
הּוא לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו הּכית "אׁשר נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ּכּמה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּומצרים

החיים.מּוכן אור ָ

(å)éðôì ãîò éððäíM E|øevá úékäå áøça øevä-ìò ¦§¦´«Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À
éð÷æ éðéòì äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯eva ˙Èk‰Â∑נבקע והּצּור סנּפרינֹון ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן ּבּצּור. אּלא נאמר, לא הּצּור על ¿ƒƒ»«ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

החיים.מּפניו אור ִָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|ìàøNé éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©¨−§¦¨®©¦´§¥´¦§¨¥À
:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦

‡aÚ„ד ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:È�Ób¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰�«¬»«ƒ»¿≈≈

BÁa¯·ו ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»

:Ï‡¯NÈ È·Ò È�ÈÚÏ ‰LÓ Ôk „·ÚÂ«¬«≈…∆¿≈≈»≈ƒ¿»≈

ÏÚז ‡˙evÓe ‡˙Èq� ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èq�c ÏÚÂ Ï‡¯NÈ È�a Bˆ�cƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לּמּות הּזה הּגדֹול הּנּסיֹון אל ה' יביאם ְִִֵֶֶַַַָָָָָלּמה

זה ׁשּדבר אדם יׁשער הּׂשכל ּוכפי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּצמא,

הּקׁשיא ּתגּדל ועֹוד הּכפירה. ּתֹוליד ְְְְְִִִֶַַַַָָֻוכּדֹומה

ּבתפּלה חלציו ׁשּיאזר ׁשּבמקֹום מׁשה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָֹעל

וגֹו' מעט עֹוד ה' לפני ּבטענה ּבא ְְְְְֲֲִִֵַַַָָּובתחנּונים

מֹות ועל צמאֹונם על חׁשׁש לא ּכי ְְִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיראה

צמאּו ּכי מעיד הּכתּוב ּכי ּבּצמא יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּבני

ְִַלמים:

‰‡¯�Âלׂשאת להדריכם אֹותם נּסה ה' ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵַָָָָ

עּקר זה ּכי ה' לפני ּולהתּפּלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָעיניהם

ותמצא הּנפׁש. ּובהׁשלמת ּבאמּונה ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָּגדֹול

יֹום מן להם נתן ולא הּדבר על ה' ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתחּכם

ּכן על ואׁשר ּביֹומֹו, יֹום ּדבר אּלא ְְְֲֵֶֶֶַַַָֹלחדׁש

ויׁשמע קֹונם למּול ׁשּיתחּננּו עד הּנס מהם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָמנע

ׁשּיצעקּו ּבמקֹום ּכי הּכתּוב ּומֹודיע ְְֲֲִִִִֶַַַָָָצעקתם,

עליהם ּוכׁשּתקף מׁשה עם מריבין היּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָלה'

הּכתּוב סּדר לזה מׁשה, על העם וּילן ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצּמאֹון

ׁשּלא לֹומר וגֹו', וּילן וגֹו' וּיצמא הּמעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹסדר

צעקּו לא ּכי למדּת הא זה זּולת ּדבר ְֲִֶַַָָָָָָָֹעׂשּו

היׁש וגֹו' נּסֹותם על הּכתּוב העיד וכן ְְֲִֵֵֵַַַַָָלה'.

היּו לא ּכי למדּת הא אין אם ּבקרּבנּו ְְְִִִִֵַַָָָָֹה'

ּבהה הּואמצּדיקים ּברּו האדֹון והן ׁשּגחה. ְְְְִִֵַַַָָָָָ

הּמחׁשבה ּולהסיר אליו לצעק מכריחם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹהיה

הׂשּכיל זה וכל הּצּמאֹון, ּתקף ּבאמצעּות ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהרעה

והיה ה' אל התּפּלל לא ולזה מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹוהבין

ּגדֹול ּכי ּוכׁשראה מהם, האדֹון לתקות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמצּפה

ה' לפני אמר הּזההּכאב לעם אעׂשה מה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מעלי ּתלּונתם להרחיק להם אעׂשה מה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁש

ּתדע זהּומּזה ּדבר אין ּכי מׁשה הרּגיׁש ּכי ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכמֹו מתּפּלל היה כן לא ׁשאם ּבתפּלה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּתלּוי

היה נענה ׁשּלא יהיה ולּו הּים, על ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעׂשה

לפני עֹוד וטען ה', ׁשּיענהּו עד ּבתפּלה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמֹוסיף

לצערםה' ּתֹוסיף אם ּפרּוׁש וגֹו' מעט ְְְֲִִֵַַָעֹוד

היא מהם ׁשּתצא הּדבר ּתֹולדֹות מעט ְְִֵֵֵֵֶַַָָעֹוד

עד לצערם ׁשּתֹוסיף ׁשאחר יהיה ולּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֻּוסקלני,

ה' ּכּונת ותצא רּבה ּבבכּיה לפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיצעקּו

וזֹו ּבסקילה, מׁשה ויל ּביני ּביני אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹלפעל

ה' עם אי לב לתת וראיתי הּנׁשמעת. ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָטענה

ּבמצרים והּנֹוראים הּמפלאים ּדברים ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻהרֹואים

אל יצעקּו ולא ּבּדבר יטעּו ּובּמדּבר הּים ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹועל

ׁשמע ּכי הּצעקה ּתֹועלת הּמּכירים הם והלא ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹה'

היה ּדעּתם ּכי ואּולי ּבמצרים. נאקתם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָאת

יׁשנֹו ׁשה' ּכל הּדבר על לתפּלה צר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

ׁשּלא ּפׁשיטא לּמדּבר ׁשהביאם אחר ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכם,

הלא כן לא ׁשאם צרּכם לסּפק אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹהביאם

זה ואין לתפּלה יצטרכּו ולא אבּודים ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹהּמה

ׁשאמרּו הּנּסיֹון והּוא ּבקרּבם, ה' ׁשאין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאּלא

וגֹו': ּבקרּבנּו ה' ְְְֲִֵֵהיׁש

B‚Â'.ה) ÌÚ‰ È�ÙÏ ¯·Úּכי ה' ׁשּידע אּולי ¬…ƒ¿≈»»¿ִֶַַָ

אפּלּו מסּתּכנים ויהיּו ּבעם הּצּמאֹון ְְְְֲִִִִִַַַָָָָּגדל

יעבר עברֹו מּדי ּכי אמר לזה מעט, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻּבזמן

העם הֹוללפני ׁשאּתה ׁשּידעּו ּבדר ּפרּוׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

הּצּמאֹון אׁש ׁשּיׁשקט ּכדי מים להם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלמצא

יהיה ׁשּלא ּדר ּתעבר ולא ּוביני ּביני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹֹמהם

ׁשּתהיה ּכדי הּזקנים עּמ קח וגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַלפניהם,

ְַַָָההרּגׁשה:

.'B‚Â Ba ˙Èk‰ ¯L‡עצּום לנס יהיה וזה ¬∆ƒƒ»¿ְְְִֵֶֶָ

הּנמצאים הּמים הבאיׁש אׁשר זה ְְֲִִִִִִֶֶַַַָּכי

נגּדית פעּלה עליֹון ּבכח יפעל ּדם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֻועׂשאם

הּכחׁשֹות ּבזה ויׁש העם. לׁשּתֹות מים ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּימציא

הם ּכי להכחיׁש לּמתחּכמים מנּגדֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֻמפלאֹות

קרקפּתֹו ּתּבקע זה ּבמּטה יׂשראל, אלהי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפלאֹות

זרֹות: ֶֶַָהחֹוׁשבת

B‚Â'.ו) „ÓÚ È��‰זה ּבמקֹום לפני ּפרּוׁש ƒ¿ƒ…≈¿ְְֵֶֶָָ

ּכבֹודֹו הארץ ּכל מלא ּכי הּצּור, על ְְְִֶַַָָָָֹוׁשם

ּבֹו יהיה ׁשּלא מקֹום הׁשּתּנּות ּבאין ְְְְִִִִֵֶֶַָֹּבתמידּות

הׁשראת ּבֹו ׁשּתגּדל מקֹום יׁש אּלא הּׁשֹוכן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹוכן

הּמקֹום הכנת מעלת ּכפי אֹו ,יתּבר ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָׁשכינתֹו

ּבתֹוכֹו: הּׁשרּויים ּכפי אֹו המקּדׁש, ְְְְִִַַַָָֻּכּמקֹום
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(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑היׁש" אֹומרים ואּתם צרכיכם לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד לֹומר: זה, למקרא זֹו ּפרׁשה סמ «»…¬»≈¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. היכן ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ׁשהּכלב חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה'
ׁשליׁשית. וכן ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה חפץ טל אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .לּדר ויצא ּכתפֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל
הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו אני'? היכן יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את 'ראית הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּפגעּו

החיים.ּונׁשכֹו אור ְָ

(è)íçlä àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´
íéäìûä ähîe äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéa§¨¦«

i"yx£e�Ï ¯Áa∑ּכמֹורא חבר ּו"כבֹוד ."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי חכמים: אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: מּנין? ,"יב)רּב ּכרּבֹו.(במדבר חברֹו את ועֹוׂשה היה מאחיו ּגדֹול אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן "וּיאמר ְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", ּכמֹורא רּב יא)"ּומֹורא ּב(שם הּמֹורדים ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ּכלאם". מׁשה "אדני ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש מרדּו ‰ÌÁl.ּכאּלּו ‡ˆÂ∑ּבֹו והּלחם הענן מן הּמלחמה∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא נּצבּבעת Áa¯.אנכי ְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈ְִִֵֵֶָָָ»»ְְִִִֵַָָָָֹ¿«

ÌÈL�‡ e�Ï∑ׁשּבני לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, לנּו ּבחר אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ויראי ּגּבֹורים »¬»ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k zegiy ihewl)

חטא ויראי ט)ּגּבֹורים יז, (רׁש"י ְִִִִֵֵֵַ

עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; מּכן לאחר הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָמתחיל

ּבמלחמת הן צרְך היה זֹו ׁשּבמלחמה ּולאחרי הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ּבֹו", והּלחם הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹעל

יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ּולָך") לי – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן מׁשה, ּבתפּלת והן ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻיהֹוׁשע

החייםחטא. אור ְֵ

(é)÷ìîòa íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−©«£¨¥®
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ׁשּצר לתענית ׁשרּוייםמּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ׁשל∑eÁ¯.יכים ּבנּה …∆«¬…¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה .מרים ְְֲִֵַָָָָָ

(àé)çéðé øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©
:÷ìîò øáâå Bãé̈−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑ּבר"ה ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈח ÌÚ ‡·¯˜ Á‚‡Â ˜ÏÓÚ ‡˙‡Â«¬»¬»≈«¬«¿»»ƒƒ¿»≈
:Ì„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ

‚·¯i‡ט ‡�Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq� d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) ˜ÏÓÚ ‡·iÂׁשּנתעּצלּו להיֹות «»…¬»≈¿ְְְִִֶַ

ּדכתיב ּולאׁש למים ׁשּנמׁשלה ְְְְְִִִִֵֶַַָָּבּתֹורה

נתעּסקּו ולא ּכאׁש ּדברי כה כ"ג) ְְְְְְִִִֵַָָָֹֹ(ירמיה

ּבצּמאֹון העניׁשם לזה ּתֹורה, ׁשל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָּבמלחמּתּה

ּובאׁש הּמים ּבחינת עמלקּכנגד ׁשל הּמלחמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ע"כ:

ÚLB‰È.ט) Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂמׁשה נתחּכם «…∆∆∆¿À«ְִֵֶַ

מלחמת ּבּטּול לצד ׁשהּוא העון ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹּכׁשהּכיר

אּלא למלחמה לצאת ראּוי אין אמר ְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּתֹורה

לא י"א) ל"ג (לקּמן עליו ׁשּנאמר ְְֱֶֶַַַָָָֹֻיהֹוׁשע

לֹו ואמר הּתֹורה, ּבעסק האהל מּתֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָֹימיׁש

היה: וכן עליו יתּגּבר ּובזה ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיבחר

B‚Â'.יד) È�Ê‡a ÌÈNÂנתיחד לּמה לדעת צרי ¿ƒ¿»¿≈¿ְִִֵַַַָָָָ

לצד ּכי ואּולי לבד. ליהֹוׁשע זה ְְְֲִִֶַַַַַָֻמאמר

ולא ותקּפֹו עמלק הכעסת עצם יהֹוׁשע ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשראה

ׁשהחליׁשם אּלא ּכּליֹון ּבֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ֱֲִִֶֶֶַַָָָָָֹהיה

ה' עׂשה לא אי צּדיק ׁשל ּבלּבֹו ויׁש ְְְִִֵֵֶַַָָֹלבד

ה' ּבא לזה זה, ּברׁשע לעׂשֹות ּׁשראּוי ְֲֶֶֶַַָָָָָמה

ּבאזנֹו לֹו לאמר למׁשה וצּוה צּנתֹו ְְְְְִִִֵֶָָָָֹלהפיג

ׁשל ּׁשּבלּבֹו למה להׁשיב הּוא הּדבר ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

מחה הּדבר על ידאג לא ּכי לֹו ואמר ְְְִִַַַַַָָָָֹֹֻיהֹוׁשע

ותהיה היה ּכבר ּכאּלּו ה' ודּבר וגֹו' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָאמחה

ׁשרמז אּולי וגֹו' מחה ּכפל וטעם נחמתֹו. ְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזאת

ּוכנגּדֹו ׁשאּול ּבימי א' ּבהם, ׁשּימחה זמּנים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָלנּו

אמחה, אמר ּוכנגּדֹו מרּדכי ּבימי ב' מחה, ְְְְֳִֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר

הּׁשמים: מּתחת אמר ּוכנגּדֹו לעתיד ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואחת

ּבׁשּלח ּפרׁשת ְֲַַַַָָָחסלת
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(áé)äéìò áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§¨−©¥´¤¨¤®¨
åéãé éäéå ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈©§¦¬¨¨²

:LîMä àa-ãò äðeîà¡¨−©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ידיו נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר ּומּנה ּבמצוה ׁשּנתעּצל וחּור∑eÁ˜iÂ.ּבׁשביל eÓÈNiÂ.אהרן Ô·‡ ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ«ƒ¿ְֲַֹ∆∆«»ƒ

ÂÈzÁ˙∑'ּבצער עּמהם אהיה אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: וכסת. ּכר על לֹו יׁשב ‡eÓ�‰.ולא ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ויהי «¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ«¿ƒ»»¡»ְִַ
נאמנה ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות ּבאמּונה ידיו ‰LÓM.ּונכֹונהמׁשה ‡aŒ„Ú∑הּׁשעֹות את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«…«»∆ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

וערּב חּמה מׁשה להם והעמיד נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו הּׁשעֹותּבאיצטרֹולֹוגיא"ה את .ב ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé L ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא).ּכּלם הרגם ולא ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי למדיםחת אנּו מּכאן ««¬…¿À«ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשכינה ׁשל הּדּבּור ּפי על .ׁשעׂשּו ְִִִֶֶַַָָ

(ãé)íéNå øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤§¦−
úçzî ÷ìîò øëæ-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¥¤́£¨¥½¦©−©

:íéîMä©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑האּמֹות לכל קדם ליׂשראל להזּדּוג עמלק ÚLB‰È.(מכילתא)ׁשּבא È�Ê‡a ÌÈNÂ∑את הּמכניס ¿……ƒ»ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈¿À«ְִֶַַ

לארץ יׂשראל את מכניס ׁשּיהֹוׁשע למׁשה לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם יׂשראל את ׁשּיצּוה לארץ, ÁÓ‰.יׂשראל Èk ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻƒ»…
‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑מזּבח �Èq.ׁשל ּגדֹול∑‰' נס ּכאן לנּו עׂשה הּוא ּברּו הּמזּכירהּקדֹוׁש אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא . «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. ׁשעׂשה הּנס את זֹוכר מזּבח ׁשל .ׁשמֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(æè)øcî ÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶַָָָ
לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף ּכּסא, נאמר ולא ּכס ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה מלחמה לֹו להיֹות ּבכסאֹו, ליּׁשבע ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּורמה
הּׁשם יהיה ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה עד ׁשלם ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻנׁשּבע

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ט)ׁשלם ּבֹו:(תהלים ׁשּכתּוב עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו א)"האֹויב נצח".(עמוס ׁשמרה "ועברתֹו ְְְְֱֲֳִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
שם) ּכסאֹו",(תהלים לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", לעֹולם "וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד נתׁשּת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ"וערים

ׁשלם: הּכּסא ֲִֵֵֵַָהרי

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלחקי"ו פרשת חסלת

e‡ÈeLÂיב ‡�·‡ e·ÈÒ�e ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד ‡�¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡�¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡�·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq� dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dz�ÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

æô÷ 'îòá äñôãð çìùá úùøôì äøèôä
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פד

לשבוע פרשת בשלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' שבט
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' שבט
מפרק לט 

עד סוף פרק מג 

יום שני - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' שבט
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' שבט
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' שבט
מפרק מט

עד סוף פרק נד 

שבת קודש - י' שבט
מפרק נה עד סוף פרק נט

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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פז hay 'e iyily mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ו' שלישי יום

,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàúú äáåùú 'éçá àéäå,46 'nr cr.à"îá ù"îë

"miryx"a zxacn - "'ebe jil` aexw"y xn`p da - dxezd oi` -
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.zetilwd z` mixaey - ald oexayeìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©
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.[íL æ"îøä Leøôáe à- §¥¨¨
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,`eti` ,dn .oaxw mey

z`f ;"`xg` `xhq"d gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn
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,d`zz 'de - c"eid ixg`y

- .e"`ed ixg`y 'dd

:epiid "d`lir daeyz"
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,zelbdeðéäc:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dceara -íãàäLk §©§§¤¨¨¨

"íBãà" äNòî äNBò,olvilÎ`pngx zexiara lykp -ãéøBî ¤©£¥¡¦

éLîîeì CíL,zetilwd jeza -äiçnä úeäìà õBöéðå úðéça ©§¦§¨§¦©§¦¡Ÿ©§©¤
,BlL äîLð-çeø-Lôð úàiwl`d uevipd - "dpikyd zelb" - ¤¤¤©§¨¨¤

dign ixd iwl`d uevipdy jka z`hazn zelbd ;zelba `ed eay

,eznype egex ,eytp z`,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨
,éìàîOä ììçaL BaìaL¤§¦¤¤¨¨©§¨¦

Ba úëìBnäytpd - ©¤¤
zehley dtilwde zindad

,ea,òLø BãBòaiptl - §¨¨
,daeyza xfgyúìLBîe¤¤

äpè÷ øéòa,sebd -,BlL ¨¦§©¨¤
dnype gex ,ytpdy ixd -

jeza zelba ze`vnp

ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd

uevipd mb zelba `vnp

,oze` dignd iwl`d-Lôðå§¤¤
äìBba íéLeák äîLð-çeø©§¨¨§¦©¨

.dìöàze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - ¤§¨
wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba

eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny`edeilr mitek mb `l` ,

ly eizelert zeyrl`peyduevipd eli`e .ieay `ed eiciay

zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d
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úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì

êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç
çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä

à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã
[íù æ"îøä 'éôáå

àéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá
àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä

úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä
êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
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hayפח 'f iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ז' רביעי יום

,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,46 'nr cr.åìéçã íâ

"zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z`

.ziwl`äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨
eãøtúéå ,àøçà àøèñå,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek - §¦§¨¨¢¨©¦§¨§

àéä ¯ 'eë,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d - ¦
íâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©
øàaúpL Bîk ,äávð¦¨¨§¤¦§¨¥

:øçà íB÷îa,ixd - §¨©¥
,daeyz iciÎlry

,lekiak ,zxxgzyn

eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd

xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae

okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a

jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny) weqtd xne`

"jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd

.'d z`xiae 'd zad`a -

iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta

xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocr eznyp a"yxden iaxd

.miieqn xeqtext ,`tex

zxez idn :xeqtextd el`y

ocr eznyp iaxd ?zeciqgd

zeciqgd zxez - :el dpr

dn all xiaqi gendy ,`id

el`y .oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr

zenler ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey

z`hazn jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy

zegtd lkl e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear

ribi genay xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl

.ala xi`ie

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

maly "miwicv"a dfy

wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa

.dvex `edy dn lka egena

zlecba egena wnrziyke

dad` ekeza "cilei" - d"awd

m` mb .epnn d`xie d"awdl

oi` ,zepey zeaiq zngn

dad` "xevil" ezexyt`a

,eala zeybxene zeielb d`xie

oda ic el` d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil" leki `ed ,j`

ezxeza zeyalzn mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l

dad` jezn zeevn miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae

.ala zeybxene zeielb d`xie

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ,oky ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea

- zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt`

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt`

øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥
"ãàî" úlî ,áèéä¥¥¦©§Ÿ
éìà áBø÷ ék" :÷eñôaLE ¤§¨¦¨¥¤

"'Bâå ãàî øácä1- ©¨¨§Ÿ§
"c`n" dlnd zernyn

y ,`idc`nlwe aexw

zeevne dxez miiwl

'd zad`a ,"jaala"

dn itl ,mxa .'d z`xiae

aexw" zernyny ,epxaqdy

zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd jil`

- "dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad` ekeza "xevil" mc`d

zeppeazd jkl dyexc m` ,oky ,xaqd mixacd oiicr miperh

aexw" df oi`y ixd ,zewnrzdec`n,"éøöék ,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨¦
,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL éî óà,dpade drici el dxqg - ©¦¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdlúlãâa ïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦¦§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéàjixvy itk min`zen mpi` eale egen - ¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprläpnî ãéìBäì,zeppeazddn -eìéçc §¦¦¤¨§¦

eîéçøe,dad`e d`xi -ãáì Búðeáúe Bçîa elôàef `l - §¦£¦§Ÿ§¨§©
,ala zeybxen d`xie dad` ekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala

iehia icil dp`azy d`xie dad` xxerl ezexyt`a mb oi`y `l`

,cala ezpeazae egenaãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ
ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy
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'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì
äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë

úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá
øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
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יד.1. ל, דברים

hay 'g iying mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ח' חמישי יום

,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨
zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨
m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l

ly izin`d dbyen itl mb

'd z`xia - jaala dlnd

,ynn ala ,'d zad`ae

,àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,ald,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦

,eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦
dad`a `l .dad`e

,"dpeaz" zpigaay

`id oi` dnvrlyky

qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna

odilr ,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l

el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecnzebixcna

jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly

lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl

:owfd epax jkìaL "úøzñî äáäà" àéäL,ìàøNé úeììk á ¤¦©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥
.eðéúBáàî eðì äMøé àéäLdyexia el yi l`xyin cg` lk - ¤¦§ª¨¨¥£¥

cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad`

dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt`

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevnedad`

rcpy ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn

dxezd zxinya iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevndeéøvL ÷øC ©¤¨¦
älçz øàáìe íéc÷äì§©§¦§¨¥§¦¨
äáäà LøL ,áèéä øàä¥¥¥Ÿ¤©£¨

Bædfi`ae ,dpiga efi`a -

dad` zyxyen ,ytpa gek

,ef,dðéðòådn - §¦§¨¨
:ef dad` ly dzernyn

z`haznd dad` dpyi

mr cg`zdl ugl zxivia

itk dnypdy ,d"awd

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz

zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd

ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`déàå,eðì äMøé àéä C?dad` miyxei cvik - §¥¦§ª¨¨
éàå.eìéçc íb da ììëð C?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly itk ,oky

dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne

epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékmilha eid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl

xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæ-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©
íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
úBîìBò òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

,äiNòekf ,mzcear llba - £¦¨
a` ,zea`dwgvi mdx

`edy in lky ,awrie

dnyp el didz mrxfn

ylyn zakxend ,dyecw

,dnype gex ,ytp :zebixcn

zexitqd xyrn zeraepd

xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`ay

zenlere zebixcn drax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly

mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aéôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦
.åéNòî éôëe Búâøãî,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk" - ©§¥¨§¦©£¨

itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk"

el miwiprn - "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnlnelôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦
úeëìîc Lôðc Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤§¤¤§©§

,äiNòcixd `ed diyrd mler .diyrd mler ly "zekln" - ©£¦¨
dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd mlerd

;zexitqd xyra dpexg`d

opyi ,dnvr "zekln"ae

ytpde ,dnype gex ,ytp

;ylyd oia dpexg`d `id

iryet"l e` "milway lw"le

"ytp" zkynp ,"l`xyi

d`ad ytp ,xnelk .cala

ly "zekln" ly ytpn

s` :epiid .diyrd mler

zegpd (beeifd) "cegi"d

ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia

:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndnäðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL`id ef ytpy zexnl - ¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndnàéäL øçàî,ytpd -úBøéôñ øNòî ¥©©¤¦¥¤¤§¦
,úBLBã÷,zellkzda `ed dyecwa xac lky ,"llk" ixd miiw - §

okle ,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lkyàéädbixcnd mb - ¦
,diyrd mler ly dyecwa xzeia dpezgzd,ïlkî äìeìklkn - §¨¦ª¨

x`y,"diyr" ly zexitqde zebixcnd,äiNòc äîëçî íb- ©¥¨§¨©£¦¨
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à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá

ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
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פט hay 'g iying mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ח' חמישי יום

,46 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåáàä éë ïéðòäå,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨
zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -

,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨
m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l

ly izin`d dbyen itl mb

'd z`xia - jaala dlnd

,ynn ala ,'d zad`ae

,àaìc à÷îòîwnern - ¥¨§¨§¦¨
,ald,Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦

,eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦
dad`a `l .dad`e

,"dpeaz" zpigaay

`id oi` dnvrlyky

qgia wx dad` mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna

odilr ,d`xide dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l

el`kl zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecnzebixcna

jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly

lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl

:owfd epax jkìaL "úøzñî äáäà" àéäL,ìàøNé úeììk á ¤¦©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥
.eðéúBáàî eðì äMøé àéäLdyexia el yi l`xyin cg` lk - ¤¦§ª¨¨¥£¥

cvik oiapy ick ,`l` .dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad`

dxez meiwlyk cgeina !zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt`

lr xaecn o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevnedad`

rcpy ick ,ef dad` ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn

dxezd zxinya iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevndeéøvL ÷øC ©¤¨¦
älçz øàáìe íéc÷äì§©§¦§¨¥§¦¨
äáäà LøL ,áèéä øàä¥¥¥Ÿ¤©£¨

Bædfi`ae ,dpiga efi`a -

dad` zyxyen ,ytpa gek

,ef,dðéðòådn - §¦§¨¨
:ef dad` ly dzernyn

z`haznd dad` dpyi

mr cg`zdl ugl zxivia

itk dnypdy ,d"awd

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz

zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd

ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`déàå,eðì äMøé àéä C?dad` miyxei cvik - §¥¦§ª¨¨
éàå.eìéçc íb da ììëð C?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick ,epcnly itk ,oky

dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay xg`ne

epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd ,zeevnde

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji` ,oiadl

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékmilha eid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl

xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæ-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©
íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤
úBøéôñ øNòî íìBò ãò©¨¥¤¤§¦
úBîìBò òaøàaL äMã÷c¦§ª¨¤§©§©¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

,äiNòekf ,mzcear llba - £¦¨
a` ,zea`dwgvi mdx

`edy in lky ,awrie

dnyp el didz mrxfn

ylyn zakxend ,dyecw

,dnype gex ,ytp :zebixcn

zexitqd xyrn zeraepd

xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`ay

zenlere zebixcn drax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly

mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae ,miillk

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aéôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦
.åéNòî éôëe Búâøãî,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk" - ©§¥¨§¦©£¨

itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk"

el miwiprn - "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnlnelôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦
úeëìîc Lôðc Lôð íâeeæa CLîð ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥¦§¨¥¦§¨§¦¨¤¤§¤¤§©§

,äiNòcixd `ed diyrd mler .diyrd mler ly "zekln" - ©£¦¨
dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd mlerae .xzeia oezgzd mlerd

;zexitqd xyra dpexg`d

opyi ,dnvr "zekln"ae

ytpde ,dnype gex ,ytp

;ylyd oia dpexg`d `id

iryet"l e` "milway lw"le

"ytp" zkynp ,"l`xyi

d`ad ytp ,xnelk .cala

ly "zekln" ly ytpn

s` :epiid .diyrd mler

zegpd (beeifd) "cegi"d

ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia

:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndnäðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL`id ef ytpy zexnl - ¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndnàéäL øçàî,ytpd -úBøéôñ øNòî ¥©©¤¦¥¤¤§¦
,úBLBã÷,zellkzda `ed dyecwa xac lky ,"llk" ixd miiw - §

okle ,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lkyàéädbixcnd mb - ¦
,diyrd mler ly dyecwa xzeia dpezgzd,ïlkî äìeìklkn - §¨¦ª¨

x`y,"diyr" ly zexitqde zebixcnd,äiNòc äîëçî íb- ©¥¨§¨©£¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù

.åìéçã íâ äá

ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
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hayצ 'h iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ט' שישי יום

,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå âùåîä

,diyrd mlera xzeia dpeilrd dxitqd `idydëBúaLdnkg"a - ¤§¨
,"diyrc,úeìéöàc úeëìîc äîëç úLaìîxaqeiy itk ,oky - §ª¤¤¨§¨§©§©£¦

zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq ,a"p wxta ,oldl

lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd mlera dxi`ne

xyry ixd ,zexitqd xyr

"zekln" ly zexitqd

xyra zeyalzn ,zeliv`c

:diyrd mler ly zexitqd

zekln ly "dnkg"

ly "dnkg"a - zeliv`c

ly "dpia" ,diyrd mler

"dpia"a - zeliv`c zekln

jke ,diyrd mler ly

"dnkg"ay - ixd .d`ld

zyalzn ,diyrd mler ly

"zekln" ly "dnkg"

:zeliv`cdëBúaL- ¤§¨
dpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a,úeìéöàc äîëç,oky - ¨§¨©£¦

`linn ,dipydn zg` zelelk ,zeliv`d mler ly zexitqd xyr

,zeliv`d mler ly "dnkg" mb "zekln"a dlelkdaL"dnkg"a - ¤¨
,zeliv`d mler ly,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨©¨

áéúëãk2,"õøà ãñé äîëça 'ä" :seq oi` xe` - "dnkga 'd" - §¦§¦§¨§¨¨©¨¤
"zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi dnkga" ;"dnkg"a xi`n

`id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln" ,oky ,"ux`" z`xwpd

;xzeia dpezgzd dbixcnd"úéNò äîëça ílk"å3.,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"a dxi`n "dnkg"yLaìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëç úðéçáa- ¦§¦©¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
ly eznypacg` lk.`ed jexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

"`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wec xi`n `ed recn

.oldl,daL äîëçä úðéçáe,ytpay --Ceøa óBñ-ïéà-øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦¥¨
,da Laìîä àeä,"dnkg"a -Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî ©§ª¨¨¦§©¤¤§¨§¦©¤¤

dúBéçäì ,dlk,ziwl` zeiga -úðéça ãò dLàø úðéçaî ª¨§©£¨¦§¦©Ÿ¨©§¦©
,dìâøly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd dbixcndn - ©§¨

ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cr ,ytpd

.ytpdáéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :z`xwp ytpd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
gek zlra `id ,"dilra"

.dnkgdíéîòôìå]§¦§¨¦
ìàøNé éòLBt íéëéLîî- ©§¦¦§¥¦§¨¥

,mdiclilúBäBáb úBîLð§¨§
é÷îòa eéäL ãàî§Ÿ¤¨§¦§¥

,úBtìwäzeid iptne - ©§¦
,iaya el` zedeab zenyp

- "zetilwd iwnr" zeyxa

oi`"y ,epicia "llk" ixde

mr 'ipexha `a d"awd

"eizeixa5`a d"awd oi` -

,eizeixan zefxten zeyixca

,zetilwd icin mi`iven `l

ltpy xac ,opevxa `lyz` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa

iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa eltpy zedeabd zenypd

ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi

didze ,mixedd ly miqbd "miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet"

dnypdn ,xzei daexn dcna zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk

z` zvxete "zxaey" `id - ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd

ly dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald

."wicv":[íéìebìbä øôña áeúkL Bîkzebixcnay ,ixd §¤¨§¥¤©¦§¦
zkynp ,"l`xyi iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd

dnyp ea yi icedi lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp

seq oi` xe` "dxey" dnypd ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly

Îoi`Îxe`n d`xydd recn ,xac ly enrh xaqei oldl .`ed jexa

qgek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se

."dpad"ne "lky"n dlrnly

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxtlklrxaclk oiadlgekd`id "dpia"e ,"dpiadgek"ami`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn

."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"däðéaäî äìòîì§©§¨¥©¦¨

àeäL,"dpia"d -úðáä ¤£¨©
äîëçäå ,BúâOäå ìëOä©¥¤§©¨¨§©¨§¨
äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn- §¤§

,"äî çk" ¯ äîëç`ide ,"lky"d raep epnny gek `id "dnkg" - ¨§¨Ÿ©¨
oeyl `idy - "d"n" zpigaa `id - jk mr cgie ."gek" xeza zlret

itk ,?`id "dn" :dl`y

`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
déa àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה

hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י' קודש שבת יום

,ck 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,50 'nr cr.ììë áìá

.ììkoiadle biydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨
"dpad"de "lky"d z` mieednd zegekd .`ed jexa seq oi` xe` z`

"lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe` yalzi mday xcba mpi`

dlrnl `edy seq oi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e

gek" eli`e ."dpad"n

,xen`ky xg`n ,"dnkgd

"lky"n dlrnl `ed

xe` ea yalzn - "dbyd"e

.seq oi`x"enc` w"k oeyl

:`"hilyjynddn"

mb ile`e) rnyn oeyldne

'ixcna xacnc (gkenzg`.

oipr k"b - d"n g"k yxtne

cg`.byen epi`y gk - ,

`id 'kgc - xe`iad zcewpe

hytzn okle) lkyd xewn

'it` lret dlbznyke ,ytpa

onwlcke lirlck n"ecgna(

qtzp epi`y xewn edf la`

'rnl `vnpeepi`ye gk

yalzn q"`e` okle) ,byen

."(ea,ìàøNé ìk ,ïëìå§¨¥¨¦§¨¥
,õøàä énòå íéLpä elôà£¦©¨¦§©¥¨¨¤
mikiiy mpi`y dl` -

zlecba "dpad"le "lky"l

,d"awdúòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©
,äâOääåmpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew" "dpen`d gek" - §©©¨¨

,biydl mileki"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút" ék6,iztd - ¦¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§
`ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr xac lk qtez

xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya ezpad iciÎlr

eqtez `ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn lkydy

zewl` zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a

`l` ,"dbiydl" zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy

dpen` iciÎlrcala:"`ipz"d xne` jke .,àeä-Ceøa-LBãwä éaâìe§©¥©¨¨
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,llk ebiydl milbeqnd lkye daygn mey oi` -íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦
,Cøaúé Bìöàxyt` i` "lky"a oky ,eiabl mixenb miiztk eplek - ¤§¦§¨¥

,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlr ebiydl gxkdd one ,ebiydl

áéúëãk7ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦
ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò¦¨§§©¤¨¤¤£¦©©§¥£¦¨¦

."Cnò.d"awd mr -ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå ¦¨§¨¥£¦©¤©©¦§¥¦§¨¥
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- "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l jtdidl j` .lecb

zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd jiiy `l

,`eti` ,recn - jky oeikne .ixnbldvxzdtebn z`vl dnypd

- ?dyxeya cg`zdle.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨
itl `ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah" byend ,mxa -

l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg ,rahd

dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha d"awd

mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k "rah"

`ed xacdykdlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dnòáèå§¤©
,äæ,"rah" dlnd -úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íL àeä ¤¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©

.úòãå íòèzn dyrp epi`y xac lk -mya x`ezn ,lkye oeibd je ©©¨©©
,"rah"ïàk íâåzkyndl qgia -,dyxeyl dnypd,äðekä- §©¨©©¨¨

:rah dlna zeynzydaLôpa äæ õôçå ïBöøLweac zeidl - ¤¨§¥¤¤©¤¤
,dyxeyaàlà ,ïáeîe âOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨¨¤¨

äîëç úðéça àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦§¦©¨§¨
LôpaLgek `id "dnkg" ,mcewd wxta xaqedy dn itly - ¤©¤¤

,"dpad"e "lky"n dlrnlydaLdxey ,ytpay dnkga - ¤¨
.àeä Ceøa óBñ-ïéà-øBàdnypd zkynp ,jk meyne - ¥¨

ixd ."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl

dnypd ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá

ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
àøèñ ìëá ììë åäæå .ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
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כז.1. כ, א.2.משלי סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים

hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl

."zxzeqn dad`" - ef dad`

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -äî àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨©
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpMdlnd -ycewzfnex ¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lrdyecwe`id

dkynd - "ycew"n dkynd

zernyn dn ."dnkg"n

- ?"dnkg"n dkyndd

`id "dnkg"y ,oldl xaqei

seq oi` xe`l "lehia"d oipr

:d"awdl ,`ed jexa

dyexit "dnkgn dkynd"

df lehia zkynd -

cv df f`y ,zewl`l

xqgyk ,j` .dyecwd

oi` - "dnkg"dn df "lehia"

epax xne` jke .dyecw ef

"oeilrd ycew"l qgia owfd

:(dnkg)ìèaäycew" - ©¨¥
lha (dnkg) "oeilrd

óBñ-ïéà-øBàa úeàéöîa¦§¦§¥
,Ba Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨
Bîöò éðôa øác Bðéàå§¥¨¨¦§¥©§

ìéòì økæpk4å ,àø÷ð ïëì ©¦§¨§¥§¨¥¦§¨
."äî çk"`xwp df okle - Ÿ©¨

zakxend ,"dnkg" mya

gek ,"dn gk" :milnd izyn

lydndkynd ea yiy xac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"nàeäå§
úBLôð äpnnL ,àøçà àøèñå ätìwä úðéçaî Lnî Côä¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§

,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnàoze`ivn myl wx zeyerd - ª¨¨§¨§¦§©§©§
,zikep`d"áä áä" :ïéøîàå5"oz oz" zexne`e -"éðèéòìä"å6,- §¨§¦©©§©§¦¥¦

,"iphirld" :eyr xn`y enk,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäì`le - ¦§¥§¨¨¦§¥©§
,zewl`l lhaìéòì økæpk4,(ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìå ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥
,dtilwd cvny dl` -"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8, ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤

,j` -,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xacáéúëe9: §¦
;"äîëça àìå eúeîé"oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - ¨§Ÿ§¨§¨

ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d

.zetilwdnã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëåïBéqð éãéì eàaL í §¥¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨
;íMä Lc÷ì,'d yeciw ly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - §©¥©¥

.mytp z` f` digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda zxxerzn

,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly eli`e

mlrda mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga

:oldl xiaqiy itk - zelbaeúéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úeäìà õBöéð íò- ¦¦¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨

,dnkgd gekaãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦¦©
íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL ätìwä- ©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨

"dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya

- seba zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpd lyúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
dðBöøL ,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨
éiç 'äa ÷ácì döôçå§¤§¨¦¨¥©©¥

,àeä-Ceøa íéiçä- ©©¦¨
,ef dad` z`xwpíLa§¥
,"úøzñî äáäà"- ©£¨§ª¤¤

ixd `id "dad`" :dxe`kl

cvik ,ielib icil `ay ybx

mix`zny dnl m`ez df

dad`" mya o`k dze`

zxzeqnm`zda `l` ?"

d`a ,oldl xaqeiy dnl

ef "dxzqd"xg` oiprn

ixnbllr xizqne dqknd .

wyd yeal `ede ,dad`d

:dtilwd lyàéä ék- ¦¦
,ef dad`äqëîe úøzñî§ª¤¤§ª¨

ätì÷c ÷N Leáìa¦§©¦§¦¨
äpnîe ,ìàøNé éòLBôa- §§¥¦§¨¥¦¤¨

,dtilwdnçeø íäa ñðëð¦§©¨¤©
øîàîk ,àèçì úeèL§©£Ÿ§©£©

ì"æø11àèBç íãà ïéà : ©©¥¨¨¥
.'eëehy gex" ."zehy gex ea dqpkp ok m` `l` -,z`hazn ef "z

,`heg `edy zexnly ,`hegd mc`l dncpy ,jka ,oldl xaqenk

,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed oi`e ,icedi eze` x`yp `ed

- d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry yg did el .d"awdn

dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn ,`heg did `l

gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen did ixd

znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef "zehy

ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr

jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw

z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl

lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp

ytpd ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac

zexiyi rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d

,"dnkgd gek"adpen`adtilwd oi` my ,"dnkg"dn zraepd

ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
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íéøîà éèå÷éì
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
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ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה



צג hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`xwp recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl

."zxzeqn dad`" - ef dad`

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -äî àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨©
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpMdlnd -ycewzfnex ¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lrdyecwe`id

dkynd - "ycew"n dkynd

zernyn dn ."dnkg"n

- ?"dnkg"n dkyndd

`id "dnkg"y ,oldl xaqei

seq oi` xe`l "lehia"d oipr

:d"awdl ,`ed jexa

dyexit "dnkgn dkynd"

df lehia zkynd -

cv df f`y ,zewl`l

xqgyk ,j` .dyecwd

oi` - "dnkg"dn df "lehia"

epax xne` jke .dyecw ef

"oeilrd ycew"l qgia owfd

:(dnkg)ìèaäycew" - ©¨¥
lha (dnkg) "oeilrd

óBñ-ïéà-øBàa úeàéöîa¦§¦§¥
,Ba Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨
Bîöò éðôa øác Bðéàå§¥¨¨¦§¥©§

ìéòì økæpk4å ,àø÷ð ïëì ©¦§¨§¥§¨¥¦§¨
."äî çk"`xwp df okle - Ÿ©¨

zakxend ,"dnkg" mya

gek ,"dn gk" :milnd izyn

lydndkynd ea yiy xac `wec `id dyecwy ixd .lehia ly ,

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"nàeäå§
úBLôð äpnnL ,àøçà àøèñå ätìwä úðéçaî Lnî Côä¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§

,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnàoze`ivn myl wx zeyerd - ª¨¨§¨§¦§©§©§
,zikep`d"áä áä" :ïéøîàå5"oz oz" zexne`e -"éðèéòìä"å6,- §¨§¦©©§©§¦¥¦

,"iphirld" :eyr xn`y enk,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäì`le - ¦§¥§¨¨¦§¥©§
,zewl`l lhaìéòì økæpk4,(ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry -ïëìå ¥¤§¦©©¨§¨§¨¥
,dtilwd cvny dl` -"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8, ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤

,j` -,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xacáéúëe9: §¦
;"äîëça àìå eúeîé"oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - ¨§Ÿ§¨§¨

ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d

.zetilwdnã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëåïBéqð éãéì eàaL í §¥¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨
;íMä Lc÷ì,'d yeciw ly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - §©¥©¥

.mytp z` f` digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda zxxerzn

,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly eli`e

mlrda mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga

:oldl xiaqiy itk - zelbaeúéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úeäìà õBöéð íò- ¦¦¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨

,dnkgd gekaãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥¦¦©
íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL ätìwä- ©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨

"dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya

- seba zelba ,iwl`d uevipde ziwl`d ytpd lyúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
dðBöøL ,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨
éiç 'äa ÷ácì döôçå§¤§¨¦¨¥©©¥

,àeä-Ceøa íéiçä- ©©¦¨
,ef dad` z`xwpíLa§¥
,"úøzñî äáäà"- ©£¨§ª¤¤

ixd `id "dad`" :dxe`kl

cvik ,ielib icil `ay ybx

mix`zny dnl m`ez df

dad`" mya o`k dze`

zxzeqnm`zda `l` ?"

d`a ,oldl xaqeiy dnl

ef "dxzqd"xg` oiprn

ixnbllr xizqne dqknd .

wyd yeal `ede ,dad`d

:dtilwd lyàéä ék- ¦¦
,ef dad`äqëîe úøzñî§ª¤¤§ª¨

ätì÷c ÷N Leáìa¦§©¦§¦¨
äpnîe ,ìàøNé éòLBôa- §§¥¦§¨¥¦¤¨

,dtilwdnçeø íäa ñðëð¦§©¨¤©
øîàîk ,àèçì úeèL§©£Ÿ§©£©

ì"æø11àèBç íãà ïéà : ©©¥¨¨¥
.'eëehy gex" ."zehy gex ea dqpkp ok m` `l` -,z`hazn ef "z

,`heg `edy zexnly ,`hegd mc`l dncpy ,jka ,oldl xaqenk

,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed oi`e ,icedi eze` x`yp `ed

- d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry yg did el .d"awdn

dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn ,`heg did `l

gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen did ixd

znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef "zehy

ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr

jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw

z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl

lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp

ytpd ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac

zexiyi rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d

,"dnkgd gek"adpen`adtilwd oi` my ,"dnkg"dn zraepd

ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle zeqkl dleki

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn wzpii

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
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íéøîà éèå÷éì
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà 'åë àèåç
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
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hayצד 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

.dxiar xearln mdilr xenyle dyecw ly zeigaLøL ìáà£¨Ÿ¤
dðéàå ,ïéçîa àeä úéäìàä LôpaL äîëç úðéça ìL øwòå§¦¨¤§¦©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨

dpi` ,dnkgay "xwir"d -álaL ätì÷c ÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©¦§¦¨¤©¥
úðéçáa éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¦§¦©

,Lnî úeìb`ly -lkei ¨©¨
,drtyd mey dl zeidl÷ø©

àéäL,ef dnkg zpiga - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa- ¦§¦©¥¨¨§¨¦

lk ea miniiw oyi mc`

`l enk ,zegekd,xr mc

dpiyd zryay `l`

,mixzqene minecx zegekd

dúlòt úìòBt dðéàå§¥¨¤¤§ª¨¨
íäadkixv dzlerty - ¨¤

dlek ytpdy ,zeidl ixd

,d"awdl dlha didzìk̈
ízòãa íé÷eñòL ïîæ§©¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨
"zrc"dy onf lk -

zegekd ody ,"dpia"de

,"dnkg"n dhnle miielbd

zpiga - zee`za zerewy

zncxpk `id "dnkg"d

.dpiya dpezpeCà©
íéàaLk,miryxd -éãéì §¤¨¦¦¥

àéäL ,äðeîà øáãa ïBéqð¦¨¦§©¡¨¤¦
äòâðå ,úòcäî äìòîì§©§¨¥©©©§¨§¨

Lôpä ãòcr -úðéçáì ©©¤¤¦§¦©
daL äîëçyxey - ¨§¨¤¨

,xen`k ,`ed dpen`d

,"dnkg"aàéä éæà,"dnkg"d -,dúðMî äøBòð`id ,xnelk - £©¦¥¨¦§¨¨
,dlbzn,da Laìîä 'ä çëa dúlòt úìòBôely dzrtyd - ¤¤§ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨

lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jka z`hazn "dnkg"d

,'d yeciwáeúkL Bîëe12,"'ä ïLék õwiå" :zpiga lr fnexd - §¤¨©¦©§¨¥
mcew dzidy ,da yaelnd seq oi` xe`e ytpay "dnkg"d

ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk

- dzlert zlrete zxxerzn `id - 'd yeciwïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàaeilr recn - ¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnläfä íìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨©¤
,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäaecnra ,xnelk - §¤¥§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤

z` oqxn `edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp dzr

,eipira zeqe`n zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z

,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìå"lky"k ,miiniptd eizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
xzei miipeilrd zegekd mbe ,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e"oevx" ,

- d"awdl mlek mipezp eidi - "lxeb" mi`xwpd ,"beprz"eBì øñîì¦§Ÿ

åéîé ìk åéìò eøáb úBtìwä ék óàå .BîL úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©§§©¦©§¦¨§¨¨¨¨¨
,íäì ìBëé àìåmby ,"l`xyi ryet"l qgia o`k xaecn ,ixdy - §Ÿ¨¨¤

,dpeilrd lr cinz ea eid zetilwde ,'d yeciw lr eytp xqen `ed

ì"æø øîàîk13,"íaì úeLøa íä íéòLøä"Lllgd zeyxa - §©£©©©¤¨§¨¦¥¦§¦¨
dnewn ,malay il`nyd

Îxvide zindad ytpd ly

;dtilwd cvny rxdìkî¦¨
ïBéqð éãéì àaLk íB÷î̈§¤¨¦¥¦¨
,ãçà 'äa äðeîà øáãa¦§©¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLitk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
z`xwp ,lirl xkfpy

,"ycw" mya "dnkg"daL¤¨
,"dnkg"a --øBà Laìî§ª¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà,f` - ¥¨
íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦
eéä àìk eéäå íéìháîe§ª¨¦§¨§Ÿ¨
áéúëãk ,'ä éðôì Lnî14: ©¨¦§¥§¦§¦

íéBbä ìk",zetilw llek - ¨©¦
áéúëe ,"'Bâå Bcâð ïéàk15: §©¦¤§§§¦

éáéà äpä ék",'ä Ellek - ¦¦¥Ÿ§¤
,"'d iaie`" ody zetilw mb

éáéà äpä ék,eãáàé E ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥
áéúëe ,"'Bâå eãøtúé16: ¦§¨§§§¦

Là éðtî âðBc ñnäk"§¦¥©¦§¥¥
,"'Bâå eãáàémiryxd - Ÿ§§

ptn eqnii zetilwdei

,z"iydáéúëe17íéøä" :- §¦¨¦
onvr ipira ody zetilwd

,mixdk."eqîð âðBck- ©©¨©
"dnkg" zpigaa yaelnd `ed jexa seq oi` xe` itlky ,ixd

icediyk - z`fe ,zetilwd lk zenlrpe zelha - icedi ly ytpay

zpiga ekeza dlbzne zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp iptl cner

d`lnd dhilyd zetilwl dzid ok iptly zexnl ,okl .ef dnkg

ea yi icedi :zxne` z`f .odilr xabzdl gekd dzr ea yi ,eilr

lr helyl (zxzeqn dad` - "dnkg"n raepd) gekd cinz

ji` ,owfd epax xiaqi ,oldl .df gek xxerl wx mikixv ,zee`zd

zeevne dxez miiwl ick ,xen`k ,oky .d`xi mb ef dad`a dlelk

dxezd zxinyly ,mixne` ep`y xg`ne ;d`xi mb zyxcp

zllek `idy ixd - cala zxzeqnd dad`d dwitqn zeevnde

:d`xi mb dkezaLaìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà ,äpäå§¦¥¥¨©§ª¨
úBçãìå Løâì Ck ìk Bçk íeöòå ìBãb ¯ LôpaL äîëça©¨§¨¤©¤¤¨§¨Ÿ¨¨§¨¥§¦§

àlL úBtìwäå àøçà àøèqä,åéLeáìa elôà eòbé eìëeé- ©¦§¨¨¢¨§©§¦¤Ÿ§¦§£¦¦§¨
,`ed jexa seq oi` xe`l mikiiy mdly "miyeal"däáLçî íäL¤¥©£¨¨

;ãçà 'ä úðeîà ìL äNòîe øeaczetilwd ly ogeka didi `ly - ¦©£¤¤¡©¤¨
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íéøîà éèå÷éì
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë

åôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùåæ"äåò úååàúå ú
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
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hay 'i ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xeaic ,daygna `l mb m` ik ,dnvr dpen`a wx `l "rebpl"

.'d zecg`ne dpen`dn mihlyen zeidl mdilry ,dyrneeðéäc- §©§
,gekd el ozep ,icedid ytpa yaelnd seq oi` xe`ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨

ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì àlL elôà ,BLôð øñîì¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£©¥¤©£¤§©¤¤
ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà- ¡©¤¨§

:eilr mitekykúBçzLäì§¦§©£
BðéàL óà ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨©¤¥
,Baìa ììk da ïéîàî- ©£¦¨§¨§¦

dpen`a "rbep" df oi`e

ixd `ed eala - oky ,dnvr

wx jka yi ,d"awda oin`n

cebipay dyrn meyn

`ed jk lr s`e - dpen`l

;eytp z` xqenïëådf - §¥
z` xeqnl gekd el ozep

,eytpäòBz øaãì àlL¤Ÿ§©¥¨
úecçà ìò íBìLå ñç,'ä ©§¨©©§

,ïéåL Baìå åét ïéàL óà©¤¥¦§¦¨¦
.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø©¦¨¥¤¡©

`lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs` -

zxzeqnd dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl

o`k zerbtp opi` ,d"awdl dkiynde zirahd dad`d .dnvr

dpen`d zx`yp xeaicd e` dyrnd zrya mb ,oky ,zexiyi

"dad`"a dlelkd "d`xi"d ly ze`hazdd `id ef ,`l` ,dzneza

zrpen ef d`xi ,- d"awdn cxtp melye qg zeidln `xi `ed -

zngn - df lke .xeaic eze` xacln e` dyrn eze` zeyrln eze`

.ytpay "dnkg"d ,'d yeciw ly oeiqpd llba ,ea dzlbzpyäæå§¤
,"eîéçøa ììëpä eìéçc" àø÷ð,dad`a dlelkd d`xi -àéäL ¦§¨§¦©¦§¨¦§¦¤¦

döôçL ,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨
-Ceøa óBñ-ïéà-øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa dðBöøe§¨§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥¨

äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL ,àeä,d"awda wacidl -àéäytpd - ¤¦§¥©£¨§¨¤¦
,ziwl`däãBáò úàîè äö÷a òâpî dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©£¨

äéLeáìa elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå ñç äøæ̈¨©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦¦§¤¨
,äNòî Bà øeac íäL íéðBöéçä,dxf dceara mixeywd -éìa ©¦¦¤¥¦©£¤§¦

:ììk ála äðeîàly eznyp d`xi jkn mb .ef dxf dceara - ¡¨©¥§¨
dad`ay ,ixd .zxzeqnd dad`a dlelkd `id ,ef d`xie ,icedi

dxez miiwl icedi leki - d`xi mb dkeza zllekd - zxzeqn

mb didy xg`n :oeayg dyery iciÎlr ,oldl hxetiy itk ,zeevne

eytp z` xqen`ly calae ,

eilr ,d"awdn cxtp zeidl

xearln rpnidl i`cea

dxiar iciÎlr ik ,dxiar

.d"awdn melye qg micxtp

Îlr ik ,zeevn miiwl eilr

,d"awd mr micg`zn oci

- izin`d epevx ixd dfe

.d"awda weac zeidl

wxta epcnly dnl xywda

ryet mby ,"`ipz"a df

eytp z` xqen l`xyi

eilr zetkl mivexyk

e`xd on ,d"awda xetkli

epnfa rxi`y xetiq `iadl

llba :"sqei awri zeclez" xtqa `aend ,aehÎmyÎlrad ly

mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli jpege lcb ,zepey zeaiq

z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk .zecdin xac

ezeida .dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx ote`a ezc

miieqn meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy geha

dpr "uixt"de .xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini

e`xwi jzc z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el

ul`p ?"yieeiit" `xwp ip` - recn :clid l`y ."o`eei`" jl

cli `edy clid rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d

`xwp ip` :eprha ,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi

xqiiy miaxd mixeqid elired `le !"yieeiit" x`y` - "yieeiit"

.'d yeciw lr eytp z` xqn yieeiit .jk lr "uixt"d eze`

`l ,ok` ,epgp` ,mler ly epeaix :dicedi dy` jk lr d`hazd

xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit .epa zirh `l dz` mb ,j` ,ja epirh

.'d yeciw lr eytp z`
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íéøîà éèå÷éì
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð
äðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäìàä ùôðáù
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá
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צה

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ּשֶׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם.  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית ִמְתַצְמֶצֶמת ּכָ ּנֶ ֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ַעד ׁשֶ ֶרת ַעל ַהּנֶ ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ
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היום יום . . . צו

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון 

חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ְלָכל ַהּגִ

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  "ז ְוַהּשַׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ּשָׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַהּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ
ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִאיָתא ּבְ

ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

ה'תש"גז שבטיום רביעי

חומש: בא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יח. ולתוספות . . . 46 גם דחילו.

ר לּוַח ַעל  ר – ִסּדֵ ן ֶעׂשֶ כּוָנה. ּבֶ ָסה ְוַהּתְ ָנה – ָלַמד ָחְכַמת ַהַהְנּדָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ֵקן ּבֶ ְהיֹות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּבִ
"ם,  ים ִהְלכֹות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש ְלָהַרְמּבַ ַרּבִ ד ּבָ ּמֵ ּלִ ן ׁשֶ ּמֵ ר – ִנְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ָנה. ּבִ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ְדָרׁש. ֵבית ַהּמִ אֹותֹו ַמֲעָמד, ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ּבְ ָהיּו ּבְ אֹוִנים, ׁשֶ ְוֹלא ָמְצאּו ַהּגְ

ה'תש"גח שבטיום חמישי

חומש: בא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והענין . . . כד גלגולים.

ץ  ְלִהְתַאּמֵ ָעֵלינּו  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ ַסף  ַעל  עֹוְמִדים  ָאנּו  ֵרְך  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ַחְסֵדי  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ְפָרט  ּבִ
ר ַאף  ִלי ְלַוּתֵ ְנָהִגים ִמּבְ ל ַהּמִ ֹמר ֶאת ּכָ ִהּדּור ִמְצָוה, ְוִלׁשְ ת ּבְ ל ִעְנְיֵני ַהּדָ ק ּכָ ָכל ִמיֵני ִאּמּוץ, ְלַחּזֵ ּבְ
ּסּוִרים ֶחְבֵלי  רֹות ְוַהּיִ י ַהּצָ ָרֵאל, ְלהֹוִדיַע ִלְקַהל ֲעָדתֹו ּכִ ִיׂשְ ל ַרב ּבְ הּוא, ּוִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ּכָ ל ׁשֶ ּכָ
יַח ִצְדֵקנּו  יַאת ְמׁשִ ב ּבִ ּלֹא ְנַעּכֵ ׁשּוָבה ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ נּו ּתְ ה, ְוה' ֱאֹלֵקינּו ּדֹוֵרׁש ֵמִאּתָ יַח ֵהּמָ ָמׁשִ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ ּבְ

יום 
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רביעי
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ה'תש"גט שבטיום ששי

חומש: בא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: הנה החכמה . . . ומובן.

ית, ָאַמר ַמֲאַמר ַדא"ח, ְוָתְכנֹו –  ִליׁשִ ַעם ַהּשְׁ ּפַ "ס ּבַ "ּב[ ַהּשַׁ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ַמהּו "ַהְדָרן".

ָנה ְלסֹוף י"א ֹחֶדׁש,  "ס ִמׁשְ "ּב[ ׁשַ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַנת ָהֲאֵבלּות ַאֲחֵרי ִאּמֹו ִסּיֵ ׁשְ ּבִ
"ס. ל ַהּשַׁ ָנה[ – ּכָ ּוְליֹום ַהּיָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ה'תש"גי שבטשבת

חומש: בא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק יט. ולתוספות . . . בלב כלל.

תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל "לא 
ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי )הרבנית מרת רבקה נ"ע( בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א 
- חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום 
קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע 
הדבר לחותנה אדמו"ר הצ"צ, אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף 
מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין 
מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל 
כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב 
דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען  . ובירכה באריכות ימים, - )נולדה בשנת תקצ"ג 

ונפטרה י' שבט תרע"ד(. -
מאמר זה אמר אאמו"ר לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טָאן בשמחה .

ּבֹות יֹוָמם  ִיׁשְ ְתִחיל "ָאְמָנם": "ֹלא  ַהּמַ ְהֶיה" סֹוף ָסִעיף  ּתִ ְתִחיל "ְלַמַען  ַהּמַ ּבּור  ּדִ "ּתֹוָרה אֹור" 
ְרצֹות". ּבֹות יֹוָמם ָוַלְיָלה ִמּלִ ְראֹות", ָצִריְך ִלְהיֹות "ֹלא ִיׁשְ ִמּלִ

ַנת  ׁשְ ָנה – ּבִ ֵרה ׁשָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַבת ׁשְ ְהיֹוָתּה ּכְ ָמָתּה ֵעֶדן(, ּבִ ִנית ָמַרת ִרְבָקה ִנׁשְ י )ָהַרּבָ י ְזֶקְנּתִ ִאּמִ
ָנָתּה, ָאְמָנם ִהיא ֹלא ָחְפָצה ִלְטֹעם  קּוָמּה ִמּשְׁ ֶכף ּבְ ר ּתֹאַכל ּתֵ ה ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶ תרי"א – ָחְלָתה, ְוִצּוָ
ָבר  ּנֹוַדע ַהּדָ ׁשֶ ֲחִרית. ּכְ ת ׁשַ ה ָהְיָתה אֹוֶכֶלת ּפַ ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ֶלת ּבְ ּלֶ ה, ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ִפּלָ ֹקֶדם ַהּתְ
ִריא ּוַבַעל ּכַֹח. ַעל ִמְצֹות ֶנֱאַמר  ַמח ֶצֶדק", ָאַמר ָלּה: ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ּבָ ְלחֹוְתָנּה, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ
ְצֹות,  ּמִ ּיּוְכלּו ְלַהְכִניס ַחּיּות ּבַ ְכֵדי ׁשֶ ְצֹות. ּבִ ּמִ יר ַחּיּות ּבַ ֶהם: ֵיׁש ְלַהְחּדִ רּוׁש ָוַחי ּבָ ֶהם", ַהּפֵ "ָוַחי ּבָ
ֶטן ֵריָקה'. ָעִדיף ֶלֱאֹכל  ם: ֵאיֵנְך ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ַעל ּבֶ ְמָחה. ְוִסּיֵ ׂשִ ַעל ּכַֹח ְוִלְהיֹות ּבְ ִבים ִלְהיֹות ּבַ ַחּיָ
ַנת תקצ"ג, ְוִנְפְטָרה  ׁשְ ֲאִריכּות ָיִמים, – )נֹוְלָדה ּבִ ֵדי ֶלֱאֹכל. ּוֵבְרָכּה ּבַ ל ּכְ ּלֵ ִהְתּפַ ל, ִמּלְ ּלֵ ֵדי ְלִהְתּפַ ּכְ

ָבט תרע"ד(. – י ׁשְ
"ּב[ ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות, ְוהֹוִסיף: ְוֵיׁש ַלֲעׂשֹות ֹזאת  י ]ָהַרׁשַ ַמֲאָמר ֶזה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְמָחה. ׂשִ ּבְ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א שבט ד' ראשון יום נפש? להציל כדי להסתכן מותר

:Á ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰Bðéà äìBbä©¤¥

øézä ¯ àöé íàå ...Lôð ìéväì elôàå ...íìBòì Bèì÷î øéòî àöBé¥¥¦¦§¨§¨©£¦§©¦¤¤§¦¨¨¦¦

.äúéîì Bîöò©§§¦¨

הזקן אדמו"ר ז)כתב סע' ונפש גוף נזקי הל' אומרים(חו"מ, "יש :

ודאית, ממיתה חברו את להציל כדי סכנה) בספק (ליכנס שצריך

להקל". נפשות וספק בזה. חולקין ויש

את להציל כדי סכנה לספק להיכנס שאין הפוסקים, הכריעו וכן

וודאית מסכנה נז)חברו סי' חי"ב אליעזר ציץ סקי"ג. ז סי' ח"ה יצחק .(מנחת

אינו ש"הגולה כאן הרמב"ם מדברי כן מוכיח שמח' וה'אור

יש ולכאורה נפש". להציל ואפילו לעולם... מקלטו מעיר יוצא

כל את דוחה נפש פיקוח והלא יוצא אינו מדוע לשאול:

יצאֿ "ואם זו: הלכה של בסיפא טמון ההסבר אלא המצוות?

עצמו את להכניס לו ואל הדם) גואל (בידי למיתה" עצמו התיר

ודאית. מסכנה חבירו את להציל שבא אף סכנה, בספק

אש' 'שרידי שי"ד)ובשו"ת עמ' בנימוק,(ח"א הראיה את דחה

את להציל כדי סכנה לספק להיכנס שאין הסוברת לדעה שגם

ומדוע מצוה, בכך יש ואף עצמו, על להחמיר אדם יכול חברו

"הגולה נפשות להצלת שאף החלטית, בלשון הרמב"ם כותב

מקלטו..."? מעיר יוצא אינו

לצורך מקלטו מעיר גולה יציאת אוסר הרמב"ם שאין אלא

מקלטו. לעיר ישוב מכן שלאחר לומר כוונתו וכל ישראל, הצלת

משמעו, לעולם" מקלטו מעיר יוצא אינו "הגולה שכתב ומה

אלא ("לעולם") מוחלטת יציאה אינה המותר לצורך שהיציאה

המקלט. לעיר יחזור שהציל לאחר

ה'תשע"א שבט ה' שני יום העגלה? את עורפים מדוע

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰íéãéøBîe¦¦

.äøBza øeîàä 'ïúéà' eäæå .ä÷æça óèBML ìçð ìà dúBà¨¤©©¤¥§¨§¨§¤¥¨¨¨©¨

ששוטף "נחל הוא איתן' 'נחל הרמב"ם שלדברי בעוד

התורה על רש"י ד)בחזקה", כא, קשה,(דברים – איתן "נחל פירש:

נעבד". שלא

ערופה: עגלה דין בטעם תלויה מחלוקתם כי ונראה,

נבוכים' ב'מורה פ"מ)הרמב"ם הבאת(ח"ג ידי שעל פירש

ולכן הרוצח, מיהו ויתברר הענין יתפרסם עשייתה ופרטי העגלה

שבעל מנת על יזרע, ולא יעבד לא שהמקום התורה ציוותה

שארצו כדי הרוצח לגילוי להביא שביכולתו כל יעשה הקרקע

לעולם. תיאסר לא

הי"ד מעילה)ובספר הל' ערופה(סוף שעגלה הרמב"ם נוקט

המשתלח. ושעיר אדומה פרה כמו והיא ומכפרת, כקרבן נחשבת

רש"י בת(שם)ואילו עגלה "תבוא המדרש: דברי את הביא

פירות, עושה שאינו במקום ותערף פירות עשתה שלא שנתה

פירות". לעשות הניחוהו שלא זה של הריגתו על לכפר

ש'נחל לפרש אין נבוכים' ב'מורה הרמב"ם של לטעמו ובכן,

קרקע דווקא זו שתהא ראוי היה כי קשה, קרקע הוא איתן'

לגלות מאמצים יחסכו לא שבעליה כדי לזריעה, ביותר טובה

לא כקרבן, היא שהעגלה הי"ד בספר טעמו לפי גם הרוצח. את

ראוי אלא משובחת, שאינה בקרקע דווקא זאת שיעשו מסתבר

הרמב"ם ולכן ומשובח. נבחר במקום תהיה קרבן שהקרבת

בחזקה. השוטף מים נחל אלא קרקע אינו איתן' ש'נחל מפרש

הוא פירות עשתה שלא עגלה של העריפה שטעם לרש"י אך

המקום גם פירות, לעשות הניחוהו שלא זה של הריגתו על לכפר

פירות. עושה שאינו כזה הוא

(126 'r c"k zegiy ihewl)

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום דרבנן באיסורים עיור' 'לפני

:„"È ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ìk̈

éøáBò éãé ÷fçL Bà ,úðâBä dðéàL äöò BàéOäå øáãa øeò ìéLënä©©§¦¦¥§¨¨§¦¦¥¨¤¥¨¤¤¤¦¥§¥§¥

.ìLëî ïzú àì øeò éðôìå :øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä ...äøáò£¥¨£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

עובר דרבנן באיסור חברו את המכשיל האם ראשונים נחלקו

התוספות לדעת עיור'. 'לפני תיפוק)על ד"ה א כב, אם(ע"ז גם ,

אף כי מדאורייתא, עיור' 'לפני על עובר דרבנן באיסור מכשילו

אך הוגנת. שאינה עצה ממשיאו גרע לא מדרבנן הוא שהאיסור

הרמב"ן שם)לדעת הריטב"א(ע"ז כתב וכן עובר. א)אינו ב, .(מו"ק

הרמ"א כתב קס"ג)והנה, סו"ס למי(או"ח לחם להאכיל שאסור

מגמרא ומקורו עיור'. 'לפני משום ידיו, נטל ב)שלא קז, :(חולין

ידיו", שנטל בו יודע כן אם אלא לשמש פרוסה אדם יתן "לא

כן ואם מדרבנן, הוא ידים נטילת ללא אכילה איסור והרי

עיור'. 'לפני יש בדרבנן שגם התוס' כדעת פוסק הרמ"א לכאורה

הרמב"ן לדעת גם יתאים הרמ"א של שדינו לומר יש אמנם

נטל שלא לשמש פרוסה לתת שאין ההלכה שהרי והריטב"א,

לכל אסור ולכן לפיו, הפרוסה שתוחב באופן נאמרה ידיו

במכין מדברים בדרבנן עיור' 'לפני שאין הסוברים ואילו הדעות,

בעצמו. אוכלו וחברו מדרבנן האסור אוכל חבירו לפני

יוסף' ה'בית מדברי קס"ט)אך סי' נאמר(או"ח שהאיסור משמע

ערוך' ב'שולחן כתב וכך פיו. לתוך ולא חברו ליד נותנו אם גם

ס"א) פרוסת(שם לו ליתן "אסור שנטל: בו ידע כן אם אלא פת

כמאכילו, נחשב בידו הנותן שגם לומר אפשר עדיין אך ידיו".

בו אין והריטב"א הרמב"ן לדעת הרי לפניו, מניח רק אם אבל

עיור'. 'לפני משום

דרבנן באיסור שגם – התוספות לדעת גם כי לומר יש לאידך

אם רק זה הרי – לפניו מניח רק אם אפילו עיור' 'לפני על עובר

וחכמים מותר עצמו הדבר אם אבל ('חפצא'), אסור עצמו הדבר

ידים, נטילת בלי פת אכילת כמו ('גברא') האדם על אסרוהו

עיור'. 'לפני על עובר אינו אכן הפת את חבירו לפני המניח

('d 'iq g"` cqg zxez)

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום בקניינים דעת גמירות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,íéøáãa äð÷ð Bðéà ç÷nä©¤¨¥¦§¤¦§¨¦

eéä àì elàëe ,íeìë Bðéà äæ éøä ...íéãò íäéìò eãéòä elôàå©£¦¥¦£¥¤¥¦£¥¤¥§§¦Ÿ¨

.íìBòî íéøác íäéðéa¥¥¤§¨¦¥¨

חזק ביטוי הוא הקניין מעשה גדר האם החקירה: ידועה

(אלא ולקנות להקנות האדם של ופיו לבו החלטת של ותקיף

גושפנקא מהווה מעשה ידי על האדם רצון של ביטוי שרק

או דעת) לגמירות מספיקים אינם ומחשבה ודיבור לדבר סופית

די לא כי הבעלות, העברת ביצוע לצורך נחוץ הקניין שמעשה

נחשבים ומחשבה ודיבור רצון אם אף כי בעלמא בדברים

בעלות. להעביר בכוחם אין דעת גמירות

בדברים נקנה אינו "המקח הרמב"ם של לשונו מסתימת

היה לא וכאילו כלום אינו זה הרי עדים... עליהם העידו ואפילו

קשר בלא למעשה זקוק שהקנין נראה מעולם" דברים ביניהם

דעת. גמירות לעניין

מועיל שקנין מצינו בש"ס מקומות שבכמה היקשו התוס' אך

שיש שבמקום הוא התוס' בתירוצי השווה והצד מעשה, בלא אף

באותם כי מעשה ללא אף תקף הקנין מוכחת, דעת גמירות

במיוחד. בולט הדעת גמירות יסוד מקרים

בכתובות הסוגיא אליבא)לדוגמא: תוד"ה א באדם(קב, עוסקת

ר"ת חייב. יוחנן רבי שלדעת מנה לך אני חייב לחברו האומר

שהסוגי הקשה:למד זאת ובעקבות חדשה בהתחייבות מדברת א

בשטר", נקנין מטלטלין אין הא זה, בשטר משתעבד "היכי

ומשעבד גמר שטרא, למכתב וטרח דהואיל לומר "דיש ותירץ:

שנקנים". דברים יש בעלמא באמירה אפילו שהרי נפשיה,

להקנות מועילה דעת גמירות לפעמים התוס', לשיטת כן, אם

במקום דבריו פי על הסוגיא את יפרש הרמב"ם אך מעשה. ללא

הט"ו)אחר פי"א תנאי(להלן בלא לאחר בממון עצמו "המחייב :

שדבר חייב, זה הרי כלום, לו חייב היה שלא פי על אף כלל,

אסמכתא". ואינה היא, מתנה זה

נקנה אינו "המקח - כאן דבריו את סותר הרמב"ם לכאורה

בדברים"?

האזל' ה'אבן שם)ומתרץ מכירה הרא"ש(הל' שכתב מה פי על

שם) אבל(כתובות במשיכה, אלא נקנין אין המיוחדים שמטלטלין

מעשה, צריך אכן בקניין כלומר: בשטר. מהני וחוב שיעבוד

כמו בשעבוד, אבל דעת. גמירות יש אם גם מועיל אינו ודיבור

מעשה. בלא גם מועילה דעת גמירות לך', אני 'מתחייב

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום לכלי? נחשב מטבע

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...íéìëa àlà ïéðB÷ ïéà¥¦¤¨§¥¦

.òaèîa àìå úBøôa àìå§Ÿ§¥§Ÿ§©§¥©

שכתב כפי בשווה', 'שווה חליפין א. הם: 'חליפין' סוגי שני

לעיל א')הרמב"ם כיון(הל' בשמן... יין או בחמור פרה "החליף

האחרים". המטלטלים השני קנה הגביהו, או האחד שמשך

למוכר כאשר קנין, בתורת חליפין ב. פירות. גם קונים זו ובדרך

שהוא החפץ עבור קנין כפעולת קטן) שערכו (אף חפץ נמסר

סודר' 'קנין גם נקרא זה קנין לקונה. ז,מוכר בדרךא)(ב"מ כי

בהלכה מדובר זה ובקנין (מטפחת). ב'סודר' נעשה הוא כלל

שלפנינו.

בגמרא א)והנה, מז, "שלף(ב"מ מהפסוק חליפין קנין למדו

בכלי, אלא קונים אין נחמן רב ולדעת לרעהו", ונתן נעלו איש

לא" פירות אבל כנעל שהוא בעינן "כלי שם)(רבינוכי .חננאל

היא וההלכה חליפין, קנין עושה מטבע אם אמוראים ונחלקו

חליפין. נעשה מטבע שאין

משנה': ה'כסף מבאר מדוע?

התוספות אין),לשיטת ד"ה ב, מה, הראויים(שם הדברים כל

וגם כלי, נחשבים ונפסדים) שנרקבים מפירות (חוץ לשימוש

לנוי, כתליון או כמשקולת לשימוש שראוי לפי כלי חשוב מטבע

על דעתו סומך המקנה כי חליפין עושה המטבע אין זאת ובכל

זו צורה לפסול יכול שהמלך וכיון בו, המוטבעת הצורה

צריך ובחליפין שלם, דבר המטבע אין אחרת צורה ולהטביע

שלם דבר משום)שיהא ד"ה שם .(רש"י

אינו כי חליפין עושה אינו המטבע הרמב"ם לשיטת אבל

להלן כתב ולכן כפירות דינו אלא כלי, ח')נחשב שכותבים(בהל'

פירות "להוציא בו" לקנות הכשר "בכלי נעשה שהקנין בשטר

כל כי למטבע, כוונתו בהן" "וכיוצא ובתוספת בהן", וכיוצא

כפירות. הוא הרי כלי שאינו דבר

המטבע התוספות לדעת השיטות: שתי בין מינה' ו'נפקא

היוצא') ('מטבע חוקי הילך הוא כאשר רק חליפין עושה אינו

ואין שנפסל מטבע אבל שבו, הצורה על דעתו סומך שהמקנה

ואילו כלי. הוא שהרי חליפין עושה כן הצורה, על המקנה דעת

שאינו כיון חליפין עושה אינו שנפסל מטבע גם הרמב"ם לדעת

כלי.

ה'תשע"א שבט ט' שישי יום ולמה? מה על – שפרע' 'מי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰?òøtL éî ìa÷î ãöéëå§¥©§©¥¦¤¨©

...ïéc úéáa BúBà ïéøøBà§¦§¥¦

ה'מרדכי' אך דין, בבית אותו שאוררים כתב (פרקהרמב"ם

שח) סי' הנוסחהזהב את לומר שפרע' 'מי המקבל שעל כתב

זאת. אומר שהש"ץ אומרים ויש בעצמו,

חל מתי הראשונים, מחלוקת לפי מחלוקתם את לבאר ויש

נקנה תורה שמדין בדבר שדוקא סוברים יש שפרע': 'מי דין

נתינת לאחר החזרה הקנין, את ביטלו שמדרבנן אף במעות,

לעולם, בא שלא דבר המקנה אך שפרע', 'מי מחייבת המעות

סוברים ויש שפרע. מי בו אין תורה מדין כלל חל אינו והקנין

שפרע' 'מי יש זה בדבר ב)שגם מז, ב"מ שטמ"ק .(ראה

שחל הממוני מהחיוב נובע שפרע' 'מי חיוב הראשונה לדעה
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ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום בקניינים דעת גמירות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,íéøáãa äð÷ð Bðéà ç÷nä©¤¨¥¦§¤¦§¨¦

eéä àì elàëe ,íeìë Bðéà äæ éøä ...íéãò íäéìò eãéòä elôàå©£¦¥¦£¥¤¥¦£¥¤¥§§¦Ÿ¨

.íìBòî íéøác íäéðéa¥¥¤§¨¦¥¨

חזק ביטוי הוא הקניין מעשה גדר האם החקירה: ידועה

(אלא ולקנות להקנות האדם של ופיו לבו החלטת של ותקיף

גושפנקא מהווה מעשה ידי על האדם רצון של ביטוי שרק

או דעת) לגמירות מספיקים אינם ומחשבה ודיבור לדבר סופית

די לא כי הבעלות, העברת ביצוע לצורך נחוץ הקניין שמעשה

נחשבים ומחשבה ודיבור רצון אם אף כי בעלמא בדברים

בעלות. להעביר בכוחם אין דעת גמירות

בדברים נקנה אינו "המקח הרמב"ם של לשונו מסתימת

היה לא וכאילו כלום אינו זה הרי עדים... עליהם העידו ואפילו

קשר בלא למעשה זקוק שהקנין נראה מעולם" דברים ביניהם

דעת. גמירות לעניין

מועיל שקנין מצינו בש"ס מקומות שבכמה היקשו התוס' אך

שיש שבמקום הוא התוס' בתירוצי השווה והצד מעשה, בלא אף

באותם כי מעשה ללא אף תקף הקנין מוכחת, דעת גמירות

במיוחד. בולט הדעת גמירות יסוד מקרים

בכתובות הסוגיא אליבא)לדוגמא: תוד"ה א באדם(קב, עוסקת

ר"ת חייב. יוחנן רבי שלדעת מנה לך אני חייב לחברו האומר

שהסוגי הקשה:למד זאת ובעקבות חדשה בהתחייבות מדברת א

בשטר", נקנין מטלטלין אין הא זה, בשטר משתעבד "היכי

ומשעבד גמר שטרא, למכתב וטרח דהואיל לומר "דיש ותירץ:

שנקנים". דברים יש בעלמא באמירה אפילו שהרי נפשיה,

להקנות מועילה דעת גמירות לפעמים התוס', לשיטת כן, אם

במקום דבריו פי על הסוגיא את יפרש הרמב"ם אך מעשה. ללא

הט"ו)אחר פי"א תנאי(להלן בלא לאחר בממון עצמו "המחייב :

שדבר חייב, זה הרי כלום, לו חייב היה שלא פי על אף כלל,

אסמכתא". ואינה היא, מתנה זה

נקנה אינו "המקח - כאן דבריו את סותר הרמב"ם לכאורה

בדברים"?

האזל' ה'אבן שם)ומתרץ מכירה הרא"ש(הל' שכתב מה פי על

שם) אבל(כתובות במשיכה, אלא נקנין אין המיוחדים שמטלטלין

מעשה, צריך אכן בקניין כלומר: בשטר. מהני וחוב שיעבוד

כמו בשעבוד, אבל דעת. גמירות יש אם גם מועיל אינו ודיבור

מעשה. בלא גם מועילה דעת גמירות לך', אני 'מתחייב

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום לכלי? נחשב מטבע

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...íéìëa àlà ïéðB÷ ïéà¥¦¤¨§¥¦

.òaèîa àìå úBøôa àìå§Ÿ§¥§Ÿ§©§¥©

שכתב כפי בשווה', 'שווה חליפין א. הם: 'חליפין' סוגי שני

לעיל א')הרמב"ם כיון(הל' בשמן... יין או בחמור פרה "החליף

האחרים". המטלטלים השני קנה הגביהו, או האחד שמשך

למוכר כאשר קנין, בתורת חליפין ב. פירות. גם קונים זו ובדרך

שהוא החפץ עבור קנין כפעולת קטן) שערכו (אף חפץ נמסר

סודר' 'קנין גם נקרא זה קנין לקונה. ז,מוכר בדרךא)(ב"מ כי

בהלכה מדובר זה ובקנין (מטפחת). ב'סודר' נעשה הוא כלל

שלפנינו.

בגמרא א)והנה, מז, "שלף(ב"מ מהפסוק חליפין קנין למדו

בכלי, אלא קונים אין נחמן רב ולדעת לרעהו", ונתן נעלו איש

לא" פירות אבל כנעל שהוא בעינן "כלי שם)(רבינוכי .חננאל

היא וההלכה חליפין, קנין עושה מטבע אם אמוראים ונחלקו

חליפין. נעשה מטבע שאין

משנה': ה'כסף מבאר מדוע?

התוספות אין),לשיטת ד"ה ב, מה, הראויים(שם הדברים כל

וגם כלי, נחשבים ונפסדים) שנרקבים מפירות (חוץ לשימוש

לנוי, כתליון או כמשקולת לשימוש שראוי לפי כלי חשוב מטבע

על דעתו סומך המקנה כי חליפין עושה המטבע אין זאת ובכל

זו צורה לפסול יכול שהמלך וכיון בו, המוטבעת הצורה

צריך ובחליפין שלם, דבר המטבע אין אחרת צורה ולהטביע

שלם דבר משום)שיהא ד"ה שם .(רש"י

אינו כי חליפין עושה אינו המטבע הרמב"ם לשיטת אבל

להלן כתב ולכן כפירות דינו אלא כלי, ח')נחשב שכותבים(בהל'

פירות "להוציא בו" לקנות הכשר "בכלי נעשה שהקנין בשטר

כל כי למטבע, כוונתו בהן" "וכיוצא ובתוספת בהן", וכיוצא

כפירות. הוא הרי כלי שאינו דבר

המטבע התוספות לדעת השיטות: שתי בין מינה' ו'נפקא

היוצא') ('מטבע חוקי הילך הוא כאשר רק חליפין עושה אינו

ואין שנפסל מטבע אבל שבו, הצורה על דעתו סומך שהמקנה

ואילו כלי. הוא שהרי חליפין עושה כן הצורה, על המקנה דעת

שאינו כיון חליפין עושה אינו שנפסל מטבע גם הרמב"ם לדעת

כלי.

ה'תשע"א שבט ט' שישי יום ולמה? מה על – שפרע' 'מי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰?òøtL éî ìa÷î ãöéëå§¥©§©¥¦¤¨©

...ïéc úéáa BúBà ïéøøBà§¦§¥¦

ה'מרדכי' אך דין, בבית אותו שאוררים כתב (פרקהרמב"ם

שח) סי' הנוסחהזהב את לומר שפרע' 'מי המקבל שעל כתב

זאת. אומר שהש"ץ אומרים ויש בעצמו,

חל מתי הראשונים, מחלוקת לפי מחלוקתם את לבאר ויש

נקנה תורה שמדין בדבר שדוקא סוברים יש שפרע': 'מי דין

נתינת לאחר החזרה הקנין, את ביטלו שמדרבנן אף במעות,

לעולם, בא שלא דבר המקנה אך שפרע', 'מי מחייבת המעות

סוברים ויש שפרע. מי בו אין תורה מדין כלל חל אינו והקנין

שפרע' 'מי יש זה בדבר ב)שגם מז, ב"מ שטמ"ק .(ראה

שחל הממוני מהחיוב נובע שפרע' 'מי חיוב הראשונה לדעה
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קונות אינן שהמעות חז"ל תקנת לאחר אף כי הקנין, ידי על

מסויימת מחוייבות נותרה בהם, לחזור יכולים הצדדים ושני

'מי קבלת ומחייבת הוגנת אינה שהחזרה בכך המתבטאת

אינו הקנין כאשר הרי הקנין, מצד נובע שהחיוב וכיון שפרע'.

שפרע'. 'מי אין כלל חל

של תוקפו את לחלוטין ביטלו חז"ל השניה הדעה לפי אך

וה'מי ממוני, חיוב כל יוצרת אינה המעות ונתינת כסף, קנין

בכל הדין הוא כן ואם בדיבורו, עומד שאינו משום הוא שפרע'

לעולם. בא שלא דבר על אפילו התחייבות,

הוא שפרע' שה'מי הראשונה כדעה סובר שהרמב"ם ונראה

הם דין בית ולכן הקנין, ידי על שנוצר הממוני החיוב עקב

בין הפוסקים הם דין שבית ממונות דיני ככל המקללים,

הצדדים.

יוצרת אינה המעות שנתינת השניה כדעה סובר המרדכי אך

לעמוד צריך אדם כי החזרה, ואיסור ממונות. בדיני מחוייבות

דין בית של פסק זה אין ולכן למקום, אדם בין הוא בדיבורו,

זאת. אומר הש"ץ או עצמו הוא אלא

(jli`e `"iq bl 'iq n"eg uari zpyn)

ה'תשע"א שבט י' קודש שבת שידוך הפרת על כפיצוי קנס

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

úà íi÷ì åéìò Lé éøäå ,ïäa ïéðBwL íéëøcä ïî Cøãa äðwLa§¤¨¨§¤¤¦©§¨¦¤¦¨¤©£¥¥¨¨§©¥¤

éàðzä íi÷úð íàL :Bnò äðúäå ,äzò äð÷ àì íà ìáà .éàðzä©§©£¨¦Ÿ¨¨©¨§¦§¨¦¤¦¦§©¥©§©

,éàðzä íi÷úpL ét ìò óà Z äð÷é àì íi÷úð àì íàå ,äð÷é äæ¤¦§¤§¦Ÿ¦§©¥Ÿ¦§¤©©¦¤¦§©¥©§©

,Cëå Ck úBOòì Búið÷ Cîñ éøäL ,àéä àzëîñà BfL ;äð÷ àìŸ¨¨¤©§©§¨¦¤£¥¨©§¦¨©£¨¨¨

.BúBð÷äì Baìa øîâ àì éøäL ,äðB÷ dðéà àzëîñà ìëå§¨©§©§¨¥¨¨¤£¥Ÿ¨©§¦§©§

של להתחייבות תוקף יש ההלכה פי על האם להסתפק יש

'אסמכתא' בגדר היא שמא או הסכם קיום אי על קנס

אחר למלא המתחייב של דעת גמירת ללא (התחייבות

להתחייב. כוונה היתה לא כלל כי ההתחייבות),

הוגדרה התחייבות כאשר שגם הפוסקים בדברי מצינו אמנם

ומחייבת. מלאה התחייבות בה לראות יש כ'קנס'

שידוך בהפרת בושת גרימת על כפיצוי קנס לגבי לדוגמא:

ערוך: בשולחן ו)נאמר סע' נ, סי' אה"ע, רמ"א, טז. סע' רז, סי' :(חו"מ,

בו החוזר את לקנוס בשידוכים שעושים שקנס אומרים, "ויש

לדמי בקנס בו החוזר שיתחייב הוא כדאי כי אסמכתא, הוי לא

ומיהו אלו) גלילות בכל המנהג (וכן חבירו את שבייש הבושת

צריך". קנין

ולא מהשכירות, בו יחזור אם עליו קבל המלמד אם וכן

אסמכתא. זו אין מזומן, אחר מלמד נמצא

שמואל הבית יד)והוסיף ס"ק שם, לא(אה"ע, דלפעמים "אע"ג :

הוי לא הכי אפילו דמיֿהבושת, כמו כך כל בושת הוי

מן הגבוה בסכום ההתחייבות היתה אם גם כלומר, אסמכתא".

מאיר' וה'בית הסכום. במלוא חייב למעשה, שנגרמה הבושת

ו)(אה"ע, סע' נ, הקנססי' את לשער צריך אין שאמנם מדבריו, דייק

לקבוע כשרוצים במיוחד קשה (דבר הבושת שיעור לפי בצמצום

מאד, גבוה קנס יקבעו אם אבל הצדדים), שני על שווה קנס

כ'אסמכתא'. ההתחייבות תיחשב הבושת, משיעור יותר הרבה

hay c"ei zegiyÎihewl

או למדריך, שלאב, מגלים, ודורשים, חוקרים וכאשר

של מהשלוחים אחד עם מגע או קשר היה וכדומה, לסב

אתו, ולמד ליהדות, עוררו הוא אשר ההילולא, בעל

ללמוד כדי במרתף, או הגג, בעליית עמו ביחד והתחבא

– יהודי נשאר הוא ולכן – וכדומה

באורחותיו "הולכים אשר אלו כל לגבי לכך ובדומה

ועד" סלה של50נצח דלעיל בעבודה המאמצים שעלֿידי ,

את להקים יצליחו בודאי הקודש, טהרת על החינוך חיזוק

ה'" זו51"צבאות מגלות ממש בקרוב ייצאו אשר ,

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה האחרונה,

דידן. ובעגלא צדקנו,

(f"lyz hay c"ei zgiyn)
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א).50) (קמו, זך סי' ואילך.51)אגה"ק יו"ד סעיף ההילולא מאמרי המשך ג. ס, תו"א ראה

•

המשך מעמוד ממ

הרמב”ן, וכן הרא”ש )ברכות פרק ז' סימן כ'(, וכן בעל הלכות 
חיים סימן  ע”ז, במפרשי השולחן ערוך אורח  ]ראה  גדולות 
תרפה סעיף ז[ ואי משום דאין בה מעשה אלא קריאה בלבד, 
בעלמא,  דחשבון  העומר,  ספירת  וגם  מגילה  מקרא  הרי 

ותיקנו.
הקידושין.  על  מברכין  אין  דלמה  דהר”ן  כההיא  ותירץ 
 ותירץ משום שאין הקידושין גמר המצוה, דמיחסרא חופה. 

והכא נמי דאין זכירה זו גמר המצוה, דמיחסרא מחייה לעתיד 
לבוא.

ועל פי קוטב זה שמעתי מפי קדוש מדבר דלמה לא נאמר 
נס  יתברך להזכר על  כבוד שמו  וגו', משום דאין  ה'  ויחלוש 
ומשום דלא  כי מחה אמחה,  שאינו עד תכליתו, דהא איכא 
הוזכר ויחלוש ה' אלא ויחלוש יהושע, הוצרך משה לומר נסי 

ולא יהושע ע”כ.
ר' אליהו הצרפתי ז"ל – קול אליהו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בשלח
המשך מעמוד אנ

ytp zxinye gvex zekld - hay 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd hay 'iÎ'c -

ה'תשע"א שבט ד' ראשון יום

Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤
חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ּבׁשגגה‡. ההֹורג מּמדינה1ּכל ּגֹולה לערי2- ּבּה ׁשהרג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּׂשה ּומצות מֹות3מקלט. עד ּבּה ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. הרֹוצח4הּכהן מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ
ּבעירֹו5ּבׁשגגה ליׁשב לנּוס6ּכדי כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מקלטֹו עיר .7אל ְִִֶָ
מּיד·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח אבל8אין ; ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ומת וחלה למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאם
גֹולה אינֹו עצמֹו9- מיתת את קרב הּוא ׁשּמא הרּוח10; אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסימנים11נכנסה ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. 12ּבחּבּורה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
מעט לפיכ13ועמד ידֹו. על גֹולה אינֹו ּפרּכס14- לא אם , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּׁשחטֹו15ּכלל אֹו ּבית16, ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּגֹולה17סתּום זה הרי - ׁשיׁש ּבזה.18ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

העבד‚. את ּבׁשגגה ׁשהרג ּתֹוׁשב19יּׂשראל ּגר את -20(אֹו ( ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבׁשגגה21ּגֹולה ׁשהרג העבד וכן ּגר22. את אֹו יּׂשראל את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
העבד23ּתֹוׁשב את אֹו ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבתֹוכם ולּתֹוׁשב ולּגר יּׂשראל לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה. - .24ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא„. ּפי על אף ּבׁשגגה, יּׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר
נהרג25ׁשגג זה הרי לעֹולם26- מּועד אדם ּתֹוׁשב27. ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

הרי - להרגֹו ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
למזיד קרֹוב ועֹובד29ונהרג28זה להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ּכֹוכבים העֹובד את ׁשהרג ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
יּׂשראל.30קֹולטֹות לבני ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱִִֵֵֶֶַָ

ׁשהרג‰. ׁשהרג31הּבן האב וכן ּגֹולה. - ּבׁשגגה אביו את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ידֹו. על ּגֹולה - ּבנֹו ּכׁשהרגֹו32את ? ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
לּה חכמה33צרי אֹו ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו יּסר אם אבל ;34 ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

אּמנּות ּפטּור35אֹו - ומת ,36. ֵָָָֻ
.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה37וכן ּדין ּבית ׁשליח אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לּדין מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ּפטּור38את - ּבׁשגגה והמיתֹו , ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כוונה.1) העיר.2)בלא להגלותו.3)מן הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה הרוצח כשאין על4)אפילו לכפר ממון,
ואילך.5)החטא. ב הלכה ו פרק לקמן ראה גלות, הגדול.6)המחייב הכהן שימות לשבת7)קודם "לשוב - הפסוק והמשך

של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח (אל גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות הגמרא ובלשון בארץ".
תיקח "ולא הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות ונחייבו כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע המקרא
בפירושו רש"י וראה מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה מזהירה שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר
לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר ז בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת" "לשוב הכתוב שהמשך התורה, על

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר אפשר ולכן (במדבר8)מקלט בשוגג בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
מעתה). אלא המתחיל דיבור תוספות שם וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): הסוהר9)לה, בבית המכה את שאוסרים הדין

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל מיתה, ולעניין במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה (ראה המוכה ימות אם וממתינים
ע:10) שם כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס, ידי שם.11)על מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.12) קלה, שעה תוך למות סופו מיד.13)שוודאי מת מגלות.14)ולא אותו הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.15) מת ולא בחיים עמד בגמרא16)אפילו אבל הגלות, מן פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של לשונו

בביתא. המתחיל דיבור תוספות שם ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה ולכן מספיק, אחד שנימוק משמע שם
חלון.17) כולה.18)בלי המיתה את עשה החובל מכות19)כי (ברייתא בהן חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ושופטים20)ח:). דיינים להושיב "חייבים = (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו וקיבל ישראל בארץ היושב גוי

גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם ברכת יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש לדון ופלך, פלך בכל
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל מל ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות עריות;

בפירושו21) וביאר רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ... ישראל ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו ישראל את שהרג תושב שגר המשנה, שהורג22)על ישראל כדין גולה

ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג שאפילו גוי, כדין ולא (שם),23)בשגגה תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג תושב גר תושב24)כלומר, גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה הכתוב: והמשך

ופ גולה, בשוגג ט.).שהרג (שם תושב גר שהרג תושב בגר הכתוב את חכמינו תושב25)ירשו גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
זוהי26)גולה. "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.) (סנהדרין התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

ט. מכות רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, נהרג.27)מיתתם". - ששגג פי על אף ולא28)ולפיכך ללמוד לו שהיה
ט:). (שם בשגגה.29)למד תושב גר בהרג אלא גולה ואינו הותרה, שלא פי על מיתה.30)אף עונש מפני עליו מגינות אין

בלבד,31) ברציחה אלא גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי על אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת עליהן שחייבין אחרות בעבירות לא גולה.32)אבל לו33)שהאב שיש

אותו. המפרנסת אומנות מצוה.34)כבר בזה (קידושין35)ועושה אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה, להתפרנס הבן שיוכל
ו.36)ל.). בהלכה ראה ללמדו.37)והטעם רש"י38)כדי זו. הלכה בסוף כמובא דין" בית "ושליח כתוב: שם במשנה



קי

hay c"ei zegiyÎihewl

או למדריך, שלאב, מגלים, ודורשים, חוקרים וכאשר

של מהשלוחים אחד עם מגע או קשר היה וכדומה, לסב

אתו, ולמד ליהדות, עוררו הוא אשר ההילולא, בעל

ללמוד כדי במרתף, או הגג, בעליית עמו ביחד והתחבא

– יהודי נשאר הוא ולכן – וכדומה

באורחותיו "הולכים אשר אלו כל לגבי לכך ובדומה

ועד" סלה של50נצח דלעיל בעבודה המאמצים שעלֿידי ,

את להקים יצליחו בודאי הקודש, טהרת על החינוך חיזוק

ה'" זו51"צבאות מגלות ממש בקרוב ייצאו אשר ,

משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה האחרונה,

דידן. ובעגלא צדקנו,

(f"lyz hay c"ei zgiyn)
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א).50) (קמו, זך סי' ואילך.51)אגה"ק יו"ד סעיף ההילולא מאמרי המשך ג. ס, תו"א ראה

•

ytp zxinye gvex zekld - hay 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd hay 'iÎ'c -

ה'תשע"א שבט ד' ראשון יום

Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤
חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ּבׁשגגה‡. ההֹורג מּמדינה1ּכל ּגֹולה לערי2- ּבּה ׁשהרג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּׂשה ּומצות מֹות3מקלט. עד ּבּה ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. הרֹוצח4הּכהן מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ
ּבעירֹו5ּבׁשגגה ליׁשב לנּוס6ּכדי כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מקלטֹו עיר .7אל ְִִֶָ
מּיד·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח אבל8אין ; ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ומת וחלה למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאם
גֹולה אינֹו עצמֹו9- מיתת את קרב הּוא ׁשּמא הרּוח10; אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסימנים11נכנסה ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. 12ּבחּבּורה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
מעט לפיכ13ועמד ידֹו. על גֹולה אינֹו ּפרּכס14- לא אם , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּׁשחטֹו15ּכלל אֹו ּבית16, ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּגֹולה17סתּום זה הרי - ׁשיׁש ּבזה.18ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

העבד‚. את ּבׁשגגה ׁשהרג ּתֹוׁשב19יּׂשראל ּגר את -20(אֹו ( ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבׁשגגה21ּגֹולה ׁשהרג העבד וכן ּגר22. את אֹו יּׂשראל את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
העבד23ּתֹוׁשב את אֹו ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבתֹוכם ולּתֹוׁשב ולּגר יּׂשראל לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה. - .24ּבׁשגגה ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא„. ּפי על אף ּבׁשגגה, יּׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר
נהרג25ׁשגג זה הרי לעֹולם26- מּועד אדם ּתֹוׁשב27. ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

הרי - להרגֹו ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
למזיד קרֹוב ועֹובד29ונהרג28זה להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ּכֹוכבים העֹובד את ׁשהרג ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
יּׂשראל.30קֹולטֹות לבני ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱִִֵֵֶֶַָ

ׁשהרג‰. ׁשהרג31הּבן האב וכן ּגֹולה. - ּבׁשגגה אביו את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ידֹו. על ּגֹולה - ּבנֹו ּכׁשהרגֹו32את ? ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
לּה חכמה33צרי אֹו ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו יּסר אם אבל ;34 ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

אּמנּות ּפטּור35אֹו - ומת ,36. ֵָָָֻ
.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה37וכן ּדין ּבית ׁשליח אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לּדין מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ּפטּור38את - ּבׁשגגה והמיתֹו , ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כוונה.1) העיר.2)בלא להגלותו.3)מן הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה הרוצח כשאין על4)אפילו לכפר ממון,
ואילך.5)החטא. ב הלכה ו פרק לקמן ראה גלות, הגדול.6)המחייב הכהן שימות לשבת7)קודם "לשוב - הפסוק והמשך

של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח (אל גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות הגמרא ובלשון בארץ".
תיקח "ולא הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות ונחייבו כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע המקרא
בפירושו רש"י וראה מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה מזהירה שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר
לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר ז בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת" "לשוב הכתוב שהמשך התורה, על

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר אפשר ולכן (במדבר8)מקלט בשוגג בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
מעתה). אלא המתחיל דיבור תוספות שם וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): הסוהר9)לה, בבית המכה את שאוסרים הדין

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל מיתה, ולעניין במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה (ראה המוכה ימות אם וממתינים
ע:10) שם כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס, ידי שם.11)על מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.12) קלה, שעה תוך למות סופו מיד.13)שוודאי מת מגלות.14)ולא אותו הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.15) מת ולא בחיים עמד בגמרא16)אפילו אבל הגלות, מן פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של לשונו

בביתא. המתחיל דיבור תוספות שם ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה ולכן מספיק, אחד שנימוק משמע שם
חלון.17) כולה.18)בלי המיתה את עשה החובל מכות19)כי (ברייתא בהן חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ושופטים20)ח:). דיינים להושיב "חייבים = (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו וקיבל ישראל בארץ היושב גוי

גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם ברכת יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש לדון ופלך, פלך בכל
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל מל ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות עריות;

בפירושו21) וביאר רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ... ישראל ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו ישראל את שהרג תושב שגר המשנה, שהורג22)על ישראל כדין גולה

ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג שאפילו גוי, כדין ולא (שם),23)בשגגה תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג תושב גר תושב24)כלומר, גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה הכתוב: והמשך

ופ גולה, בשוגג ט.).שהרג (שם תושב גר שהרג תושב בגר הכתוב את חכמינו תושב25)ירשו גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
זוהי26)גולה. "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.) (סנהדרין התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

ט. מכות רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, נהרג.27)מיתתם". - ששגג פי על אף ולא28)ולפיכך ללמוד לו שהיה
ט:). (שם בשגגה.29)למד תושב גר בהרג אלא גולה ואינו הותרה, שלא פי על מיתה.30)אף עונש מפני עליו מגינות אין

בלבד,31) ברציחה אלא גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי על אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת עליהן שחייבין אחרות בעבירות לא גולה.32)אבל לו33)שהאב שיש

אותו. המפרנסת אומנות מצוה.34)כבר בזה (קידושין35)ועושה אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה, להתפרנס הבן שיוכל
ו.36)ל.). בהלכה ראה ללמדו.37)והטעם רש"י38)כדי זו. הלכה בסוף כמובא דין" בית "ושליח כתוב: שם במשנה
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.·Èקֹולט ּבזדֹון66הּמזּבח ּבהֹורג ׁשּנאמר מזּבחי67. מעם :68 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èקֹולט העֹולמים69אין ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו ּבלבד,70אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין
ׁשּנהרג ּבׁשעה ׁשל71עֹובד ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו , ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו אּלא נקלט.72מזּבח אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

מקלטֹו לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ּבּמה73מֹוסרין . ְְְְְִִִִִֶַַָ
אמּורים ּגלּות74ּדברים ּבמחּיב ?75הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין יהרגּנּו יהרגּוהּו76ׁשּלא ׁשּלא ּדין מּבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
לֹו ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, -77ּבהֹוראת זר היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

נּצל זה לעֹולם.78הרי למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן אם והתראה,79אּלא ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּתמיד. ּדין ּבית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו:·. ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
והּוא:„. לזדֹון. קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעוֹונֹו מּפני גֹולה. ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו:
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו.
מקֹום ּבכל הּדם גֹואל מצאֹו אם ,לפיכ ּבלבד. ּגלּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻהמחּיב

ּפטּור. - ֲַָָוהרגֹו

ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? יעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה
ּבהן, וכּיֹוצא התראה ּבלא אֹו אחד ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנים
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים. להם אין - הּדם ּגֹואל הרגן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאם

ּכּונה. ּבלא ְֵֵַַָָֹמההֹורג
.Âּכתלֹו הּסֹותר אֹו והרגה, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּבין ּבּיֹום ׁשּסתרֹו ּבין והמיתה, אבן ונפלה הרּבים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלרׁשּות
ׁשּזֹו מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּסתרֹו
יסּתר. אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּפׁשיעּות

.Êזה הרי - ּבּה מצּויין הרּבים אם ּבּלילה: לאׁשּפה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָסתרֹו
ּכלל ּבּה מצּויין הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָקרֹוב

הּגלּות. מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי -ְֲִֵֶֶַָָָֹ
.Áעּׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עּׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

אבן עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות
האבן ׁשּנפלה אחר ואם ּגֹולה. זה הרי - ומת סתירה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב, זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא

.Ëהּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: מּגלּות; ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאת

עצמֹו. לממציא ּפרט -ְְְְִַַָ
.Èלא והּוא ׁשּנאמר: נקלט; אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׂשֹונא

זה ּׂשֹונא? זהּו ואי למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס אם וכן האיבה. מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו דּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
נתּכּון אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלקרן
להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה אֹו ארּבע, וזרק ׁשּתים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלזרק
עֹובד להרג נתּכּון אפּלּו זה, את והרג זה להרג ׁשּנתּכּון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאֹו
קרֹובין אּלּו ּכל הרי - יּׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָּכֹוכבים

נקלטין. ואינן ְְְִִִֵֵָָלמזיד,
.‡Èּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

את יבא ואׁשר ׁשּנאמר: הּגלּות; מן ּפטּור - ּבׁשגגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבית
אף לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכל
ואם מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו על לֹו וטפחה ּבקעת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹולה. זה הרי - ּברׁשּות ְְֲִִֵֶֶַנכנס
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פטור הנרצח של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס, קרוב שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן גולה.
בה שיש אבן הרבים לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו (פרק אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן
הדם גואל הרגו ואם להרוג, נתכוון לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו אין כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי
התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד אחד עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור לכתחילה אבל עליו, נהרג אינו
ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם גואל על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח ב. ה). הלכה (שם
קצות (וראה הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג, הוא הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו אם .9

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן יב).66)החושן (מכות המקלט עיר דין לו להרגו67)יש רעהו על איש יזיד "וכי
לשון68)בערמה". וזה ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש ועומד הוא, כהן אפילו

שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם ד): פרשה (משפטים המכילתא
כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי. מעל ולא מזבחי את69)מעם

בשגגה. לי70)ההורג המיוחד כלומר, מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח ולא בירושלים המקדש בית
הדם.71)(שם). גואל ידי כח).72)על ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח ביותר.73)כיואב לו הקרובה מקלט לעיר
בידו.74) ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו אלא קולט התורה.75)שאין דין פי על דין בבית כגון76)שנתחייב

התורה. דין לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך המורד
ד. הלכה ב פרק למעלה המזבח.77)ראה גג על דווקא יואב.78)ולאו ממעשה שהקשה מה משנה כסף הכתוב79)ראה כי

ובהתראה. גמורה בעדות אלא למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין לבית למות" תיקחנו מזבחי "מעם

ytp zxinye gvex zekld - hay 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עצים לחטב ׁשּנאמר: האב39מּגלּות. יצא הרׁשּות. לדברי - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדין, ּבית ּוׁשליח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצֹות. עּׂשֹות ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָׁשהרי
.Êׁשֹוגג40ּבּתחּלה מזיד41אחד לערי43מקּדימין42ואחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ּובית ְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקלט.
עירֹו זקני וׁשלחּו ׁשּנאמר: ודנין, מּׁשם אֹותֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָּומביאין
אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם. אתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹולקחּו

הּדם ּגאל ּביד אתֹו ונתנּו ׁשּנפטר44ׁשּנאמר: מי ;45- ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּגאל מּיד הרצח את העדה והּצילּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפֹוטרים
ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ׁשּנתחּיב מי ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּדם;

מקלטֹו.46והׁשיבּו עיר אל העדה אתֹו ְְִִִֵֵֶָָָֹ
.Áחכמים47ּכׁשּמׁשיבין ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין ,48אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָ

ּבּדר הּדם גֹואל יהרגּנּו ואֹומר49ׁשּמא ּתנהגּו51להם50. אל : ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לידֹו. מעּׂשה ּבא ּבׁשֹוגג דמים, ׁשֹופכי מנהג ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבֹו

.Ëלתחּום חּוץ הּדם גֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה עיר52רֹוצח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
מות53מקלטֹו מׁשּפט אין ולֹו ׁשּנאמר: ּפטּור; -54. ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

.Èׁשּיּכנס55אחד קדם ּבּדר אֹו56ההֹורגֹו מקלט, לעיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבחזירתֹו אֹותֹו57ׁשהרגֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים נכנס58עם לעיר59. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָ

עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ויצא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָמקלטֹו
-60למיתה אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו. הּדם לגֹואל ּורׁשּות , ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

עליו חּיבין ּדם61אין לֹו אין ׁשּנאמר: ;62. ֱִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא

ּגֹולה אדם, ׁשאר ּבין הּדם ּבתֹו63ּגֹואל הרגֹו ידֹו. על ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
עליו64ּתחּום נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, .65עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה דין בית "ושליח פירש:
שהרי כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו מובן שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת דין בית

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת רצועה עוד דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שחייב39)שנינו בשגגה בהורג נאמר
(ספרי גולה. אינו מצוה עשיית מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות עצים חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות

ח.). מכות קפב; י:40)שופטים ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר גלות.41)מיד שחייב בשוגג ההורג ובין42)בין
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב במזיד ההורג

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, ט:).43)(דברים (שם לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף שימיתו,44)בורחים
ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתים דין בית אותו, הורג הדם גואל אין ו45)ואם פרק לקמן ראה ומגלות, ממיתה

גֿד. שם.46)הלכות היה שכבר י:).47)משמע (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין את48)בית לפייס שידעו
ט: שם הרוצח, את להרוג יבוא אם הדם, עליו49)גואל נהרג אינו המקלט עיר לתחום חוץ הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי

ט). הלכה אינו50)(ראה (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת אמנם אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: המשנה בפירוש רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי לשכך51)גורס הדם, לגואלי

יא:).52)חמתם. שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר וכשם לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, אין53)גבול [כאן
מחזירים דין כשבית או בדין שעמד לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו, הדין שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר
דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו מעיר היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת רבינו שמבאר כמו אותו,
וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם בדין שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא י בהלכה לקמן
זדונו. נקבע שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו כך ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות כתב
ומצאו שגלה "רוצח י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או הזיד אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר,
"בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו" ואמר הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים בדרך בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל

שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח הקדים אם שגם לך ירדוף54)לומר "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו מדוע הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח אחרי הדם גואל
ללמדך להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא י בהלכה ולקמן "פטור" כאן וכתב דייק [רבינו דין. בית מפני
כשיצא אבל מקלט, לעיר גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור הרגו ואם להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני

להרגו]. הדם לגואל מותר ט.55)בזדון להלכה שייך זה בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בדין56)בין. שעמד לפני
ז). הלכה למעלה שם.57)(ראה גלות. ונתחייב בדין שעמד שהרי58)לאחר ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו לא

היודעים חכמים תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את יהרוג שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם ט בהלכה נאמר
ח. הלכה למעלה ראה פטור, הריהו הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם י.59)לפייס הלכה כנראה מתחילה ופשע60)כאן הואיל

ח. הלכה ז פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר "כי התורה מצוות על להרגו.61)ועבר אסור לכתחילה אבל
את62) הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל אותו ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא "ואם

(ספרי עליו חייב אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את כהורג הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
קס). מקלטו63)מסעי, עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את בשוגג ההורג רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא

תי). מצווה חינוך (מנחת אדם ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, למקלט64)גולה וברח שהקדים ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד [והמדובר65)לפני משנה). (כסף בדין שעמד לפני מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם

דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד דין למד אתה וממנו שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג אבל במזיד, כשהרגו
ובפרק זה בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל דיני סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה וממנו מזיד
ז) הלכה (כאן מקלטו לעיר אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי .1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו,
מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי). (הלכה דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו ואם בדרך להרגו הדם לגואל אסור

נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל אסור בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא .3 יא). (הלכה -נהרג בשוגג
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.·Èקֹולט ּבזדֹון66הּמזּבח ּבהֹורג ׁשּנאמר מזּבחי67. מעם :68 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èקֹולט העֹולמים69אין ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו ּבלבד,70אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין
ׁשּנהרג ּבׁשעה ׁשל71עֹובד ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו , ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו אּלא נקלט.72מזּבח אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

מקלטֹו לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ּבּמה73מֹוסרין . ְְְְְִִִִִֶַַָ
אמּורים ּגלּות74ּדברים ּבמחּיב ?75הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין יהרגּנּו יהרגּוהּו76ׁשּלא ׁשּלא ּדין מּבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
לֹו ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, -77ּבהֹוראת זר היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

נּצל זה לעֹולם.78הרי למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן אם והתראה,79אּלא ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּתמיד. ּדין ּבית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו:·. ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
והּוא:„. לזדֹון. קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש

נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעוֹונֹו מּפני גֹולה. ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו:
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו.
מקֹום ּבכל הּדם גֹואל מצאֹו אם ,לפיכ ּבלבד. ּגלּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻהמחּיב

ּפטּור. - ֲַָָוהרגֹו

ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? יעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה
ּבהן, וכּיֹוצא התראה ּבלא אֹו אחד ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנים
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים. להם אין - הּדם ּגֹואל הרגן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאם

ּכּונה. ּבלא ְֵֵַַָָֹמההֹורג
.Âּכתלֹו הּסֹותר אֹו והרגה, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּבין ּבּיֹום ׁשּסתרֹו ּבין והמיתה, אבן ונפלה הרּבים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלרׁשּות
ׁשּזֹו מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּסתרֹו
יסּתר. אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּפׁשיעּות

.Êזה הרי - ּבּה מצּויין הרּבים אם ּבּלילה: לאׁשּפה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָסתרֹו
ּכלל ּבּה מצּויין הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָקרֹוב

הּגלּות. מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי -ְֲִֵֶֶַָָָֹ
.Áעּׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עּׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

אבן עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות
האבן ׁשּנפלה אחר ואם ּגֹולה. זה הרי - ומת סתירה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב, זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא

.Ëהּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: מּגלּות; ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאת

עצמֹו. לממציא ּפרט -ְְְְִַַָ
.Èלא והּוא ׁשּנאמר: נקלט; אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׂשֹונא

זה ּׂשֹונא? זהּו ואי למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס אם וכן האיבה. מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו דּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
נתּכּון אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלקרן
להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה אֹו ארּבע, וזרק ׁשּתים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלזרק
עֹובד להרג נתּכּון אפּלּו זה, את והרג זה להרג ׁשּנתּכּון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאֹו
קרֹובין אּלּו ּכל הרי - יּׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָּכֹוכבים

נקלטין. ואינן ְְְִִִֵֵָָלמזיד,
.‡Èּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

את יבא ואׁשר ׁשּנאמר: הּגלּות; מן ּפטּור - ּבׁשגגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבית
אף לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכל
ואם מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו על לֹו וטפחה ּבקעת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹולה. זה הרי - ּברׁשּות ְְֲִִֵֶֶַנכנס
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פטור הנרצח של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס, קרוב שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן גולה.
בה שיש אבן הרבים לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו (פרק אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן
הדם גואל הרגו ואם להרוג, נתכוון לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו אין כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי
התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד אחד עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור לכתחילה אבל עליו, נהרג אינו
ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם גואל על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח ב. ה). הלכה (שם
קצות (וראה הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג, הוא הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו אם .9

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן יב).66)החושן (מכות המקלט עיר דין לו להרגו67)יש רעהו על איש יזיד "וכי
לשון68)בערמה". וזה ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש ועומד הוא, כהן אפילו

שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם ד): פרשה (משפטים המכילתא
כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי. מעל ולא מזבחי את69)מעם

בשגגה. לי70)ההורג המיוחד כלומר, מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח ולא בירושלים המקדש בית
הדם.71)(שם). גואל ידי כח).72)על ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח ביותר.73)כיואב לו הקרובה מקלט לעיר
בידו.74) ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו אלא קולט התורה.75)שאין דין פי על דין בבית כגון76)שנתחייב

התורה. דין לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך המורד
ד. הלכה ב פרק למעלה המזבח.77)ראה גג על דווקא יואב.78)ולאו ממעשה שהקשה מה משנה כסף הכתוב79)ראה כי

ובהתראה. גמורה בעדות אלא למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין לבית למות" תיקחנו מזבחי "מעם



ytpקד zxinye gvex zekld - hay 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"א שבט ה' שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

עּׂשה‡. מקלט2להפריׁש1מצות ׁשלֹוׁש3ערי ׁשּנאמר: ,4 ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מקלט ערי ואין .ל ּתבּדיל ּבארץ5ערים אּלא נֹוהגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.6יּׂשראל ְִֵָ
ערים·. רּבנּו7וׁשׁש מׁשה הבּדיל ׁשלׁש הּירּדן8היּו. ,9ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

יהֹוׁשע הבּדיל ּכנען10וׁשלׁש .11ּבארץ ְְְְְִִֶֶַַַָֻ
אחת‚. ּכּלן,12אין ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת מקלט מערי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מקלט ערי ׁשׁש מׁשה13ׁשּנאמר: והֹודיענּו לכם. ּתהיינה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻרּבנּו,

הבּדילן ולמה ּכנען. מצוה14ׁשּבארץ ּובאה הֹואיל אמר: ? ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
אקּימּנה. ְְֲִֶַָָלידי

הּמׁשיח„. הּמל אּלּו15ּבימי על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשלׁש16הּׁשׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה.
עליהן ּברית אבינּו לאברהם נכּבׁשּו.17ׁשּנכרת לא ועדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגבל את אלהי ה' ירחיב ואם ּבּתֹורה: נאמר .18ועליהן ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּדרכים‰. לכּון ּדין ּבית לתּקנם19וחּיבין מקלט, לערי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ואין20ּולהרחיבן ּתּקלה. וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתל לא ּבּדר גיא21מּניחין עליו22ולא עֹוּׂשין אּלא נהר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעּכב ׁשּלא ּכדי ל23ּגׁשר, ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם. הּבֹורח את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשּתים24הּדר מּׁשלׁשים ּפחֹות אין מקלט ערי ּדר ורחב . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדרכים ּפרׁשת על ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' ּכדי25אּמֹות. , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

הרצחנים לׁשם.26ׁשּיּכירּו ויפנּו ְְְְִִִֶַַָָָ
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה ּבכל ּבאדר עּׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

הּדרכים מתּקנים27לתּקן - ׁשּנתקלקל ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית הּכתּוב28אֹותֹו. עליהן מעלה - זה ּבדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

דמים ׁשפכּו .29ּכאּלּו ְְִִָָ
.Êמֹוׁשחין ּבתחּלת30וכן מקלט מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבׁשוה31הפרׁשתן מׁשּלׁשֹות ׁשהיּו עד ,32ל ּתכין ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
33הּדר. ֶֶַ

.Áעירֹות לא אֹותן עֹוּׂשין אין מקלט ולא34ערי ּגדֹולֹות, ְְְֲִִֵֵָָָָֹֹ
קטּנים35ּכרּכים ולא ואין36ּגדֹולים, ּבינֹונּיֹות. עירֹות אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשוקים ּבמקֹום אּלא אֹותן אין37מֹוׁשיבין ואם הּמים. ּובמקֹום ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
מים מכניסין38ׁשם אּלא39- אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

אכלּוסין עליהן.40ּבמקֹום מֹוסיפין - אכלּוסיהן נתמעטּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַֻֻ
דיֹוריהן ויּׂשראלים.41נתמעטּו לוּיים ּכהנים לתֹוכן מכניסין - ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרט.1) העם ראשי ועל בכלל הציבור הדם.3)לייחד.2)על גואל מיד שוגג ההורג את "מצווך4)להציל הפסוק ותחילת
קפג). שופטים, (ספרי כך" על דין בית "להזהיר מקלט.5)לאמר", ערי הפרשת מצוות לך6)ואין תבדיל ערים "שלוש ככתוב:

לא אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים יהיו לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך ה' אשר ארצך, בתוך
בילקוט מובא זוטא (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים אתם לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי יג).7)שמעוני לה, (במדבר לכם" תהיינה מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים "אז8)ככתוב:
גו ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני, המישור בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש משה (=הבדיל) בבשןיבדיל לן

מאֿמג). ד, (דברים (במדבר9)למנשי" לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה כאשר ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
יד). ז).10)לה, כ, (יהושע יהודה" בהר חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת נפתלי בהר בגליל קדש את "ויקדשו

שנינו,11) ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת משה: את ה' ציווה כאשר
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה ארבע עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן שיהושע

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות הופרשו12)ובירושלמי שכבר אלה אפילו
ט:). קס).13)(מכות מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות ששתן שיהו בחייו.14)"עד יקלטו שלא ידע בפסוק15)הרי ונרמז

ח). יט, (דברים לאבותיך" נשבע כאשר גבולך את אלוקיך ה' ירחיב לאחר16)"ואם כנען, בארץ להפריש פרשה באותה שנצטוו
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר ערים שלוש משה הבדיל נתתי17)שכבר לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום

יחֿיט). טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת הארץ (ולא18)את לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר ט:).19)כתוב (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים "לכוון20)לעשות דין בית בחובת נכלל זה כל

ויהרגהו.23)בקעה.22)גבעה.21)הדרכים". הדם גואל לערי24)וישיגו לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה
א. משנה א פרק שקלים לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות ואחת25)מקלט, שונים, לכיוונים דרכים שתי שהיו מקום בכל

שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע עץ היה המקלט, לעיר פונה יטעו.26)מהן בימות27)ולא שנתקלקלו
שם). המשניות (פירוש "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה, נפש מכה ינוס שאם "כדי כל28)הגשמים, את עשו ולא

הדרושים. ה.29)התיקונים קטן מועד י), יט, (דברים דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא במשיחה30)שנאמר מודדים
"משווין". גרס והראב"ד המערבית.31)(=חבל). ישראל בארץ יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי מרחקים32)על

בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט ערי שלוש בין שווים
בצפון לגבול כמקדש לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת והיה
והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון הסמוכים לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון יושבי לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ.

ט: מכות לקדש, משכם וכן לשכם, - ארצך".33)לשכם גבול את "ושילשת חומה.34)והמשכו מוקפות מוקפים35)אינן
הרוצח את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה להסתנן הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום ששיירות חומה,

"ולא36)ששגג. המלים: חסרות (ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש קטנים", טירין "לא כתוב: שם בברייתא
לקנות.37)קטנים". מצויים מזונותיהם ונתייבשו.38)שיהיו שהיו או יהושע, בימי הארץ חלוקת מן39)בשעת בתעלות

הרחוקים. שם).40)הנהרות (רש"י מזויינים הדם גואלי עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב העיר.41)כפרים תושבי

ytp zxinye gvex zekld - hay 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èונפסק לּגג, להעלֹותּה החבית את דֹולה ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ּבסּלם, עֹולה ׁשהיה אֹו והרגתהּו; חברֹו על ונפלה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהחבל,
אנּוס ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות. מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָונפל
ּכמֹו אּלא העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּוא;
על ונפלה החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפלא
מעּגל היה חברֹו; על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו; ְְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻחברֹו
וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה; - והרגתהּו חברֹו על ונפלה ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמעּגילה,
ּברב מצּוי נפילה דר ׁשהרי נפילה. ּדר ׁשּיּפל - וּימת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹעליו
הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא קרֹוב ודבר להּזיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעּתים
מעּׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא והֹואיל ּבמהרה; למּטה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹלירד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יגלה. - ירידה ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיפה
.‚Èּבּקֹופיץ ידֹו והגּביּה מקּצב, ׁשהיה לאחֹוריו,קּצב ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּימּות ּכל הּקּצבים: ׁשעֹוּׂשין ּכדר העצם, לׁשּבר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחזירֹו
אינֹו - מאחריו וירידה מּלפניו ההגּבהה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהֹולכה,
וירידה מאחריו עלּיה ׁשהיא ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹגֹולה
ׁשּלא ּגֹולה; - ירידתֹו ׁשּבדר ּכל הּכלל: זה ּגֹולה. - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּלפניו
עלּיה צר ׁשהיא ּבירידה ואפּלּו גֹולה. אינֹו - ירידתֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדר

גֹולה אינֹו -ֵֶ
.„Èרגליו מּתחת ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?

ּבצד לזרק הּמתּכּון וכן הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹונפלה
ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ׁשהיתה אֹו אחר; לצד לּה והלכה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה,
הּסֹומא וכן והמיתה; ונפלה ועמד, מעֹולם, ּבּה הּכיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ׁשהן מּפני הּגלּות, מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

לאנס. ְְִֶֹקרֹובין
.ÂËונפלה ועמד, ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו, אבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

לֹו ׁשהיתה מּכלל - ּבׁשגגה ׁשּנאמר: ּגֹולה; - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
מּפני גֹולה; אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן הּברזל נׁשמט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָידיעה.
וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח אּלא מּכחֹו ּבא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשאין
על הּתמרים מן ונפלּו ּתמרים, להּפיל לתמר אבן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּזֹורק
ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ׁשּנפלּו מּפני ּפטּור; - והרגּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתינֹוק

הּסּבֹות. מּׁשאר ּבזה ְִִֵֶַַָָּכּיֹוצא

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. עּמֹו; רּבֹו מגלין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּתלמיד
ּבלא ּומבקׁשיה חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עּׂשה - ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחי
מגלין - ׁשּגלה הרב וכן חׁשּובין. ּכמיתה ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּתלמּוד

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעּׂשה·. לזּונֹו, חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלתה אּׁשה אבל לרּבֹו. ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
,למזֹונֹותי ידי מעּׂשה צאי לּה: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָלזּונּה.

לּה. מסּפיקין היּו ּכן אם ְִִִֵֶַָָָאּלא
מֹוליכין‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

אֹותֹו קֹוברין - מקלטֹו ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח לׁשם. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעצמֹותיו
הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ּובעת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם.

אבֹותיו. לקברי ְְֲִִֵָָמּׁשם
מהן„. אחד ּכׁשּימּות מקלט, ּבערי הּׁשֹוכנים הלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר

ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: הּתחּום; ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר אינֹו -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם לבהמּתם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹֻיהיּו

ְִָלקבּורה
מּׁשכּונה‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח

- ּבמדינתֹו ׁשהרג לוי וכן העיר. מן יֹוצא ואינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלׁשכּונה,
ּכמֹו קֹולטֹות, ׁשּכּלן לפי הלוּים; מערי אחרת למדינה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּגֹולה
זה הרי - לעירֹו ּוברח הלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיתּבאר.

ְקֹולטֹו.
.Âודּבר ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - רצחנים ׁשרּבּה מקלט ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻעיר

ּדבריהם ׁשּׁשוין ולא - ּדבריו את ההיא העיר זקני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאזני
ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - זקנים ּבּה ׁשאין עיר וכן ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלדבריו.

ההיא. העיר ְִִִֵַָזקני
.Êאנׁש ורצּו מקלט לעיר ׁשּגלה יאמררֹוצח - לכּבדֹו העיר י ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

מהן. יקּבל - כן ּפי על אף לֹו: אמרּו אני. רֹוצח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהם:
.Áלדבר ואפּלּו לעֹולם. מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגֹולה

ואפּלּו נפׁשֹות. עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
מּיד אֹו ּכֹוכבים העֹובד מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּציל
צריכין יּׂשראל ּכל אפּלּו הּמּפלת. ּומן הּדלקה מּיד אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
עד לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלתׁשּועתֹו
ּכמֹו למיתה. עצמֹו הּתיר - יצא ואם הּגדֹול. הּכהן ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמֹות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ëהמרּבה ואחד הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד

ּכל ׁשעבר, הּכהן ואחד העֹובד הּגדֹול הּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים,
מׁשּוח אבל הרֹוצח. את מחזיר - ׁשּמת מארּבעּתן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמלחמה
.È;ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול וכהן אחר; ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול, ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן גֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג,

לעֹולם. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָיֹוצאין
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

נגמר ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגלה
נגמר ּכ ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּדינֹו
ּבפניו. ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדינֹו

.·Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר
נגמ ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה יֹוצא- ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו ר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ

לעֹולם. ְִָָמּׁשם
.‚Èהּוא הרי - הּגדֹול הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח

ׁשּכבר עליו; נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם אדם. ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר
ּבגלּותֹו. לֹו ְְִֵַָנתּכּפר

.„Èּבּה ׁשהיה לּׂשררה ּבּה חֹוזר אינֹו - ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאף
ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם;

ידֹו. על הּגדֹולה זֹו ְַַַָָָָּתּקלה
.ÂËּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף

- ּבׁשגגה ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
נפׁש [להֹורג] אּלא גלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּגלּות; חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם
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ה'תשע"א שבט ה' שני יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

עּׂשה‡. מקלט2להפריׁש1מצות ׁשלֹוׁש3ערי ׁשּנאמר: ,4 ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מקלט ערי ואין .ל ּתבּדיל ּבארץ5ערים אּלא נֹוהגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.6יּׂשראל ְִֵָ
ערים·. רּבנּו7וׁשׁש מׁשה הבּדיל ׁשלׁש הּירּדן8היּו. ,9ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

יהֹוׁשע הבּדיל ּכנען10וׁשלׁש .11ּבארץ ְְְְְִִֶֶַַַָֻ
אחת‚. ּכּלן,12אין ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת מקלט מערי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מקלט ערי ׁשׁש מׁשה13ׁשּנאמר: והֹודיענּו לכם. ּתהיינה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻרּבנּו,

הבּדילן ולמה ּכנען. מצוה14ׁשּבארץ ּובאה הֹואיל אמר: ? ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
אקּימּנה. ְְֲִֶַָָלידי

הּמׁשיח„. הּמל אּלּו15ּבימי על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשלׁש16הּׁשׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה.
עליהן ּברית אבינּו לאברהם נכּבׁשּו.17ׁשּנכרת לא ועדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגבל את אלהי ה' ירחיב ואם ּבּתֹורה: נאמר .18ועליהן ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻ
הּדרכים‰. לכּון ּדין ּבית לתּקנם19וחּיבין מקלט, לערי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ואין20ּולהרחיבן ּתּקלה. וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתל לא ּבּדר גיא21מּניחין עליו22ולא עֹוּׂשין אּלא נהר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעּכב ׁשּלא ּכדי ל23ּגׁשר, ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם. הּבֹורח את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשּתים24הּדר מּׁשלׁשים ּפחֹות אין מקלט ערי ּדר ורחב . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדרכים ּפרׁשת על ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' ּכדי25אּמֹות. , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

הרצחנים לׁשם.26ׁשּיּכירּו ויפנּו ְְְְִִִֶַַָָָ
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה ּבכל ּבאדר עּׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

הּדרכים מתּקנים27לתּקן - ׁשּנתקלקל ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית הּכתּוב28אֹותֹו. עליהן מעלה - זה ּבדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

דמים ׁשפכּו .29ּכאּלּו ְְִִָָ
.Êמֹוׁשחין ּבתחּלת30וכן מקלט מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבׁשוה31הפרׁשתן מׁשּלׁשֹות ׁשהיּו עד ,32ל ּתכין ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
33הּדר. ֶֶַ

.Áעירֹות לא אֹותן עֹוּׂשין אין מקלט ולא34ערי ּגדֹולֹות, ְְְֲִִֵֵָָָָֹֹ
קטּנים35ּכרּכים ולא ואין36ּגדֹולים, ּבינֹונּיֹות. עירֹות אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשוקים ּבמקֹום אּלא אֹותן אין37מֹוׁשיבין ואם הּמים. ּובמקֹום ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
מים מכניסין38ׁשם אּלא39- אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

אכלּוסין עליהן.40ּבמקֹום מֹוסיפין - אכלּוסיהן נתמעטּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַֻֻ
דיֹוריהן ויּׂשראלים.41נתמעטּו לוּיים ּכהנים לתֹוכן מכניסין - ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפרט.1) העם ראשי ועל בכלל הציבור הדם.3)לייחד.2)על גואל מיד שוגג ההורג את "מצווך4)להציל הפסוק ותחילת
קפג). שופטים, (ספרי כך" על דין בית "להזהיר מקלט.5)לאמר", ערי הפרשת מצוות לך6)ואין תבדיל ערים "שלוש ככתוב:

לא אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים יהיו לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך ה' אשר ארצך, בתוך
בילקוט מובא זוטא (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים אתם לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי יג).7)שמעוני לה, (במדבר לכם" תהיינה מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים "אז8)ככתוב:
גו ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני, המישור בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש משה (=הבדיל) בבשןיבדיל לן

מאֿמג). ד, (דברים (במדבר9)למנשי" לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה כאשר ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
יד). ז).10)לה, כ, (יהושע יהודה" בהר חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת נפתלי בהר בגליל קדש את "ויקדשו

שנינו,11) ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת משה: את ה' ציווה כאשר
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה ארבע עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן שיהושע

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות הופרשו12)ובירושלמי שכבר אלה אפילו
ט:). קס).13)(מכות מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות ששתן שיהו בחייו.14)"עד יקלטו שלא ידע בפסוק15)הרי ונרמז

ח). יט, (דברים לאבותיך" נשבע כאשר גבולך את אלוקיך ה' ירחיב לאחר16)"ואם כנען, בארץ להפריש פרשה באותה שנצטוו
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר ערים שלוש משה הבדיל נתתי17)שכבר לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום

יחֿיט). טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת הארץ (ולא18)את לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר ט:).19)כתוב (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים "לכוון20)לעשות דין בית בחובת נכלל זה כל

ויהרגהו.23)בקעה.22)גבעה.21)הדרכים". הדם גואל לערי24)וישיגו לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה
א. משנה א פרק שקלים לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות ואחת25)מקלט, שונים, לכיוונים דרכים שתי שהיו מקום בכל

שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע עץ היה המקלט, לעיר פונה יטעו.26)מהן בימות27)ולא שנתקלקלו
שם). המשניות (פירוש "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה, נפש מכה ינוס שאם "כדי כל28)הגשמים, את עשו ולא

הדרושים. ה.29)התיקונים קטן מועד י), יט, (דברים דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא במשיחה30)שנאמר מודדים
"משווין". גרס והראב"ד המערבית.31)(=חבל). ישראל בארץ יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי מרחקים32)על

בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט ערי שלוש בין שווים
בצפון לגבול כמקדש לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת והיה
והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון הסמוכים לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון יושבי לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ.

ט: מכות לקדש, משכם וכן לשכם, - ארצך".33)לשכם גבול את "ושילשת חומה.34)והמשכו מוקפות מוקפים35)אינן
הרוצח את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה להסתנן הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום ששיירות חומה,

"ולא36)ששגג. המלים: חסרות (ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש קטנים", טירין "לא כתוב: שם בברייתא
לקנות.37)קטנים". מצויים מזונותיהם ונתייבשו.38)שיהיו שהיו או יהושע, בימי הארץ חלוקת מן39)בשעת בתעלות

הרחוקים. שם).40)הנהרות (רש"י מזויינים הדם גואלי עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב העיר.41)כפרים תושבי
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הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.
עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ

.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול

ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים
.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד

אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הרי - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנׁשים

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו
.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש

- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע
מקֹום. ּבכל הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹורפין.

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

ּבת·. היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
על ואף ּפֹוסלין. הּמּומין ואין ּפסּולה. - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתי
ּכקדׁשים. ּבּה נאמר ּכּפרה ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפי

ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל
אחר 'על' נאמר ולּמה ּבּה. עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאדּמה,
ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ּבּה', עּבד לא 'אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר
ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבֹודֹות?
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, טפח ּבעל ׁשּמׁשכה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכה,
ּפֹוסלין אין עבֹודֹות ּוׁשאר מלאכה; ּבּה עּׂשה ולא ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹחרׁש

מלאכה. ׁשעת עד ְְֶַַָָָאּלא

מּפני„. עליה טּליתֹו ּפרּׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
ּכגֹון לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהיא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹהּזבּובים
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. - לנּׂשאּה עליה טּליתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּפרּׂש

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֶַָָָֻּכמֹו
ּבּה‰. ׁשּנאמר לפי ּבּיֹום, אּלא העגלה את עֹורפין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין

ׁשּתי עֹורפין ואין לעריפתּה. ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכּפרה
חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַעגלֹות

.Â.עריפתּה ּבמקֹום ונקּברת ּבהנאה, אסּורה ערּופה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
נערפה. לא ׁשעדין ּפי על אף ּבהנאה, ּתאסר לּנחל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּׁשּתרד
ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואם

ְִֵָותּקבר.
.Ê?ּכיצד ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי - זֹוממין העדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג, את ראיתי אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
העגלה את והפריׁשּו ראית, לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי -ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעדר.
ׁשּנמצא ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבאה
ּתבער ואּתה ׁשּנאמר: יהרג; זה הרי - עריפתּה אחר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרֹוצח

הּנקי. ִַַָָהּדם
.Ë,לעֹולם ועבֹודה ּבזריעה אסּור העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנחל

ׁשם העֹובד וכל יּזרע. ולא ּבֹו יעבד לא אׁשר ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אֹו זרע אֹו חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָעבֹודה
ּפׁשּתן ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּתפרֹו, אֹו ּבגד ׁשם ׁשארג ּכמי ׁשּזה אבנים, ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּולנּקר
ולא יעבד לא נאמר: לכ הּקרקע. ּבגּוף מלאכה ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאינּה

ה ּכל אף קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - עבֹודהיּזרע ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאסרה

.È- ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
עגלה ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹופין
יֹום אחר להביא חּיבים - הּכּפּורים יֹום עליה ׁשעבר ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָערּופה

ִִַהּכּפּורים.

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

מעקה‡. אדם לעּׂשֹות עּׂשה ועּׂשית1מצות ׁשּנאמר: לגּגֹו, ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, .לגּג האֹוצרֹות2ּמעקה ּבית אבל ;3 ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו זקּוק אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּבקר ּבֹו4ּובית ׁשאין ּבית וכל . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמעקה מן ּפטּור - אּמֹות ארּבע על אּמֹות .5ארּבע ְְֲִֶַַַַַַַַַָ

חּיבין·. - ׁשּתפין ׁשני ׁשל יּפל6ּבית ּכי ׁשּנאמר: ּבמעקה; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דירה2)גדר.1) בית בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול סכנה ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
ותבואה.3)משמע. שמן ליין, כמחסן ואתחנן4)המשמש בספרי שנינו ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

פסק וכן ביתך". כל אף דירה בית ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות ובית הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה
משנה כסף וראה יא. יומא ראה אלה. כל את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה ו פרק מזוזה בהלכות רבינו

ג:5)כאן. סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה, ראוי שלו6)שאינו אינו וזה שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף

ytp zxinye gvex zekld - hay 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מצֹודֹות ּבתֹוכן ּפֹורּׂשין ּבתֹוכן42ואין מפׁשילין ואין , ְְְְְְְִִִֵֵַָָ
ׁשם43חבלים מצּויה הּדם ּגֹואל רגל ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,44. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Ëהלוּים ערי מקלט45ּכל עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ועליהם ׁשּנאמר: ּכל46היא. עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הּקיׁשן - עיר ּוׁשמנה ארּבעים ללוּים ּתּתנּו אׁשר 47הערים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּכּלן לקלט48הּכתּוב לזֹו .49זֹו ְִַָָָֹֻ

.Èלמקלט ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ּובין50ּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הלוּים? ערי ּבין51ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

לדעת הלוּים52ׁשּלא ערי ּוׁשאר נקלט; - ּבהן ונכנס הֹואיל , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינֹו - מקלט ּבערי הּדר ורֹוצח לדעת. אּלא קֹולטֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינן

ּביתֹו ּׂשכר ּׂשכר53נֹותן נֹותן - הלוּיים ערי ּבׁשאר והּדר ;54 ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
הּבית. ְִַַַַלבעל

.‡Èּתחּומּה - הּקֹולטת עיר ּכמֹוה55ּכל אילן56קֹולט . ְִִֵֶֶַָָָָָ
ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו לּתחּום57ׁשעֹומד חּוץ נֹוטה ְְְְְִֵֵֶֶַָָ

מּׁשּיּגיע נקלט58- הּנֹוף לּתחּום,59ּתחת חּוץ עֹומד היה . ְְִִִֵֶַַַַַַָָָ
לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו נֹוטה ,61נקלט60ונֹופֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ׁשם -62וההֹורגֹו קֹולט ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג - ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבֹו ּדר הרֹוצח ּבּה63אין ויׁשב ׁשּנאמר: ּבתחּומּה.64; ולא - ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מּניחין‡. - הּכהּו מי נֹודע ולא לארץ, נֹופל ׁשּנמצא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהרּוג
הּגדֹול ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָאֹותֹו
מּמּנּו ּומֹודדין .וׁשפטי זקני ויצאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבירּוׁשלים,
זֹו, עיר ּבצד נמצא אפּלּו החלל. ׁשּסביבֹות הערים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָאל

למּדד. מצוה - הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּדבר
הּנהרג·. את קֹוברין הּקרֹובה, העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

למקֹומ ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין אֹותּהּבמקֹומֹו, ׁשל ּדין ּובית ן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּומֹורידים העיר, אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעיר
ּבּתֹורה. האמּור 'איתן' וזהּו ּבחזקה. ׁשּׁשֹוטף נחל אל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה

אֹותּה‚. ׁשל ּדין ּובית מאחריה. ּבקֹופיץ ׁשם אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָועֹורפין
ידיהן את רֹוחצין ּכּלן מאה, הם אפּלּו זקניה, ּכל עם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהעיר
ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרים עריפתּה. ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִַַַָָָָׁשם
ראּו. לא ועינינּו הּזה הּדם את ׁשפכּו לא ידינּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש:
מזֹונֹות, ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה הּנהרג לידינּו ּבא ׁשּלא ְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלֹומר,

ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָֹֹֹולא
ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יּׂשראל. לעּמ ּכּפר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש:

הּדם. להם ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על מכּפר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
מקּדרין„. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין - החלל מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

עּׂשרים ׁשל ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבּה.
מביאה אין ׁשּירּוׁשלים לירּוׁשלים; מֹודדין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשלׁשה.
ּבאדמה ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגלה

לרׁשּתּה. ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶָֹֹאׁשר
.‰- ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו לירּוׁשלים קרֹוב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא

נמצא לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
מֹודדין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו לּספר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָסמּו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
.Âׁשּבּה הרב ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאין

ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה. מביאין ְְְְִִִֶַָָֻוהמרּבין
.Êאחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדיף. הרב - ִַָָָֹהּקרֹוב
.Áזֹו ּכאנׁשי זֹו ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין מכּון הּנהרג ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻנמצא

זֹו אם ויאמרּו: ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשוה
חלקם להם יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובים הם אּלּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתנה;
ּבידי ואפּלּו לצמצם, אפׁשר ׁשאי לפי מּתנה. חלקם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

ָָאדם.
.Ëוראׁשֹו אחד ּבמקֹום גּופֹו נמצא מחטמֹו. מֹודדין? ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹמהיכן

אֹותֹו וקֹוברים הראׁש אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבמקֹום
ונקּבר ראׁשֹו אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבמקֹומֹו.

ְִּבמקֹומֹו.
.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין - זה ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

- לכּלם קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן. ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחד
מֹודדין - זה ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת עגלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמביאה

מּנחין. ׁשהן ּכמֹות העליֹון ְְִִֵֶֶָָֻמן
.‡Èׁשאין מפרּפר, ולא חנּוק לא - חלל יּמצא ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנאמר:

ּתלּוי לא - נפל ּבגל. טמּון לא - ּבאדמה חלל. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹזה
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העיר,42) לתוך הדם גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי אף מצודות, בה שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות, לצוד
בו). ירגישו ממקומו, נשק יביא (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם שהזכרנו.43)ויקנה זה מטעם נזכר44)למצודות, זה טעם

שם. שם).45)בגמרא (מכות לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא הכתוב.46)ולאו בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על
אותן.47) הכתוב.48)השווה בסוף ביחד כולן שכלל ידי נאמר49)על לא הנוספות הערים ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה הערים.50)במפורש שם).51)שש (מכות קליטה לשם לשם ידע52)שברח ולא במקרה, שם שנכנס
קולטת. ודרשו53)שהיא יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים - לכם "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "לכם ערים54)חכמינו: להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו "ועליהם הכתוב כי
שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו היא זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אמה55)אלה אלפיים

כז: סוטה ראה ה), (שם, יא:56)סביבה מכות שם, להרגו הדם לגואל בשוגג.58)ענפיו.57)ואסור בכל59)הרוצח כי
"אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר הנוף הולך בתלמוד מקום

בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן וכל הנוף" העץ.60)אחרי הנוף61)לגזע במקום העיקר היה כאילו
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין הוא הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום. הרוצח62)בתוך את

שנמלט. (שם).63)בשוגג מקלט ערי בתחום בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה בית אבל מערה, בו יש מיותר64)אם
שהרי (שם).הוא, בתחומה ולא העיר בתוך "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר "כי פרשה באותה כתוב
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הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.
עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ

.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול

ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים
.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד

אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הרי - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנׁשים

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו
.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש

- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע
מקֹום. ּבכל הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹורפין.

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

ּבת·. היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
על ואף ּפֹוסלין. הּמּומין ואין ּפסּולה. - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתי
ּכקדׁשים. ּבּה נאמר ּכּפרה ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפי

ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל
אחר 'על' נאמר ולּמה ּבּה. עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאדּמה,
ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ּבּה', עּבד לא 'אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר
ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבֹודֹות?
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, טפח ּבעל ׁשּמׁשכה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכה,
ּפֹוסלין אין עבֹודֹות ּוׁשאר מלאכה; ּבּה עּׂשה ולא ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹחרׁש

מלאכה. ׁשעת עד ְְֶַַָָָאּלא

מּפני„. עליה טּליתֹו ּפרּׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
ּכגֹון לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהיא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹהּזבּובים
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. - לנּׂשאּה עליה טּליתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּפרּׂש

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֶַָָָֻּכמֹו
ּבּה‰. ׁשּנאמר לפי ּבּיֹום, אּלא העגלה את עֹורפין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין

ׁשּתי עֹורפין ואין לעריפתּה. ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכּפרה
חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַעגלֹות

.Â.עריפתּה ּבמקֹום ונקּברת ּבהנאה, אסּורה ערּופה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
נערפה. לא ׁשעדין ּפי על אף ּבהנאה, ּתאסר לּנחל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּׁשּתרד
ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואם

ְִֵָותּקבר.
.Ê?ּכיצד ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי - זֹוממין העדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג, את ראיתי אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
העגלה את והפריׁשּו ראית, לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי -ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעדר.
ׁשּנמצא ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבאה
ּתבער ואּתה ׁשּנאמר: יהרג; זה הרי - עריפתּה אחר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרֹוצח

הּנקי. ִַַָָהּדם
.Ë,לעֹולם ועבֹודה ּבזריעה אסּור העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנחל

ׁשם העֹובד וכל יּזרע. ולא ּבֹו יעבד לא אׁשר ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אֹו זרע אֹו חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָעבֹודה
ּפׁשּתן ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּתפרֹו, אֹו ּבגד ׁשם ׁשארג ּכמי ׁשּזה אבנים, ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּולנּקר
ולא יעבד לא נאמר: לכ הּקרקע. ּבגּוף מלאכה ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאינּה

ה ּכל אף קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - עבֹודהיּזרע ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאסרה

.È- ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
עגלה ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹופין
יֹום אחר להביא חּיבים - הּכּפּורים יֹום עליה ׁשעבר ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָערּופה

ִִַהּכּפּורים.

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

מעקה‡. אדם לעּׂשֹות עּׂשה ועּׂשית1מצות ׁשּנאמר: לגּגֹו, ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, .לגּג האֹוצרֹות2ּמעקה ּבית אבל ;3 ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו זקּוק אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּבקר ּבֹו4ּובית ׁשאין ּבית וכל . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמעקה מן ּפטּור - אּמֹות ארּבע על אּמֹות .5ארּבע ְְֲִֶַַַַַַַַַָ

חּיבין·. - ׁשּתפין ׁשני ׁשל יּפל6ּבית ּכי ׁשּנאמר: ּבמעקה; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דירה2)גדר.1) בית בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול סכנה ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
ותבואה.3)משמע. שמן ליין, כמחסן ואתחנן4)המשמש בספרי שנינו ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

פסק וכן ביתך". כל אף דירה בית ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות ובית הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה
משנה כסף וראה יא. יומא ראה אלה. כל את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה ו פרק מזוזה בהלכות רבינו

ג:5)כאן. סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה, ראוי שלו6)שאינו אינו וזה שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף



ytpקח zxinye gvex zekld - hay 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין 65ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אין - יׁשן אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין. - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין

יׁשהּו וכּמה הּזֹוחלין. על יׁשן ׁשּיצא66אימת ּכדי ויאסרּו? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכלי67הרחׁש אזן למקֹומֹו.68מּתחת ויחזר ויׁשּתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

.·Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו: אם ׁשּיאסרּו הּמים 69ׁשעּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבהן ׁשּתאבד ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבקרקעֹות70הּמרה ּבין ּבכלים ּבין מּתרין, אּלּו הרי וכן71- . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין

.‚Èהּמֹוׁש לגין72מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - ׁשהּוא 73ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּנ ּבׁשּדהמגּלה ּבּתיק76ּומגּדל75ּתבה74יחֹו אֹו77אֹו ׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

אּמה מאה עמק אפּלּו אּמה,78ּבבֹור מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ּבטרקלין ּומסּיד79אֹו אסּור80מיּפה זה הרי ּבדק81- את82. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

מּתר זה הרי - הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל את אֹו ואם83הּתבה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבהן אסּור84היה - ׁשּתּכנס85נקב ּכדי ּבּנקב? יהא ּכּמה . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

קטּנה קטן86אצּבע .87ׁשל ְְֶֶַַָָָ
.„Èולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלתה, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עּׂשירי ׁשּׁשתה ואמרּו היה מעּׂשה עּׂשירי. יׁשּתה לא - ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמתּו
למּטה ׁשקע הּנחׁש ׁשארס מּפני זֹוחלי88ומת, חמת סם ויׁש . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבאמצע89עפר נתלית ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצף ׁשעֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אסּור הּכל לפיכ סּננֹו90הּמׁשקה, ואפּלּו וכן91. ּבמסּננת. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מתּו ולא ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבּטיח
עּׂשירי יאכל לא -92. ֲִִַֹֹ

.ÂËהרּבים לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ולא93מים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ
יגּבל94ירּבץ ולא הּבית, את ולא95ּבהם הּטיט, את ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ולא ּבהמּתֹו לא מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ּבהן ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹירחץ
לחתּול אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; .96ּבהמת ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָ

.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה
אסּורה97ּתּׂשרף - הּפת נאפית ואפּלּו .98. ֱֲֲִִֵֵֶַַַָָ

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא הּנחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
אסּורים אּלּו הרי - ּבגּופֹו ׁשּיׁשּתּנה קדם האדם, הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹסם

ׁשּנמצאּו ועֹוף חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּום
הרי - טרפה מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף רגלים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן, עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
נתחּת לא אם ּבתּנּור, אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיּבדקּו.

מּתרין. אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּׂשר
והּדלּועין·. והּקּׁשּואים וענבים, ּתאנים נּקּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוכן

ּבין ּביֹותר, גדֹולים היּו אפּלּו והּמלפפֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל הּכלי, ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור, - נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה

צּפֹור ראה אסּורין,ואפּלּו אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא

ּגּלּוי.‚. מּׁשּום ּבהם אין - ׁשּלהן העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה
ּתאנה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבּלילה וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
- ׁשּיבׁשה נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעּׂשית ׁשּיבׁשה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקּורה

מּתרֹות. ְֵֶָֻׁשּתיהן
יׁש„. ׁשּמא ּפיו, לתֹו דינרים אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל זעה; אֹו מצרעין אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהן
הּפנים. מּזעת חּוץ הּמות, סם - אדם ִִֵֵֶַַַַַָָָָזעת

ּבידֹו‰. נגע ׁשּמא ׁשחיֹו, ּתחת ידֹו ּפס אדם יּתן לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
הּתבׁשיל יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע; ּבסם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבמצרע
ּבֹו יּפל ׁשּמא ּבסעּדה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּתחת

רֹואהּו. אינֹו והּוא הּמּזיק ְִֵֵַַָָדבר
.Âׁשּמא הּצנֹון, ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוכן

קיר ּתחת לעבר לאדם אסּור וכן וימּות. חּדּה על אדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻיּפל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרּבה. לּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנטּוי,

ּבמקֹומן. לעבר אסּור - הּסּכנֹות מּׁשאר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבאּלּו
.Êׁשהן מּפני ּכֹוכבים, העֹובד עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּפגע .ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא ּדמים. ׁשפיכּות על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחׁשּודים
אֹו ּבמעלה עֹולין היּו לימינֹו. מחזירֹו - ּבּדר ּכֹוכבים ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעֹובד
ּכֹוכבים ועֹובד למּטה יּׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדים
ׁשּמא למּטה, ּכֹוכבים ועֹובד למעלה יּׂשראל אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,
ּגלּגלּתֹו. את ירץ ׁשּמא לפניו, יׁשח ואל להמיתֹו. עליו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻיּפל
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ל.65) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ד.66)ואין משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו "רמש"67)כמה (תרגום הרמש
שם). לרבינו, המשניות פירוש רחש, חולין68)- כשערה, דק נחש שיש חור, שם נראה שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
ג. הלכה ח, פרק תרומות וירושלמי המרעיל.69)י. כוחו בהם.70)מורגש הארס מים.71)שיתבטל מקווה וזוחלי72)כגון

ממנו. מתייראים שם.73)עפר ירושלמי שם; תוספתא יין, ג.74)כד יח, כלים אחדות, מגרות בה שיש ארגז.75)בתיבה,
חפצים.76) לשמירת גבוה שם.78)בנרתיק.77)ארון התוספתא שם.80)באולם.79)לשון להיות הנחשים דרך שאין
שם.81) שהניחו קודם נחש שם היה כלום.82)שמא שם שאין הלגין83)וראה את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים ואין

משם. ויצא וחזר בארון.84)ושתה או אותו.85)בתיבה ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם, בדקו שיש86)אפילו
קטן. חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש להיכנס87)מין הוא מתיירא כשערה, דק שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

שם. ירושלמי זה, משיעור קטן בתוך88)לנקב ושוקע וכבד, הוא שחזק (לפי שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
שם. זרה עבודה קלוש), (שארסו צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של כלי); של לקרקעיתו פי89)המשקה על

נחשים. רעל - ופירושו כד. לב, ארסו.90)דברים שם שהטיל הנחש של גילו יודעים אין ועובר91)כי במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.92)דרך שוקע והארס הוא, רך ויינזק.93)שהאבטיח יחף אדם שם יעבור הבית94)שמא קרקע על ישפוך לא

יעלה. שלא האבק את אצבעותיו.95)להשכיב קשרי בין הרעל ייכנס שלא ילוש, שמרזה96)ולא פי על ואף לו, מזיק הארס שאין
ומבריא. חוזר הוא התירו.97)אותו, סכנה משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על "אפאה98)אף האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני מותרת. זו שם.הרי (באש),

ytp zxinye gvex zekld - hay 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבנֹופל אּלא ּתלה לא - מּמּנּו 'ּגּג'?7הּנפל נאמר לּמה ּכן, אם . ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכנסּיֹות ּבּתי מדרׁשֹות8למעט עּׂשּויים9ּובּתי ׁשאינן לפי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

מּגּגֹו10לדירה ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה זקּוק11. אינֹו -12 ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ׁשּנא מּמּנּולמעקה; הּנפל יּפל ּכי לתֹוכֹו13מר: ולא -14. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ

טפחים‚. מעּׂשרה ּפחֹות אין הּמעקה יּפל15ּגבּה ׁשּלא ּכדי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
אדם ׁשּיּׁשען ּכדי חזקה הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּמּנּו
מצות ּבּטל - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל ּתּפל. ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעליה

תעּׂשה לא על ועבר ּדמים16עּׂשה, תּׂשים ולא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוקין17ּבבית ואין מעּׂשה18. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו .19על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ואחד„. הּגג ּדבר20אחד ׁשּיּכׁשל21ּכל וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
וימּות אדם ּבין22ּבּה ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון . ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ

מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליא23ׁשּיׁש לעּׂשֹות חּיב -24 ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
טפחים עּׂשרה ּכּסּוי25גבֹוהה לּה לעּׂשֹות אֹו ׁשּלא26, ּכדי , ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹ

אדם ּבּה מכׁשֹול27יּפל ּכל וכן סּכנת28וימּות. ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
להסירֹו עּׂשה מצות - מּמּנּו29נפׁשֹות ּולהּזהר30ּולהּׁשמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לא31ּבּדבר ואם .נפׁש ּוׁשמר ל הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה; יפה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
והּניח מצות32הסיר, ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּדמים'. תּׂשים ּב'לא ועבר ְְֲִִֵַָָָֹעּׂשה,
אסרּו‰. דברים סּכנת33הרּבה ּבהם ׁשּיׁש מּפני חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמי,34נפׁשֹות מסּכן הריני ואֹומר: עליהן העֹובר וכל . ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבכ מקּפיד איני אֹו ,ּבכ עלי ּלאחרים אֹותֹו35ּומה מּכין - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

מרּדּות .36מּכת ְַַַ
.Âהּסּלֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: ויׁשּתה.37ואּלּו המקּלח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

האגּמים ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה יבלע38ולא ׁשּמא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמא39עלּוקה מגּלים, מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

נחׁש מהן וימּות.40ׁשתה עפר מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ
.Ê,והּיין הּמים, ּגּלּוי: מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָואּלּו

מזּוג לחמץ41ואפּלּו להׁשּתּנֹות טעמֹו התחיל ואפּלּו ,42, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹ
והּציר והּדבׁש, אין43והחלב, - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּגּל על מהן.מקּפידין ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּוין, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
.Áׁשּנתרּסק ואבּטיח44הּׁשּום אסּור.45, - ונתּגּלה ,ׁשּנחּת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּתֹוסס ויין מבּׁשל יין ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל מּׁשּום46וכן ּבהן אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין הּוא ותֹוסס ימים.47ּגּלּוי. ׁשלׁשה עד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו מים אֹו 48ויין ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לתֹוכן מלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה מׁשקין וכן 49מהן; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא טּפה, אחר אין50טּפה אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראים עפר ׁשּזֹוחלי ּגּלּוי; מּׁשּום 51ּבהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנּו. ׁשֹותין ואין ההבל ְִִִֵֶֶֶַּומן
.Ëּכבׁשין ׁשלקֹות52מי ּתּורמֹוסין53ּומי ּבהן54ּומי אין -55 ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

ותּורמֹוסין: ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהן ׁשּׁשרה מים ּגּלּוי. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּׁשּום
טעמן נׁשּתּנה ּבהם56אם אין ואם ּגּלּוי, מּׁשּום ּבהם אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורין - טעם ּפריׁשים57נֹותן ּבהם ׁשהדיח מים וכן .58 ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּגּלּוי.60לחֹולה59ודרמֹוסקין מּׁשּום אסּורין - ְְְְֲִִִִֶַ

.Èּבֹו ׁשּנתחּבר חּדין61יין דברים62דברים אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
ּכאפסנּתין מּׁשּום63מרים ּבֹו אין - טעּמם ׁשּנׁשּתּנה עד , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּמׁשקין.64ּגּלּוי ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִִִַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שותפות. של אלעי7)אלא שרבי פי על ואף שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן חייב. ממנו ליפול יכול אם
שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה שלעניין רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה שותפים בית ופוטר שם חולק

משנה). (כסף שחייב מודה הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי חולק לתפילה.8)רבינו ללימוד9)מיועדים מיועדים
בגג.10)תורה. משתמשים אין הגג.11)וממילא על הרבים מרשות שיפלו לחשוש גגו12)ויש על מעקה שיעשה אומרים ואין

גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים, מרשות גבוה למעלה הרבים.13)מלמטה לתוך14)לרשות הרבים מרשות
שם. משנה.15)הגג, כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג -16)מן בביתך דמים תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא בביתך.17)מצוות דמים שפיכות שבתורה.18)אשמת תעשה לא על עובר בזה19)כדין הלאו על עובר
א. הלכה יח פרק סנהדרין בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל מעקה, עשה ובין.20)שלא לי21)בין "אין

שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך". דמים תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים, בורות, לרבות מניין גג, אלא
(=שכיח). בהווה בביתך.22)הכתוב דמים תשים ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש במקום אלא אינה מעקה מצוות

י.23) הלכה יב פרק ממון נזקי הלכות עפר.24)ראה תוספתא25)תל פטור", ... טפחים עשרה גבוהה כראוי, חולייה לו "עשה
ו. פרק קמא שם.26)בבא כראוי", הקודמת.27)"וכיסה בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד בפני שיעמוד חזק כיסוי

ו28) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל טו:"שלא קמא בבא ביתו", בתוך רעוע סולם יעמיד "ועשית29)אל עשה מצוות בכלל זה שאף
נפשות. סכנת הרחקת שמטרתה לגגך", המכשול30)מעקה כהסרת שלא הסכנה, ממקום שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה

המכשול. בעל על הסכנה.31)המוטלת ממקום להימלט יכול ואינו לעשות.33)והשאיר.32)במקרה אחד כל על
חושש.35)להעושה.34) שאיני בכך, מדקדק דרבנן.36)איני מצוות שאר על העובר כדין למים37)דרבנן, מחובר צינור

יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא סכנה, משום הוא והאיסור - עומדים.38)שבקרקע מים לידי39)מקווה ויבוא דם, המוצצת
ארס.40)סכנה. בהם ל.41)והטיל זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים (שם).42)שני ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש יש

מט: חולין ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש חומץ וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ לאחר אבל
שם.43) פירות. או דגים בשר, ג.44)מיץ הלכה ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, עבודה45)והוא שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. הלכה להלן וראה ל: ל:46)זרה שם מגיתו, חדש ירושלמי48)בגת.47)יין מותרים", אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין
שם. החבית.49)תרומות מן הנוטף יין שמקבל חבית שתחת כלי זו.50)כגון את זו רודפות והטיפות תדיר שמטפטף

(שם).51) ובורחים הבעבוע קול פרק52)ושומעים תרומות ירושלמי וראה ז. פרק תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה רותחים.53)ח מים עליהם ששפכו פירות או מרים.54)ירקות והם לפולים דומים שגרעיניו צמח הנחש55)מין שאין
מהם. ומותרים.56)שותה תורמוסים, וכמי שלקות וכמי כבשין כמי גילוי.57)דינם משום שאסורים מים חבושים,58)כדין

ד. א, כלאיים ראה עץ, פרי א.59)מין ד, שבת ירושלמי מדמשק, הבא שישתנה60)פרי כדי במים שוהים ואין ממהר ומסתמא
גילוי. משום אסורים כך ומשום לתוכו.61)טעמם, יוונית).63)חריפים.62)שנתנו (מלה מהם.64)כלענה שותה הנחש שאין



קט ytp zxinye gvex zekld - hay 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין 65ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אין - יׁשן אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין. - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין

יׁשהּו וכּמה הּזֹוחלין. על יׁשן ׁשּיצא66אימת ּכדי ויאסרּו? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכלי67הרחׁש אזן למקֹומֹו.68מּתחת ויחזר ויׁשּתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

.·Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו: אם ׁשּיאסרּו הּמים 69ׁשעּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבהן ׁשּתאבד ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבקרקעֹות70הּמרה ּבין ּבכלים ּבין מּתרין, אּלּו הרי וכן71- . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין

.‚Èהּמֹוׁש לגין72מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - ׁשהּוא 73ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּנ ּבׁשּדהמגּלה ּבּתיק76ּומגּדל75ּתבה74יחֹו אֹו77אֹו ׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

אּמה מאה עמק אפּלּו אּמה,78ּבבֹור מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ּבטרקלין ּומסּיד79אֹו אסּור80מיּפה זה הרי ּבדק81- את82. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

מּתר זה הרי - הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל את אֹו ואם83הּתבה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבהן אסּור84היה - ׁשּתּכנס85נקב ּכדי ּבּנקב? יהא ּכּמה . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

קטּנה קטן86אצּבע .87ׁשל ְְֶֶַַָָָ
.„Èולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלתה, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עּׂשירי ׁשּׁשתה ואמרּו היה מעּׂשה עּׂשירי. יׁשּתה לא - ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמתּו
למּטה ׁשקע הּנחׁש ׁשארס מּפני זֹוחלי88ומת, חמת סם ויׁש . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבאמצע89עפר נתלית ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצף ׁשעֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אסּור הּכל לפיכ סּננֹו90הּמׁשקה, ואפּלּו וכן91. ּבמסּננת. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

מתּו ולא ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבּטיח
עּׂשירי יאכל לא -92. ֲִִַֹֹ

.ÂËהרּבים לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ולא93מים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ
יגּבל94ירּבץ ולא הּבית, את ולא95ּבהם הּטיט, את ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ולא ּבהמּתֹו לא מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ּבהן ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹירחץ
לחתּול אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; .96ּבהמת ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָ

.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה
אסּורה97ּתּׂשרף - הּפת נאפית ואפּלּו .98. ֱֲֲִִֵֵֶַַַָָ

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא הּנחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
אסּורים אּלּו הרי - ּבגּופֹו ׁשּיׁשּתּנה קדם האדם, הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹסם

ׁשּנמצאּו ועֹוף חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּום
הרי - טרפה מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף רגלים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן, עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
נתחּת לא אם ּבתּנּור, אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיּבדקּו.

מּתרין. אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּׂשר
והּדלּועין·. והּקּׁשּואים וענבים, ּתאנים נּקּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוכן

ּבין ּביֹותר, גדֹולים היּו אפּלּו והּמלפפֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל הּכלי, ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור, - נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה

צּפֹור ראה אסּורין,ואפּלּו אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא

ּגּלּוי.‚. מּׁשּום ּבהם אין - ׁשּלהן העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה
ּתאנה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבּלילה וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
- ׁשּיבׁשה נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעּׂשית ׁשּיבׁשה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקּורה

מּתרֹות. ְֵֶָֻׁשּתיהן
יׁש„. ׁשּמא ּפיו, לתֹו דינרים אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל זעה; אֹו מצרעין אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהן
הּפנים. מּזעת חּוץ הּמות, סם - אדם ִִֵֵֶַַַַַָָָָזעת

ּבידֹו‰. נגע ׁשּמא ׁשחיֹו, ּתחת ידֹו ּפס אדם יּתן לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
הּתבׁשיל יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע; ּבסם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבמצרע
ּבֹו יּפל ׁשּמא ּבסעּדה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּתחת

רֹואהּו. אינֹו והּוא הּמּזיק ְִֵֵַַָָדבר
.Âׁשּמא הּצנֹון, ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוכן

קיר ּתחת לעבר לאדם אסּור וכן וימּות. חּדּה על אדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻיּפל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרּבה. לּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנטּוי,

ּבמקֹומן. לעבר אסּור - הּסּכנֹות מּׁשאר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבאּלּו
.Êׁשהן מּפני ּכֹוכבים, העֹובד עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּפגע .ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא ּדמים. ׁשפיכּות על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחׁשּודים
אֹו ּבמעלה עֹולין היּו לימינֹו. מחזירֹו - ּבּדר ּכֹוכבים ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעֹובד
ּכֹוכבים ועֹובד למּטה יּׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדים
ׁשּמא למּטה, ּכֹוכבים ועֹובד למעלה יּׂשראל אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,
ּגלּגלּתֹו. את ירץ ׁשּמא לפניו, יׁשח ואל להמיתֹו. עליו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻיּפל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ל.65) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ד.66)ואין משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו "רמש"67)כמה (תרגום הרמש
שם). לרבינו, המשניות פירוש רחש, חולין68)- כשערה, דק נחש שיש חור, שם נראה שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
ג. הלכה ח, פרק תרומות וירושלמי המרעיל.69)י. כוחו בהם.70)מורגש הארס מים.71)שיתבטל מקווה וזוחלי72)כגון

ממנו. מתייראים שם.73)עפר ירושלמי שם; תוספתא יין, ג.74)כד יח, כלים אחדות, מגרות בה שיש ארגז.75)בתיבה,
חפצים.76) לשמירת גבוה שם.78)בנרתיק.77)ארון התוספתא שם.80)באולם.79)לשון להיות הנחשים דרך שאין
שם.81) שהניחו קודם נחש שם היה כלום.82)שמא שם שאין הלגין83)וראה את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים ואין

משם. ויצא וחזר בארון.84)ושתה או אותו.85)בתיבה ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם, בדקו שיש86)אפילו
קטן. חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש להיכנס87)מין הוא מתיירא כשערה, דק שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

שם. ירושלמי זה, משיעור קטן בתוך88)לנקב ושוקע וכבד, הוא שחזק (לפי שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
שם. זרה עבודה קלוש), (שארסו צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של כלי); של לקרקעיתו פי89)המשקה על

נחשים. רעל - ופירושו כד. לב, ארסו.90)דברים שם שהטיל הנחש של גילו יודעים אין ועובר91)כי במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.92)דרך שוקע והארס הוא, רך ויינזק.93)שהאבטיח יחף אדם שם יעבור הבית94)שמא קרקע על ישפוך לא

יעלה. שלא האבק את אצבעותיו.95)להשכיב קשרי בין הרעל ייכנס שלא ילוש, שמרזה96)ולא פי על ואף לו, מזיק הארס שאין
ומבריא. חוזר הוא התירו.97)אותו, סכנה משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על "אפאה98)אף האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני מותרת. זו שם.הרי (באש),



xyrקי mipy xtq - hay 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
היה אם אבל אֹוהבים; אֹו ּׂשֹונאים ׁשניהם ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָָאמּורים?
ּתחּלה, הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ּׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד

הרע. יצרֹו את לכף ְְִֵֶָָָֹּכדי
.„Èאּלא הּוא, העֹולם מאּמֹות לא - ּבּתֹורה ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשֹונא

והּכתּוב מּיּׂשראל, ּׂשֹונא ליּׂשראל יהיה והיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּיּׂשראל.
ּכגֹון חכמים: אמרּו ?'ּבלבב אחי את תּׂשנא 'לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאֹומר
זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר לבּדֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראהּו
על ואף מרׁשעֹו. ויׁשּוב ּתׁשּובה ׁשּיעּׂשה עד לּׂשנאֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמצוה
- ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם ּתׁשּובה, עּׂשה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּפי
ׁשּמא למּות, נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולפרק לטען ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
על הקּפידה והּתֹורה סּכנה. לידי ויבֹוא ממֹונֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשהה
נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יּׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני חי אליהם אמר ׁשּנאמר: הּדת; ּבעּקר ּומאמינים ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם אלהים ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה. ְְִַָָמּדרּכֹו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָסליקּו

נזיקין. ספר והּוא עּׂשר, אחד ספר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָנגמר
ממֹון נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּופרקיו חמּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. ּתׁשעה - ּגנבה הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה -ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
חֹובל הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשמֹונה - ואבדה ּגזלה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהלכֹות
- נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּזיק

ּפרקים. עּׂשר ְְִָָָָׁשלׁשה

ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום

בינה קנה קנינ ּובכל חכמה, קנה חכמה ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָראׁשית
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הלכֹות ב. מכירה. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו

וׁשּתפין. ׁשלּוחין הלכֹות ד. ׁשכנים. הלכֹות ג. ּומּתנה. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה
מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות והּמצוֹות עבדים. הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומן. ְְִִָָּבׁשמֹותן

dxikn zFkld¦§§¦¨
לא מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹיׁש

ּוממּכר מקח ּדין א) פרטן: הּוא וזה יֹונה1תעּׂשה, ׁשּלא ב) . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּוממּכר ּבדברים2ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ג) גר3. יֹונה ׁשּלא ד) . ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ּבממֹונֹו ּבדברים4צדק יֹונהּו ׁשּלא ה) .5. ְְִִֵֶֶֶָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבדברים‡. נקנה אינֹו עדים.2הּמקח עליהם העידּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה 'ּבית 'עבד3ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ואמר הּלֹוקח ורצה הּדמים, ּופסקּו ;'ל מֹוכר אני ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָזה
'הוּו לעדים: ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָ'קניתי',
כלּום אינֹו זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים ,4עלינּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מעֹולם ּדברים ּביניהם היּו לא מּתנה5ּוכאּלּו ּבנֹותן וכן .6 ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ְְַָּומקּבלּה.

מהּדברים·. ּבאחד הּמקח נקנה אם ּבהם7אבל נקנה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּכלל לעדים צריכין ואינן הּלֹוקח; קנה מהן8- אחד ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
דברים:‚. מּׁשלׁשה ּבאחד - הּקרקעֹות הּמקח? יּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובּמה

בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ְְֲִֶֶַָָָּבכסף,
לֹו„. ונתן ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבכסף? ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד

ּכֹותבין9הּדמים ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מכר ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל הּׁשטר; לא10את - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּיכּתב עד הּׁשטרקנה ּבפחֹות11את נקנית קרקע ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּפרּוטה. ְְִֵָמּׁשוה

אקנה‰. אֹו ּבכסף אקנה רציתי אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין12ּבׁשטר קּים; זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והממכר.1) המקח יתקיים איך דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין (האחד2)כלומר, קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
מצוות המצוות (ספר מדבר" הכתוב ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו: והוא ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את

רנ). ויבהילוהו"3)לאֿתעשה יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר והוא בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
רנא). רנג).4)(שם (שם בממון" תלחצנו לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות בדברים"5)"הזהירנו צדק גר מהונות הזהירנו
רנב). לזה..1)(שם שנמשך ומה ובחזקה, בשטר בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו קניין.2)נתבארו פעולת בית,3)בלי

עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: משלושה דוגמאות שלוש עבד, בדברים4)יין, והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא בבא
קנה". מחוסרי5)לא משום בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה הדבר מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

שאמרו כמו לחכמים רצוי ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול אף הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה"
משנה). (מגיד ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר "האומר6)(שם): שם: מציעא בבא

רבינו. בדברי ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן אני מתנה הקניין7)לחבירו לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
וכדומה. במשיכה מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון: אליו, מעשה8)השייכים קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,

איברי "לא הידוע: לכלל בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות, את ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים - סה:) (קידושין לשקרי" אלא הרמב"ם:9)סהדי כתב קידושין בעניין

את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות, מהלכות ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף אם מתקדשת, "האשה
האשה כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין של כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר כלומר הדמים"

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע סמ"ע, (עיין המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין נראה10)ושוויה, זה מלשון
אומרים ויש האזל). (אבן הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את הלוקח מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר

משנה). (כסף ראייה בשטר גם שייך זה את11)שדין לסיים גמורה החלטה הלוקח אצל אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
שם). רש"י (מדברי השטר בלעדי ואולי12)המקח זה. על להתנות צורך אין שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,

ytp zxinye gvex zekld - hay 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Á,הּדר את לֹו ירחיב - ?הֹול אּתה לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
אל אבא אׁשר עד ׁשּנאמר: לעּׂשו; יעקב ׁשהרחיב ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

ּׂשעירה. ֲִִֵָֹאדני
.Ëּכן אם אּלא ּכֹוכבים, העֹובד מן רפּואה לּקח ְִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור

האּפיקֹורֹוס, מן להתרּפאת ואסּור ׁשּיחיה. מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹנתיאׁשּו
לּקח ּומּתר אחריו. יּמׁשכּו ׁשּמא מּמּנּו, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻואף
מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו לבהמה ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרפּואה
אסּור - סּכנה ׁשל מּכה היתה ואם ּורטּיה. מלּוגמא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אין - הּׁשּבת את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּקח

מהם. ְְִִֵֶַמתרּפאין
.Èּפלֹוני סם לֹו: ויאמר ּכֹוכבים, עֹובד לרֹופא לׁשאל ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּומּתר

מּמּנּו. יּקח לא אבל ּתעּׂשה; וכ וכ ,ל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹיפה
.‡Èאם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

ּדּמה ואם להרגֹו. ׁשּמתירא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
ולא מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב אדם ׁשהּוא ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלעֹובד

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו
.·Èואין הּמלחמה. ּכלי ּכל ּכֹוכבים לעֹובדי למּכר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור

ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין הּזין. את להם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשחיזין
ּברזל ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא ּברזל], [ׁשל ּכבלים ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולרין,
נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, דּבים ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהנּדּואה,

להגן.לר אּלא ׁשאינן ּתריסין, להן מֹוכרין אבל ּבים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.‚Èלמּכר אסרּו ּכ ּכֹוכבים, לעֹובד למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לחיל זין ּכלי למּכר ּומּתר ּכֹוכבים. לעֹובד ׁשּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻליּׂשראל
יּׂשראל. על מגיּנין ׁשהן מּפני הּמדינה, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

.„Èליּׂשראל למּכר אסּור ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ׁשאסּור ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹּכל
עברה עֹוברי יד מחזיק ׁשּנמצא מּפני לסטים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשאינּה עצה והּׂשיאֹו ּבדבר עּור הּמכׁשיל ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומכׁשילֹו.
רֹואה ואינֹו עּור ׁשהּוא עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָהֹוגנת,
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹדר
עצה, מּמ לּטל הּבא מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ֵֵֶֶַָּתן
.ÂËלעבד אֹו ּכֹוכבים לעֹובד טֹובה עצה להּׂשיא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָואסּור

עֹומד והּוא מצוה, דבר ׁשּיעּׂשה עצה להּׂשיאֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרׁשע.
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא דנּיאל נתנּסה ולא אסּור. - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
.על יׁשּפר מלּכי מלּכא להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלנבּוכדנּצר

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

מּׂשאּה,‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יֹותר עליה ׁשהיה ּבין לּה הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּבין
עּׂשה, מצות וזֹו מעליה. לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו. ּתעזב עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
ויחזר·. עּמֹו, יקים אּלא ,ויל נבהל ויּניחּנּו יפרק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

עּׂשה מצות זֹו עּמֹו. ּתקים הקם ׁשּנאמר: עליה; מּׂשאֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויטען
מצות ּבּטל - טען ולא ּפרק ולא נבהל הּניחֹו ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחרת.
את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על ועבר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעּׂשה,

.אחי ֲִָחמֹור
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

זקן היה אם וכן אבדה. להׁשיב מּטּמא ׁשאינֹו ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלּה,
ּפטּור. כבֹודֹו, לפי ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹׁשאין

הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה
ועֹוּׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולפרק לטען חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבהמת וראה הּגדֹול הּנּׂשיא היה אפּלּו הּדין, מּׁשּורת ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלפנים
- ּבהן וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

עּמֹו. וטֹוען ְִֵֵּפֹורק
ּפעם‰. ולפרק לטען חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּתקים הקם ּתעזב, עזב ׁשּנאמר: ּפעמים; מאה אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחרת,
אֹומר ּכן אם אּלא ּפרסה, עד עּמֹו להּדּדֹות צרי לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמֹו.

.ל צרי איני הּמּׂשא: ּבעל ְִִֵַַַַָָלֹו
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

תפּגע'. 'ּכי ונאמר תראה', 'ּכי נאמר ׁשהרי ּכפגיעה; ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
וׁשׁש וׁשּׁשים מאתים ּביניהם מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּמה?
ּבמיל. ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה

לּה. זקּוק אינֹו - מּזה יתר מּמּנּו רחֹוק ִִֵֵֶֶָָָָָָהיה
.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם; עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה

עד עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ּׂשכרֹו. ונֹוטל מצוה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
ּׂשכר. לֹו יׁש - ְֵַָָָּפרסה

.Áהּבעלים ׁשאין ּפי על אף רבּוצה, חברֹו ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא
עזב ׁשּנאמר: עליה; ולטען מעליה לפרק מצוה - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹעּמּה
'עּמֹו'? נאמר לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - ּתקים הקם ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתעזב,
לזה ואמר לֹו, ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאם
ּפרק לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי הֹואיל ּבֹו: ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפגע
זקן הּבהמה ּבעל היה ואם עּמֹו. ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי -ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו. ולפרק לטען חּיב - חֹולה ְְְְִִֶַַָֹֹאֹו
.Ëהיה אם יּׂשראל: ׁשל והּמּׂשא ּכֹוכבים העֹובד ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ואם לּה; זקּוק אינֹו - ּבהמּתֹו אחר מחּמר ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
היתה אם וכן יּׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹלאו
לפרק חּיב - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּמּׂשֹוי יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמה
ּכֹוכבים העֹובד ּבהמת אבל יּׂשראל. צער מּׁשּום ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולטען,

איבה. מּׁשּום אּלא ּבֹו, להּטּפל חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּׂשאֹו
.Èרּׁשאין אינן - רעּועֹות מהן אחד ׁשל ׁשרגליו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמרים

מעליו לעבר רּׁשאין - נפל מעליו. ולעבר להקּדים ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹחבריו
.‡Èמעבירין - הּדר ּודחקן רֹוכב, ואחד טעּון אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה

מעבירין - ריקן ואחד טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
מעבירין - ריקן ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת
רֹוכבין, ׁשניהן טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאת

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוּׂשין - ריקנין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשניהן
.·Èעֹוברֹות אם ּבזֹו, זֹו ּופֹוגעֹות העֹוברֹות ספינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵָָוכן

עֹוברֹות; - זֹו אחר ּבזֹו ואם טֹובעֹות, - אחת ּבבת ְְְְְִֵֶַַַַַָׁשּתיהן
אם ּבזה, זה ּופגעּו גבֹוּה ּבמעלה העֹולים גמּלים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
- זה אחר ּבזה ואם נֹופלין, - אחת ּבבת ׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוברין
ּתּדחה - טעּונה וׁשאינּה טעּונה עֹוּׂשין? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹולין;
ּתּדחה - ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה. מּפני טעּונה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינּה
אֹו קרֹובֹות אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן קרֹובה. ׁשאינּה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָקרֹובה
והן ּביניהן, ּפׁשרה הטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטעּונֹות
ּתׁשּפט ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזֹו. זֹו ּׂשכר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעלֹות

.ֲִֶעמית
.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד ּבׁשנים, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה, לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
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ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
היה אם אבל אֹוהבים; אֹו ּׂשֹונאים ׁשניהם ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָָאמּורים?
ּתחּלה, הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ּׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד

הרע. יצרֹו את לכף ְְִֵֶָָָֹּכדי
.„Èאּלא הּוא, העֹולם מאּמֹות לא - ּבּתֹורה ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשֹונא

והּכתּוב מּיּׂשראל, ּׂשֹונא ליּׂשראל יהיה והיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּיּׂשראל.
ּכגֹון חכמים: אמרּו ?'ּבלבב אחי את תּׂשנא 'לא ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאֹומר
זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר לבּדֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשראהּו
על ואף מרׁשעֹו. ויׁשּוב ּתׁשּובה ׁשּיעּׂשה עד לּׂשנאֹו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמצוה
- ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם ּתׁשּובה, עּׂשה לא ׁשעדין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹּפי
ׁשּמא למּות, נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולפרק לטען ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצוה
על הקּפידה והּתֹורה סּכנה. לידי ויבֹוא ממֹונֹו ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשהה
נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יּׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני חי אליהם אמר ׁשּנאמר: הּדת; ּבעּקר ּומאמינים ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות אחּפץ אם אלהים ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה. ְְִַָָמּדרּכֹו
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָסליקּו

נזיקין. ספר והּוא עּׂשר, אחד ספר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָנגמר
ממֹון נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּופרקיו חמּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. ּתׁשעה - ּגנבה הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה -ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
חֹובל הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשמֹונה - ואבדה ּגזלה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהלכֹות
- נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּזיק

ּפרקים. עּׂשר ְְִָָָָׁשלׁשה

ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום

בינה קנה קנינ ּובכל חכמה, קנה חכמה ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָראׁשית
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הלכֹות ב. מכירה. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו

וׁשּתפין. ׁשלּוחין הלכֹות ד. ׁשכנים. הלכֹות ג. ּומּתנה. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה
מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות והּמצוֹות עבדים. הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומן. ְְִִָָּבׁשמֹותן

dxikn zFkld¦§§¦¨
לא מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹיׁש

ּוממּכר מקח ּדין א) פרטן: הּוא וזה יֹונה1תעּׂשה, ׁשּלא ב) . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּוממּכר ּבדברים2ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ג) גר3. יֹונה ׁשּלא ד) . ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ּבממֹונֹו ּבדברים4צדק יֹונהּו ׁשּלא ה) .5. ְְִִֵֶֶֶָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבדברים‡. נקנה אינֹו עדים.2הּמקח עליהם העידּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה 'ּבית 'עבד3ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ואמר הּלֹוקח ורצה הּדמים, ּופסקּו ;'ל מֹוכר אני ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָזה
'הוּו לעדים: ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָ'קניתי',
כלּום אינֹו זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים ,4עלינּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מעֹולם ּדברים ּביניהם היּו לא מּתנה5ּוכאּלּו ּבנֹותן וכן .6 ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ְְַָּומקּבלּה.

מהּדברים·. ּבאחד הּמקח נקנה אם ּבהם7אבל נקנה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּכלל לעדים צריכין ואינן הּלֹוקח; קנה מהן8- אחד ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
דברים:‚. מּׁשלׁשה ּבאחד - הּקרקעֹות הּמקח? יּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובּמה

בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ְְֲִֶֶַָָָּבכסף,
לֹו„. ונתן ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבכסף? ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד

ּכֹותבין9הּדמים ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מכר ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל הּׁשטר; לא10את - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּיכּתב עד הּׁשטרקנה ּבפחֹות11את נקנית קרקע ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּפרּוטה. ְְִֵָמּׁשוה

אקנה‰. אֹו ּבכסף אקנה רציתי אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין12ּבׁשטר קּים; זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והממכר.1) המקח יתקיים איך דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין (האחד2)כלומר, קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
מצוות המצוות (ספר מדבר" הכתוב ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו: והוא ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את

רנ). ויבהילוהו"3)לאֿתעשה יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר והוא בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
רנא). רנג).4)(שם (שם בממון" תלחצנו לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות בדברים"5)"הזהירנו צדק גר מהונות הזהירנו
רנב). לזה..1)(שם שנמשך ומה ובחזקה, בשטר בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו קניין.2)נתבארו פעולת בית,3)בלי

עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: משלושה דוגמאות שלוש עבד, בדברים4)יין, והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא בבא
קנה". מחוסרי5)לא משום בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה הדבר מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

שאמרו כמו לחכמים רצוי ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול אף הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה"
משנה). (מגיד ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר "האומר6)(שם): שם: מציעא בבא

רבינו. בדברי ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן אני מתנה הקניין7)לחבירו לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
וכדומה. במשיכה מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון: אליו, מעשה8)השייכים קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,

איברי "לא הידוע: לכלל בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות, את ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים - סה:) (קידושין לשקרי" אלא הרמב"ם:9)סהדי כתב קידושין בעניין

את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות, מהלכות ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף אם מתקדשת, "האשה
האשה כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין של כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר כלומר הדמים"

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע סמ"ע, (עיין המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין נראה10)ושוויה, זה מלשון
אומרים ויש האזל). (אבן הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את הלוקח מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר

משנה). (כסף ראייה בשטר גם שייך זה את11)שדין לסיים גמורה החלטה הלוקח אצל אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
שם). רש"י (מדברי השטר בלעדי ואולי12)המקח זה. על להתנות צורך אין שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
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.„Èּבהּלּוכֹו ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור היה41וכּמה אם ? ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבמחיצֹות רגל42מסּים ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּתהיה43ּבצּדּה ּכדי ּברחב קנה - מחיצֹות ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּׂשריגים ׁשל חבילה ראׁשֹו ּבּה44על .45ויּסב ְֲִִִִֶַָָָֹֹ

.ÂËצחיח46היתה ולא47הּקרקע גדר לא ּבּה ׁשאין סלע, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זריעה ּבת ואינּה אֹותּה,48ּפרצה, ׁשּקֹונה החזקה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ׁשם ּבהמה העמדת אֹו ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשטיחת
.49הּתׁשמיׁש ְִַַ

.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ּׂשדה ,50הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זמרֹו אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אּלּו51אֹו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין החזיק, ׁשהרי קנה, זה הרי -ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
אסף אם קנה52וכן - לּלֹוקח ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זֹו ּׂשדה לֹו ׁשהקנה דעּתֹו גּלה ׁשהרי ּבחזקה; מּיד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקח
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעּׂשּו ּגמּור ְְֲִֵֶֶַָָָקנין

.ÊÈּבחזקה53העּכּו"ם קֹונה ׁשּקֹונה54אינֹו הּוא ּבׁשטר אּלא , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
העּכּו"ם מחמת הּבא ויּׂשראל הּכסף. נתינת הּוא55עם הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשטר אּלא קֹונה ואינֹו .56ּכעּכּו"ם, ְְְִֵֶֶַָָ

.ÊÈבכסף אֹו ונקנה ּכּקרקע, הּוא הרי - לּקרקע המחּבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכל
לּקרקע, צרי אינֹו ואם בחזקה. אֹו בׁשטר ענביםאֹו ּכגֹון ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

לּבצר להן57העֹומדֹות ויׁש לקנין, ּכמּטלטלין זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ָָאֹונאה.

.ÁÈּׂשכירּות ּכ ּובחזקה, ּבׁשטר ּבכסף נקנה ׁשהּקרקע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם
לבּדֹו ּבכסף נקנה ואין58הּקרקע בחזקה, אֹו לבּדֹו ּבׁשטר אֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן ֲֵֶֶַָָֹאחד
.ËÈּכיון - מדינֹות ּבעּׂשר ּׂשדֹות עּׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר

ּכּלן קנה מהן ּבאחת הר59ׁשהחזיק מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מצּולה והּׁשנית ּתׁשמיׁש60ּגבֹוּה אינּה זֹו ׁשל ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשאר. קנה מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף זֹו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
.Îּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים לא61ּבּמה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מעֹותיו ּכנגד אּלא קנה לא - ּכּלן ּדמי אם62נתן ,לפיכ . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבּׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה - ּבמּתנה הּכל ׁשהחזיק63היּו ּכיון , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן קנה מהן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּבאחת
ּבין ּבּמכירה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבּׂשכירּות ּומקצתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמכר

הּכל64ּבּׂשכירּות .65קנה ְִַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חזקה41) שלעומת ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת, רוחב במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה המרוחקות אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה כל הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת
להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל אינו י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו שהרי קלוש, קניין שהוא
והשאלה רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר מפרשים ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירש משנה (מגיד
הראשון). בפירוש משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה המוכר של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה

הלוקח42) אותן ראה הרי מחיצות יש אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק מהוות המחיצות הראשון, הפירוש לפי
משנה). (מגיד המחיצות שבין לשטח רגליים.43)והסכים פרסות שתי אורך ענבים.44)היינו החבילה45)זמורות את יעביר

שני. לצד גופו של אחד בהמות46)מצד (=בהעמדת חיותא בה באוקומי - יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
שנים שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן אחרים למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה ומשטחא בתוכה)

קניין. בחזקת מדובר שכאן רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה וכמו48)יבש.47)המשמשת חזקה, הוא גדר שהרי
טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא זריעה וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת פירות,49)כן אכילת שאף היא רבינו שיטת

המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו שעשה מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין היא מהשדה, הלוקח הנאת כלומר,
פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה מהלכות ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו שנהג להנאתו בחצר
לפי נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על קונה אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה אלא קניין

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע בקונה אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש אותה.50)פירושו. ענפים51)חרש כרת
הנשארים. את לחזק הלכה52)מסויימים ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא שנים ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר (ראה53)ט), קניין בחזקת ובין שנים שלוש בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
ה). הלכה ונטען טוען מהלכות י"ד מתוך54)בפרק זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות יוכלו ואם זרוע, בעלי הם שהגויים

משנה). (מגיד שכיח לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל הגוי.55)אלימות, מן הקונה שסתם56)כלומר, מפני
משנה). (כסף שטר לו שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על יערער בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי

שומ57) ענביםבדיני "אפילו סתם: ואומר צריך לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו אין ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
לבצירה עומדים שהם וכיוון לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש גדול וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים
ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם בצורים, כבר כאילו הם הרי
רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים נחשבים אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם - הפירות, את לבצור

רבינו). של58)של דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם, את להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
וכשם). המתחיל דיבור קצה סימן יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר דארעא59)השוכר "שסדנא מפני כז, קידושין

הוא. אחד הקרקע חיבור כלומר (שם:), הוא" בכסף61)עמק.60)חד קונים אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
מכיוון - שטר, ובלי כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד,

השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן באחת אלא השדות בכל חזקה עושה יוצא62)שאינו כשאינו [והמדובר
כאן]. משנה במגיד וראה א) הלכה ח פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע שאם מעותיו, ותובע ונכנס

דמי63) חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא ב פרק תוספתא
משנה). (כסף השימוש אחרי הוא התוספתא).64)שכירות בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה בין ודווקא65)כלומר,

במכר. שהם הקרקעות דמי נתן אם

dxikn zekld - hay 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי, מּפני ּבֹו לחזר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר
הּמֹוכר התנה אם וכן הּׁשטר. את ׁשּיכּתב ּכזה.13עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.Âּכיון - ל ביתי ויּקנה לפלֹוני מנה ּתן לחברֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
ערב מּדין הּבית קנה .14ׁשּנתן ִִִֵֶַַַָָָָ

.Êהחרס על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על15ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ
'ל נתּונה 'ּׂשדי ׁשהּגיע16העלה: ּכיון - 'ל מכּורה 'ּׂשדי , ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לידֹו ואף17הּׁשטר ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ּפי אמּורים18על ּדברים ּבּמה .19? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רעתּה מּפני ּׂשדה על20ּבמֹוכר אף - קרקעֹות ּבׁשאר אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לא - עדים ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל ׁשטר ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

הּדמים.21קנה את ׁשּיּתן עד ִִֵֶֶַַָָָ
.Áּבחזקה ׁשּנתן22ּכיצד אֹו ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ? ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ּבמּתנה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
אמּורים?23ׁשּיֹועיל ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי ּבמעּׂשיו, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמֹוכר ּבפני הּנֹותן24ּכׁשהחזיק ּבפני25אֹו ׁשּלא אבל ; ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ואחר ּוקנה', חזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הּנֹותן אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוכר
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף קנה, - החזיק אם ,ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכ

.Ëהּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו ּבית זה26הּמֹוכר הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּוקנה' חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכיון27ּכמי - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּדליֹו לֹו ּוקנה'.28ׁשּמסר חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
יקנה. ְְֱִִֶֶֶּוכׁשהחזיק

.È,חצר אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון קנה? ּבנעילה הּמחזיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד
ונעל ּפתּוח, הּפתח ּופתחֹו29והיה וחזר הּפתח את 30הּלֹוקח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הּמֹועיל ׁשּמּוׁש ּבּה נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה; החזיק זה הרי -31. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.‡Èּבגדירה הּמחזיק ׁשהיה32ּכיצד ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבנחת עֹולין והיּו ּגדר, ׁשהּוא33ׁשם ּכל עליו והֹוסיף , ְְְִִֵֶַַָָָָָָ
ל ּבדחק34עּׂשרהוהׁשלימֹו אּלא עֹולין ׁשאין ונמצא הרי35, - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה, ׁשם היתה אם וכן וקנה. הֹועיל ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָזה
ּברוח נכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה הּוא והרחיב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדחק,

וקנה. הֹועיל הרי -ְֲִֵָָ
.·Èלּׂשדה הּמים ּבֹו ׁשחּבר ּכגֹון והֹועיל, צרֹור אֹו36נתן , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור -37נטל לּׂשדה הּמים ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה .38הרי ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‚Èּבמּתנה39הּמֹוכר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ּׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּדׁש ּכיון ׁשּתיהן40- ונעּׂשּו הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּבין הּמצר את ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אין - ּולרחּבּה לארּכּה ּבּה הל אם אבל קנה. אחת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכּׂשדה
- לֹו מכר ּכרמים ׁשל ׁשביל ואם ּכלּום. מֹועיל זה ְְְְִִִִִֶֶַָָהּלּו

.ּבהּלּו קנה להּלּו ונעּׂשה ְְְֲִִִַָָָהֹואיל
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אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע" "מי אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח שאם נוסף, תנאי לציין בא זה
משנה).13)שמח. (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה לי "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא כלומר,14)מסקנה

יקבל עצמו שהוא בלי החפץ את ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה ללא החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם
ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל אחר אדם ורק תמורתו, וה"עלה15)משהו הכתבה"חרס" את לזייף אפשר שניהם "

רב, זמן להתקיים למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם כותבים אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
אותו, ויזייפו שעליו הכתב את ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך, לקיום זקוק שאינו מכר שטר זה: לעומת

א). סעיף קצא, (סמ"ע המכר עם נגמר שתפקידו המתנה.17)במתנה.16)אחרי מקבל או הקונה הנייר18)של אין כלומר,
שם). (קידושין פרוטה לבד.19)שווה בשטר מעשהֿקניין20)שקונה בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין שאז

שם). (קידושין משנה).21)שהוא (מגיד הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי מועיל כאן שגם סדר22)וברור מתוך
קונה שחזקה הכסףֿמשנה מדייק בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר הדיון אחרי באים חזקה שהלכות הדברים
שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה מפני עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן פסק וכך שטר, ובלי כסף בלי

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. הלכה להלן וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות כח, קטן שפעולת23)סעיף
טו. הלכה להלן וראה והועיל"), צרור "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה כהסכמה.24)קניין שתיקתו נחשבת ואז

ּוקני.25) חזק ל לו לומר צריך במתנה ובין במכר שבין שמואל כדעת נג. בתרא היא26)בבא מפתח מסירת שם. קמא בבא ְִֵֵַ
הרשב"ם. לשיטת בניגוד הראשונים, רוב לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות, העברת של הפרק27)סימן בסוף ראה

מפתח. של תפקידו על קודש משיחת ממון28)חלק מנזקי יב בפרק רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין הדלי
סק"ד]. קצב סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, לאשת29)הלכה שהתירו (עז.) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת

הדלת סגירת רק היה שזה ברור ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום קניית ידי על בשבת הגט את לקבל חולה
קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא (בבא רשב"ם כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה היא שהרי המנעול, עשיית ולא

אינו30)מנעול. שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר, ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר מקור
משנה). (כסף הבית שבתוך מה לשמור אלא קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד בשיטתו31)פותחו כאן הולך רבינו

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע הקונה של השתמשות שכל טו, הלכה גדר.32)להלן בהרחבה.33)עשיית
והכסףֿמשנה34) טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור שם. המימרא לשון

- בדוחק אלא עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק, אלא עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל מפרש
ובכל35)שקנה. מעטה, היא והתועלת בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן, הוא השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו

חזקה. לקניין מספיק זה בשדה.36)זאת המים נשארו זה ידי לשדה.37)שעל המים נכנסים זו נטילה ידי כיוצא38)שעל
תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע צרור נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים שמביא דווקא, בזה

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא הרי"ף39)לשדה וכפירוש אמצרי" דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
ומתוך40)שם. השדות, של זה עם השדות, בין אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה עד אדמה, ברגבי הפך כלומר,

אחד. שדה השדות שני הפכו כך



קיג dxikn zekld - hay 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èּבהּלּוכֹו ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור היה41וכּמה אם ? ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבמחיצֹות רגל42מסּים ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּתהיה43ּבצּדּה ּכדי ּברחב קנה - מחיצֹות ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּׂשריגים ׁשל חבילה ראׁשֹו ּבּה44על .45ויּסב ְֲִִִִֶַָָָֹֹ

.ÂËצחיח46היתה ולא47הּקרקע גדר לא ּבּה ׁשאין סלע, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זריעה ּבת ואינּה אֹותּה,48ּפרצה, ׁשּקֹונה החזקה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ׁשם ּבהמה העמדת אֹו ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשטיחת
.49הּתׁשמיׁש ְִַַ

.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ּׂשדה ,50הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
זמרֹו אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אּלּו51אֹו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין החזיק, ׁשהרי קנה, זה הרי -ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
אסף אם קנה52וכן - לּלֹוקח ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זֹו ּׂשדה לֹו ׁשהקנה דעּתֹו גּלה ׁשהרי ּבחזקה; מּיד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקח
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעּׂשּו ּגמּור ְְֲִֵֶֶַָָָקנין

.ÊÈּבחזקה53העּכּו"ם קֹונה ׁשּקֹונה54אינֹו הּוא ּבׁשטר אּלא , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
העּכּו"ם מחמת הּבא ויּׂשראל הּכסף. נתינת הּוא55עם הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשטר אּלא קֹונה ואינֹו .56ּכעּכּו"ם, ְְְִֵֶֶַָָ

.ÊÈבכסף אֹו ונקנה ּכּקרקע, הּוא הרי - לּקרקע המחּבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכל
לּקרקע, צרי אינֹו ואם בחזקה. אֹו בׁשטר ענביםאֹו ּכגֹון ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

לּבצר להן57העֹומדֹות ויׁש לקנין, ּכמּטלטלין זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ָָאֹונאה.

.ÁÈּׂשכירּות ּכ ּובחזקה, ּבׁשטר ּבכסף נקנה ׁשהּקרקע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם
לבּדֹו ּבכסף נקנה ואין58הּקרקע בחזקה, אֹו לבּדֹו ּבׁשטר אֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן ֲֵֶֶַָָֹאחד
.ËÈּכיון - מדינֹות ּבעּׂשר ּׂשדֹות עּׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר

ּכּלן קנה מהן ּבאחת הר59ׁשהחזיק מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
מצּולה והּׁשנית ּתׁשמיׁש60ּגבֹוּה אינּה זֹו ׁשל ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשאר. קנה מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף זֹו, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
.Îּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים לא61ּבּמה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מעֹותיו ּכנגד אּלא קנה לא - ּכּלן ּדמי אם62נתן ,לפיכ . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבּׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה - ּבמּתנה הּכל ׁשהחזיק63היּו ּכיון , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן קנה מהן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּבאחת
ּבין ּבּמכירה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבּׂשכירּות ּומקצתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמכר

הּכל64ּבּׂשכירּות .65קנה ְִַַָָֹ
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חזקה41) שלעומת ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת, רוחב במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה המרוחקות אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה כל הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת
להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל אינו י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו שהרי קלוש, קניין שהוא
והשאלה רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר מפרשים ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירש משנה (מגיד
הראשון). בפירוש משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה המוכר של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה

הלוקח42) אותן ראה הרי מחיצות יש אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק מהוות המחיצות הראשון, הפירוש לפי
משנה). (מגיד המחיצות שבין לשטח רגליים.43)והסכים פרסות שתי אורך ענבים.44)היינו החבילה45)זמורות את יעביר

שני. לצד גופו של אחד בהמות46)מצד (=בהעמדת חיותא בה באוקומי - יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
שנים שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן אחרים למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה ומשטחא בתוכה)

קניין. בחזקת מדובר שכאן רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה וכמו48)יבש.47)המשמשת חזקה, הוא גדר שהרי
טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא זריעה וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת פירות,49)כן אכילת שאף היא רבינו שיטת

המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו שעשה מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין היא מהשדה, הלוקח הנאת כלומר,
פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה מהלכות ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו שנהג להנאתו בחצר
לפי נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על קונה אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה אלא קניין

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע בקונה אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש אותה.50)פירושו. ענפים51)חרש כרת
הנשארים. את לחזק הלכה52)מסויימים ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא שנים ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר (ראה53)ט), קניין בחזקת ובין שנים שלוש בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
ה). הלכה ונטען טוען מהלכות י"ד מתוך54)בפרק זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות יוכלו ואם זרוע, בעלי הם שהגויים

משנה). (מגיד שכיח לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל הגוי.55)אלימות, מן הקונה שסתם56)כלומר, מפני
משנה). (כסף שטר לו שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על יערער בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי

שומ57) ענביםבדיני "אפילו סתם: ואומר צריך לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו אין ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
לבצירה עומדים שהם וכיוון לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש גדול וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים
ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם בצורים, כבר כאילו הם הרי
רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים נחשבים אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם - הפירות, את לבצור

רבינו). של58)של דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם, את להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
וכשם). המתחיל דיבור קצה סימן יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר דארעא59)השוכר "שסדנא מפני כז, קידושין

הוא. אחד הקרקע חיבור כלומר (שם:), הוא" בכסף61)עמק.60)חד קונים אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
מכיוון - שטר, ובלי כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד,

השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן באחת אלא השדות בכל חזקה עושה יוצא62)שאינו כשאינו [והמדובר
כאן]. משנה במגיד וראה א) הלכה ח פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע שאם מעותיו, ותובע ונכנס

דמי63) חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא ב פרק תוספתא
משנה). (כסף השימוש אחרי הוא התוספתא).64)שכירות בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה בין ודווקא65)כלומר,

במכר. שהם הקרקעות דמי נתן אם
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ּבכסף‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחזקה. אֹו ְֲִַָָָּובׁשטר

.·ּכדר ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומה
אֹו מנעלֹו לֹו הּתיר ּכיצד? רּבֹו. ּבפני ּבעבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהנעיל
רּבֹו את הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו גרדֹו אֹו סכֹו אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשהפׁשיטֹו,

קנה. - העבד את הרב הגּביּה אם וכן קנה. -ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמׁשיכה‚. נקנין ׁשהעבדים קנה; - אצלֹו והביאֹו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָּתקפֹו

רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכזֹו.

עד קנה, לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חּזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הרב ּבפני ׁשּלא ּבֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק

ּבדברים„. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
לפיכ העבדים. ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין

ּתקפֹו. ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה ְְְִִִִֶֶַַָָֹנקנה
ּפי‰. על אף ּבמׁשיכה. נקנית ּגּסה, ּבין ּדּקה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבהמה,

מּפני להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל קֹונה וההגּבהה קנה. - הגּביּה ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר אֹו ּבסמטא אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רצונית.1) תנועה להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני בדינם, לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

.b"kyz'd dpyd y`x axr lil ,a"kyz'd lel` h"k zgiyn wlg .c"qa

מּוּגּה ְִִָּבלּתי

ואחרי ותּכֹונן, ּתּבנה הּקדׁש ׁשּבארץ קריתּֿגת העיר ׁשל ה"מפּתח" את ׁשליט"א אדמֹו"ר קדּׁשת לכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ[נתנּו
אמר :]1כן ֵַָ

.·Èיׁשנם – ּכאן למסרֹו מנת על ׁשהביאּו ּביׂשראל, עיר ׁשל מפּתח ּדידן: ּובנּדֹון – מפּתח ׁשל לענינֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּנה הּמפּתח, את מֹוסרים ׁשּכאׁשר והיינּו, הּמפּתח, עם הּקׁשּור הענין ּכל נקנה הּמפּתח ידי ׁשעל אֹופּנים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָּכּמה
הּמקֹום, ּבמנהג אֹו הּסֹוחרים ּבמנהג ּתלּוי זה ׁשענין אּלא, עּמֹו. הּקׁשּורים הענינים ּכל את מֹוסרים זה ידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

ּבּפֹוסקים ;2ּכדאיתא ְְִִִַָ
הּמפּתח ידי על הּנה ּפתּוח, ענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר והיינּו, וסֹוגר, ׁשּפֹותח – הּוא הּדעֹות לכל מפּתח ׁשל ענינֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָאבל
ּבא" ואין יֹוצא "אין ּברירה ׁשּבלית ,ּכ סגּור, ענין יׁשנֹו ׁשּכאׁשר הּׁשני, ּבּקצה וכן אֹותֹו, ולנעל לסּגר ,3יכֹולים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

אֹותֹו. לפּתח יכֹולים הּמפּתח ידי על ְְְְִִִֵֵֵַַַַַֹהּנה

ּבּגמרא ׁשּמצינּו ּכפי – יׂשראל ּבארץ עיר ׁשל למפּתח ּבנֹוגע מיחדת עיר4ּומעלה ּבנין ׁשל ההפלאה ּגדל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׂשראל", ּבארץ אחד ּכר ׁשהֹוסיף מּפני למלכּות "זכה ּגרּועים, הּיֹותר ּתארים עליו ׁשּנאמרּו מי ׁשאפּלּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּביׂשראל,

הּנ"ל. הּדרּגא לגּבי ּבער ׁשּלא למעלה ׁשהם ּכאּלּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר וכּמה ּכּמה אחת ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻועל

.‚Èּבז ה:והענין ְְִֶָָָ
אלקינּו" "עיר להיֹות – הּוא לּה, יּקרא הּקדׁש ארץ אׁשר ּבארץ עיר וכּמה ּכּמה אחת ועל עיר, ּכל ׁשל ,5ענינּה ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ניט זי מ'זאל ("וואּו וׁשעל צעד ּכל על הּנה לתֹוכּה, נכנסים וכאׁשר העיר, על מּביטים רק ּכאׁשר ׁשאפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָהינּו,
העיר. עניני ּבכל ּבעלֿהּבית הּוא הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש – אלקינּו" "עיר ׁשּזֹוהי רֹואים טאן") קער ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹא

ּבניֿאדם אצל – ּגּופא הּמדּבר ּבמין וכן ודֹומם, צֹומח חי ּגם אּלא הּמדּבר, מין רק לא ּבעיר ׁשּיׁש – ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּובהקּדמה
את ׁשּיֹודע ׂשכל, ּבעל – מדּבר ּבדרּגת ׁשהם ּכאּלּו יׁשנם ּדרגֹות: חּלּוקי יׁשנם – יׂשראל ּבני אצל ואפּלּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבכלל,

ּכפׁשּוטֹו. לדֹומם ועד ּבלבד, ּדֹומם אֹו צֹומח אֹו חי ּבדרּגת ׁשהם ּכאּלּו ויׁשנם ׁשלם, ּבלבב ועֹובדֹו ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָרּבֹונֹו

ּכתיב הוי'"6והּנה "ּדבר יׁשנֹו ּדֹומם, ועד מּמדּבר נברא, ׁשּבכל והיינּו, ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ,7"לעֹולם ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּבהּנברא; ׁשּיׁשנֹו הּבֹורא, ּכח הּפֹועל, ּכח את ולא הּנברא, את רק רֹואים ּבׂשר ׁשעיני ּבאפן ונסּתר נעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹאּלא,
ׁש"ּבראׁשית זה ידי על היא ׁשהתהּוּותם העיר עניני ּבכל רֹואים אזי אלקינּו", "עיר ׁשּתהי' ּבעיר ּפֹועלים ּכאׁשר ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאבל

אלקים" עיר.8ּברא ונבנתה "אלקינּו", נעׂשה ׁש"אלקים" והינּו, , ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹ

הּיעּוד קּיּום קדם ׁשהּוא ּכפי הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם נמצאת ׁשהעיר ּכיון מן9אמנם, אעביר הּטמאה רּוח "את ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
הׁשּפעֹות להּכנס יּוכלּו ׁשּלא ּכדי חֹומה, הּמגּדיר, ּבדבר מּסביב מּקפת ּתהיה ׁשהעיר צר יׁש לכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֻהארץ",

קדּׁש ׁשּנתוּסף העניין ּכללּות וזהּו לּה, ּומחּוצה אלקינּו" מ"עיר ׁשּלמּטה מהעֹולם אפּלּוּבלּתיֿרצּויֹות ּבעיר, ה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ
חֹומה מּקפת ׁשהיא זה ידי על אלקינּו", .10ּב"עיר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻ

"ּכמֹו לרע "ואהבּת מצּוה ׁשּיהּודי ּכיון ּגיסא, יהּודי,11ּולאיד להּציל ּכדי למּטה מּטה ליל ׁשּצרי עד , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּצלּתי"... נפׁשי את "אני יכריז והּוא חֹומה, מּקפת עיר ׁשּתהיה ּבכ אינּה ׁשהּתכלית מּובן, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהרי

להיֹות צריכים החֹומה ּבהיקף – חּב"ד ּבתֹורת ׁשּנתּבארה החסידּות, ּתֹורת טֹוב, ׁשם הּבעל ּכתֹורת – ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאּלא
לפעל ּכדי מתאימה, הכנה ּולאחרי הּמתאימים, ּבּזמּנים לעיר, מחּוץ לצאת יכֹולים ידם ׁשעל ּודלתֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשערים

מּלבּדֹו" עֹוד ׁש"אין נּכר יהיה ׁשם ׁשּגם לעיר, אלקים".12מחּוץ ּברא ּו"ּבראׁשית , ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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ּבכסף‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד
בחזקה. אֹו ְֲִַָָָּובׁשטר

.·ּכדר ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּומה
אֹו מנעלֹו לֹו הּתיר ּכיצד? רּבֹו. ּבפני ּבעבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהנעיל
רּבֹו את הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו גרדֹו אֹו סכֹו אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשהפׁשיטֹו,

קנה. - העבד את הרב הגּביּה אם וכן קנה. -ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמׁשיכה‚. נקנין ׁשהעבדים קנה; - אצלֹו והביאֹו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָּתקפֹו

רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכזֹו.

עד קנה, לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חּזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הרב ּבפני ׁשּלא ּבֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק

ּבדברים„. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
לפיכ העבדים. ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין

ּתקפֹו. ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה ְְְִִִִֶֶַַָָֹנקנה
ּפי‰. על אף ּבמׁשיכה. נקנית ּגּסה, ּבין ּדּקה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבהמה,

מּפני להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל קֹונה וההגּבהה קנה. - הגּביּה ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר אֹו ּבסמטא אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רצונית.1) תנועה להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני בדינם, לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

b"kyz'd ,lel` h"k zgiy

ּכׁשם אּלא ּתחּתֹונה, ּבדרּגא אֹותֹו ּומׁשאירים ּבמקֹומֹו הּזּולת את ׁשּמתּקנים ּבכ להסּתּפק אין ,לכ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָונֹוסף
ּכזֹו. עליֹונה ּבמדרגה יהיה הּוא ׁשּגם הּזּולת את להעלֹות ּגם צרי נעלית, ּבמדרגה נמצא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

ּכדי רק לא – ודלת ׁשער צרי ׁשּבׁשבילֹו הּׁשני הענין אהבתz`vlוזהּו ידי על ולפעל ּבחּוץ אלקינּו" מ"עיר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¨¥ְְְֱֲִִֵֵֵַַַַֹֹ
ׁשּגם ּבאפן ודלת ּבׁשער להׁשּתּמׁש צרי כן לאחרי אּלא הּׁשם, ואהבת הּתֹורה אהבת ּתהיה אצלם ׁשּגם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּבחּוץ, ּתחּלה ׁשהיּו ׁשלEqpMiאּלּו ּבאפן אּלא "ּכפרּיים", לא הינּו, העיר", "אנׁשי ויהיּו אלקינּו" ל"עיר ּפנימה ְִֵֶַָָ¦¨§ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
הּגמרא (ּכדברי "הּמל את ׁשראה ּכר ּבר13"ּבן ּכ ּכל רגיל ׁשּנעׂשה הינּו, אצלֹו), טבע ּׁשּנעׂשה עד אלקּות אּית ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אלקינּו". "עיר ׁשּזֹוהי לראֹות ּכאמּור, אלקּות, לראֹות ְְֱֱִִִִִֵֶֶָָָֹֹׁשּצרי

.„Èׁשּירדה לאחרי יהּודי נמצא ׁשּבּה אלקינּו", ה"עיר ׁשּבחֹומת והּדלת הּׁשער עבּור ה"מפּתח" ענין ּכללּות ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוזהּו
עמיקתא לבירא רמה מאגרא למּטה, הּקדׁש14נׁשמתֹו ארץ אׁשר ּבארץ ׁשּנמצאת אלקינּו", ּב"עיר הּזה, ּבעֹולם , ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לּה: ִֵָָיּקרא
ּבּתניא (ּכּמּובא ּבֹו" ּגֹוברים ש"הרׁשעים ּבעֹולם נמצאים ׁשהרי חֹומה, ּבהיקף צר ),16מעץֿחּיים15יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנֹותן הּכֹוחֹות את ׁשּידע ּכדי אּלא וׁשלֹום, חס ּביאּוׁש ׁשּיּפל ּכדי לא ליהּודי, זאת ּומסּפרים –ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּבלּתיֿרצּויים, הענינים על ׁשּיתּגּבר ּכדי ּבֹו, ּגֹוברים ׁשהרׁשעים לעֹולם אֹותֹו ׁשּמביא ליהּודי, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכזכּיֹות לֹו נעׂשים ׁשּיהיּו הּזדֹונֹות, הפיכת –17ויפעל ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַֻ

ּולהכניסֹו ּולהעלֹותֹו ּולזּככֹו לבררֹו מנת על לחל, הּקדׁש מן יֹוצאים ידם ׁשעל ודלת, ׁשער יׁש זֹו ּבחֹומה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבל
העיר. לדרּגת ויתעּלה יחזר לעיר, מחּוץ ׁשהיה ּדבר ׁשּגם והינּו, הּקדׁש, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלעיר

.ÂË"ּכחן לפי אּלא כּו' מבּקׁש ׁש"איני ּבעיר,18וכיון ׁשּנמצאים מאּלּו זאת ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכאׁשר הּנה , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבכתבי (ּכּמבאר לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ּולמּלאּה זֹו, ׁשליחּות למּלא ׁשּיּוכלּו הּכֹוחֹות את להם ׁשּנתן הֹוכחה זֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהרי

החסידּות ּבתֹורת יֹותר ועֹוד ּבׂשמחה"19האריז"ל, ה' את ד"עבדּו הענין ּגדל ,20ּומּתֹו יׂשראל ּבני ּבין ליל – ( ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבפעל.אהב הּמצוֹות קּיּום – מעׂשה לידי מביא ׁשּלּמּוד ּובאפן הּתֹורה, ואהבת הּׁשם לאהבת לקרבם יׂשראל ת ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּיעּוד ׁשּיקּים ועד אלקינּו", "עיר ׁשל ּבאפן עיר ועֹוד עיר עֹוד ונבנית הֹולכת ירּוׁשלים21וכ "עתידה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ה"מפּתח" ידי על היא לזה וההכנה הארצֹות", ּבכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ועתידה יׂשראל ארץ ּבכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּתתּפּׁשט
ארץ, קצוי מּכל יׂשראל נּדחי ּכל את מלּקטים וכ לּכניסה, הּׁשער את כן ואחרי לּיציאה, הּׁשער את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּפֹותח

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ידי על לארצנּו, קֹוממּיּות אֹותם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּומֹוליכים
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וקרקע קנה. לא - קרקע' אּגב 'קנה אמר לא ואם ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה.
ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכל

.Èׁשאמר ּפי על אף לאחר, והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהקנה
ּבּקרקע האחד והחזיק קרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלֹו
ּבֹו ׁשחזר אחר ּתפּׂשן ואם הּמּטלטלין. הּׁשני קנה לא -ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
חברֹו ׁשּקנה אחר ּתפּׂשן ׁשהרי מּידֹו; מֹוציאין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמקנה

ּגּבֹו. על אּלּו ׁשּנקנּו ְְִֵֶַַַַַהּקרקע
.‡Èלא - ּבעבדים החזיק ּכאחד, וקרקעֹות עבדים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה

עד עבדים, קנה לא - ּבּקרקעֹות החזיק הּקרקעֹות; ְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹקנה
'קנה לֹו ׁשאמר ּפי על ואף הּקרקע. ּבתֹו עֹומדין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיהיּו
ׁשהעבד ּבתֹוכּה; ׁשּיהיּו עד קנה לא - קרקע' ּגּבי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו. לדעת ְְְֵַַַַמהּל
.·È- הּמּטלטלין מׁש ּכאחד, ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים; קנה ְְֱֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה והּוא העבד. ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַָָּכפּות,
.‚Èׁשּמׁש ּפי על אף ּכאחד, ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמקנה

אֹו ׁשּיגּביּה עד ׁשעליה, הּכלים קנה לא - ּוקנאּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבהמה
ׁשהּבהמה להגּביהן; ּדרּכן אין אם עצמן, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹימׁש
לבעלּה. קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, הּמתהּלכת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכחצר
ׁשעליה. ּכלים אף קנה - ּכפּותה הּבהמה היתה אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלפיכ

.„È,ׁשעליה ּכלים ּוקנה ּבהמה מׁש הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, גּוף לֹו הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהֹואיל
עצמן. הּכלים ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכפּותה

.ÂËהקנה לאחר: ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּזרעים הקנה קנה; ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהעציץ

עצמן. ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
.ÊË,לאחר הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

החזיק קנה; לא העציץ אף - הּזרעים לקנֹות ּבעציץ ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחזיק
להן ׁשאין נכסים ׁשּׁשנינּו: וזהּו העציץ. קנה - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּזרעים
ׁשהּזרעים אחריּות. להן ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות

הרי לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, הם זרּועים נקּוב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּקרקע, ְְְֵֶַַַַהּוא

.ÊÈנקנה ואינֹו ּדמי, ּכבצּור לּבצר העֹומד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכבר
הּמּטלטלים. ּבהן ׁשּנקנים ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

.ÁÈצרי ׁשאינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפׁשּתן
מה ּכל ּוקנה ׁשהּוא ּכל קרקע לי יּפה לֹו: ואמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָלּקרקע,
הּזה. הּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּׁשעליה
קנה לא - במּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום
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מקֹום‡. ּכל אדם, ׁשל להּניחֹו2ּכליֹו רׁשּות לֹו קנה3ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּמּטלטלין ׁשּנכנסּו ּכיון יכֹול4לֹו. מהן אחד אין הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהגּביהן ּכמֹו זה והרי ּבֹו. ּבתֹו5לחזר ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻ
הרּבים6ּביתֹו ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ .7 ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּוקנה ל' הּמקנה לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי

הּפרֹו מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ּכיון8הּניחֹו - ת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהנאת מּפני אֹותם. קנה זה ּכלי ּבתֹו הּמֹוכר9ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מקֹומֹו על מקּפיד אינֹו הּכלי, .10ּבמכירת ְְְְִִִִֵַַַַ

.·ּכ מֹוכר, ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ּברׁשּות ׁשהּוא ּפי על אף ללֹוקח, קֹונה מֹוכר ׁשל ּכליֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַאין

.11הּלֹוקח ֵַ
ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה

ׁשניהם בחצר12ׁשל אֹו ּבסמטא אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל קֹונה והגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַָָָָָׁשל

ּומׁשכֹו„. הרּבים ּברׁשּות היה אם ּבמׁשיכה, הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר
החפץ מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטא אֹו לרׁשּותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

קנה הרּבים .13מרׁשּות ְִֵַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחריהן.1) והנמשך וחלוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין [שקניות] (הקנויות) הרשויות איכות בו של2)נתבאר מימרא
פה. בתרא בבבא יוחנן הדגש3)רבי כי בסמוך, רבינו שכתב כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל הסמטה אף

מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח, אין אבל להניח", "רשות על הוא
ו). הלכה לקנות.4)להלן עומד הוא א).5)שאותם הלכה ג פרק (למעלה בו. לחזור יכול חצר,6)שאינו מטעם שקונה

ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו פה).7)ובוודאי (שם ושמואל רב של מסקנת8)מימרא
ומכיוון א, הלכה למעלה שכתבנו כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על הלוקח בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא

משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו הנחת על מקפיד שאינו וצריך9)שנראה שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
הנאת"]. "שמפני שאלו:10)לומר מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט] לה "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

מוכ בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו מוכר"? ברשות לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה מגאשוהרי ר"י ופירש קלתות" ר
לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו, הסל את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה ונהנה הסל את ממנו שקנתה שמכיוון

משנה). (מגיד רבינו דעת וזוהי הסל. מקום הלוקח.11)את של הרשות, וגם הכלי גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
- שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא בזה ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות מוכר של שכליו שם: שאמרו ומה

משנה). וכסף משנה מגיד ועיין משנה, תיקנו12)לחם ולפיכך אחר קניין שום כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו לשכור תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי רשות קיבל אם אבל מסירה, קניין

ט). סעיף קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה (מגיד כאן הדין13)מועילה זה שאין לי נראה הראב"ד: [כתב
(=בוודאי לה סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה כולה את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא דהא בחפץ,
על לחלוק בא לא הראב"ד כי וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב פרק (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק

dxikn zekld - hay 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאינּה ּבחצר ולא הרּבים ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל
ׁשניהם. ְֵֶֶׁשל

.Âאם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד
אּלא ׁשּקנה; ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמׁשכּה
ּכיון - ּבפניו ורצה ּבמּקל ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָאפּלּו
אבל הּבעלים; ּבפני ׁשּימׁש והּוא קנאּה. ורגל יד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעקרה
קדם לֹו ׁשּיאמר צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאם

ּוקנה'. מׁש ל' ְְְִֵֵֶֹֹׁשּימׁש
.Êלֹו ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו עדר ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה היא - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּכּוכית
ׁשּמסירת ּוקנה'; מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנמׁשכים
לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה

ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על ואף קנה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר
.Áוכּיֹוצא ותקנה', 'חּזק אֹו ותקנה' מׁש' לחברֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר

ׁשּמׁשמע קנה; לא - ׁשהחזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדברים
אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתקנה
וכּיֹוצא ּוקנה', מׁש' אֹו ּוקנה' חּזק ל' לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ëלאחר אּלא תקנה ולא זֹו ּפרה מׁש' לחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
מעכׁשו 'קנה לֹו אמר ואם קנה. לא - ּומׁש יֹום', ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁשים
ּביֹום ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָּולאחר
נעּׂשה ּתנאי. על מעּתה אֹותֹו ׁשהקנה ּכמי ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשים.
ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּתנאי

ּדמי. ְֵֵַָָ'מעכׁשו'
.Èקנה' ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו ּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר

קנּה; - הגּביהּה אֹו מׁש אם קֹונין': אדם ׁשּבני ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאֹותּה
לא - ּבעיר ואם קנּה, - ּבּׂשדה אם עליה: רכב אם ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
היה אם ,לפיכ ּבעיר. לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹקנּה;
ּביֹותר, מזלזל אדם אֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻאדם
ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ּבעיר הּלּוכֹו על מקּפיד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשהיתה אֹו העבדים, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהּבהמֹות
והּוא ּברכיבה. קֹונה זה הרי - ׁשם ּדֹורסין ׁשהרּבים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרּבים

ּבֹו. ְֵֶַׁשּתהּל

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּדין‡. ּבמעֹות נקנין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד
לחזר יּוכל מהן אחד ואין קנה, הּמעֹות את ּומּׁשּנתן ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה,
ּבהגּבהה, אּלא הּמּטלטלין יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבֹו.

להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת ְְְְִִִֵֶַַַָָאֹו
מהן·. ועּׂשה בהן, וכּיֹוצא פׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּבמׁשיכה; נקנה אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָטעֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
ׁשל אֹו ּפלּפלין ׁשל אֹו אגֹוזים ׁשל טעֹון היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָבזה.
להגּביהֹו יּוכל אחד ׁשאין גדֹול והיה בהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקדים

לֹו ויהיה יתּפרד, - יּתירֹו ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. טרח ְֵֵֶַַָָֹֹּבֹו

ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה,
הצריכּוה לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹטרח
אמר ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמסירה. נקנית אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשיכה,
עד הּספינה קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאּנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל„. ׁשּנתן ּפי על אף מּטלטלין, ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד ּבֹו לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכרׁשּיגּביּה, ימסר אֹו הגּבהה, ּבֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבר מׁש אֹו ּומּׁשהגּביּה, .להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאין
את וכֹופין ּבֹו, לחזֹור יכֹול מּׁשניהם אחד ואין קנה, -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּדמים. את לּתן ִִֵֵֶַַַָהּלֹוקח
יּתן‰. ׁשּמא ּגזרה ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ׁשּנפלה ּוכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונּׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילהּו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם החפץ; ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַַָָאבד
.Â,ׁשּיּקחּנּו קדם ונאנס הּמקח ּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת

ואף מעֹותי! את לי החזר אֹו ּמקחי לי ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואמר
ּכח ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
הּדמים; את מחזיר זה הרי - ּבּדבר נתרּׁשל ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּצילֹו,
לֹוקח ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
חכמים לֹו ּתּקנּו לא - לּמֹוכר מּׂשּכר ׁשּנמּכר החפץ ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיׁש
הּדמים את ּומּׁשּנתן הּלֹוקח; ּברׁשּות הּמקח ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשיכה,

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנקנה
.Êמּנחין הּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום הּׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוכן

ׁשּלא ּפי על ואף ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבֹו
ּברׁשּותֹו. נעּׂשה ׁשהרי לֹו; נמסרּו ולא מׁש ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהגּביּה
אֹו בׁשטר אֹו בכסף נקנה קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

ֲַָָבחזקה.
.Áקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמקנה

ּבין עּמהם. הּמּטלטלין נקנּו בחזקה אֹו בׁשטר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָבכסף
ונתן מּטלטלין ׁשּמכר ּבין במּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָקרקע,

מּטלטלין. קנה ְְְִִַַַָָקרקע
.Ëצבּורין הּמּטלטלין אֹותן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה

לֹו ׁשּיאמר צרי - אחר ּבמקֹום היּו אם אבל קרקע; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּבאֹותּה
ּבמדינה הּמּטלטלין היּו אפּלּו קרקע'. אּגב מּטלטלין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָ'קנה
ּכיון - ּפלֹונית' קרקע ּגּבי על אֹותם 'קנה לֹו ואמר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחרת,
צבּורין ׁשאינן ּפי על אף הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקנה
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כאחד1) והמטלטלין הבהמה וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע עם וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית
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וקרקע קנה. לא - קרקע' אּגב 'קנה אמר לא ואם ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה.
ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכל

.Èׁשאמר ּפי על אף לאחר, והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהקנה
ּבּקרקע האחד והחזיק קרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלֹו
ּבֹו ׁשחזר אחר ּתפּׂשן ואם הּמּטלטלין. הּׁשני קנה לא -ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
חברֹו ׁשּקנה אחר ּתפּׂשן ׁשהרי מּידֹו; מֹוציאין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמקנה

ּגּבֹו. על אּלּו ׁשּנקנּו ְְִֵֶַַַַַהּקרקע
.‡Èלא - ּבעבדים החזיק ּכאחד, וקרקעֹות עבדים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה

עד עבדים, קנה לא - ּבּקרקעֹות החזיק הּקרקעֹות; ְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹקנה
'קנה לֹו ׁשאמר ּפי על ואף הּקרקע. ּבתֹו עֹומדין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיהיּו
ׁשהעבד ּבתֹוכּה; ׁשּיהיּו עד קנה לא - קרקע' ּגּבי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו. לדעת ְְְֵַַַַמהּל
.·È- הּמּטלטלין מׁש ּכאחד, ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים; קנה ְְֱֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה והּוא העבד. ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַָָּכפּות,
.‚Èׁשּמׁש ּפי על אף ּכאחד, ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמקנה

אֹו ׁשּיגּביּה עד ׁשעליה, הּכלים קנה לא - ּוקנאּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבהמה
ׁשהּבהמה להגּביהן; ּדרּכן אין אם עצמן, הּכלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹימׁש
לבעלּה. קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, הּמתהּלכת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכחצר
ׁשעליה. ּכלים אף קנה - ּכפּותה הּבהמה היתה אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלפיכ

.„È,ׁשעליה ּכלים ּוקנה ּבהמה מׁש הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
והיא ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, גּוף לֹו הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהֹואיל
עצמן. הּכלים ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכפּותה

.ÂËהקנה לאחר: ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּזרעים הקנה קנה; ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהעציץ

עצמן. ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
.ÊË,לאחר הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

החזיק קנה; לא העציץ אף - הּזרעים לקנֹות ּבעציץ ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחזיק
להן ׁשאין נכסים ׁשּׁשנינּו: וזהּו העציץ. קנה - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּזרעים
ׁשהּזרעים אחריּות. להן ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות

הרי לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, הם זרּועים נקּוב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּקרקע, ְְְֵֶַַַַהּוא

.ÊÈנקנה ואינֹו ּדמי, ּכבצּור לּבצר העֹומד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכבר
הּמּטלטלים. ּבהן ׁשּנקנים ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

.ÁÈצרי ׁשאינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפׁשּתן
מה ּכל ּוקנה ׁשהּוא ּכל קרקע לי יּפה לֹו: ואמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָלּקרקע,
הּזה. הּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּׁשעליה
קנה לא - במּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מקֹום‡. ּכל אדם, ׁשל להּניחֹו2ּכליֹו רׁשּות לֹו קנה3ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּמּטלטלין ׁשּנכנסּו ּכיון יכֹול4לֹו. מהן אחד אין הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהגּביהן ּכמֹו זה והרי ּבֹו. ּבתֹו5לחזר ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻ
הרּבים6ּביתֹו ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ .7 ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּוקנה ל' הּמקנה לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי

הּפרֹו מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ּכיון8הּניחֹו - ת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהנאת מּפני אֹותם. קנה זה ּכלי ּבתֹו הּמֹוכר9ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מקֹומֹו על מקּפיד אינֹו הּכלי, .10ּבמכירת ְְְְִִִִֵַַַַ

.·ּכ מֹוכר, ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ּברׁשּות ׁשהּוא ּפי על אף ללֹוקח, קֹונה מֹוכר ׁשל ּכליֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַאין

.11הּלֹוקח ֵַ
ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה

ׁשניהם בחצר12ׁשל אֹו ּבסמטא אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל קֹונה והגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַָָָָָׁשל

ּומׁשכֹו„. הרּבים ּברׁשּות היה אם ּבמׁשיכה, הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר
החפץ מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטא אֹו לרׁשּותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

קנה הרּבים .13מרׁשּות ְִֵַָָָ
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אחריהן.1) והנמשך וחלוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין [שקניות] (הקנויות) הרשויות איכות בו של2)נתבאר מימרא
פה. בתרא בבבא יוחנן הדגש3)רבי כי בסמוך, רבינו שכתב כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל הסמטה אף

מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח, אין אבל להניח", "רשות על הוא
ו). הלכה לקנות.4)להלן עומד הוא א).5)שאותם הלכה ג פרק (למעלה בו. לחזור יכול חצר,6)שאינו מטעם שקונה

ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו פה).7)ובוודאי (שם ושמואל רב של מסקנת8)מימרא
ומכיוון א, הלכה למעלה שכתבנו כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על הלוקח בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא

משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו הנחת על מקפיד שאינו וצריך9)שנראה שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
הנאת"]. "שמפני שאלו:10)לומר מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט] לה "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

מוכ בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו מוכר"? ברשות לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה מגאשוהרי ר"י ופירש קלתות" ר
לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו, הסל את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה ונהנה הסל את ממנו שקנתה שמכיוון

משנה). (מגיד רבינו דעת וזוהי הסל. מקום הלוקח.11)את של הרשות, וגם הכלי גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
- שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא בזה ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות מוכר של שכליו שם: שאמרו ומה

משנה). וכסף משנה מגיד ועיין משנה, תיקנו12)לחם ולפיכך אחר קניין שום כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו לשכור תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי רשות קיבל אם אבל מסירה, קניין

ט). סעיף קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה (מגיד כאן הדין13)מועילה זה שאין לי נראה הראב"ד: [כתב
(=בוודאי לה סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה כולה את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא דהא בחפץ,
על לחלוק בא לא הראב"ד כי וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב פרק (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק
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.Ëצבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ׁשל37ּבסמטא36וכן ּבחצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
מהן אחד ׁשל אינּה והּמּדה מֹודד38ׁשניהם, הּמֹוכר והיה ,39: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּמֹוכר; ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹעד
לֹוקח. ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּומּׁשּנתמּלאת

.Èהּמּדה מהן40היתה אחד לידע41ׁשל רׁשמין ּבּה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לרׁשם42חציּה ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ׁשליׁשּה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ראׁשֹון ראׁשֹון קנה הרׁשמים נתמּלאת43מן ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחד ׁשל ׁשהרי עצמּה, ּבפני ּכמּדה מהם רׁשם ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמּדה;

ׁשּבּה הרׁשמים על סֹומ והּוא הּמּדה, היא .44מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èּגדֹול ּכלל אם45זה הּמּטלטלין, את הּקֹונה :ּביד יהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים ּתחּלה46ּפסק הגּביּה ואם קנה; - הגּביּה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
קנה47והּניח לא - הּדמים ּפסק ּכ ּבאֹותּה48ואחר ְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין49הגּבהה ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

להגּביּה. ְְְִַַּדרּכֹו
.·Èהּנמּכר דבר וידּועין50היה קצּובין -51ּדמיו והגּביהֹו ְְְְִִִִִִַָָָָָָָ

ּבׁשאר52קנהּו הּדין והּוא ׁשהגּביּה. אחר ׁשּפסק ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין53ּדברים את ּבהם ּבהם54ׁשּקֹונין לקנֹות ׁשּצרי , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכמֹו קצּובין, ּדמיו ּכן אם אּלא הּדמים, ׁשּיפסק ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאחר
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚Èחּמרים55לפיכ הּמֹוׁש ,56לתֹו והכניסן ּופֹועלים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
הּלֹוקח57ּביתֹו היה אפּלּו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד מדד אם , ֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמֹודד הּמֹוכר58הּוא מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ,59- ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבהן לחזר יכֹולין לתֹו60ׁשניהם והכניסן הּלֹוקח ּפרקן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ה61ּביתֹו מדד ּכ ואחר הּדמים ּפסק אם אין62ּמֹוכר: - ְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ואם למּכר; דעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהם
לא ׁשהרי ּבהם, לחזר יכֹולין ׁשניהם - ּפסק ׁשּלא עד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמדד

הּלֹוקח. מדד ואפּלּו למּכר. עדין דעּתֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹסמכה
.„Èהאּמן מן ּכלים לבּקרן63הּנֹוטל מנת דמיו64על היּו אם , ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין,65קצּובין ודמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב - ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו נעּׂשה ׁשהגּביהֹו לקנֹות66מעת ּכדי ׁשּיגּביהּנּו והּוא . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם".36) "ברייתא ציין: משנה והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה שהזכיר37)נלמד (כמו לוקח" "ברשות הזכיר לא כאן
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים שהם שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה סרסור.38)למעלה של אלא כלומר,

לר"מ).39) המשניות (פירוש זו בהגבהה וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי מודד, הלוקח אם ברייתא40)אבל
האחרונה בסאה אפילו בו לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב לדעת פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם,
מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה
עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר שלא פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף, רבינו מדברי [וכנראה
סופרים בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע"). סאה בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג סלעים,

פיזרו]. דפוס הכלי.41)בשם את לו הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא, והטעם מוכר, של או לוקח של
משנה.והראב" מגיד ועיין לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק המידה,42)ד לשליש המידה, לחצי המידה: בתוך ציונים שיש

וכו'. ליטרא רביע ליטרא, חצי ליטרא, בזה: וכיוצא המידה פה:43)לרביע בתרא בבבא הוא וכן (ראב"ד). בסימטא" "ואפילו
ח).44)פו: הלכה (למעלה המידה נתמלאה אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם לזה, פו.45)ובניגוד פה: שם

דעתיה". סמכא לא פסק לא דעתיה, סמכא "פסק, (שם) בגמרא והטעם החפץ.46)בברייתא. מחיר את נגמרה47)קבע
להשתוות48)ההגבהה. יוכלו לא שמא כי לקניין, ביחס גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת שלפני מכיוון
גם49)במחיר. בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם אבל אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני שהייתה

שקנה. מכאן, נראה הדמים, פסיקת מנת50)אחר על העירה ירקות הביא אחד פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר ומכיוון - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את ממנו וחטפו אנשים באו למכור,
כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות מטען כל את הקדיש
שם וסיימו משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים מכיוון הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין את
כתב וכן יד. בהלכה להלן ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא שפסוק (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא:

מיגאש. לשיטת51)הר"י בניגוד וזהו המחיר, את יקבע עצמו שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ שמחיר היינו,
עצמו המוכר ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים, משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף, ראשונים כמה

ממנו. לקנות שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ הלכה52)כלומר להלן שהזכיר מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
שם. שכתבנו מה וראה הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך לא53)יד, פו.) שם (בברייתא זו הלכה של שבמקור פי על אף

סומכת. דעתם אין דמים, פסקו שלא זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים הדין הוא - הגבהה אלא כגון54)נזכרה
ומסירה. קניין.55)משיכה לכל קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל הלוקח.56)כלומר, של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

צריך ולמה פועליוֿשלוחיו במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
משך. המתחיל דיבור שם בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם שהמשא57)דווקא מכיוון חצר, מטעם קונה אינו כן פי על ואף

כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם המטלטלים את משך שלא כיוון כאן אין משיכה קניין וגם הפועלים. ועל החמורים, על עדיין
אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו יד הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו הם החמרים - בחמרים

שעליו. החפצים את הגבהה.58)קונה שעשה ח.59)ונמצא סעיף ר סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים על
זה60) - ללוקח כליו את שמקנה דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד שאם ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

יג). הלכה ג פרק (למעלה קונה אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים, שאינם בפועלים, לא כאן: שייך לא
הלוקח.61) ברשות הקרקע גבי על נמצאים (מגיד62)והפירות חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף מדד לא שאפילו מפרשים יש

הכלים.63)משנה). את העושה המלאכה אותם.64)בעל יקנה בעיניו ייטב ואם אותם, ונשבר.65)לבדוק באונס מידו שנפל
שם66) התוספות (שהביאו רש"י וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר הדבר "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
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הרּבים‰. ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ּומׁשכֹו14טעֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
לרׁשּותֹו לסמטא15לֹוקח הּדמים16אֹו ׁשּפסק קנה,17אחר - ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

מדד לא ׁשעדין ּפי על הּלֹוקח18אף מדדן אם וכן ּברׁשּות19. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ראׁשֹון ראׁשֹון קנה - ּבהגּבהה.20הרּבים ְְִִִַַָָָָָ

.Âמֹודד מֹוכר ׁשאין21היה קנה; לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הרּבים ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל הּפרֹות22ּכליֹו היּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

קנה למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברׁשּות
מדד23לֹוקח לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמֹוכר24, ּברׁשּות היּו . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אצלֹו הּמפקדין ּברׁשּות ׁשּיגּביּה25אֹו עד הּלֹוקח קנה לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ
מקֹומן ּבּׂשכירּות מרׁשּותֹו ׁשּיֹוציאם עד אֹו וכּיֹוצא26הּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבארנּו.27ּבֹו ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.Êהּפרֹות ׁשניהם28היּו ׁשל בחצר אֹו היּו29ּבסמטא ואפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, עליו30ּברׁשּות וקּבל , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
מֹוכר: ׁשל ּכליֹו ּבתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל למּכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹהּמֹוכר

לחזר יכֹול - ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים ּכֹור לֹו: אמר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹאם
ולא ּבּכליֹו הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה; ּבסאה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹּבֹו
על אף ללֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וּכליֹו הּמּדה, ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָגמר
סאה ּבׁשלׁשים, ּכֹור לֹו: אמר ואם הּלֹוקח. ּברׁשּות ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּפי
ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסלע
נגמרה אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ּוסאה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָסאה

הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ּברׁשּות31מכירתּה, ולא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשהן32הּלֹוקח ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבּכליֹו הּפרֹות היה לא ואּלּו . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Áיין הּמֹוכר ׁשל33וכן ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּלא עד סרסּור: ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם

הּמּדה הּמּדה34נתמּלאת מּׁשנתמּלאת מֹוכר; ׁשל הן הרי -35 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה אם רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת דבריו לפרש אלא רבינו דברי
מקצתה, הוציא אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים, ברשות עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה בו,
היחיד מרשות מעות בו שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו מה לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון
הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות בצידי הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין כסימטה (שהוא הרבים רשות לצידי
אלא כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו דברי שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו היחיד, ברשות עודנו
מהא לדבריו וראייה בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה שהכניס כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא" דנהרא "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת חוב בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות
לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין הרבים ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה (שם). הרבים רשות והוא
לא דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה, כולה שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה שהוא הנהר
היתומים]. ברשות הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס מאז אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי

להלן.14) וראה מוכר. של בכליו שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא חצר.15)כלומר, ומטעם משיכה מטעם קונה
י"ד).16) הלכה ג פרק למעלה וראה משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה שאפילו רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם

ו. סעיף ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא (בבא מיגאש הר"י דעת כן זה17)ואין בלעדי כי המחיר, קביעת
הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס, עדיין אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת סמיכות עדיין אין

הוא. ומקור18)רופף מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת לצרכי הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
פד:). בתרא (בבא במשנה הפירות.19)הדברים את מגביה גם ממילא הוא המדידה עם שמכר20)שהרי מדובר, שכאן ייתכן

ראשון, ראשון שקנה בסלע" סאה בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה ולפיכך כמותו. קביעת ללא הטעון את לו
האזל. באבן ועיין ז, הלכה הגבהה.21)להלן מטעם שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם א.22)שם. הלכה למעלה

לחזור".23) יכולים שניהם אין מדד שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא וכן לו. קונה פסק24)שחצרו אבל
י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף כנ"ל הדמים, הפירות.25)את את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם, כלומר,26)ברשות

יוסף).27)ובקניין. (נימוקי בהגבהה או במשיכה כור28)כגון - לחזור יכול - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח של [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים
א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח של כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר. בכליו דאיתנהו והוא לוקח
בכליו וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה לא מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר ברשות ואי
הלכה [למעלה מדד שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון לוקח ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר

כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך טו).29)ו], קטן סעיף ר, סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות שאם30)והיו
לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח של ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי על ואף כנ"ל מיד קנה כן לא

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו לו הקנה כאילו זה הרי קונים31)המוכר לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם שאם
למעלה. שהובאה הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות מיד32)לו קנה - מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך רבינו שמבאר כמו מדד שלא פי על אף מסקנת33)כשפסק ולפי פז. בתרא בבבא משנה
המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר והרי"ף מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה שהמדובר הגמרא

המדידה,34)שם. לזמן - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל דרכו הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
ונחשבת המוכר של היא המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו, המקח את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני
ט). סעיף ר סימן משפט חושן (ט"ז לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו

תלוי35) הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה הרישומים עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה, כל שנתמלאה ודווקא
כז). קטן סעיף שם (סמ"ע המידה כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור, בהסכמת
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.Ëצבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ׁשל37ּבסמטא36וכן ּבחצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
מהן אחד ׁשל אינּה והּמּדה מֹודד38ׁשניהם, הּמֹוכר והיה ,39: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּמֹוכר; ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹעד
לֹוקח. ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּומּׁשּנתמּלאת

.Èהּמּדה מהן40היתה אחד לידע41ׁשל רׁשמין ּבּה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לרׁשם42חציּה ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ׁשליׁשּה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ראׁשֹון ראׁשֹון קנה הרׁשמים נתמּלאת43מן ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחד ׁשל ׁשהרי עצמּה, ּבפני ּכמּדה מהם רׁשם ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמּדה;

ׁשּבּה הרׁשמים על סֹומ והּוא הּמּדה, היא .44מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èּגדֹול ּכלל אם45זה הּמּטלטלין, את הּקֹונה :ּביד יהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים ּתחּלה46ּפסק הגּביּה ואם קנה; - הגּביּה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
קנה47והּניח לא - הּדמים ּפסק ּכ ּבאֹותּה48ואחר ְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין49הגּבהה ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

להגּביּה. ְְְִַַּדרּכֹו
.·Èהּנמּכר דבר וידּועין50היה קצּובין -51ּדמיו והגּביהֹו ְְְְִִִִִִַָָָָָָָ

ּבׁשאר52קנהּו הּדין והּוא ׁשהגּביּה. אחר ׁשּפסק ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין53ּדברים את ּבהם ּבהם54ׁשּקֹונין לקנֹות ׁשּצרי , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּכמֹו קצּובין, ּדמיו ּכן אם אּלא הּדמים, ׁשּיפסק ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאחר
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‚Èחּמרים55לפיכ הּמֹוׁש ,56לתֹו והכניסן ּופֹועלים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
הּלֹוקח57ּביתֹו היה אפּלּו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד מדד אם , ֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמֹודד הּמֹוכר58הּוא מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ,59- ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבהן לחזר יכֹולין לתֹו60ׁשניהם והכניסן הּלֹוקח ּפרקן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ה61ּביתֹו מדד ּכ ואחר הּדמים ּפסק אם אין62ּמֹוכר: - ְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ואם למּכר; דעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהם
לא ׁשהרי ּבהם, לחזר יכֹולין ׁשניהם - ּפסק ׁשּלא עד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמדד

הּלֹוקח. מדד ואפּלּו למּכר. עדין דעּתֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹסמכה
.„Èהאּמן מן ּכלים לבּקרן63הּנֹוטל מנת דמיו64על היּו אם , ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין,65קצּובין ודמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב - ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ
ּברׁשּותֹו נעּׂשה ׁשהגּביהֹו לקנֹות66מעת ּכדי ׁשּיגּביהּנּו והּוא . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם".36) "ברייתא ציין: משנה והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה שהזכיר37)נלמד (כמו לוקח" "ברשות הזכיר לא כאן
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים שהם שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה סרסור.38)למעלה של אלא כלומר,

לר"מ).39) המשניות (פירוש זו בהגבהה וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי מודד, הלוקח אם ברייתא40)אבל
האחרונה בסאה אפילו בו לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב לדעת פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם,
מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה
עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר שלא פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף, רבינו מדברי [וכנראה
סופרים בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע"). סאה בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג סלעים,

פיזרו]. דפוס הכלי.41)בשם את לו הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא, והטעם מוכר, של או לוקח של
משנה.והראב" מגיד ועיין לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק המידה,42)ד לשליש המידה, לחצי המידה: בתוך ציונים שיש

וכו'. ליטרא רביע ליטרא, חצי ליטרא, בזה: וכיוצא המידה פה:43)לרביע בתרא בבבא הוא וכן (ראב"ד). בסימטא" "ואפילו
ח).44)פו: הלכה (למעלה המידה נתמלאה אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם לזה, פו.45)ובניגוד פה: שם

דעתיה". סמכא לא פסק לא דעתיה, סמכא "פסק, (שם) בגמרא והטעם החפץ.46)בברייתא. מחיר את נגמרה47)קבע
להשתוות48)ההגבהה. יוכלו לא שמא כי לקניין, ביחס גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת שלפני מכיוון
גם49)במחיר. בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם אבל אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני שהייתה

שקנה. מכאן, נראה הדמים, פסיקת מנת50)אחר על העירה ירקות הביא אחד פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר ומכיוון - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את ממנו וחטפו אנשים באו למכור,
כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות מטען כל את הקדיש
שם וסיימו משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים מכיוון הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין את
כתב וכן יד. בהלכה להלן ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא שפסוק (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא:

מיגאש. לשיטת51)הר"י בניגוד וזהו המחיר, את יקבע עצמו שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ שמחיר היינו,
עצמו המוכר ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים, משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף, ראשונים כמה

ממנו. לקנות שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ הלכה52)כלומר להלן שהזכיר מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
שם. שכתבנו מה וראה הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך לא53)יד, פו.) שם (בברייתא זו הלכה של שבמקור פי על אף

סומכת. דעתם אין דמים, פסקו שלא זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים הדין הוא - הגבהה אלא כגון54)נזכרה
ומסירה. קניין.55)משיכה לכל קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל הלוקח.56)כלומר, של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

צריך ולמה פועליוֿשלוחיו במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
משך. המתחיל דיבור שם בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם שהמשא57)דווקא מכיוון חצר, מטעם קונה אינו כן פי על ואף

כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם המטלטלים את משך שלא כיוון כאן אין משיכה קניין וגם הפועלים. ועל החמורים, על עדיין
אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו יד הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו הם החמרים - בחמרים

שעליו. החפצים את הגבהה.58)קונה שעשה ח.59)ונמצא סעיף ר סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים על
זה60) - ללוקח כליו את שמקנה דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד שאם ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

יג). הלכה ג פרק (למעלה קונה אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים, שאינם בפועלים, לא כאן: שייך לא
הלוקח.61) ברשות הקרקע גבי על נמצאים (מגיד62)והפירות חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף מדד לא שאפילו מפרשים יש

הכלים.63)משנה). את העושה המלאכה אותם.64)בעל יקנה בעיניו ייטב ואם אותם, ונשבר.65)לבדוק באונס מידו שנפל
שם66) התוספות (שהביאו רש"י וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר הדבר "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
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עֹוּׂשה אֹו אׁשּתֹו, והמגרׁש עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטעם.
הּמֹוחל אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה הּמֹוסר אֹו ְִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשליח,
ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו. לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלחברֹו

ֵאּלּו.
.·Èאֹו הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשל ּפלֹוני ׁשעּׂשה מּפלֹוני וקנינּו ואֹומרים: ּבאּלּו, יח,ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמֹודעה ׁשּבּטל אֹו אצלֹו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה, ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמּׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,
אמר: אם ,לפיכ אמר. ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומהּתל,
צרי אין - זה ּדבר לעּׂשֹות וגמרּתי אמרּתי אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È?ּכיצד ּבהן. מֹועיל הּקנין אין מּמׁש ּבהן ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

ּפלֹוני, עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני וקנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבאּמנּות, ׁשניהם ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהם, הּׂשדה ׁשּיחלקּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻאֹו
מֹועיל ואינֹו ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּיֹוצא
עּקר לא וידּוע, מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻּכלּום;

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ְִֵַָָֹולא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הרי‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפרֹות,
ׁשאין ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין. נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקֹונין
ּדברים. ּכׁשאר לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעּׂשה ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבקנין,

ּברזל·. ׁשל ּכעׁשׁשּיֹות הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלׁשֹונֹות
ּבקנין, ונקנין הן, הּמּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת; ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאֹו
הּמטּבעֹות אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה, זה את זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוקֹונין
הן הרי - נחׁשת ׁשל הּמעֹות אֹו זהב ׁשל דינרין אֹו ּכסף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל
ּדמי מהן אחד את והּנֹותן הּמּטלטלין; ׁשאר ּכנגד ּדמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן
ׁשּבארנּו; ּכמֹו יגּביּה, אֹו ׁשּימׁש עד קנה, לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּמּטלטלין

קנין. נעּׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואין
מּטלטלין‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל וקרקעֹות; עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות. הן הרי - ּכסף ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדינרין
ּכסף. ׁשל מטּבעֹות לגּבי ּפרֹות ּכמֹו - נחׁשת ׁשל הּמעֹות ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

ׁשל„. דינר וחמּׁשה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף, נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף
ׁשּפסק ּכמֹו ּכסף ׁשל דינר וחמּׁשה עּׂשרים לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוחּיב
אם אבל יׁשנים. - יׁשנים אם חדׁשים, - חדׁשים אם ְְֲֲֲִִִִִִִִָָָָָעּמֹו:
ׁשּיּקח עד קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עּׂשרים לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

ּבֹו. לחזר יכֹול אחד וכל זהב, ׁשל ְֲִֶֶַַָָָָָָֹהּדינר
נקנה‰. - ּכסף ׁשל ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָנתן

ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ּכסף, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדינר
ּכסף ׁשל דינר לֹו נתן אם אבל יׁשן. - יׁשן אם חדׁש, - ֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחדׁש

נחׁשת, ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשלׁשים
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Âדינרין אֹו הּמדינה, אֹו מלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן
עד ּבהן ונֹותנין נֹוּׂשאין ואין מדינה ּבאֹותּה יֹוצאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינן

הרי - אחר למטּבע אֹותן ּדבר,ׁשּמׁשּנין לכל ּכפרֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותן, קֹונֹות הּמעֹות ואין הּמעֹות, את וקֹונין ּבקנין, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָונקנין

הּפרֹות. ּכל ְִֵַָָּכׁשאר
.Êאּלא ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה דר לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע

אֹו הּמעֹות, ּגּבֹו ועל הּקרקע ׁשּקנה ּכגֹון קרקע. ּגּבי ְְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָעל
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון הּמעֹות. מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּׂשּכר
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה ּבקנין אֹו ּבחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשטר
ראּובן אבל אחד. ּבמקֹום מפקדין ׁשּיהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי נראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
.Áּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן אחד ואין לוי, קנה - לזה ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ׁשאין הלכה ׁשהיא חכמים, אמרּו זה ודבר ּבֹו. לחזר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיכֹול

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלּה
.Ëּתן ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה

עד אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו חּיב ׁשאני אּלּו זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל - ׁשמעֹון וקּבל הן! לֹו: ואמר חׁשּבֹון, עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעּׂשה
לׁשמעֹון לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול מּׁשלׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
חֹוזר - לׁשמעֹון לוי ּפרע לא אם ,לפיכ חֹובֹו. ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ותֹובע ְְְְִִֵֵֶַָׁשמעֹון
.Èנקנה אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

ואין ׁשּבֹו, הראיה אּלא לֹו מסר ׁשּלא לידֹו; הּׁשטר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמסירת
ּבּיד. נתּפסת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡Èׁשטר קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ונמצא הּׁשטר. לֹו וימסר ּבֹו, ׁשּיׁש הּׁשעּבּוד וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּפלֹוני
אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואין ּומסירה. ּבכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנקנה
יאמר מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעתֹו; לענין עדים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹצרי

?ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·Èמן אבל סֹופרים; מּדברי - הּזאת ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

קנּוי. ּבלבד הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה
ואפּלּו למחל, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚Èיכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּכידֹו. ׁשּידּה מּפני ּבעלּה; מּדעת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא ׁשהּוא מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
אחר למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ונראה מסירה. ּובלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכתיבה
- עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע הּמֹוכר וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּמכרֹו.
ׁשהּוא. מקֹום ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע הּלֹוקח ׁשהחזיק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכיון

.ÂË;הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבּׂשדה זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:
עד ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל פה שבעל וההלוואות השטרות קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

dxikn zekld - hay 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכּלֹו אבל67את הּלֹוקח; על חביב הּנמּכר חפץ אֹותֹו ויהיה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ּבֹו קץ ׁשהּמֹוכר הרי68חפץ - למכרֹו ורֹודף מבּקׁש והּוא , ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

הּדמים ׁשּיפסק עד הּמֹוכר, ּברׁשּות הּלֹוקח69הּוא ויגּביהּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ׁשּפסק. ֶַַַָאחר

.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָאחד
הרי - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר

לֹו זכה הּקנּיה.70זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּפרה‡. החליף ּכיצד? זה. את זה קֹונין הּמּטלטלין ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
הּדמים, על ׁשּמקּפידין ּפי על אף ּבׁשמן, יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור
ּכיון - החליפּו ּכ ואחר זה ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשערּו
האחרים הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו אֹו האחד ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׁש
לא ׁשעדין ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה ׁשהם, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבכל

ְָָמׁשכן.
.·מׁש לא ועדין הּפרה ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחליף

ּכל וכן גמּורה. מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה; לא - הּטלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

מּטלטלין‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהם מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
מנין, ּובלא מׁשקל ּבלא מעֹות ׁשחפן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוקֹונין.
ּבאּלּו, זה יין אֹו ּפרת לי מכר לֹו: ואמר אכסרה, נטלן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
ּבֹו; לחזר יכֹול מהם אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹונתן
מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּזה

וקנה„. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
ׁשמעֹון ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן וכּיֹוצא עבד אֹו ּבהמה אֹו יין לֹו היה אּלּו זּוז ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחמּׁשים
ראּובן: לֹו ואמר למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ואמר הּמכר, ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמכר
על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו:
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּלא עליו לֹו חֹוב היה אם אבל מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹֹולא
לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי מכר לֹו: ואמר הּמכר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחמת
ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד קנה לא - ׁשניהם ורצּו ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאצל
ׁשהּמּטלטלין מהּדרכים ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאין

ּבּה. ְִִָנקנין
ּכל‰. הּמּטלטלין, ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהּקרקעֹות

הּדר ועּקר קנין. הּנקרא והּוא ּבחליפין. נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

קנה לֹו: ויאמר ׁשהּוא ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת:
ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה וקנהּו הּכלי את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון .וכ ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלי
ׁשעדין ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול אין מהן ואחד הּדמים, נתן ולא מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

.Â.ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלים, אּלא קֹונין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
ּבמטּבע. ולא ּבפרֹות ולא ּבהנאה, ׁשאסּור ּבדבר קֹונין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹואין

לֹוקח. ׁשל ּבכליֹו אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָואין
.Êהּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה

להחזירֹו מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף הּלֹוקח. זכה -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
להחזיר מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח; ּבֹו וזכה הּמקח, נקנה -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו, אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף
יאחזּנּו אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשאחז והּוא הּלֹוקח. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹקנה
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד מן ׁשּיאחז צרי - הּבגד ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
ּכלי הּוא הרי - ׁשאחז מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלי, קרּוי מּבגד אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש עצמֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבפני
יכֹול והיה מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻּבענין

קנה. - הּכלי ּכל ְְִֵַַָָָלנּתק
.Áהּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'ּוקנינא ּבּׁשטרֹות ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָזה

- 'הּכׁשר' ּבהן; וכּיֹוצא ּפרֹות להֹוציא - 'ּבכלי' ּבֹו': ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלקנֹות
מֹוכר. ׁשל ּכליֹו להֹוציא - ּבֹו' 'לקנֹות הנאה; אּסּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָלהֹוציא

.Ëהיה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אין הּקנין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
ּבדיני עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא קנה. - חברֹו ּובין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּבינֹו
אֹו הּׂשֹוכר אֹו הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל לכֹופר; אּלא ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָממֹונֹות
הּקֹונה ׁשּקנה וכיון עדים, צרי אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשאיל
ּבין ּבהגּבהה, ּבין ּבהן: ׁשּקֹונין הּדרכים מן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
אֹו ּבׁשטר ּבין ּבכסף, ּבין ּבקנין, ּבין ּבמסירה, ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבמׁשיכה,

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.Èלחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעֹוסקין זמן ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
אף לחזר, יכֹול מהם אחד אין - הענין הפסיק ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים;
ּכ והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
מה ענין; ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר

הּקנּיה. ּדרכי ּבׁשאר ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָּׁשאין
.‡Èּבהם לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאינן הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז:
מיגאש). ר"י בשם משנה מגיד (עיין תנאי ושוויו67)על קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו חן ימצא אם כלומר,

כט). קטן סעיף ר סימן שנוא68)(סמ"ע אינו וגם במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין מהו רבינו הזכיר ולא

משנה. לחם וראה המוכר, שהמכר69)על הזכיר ולא פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה שכתב ומה
משנה). (לחם תנאי בלי לקנות הגביה ששם לפי - הלוקח על ששנינו:70)חביב כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי

וכמה כמה אחת ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן רבינו ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
שלא זכייה בין הבדל שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו לקנות שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם
(שם בו לחזור יכול המקבל - בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא שבזכייה שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו

יכ אינו המקבל גם שליחות ידי על בזכייה ואילו ג), שלוחו.הלכה לו שזכה אחר בו לחזור המטלטלין1)ול חלופי דיני בו נתבארו
אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה ואי והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר קניין ודיני בזה זה

מועיל.



קכי dxikn zekld - hay 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עֹוּׂשה אֹו אׁשּתֹו, והמגרׁש עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטעם.
הּמֹוחל אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה הּמֹוסר אֹו ְִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשליח,
ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו. לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלחברֹו

ֵאּלּו.
.·Èאֹו הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשל ּפלֹוני ׁשעּׂשה מּפלֹוני וקנינּו ואֹומרים: ּבאּלּו, יח,ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמֹודעה ׁשּבּטל אֹו אצלֹו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה, ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמּׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,
אמר: אם ,לפיכ אמר. ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומהּתל,
צרי אין - זה ּדבר לעּׂשֹות וגמרּתי אמרּתי אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È?ּכיצד ּבהן. מֹועיל הּקנין אין מּמׁש ּבהן ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

ּפלֹוני, עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני וקנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבאּמנּות, ׁשניהם ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהם, הּׂשדה ׁשּיחלקּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻאֹו
מֹועיל ואינֹו ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּיֹוצא
עּקר לא וידּוע, מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻּכלּום;

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ְִֵַָָֹולא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הרי‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפרֹות,
ׁשאין ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין. נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקֹונין
ּדברים. ּכׁשאר לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעּׂשה ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבקנין,

ּברזל·. ׁשל ּכעׁשׁשּיֹות הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלׁשֹונֹות
ּבקנין, ונקנין הן, הּמּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת; ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאֹו
הּמטּבעֹות אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה, זה את זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוקֹונין
הן הרי - נחׁשת ׁשל הּמעֹות אֹו זהב ׁשל דינרין אֹו ּכסף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל
ּדמי מהן אחד את והּנֹותן הּמּטלטלין; ׁשאר ּכנגד ּדמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן
ׁשּבארנּו; ּכמֹו יגּביּה, אֹו ׁשּימׁש עד קנה, לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּמּטלטלין

קנין. נעּׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואין
מּטלטלין‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל וקרקעֹות; עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות. הן הרי - ּכסף ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדינרין
ּכסף. ׁשל מטּבעֹות לגּבי ּפרֹות ּכמֹו - נחׁשת ׁשל הּמעֹות ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

ׁשל„. דינר וחמּׁשה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף, נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף
ׁשּפסק ּכמֹו ּכסף ׁשל דינר וחמּׁשה עּׂשרים לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוחּיב
אם אבל יׁשנים. - יׁשנים אם חדׁשים, - חדׁשים אם ְְֲֲֲִִִִִִִִָָָָָעּמֹו:
ׁשּיּקח עד קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עּׂשרים לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

ּבֹו. לחזר יכֹול אחד וכל זהב, ׁשל ְֲִֶֶַַָָָָָָֹהּדינר
נקנה‰. - ּכסף ׁשל ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָנתן

ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ּכסף, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדינר
ּכסף ׁשל דינר לֹו נתן אם אבל יׁשן. - יׁשן אם חדׁש, - ֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחדׁש

נחׁשת, ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשלׁשים
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל

.Âדינרין אֹו הּמדינה, אֹו מלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן
עד ּבהן ונֹותנין נֹוּׂשאין ואין מדינה ּבאֹותּה יֹוצאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינן

הרי - אחר למטּבע אֹותן ּדבר,ׁשּמׁשּנין לכל ּכפרֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותן, קֹונֹות הּמעֹות ואין הּמעֹות, את וקֹונין ּבקנין, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָונקנין

הּפרֹות. ּכל ְִֵַָָּכׁשאר
.Êאּלא ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה דר לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע

אֹו הּמעֹות, ּגּבֹו ועל הּקרקע ׁשּקנה ּכגֹון קרקע. ּגּבי ְְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָעל
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון הּמעֹות. מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּׂשּכר
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה ּבקנין אֹו ּבחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשטר
ראּובן אבל אחד. ּבמקֹום מפקדין ׁשּיהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי נראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
.Áּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן אחד ואין לוי, קנה - לזה ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ׁשאין הלכה ׁשהיא חכמים, אמרּו זה ודבר ּבֹו. לחזר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיכֹול

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלּה
.Ëּתן ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה

עד אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו חּיב ׁשאני אּלּו זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל - ׁשמעֹון וקּבל הן! לֹו: ואמר חׁשּבֹון, עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעּׂשה
לׁשמעֹון לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול מּׁשלׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
חֹוזר - לׁשמעֹון לוי ּפרע לא אם ,לפיכ חֹובֹו. ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ותֹובע ְְְְִִֵֵֶַָׁשמעֹון
.Èנקנה אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

ואין ׁשּבֹו, הראיה אּלא לֹו מסר ׁשּלא לידֹו; הּׁשטר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמסירת
ּבּיד. נתּפסת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡Èׁשטר קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ונמצא הּׁשטר. לֹו וימסר ּבֹו, ׁשּיׁש הּׁשעּבּוד וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּפלֹוני
אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואין ּומסירה. ּבכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנקנה
יאמר מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעתֹו; לענין עדים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹצרי

?ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·Èמן אבל סֹופרים; מּדברי - הּזאת ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

קנּוי. ּבלבד הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה
ואפּלּו למחל, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚Èיכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּכידֹו. ׁשּידּה מּפני ּבעלּה; מּדעת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא ׁשהּוא מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
אחר למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ונראה מסירה. ּובלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכתיבה
- עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע הּמֹוכר וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּמכרֹו.
ׁשהּוא. מקֹום ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע הּלֹוקח ׁשהחזיק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכיון

.ÂË;הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבּׂשדה זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:
עד ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל פה שבעל וההלוואות השטרות קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר
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עּתה הּדמים ׁשּפרע23ׁשּנתן מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל ,24. ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לחזר25לפיכ יכֹול מהן אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר אם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּמכר.26ּבֹו ּבׁשעת מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
עבדים‰. אֹו קרקע מחברֹו מּטלטלין,27הּלֹוקח ׁשאר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָ

מׁשּכֹון והּניח הּדמים, קנה28ּופסקּו לא - הּדמים וכל29על ; ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּפרע מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר .30הרֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

.Âהּדמים ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו הּלֹוקח31מכר ורׁשם , ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
-32רׁשם ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמקח על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחר ּבֹו החֹוזר ּכל ּכלּום, מהּדמים נתן ׁשּלא ּפי על ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּפרע מי מקּבל ׁשּיקנה33ׁשרׁשם הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמקח נקנה - ּגמּור קנין לחזר34הרׁשם יכֹול מהן אחד ואין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדמים לּתן חּיב זה ויהיה .35ּבֹו, ְְִִִֵֶֶַָָ

.Êּברּור ּבפני36ּדבר ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
גמר ׁשהרי ;מקח רׁשם הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר,

ּובמׁשיכה. ּבחזקה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותן,

.Áּבלבד ּבדברים ונֹותן לֹו37הּנֹוּׂשא לעמד ראּוי זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
רׁשם, ולא ּכלּום, הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,
אף - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל מׁשּכֹון. הּניח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹולא
מּמחּסרי זה הרי ׁשּפרע, מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו38אמנה נֹוחה חכמים רּוח ואין ,39. ְֲֲִֵֵֶַָָָָ
.Ëהרי40וכן - נתן ולא מּתנה, לֹו לּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּועטת, ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה אמנה. מּמחּסרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה
ּבמּתנה אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין - ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה

ּבהן.41לֹו ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותֹו ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדברים
.Èמעֹות מּטלטלין,43לחברֹו42הּנֹותן אֹו קרקע לֹו לקנֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

מה - ּבמעֹותיו לעצמֹו וקנה והל אצלֹו חברֹו מעֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּניח
עּׂשּוי הרּמאין.44ּׁשעּׂשה מּכלל הּוא והרי , ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.‡Èיֹודע לֹו45היה ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לעצמֹו לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר והּוא46ואינֹו ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻ
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הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב הטעם ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב כמו בהם, להשתמש לו מותר -

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי אין ששם הלוקח, מלווה23)בחזרת מז.) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מו: מציעא בבבא הגמרא סוגיית על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר מקודשת אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה

שם. ובהערה ד הלכה ה פרק למעלה וראה במכר, קונה א).24)שמלווה הלכה (למעלה בו וחוזר בכסף קונה כל כדין
בעין.25) ככסף הוא ומלווה א26)הואיל פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע השטר, את כותבין שאין במקום והמדובר

ד). שם].27)הלכה והערה ד הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף יוחלט28)שנקנים המקח מן בו יחזור שאם
ד. הלכה י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין) ח:).29)(=יישאר (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

בנתינה מתקדשת האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה לו נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
כג). הלכה אישות מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. נימוקי30)זו נוסחת (לפי שביעית מסכת סוף בירושלמי מפורש כן

שלא בזה: והטעם שפרע". מי עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת עירבון "הנותן שם). מציעא בבא יוסף
נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה בכסף להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא באופן אלא שפרע" "מי חייבו
אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות, מעות בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא (בבא בגמרא

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]". מי [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת הכרחי31)אי תנאי
יא. הלכה ד פרק לעיל וראה קניין, לכל (שם).32)הקודם בגמרא המובאת "סיטומתא", המלה פירוש מסקנת33)זה כך

על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור] קניין קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל הסמ"ע: ופירש (שם), הגמרא
שפרע]". מי [שיקבל פי34)המקח על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה מבטל "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא

קונה - בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו הזה "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין המנהג
המקצועות). ספר בשם ה אות כאן מיימוניות (הגהות המפתח" לו כשמסר בית שכירות מן35)בעניין שהיא הגבהה [בקניין

"סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן הלוקח את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה
שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות רש"י ועיין ממון ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו, סובר מנהג, אלא שאינה
כופין דרבנן במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל דיבור פו. שם ובתוספות בתורה המפורשת במצוה אלא כופין שאין

שם]. עיין (מ"מ).36)אותו, קניות" משאר עדיף שלא פשוט, רבינו.37)"זה בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
דבריהם38) את המשנים אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם אמנה" מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

הו אם אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון ומסתימת אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הראב"דהם (וכדעת הוזל או קר
.( המגידֿמשנה שהביא הימנו".39)והרשב"א נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. יוחנן.40)שם כרבי מט. אבל41)שם

מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או הוקר אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת סמיכות יש במכירה
לאחד אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה וראה שם יוסף ונימוקי מודה המתחיל דיבור שם (תוספות דעתו וסמך
לו. ויתנו בהם יחזרו לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יד). קטן סעיף שם וסמ"ע ט סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה זו והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד,

מהלכות42) ט בפרק רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא נט.) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בשאר בו וכיוצא זה דבר העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך אשה לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות

רשע". נקרא וממכר מקח (שם).43)דברי רמאות נקראת שוודאי יותר, עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
מוציאין44) ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות בהן ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא ובתוספתא נט. קידושין

המתיבות בספר כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי - ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו" בעל ממנו
משנה). במגיד (ראה במעותיו" לעצמו "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של במעותיו קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח שאינו46)בשעת שיודע כיוון - למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב ואינו

dxikn zekld - hay 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על ואף הּמּתנה, ּבעל ליד ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
ֶַָּבּׂשדה.

.ÊËּב לֹו זכּו להם: אתאמר לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּׂשדה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
עד ּומּזה מּזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשטר

הּמּתנה. מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּיּגיע

ה'תשע"א שבט ט' שישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּדמים‡. ׁשּנתן ׁשּלא2מי ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמּטלטלין, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָנקנּו

יּׂשראל3מֹוכר מעּׂשה עּׂשה לא לקּבל4, וחּיב ׁשּפרע.5, מי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הערבֹון נתן ׁשּפרע6ואפּלּו מי מקּבל החֹוזר ּכל -7. ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

אֹוררין·. ׁשּפרע? מי מקּבל ּדין9אֹותֹו8וכיצד 10ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע מי דֹור11ואֹומרין: ּומאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּומאנׁשי הּוא12הּפּלגה ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבדּבּורֹו עֹומד ׁשאינֹו מּמי הּדמים.13יּפרע יחזר ּכ ואחר . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּדמים14הּנֹותן‚. מקצת אֹו הּמּטלטלין ּבֹו15ּדמי וחזר , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
הּמעֹות16הּלֹוקח הרי - מעֹותי וטל ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר , ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּפּקדֹון ּכמֹו חּיב17אצלֹו אינֹו - אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
הּמֹוכר18ּבאחריּותן ּבֹו חזר אם אבל הּמעֹות19. הרי - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָ

ּבאחריּותן וחּיב ואמר20ּברׁשּותֹו, ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף , ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּפרע, מי עליו ׁשּיקּבל עד ,ׁשּל את וטל ּבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלּלֹוקח:

לֹו ׁשּל21ויאמר את וטל ּבֹוא :ּכ .22אחר ְְְֶֶַַַָֹֹ
חבית„. לי מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי

ּכמי זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב יין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל
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אחר1) ונמשך אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה בין יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו
זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו קיים ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי כסף.2)זה קניין יכולים3)בתור שניהם

ד. הלכה ג פרק למעלה רבינו שכתב כמו בהם, תאור"4)לחזור לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה מה בכלל ואינו
ולא עוולה יעשו לא ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל, מעשה עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
מהם אחד כל והלוקח, המוכר ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע במי ולאוררו לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו

שפרע". ב"מי חייב המקח מן בו המבואר5)החוזר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו, "אבל מד. מציעא בבבא משנה
שבהמון לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת עליו להטיל שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:) (שם בגמרא
לקונה המטלטלין נקנו ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף הזהב). פרק (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם
הוא אם שפרע מי קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -

הלוקח, את חייבו למה להבין יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סימן רד סימן החושן (קצות בו חוזר
שפרע]. במי הנאה, שום לו להוסיףכלומר6)שאין מתחייב הוא השאר ואת חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן :

מאוחר. יותר בתאריך כאילו7)ולשלם זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:), מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
הדמים. כל המתחיל8)נתן דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה וראה שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.

לא אבל הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך מעשה עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
סתם. הכוונה:9)לקללו אלא להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת שהרי, דווקא, לאו "אותו" הביטוי

ז). קטן סימן רד סימן סמ"ע (ועיין האיש10)בנוכחותו במעמד צעקה אותה לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
כו'". שפרע מי - שירצה מקום ובאיזהו עליו, צועק שהוא הפרטית11)ההוא ההשגחה לעיניים נתבאר שבהם מפני אלו "נקט

יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה בים שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי ומשום יתברך השם של
ח). אות שם (סמ"ע אין13)12)וכו'". בלבד בדיבור שאילו דמים. מתן כגון קצת] מעשה של ליווי בו שיש בדיבור כלומר,

נוכח. בלשון אותו מקללים אין אבל משנה) (כסף ח הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע זו:14)מי הלכה של השני החלק
אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם. ברי"ף שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש מקור לו אין המוכר, חזרת

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא לא מקור שום שפרע.15)לו מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה כמבואר
שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, חינם.17)וחייב כשומר הוא חינם.18)והרי כשומר דינו למה להלן וראה חינם. שומר כל כמו
הוקרו,19) בשומשמין, משיכה שעשה ולפני שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד עובדה הביאו מט. מציעא בבבא

המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו, את לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח ואמר בו חזר והמוכר
לא ואולי שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים אבל חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות חייב
של וההוראה הזאת העובדה שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל
(הובא גאון האי רב פסק זאת בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא - החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא
באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל שלא זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו חכמים כדעת שהלכה ברי"ף)

להלן. וראה המוכר. באונסין,20)של אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש לפי כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
רשות לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא נראה - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך ברם

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר כשומר אלא כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - משנה21)להשתמש הכסף
מאחריות. פטור הוא אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד הוא צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש

את22) בחזרה קח לו שאמר בזה - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל שלפני שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות קצת עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות כל את להפקיע בא אינו כספך
שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא

לואינו שאסור סובר שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
התורה מן קונות שמעות יוחנן כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם, שומר אלא אינו שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש
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עּתה הּדמים ׁשּפרע23ׁשּנתן מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל ,24. ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לחזר25לפיכ יכֹול מהן אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר אם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּמכר.26ּבֹו ּבׁשעת מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
עבדים‰. אֹו קרקע מחברֹו מּטלטלין,27הּלֹוקח ׁשאר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָ

מׁשּכֹון והּניח הּדמים, קנה28ּופסקּו לא - הּדמים וכל29על ; ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּפרע מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר .30הרֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

.Âהּדמים ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו הּלֹוקח31מכר ורׁשם , ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
-32רׁשם ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמקח על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחר ּבֹו החֹוזר ּכל ּכלּום, מהּדמים נתן ׁשּלא ּפי על ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּפרע מי מקּבל ׁשּיקנה33ׁשרׁשם הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמקח נקנה - ּגמּור קנין לחזר34הרׁשם יכֹול מהן אחד ואין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדמים לּתן חּיב זה ויהיה .35ּבֹו, ְְִִִֵֶֶַָָ

.Êּברּור ּבפני36ּדבר ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
גמר ׁשהרי ;מקח רׁשם הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר,

ּובמׁשיכה. ּבחזקה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותן,

.Áּבלבד ּבדברים ונֹותן לֹו37הּנֹוּׂשא לעמד ראּוי זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
רׁשם, ולא ּכלּום, הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,
אף - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל מׁשּכֹון. הּניח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹולא
מּמחּסרי זה הרי ׁשּפרע, מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו38אמנה נֹוחה חכמים רּוח ואין ,39. ְֲֲִֵֵֶַָָָָ
.Ëהרי40וכן - נתן ולא מּתנה, לֹו לּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּועטת, ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה אמנה. מּמחּסרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה
ּבמּתנה אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין - ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה

ּבהן.41לֹו ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותֹו ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדברים
.Èמעֹות מּטלטלין,43לחברֹו42הּנֹותן אֹו קרקע לֹו לקנֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

מה - ּבמעֹותיו לעצמֹו וקנה והל אצלֹו חברֹו מעֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּניח
עּׂשּוי הרּמאין.44ּׁשעּׂשה מּכלל הּוא והרי , ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.‡Èיֹודע לֹו45היה ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לעצמֹו לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר והּוא46ואינֹו ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב הטעם ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב כמו בהם, להשתמש לו מותר -

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי אין ששם הלוקח, מלווה23)בחזרת מז.) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מו: מציעא בבבא הגמרא סוגיית על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר מקודשת אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה

שם. ובהערה ד הלכה ה פרק למעלה וראה במכר, קונה א).24)שמלווה הלכה (למעלה בו וחוזר בכסף קונה כל כדין
בעין.25) ככסף הוא ומלווה א26)הואיל פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע השטר, את כותבין שאין במקום והמדובר

ד). שם].27)הלכה והערה ד הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף יוחלט28)שנקנים המקח מן בו יחזור שאם
ד. הלכה י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין) ח:).29)(=יישאר (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

בנתינה מתקדשת האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה לו נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
כג). הלכה אישות מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. נימוקי30)זו נוסחת (לפי שביעית מסכת סוף בירושלמי מפורש כן

שלא בזה: והטעם שפרע". מי עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת עירבון "הנותן שם). מציעא בבא יוסף
נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה בכסף להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא באופן אלא שפרע" "מי חייבו
אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות, מעות בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא (בבא בגמרא

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]". מי [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת הכרחי31)אי תנאי
יא. הלכה ד פרק לעיל וראה קניין, לכל (שם).32)הקודם בגמרא המובאת "סיטומתא", המלה פירוש מסקנת33)זה כך

על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור] קניין קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל הסמ"ע: ופירש (שם), הגמרא
שפרע]". מי [שיקבל פי34)המקח על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה מבטל "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא

קונה - בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו הזה "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין המנהג
המקצועות). ספר בשם ה אות כאן מיימוניות (הגהות המפתח" לו כשמסר בית שכירות מן35)בעניין שהיא הגבהה [בקניין

"סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן הלוקח את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה
שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות רש"י ועיין ממון ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו, סובר מנהג, אלא שאינה
כופין דרבנן במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל דיבור פו. שם ובתוספות בתורה המפורשת במצוה אלא כופין שאין

שם]. עיין (מ"מ).36)אותו, קניות" משאר עדיף שלא פשוט, רבינו.37)"זה בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
דבריהם38) את המשנים אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם אמנה" מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

הו אם אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון ומסתימת אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הראב"דהם (וכדעת הוזל או קר
.( המגידֿמשנה שהביא הימנו".39)והרשב"א נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. יוחנן.40)שם כרבי מט. אבל41)שם

מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או הוקר אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת סמיכות יש במכירה
לאחד אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה וראה שם יוסף ונימוקי מודה המתחיל דיבור שם (תוספות דעתו וסמך
לו. ויתנו בהם יחזרו לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יד). קטן סעיף שם וסמ"ע ט סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה זו והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד,

מהלכות42) ט בפרק רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא נט.) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בשאר בו וכיוצא זה דבר העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך אשה לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות

רשע". נקרא וממכר מקח (שם).43)דברי רמאות נקראת שוודאי יותר, עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
מוציאין44) ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות בהן ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא ובתוספתא נט. קידושין

המתיבות בספר כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי - ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו" בעל ממנו
משנה). במגיד (ראה במעותיו" לעצמו "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של במעותיו קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח שאינו46)בשעת שיודע כיוון - למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב ואינו
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ׁשּמכרּו‚. יתֹומים ּכיצד? ּכהקּדׁש. הן הרי - יתֹומים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָנכסי
והּוקרּו הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות מהן ונמׁשכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּפרֹות,
ּבכסף, אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן; חֹוזרין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּפרֹות
חמּור יֹותר הדיֹוט ּכח יהיה לא - הּפרֹות הּוזלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכהקּדׁש.

ִָֹמּכחן.
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין, -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע, מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם. ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ דינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים. להם יּתן מי ימצאּו לא ְְְִִִִִֵֶָָֹֹלמּכר
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם, רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן - הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם. ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנֹות
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

הּמֹוכרים רצּו אם הּוקרּו, מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹלא
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע. מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר

נּׂשרפ הּמֹוכר: להם יאמר הּמעֹות, ּבנתינת הּפרֹותׁשּיקנּו ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעּׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הן: ואּלּו לבּׂשר. צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבּׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב
ׁשֹור, לּטּבח היה ּכיצד? הּׁשנה. ראׁש וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינרין, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין ּכרחֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו; לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
- הּׁשֹור מת אם ,לפיכ לּלֹוקח. הּבּׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו

לּלֹוקח. ֵֵַמת

ה'תשע"א שבט י' קודש שבת

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשאנסּוהּו‡. ׁשּמכר2מי הּמקח3עד ּדמי ולקח אפּלּו4, , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמּטלטלין5ּתלּוהּו ּבין ממּכר, ממּכרֹו - ׁשּמכר ּבין6עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּומקנה7ּבקרקעֹות ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני לקח8; ׁשּלא ּפי על אף . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
העדים ּבפני מֹודעה9הּדמים מסר אם ,לפיכ קדם10. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עדים לׁשני ואמר חפץ11ׁשּימּכר, מֹוכר ׁשאני ׁשּזה ּדעּו, : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הרי - אנּוס ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹוני ּׂשדה אֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָּפלֹוני
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים ּכּמה החזיק ואפּלּו ּבטל. ְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּממּכר

הּדמים.12מּידֹו ּומחזיר , ֲִִִַַָָ
וׁשהּוא·. האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּוצריכין

ּבּה: ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא וּדאי, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאנּוס
מֹודעה. אינּה - היה אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָואנּו

ּפׁשרה‚. ּבעֹוּׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל13ּבּמה ; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
על אף מּתנה, קדם מֹודעה מסר אם ּבמחילה, אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - אנּוס ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי

להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם הּנֹותן; ּדעת ּגּלּוי אחר ּבכל14אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
היא מּתנה והּמחילה מּתנה. המקּבל קנה לא - .15לּבֹו ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשהּכהּו„. חברֹו את האֹונס ׁשּמכר,16אחד עד ּתלאהּו אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עּכּו"ם ּבידי ּבין לעּׂשֹות, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תנאיו. שלמות מבלתי נגמר שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן נקח שאם דבר אונסי1)שיש דיני בו נתבארו
לזה. והדומה במכירתו מודעה והמוסר (=ת2)המכירה זביני" זביניה - וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא לובבא

הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו ומכר, למכור והכריחוהו המוכר ולא3)את האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. הלכה להלן ראה במתנה, (הראב"ד,4)כן מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו אומרים ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

למלך. במשנה וראה הרי"ף) למכור.5)לדעת לאנסו כדי העץ, על המוכר את תלה הלוקח סב.6)כלומר, קמא בבבא נראה כן
מח:).7) בתרא (בבא הגמרא של וטרייא בשקלא מפורש אם8)הוזכר אלא מכירה מכירתו שאין אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא

בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר זה הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל רבינו סובר אבל אני", "רוצה אמר
א). הלכה אישות מהלכות ד פרק ועיין יוסף בתרא9)בית בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל העדים בפני הודה אלא

המעות את לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר, זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא מח:
וחזר שדה שהגוזל פי על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך על לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין
הלכה גזילה מהלכות ט (פרק ונאמן הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו שלקחו הבעלים והודו מהבעלים ולקחה
וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה נאמן המוכר אין גזלן הוחזק שלא כאן אבל גזלן, שהוחזק מפני אלא זה אין - ט"ו)
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות קיבל שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו שמי הדבר
ולא "אונס", של דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר "עד כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה

מתנה]. מתנתו לעדים10)שתהא מוקדמת הודעה שנותן היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך לעדים "שמודיע
המכר. של האמיתי הרקע שניים".11)על בפני "מודעה מ. בתרא טוען12)בבא מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין שגזלן לפי
יא). והלכה ב הלכה זה13)ונטען תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד אחד וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והרי קצת לו מוותר לנו,14)שחבירו מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל והודעה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על אף - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה צריך ולא

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו אונס16)שהרי ואף אחרים, ייסורים הדין: והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
להלן. מהעובדה שיוצא כפי ממון,

dxikn zekld - hay 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לקנֹות ויקּדמּנּו אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם ויֹודיעֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיחזר
מֹודיעֹו ּכ ואחר לעצמֹו קֹונה זה הרי -47. ְְְֲִֵֶֶַַַָ

.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו
מלוה עליו ׁשּזקפן לעצמֹו48אחר קנה הרי ּומקּבלין49- , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבמלוה'.50מּמּנּו עצמי על הּמעֹות אֹותם 'זקפּתי ּכׁשאמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשל הּמקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ׁשאין אֹומר, ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואני

ּבדי51מׁשּלח ׁשּיתּבאר ּכמֹו העסק., ן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
.‚Èהיּו אם הּמקח: להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה

מערבֹות ׁשהיתה52הּמעֹות ּפי על אף הּדמים, ּבמקצת וקנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכּלן, ׁשל הּמקח הרי - מהן לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכּונת

מעֹותיהן. לפי אֹותֹו ְְְְִִֵֶוחֹולקין
.„Èצרּורין מהן אחד ׁשל מעֹות על54וחתּומין53היּו אף , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

קנה לא - לכּלן הּמקח ׁשּיּקנה הּזה הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּפי
ּבלבד. ּבמעֹותיו הּמקח ׁשּנקנה זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשמיני 1ּפרק
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הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר
לֹו נׁשאר לא אפּלּו הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק. אֹו ְֱִֶַָהּׁשטר
אֹומר·. רצה העליֹונה; על הּמֹוכר יד - הּלֹוקח ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי היל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו:
הּלֹוקח יד - הּמֹוכר חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ונֹותן ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלי.
קרקע לי ּתן אֹו מעֹותי, לי ּתן לֹו: אֹומר רצה העליֹונה; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ונכנס יֹוצא היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכנגד
לחזר יכֹול מהן אחד ואין ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻותֹובע

החֹובֹות. ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ְְִִַַָָָָָּבֹו,
ונכנס‚. יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף רעתּה, מּפני ּׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמכר

ּבֹו; לחזר יכֹול הּלֹוקח ואין הּכל, קנה - הּדמים ׁשאר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹותֹובע
אּלא והקנה, גמר לא ׁשעדין מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ְֲֵֵֶַַֹֹּכדי
הּלֹוקח„. ׁשּמׁש ּפי על אף מּטלטלין: ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה, לא - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדמים
הּכל. קנה זה והרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

לתּבע‰. ונכנס יֹוצא והּמֹוכר ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלקח
מּפני ּׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאר
ּכמֹוכר אינֹו אֹו ּביֹותר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרעתּה,

גמר לא ׁשעדין מּפני - ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשדהּו
לחזר הרֹוצה ,לפיכ הּדמים. ּכל ׁשּיּקח עד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלהקנֹותֹו
ׁשּמכר מּמקח הּמֹוכר ּתפס ואם לחזר; יכֹול אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם

מּידֹו. מֹוציאין אין - לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Â,הּמעֹות ּבמנין וטעה הּדמים לֹו ונתן מחברֹו דבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּקֹונה

אינם לי ׁשּנתּת מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּולאחר
אחר אפּלּו העּׂשרה לֹו ּומחזיר הּמקח, נקנה - ּתׁשעים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּבמּטלטלין. ּבין ּבקרקע, ּבין ׁשנים. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּכּמה
.Êל מכּורה היא הרי זֹו ּׂשדה ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

ּכ על מּידֹו וקנּו זּוז, ּבמאה מכרּהמעכׁשו זמן ּולאחר , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ
קנה - מנה על ּביֹותר מכרּה הראׁשֹון. קנה - ּבמאה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלאחר
מּדעּתֹו מֹוכר ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחרֹון.
מּפני אּלא מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ּומכר. ׁשּנאנס ּכמי ונמצא ׁשויֹו, על זה ׁשהֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Áּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי ּכׁשאמּכרּנה לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר
מן ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד - ׁשלׁשה ׁשּיאמרּו ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְֶֶַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה.
ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיׁשּומּו ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלׁשה.
לאחר וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה
ׁשלׁשה אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשּיסּכימּו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ּתחּלה מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה

מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מֹוכר‡. אּתה ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
ּכיון מאה, ׁשוה היה אפּלּו - ּבעּׂשרה ואמר: זה? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
לגבֹוּה ׁשאמירה ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו ּבעּׂשרה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה
העליֹונה.·. על ידֹו - ׁשּמכר אֹו להקּדׁש ׁשּקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּבר

הּפרֹות, מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
ו ּתֹורה. ּכדין קנה, - הּוקרּו חֹוזר;אם - הּפרֹות הּוזלּו אם ְְְְִִִֵֵַָָָ

ההקּדׁש. מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ולא ,מׁש לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשהרי
ּדמים, נתן ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ׁשּלא קנה; - החפץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּוזל
הּגזּבר לקח לא ׁשהרי ּבֹו; חֹוזר - החפץ הּוקר ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדׁש.
הּכסף ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדמים,

ׁשּפרע. מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוקם
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וממכר. מקח בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין מעשה שם. קידושין לו. למכור רצה47)רוצה לא שהמוכר
ד). קטן סימן שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה לשליח אלא למשלח שנתן48)למכור הללו מעות בנפשו: "שחושב

קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי אקנה המשלח, לי
לעצמו49)ב). שקנה שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם קב: קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי

משנה). משנה.50)(מגיד במגיד וראה עלינו. הוא נאמן ושותפין51)כלומר, שלוחין מהלכות א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות לו אמר שאפילו יהודה, כרבי ה כאן:52)הלכה מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור

זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן קפד53)"אפילו סימן (סמ"ע השליח צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן בעליו.54)סימן של החותם להם שומת1)שיש ודיני הדמים, השלים לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין בו1)הדמים נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה שדינם וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו
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ׁשּמכרּו‚. יתֹומים ּכיצד? ּכהקּדׁש. הן הרי - יתֹומים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָנכסי
והּוקרּו הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות מהן ונמׁשכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּפרֹות,
ּבכסף, אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן; חֹוזרין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּפרֹות
חמּור יֹותר הדיֹוט ּכח יהיה לא - הּפרֹות הּוזלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכהקּדׁש.

ִָֹמּכחן.
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין, -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע, מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם. ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ דינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים. להם יּתן מי ימצאּו לא ְְְִִִִִֵֶָָֹֹלמּכר
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם, רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן - הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם. ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנֹות
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

הּמֹוכרים רצּו אם הּוקרּו, מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹלא
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע. מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר

נּׂשרפ הּמֹוכר: להם יאמר הּמעֹות, ּבנתינת הּפרֹותׁשּיקנּו ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעּׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הן: ואּלּו לבּׂשר. צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבּׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב
ׁשֹור, לּטּבח היה ּכיצד? הּׁשנה. ראׁש וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינרין, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו

אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין ּכרחֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו; לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
- הּׁשֹור מת אם ,לפיכ לּלֹוקח. הּבּׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו

לּלֹוקח. ֵֵַמת

ה'תשע"א שבט י' קודש שבת

עּׂשירי 1ּפרק
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ׁשאנסּוהּו‡. ׁשּמכר2מי הּמקח3עד ּדמי ולקח אפּלּו4, , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמּטלטלין5ּתלּוהּו ּבין ממּכר, ממּכרֹו - ׁשּמכר ּבין6עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּומקנה7ּבקרקעֹות ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני לקח8; ׁשּלא ּפי על אף . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
העדים ּבפני מֹודעה9הּדמים מסר אם ,לפיכ קדם10. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עדים לׁשני ואמר חפץ11ׁשּימּכר, מֹוכר ׁשאני ׁשּזה ּדעּו, : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
הרי - אנּוס ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹוני ּׂשדה אֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָּפלֹוני
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים ּכּמה החזיק ואפּלּו ּבטל. ְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּממּכר

הּדמים.12מּידֹו ּומחזיר , ֲִִִַַָָ
וׁשהּוא·. האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּוצריכין

ּבּה: ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא וּדאי, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאנּוס
מֹודעה. אינּה - היה אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָואנּו

ּפׁשרה‚. ּבעֹוּׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל13ּבּמה ; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
על אף מּתנה, קדם מֹודעה מסר אם ּבמחילה, אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - אנּוס ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי

להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם הּנֹותן; ּדעת ּגּלּוי אחר ּבכל14אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
היא מּתנה והּמחילה מּתנה. המקּבל קנה לא - .15לּבֹו ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשהּכהּו„. חברֹו את האֹונס ׁשּמכר,16אחד עד ּתלאהּו אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עּכּו"ם ּבידי ּבין לעּׂשֹות, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תנאיו. שלמות מבלתי נגמר שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן נקח שאם דבר אונסי1)שיש דיני בו נתבארו
לזה. והדומה במכירתו מודעה והמוסר (=ת2)המכירה זביני" זביניה - וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא לובבא

הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו ומכר, למכור והכריחוהו המוכר ולא3)את האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. הלכה להלן ראה במתנה, (הראב"ד,4)כן מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו אומרים ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

למלך. במשנה וראה הרי"ף) למכור.5)לדעת לאנסו כדי העץ, על המוכר את תלה הלוקח סב.6)כלומר, קמא בבבא נראה כן
מח:).7) בתרא (בבא הגמרא של וטרייא בשקלא מפורש אם8)הוזכר אלא מכירה מכירתו שאין אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא

בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר זה הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל רבינו סובר אבל אני", "רוצה אמר
א). הלכה אישות מהלכות ד פרק ועיין יוסף בתרא9)בית בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל העדים בפני הודה אלא

המעות את לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר, זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא מח:
וחזר שדה שהגוזל פי על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך על לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין
הלכה גזילה מהלכות ט (פרק ונאמן הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו שלקחו הבעלים והודו מהבעלים ולקחה
וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה נאמן המוכר אין גזלן הוחזק שלא כאן אבל גזלן, שהוחזק מפני אלא זה אין - ט"ו)
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות קיבל שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו שמי הדבר
ולא "אונס", של דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר "עד כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה

מתנה]. מתנתו לעדים10)שתהא מוקדמת הודעה שנותן היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך לעדים "שמודיע
המכר. של האמיתי הרקע שניים".11)על בפני "מודעה מ. בתרא טוען12)בבא מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין שגזלן לפי
יא). והלכה ב הלכה זה13)ונטען תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד אחד וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והרי קצת לו מוותר לנו,14)שחבירו מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל והודעה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על אף - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה צריך ולא

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו אונס16)שהרי ואף אחרים, ייסורים הדין: והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
להלן. מהעובדה שיוצא כפי ממון,
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מּידֹו42ּבטל ׁשּקנּו ּפי על ואף .43הּדר על הּמֹודעה, לבּטל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה
נתקּימּו אם הּקֹונה: ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלקּימן,
לא - הּתנאי נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ּב·. אמּורים? ּדברים ׁשּקֹוניןּבּמה הּדרכים מן ּבדר ׁשּקנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

עּתה, קנה לא אם אבל הּתנאי. את לקּים עליו יׁש והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהן,
נתקּים לא ואם יקנה, זה הּתנאי נתקּים ׁשאם עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתנה
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
וכל ,וכ ּכ לעּׂשֹות קנּיתֹו סמ ׁשהרי היא, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאסמכּתא

להקנֹותֹו. ּבלּבֹו גמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאסמכּתא
מנת‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?

הרי - ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיל
אֹותֹו עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
אם לֹו: ואמר התנה אם אבל קנה. לא - הל ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹהּיֹום
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל
ּבאֹותֹו עּמֹו והל ;וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה ּבית ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּתן
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף לֹו, ׁשהביא אֹו ֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיֹום
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. חֹוזר אני אם לֹו: ואמר לחברֹו, ערבֹון הּנֹותן ,ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָלפיכ
ל אכּפל ּבי, חֹוזר אני ואם אֹומר: והּלה ,ל מחּול ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹערבֹוני
הּוא ׁשהרי הערבֹון, זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם ;ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבֹונ
לכּפל אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּתחת

קנה. לא ואסמכּתא היא, אסמכּתא ׁשּזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהערבֹון,
ואמר‰. הּׁשטר, את והׁשליׁש חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכן

והּגיע ׁשטרֹו; לֹו ּתן ּפלֹוני, יֹום עד ל נתּתי לא אם ְְְְִִִִִֵַַַָָֹלֹו:
אסמכּתא ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - לֹו נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן

ִהיא.
.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין ּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ל אּתן - ּכ ּתעּׂשה אם אֹו ּכ יהיה אם ּובׁשטר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
- ּתעּׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמנה
ׁשהיה אֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף ;ל אּתן ולא ל אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לא יהיה', לא אם יהיה 'אם האֹומר ׁשּכל קנה. לא - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּדבר
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין דעּתֹו ׁשהרי והקנה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגמר

יהיה. ְִֶֹלא

.Ê;וקנה ּכלל, אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכל
'אם ּכיצד? מעכׁשו. הקנה לא להקנֹותֹו, גמר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאּלּו
מּידֹו וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתי
ּכל וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áׁשהּוא הּמכירה ּבׁשעת ּופרׁש ּׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּכדי ׁשּנמנע הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
,לפיכ ּתנאי. על ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנֹות
נמנע אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו להעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - חּטים ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעּׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו פרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקרקע;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעּׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף סתם, הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
לא ׁשהרי חֹוזר; אינֹו - נעּׂשה ולא ,וכ ּכ לעּׂשֹות ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא

ּודברי ּדברים.פרׁש, אינן ׁשּבּלב ם ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
.Èזה מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמי

קנה; - ּפלֹוני לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם לפלֹוני': ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִִִֶָָָָאֹו
נתנֹו ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי, קּים לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ׁשהתנּו הּלֹוקח אֹו הּמֹוכר וכן קנה. לא - לֹו ׁשּקבע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּזמן
הרי - הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני ּבזמן הּמּקח לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיחזיר

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמכר
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו הּקרקע לי ּתחזיר מעֹות לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּיהיּו
ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
קּים, הּתנאי הרי - זֹו קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָמעֹות
מּדעּתֹו ׁשהרי רּבית, אבק ּבזה ואין ּפרֹות. אֹוכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּלֹוקח

זה. ּבתנאי עצמֹו ְְִִֵֶַַחּיב
.·Èחצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעּׂשה

לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשמעֹון,
קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי יהיּו אם ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָהּׁשליח:
ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית אּתה לֹו: ואמר ראּובן והׁשיבֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַָָזֹו;
מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ּכלֹומר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחים.
לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא זֹו. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּדברי על זה קרֹוב ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקנה
גמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה, ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשליח,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקנה. ְְְִֵֵֶַָָֹֹולא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(בגט42) המודעה ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה) דמסר מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
היוצאות והמודעות המודעות כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד נוסח ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית
הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א לדעת אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות אומרים וכן, עולם, עד המודעות מתוך
בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן הרשב"א אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה שבמודעה לטעון, יכול
בעצת היום הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה, ערך אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה, ביטול
של מפורש צו שצריך ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר במתנה וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א

העדים. פסול של לשיגרה) הפך כבר (שהיום הזה הנוסח את לכתוב לו43)הנותן יש אבל לדברים. קניין אין כי אם כלומר,
ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה שהוא כמה עד זה, לקניין ערך

הקניין. גם מועיל לא מפני1)המודעה קיימין שאינן מחוייבין לזה והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

dxikn zekld - hay 'i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּׂשראל ּבידי ׁשּׂשכר17ּבין ּבאחד ּומעּׂשה אנס. זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
חֹוב ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעּׂשר מחברֹו ּביד18ּפרּדס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשנים ׁשלׁש הּׂשֹוכר ׁשאכלֹו ואחר אם19הּמּׂשּכיר, לֹו: אמר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לקּוח ׁשהּוא ואטען ּׂשכירּות ׁשטר אכּבׁש לי, ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹלא

אנס ׁשּזה חכמים, ואמרּו ּבזה20ּבידי; ּכּיֹוצא ּכל וכן .21. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אם ,ּבֹו22לפיכ וכפר ּדין, ּבבית הּמּׂשּכיר וטען23ּתבעֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ׁשּלֹו מֹודעה24ׁשהּפרּדס הּמּׂשּכיר מסר ּכ ואחר ואחר25, , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר הרי - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכ

ּבפניהם ׁשּכפר העדים והם אנּוס. ׁשהּוא עדים ּבבית26לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמֹודעה עדי והם בזה27ּדין, ּכּיֹוצא ּכל וכן .28. ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

אמּורים‰. ּדברים הּוא29ּבּמה ׁשהרי ּבאּנס; חמסן,30? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּברצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את ׁשּכֹופה אבל31מּפני . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

אין32הּגֹוזל - ׁשּגזל ּׂשדה לקח ּכ ואחר ּבגזלן והחזק ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מֹודעה, למסר צרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוכר

.Âהּמֹודעה הּממּכר33עדי ּבאֹותֹו עצמן הם לחּתם להם יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אמר ואפּלּו ּכלּום. ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנמסרה

הּמֹודעה34להם הרי - אנס ּבלא מכרּתי ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּמכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקּימת;

מֹוכר. אני ְֲִִִֵּברצֹוני
.Êהֹודה אם ׁשּמסר36ּבפניהם35וכן אחר הּדמים ׁשּלקח ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּכ על ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָמֹודעה
מנה אם אבל אנּוס. ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיֹודה,

להחזיר. חּיב - ּבפניהם ְְֲִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Áעליו הּמכר37העידּו הּמֹודעה38עדי הרי39ׁשּבּטל - ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אמר ואם ּבטלה. יֹודעין,40הּמֹודעה היּו הּמֹודעה: לעדי ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָ
דמֹודעי ּומֹודעי הּמֹודעה, לבּטל לֹוקח ׁשאני קנין ,41ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ואיני ּבטל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּכל
הּמכר הרי - לעֹולם האּנס לזה להקנֹות ּבדעּתי ואין ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹודעין,
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לביצוע,17) ניתן תמיד שלא מכיוון - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע יכול שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה שכותבים בגמרא, שאמרו כמו

ועליך). עלי המתחיל דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא מפני לדין, אף18)מצייתים הנקרא שכירות, שטר היינו
טז). קטן סעיף (סמ"ע, השוכר של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב, שטר שקנה19)הוא לטעון המחזיק יכול שאז

ב). הלכה ונטען טוען מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים המקח.20)הקרקע כל הפסד למוכר, צפוי כל21)שהרי היינו
הפחדה. ידי על ואפילו ממון, דלעיל.22)אונס בעובדא האונס נתברר כיצד לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

יצאו23) וכך בידו, הוא שלקוח וטען בשכירות, באמת וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה זו שהפחדה כלומר,
לאור. אונס,24)הדברים זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה, את שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהשלים סימן זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר אומר25)שהרי שהמוכר
זה שהרי לו, שימכור כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח, של הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית
בכדי רק ימכור שהוא בזה מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו ימכור אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור כלל בדעתו אין אבל האיום, את את26)לגלות שמעו אבל ההפחדה, את שמעו לא כי שאם
ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר לא אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו בשכירותו שלו הכפירה

זו. אפילו27)כפירה שמספיק מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו המודעה שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש הפחדה.28)אם ידי על אונס כל מודעה.29)כלומר, טעם30)שצריך נתינת זו אין

דברי העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן (סמ"ע "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה, צריך למה
ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". שכל31)רבינו א בהלכה למעלה שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי על שאף

חמסן נקרא ואינו א) הלכה (למעלה מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו זה הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא
ויפה באונס היה זה כל - אני" "רוצה אמירתו ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה שמסר כיוון - סב.) קמא (בבא

א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה "חמסן". רבינו שגזלן,32)קראו הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
"קרקע נחמן דרב משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל; כל זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם אף
קנייתו אין שגזלן הונא רב בדברי מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על לחלוק בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין
שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם). זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי על אף מעות, שנתן אף קניין,
ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין קניינו אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן הונא, רב על חולק ביבי

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה שמסר או חתם33)שם) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה הבאה.34)על ההלכה מתוך מז:).35)יוצא (שם בגזלן מפורש זה דין

המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד שטעם משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה בעניין משווה והרמב"ם
ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות הרמב"ם (לשון גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס כמו כלומר,36)ולא

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים (מגידֿמשנה).37)שראו במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: יש38)ערכין אם במתנה, אבל
אין המודעה בלי אף אונס, יש אם במתנה שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין המודעה, את בטל אם אף אונס,

א זה אחרי בטל אם מודעה, רק ויש אונס אין אם אבל מתנה. התוספות,המתנה בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה המודעה, ת
ראשונים). הרבה בשם שם שהרי39)ורמ"א המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס יש אם הכסףֿמשנה לדעת

והביטול האונס, בגלל המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף המקח קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
אונס. מתוך שנעשו אף המודעה.40)קיים ביטול על מודעה לעשות אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר כשם

המודעה.41) ביטול על המודעה את ואף המודעה, את לבטל קניין שמקבל היינו,
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מּידֹו42ּבטל ׁשּקנּו ּפי על ואף .43הּדר על הּמֹודעה, לבּטל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה
נתקּימּו אם הּקֹונה: ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלקּימן,
לא - הּתנאי נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ּב·. אמּורים? ּדברים ׁשּקֹוניןּבּמה הּדרכים מן ּבדר ׁשּקנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

עּתה, קנה לא אם אבל הּתנאי. את לקּים עליו יׁש והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהן,
נתקּים לא ואם יקנה, זה הּתנאי נתקּים ׁשאם עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתנה
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
וכל ,וכ ּכ לעּׂשֹות קנּיתֹו סמ ׁשהרי היא, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאסמכּתא

להקנֹותֹו. ּבלּבֹו גמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאסמכּתא
מנת‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?

הרי - ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיל
אֹותֹו עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
אם לֹו: ואמר התנה אם אבל קנה. לא - הל ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹהּיֹום
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל
ּבאֹותֹו עּמֹו והל ;וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה ּבית ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּתן
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף לֹו, ׁשהביא אֹו ֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיֹום
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. חֹוזר אני אם לֹו: ואמר לחברֹו, ערבֹון הּנֹותן ,ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָלפיכ
ל אכּפל ּבי, חֹוזר אני ואם אֹומר: והּלה ,ל מחּול ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹערבֹוני
הּוא ׁשהרי הערבֹון, זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם ;ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבֹונ
לכּפל אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּתחת

קנה. לא ואסמכּתא היא, אסמכּתא ׁשּזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהערבֹון,
ואמר‰. הּׁשטר, את והׁשליׁש חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכן

והּגיע ׁשטרֹו; לֹו ּתן ּפלֹוני, יֹום עד ל נתּתי לא אם ְְְְִִִִִֵַַַָָֹלֹו:
אסמכּתא ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - לֹו נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן

ִהיא.
.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין ּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ל אּתן - ּכ ּתעּׂשה אם אֹו ּכ יהיה אם ּובׁשטר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
- ּתעּׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמנה
ׁשהיה אֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף ;ל אּתן ולא ל אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לא יהיה', לא אם יהיה 'אם האֹומר ׁשּכל קנה. לא - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּדבר
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין דעּתֹו ׁשהרי והקנה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגמר

יהיה. ְִֶֹלא

.Ê;וקנה ּכלל, אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכל
'אם ּכיצד? מעכׁשו. הקנה לא להקנֹותֹו, גמר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאּלּו
מּידֹו וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתי
ּכל וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áׁשהּוא הּמכירה ּבׁשעת ּופרׁש ּׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּכדי ׁשּנמנע הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
,לפיכ ּתנאי. על ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנֹות
נמנע אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו להעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - חּטים ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעּׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו פרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקרקע;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעּׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף סתם, הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
לא ׁשהרי חֹוזר; אינֹו - נעּׂשה ולא ,וכ ּכ לעּׂשֹות ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא

ּודברי ּדברים.פרׁש, אינן ׁשּבּלב ם ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
.Èזה מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמי

קנה; - ּפלֹוני לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם לפלֹוני': ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִִִֶָָָָאֹו
נתנֹו ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי, קּים לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ׁשהתנּו הּלֹוקח אֹו הּמֹוכר וכן קנה. לא - לֹו ׁשּקבע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּזמן
הרי - הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני ּבזמן הּמּקח לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיחזיר

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמכר
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו הּקרקע לי ּתחזיר מעֹות לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּיהיּו
ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
קּים, הּתנאי הרי - זֹו קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָמעֹות
מּדעּתֹו ׁשהרי רּבית, אבק ּבזה ואין ּפרֹות. אֹוכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּלֹוקח

זה. ּבתנאי עצמֹו ְְִִֵֶַַחּיב
.·Èחצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעּׂשה

לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשמעֹון,
קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי יהיּו אם ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָהּׁשליח:
ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית אּתה לֹו: ואמר ראּובן והׁשיבֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַָָזֹו;
מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ּכלֹומר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחים.
לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא זֹו. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּדברי על זה קרֹוב ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקנה
גמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה, ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשליח,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקנה. ְְְִֵֵֶַָָֹֹולא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(בגט42) המודעה ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה) דמסר מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
היוצאות והמודעות המודעות כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד נוסח ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית
הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א לדעת אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות אומרים וכן, עולם, עד המודעות מתוך
בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן הרשב"א אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה שבמודעה לטעון, יכול
בעצת היום הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה, ערך אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה, ביטול
של מפורש צו שצריך ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר במתנה וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א

העדים. פסול של לשיגרה) הפך כבר (שהיום הזה הנוסח את לכתוב לו43)הנותן יש אבל לדברים. קניין אין כי אם כלומר,
ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה שהוא כמה עד זה, לקניין ערך

הקניין. גם מועיל לא מפני1)המודעה קיימין שאינן מחוייבין לזה והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו
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יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èועמ וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ּבׁשלׁשוכן ד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;

�
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ּופיה‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּכל - מּבחּוץ ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלחּוץ,
ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּבגּבּה אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
טהֹור. והּבית הּטמאה, ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּתֹוכּה
ּכלים אבל הּבית, אּלא טמא אין - ּבּבית הּטמאה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּטמאה היתה טהֹורים. ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה
ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל - ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבתֹוכּה
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגּבּה
ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אבל ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל -ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּכנג ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר הּטמאה.ּכל ד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהיתה
האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּבּבית
- ּגּביהן על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה על אהל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמביאין
וסתם ּפחּותה היתה אם אבל ּומחלחלת; ּכלי ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבזמן
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקֹום
יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא טפח חלל ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעד
טפח הארץ מן גבֹוהה היתה אחד. ּבמקֹום טפח חלל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבּה
טמאין, ׁשּתחּתיה וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוטמאה
אהל ׁשהּוא מּפני טהֹור, וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּפני
אּלא טמא אין - בתֹוכּה טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל
מּנחת היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹוכּה.
ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לחּוץ ּופיה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היה טמא. הּתהֹום ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעד
היתה ּבלבד. הּבית אּלא טמא אין - ּבּבית טמאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין - בתֹוכּה ְְֵֵֶָָָָָֻטמאה
ּכלי·. והיא לפנים, ּופיה הּפתח ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא, ּגּבּה על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבחּוץ

והּבית הּטמאה, מּכנגד חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
היתה טמא. הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
- ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא; הּכל - ּבּבית אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּגּבּה
ׁשּבתֹוכּה וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד, ּכאהל והּבית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּפני
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ׁשהּכלי - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמא
ּוגבֹוהה אפּוצה, אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה היתה ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשּנתּבאר.
הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּתהֹום

טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה
ּגבּה‚. ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה„. על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל

ּתחּת וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה -היתה ּגּבּה על אֹו יה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
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.‚Èזה הרי - חׁשּוב ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא
יהיה ׁשּלא והּוא ּדין. ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻקנה.

ָאנּוס.
.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?

ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו,
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנים. אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע
ׁשּיהיה והּוא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יּתנּו. לא - מּלבֹוא ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹחלי

חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית
.ÂËּפי על אף ּכלל, ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב

מּתנה זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי - ּכלּום לֹו חּיב היה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
עלי 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ואינּה ְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא,
'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדים
לֹו ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני עדים: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבפני
ׁשאמר ּכמי זה הרי - 'ּבׁשטר' ואמר הֹואיל עדי'; 'אּתם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם. וחּיב עדים', עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הוּו
עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום. אצלֹו לֹו היה ׁשּלא יֹודעים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהעדים

הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכמֹו
.ÊËחּיב הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב

מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשּנתנֹו ְְְֵֶַַַָָָָּומצּוי
.ÊÈחּיב - ּבּתּה את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

ל ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני דבריםלזּונּה? ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבאמירה. ְֲִִִַַָהּנקנין

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצים ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ואחר דינרין, מאה לחברֹו חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹוּׂשין:
אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו, מּבעל קֹונין עצמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּיב
יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול זה החֹוב הרי - ּכ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעּׂשה
ועל ּבֹו. עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני - יעּׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוּׂשין היינּו זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדר

להם. הּדֹומין הּדברים ּובכל ְְְִִִִֶַַָָָּבׁשּדּוכין,

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו; את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור
ואף ּתֹונּו. אל ,עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹתמּכרּו
ׁשּנּתן מּפני לֹוקה, אינֹו - תעּׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעל
זה ּבמכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ׁשהֹונה ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהּׁשבֹון.

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַָָָהֹוניה
ּבׁשוה.·. ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה הֹוניה ּתהא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ּבׁשׁש, ׁשבע ׁשוה אֹו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה ׁשּמכר הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד?
הֹוניה; זה הרי - ּבׁשבע ׁשׁש ׁשוה אֹו ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּולהחזירּה ההֹוניה את לׁשּלם המאּנה וחּיב הּמקח, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָונקנה

לּמתאּנה. ְִֶַַָֻּכּלּה
ׁשוה‚. ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל מּזה ּפחֹות ההֹוניה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו. למחל הּכל ּדר מּׁשתּות ּפחֹות ְְִִֶֶֶַָָֹֹׁשּכל

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הּׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה מּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשוה
אינֹו אֹותֹו המאּנה אבל ּכלל; יקנה ולא החפץ להחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול
הּמקח, ׁשּבטל ּפי על ואף וקּבל. זה רצה אם לחזר, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיכֹול
על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר חּיב המאּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאין
הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה פרּוטה היתה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרּוטה.

ְִלפרּוטֹות.
הּמקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעד

מּזה, יֹותר ׁשהה ואם לקרֹובֹו. אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
חֹוזר. אינֹו - ּבמאתים מאה ׁשוה לקח ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאפּלּו

.Âּבידֹו הּמקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
לֹומר צרי ואין לעֹולם, ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו;
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול
ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמקח היה אם ,לפיכ ּבּׁשּוק. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנמּכר
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל. ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áׁשהּוא ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ להדיֹוט, ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
הֹוניה ּדין יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּבקי.

ְְֵַּבמטּבעֹות.
.Ëדינר וארּבעה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

הרי - ּוׁשמֹונה ּבעּׂשרים אֹו ּדינר ּבעּׂשרים וצרפּה ּכסף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּפחֹות הּצרּוף. ּבטל - זה על יתר היה ההֹוניה. את מחזיר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

מחילה. - ְִִָָמּכאן
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה. מחזיר - ּבמׁשקל ולא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹּבמנין
.‡Èעד - ּבּכרּכים הּסלע? אֹו הּדינר להחזיר חּיב מתי ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָעד

- ׁשם מצּוי הּׁשלחני ׁשאין ּבּכפרים, לׁשלחני; ׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכדי
וחסרֹונּה הּסלע מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות. ערבי עד להחזיר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש
אבנים ספרים, למֹוכר הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻודמיה
אֹותם ׁשּיראה עד לחזר לּלֹוקח ׁשּיׁש ּומרּגלּיֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹובֹות
ּבקיאים הּכל ׁשאין ׁשהן; מקֹום ּבכל ּבהן הּבקיאים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּתּגרים
מדינה, ּבאֹותּה מּכיר היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּבדברים
מרּבה זמן לאחר הּבקי ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמקח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהֹולי

חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה ְֲִֵֵֶֶָָוהֹודיעֹו
.·Èלאחר אפּלּו מּכירּה, היה אם לחברֹו, חסרה סלע ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר היה ואם מחזירּה. זה הרי - חדׁש עּׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשנים
זמן, לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלהֹוציאּה

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚Èּבטל הּמקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר

עד לקרֹובֹו אֹו לתּגר להראֹות הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אסמכתא. מקום.1)שהן זה ובאי חוזרת שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו
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יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èועמ וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ּבׁשלׁשוכן ד ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;

�
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ּופיה‡. הּבית ּפתח ּבתֹו והיא ּבארץ מּטלת ׁשהיא ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת
ּכל - מּבחּוץ ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלחּוץ,
ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּבגּבּה אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא
טהֹור. והּבית הּטמאה, ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּתֹוכּה
ּכלים אבל הּבית, אּלא טמא אין - ּבּבית הּטמאה ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהיתה
הּטמאה היתה טהֹורים. ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה אֹו ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבתֹוכּה
ׁשעל וכל ׁשּבתֹוכּה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל - ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבתֹוכּה
היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, ּכנגד ׁשּתחּתיה וכל ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגּבּה
ּגּבּה על אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻגבֹוהה
אבל ּגּבּה; ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא, הּכל -ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּכנג ׁשהּוא מּכלי חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ׁשּבאויר הּטמאה.ּכל ד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה הּטמאה ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻהיתה
האדם אֹו ׁשהּכלים ּגּבּה. ׁשעל וכל ׁשּתחּתיה וכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּבּבית
- ּגּביהן על הּטמאה ׁשהיתה אֹו הּטמאה על אהל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשּנעּׂשּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמביאין
וסתם ּפחּותה היתה אם אבל ּומחלחלת; ּכלי ׁשהיא ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻּבזמן
אפּוצה ׁשהיתה אֹו ּכלי, אינּה ׁשהרי ּבקׁש, הּנפחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקֹום
יּמצא ׁשּלא ּכדי אטּומה אּלא טפח חלל ּבּה יהיה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעד
טפח הארץ מן גבֹוהה היתה אחד. ּבמקֹום טפח חלל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבּה
טמאין, ׁשּתחּתיה וכל הּבית הרי - ּבּבית אֹו ּתחּתיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוטמאה
אהל ׁשהּוא מּפני טהֹור, וגּבּה ותֹוכּה אחד, אהל ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּפני
אּלא טמא אין - בתֹוכּה טמאה היתה ּכלי. ואינֹו עץ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשל
מּנחת היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּתֹוכּה.
ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לחּוץ ּופיה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
טמא. הרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היה טמא. הּתהֹום ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעד
היתה ּבלבד. הּבית אּלא טמא אין - ּבּבית טמאה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּתֹוכּה. אּלא טמא אין - בתֹוכּה ְְֵֵֶָָָָָֻטמאה
ּכלי·. והיא לפנים, ּופיה הּפתח ּבתֹו ּבארץ הּמּטלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכּורת

ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית וחלּולה, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלם
טמא, ּגּבּה על אֹו ּבתחּתיה הּזית ּכנגד ׁשהּוא ּכל - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבחּוץ

והּבית הּטמאה, מּכנגד חּוץ טהֹור, ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוכל
היתה טמא. הּכל - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח הארץ מן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֻגבֹוהה
- ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבּבית ּכל טמא; הּכל - ּבּבית אֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּגּבּה
ׁשּבתֹוכּה וכל ּגּבּה ׁשעל וכל אחד, ּכאהל והּבית ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמּפני
ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את מביא ׁשהּכלי - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻטמא
ּוגבֹוהה אפּוצה, אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה היתה ְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָׁשּנתּבאר.
הּכל - ּבתֹוכּה אֹו ּבּבית אֹו ּתחּתיה וטמאה טפח, הארץ ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמן
ּבלבד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמאה היתה ּגּבּה. מעל חּוץ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא,
מה ּכל והּבית ותחּתיה טהֹור, ּתֹוכּה אבל טמא, לרקיע ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָעד
על מּנחת היתה חֹוצצת. ּכלי, ׁשאינּה מּפני טהֹור; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשּבהן
עד ּכנגּדֹו - ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית לפנים, ּופיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארץ
היתה טמא. לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על היתה טמא. ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּתהֹום

טמא. והּבית ּתֹוכּה - ּבּבית אֹו ּבתֹוכּה ְְְִִֵַַַַַָָָָֻהּטמאה
ּגבּה‚. ּכל את ממלאה והיא הּבית ּבתֹו ׁשהיא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּכּורת

הּקֹורֹות לבין ּבינּה ואין הּבית, לקֹורֹות למעלה ּופיה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבית,
- ּבּבית טמאה טמא, הּבית - ּבתֹוכּה וטמאה טפח, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻּפֹותח
הּבית לתֹו לצאת הּטמאה ׁשּדר טהֹור; ּׁשּבתֹוכּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה
צּדּה על מּטה ׁשהיתה ּבין להּכנס. ּדרּכּה ואין מּטפח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּבפחֹות
ׁשהיתה ּבין מּטפח, ּפחֹות הּכתל ּובין ּובינֹו לּכתל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּופיה
העליֹונה ּבין ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשּתים ׁשהיּו ּבין אחת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּורת
הּפתח ּבתֹו עֹומדת היתה טפח. ּפֹותח לּכתל אֹו ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּקֹורֹות
וטמאה טפח, ּפֹותח הּמׁשקֹוף לבין ּבינֹו ואין למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻּופיה
טמא; ּׁשּבתֹוכּה מה - ּבּבית טמאה טהֹור, הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבתֹוכּה

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת טמאה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּדר
צּדיה„. על מּנחת והיתה ׁשלם ּכלי ׁשהיא חלּולה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּורת

ׁשהּוא ּכל - ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה נתּון הּמת מן ּוכזית ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבאויר,
ּתֹוכּה ּׁשּבאויר מה וכל טמא, ּובגּבּה ּבתחּתיה הּזית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכנגד
ּבתֹוכּה הּטמאה ּכנגד ׁשאינֹו וכל הּטמאה, ּכנגד אּלא ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻֻטהֹור,
ּׁשּבתֹוכה מה ּכל טמא, הּכל - ּבתֹוכּה טמאה היתה ְְְְֵֶַַָָָָָָָָֹֻטהֹור.
ּתחּתיה. למּטה אֹו ּגּבּה על למעלה הּטמאה ׁשּכנגד ְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻוכל

ּתחּת וטמאה טפח הארץ מן גבֹוהה -היתה ּגּבּה על אֹו יה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּבתֹוכּה ּכל אבל טמא; ּגּבּה ׁשעל וכל טמא, ׁשּתחּתיה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
ּבתֹוכּה טמאה היתה הּטמאה. ּכנגד ׁשהּוא מּכלי חּוץ ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻטהֹור,
ׁשּלמעלה וכל ׁשּתחּתיה וכל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל טמא, הּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
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ּבין אין ואם מּציל. ׁשהאהל טהֹורין; והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
הּבית ּבקרקע ּכטמּונים הן הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמחיצה

ְִֵּוטמאים.
.Êויׁש טפח ּפֹותח ּבֹו ויׁש הּבית, ּתחת קמּור ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּביב

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
ּׁשּב מה - ּבּבית טמאה היתה טהֹור; הּבית טהֹור.- תֹוכֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּבתֹוכֹו
ואין טפח ּפֹותח ּבֹו אין להּכנס. טמאה ׁשל ּדרּכּה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין
היא ּכאּלּו טמא הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה טפח: ּפֹותח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּביציאתֹו
ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה הּבית; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבתֹו
הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, הּטמּונים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָּככלים

.Áּפתיל צמיד ּומּקפֹות אחת ּבכל זית וכחצי חבּיֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻׁשּתי
מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי טמא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית
מּקפֹות הן ׁשהרי הּבית, מחמת מּטּמאֹות ואינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻלטמאה.
טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצמיד
לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן טהֹורה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוחברתּה
- ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי אֹו ּבּפנימי זית וכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָולּבית,
ּבּפנימי זית ּכחצי טהֹורין. והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום

ועּׂשרים אחד ¦§¤§¨¤¤¤ּפרק

וכל‡. ׁשּנאמר: הּמת? ּבאהל ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּנין
יׁש הא הּוא. טמא עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכלי
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. - עליו ּפתיל ְְִִִִֵֶַָָָָָָָצמיד
מּטּמא ׁשאינֹו ּכלי ּבלבד, חרּׂש ּבכלי אּלא מדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב
צמיד ּומּקף סתּום ּפתחֹו היה אם ,לפיכ ּפתחֹו; דר ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ׁשאין הּכלים לכל וחמר קל ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתיל
ּכלי גללים, ּכלי והם: ּפתיל. ּבצמיד ׁשּיּצילּו טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמקּבלין
העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָאבנים,
ואינן ּפׁשּוטין ׁשהן עץ ׁשל ּונסרים ּבמּדה, הּבא עץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּוכלי
אם ּפתיל. ּבצמיד מּצילין אּלּו ּכל מּתכת. ּכלי וגלמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלים,
לּבלּועין וחמר קל נּצלּו, הּמּקף הּכלי ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהּדברים
ׁשּמּצילין לכלים אהלים ּבין מה האהלים. ׁשּתחת ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹולּכלים
ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבצמיד

ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין ְְְִִִִִַַָָֹוהאהלים
נקּוב·. ׁשּקצתֹו ּפי על אף ּבכּסּוי. מּציל - ׁשּכפהּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשּפ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן ְֲֵֶֶָָָנקב
על‚. טפח ּבהן היּו אם ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּפי על אף הארץ, על ּפיהם על ּוכפאן טפח רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
ּכל מּצילין אּלּו הרי - הּצדדין מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל. והאהל ּכאהל ׁשהן מּפני הּתהֹום, עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
חרּׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׁש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשּמרחּה ּפי על אף ּפיה, על ׁשּכפּויה חבית ּכיצד? ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּצילין.

צמיד ׁשּנאמר: טמא; ּׁשּתחּתיה מה ּכל - הּצדדין מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבטיט
לּכתל ּפיה הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹּפתיל
ּכל ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומרחּה
מּצלת; אינּה - הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכנגּדּה
ׁשאר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אהל, מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאין
ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין ׁשהן מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני
ׁשאין טפח, הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי לפיכ אהל. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּׁשּום
ּדפן להן ׁשּיהיה עד אהלים ּדפנֹות עם מּצילין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּכלים
האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ[טפח].
חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף לזה, זה והדּביק טפח, חצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּׂשפה

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָטפח
מּצילין„. ּכ האהל, ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּכׁשם

מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי על ׁשהּניחֹו טפח, דפן לֹו ׁשּיׁש מחם ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמקֹום.
טמאה והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו
הּטמאה. על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּכלים

לכתל‰. מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה
הּקֹורה והיתה הּקֹורה, מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻוטמאה
ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת
ּפי היה לא ואם להם. האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻטהֹורים,
ּׁשּבּקדרה מה ּכל - רוח ּביניהם אּלא ּבּקֹורה מכּסה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקדרה

טמאה. עצמּה והּקדרה ְְְְֵֵֵַַָָָָטמא,
.Âהיה אם ּבּבֹור, וכלים ּבּבית וטמאה הּבית, ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבֹור

הרי - טפח דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק ּבנסר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכּסה
טפח ּגבֹוּה לפיו סביב ּבנין לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּלא ּבין דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין הארץ, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
מּמקֹום טפח דפן לֹו יׁש ׁשהרי מּציל, זה הרי - דפן לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיתה

ֵַאחר.
.Êׁשּלּה והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְְְִֶֶַַַַַַָָָחּדּות

על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹיֹוצא
אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּפי
ּכל על מּציל זה הרי - עֹומד הּמּציל והּכלי הּמנֹורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּתּנטל
טהֹורים החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ׁשּבין וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּבחּדּות,
הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום, ְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָעד

טמא. הּכל - לאו ואם והחּדּות; הּכּסּוי ּבין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנראה
.Á,ּפיו על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַַָָהחּדּות

ּבתֹו אֹו החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות
ׁשּבכתלי ּכלים - ּבּבית טמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. - לאו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים,
מּכתלי ׁשאינן מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשל
ּכבר ּבכתליו. מּציל ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבית.
מביאים ׁשהן הּכלים ּככל הּוא הרי הּיׁשן ׁשהּתּנּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבארנּו,
על מּציל אינֹו זה ּומּפני אהלים, נעּׂשין ואינן הּטמאה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאת
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ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצצין, ואינן מביאין ׁשהּכלים ּגּבּה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּפחּותה הארץ על הּמּטלת זֹו ּכּורת היתה אם ,ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלפיכ
נתּון הּמת מן ּוכזית ּבמּדה, ּבאה ׁשהיתה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּופקּוקה
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; הּתהֹום עד ּכנגּדֹו - ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָּתחּתיה
גבֹוהה היתה ּתֹוכּה. אּלא טמא אינֹו - ּבתֹוכּה טמא; ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָלרקיע
טמא; ּבלבד ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה הארץ מעל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻטפח
לרקיע עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על טמא; ּבלבד ּתֹוכּה - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
הּוא ּכאהל - ּבמּדה הּבא עץ ׁשּכלי ּבארנּו, ׁשּכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹטמא.

חֹוצץ. ּולפיכ ּככלים, לא ְְִִֵֵָָֹחׁשּוב,
לאויר,‰. ׁשּוליה על יֹוׁשבת והיא ׁשלם ּכלי ׁשהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכּורת

ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה אֹו ּתחּתיה ְְְְְֶַַַַַָָָָָֻֻוטמאה
הארץ מן גבֹוהה היתה אם אבל ויֹורדת. ּבֹוקעת ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָועֹולה,
אֹו ּתחּתיה וטמאה ּפיה, על ּכפּויה אֹו מכּסה אֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻטפח
ׁשּתחּתיה וכל ׁשּבתֹוכּה ּכל טמא, הּכל - ּגּבּה על אֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבתֹוכּה
הּמאהיל ׁשהּכלי למּטה; הּטמאה היתה אם ּגּבּה, ׁשעל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻוכל
אם ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ואינֹו הּטמאה את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמביא
ּתחּתיה טמאה ּבמּדה, ּבאה אֹו ּבקׁש ּופקּוקה ּפחּותה ְְְְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻהיתה
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת טמאה - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה ְְְַַַַַַָָָָֻאֹו
ּתחּתיה - ּתחּתיה וטמאה טפח גבֹוהה היתה ואם ְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻויֹורדת.
עד ּכנגּדֹו - ּגּבּה על אֹו ּבתֹוכּה טמאה היתה טמא. ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻּבלבד
אהל ׁשהיא מּפני טהֹורין, ׁשּתחּתיה וכלים טמא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלרקיע

ְֶֶוחֹוצצת.
.Âׁשעל ּכלים - ּתחּתיו טמאה ּבאויר: עֹומד ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּגמל

ט ׁשּתחּתיו ּכלים - ּגּביו על טמאה טהֹורים; היהּגּביו הֹורין. ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת זֹו הרי - ּתחּתיו וטמאה ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֻרֹובץ
ּגּבי על אֹו רגלֹו ּתחת רצּוצה טמאה היתה אם וכן ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻויֹורדת.
ּבארנּו ּכבר ויֹורדת. ּובֹוקעת ועֹולה ּבֹוקעת זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָרגלֹו
אֹו הּגמל ּתחת הּמת מן ּוכזית הּנזיר היה ׁשאם ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבנזירּות,
ׁשּנטמא ּפי על אף הּכלים, מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא הּמּטה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּתחת
אּלּו ׁשּכל למד, אּתה ּומּׁשם מגּלח. אינֹו - ׁשבעה ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻטמאת
אֹו האדם מן הּנעּׂשים אהלים ּבטמאת האמּורֹות ְְֲֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֻההלכֹות
ּדברי מהן סֹופרים, מּדברי הּכל - הּכלים מן אֹו הּבהמה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹמן
מגּלח הּנזיר אין ּולפיכ והרחקֹות. ּגזרֹות ּומהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָקּבלה
אכילת אֹו מקּדׁש ּביאת על ּכרת עליהן חּיבין ואין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהן,
ּתרּומה טמאת לענין אּלא אמּורין ּכּלן הּדברים ואין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻקדׁשיו;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְְִִֵֶַַָָוקדׁשים

ה'תשע"א שבט ה' שני יום
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ואהלין,‡. ּפתיל, צמיד הּמת: ּבאהל מּצילין דברים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשה
יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ְְְְְִִִִִִֶַַַַַֹּובלּועין.
ּפתיל צמיד אבל ּותטּמא; ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּומֹונעין
מֹונעין ואינן יתטּמאּו, ׁשּלא הּטהֹורים על מּצילין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹואהלין
ּבית ּכיצד? אחרים. את ּותטּמא ּתצא ׁשּלא הּטמאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאת
הּכלי ׁשּבתֹו ּכל - ּפתיל צמיד מּקף ּכלי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻטמא
הּכלים ּכל - הּבית ּבתֹו אהל ׁשם היה אם וכן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹטהֹורים.
נתּון הּמת מן ּכזית היה אם אבל טהֹורין. האהל ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּבתֹו

הּבית - לבית והכניסֹו ּפתיל ּבצמיד עליו ּומּקף ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבכלים
- הּפנימי ּבאהל הּמת מן ּוכזית אהל ּבתֹו אהל וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹטמא.

טמאים. החיצֹון ׁשּבאהל הּכלים ְִִִֵֵֶֶַַָָֹּכל
הּטמאה.אב·. את ּומֹונעין הּטהֹורים על מּצילין הּבלּועין ל ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֻ

טהֹור. הּבית - לבית ונכנס הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ּכלב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכיצד?
הּמת, לאהל ונכנס טּבעת, ׁשּבלע אדם אפּלּו טּבעת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּבלע
ּכל וכן טהֹורה. הּטּבעת - ׁשבעה טמאת ׁשּנטמא ּפי על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאף
זמן ּכל מּצילין ּובדגים ּובעֹופֹות ּובהמה ּבחּיה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּבלּועין
- הּכלים אֹו מעיהן ּבתֹו הּמת ּובּׂשר מתּו ואם חּיין. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהן

ּבלּוע. ׁשאינֹו ּכמֹו הן ְֲֵֵֵֶַָהרי
ּפי‚. על אף ּבבהמה, ׁשנים ורב ּבעֹוף אחד רב ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹנׁשחט

על מּצילין ואינן ּכמתים, הן הרי - מפרּכסין הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָׁשעדין
מעיהן ׁשּבתֹו הּטמאה את מֹונעין ולא הּבלּועים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻהּכלים

ּתטּמא. ְֵֶַֹׁשּלא
מטּמאה„. ותהיה ּבמעיהן הּטמאה ּתׁשהה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻוכּמה

חּיה ּובׁשאר לעת, מעת ימים ׁשלׁשה - ּבכלב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשּימּותּו?
ּדברים ּבּמה לעת. מעת אחד יֹום - ודגים ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּובהמה
זאב אבל מעיהן; ּבתֹו הּמת ּבּׂשר ּכׁשּנׁשאר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָאמּורים?
טהֹור, הּבּׂשר - הרעי ּבית דר והקיאֹו ּתינֹוק ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבלע

ּבטמאתן. ְְְֲָָָָֻוהעצמֹות
ּכמֹו‰. החּיה, נפׁש ּבבטן אּלא נּצלין הּבלּועין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאין

נּצלין. אינן - והאבנים הּכלים ּבגּוף הּבלּועין אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו;
ׁשּנבלע ּומלמד מּתכת, ׁשל הּצּנֹור ּבֹו ׁשּנבלעה ּכֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?
ונכנסּו ּבתֹוכּה, מבלעת טּבעת ׁשהיתה ּולבנה הּדרּבן, ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֻּבֹו
הן והרי נראין ׁשאין ּפי על אף נטמאּו, - הּמת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹלאהל
ּפתיל. ּבצמיד אּלא מּצילין ּבכלים הּבלּועין ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמחּפין;
ונטמא הּתּנּור, ּבטפלת מבלעין ׁשהיּו טּבעת אֹו מחט ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֻוכן
הּכלים נטמאּו - לאוירֹו ׁשרץ ׁשּנפל אֹו הּמת ּבאהל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּתּנּור
הֹואיל - ּפתיל צמיד מּקף הּתּנּור היה ואם הּטפלה. ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּבתֹו
ּגּביו ׁשעל ּבּטיט הּמבלעין הּכלים אף טהֹור, ְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻוהּתּנּור
אֹו מחט והיתה ּפתיל צמיד הּמּקפת חבית וכן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻטהֹורים.
ואין טמאין אּלּו הרי - מּצּדּה החבית ּבמגּופת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָטּבעת
היּו אם ּפיה: ּכנגד החבית ּבמגּופת היּו הּמת. ּבאהל ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּצילין
ואם טהֹורין, - לאוירּה יֹוצאין ואינן החבית לתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָנראין
ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ּכלי ׁשאין טמאין; - לאוירּה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיצאּו
ּתחּתיהן יׁש ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּבתֹוכֹו, הּכלים על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמּציל
הרי - אוירּה לתֹו ׁשֹוקעין ׁשהן ּפי על אף הּׁשּום, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָּכקלּפת

טהֹורין. ְִֵאּלּו
.Âואין טמאין הן הרי - ּבית ׁשל ּבקרקעיתֹו הּבלּועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכל

ּכן ּׁשאין מה הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו האהל ׁשּקרקע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּצלין;
טמּונים וכלים ּבּבית הּטמאה ּכיצד? ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבכתליו,
יׁש אם טמאים. - אּמה מאה ּתחת אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבקרקעיתֹו,
אחד. אהל ּתחת הן ׁשהרי טהֹורין, - טפח על טפח ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמקֹומן
ּבעלּיה, וטמאה הּבית ּגּבי ׁשעל לעלּיה דֹומה? זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלמה
ארצֹו, מּכלּפי ּבמחיצה הּבית חלק אם וכן טהֹור. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהּבית
למעלה ׁשּבּבית ּכלים - והארץ הּמחיצה ּבין הּטמאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוהיתה
ּכמֹו הּטמאה, מֹונעין האהלים ׁשאין טמאין; הּמחיצה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻמן
ׁשּבין ּכלים - הּמחיצה מן למעלה הּטמאה היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבארנּו.
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ּבין אין ואם מּציל. ׁשהאהל טהֹורין; והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּמחיצה
הּבית ּבקרקע ּכטמּונים הן הרי - טפח ּגבּה והארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמחיצה

ְִֵּוטמאים.
.Êויׁש טפח ּפֹותח ּבֹו ויׁש הּבית, ּתחת קמּור ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּביב

ּבתֹוכֹו טמאה והיתה טפח, ּפֹותח לּבית חּוץ ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּבפתחֹו
ּׁשּב מה - ּבּבית טמאה היתה טהֹור; הּבית טהֹור.- תֹוכֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

טמאה והיתה טפח, ּפֹותח ּביציאתֹו ואין טפח ּפֹותח ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהיה
טהֹור, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה טמא; הּבית - ְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּבתֹוכֹו
ואין טפח ּפֹותח ּבֹו אין להּכנס. טמאה ׁשל ּדרּכּה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשאין
היא ּכאּלּו טמא הּבית - ּבתֹוכֹו טמאה טפח: ּפֹותח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּביציאתֹו
ׁשהן מּפני טמא, ּׁשּבתֹוכֹו מה - ּבּבית טמאה הּבית; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבתֹו
הּתהֹום. עד ּכמֹוהּו הּבית וקרקע ּבּקרקע, הּטמּונים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָּככלים

.Áּפתיל צמיד ּומּקפֹות אחת ּבכל זית וכחצי חבּיֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֻׁשּתי
מטּמא; ׁשעּור חצי ׁשאין טהֹורֹות, הן - הּבית ּבתֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻּומּנחֹות
ּפתיל צמיד ואין ּכזית, ּבּבית יׁש ׁשהרי טמא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּבית
מּקפֹות הן ׁשהרי הּבית, מחמת מּטּמאֹות ואינן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻלטמאה.
טמאין, והּבית היא - מהן אחת נפּתחה ּפתיל. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצמיד
לזה זה ּפתּוחים ׁשהן חדרים ׁשני וכן טהֹורה. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוחברתּה
- ּבחיצֹון זית וכחצי ּבאמצעי אֹו ּבּפנימי זית וכחצי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָולּבית,
ּבּפנימי זית ּכחצי טהֹורין. והאמצעי והּפנימי טמא, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהחיצֹון
והחיצֹון והאמצעי טהֹור, הּפנימי - ּבאמצעי זית ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוכחצי

להּכנס. ּדרּכּה ואין לצאת הּטמאה ׁשּדר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻטמאים;

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום

ועּׂשרים אחד ¦§¤§¨¤¤¤ּפרק

וכל‡. ׁשּנאמר: הּמת? ּבאהל ׁשּמּציל ּפתיל לצמיד ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּנין
יׁש הא הּוא. טמא עליו ּפתיל צמיד אין אׁשר פתּוח ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכלי
ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי טהֹור. - עליו ּפתיל ְְִִִִֵֶַָָָָָָָצמיד
מּטּמא ׁשאינֹו ּכלי ּבלבד, חרּׂש ּבכלי אּלא מדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכתּוב
צמיד ּומּקף סתּום ּפתחֹו היה אם ,לפיכ ּפתחֹו; דר ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ׁשאין הּכלים לכל וחמר קל ׁשּבתֹוכֹו. ּכל על הּציל - ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתיל
ּכלי גללים, ּכלי והם: ּפתיל. ּבצמיד ׁשּיּצילּו טמאה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻמקּבלין
העֹוף, ועצמֹות ועֹורֹו הּדג עצמֹות ּוכלי אדמה, ּכלי ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָאבנים,
ואינן ּפׁשּוטין ׁשהן עץ ׁשל ּונסרים ּבמּדה, הּבא עץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּוכלי
אם ּפתיל. ּבצמיד מּצילין אּלּו ּכל מּתכת. ּכלי וגלמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלים,
לּבלּועין וחמר קל נּצלּו, הּמּקף הּכלי ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻהּדברים
ׁשּמּצילין לכלים אהלים ּבין מה האהלים. ׁשּתחת ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹולּכלים
ּפתיל, ּבצמיד אּלא מּצילין אינן ׁשהּכלים ּפתיל? ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבצמיד

ּבלבד. ּבכּסּוי מּצילין ְְְִִִִִַַָָֹוהאהלים
נקּוב·. ׁשּקצתֹו ּפי על אף ּבכּסּוי. מּציל - ׁשּכפהּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשּפ

ּכסתּום. הּוא הרי - קטן ְֲֵֶֶָָָנקב
על‚. טפח ּבהן היּו אם ּפתיל, ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּפי על אף הארץ, על ּפיהם על ּוכפאן טפח רּום על ְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָטפח
ּכל מּצילין אּלּו הרי - הּצדדין מן ּפתיל ּבצמיד מרח ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
מּציל. והאהל ּכאהל ׁשהן מּפני הּתהֹום, עד ּׁשּתחּתיהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹמה
חרּׂש ּכלי אהלי ׁשאין חרׁש, ּכלי הּכלי היה ּכן אם ְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשּמרחּה ּפי על אף ּפיה, על ׁשּכפּויה חבית ּכיצד? ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּצילין.

צמיד ׁשּנאמר: טמא; ּׁשּתחּתיה מה ּכל - הּצדדין מן ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבטיט
לּכתל ּפיה הדּביק ּגּבֹו. על ּפתיל צמיד ולא עליו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֹֹּפתיל
ּכל ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על מּצלת - הּצדדים מן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומרחּה
מּצלת; אינּה - הּצדדין מן מרח לא ואם ּבּכתל. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּכנגּדּה
ׁשאר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אהל, מּׁשּום מּציל חרּׂש ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאין
ּדבּוקֹות ּפּיֹותיהן ׁשהיּו ּפתיל ּבצמיד הּמּצילין הּכלים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
מּצילין ׁשהן מּפני ּפתיל, צמיד ּבלא מּצילין - הּבית ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבדפני
ׁשאין טפח, הּכלי ּבדפן ׁשּיהיה צרי לפיכ אהל. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּׁשּום
ּדפן להן ׁשּיהיה עד אהלים ּדפנֹות עם מּצילין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּכלים
האהל מּדפן יֹוצא והיה טפח, חצי דפן לּכלי היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ[טפח].
חלל ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף לזה, זה והדּביק טפח, חצי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּׂשפה

אחד. מּמקֹום טפח ׁשּיהיה עד מּציל, אינֹו - ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָטפח
מּצילין„. ּכ האהל, ּדפנֹות עם מּבפנים ׁשּמּצילין ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּכׁשם

מּכל ּכּסּוי נעּׂשה האהל ׁשהרי לאהל, סמכן אם לאהל ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹחּוץ
ּגּבי על ׁשהּניחֹו טפח, דפן לֹו ׁשּיׁש מחם ּכלי ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמקֹום.
טמאה והיתה האהל, לדפן ּפיו וסמ לאהל חּוץ ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻיתדֹות
חצר לכתל סמּו היה ואם טהֹורין. ׁשּבתֹוכֹו ּכלים - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּתחּתיו
ּולפיכ אהל; ּכתל ׁשאינן לפי מּציל, אינֹו - גּנה לכתל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאֹו
הּטמאה. על האהילּו ׁשהרי טמאים, הּכלי ׁשּבתֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּכלים

לכתל‰. מּכתל נתּונה והיא טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקֹורה
הּקֹורה והיתה הּקֹורה, מן ּתלּויה ּוקדרה ּתחּתיה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻוטמאה
ׁשּבּקדרה ּכלים - אֹותּה ּומכּסה ּכּלּה הּקדרה ּבפי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנֹוגעת
ּפי היה לא ואם להם. האהל ּבכּסּוי הּצלּו ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֻטהֹורים,
ּׁשּבּקדרה מה ּכל - רוח ּביניהם אּלא ּבּקֹורה מכּסה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקדרה

טמאה. עצמּה והּקדרה ְְְְֵֵֵַַָָָָטמא,
.Âהיה אם ּבּבֹור, וכלים ּבּבית וטמאה הּבית, ׁשּבתֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּבֹור

הרי - טפח דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי אֹו חלק ּבנסר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמכּסה
טפח ּגבֹוּה לפיו סביב ּבנין לּבֹור היה טהֹור. ּׁשּבּבֹור מה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
ׁשּלא ּבין דפן לֹו ׁשּיׁש הּמּציל ּבכלי ׁשּכּסהּו ּבין הארץ, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
מּמקֹום טפח דפן לֹו יׁש ׁשהרי מּציל, זה הרי - דפן לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיתה

ֵַאחר.
.Êׁשּלּה והּפרח ּבתֹוכֹו, ּומנֹורה הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְְְִֶֶַַַַַַָָָחּדּות

על הּמת ּבאהל הּמּציל ּכלי ונתן החּדּות, ּפי ּומכּסה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹיֹוצא
אם רֹואין: - הּמנֹורה ּפרח על נׁשען הּוא והרי החּדּות ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּפי
ּכל על מּציל זה הרי - עֹומד הּמּציל והּכלי הּמנֹורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּתּנטל
טהֹורים החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ׁשּבין וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַׁשּבחּדּות,
הּפרח ׁשּׂשפת ּפי על אף טהֹורה, הּמנֹורה ואף הּתהֹום, ְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָעד

טמא. הּכל - לאו ואם והחּדּות; הּכּסּוי ּבין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנראה
.Á,ּפיו על נתּון הּמּציל ּוכלי הּבית ּבתֹו הּבנּוי ְְִִִִַַַַַַַַָָהחּדּות

ּבתֹו אֹו החּדּות ּוּׂשפת הּכלי ּׂשפת ּבין טמאה ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֻוהיתה
מֹונע הּבית ׁשּבתֹו האהל ׁשאין טמא; הּבית - ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחּדּות
ׁשּבכתלי ּכלים - ּבּבית טמאה היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָהחּדּות,
רחבים החּדּות ּכתלי היּו ואם טמאים. - לאו ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָטהֹורים,
מּכתלי ׁשאינן מּפני טהֹורים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּׁשל
ּכבר ּבכתליו. מּציל ּכ ּבתֹוכֹו, החּדּות ׁשּמּציל ּוכׁשם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבית.
מביאים ׁשהן הּכלים ּככל הּוא הרי הּיׁשן ׁשהּתּנּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבארנּו,
על מּציל אינֹו זה ּומּפני אהלים, נעּׂשין ואינן הּטמאה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאת
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ׁשהיה הּמתמרחין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּמּוריס ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּדבּוקין והּכל הֹואיל זר, ּכמֹו הּכלי ּובין הּכּסּוי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּמתמרח

מּציל. זה הרי -ֲִֵֶַ

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

מה‡. ּכל על מּצילין - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילים הּכלים ְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָּכל
זהּו ׁשטף. ּוכלי ּבגדים ּבין מׁשקין, ּבין אכלין ּבין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּׁשּבתֹוכן,
צמיד הּמּקף חרס ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל
חרס ּכלי ּבתֹו היּו אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָחרס
מה ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
חרס ּוכלי טמאה, מקּבלין אין הּמּצילין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּׁשאר
הארץ עם ּכלי וכל חֹוצץ, אינֹו טמא ּוכלי טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין

ׁשלּב חרס ּכלי אמרּו: לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה חזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי הּכל, על יּציל חבר וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעם
עצמֹו, ּבעיני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור? ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ואחד אני אחד הּכל, על מּציל חרס ּוכלי הֹואיל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאֹומר:
אמרּו: ולמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו חׁשּו ּולפיכ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחבר.
ׁשאּלּו מּפני חרס? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּציל
ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין הארץ עם ּגב על הן טמאים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה
לא ּולעֹולם ּפתיל, צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת
ּכלי ולא מׁשקין ולא אֹוכלין לא הארץ מעם החבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹיׁשאל
טהרה להן אין ׁשהרי טמאין, ׁשהן ּדעת על אּלא ְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחרס
ׁשֹואל ׁשטף ּכלי אבל תּקלה. לידי ּבהן יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
הארץ עם מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ מעם החבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹותם
חכמים חׁשּו לפיכ ּבטהרֹות, ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּומעריב
ּפתיל צמיד ּתחת היה ׁשּכבר ׁשטף ּכלי מּמּנּו יׁשאל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
והרי ׁשּנּצל, מדּמה הּזה הארץ עם ׁשהרי ׁשּלֹו, חרס ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבכלי
ׁשמׁשֹו ויעריב החבר ויטּביל ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּוא
ׁשּלא ּגזרּו זה ּומּפני ּתּקלה. לידי ויבֹוא ּבטהרֹות ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹויׁשּתּמׁש

ׁשּבתֹוכֹו. ׁשטף ּכלי על חרס ּכלי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַיּציל
.·- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻאדם

גזרּו ׁשּלא ׁשּזה לי, ויראה לקבר. ּגֹולל עּׂשאּה ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור.
ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני האדם, על יּציל ׁשּלא חרס ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבֹו. גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְֵֶָָָָָָֹמצּוי,
.‚- ּבקדׁשים אֹו הּפרה ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין חרס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

ּבהן נזהרים ׁשהן מּפני טהרתם, על נאמנים הארץ ְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּמי
יּצי ּולפיכ ׁשהןהרּבה, ּפי על אף ּפתיל ּבצמיד הּכל על לּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

חרס. ֶֶֶׁשל
נתּונה„. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻארּבה

טמאה, הּקדרה - מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה הארּבה ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעל
מאכלין ׁשּבעלּיה ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹוהעלּיה
ׁשּבעלּיה ׁשטף ּוכלי אדם אבל טהֹור, חרס ּוכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקין
ועל האכלים על אּלא חֹוצץ חרס ּכלי ׁשאין ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָטמאים;
ּתחת הּוא ּכאּלּו טהֹור ׁשּבעלּיה וכל חרס, ּוכלי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקין

מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם וטּמאּו חרס. ּבכלי ּפתיל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָצמיד
מּתכֹות ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. דבר ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻוכּיֹוצא
- עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היתה טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּמׁשקין
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
ּפּנה אם וכן טמאּתּו. - בֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה ּבֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשעֹוסקת
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבצק
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאין ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמּצילים
חרס ּכלי ׁשהיה אֹו מטּמא, הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולפיכ
- טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
מּציל זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על מרּדד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּומקצתֹו
ּכמֹו ּבכּסּוי מּציל ׁשהאהל הארּבה, על ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻואף

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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הּקֹורה,‡. ועד הארץ מן טהֹורֹות ּבקנקּנים ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבית
הּטהרה ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם האחד: ּבחציֹו ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה

היּו ואם מּצילֹות, אּלּו הרי מּצילֹות.- אינן - הּטמאה ּכלּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, ְְִִִִִִִִֵֵַַָָָטחן
הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל, - עצמֹו ּבפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹלעמד

אחד. ֶֶָֹאהל
הּצדדין·. מן חּלקֹו אם ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָּבית

ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה הּקֹורֹות, מּכלּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאֹו
טהֹורין. והּקֹורֹות הּמחיצה ׁשּבין אֹו הּכתל ּובין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמחיצה
- לּקֹורֹות מחּצה ּבין אֹו לּכתל מחּצה ּבין הּטמאה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה
ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
הּכלים היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּתצא
מן לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין עצמּה, הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים מקֹום היה אם הּבית: ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. - לאו ואם טמאים, - טפח על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד
טפח:‚. ּפֹותח הּקֹורֹות לבין ּבינֹו ואין ּתבן מלא ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבית

לּקֹורֹות ּתבן ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטמאה
ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאים;
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבפנים,
ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ואם טמאין. לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָטהֹורין,
מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין טמאין; ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָטפח

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ְְְֶֶֶַַַׁשּסתם
הּקרֹוב„. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכתל

למחצה מחצה היתה טהֹור. לּטהרה והּקרֹוב טמא, ְְְְֱֱֳֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלּטמאה
הּבּתים, מּׁשני ּבאחד הּטמאה היתה טמאין. ׁשניהן -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טמאים; - טמאה ּוכלּפי מחציֹו הּכתל: ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻוהּכלים
וכן טמאין. - למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ּוכלּפי ְְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמחציֹו
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ּכלים ּכׁשאר ּפתיל, צמיד מּקף היה ּכן אם אּלא ּׁשּבתֹוכֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻמה
זה, לענין ּככלים אינֹו החדׁש ׁשהּתּנּור ּבארנּו, וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמּצילים.
ּבכּסּוי ּׁשּבתֹוכֹו מה על מּציל ּולפיכ אהל, נעּׂשה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹאּלא
נקרא הּוא הּתּנּור וכּסּוי ּכאהלים. ּפתיל, צמיד ּבלא ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹּבלבד

ְִָסרידא.
.Ëוהרי החדׁש, ּפי על ּוסרידא החדׁש ּבתֹו יׁשן ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתּנּור

הּיׁשן ּכׁשּיּנטל אם רֹואין: - הּיׁשן הּתּנּור ּפי על נׁשען ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּכּסּוי
- לאו ואם טמא; ׁשּבתֹוכֹו וכל הּציל, לא - הּסרידא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹֹּתּפל
ּפי על מּנחת והּסרידא הּיׁשן ּבתֹו החדׁש היה טהֹור. ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכל

ּפ והּכּסּוי החדׁש ּבין יׁש אם ׁשּבתֹוהּיׁשן, ּכל - מּטפח חֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפיו. על מּנחת הּסרידא ּוכאּלּו טהֹור, ְְִִִֶַַַַָָָָֻהחדׁש

.Èהּתּנּור ּפי על עֹודפת והיא ּׂשפה לּה ׁשּיׁש חרס ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָסרידא
ּגּבּה על אֹו ּתחּתיה טמאה היתה אפּלּו ּפתיל, צמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻּומּקפת
טמאה היתה טהֹור. ּתּנּור ׁשל אוירֹו ּכנגד אבל טמא; הּכל -ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מה וכל טמא, לרקיע על מּכנגּדֹו - ּתּנּור ׁשל אוירֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכנגד

טהֹור. ְֶָּׁשּבתֹוכֹו
.‡Èעם ּדפנֹותיה ּומרח החבית ּפי על ׁשּכפאּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקדרה

ּובין ּׁשּבינּה מה ועל ּׁשּבתֹוכּה מה ּכל על מּצלת - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהחבית
- ּומרח ּכדרּכּה החבית ּפי על הֹוׁשיבּה החבית. ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּׂשפתֹות
ּכלי ואין מאוירּה, מתטּמאה ׁשהּקדרה מּפני מּצלת; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאינּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּציל, ְְִֵֵֶַַָטמא
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ודפנֹותיהן‡. הּכלים קרקעֹות וׁשּולי הּמחצין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּולי
קרסמן הּמת. ּבאהל ּפתיל ּבצמיד מּצילין אין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמאחֹוריהן
מּציל ׁשאין ּפתיל. ּבצמיד מּצילין - ּכלים ועּׂשאן ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשפן

ּכלים. אּלא ּפתיל ְִִִֵֶָָָּבצמיד
ואם·. ּבּטלֹו, לא - חציֹו עד טיט ּבֹו ׁשּנתן חרּׂש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּכלי

מּציל. - הּכלים את ּבֹו ְִִִִֵֶַַַהׁשקיע
רּמֹון.‚. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד ּפתיל ּבצמיד מּציל חרּׂש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלי

[חציֹו], ׁשּנפחת גדֹול ּכלי ּכיצד? רּבֹו. ׁשּיּפחת עד - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובגדֹול
הרי - ּפתיל ּבצמיד הּפחת מקֹום וסתם ּפתיל, צמיד ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָוהּקיפֹו
אבל טמאה. לענין ּכלי חׁשּוב ׁשאינֹו ּפי על אף מּציל, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻזה
הּנקב סתם ולא סדּוק אֹו נקּוב ׁשהיה ּפתיל צמיד הּמּקף ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻּכלי
העּׂשּוי ּכלי היה אם ּבּנקב? יהיה וכּמה מּציל. ואינֹו נטמא -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
- למׁשקה עּׂשּוי היה זיתים; ּבמֹוציא ׁשעּורֹו - ְְְֳִִִִֵֶַָָָָָלאכלים
אֹותֹו מּטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי מׁשקה. ּבכֹונס ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשעּורֹו
ׁשּיסּתם עד מּציל אינֹו מׁשקה ּבכֹונס ּומּׁשּיּנקב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻלחמרא,

ׁשּימעטּנּו. עד אֹו ְֲֶֶֶֶַַָהּנקב
ונתּון„. ּפתיל צמיד ּומּקף ּפיו על סרידא ׁשהיתה ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּתּנּור

מרּדע, ּפי מלא הּסדק היה אם הּתּנּור: ונסּדק הּמת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבאהל
הּמרּדע ׁשאין ּפי על ואף הּתּנּור, נטמא - טפח הּקף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּוא
מּכאן ּפחֹות ּבׁשוה; ּכמֹותֹו הּוא הרי אּלא ּבּסדק להּכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול
מרּדע ּפי ּכמלא ּפיו: ׁשעל הּסרידא נסּדקה טהֹור. הּתּנּור -ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
היה ּפתיל. ּבצמיד נּצל - מּכאן ּפחֹות טמא; זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָנכנס

ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו אּלא ,אר אֹותֹו רֹואין אין - עגל ְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹהּסדק
נכנס. ְְִֵַַָמרּדע

ּתּנּור‰. ׁשל ּבעינֹו נקב ׁשּנּקב ּפתיל צמיד הּמּקף ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּתּנּור
דֹולק ּכׁשהּוא ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא הּנקב היה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּטּוחה:

נּצל. - מּזה ּפחֹות הּנקב היה ואם נטמא; זה הרי -ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Âׁשּלא ויֹוצא נכנס ּכֹוׁש מלא ׁשעּורֹו - מּצּדֹו הּתּנּור ְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹנּקב

ׁשּתּכנס ּכדי ׁשעּורּה - ׁשּנּקבה החבית מגּופת וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָדֹולק.
- ׁשּנּקבּו ּגדֹולים וחצבים ּבּנקב. ׁשיפֹון ׁשל ׁשנּיה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָמיצה
- מּכאן ּפחֹות קנה. ׁשל ׁשנּיה מיצה ׁשּתּכנס ּכדי ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשעּורן
אם אבל ליין; ׁשּנעּׂשּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָטהֹורין.
ואין נטמאּו, - ׁשהן ּבכל נּקבּו אפּלּו הּמׁשקין, לׁשאר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנעּׂשּו

הּנקב. ׁשּיסּתם עד להם מֹועיל ּפתיל ּבזמןהּצמיד ואף ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבל אדם; ּבידי ׁשּלא ׁשּנּקבּו אּלא אמרּו לא ליין, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנעּׂשּו
נּצלין ואינן טמאים, - ׁשהן ּכל אפּלּו אדם, ּבידי נעּׂשּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאם

הּנקב. ׁשּיּסתם ִֵֶֶֶַַָעד
.Êחרס ׁשל ּומניקת טהֹורין מׁשקין מלאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָחבית

- הּמת ּבאהל ּונתּונה ּפתיל צמיד מּקפת והחבית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבתֹוכּה,
ׁשּקצתּה מּפני טמאה, והּמניקת טהֹורין, והּמׁשקין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחבית
לאהל ּפתּוח הּׁשני והּקצה הּמּקפת החבית ּבתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהאחת
העקם אין - עקּמה ׁשהיא ּפי על אף סתּום. ואינֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמת

ְָּכסתּום.
.Áׁשמרים וסתמּו מּצּדּה ׁשּנּקבה ּפתיל צמיד הּמּקפת ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻחבית

זה הרי - חציֹו וסתם הּנקב חצי אגף הּציל. - הּנקב ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת
עד - ּבזמֹורה הּנקב את סתם הּציל. לא אם הּציל אם ְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹספק
מן ׁשּימרח עד - קסמים ּבׁשני סתמֹו הּצדדין. מן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּימרח
הּתּנּור ּפי על ׁשּנתּון נסר וכן לחברּתּה. זמֹורה ּובין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּצדדין
מן ׁשּימרח עד - נסרים ׁשני היּו [הּציל. - הּצדדין מן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומרח
ּבמסמרים נסרים ׁשני את חּבר לחברֹו. נסר ּובין] ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּצדדין
צרי אינֹו - ׁשּוגמין עליהן ׁשּלּפף אֹו ּבהן, וכּיֹוצא עץ ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל
ּובגּפסין, ּובחרסית ּבסיד מּקיפין? ּבּמה האמצע. מן ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלמרח
הּמתמרח. ּדבר ּובכל ּובחמר, ּובצֹואה ּבטיט ּובׁשעוה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבזפת
ּפתיל ׁשהּוא מּפני ּבעֹופרת, ולא ּבבעץ לא מּקיפין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹואין
ּובבצק הכׁשרה ׁשּלא ׁשמנה ּבדבלה ּומּקיפין צמיד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻואינֹו
אינֹו טמא ׁשּדבר יטמא; ׁשּלא ּכדי ּפרֹות, ּבמי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּנּלֹוׁשה

ֵחֹוצץ.
.Ëנׁשמטת ׁשאינּה ּפי על אף ׁשּנתחלחלה, החבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמגּופת

נתרעע ׁשהרי מּצלת, אינה ׁשל- והּבקעת הּכּדּור הּצמיד. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
עד תּציל, לא - הּצדדין מן ּומרח החבית ּפי על ׁשּנתן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּגמי
וכן למעלה. מּמּטה הּבקעת ּכל ועל הּכּדּור ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָׁשּימרח
אֹו ניר ׁשל היתה הּכלי. ּפי על ׁשּקׁשרּה ּבגד ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמטלת
הּציל. - הּצדדין מן מרח אם ּבמׁשיחה, ּוקׁשרּה עֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשל

.Èהחבית את ּבהן ׁשהלּביׁש הּניר אֹו הּדג עֹור ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחמת
ּפי על אף צררּה, לא ואם מּצלת. זֹו הרי - מּלמּטה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוצררּה

ּתּציל. לא - הּצדדין מן ְִִִֵֶַַַָֹׁשּמרח
.‡Èׁשּלּה והּזפת מלמעלה החרס ׁשּנתקּלף זפּותה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחבית

ונמצא ּבּזפת, ׁשּידּבק עד ּודחקֹו הּזפת על הּכּסּוי ונתן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָעֹומד,
מּציל. זה הרי - החבית קרקע ּובין הּכּסּוי ּבין עֹומד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּזפת
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ׁשהיה הּמתמרחין מּדברים ּבהן וכּיֹוצא הּמּוריס ּבכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּדבּוקין והּכל הֹואיל זר, ּכמֹו הּכלי ּובין הּכּסּוי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹהּמתמרח

מּציל. זה הרי -ֲִֵֶַ

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

מה‡. ּכל על מּצילין - ּפתיל ּבצמיד הּמּצילים הּכלים ְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָּכל
זהּו ׁשטף. ּוכלי ּבגדים ּבין מׁשקין, ּבין אכלין ּבין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּׁשּבתֹוכן,
צמיד הּמּקף חרס ׁשּכלי סֹופרים, מּדברי אבל ּתֹורה. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּדין
ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על אּלא מּציל אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּפתיל
חרס ּכלי ּבתֹו היּו אם אבל ּבתֹוכֹו; ׁשּיהיּו אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָחרס
מה ּומּפני טמאים. אּלּו הרי - ּבגדים אֹו ׁשטף ּכלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהּמּקף
מּפני הּמּצילין? ּכלים ּכׁשאר הּכל על יּציל ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאמרּו
חרס ּוכלי טמאה, מקּבלין אין הּמּצילין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּׁשאר
הארץ עם ּכלי וכל חֹוצץ, אינֹו טמא ּוכלי טמאה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמקּבלין

ׁשלּב חרס ּכלי אמרּו: לא ולּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמאה חזקת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשהרי הּכל, על יּציל חבר וׁשל הּכל, על יּציל לא הארץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעם
עצמֹו, ּבעיני טמא הארץ עם ׁשאין מּפני טהֹור? ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ואחד אני אחד הּכל, על מּציל חרס ּוכלי הֹואיל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשאֹומר:
אמרּו: ולמה הּכל. על יּציל ׁשּלא וגזרּו חׁשּו ּולפיכ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהחבר.
ׁשאּלּו מּפני חרס? ּכלי ועל הּמׁשקין ועל האכלין על ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּציל
ּבאהל ׁשּיהיּו קדם ּבין הארץ עם ּגב על הן טמאים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה
לא ּולעֹולם ּפתיל, צמיד ּתחת ׁשם ׁשּיהיּו אחר ּבין ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמת
ּכלי ולא מׁשקין ולא אֹוכלין לא הארץ מעם החבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹיׁשאל
טהרה להן אין ׁשהרי טמאין, ׁשהן ּדעת על אּלא ְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָחרס
ׁשֹואל ׁשטף ּכלי אבל תּקלה. לידי ּבהן יבֹוא ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלעֹולם,
הארץ עם מּגע מּפני ּומטּבילן הארץ מעם החבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאֹותם
חכמים חׁשּו לפיכ ּבטהרֹות, ּבהן ּומׁשּתּמׁש ׁשמׁשֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּומעריב
ּפתיל צמיד ּתחת היה ׁשּכבר ׁשטף ּכלי מּמּנּו יׁשאל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
והרי ׁשּנּצל, מדּמה הּזה הארץ עם ׁשהרי ׁשּלֹו, חרס ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבכלי
ׁשמׁשֹו ויעריב החבר ויטּביל ׁשבעה, טמאת טמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּוא
ׁשּלא ּגזרּו זה ּומּפני ּתּקלה. לידי ויבֹוא ּבטהרֹות ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹויׁשּתּמׁש

ׁשּבתֹוכֹו. ׁשטף ּכלי על חרס ּכלי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַיּציל
.·- ּפתיל צמיד ּומּקפת החבית ּבתֹו נתּון ׁשהיה ְִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻאדם

גזרּו ׁשּלא ׁשּזה לי, ויראה לקבר. ּגֹולל עּׂשאּה ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹטהֹור.
ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני האדם, על יּציל ׁשּלא חרס ּכלי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבֹו. גזרּו לא מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְֵֶָָָָָָֹמצּוי,
.‚- ּבקדׁשים אֹו הּפרה ּבאפר ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין חרס ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

ּבהן נזהרים ׁשהן מּפני טהרתם, על נאמנים הארץ ְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָעּמי
יּצי ּולפיכ ׁשהןהרּבה, ּפי על אף ּפתיל ּבצמיד הּכל על לּו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

חרס. ֶֶֶׁשל
נתּונה„. ּוקדרה ּבּבית, וטמאה לעלּיה, ּבית ׁשּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻארּבה

טמאה, הּקדרה - מׁשקה ּבכֹונס ּונקּובה הארּבה ּפי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעל
מאכלין ׁשּבעלּיה ּכל - ׁשלמה היתה טהֹורה. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹוהעלּיה
ׁשּבעלּיה ׁשטף ּוכלי אדם אבל טהֹור, חרס ּוכלי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומׁשקין
ועל האכלים על אּלא חֹוצץ חרס ּכלי ׁשאין ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָטמאים;
ּתחת הּוא ּכאּלּו טהֹור ׁשּבעלּיה וכל חרס, ּוכלי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמׁשקין

מּפני זֹו, ׁשּבעלּיה האדם וטּמאּו חרס. ּבכלי ּפתיל ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָצמיד
מּתכֹות ּכלי זֹו ּבעלּיה היה אם ,לפיכ הּמצּוי. דבר ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
ׁשבעה, טמאת טמא הּכלי - מׁשקין מלא ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻוכּיֹוצא
- עץ ׁשל ּבערבה לׁשה אּׁשה ּבּה היתה טהֹורין. ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּמׁשקין
זמן ּכל טהֹור והּבצק ׁשבעה, טמאת טמאין והערבה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהאּׁשה
ּפּנה אם וכן טמאּתּו. - בֹו ונגעה וחזרה ּפרׁשה ּבֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשעֹוסקת
נטמאּו - ׁשּבעלּיה ׁשטף מּכלי אחר לכלי הּמׁשקין אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבצק
ּכלים ׁשאר זֹו ארּבה ּפי על היה האחר. הּכלי ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻּבמּגע
ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה מקּבלין ׁשאין ּפתיל, ּבצמיד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמּצילים
חרס ּכלי ׁשהיה אֹו מטּמא, הארץ עם מּגע אין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּולפיכ
- טהרתן על נאמנין ׁשהּכל לקדׁש, אֹו אדּמה לפרה ְְֱֲֳִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטהֹור
ּבעלּיה נטּוי אהל היה ּׁשּבעלּיה. מה ּכל על מּציל זה ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהרי
מּציל זה הרי - לעלּיה ּבית ׁשּבין הארּבה על מרּדד ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻּומקצתֹו
ּכמֹו ּבכּסּוי מּציל ׁשהאהל הארּבה, על ּגּגֹו ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻואף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א שבט ט' שישי יום

ועּׂשרים ארּבעה ¦§¤§¨¨§©¤¤ּפרק

הּקֹורה,‡. ועד הארץ מן טהֹורֹות ּבקנקּנים ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבית
הּטהרה ּכלּפי הּקנקּנים ּפי היה אם האחד: ּבחציֹו ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻוטמאה

היּו ואם מּצילֹות, אּלּו הרי מּצילֹות.- אינן - הּטמאה ּכלּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻ
הּטיט יכֹול אם רֹואין: - מּבחּוץ ּבין מּבפנים ּבין ּבטיט, ְְִִִִִִִִֵֵַַָָָטחן
הּכל והרי מּציל, אינֹו - לאו ואם מּציל, - עצמֹו ּבפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹלעמד

אחד. ֶֶָֹאהל
הּצדדין·. מן חּלקֹו אם ּביריעֹות, אֹו ּבנסרים ׁשחּלקֹו ְְְְִִִִִִִִִִֶַַָָּבית

ׁשּבין ּכלים - ּבּבית הּטמאה והיתה הּקֹורֹות, מּכלּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאֹו
טהֹורין. והּקֹורֹות הּמחיצה ׁשּבין אֹו הּכתל ּובין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמחיצה
- לּקֹורֹות מחּצה ּבין אֹו לּכתל מחּצה ּבין הּטמאה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיתה
ׁשּלא הּטמאה מֹונעת הּמחיצה ׁשאין טמאין; ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכלים
הּכלים היּו הּבית. ׁשּבתֹו ּבאהל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּותטּמא, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּתצא
מן לפנים הּטמאה ׁשהיתה ּבין עצמּה, הּמחיצה עבי ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֻּבתֹו
הּכלים מקֹום היה אם הּבית: ּבתֹו ׁשהיתה אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמחיצה
ּבארנּו ּוכבר טהֹורין. - לאו ואם טמאים, - טפח על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָטפח

ארצֹו. מּכלּפי חּלקֹו אם הּבית ּדין ְְְִִִִִֵֵַַַַַּכיצד
טפח:‚. ּפֹותח הּקֹורֹות לבין ּבינֹו ואין ּתבן מלא ׁשהּוא ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבית

לּקֹורֹות ּתבן ּבין ׁשהיתה ּבין הּתבן ּבתֹו ּבין ּבפנים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻטמאה
ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו הּטמאה יציאת ׁשּכנגד הּכלים ּכל -ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּכלים - ּפתח ׁשל ּבמלֹואֹו לּתבן חּוץ טמאה היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻטמאים;
- טפח רּום על טפח על טפח ּבמקֹומן יׁש אם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּבפנים,
ּפֹותח לּקֹורֹות ּתבן ּבין יׁש ואם טמאין. לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָטהֹורין,
מּפני חֹוצץ, הּתבן ׁשאין טמאין; ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָטפח

לפּנֹותֹו. ּדעּתֹו ּתבן ְְְֶֶֶַַַׁשּסתם
הּקרֹוב„. ּבית - הּכתל ּבתֹו וטמאה ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּכתל

למחצה מחצה היתה טהֹור. לּטהרה והּקרֹוב טמא, ְְְְֱֱֳֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלּטמאה
הּבּתים, מּׁשני ּבאחד הּטמאה היתה טמאין. ׁשניהן -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
טמאים; - טמאה ּוכלּפי מחציֹו הּכתל: ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻוהּכלים
וכן טמאין. - למחצה מחצה טהֹורין; - טהרה ּוכלּפי ְְְְְְֱֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמחציֹו
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אי ׁשהרי טמא, הּוא הרי - ראׁשֹון יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם;
ׁשהּוא מּפני העֹולם, לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
להעמיד ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמתּגלּגל

ְַעצמֹו.
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ׁשבעה, טמאה החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את החּיה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָּופׁשטה

מּדבריהם, החּיה וטמאת הּולד. ׁשּיצא עד טהֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהאּׁשה
אין הּתֹורה מן אבל לּפרֹוזדֹור. מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּגזרה
הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל מּגע; הּסתרים ּבית ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָמּגע
אחריה ּובלע וחזר טמאה טּבעת הּבֹולע וכן טהֹור. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבֹו
מעיו ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף טהֹורה, ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָטּבעת

ּבטהרתּה. ּוטהֹורה ּבטמאתּה והּטמאה מּגע, אינֹו -ְְְְְְֳֵֵַַָָָָָָָָֻ
מת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִֵַֻסליקּו

�
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― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשרֹוד מי רֹודף,מּיד ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻּכלֹומר:
והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָנּוכל

יתעּלה: cg`dאמרֹו zy` daxwe .. miyp` evpi ik") ְְִֶַָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdlוקּצתה"ְַָֹ

"עינ תחֹוס לא ai)אתּֿכּפּה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְֵֶֶַָָֹ
vz`)ספרי ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְִִֵָֻ
(mdaנפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֵֶַַָָָָָֻ

סּכנת ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָוהרי
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי ְְְְֲֵֶַַַָָָָנפׁשֹות
ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם ְְִִִִִֵַַַַַָָָמּנין
הּנה "עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַָָֹּבנפׁשּה?
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנתּבאר

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונה(ievna)האחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָהֹורגין

מּסנהדרין .(br.)ח' ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

לזֹו avx)ׁשּקדמה dyrz `l)העדים יהרגּו ׁשּלא , ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
dzin)אתֿהחֹוטא miaiigy `hga)ׁשידינּוהּו עד ְִֵֶֶַַ

ועׂשה עבר אם אּלא זה אין ― ּבמיתה ּדין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית

אבל אֹותֹו: וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּמעׂשה
נקרא: הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― ְְְְְֲִֵֵַַָָָרֹודף
― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאתֿהעברה
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאז
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו נסּמא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַאֹו
זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא למנעֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָאי
עליו מּלחּוס האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹנהרג
אתֿ "וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּומּלהּמנע

"עינ תחֹוס לא ספרי(my)ּכּפּה (zyxtּולׁשֹון ְְִֵֵֶַָָֹ
(my `vzׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַָָָֹ

להּצילֹו dci)חּיב lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַַָָ
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַָָֹלא
מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס לא ְְְֵֶַָָָָָֹלֹומר:
ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻמיחד
― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ְֵֶֶַַַָָָָָָָאתּֿכּפּה".
ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה אתּֿכּפּה". ּבקּצתה הּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי
לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ּבכלֿמי אינֹו ― חפצֹו על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהרֹודף
אחר הרֹודף ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזֹו

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, הרֹודף(scexd)חברֹו אֹו , ְְֲֲִֵֵַָָָָ
ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות אחת ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָאחר
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
"צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה fk)הּנערה ,ak my), ְְֲִֵַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― מֹוׁשיע לּה יׁש ְִִֵֶַָָָָָָהא
ורֹודף אחריה רֹודף ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָיכֹול
על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, חברֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָאחר

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו ek)רעהּו ,my)ּוכבר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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מעזיבה: ּבתֹו והּטמאה והעלּיה, הּבית ׁשּבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻמעזיבה
מחציּה טהֹורה; והעלּיה טמא הּבית - ּולמּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמחציּה
- למחצה מחצה טהֹור; והּבית טמאה העלּיה - ְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה
ּבתֹו וכלים מהן, ּבאחד טמאה היתה טמאין. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻׁשניהן
ּוכלּפי מחציּה טמאין; - טמאה ּוכלּפי מחציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּמעזיבה:
היתה טמאין. ׁשניהן - למחצה מחצה טהֹורין; - ְְְְְֱֱֳִִֵֵֶֶֶָָָָָָטהרה
הּבית - ּולמּטה מחציּה ּבתֹוכּה: וטמאה לאויר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻהּמעזיבה
ׁשהרי טהֹור, הּטמאה ּכנגד אפּלּו מלמעלה והעֹומד ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטמא,
ּולמעלה מחציּה הּטמאה היתה הּבית; ּבכל הּטמאה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
מחצה טמא; הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טהֹור, הּבית -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלמחצה

לצמצם. אפׁשר אי ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָטמא,
למחצה.‰. מחצה יּדֹון - הּבית את המׁשּמׁש ּכתל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ואינֹו לּכתל סמּו הּבית וגג לאויר, ׁשהּוא ּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכיצד?
מחציֹו היתה הּכתל: ּבתֹו רצּוצה וטמאה הּכתל, על ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻמרּכב
הּכתל ראׁש על מלמעלה והעמד טמא, הּבית - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹולפנים
הּבית - ולחּוץ מחציֹו היתה הּבית; ּגג על ּכעֹומד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָטהֹור,
לא ׁשהרי טמא, הּטמאה ּכנגד מלמעלה והעֹומד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטהֹור,
למחצה מחצה הּטמאה היתה הּבית. ּבתֹו הּטמאה ְְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּפׁשטה
ּפׁשטה ׁשהרי טהֹור, מלמעלה והעֹומד טמא, הּבית -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבּכתל ׁשהֹוסיף אֹו מּבפנים מהּכתל נטל ּבּבית. ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהּטמאה
הּבית - ולפנים ּכתל מחצי הּטמאה ׁשּנמצאת עד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמּבחּוץ
עד מּבפנים הּכתל ּבעבי ׁשהֹוסיף אֹו מּבחּוץ נטל ְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטמא;
היתה טהֹור. הּבית - ולחּוץ ּכתל מחצי הּטמאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנמצאת

הּביתהּטמאה - ולפנים מחציֹו אפּלּו הּכתל, ּגּבי על נתּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
ָטהֹור.

.Â?ּכיצד הּׁשּום. ּכקלּפת יּדֹון - הּכתל את המׁשּמׁש ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹּבית
ׁשּנמצאּו עד זֹו, ּבצד זֹו מערֹות ׁשּתי אֹו ּכּוכים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָהחֹופר
ּבין הּמבּדיל ּכתל ּביניהן ונעּׂשה ּבּקרקע חפּורים ּבּתים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשני
עליהן יׁש אם ּבּכתל, וכלים ּבּבּתים טמאה והיתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשניהן,
וכלים זה ּבכתל טמאה היתה טהֹורין; - הּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּכקלּפת
למדּת, הּנה טהֹורים. - הּׁשּום ּכקלּפת עליהן יׁש אם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּבּתים,
ׁשּנעּׂשה אֹו הּסלע וכתל למחצה, מחצה נּדֹון ּבנין ְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּכתל
הּׁשּום. ּכקלּפת נּדֹון ּומּכאן מּכאן ּכׁשּיחּפר הארץ ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹמּגּוׁש

.Ê.למחצה מחצה נּדֹון - סלע וחציֹו ּבנין עביֹו ׁשחצי ְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכתל
.Áאּלא ּתחּתיה אין אפּלּו הּבית, קֹורֹות ּבין ׁשהיתה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻטמאה

היא ּכאּלּו הּטמאה את ורֹואין טהֹור, הּבית - הּׁשּום ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֻּכקלּפת
טפח ּבמקֹומּה יׁש ואם ּבלבד. ּכנגּדּה ּומטּמאה ּבארץ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרצּוצה
- הּבית ּבתֹו נראית היתה אם וכן טמא. הּכל - טפח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
זה ּגּבי על זה ּפתחים ׁשני טמא. הּבית ּכ ּובין ּכ ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבין
מהן אחת לתֹו ׁשהיא נראית אם ׁשּביניהן: ּבּכתל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻוטמאה
למחצה. מחצה נּדֹונין - לאו ואם טהֹור, וחברֹו טמא הּוא -ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
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.‡- ּתחּתיו רצּוצה וטמאה הּבית ּבתֹו העֹומד ְְְְְִֵַַַַָָָָֻעּמּוד
אּלא מטּמא ואינֹו ויֹורדת, ּבֹוקעת ועֹולה, ּבֹוקעת ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻטמאה

וכלים זה מעּמּוד יֹוצא ּפרח היה ואם ּבלבד. הּטמאה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּכנגד
ּכנגד אּלא מטּמא ׁשאינֹו טהֹורים, הּכלים - הּפרח ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּתחת

ְַָֻהּטמאה.
טפח·. רּום על טפח על טפח הּטמאה] ּבמקֹום יׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻ[ואם

ּכּלֹו והּבית סביביו, מּכל ּומטּמא סתּום ּכקבר הּוא הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבר. על האהיל ׁשהרי ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָטמא,

רּום‚. על טפח על טפח ּומקֹומּה הּכתל ׁשּבתֹו ְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹֻטמאה
עּׂשר, אפּלּו זה, ּכתל על הּבנּויֹות העלּיֹות ּכל - ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹטפח
ּכתל והּוא סֹופֹו, עד סתּום קבר ּכּלֹו הּכתל ׁשהרי ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻטמאֹות;
ּבצד ּבית ּבנה הּקבר. על מאהלת מהן עלּיה וכל ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעלּיֹות,
עד הּבּתים ׁשני ּגּבי על עלּיה ּובנה מּכאן ּובית מּכאן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּכתל
הרי - העלּיה קרקע ּבאמצע הּוא הּטמא הּכתל ראׁש ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנמצא
הּׁשנּיה והעלּיה הּקבר, על האהילה ׁשהרי טמאה, ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה
הּכתל ואין זֹו ּגּבי על זֹו ׁשהן מּפני טהֹורה, ּגּבּה על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּבנּויה

ּכתלּה. ְֵַָָָהּטמא
לעּׂשֹותֹו„. אדם ּבני ׁשּדר הּכתלים ׁשּבעבי ּגדֹול ְְֲֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹור

ּבתֹוכֹו מּנחת טמאה ׁשהיתה ּפרּדסק, הּנקרא והּוא ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻֻלתׁשמיׁש,
הּטמאה היתה טהֹור. הּבית - סגּורֹות ּדלתֹות עליו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֻויׁש
החֹור ּכל את רֹואין - ּבגּגֹו אֹו ּבכתליו אֹו ּבקרקעיתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָרצּוצה
ּבחצי הּוא אם הּטמאה: מקֹום ורֹואין אטּום, הּוא ּכאּלּו ְְְְֲִִִִַַָָֻֻּכּלֹו
מחצי טמאה היתה ואם טמא; הּבית - ׁשּלפנים הּכתל ְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻעבי
טמא. הּבית - למחצה מחצה טהֹור; הּבית - ולחּוץ ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכתל

וטמאה‰. זה, ּגב על זה אֹו זה ּבצד זה פרּדסקין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשני
טהֹור. וחברֹו טמא, והּבית הּוא - ונפּתח מהן, ּבאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּנחת

הּפרּדסקיןה את רֹואין - הּבנין ּבתֹו רצּוצה טמאה יתה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
למחצה. מחצה ויּדֹון אטּומין, הן ְְְֱֱֲִִִֵֶֶָָּכאּלּו

.Âהּבית - מּבחּוץ הּבית ּבאסקּפת מדּבק הּמת מן ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָֻֻּכזית
היה למחצה. מחצה יּדֹון - האסקּפה ּתחת רצּוץ היה ְְֱֱִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻטהֹור.

טמא. הּבית - לּמׁשקֹוף ְְִֵַַַַָָֻמדּבק
.Êהּוא והרי ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ּומת הּמת ּבּׂשר ׁשאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלב

הּוא אם מּגּופֹו: הּטמאה חלל רֹואין - האסקּפה על ְְֲִִִַַַַָָָָֻֻֻמּטל
הּמׁשקֹוף ּומּכנגד טמא, הּבית - ולפנים הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּכנגד

טהֹור. הּבית - ְִַַַָולחּוץ
.Áהּנפל ראׁש נעּׂשה אם מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאּׁשה

הראׁש ׁשּנראה עד הרחם ׁשּנפּתח ּכיון - ׁשתי ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכפּקה
יצא. לא ׁשעדין ּפי על אף העּבר, מּפני הּבית ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻנטמא

.Ëנפל והּפילה לבית מּבית ויצאה לילד ׁשּמקׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּכׁשהיתה ׁשּמא ּבספק, טמא הראׁשֹון הּבית - ׁשני ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמת
ּכׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה הּזה. נפל ׁשל ראׁשֹו יצא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבֹו
הּנפל ראׁש העּגיל אם אבל ׁשתי; ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהיה
לא ׁשם, רחמּה נפּתח ׁשאּלּו טהֹור; הראׁשֹון הּבית - ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּכפּקה
נּטלת היתה אם ,לפיכ רגליה. על להּל יכֹולה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיתה
בספק טמא הראׁשֹון הּבית - לבית מּבית והֹוציאּוה ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבאגּפים

ׁשתי. ׁשל ּכפּקה הּנפל ראׁש ׁשהעּגיל ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאף
.Èהּוא חזקה וּדאי. טמא הּבית - ׁשליא ׁשהּפילה ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

ולד. ּבלא ׁשליא ְְִֵֶָָָֹׁשאין
.‡Èהּמת אם מת: ואחד חי אחד ילדים, ׁשני ׁשּילדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמי

לאויר מּׁשּיצא ּבֹו נגע לא ׁשהרי טהֹור, החי - ראׁשֹון ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
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אי ׁשהרי טמא, הּוא הרי - ראׁשֹון יצא החי ואם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם;
ׁשהּוא מּפני העֹולם, לאויר מּׁשּיצא הּמת ּבֹו יּגע ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאפׁשר
להעמיד ּכדי חּיים רּוח ּבֹו ׁשאין ּכאבן, אחריו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמתּגלּגל

ְַעצמֹו.
.·Èׁשּבארנּו ּכמֹו קטן נפל אפּלּו מת, ולד ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

מעיה ּבתֹו עּברּה מת ׁשבעה. טמאת טמאה היא הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ׁשבעה, טמאה החּיה - ּבֹו ונגעה ידּה את החּיה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָָּופׁשטה

מּדבריהם, החּיה וטמאת הּולד. ׁשּיצא עד טהֹורה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהאּׁשה
אין הּתֹורה מן אבל לּפרֹוזדֹור. מּׁשּיצא ּבֹו ּתּגע ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּגזרה
הּנֹוגע הּמעים, ּבתֹו והּוא הֹואיל מּגע; הּסתרים ּבית ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָמּגע
אחריה ּובלע וחזר טמאה טּבעת הּבֹולע וכן טהֹור. ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּבֹו
מעיו ּבתֹו ּבוּדאי ּבזֹו זֹו ׁשּנגעּו ּפי על אף טהֹורה, ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָטּבעת

ּבטהרתּה. ּוטהֹורה ּבטמאתּה והּטמאה מּגע, אינֹו -ְְְְְְֳֵֵַַָָָָָָָָֻ
מת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִֵַֻסליקּו

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd hay 'iÎ'c -

ה'תשע"א שבט ד' ראשון יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשרֹוד מי רֹודף,מּיד ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻּכלֹומר:
והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָנּוכל

יתעּלה: cg`dאמרֹו zy` daxwe .. miyp` evpi ik") ְְִֶַָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdlוקּצתה"ְַָֹ

"עינ תחֹוס לא ai)אתּֿכּפּה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְֵֶֶַָָֹ
vz`)ספרי ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְִִֵָֻ
(mdaנפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֵֶַַָָָָָֻ

סּכנת ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָוהרי
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי ְְְְֲֵֶַַַָָָָנפׁשֹות
ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם ְְִִִִִֵַַַַַָָָמּנין
הּנה "עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַָָֹּבנפׁשּה?
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנתּבאר

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונה(ievna)האחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָהֹורגין

מּסנהדרין .(br.)ח' ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

לזֹו avx)ׁשּקדמה dyrz `l)העדים יהרגּו ׁשּלא , ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
dzin)אתֿהחֹוטא miaiigy `hga)ׁשידינּוהּו עד ְִֵֶֶַַ

ועׂשה עבר אם אּלא זה אין ― ּבמיתה ּדין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית

אבל אֹותֹו: וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּמעׂשה
נקרא: הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― ְְְְְֲִֵֵַַָָָרֹודף
― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאתֿהעברה
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאז
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו נסּמא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַאֹו
זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא למנעֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָאי
עליו מּלחּוס האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹנהרג
אתֿ "וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּומּלהּמנע

"עינ תחֹוס לא ספרי(my)ּכּפּה (zyxtּולׁשֹון ְְִֵֵֶַָָֹ
(my `vzׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַָָָֹ

להּצילֹו dci)חּיב lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַַָָ
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַָָֹלא
מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס לא ְְְֵֶַָָָָָֹלֹומר:
ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻמיחד
― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ְֵֶֶַַַָָָָָָָאתּֿכּפּה".
ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה אתּֿכּפּה". ּבקּצתה הּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי
לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ּבכלֿמי אינֹו ― חפצֹו על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהרֹודף
אחר הרֹודף ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזֹו

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, הרֹודף(scexd)חברֹו אֹו , ְְֲֲִֵֵַָָָָ
ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות אחת ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָאחר
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
"צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה fk)הּנערה ,ak my), ְְֲִֵַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― מֹוׁשיע לּה יׁש ְִִֵֶַָָָָָָהא
ורֹודף אחריה רֹודף ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָיכֹול
על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, חברֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָאחר

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו ek)רעהּו ,my)ּוכבר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
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מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני hi,יתעּלה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
(ciספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt)סֹומא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ

עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדבר
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה האדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָלאֹותֹו
ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָעּור
ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּדר
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹוברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשּׁשניהם
והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ׁשּכלֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכׁשל",
זה מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאֹומרים
ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב d)וגֹו' ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)הּמכלּתא zyxt)― ּתעזב "עזֹוב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹּפריקה".
לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת מּלהּניחּה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻוהזהרנּו

לאֿתעׂשה ּבמצות dnilyndׁשּיתּבאר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל עֹובר מּׂשאּה, ּתחת רֹובצת הּניחּה ואם :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ולאֿתעׂשה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ְְִִִֵֶֶֶַָׁשהֹורדנּוהּו
והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹׁשּנצטּוינּו

עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: c)אמרֹו ,ak mixac). ְְִִִֵֶַָָָ
המכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ּתקים "הקם : ְְְִִֵַָָָ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ―טעינה". ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָעּמֹו
מ מןֿ(al.)מציעא(aa`)ב' ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם . ְְְְִִִִִֵֶָָָָ

לטעֹון.ה מןֿהּתֹורה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ

מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּדר
על אֹו ּגּבֹו על אֹו מּׂשאֹו, את עּמֹו ונגּביּה ְְִִֶַַַַַַַָָמּׂשאֹו,
והּוא זֹו, מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָּבהמּתֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת d)אמרֹו: ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא לאֿתעׂשה". ועל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹֻעׂשה
אתֿ "לאֿתראה ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וגֹו'" אחי c)חמֹור ,ak mixac)ּובספרי ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz― וכּו' "אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"ּכיֿתראה אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
"ׂשנא d)חמֹור ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְֲֲֲִֵַַֹ

מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
.(al.)מציעא

יוםרביעיֿחמישיז'ֿח'שבט
ְִָ

ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie)אמרּו ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnּכלֹו ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר מר: ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו'
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מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני Ðנתּבארּו ar) ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
(br.

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּצלת
טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת לנּו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹואּבדן
ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל לׂשחֹות נדע ואנּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָּבּמים

להר אֹורֹוצה מהּֿׁשּבלּבֹו להסיר יכֹולים ואנּו גֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
מּלהּמנע האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלדחֹות
"רע עלּֿדם "לאֿתעמד יתעּלה: ּבאמרֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹלהּצילֹו

(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו .ְְְִֵֵֶַַָָ
אֹובד אחיו אתֿממֹון רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
אתֿהאמת. ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו יכֹול ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָוהּוא
ונׂשא יּגיד "אםֿלֹוא זה: ּבענין עֹוד ּבא ְְְְִִִֶַָָָָָּוכבר

`)עונֹו" ,d my)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְֲִָֹ
רּׁשאי אּתה ׁשאין עדּות, לֹו אּת יֹודע אם ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָ"מּנין
עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר: ּתלמּוד עליה? ְְְֲֶַַַַַָָֹֹלׁשּתֹוק
ּבאין לסטים ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָרע
להּצילֹו? אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה ְִַַַַָָָָָָָָָָָעליו,
ּומּנין "רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר: ְֲִִֵֶַַַַַַֹֹּתלמּוד
להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָלרֹודף
."רע עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר ּתלמּוד ְְְֲֵֶַַַַַַֹֹּבנפׁשֹו?

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(br.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָערי
("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exear eidiy),

יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן אתֿהּדר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּולתּקן
אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח את המעּכב ּדבר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבּה
אתּֿגבּול וׁשּלׁשּת הּדר ל "ּתכין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָיתעּלה:

"ארצ(b ,hi mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ּבסנהדרין ּומּכֹות(fr.)זֹו .(.f)ּוׁשקלים` wxt) ְְְְִִֶַַָ

(` dpynהזּכרנּו ּוכבר frw)וסֹוטה. dyr zevn) ְְְְִַָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"א שבט ה' שני יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly dy`x)ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְִִֶֶֶַָָָָֹעגלה.

"ּכיֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא הרגֹו, מי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹודע

ּבאדמה" `)חלל ,`k mixac)עגלה ּדין וזהּו ְְֲִֶֶַָָָָָ
אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָערּופה.

סֹוטה .(cn:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה mxefdּומּלעבֹוד min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

(dwfgaאׁשר" אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָׁשּנערפה
יּזרע" ולא ּבֹו c)לאֿיעבד ,my)על והעֹובר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מּכֹות ּובגמרא מחּיבי(ak.)זהֿלֹוקה. ּכׁשהזּכירּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלקּות
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו en.)ּוכבר :dn). ְְְְֲִִִֵָָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹמֹוקׁשים
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ּבהם ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹיאבדּו

"ּבבית ּדמים g)תׂשים ,ak my)ספרי ּולׁשֹון ְְְִִִֵֵֶָָ
(my `vz zyxt)'מעקה מצות(my)"'ועׂשית ― ְְֲִִֶַַָָ

לאֿתעׂשה". מצות ― ּדמים' 'ולאֿתׂשים ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹעׂשה:
ׁשקלים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

(cenlzn)נזקין ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְְִִִֵֶַַָירּוׁשלמי
(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד לסּלקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, והּמכׁשֹולים ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּמֹוקׁשים
והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות סביב מּקיף ּכתל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשּנבנה
מהם. אֹו ּבהם מיׁשהּו יּפֹול ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹודֹומיהם,
אֹותם, ּומתּקנים ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות ְְְְִִֵַַַָָָָֻוכן
מעקה "ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכדי

"לגּג(my)לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ―ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"א שבט ו' שלישי יום

.Ëˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישלישיה'ֿו'שבט

.¯Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה zpbed)זהֿאתֿזה dpi`y)ׁשאם והּוא: . ְְִֵֶֶֶֶָ

ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר עצה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׁשאל
על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה ְְְְֶֶַַָָָָָָהּדבר
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קלז hay 'gÎ'f iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני hi,יתעּלה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ
(ciספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt)סֹומא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ

עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדבר
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה האדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָלאֹותֹו
ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָעּור
ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּדר
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹוברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשּׁשניהם
והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ׁשּכלֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכׁשל",
זה מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאֹומרים
ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב d)וגֹו' ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)הּמכלּתא zyxt)― ּתעזב "עזֹוב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹּפריקה".
לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת מּלהּניחּה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻוהזהרנּו

לאֿתעׂשה ּבמצות dnilyndׁשּיתּבאר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל עֹובר מּׂשאּה, ּתחת רֹובצת הּניחּה ואם :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ולאֿתעׂשה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ְְִִִֵֶֶֶַָׁשהֹורדנּוהּו
והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָֹׁשּנצטּוינּו

עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: c)אמרֹו ,ak mixac). ְְִִִֵֶַָָָ
המכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ּתקים "הקם : ְְְִִֵַָָָ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ―טעינה". ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָעּמֹו
מ מןֿ(al.)מציעא(aa`)ב' ׁשּמצוה נתּבאר, וׁשם . ְְְְִִִִִֵֶָָָָ

לטעֹון.ה מןֿהּתֹורה ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ

מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּדר
על אֹו ּגּבֹו על אֹו מּׂשאֹו, את עּמֹו ונגּביּה ְְִִֶַַַַַַַָָמּׂשאֹו,
והּוא זֹו, מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָּבהמּתֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת d)אמרֹו: ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא לאֿתעׂשה". ועל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹֻעׂשה
אתֿ "לאֿתראה ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וגֹו'" אחי c)חמֹור ,ak mixac)ּובספרי ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz― וכּו' "אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"ּכיֿתראה אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
"ׂשנא d)חמֹור ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְֲֲֲִֵַַֹ

מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
.(al.)מציעא

יוםרביעיֿחמישיז'ֿח'שבט
ְִָ

ה'תשע"א שבט ז' רביעי יום

ה'תשע"א שבט ח' חמישי יום

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie)אמרּו ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnּכלֹו ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר מר: ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו'

יוםרביעֿישבתקודשז'ֿי'שבט
ְִֶֶַָ
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:mdiyrnaøéñä àìz` serd zleraàìå äàøenäz`úàå äöBpä Ÿ¥¦©§¨§Ÿ©¨§¤
å ,ínò ïéàöBiä íééòî éðam` okBâôñ àìsebl e` y`xl,çìna §¥¥©¦©§¦¦¨§Ÿ§¨©¤©

øçàî da äpéML ìk[ixg`-].äøéLk ,dîc úà ävénLm` ¨¤¦¨¨¥©©¤¦¨¤¨¨§¥¨
,úàhça ìécáä,hyede dpwd ,dipniq ipy z` jzgyåm` okàì ¦§¦©©¨§Ÿ
äìBòa ìécáä,cg` oniq wx da jzgeìeñt.oaxwdíc úà ävéî ¦§¦¨¨¨¦¨¤©

Làøäserd zleraävéî àìåz`ävéî .äìeñt ,óebä ícz`íc ¨Ÿ§Ÿ¦¨©©§¨¦¨©
ävéî àìå óebäz`,äøéLk ,Làøä ícz` zevnl devny s`y ©§Ÿ¦¨©¨Ÿ§¥¨

.lqt `l edvin `l m` ,y`xd mc
zaygn mda aygy serd zepaxw ly mdipic z` zhxtn dpynd

:leqtì àlL d÷ìnL óBòä úàhç,dîLdziiyr zra aygy ©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
y e` ,xg` oaxw myl z`f dyer `edydîã ävéîì àlL,dîLe` ¦¨¨¨¤Ÿ¦§¨

d`yryìì àlLå dîL,dîLmyl dze` dyer `edy aygy ¦§¨§¤Ÿ¦§¨
,xg` oaxw myle z`hgBàaygyì àlLìå dîL,dîLmicwdy ¤Ÿ¦§¨§¦§¨

,z`hgd zaygnl xg`d oaxwd zaygn z`,äìeñtoaxw lky §¨
.leqt ,enyl `ly dyrpy z`hgóBòä úìBòdziiyra aygy ©¨

m` oia ,ievina oiae dwilna oia ,xg` oaxw myl z`f dyer `edy

lirlck ,'dnyl `lye dnyl' e` 'dnyle dnyl `ly' ayg
,z`hga,äøéLk,dlera zlqet dnyl `ly zaygn oi`yãáìáe §¥¨¦§©
[`l`-]äúìò àlLdlerdì íéìòaì,äáBç íLici e`vi `ly ¤Ÿ¨§¨©§¨¦§¥¨

.dlerl xg` ser `iadl mdilre ,dz`ada mzaeg
ãçà[oia-]ãçàå óBòä úàhç[oiae-]ävénLå ï÷ìnL ,óBòä úìBò ¤¨©©¨§¤¨©¨¤§¨¨§¤¦¨

ïîc úàdaygna,ìBëàì BkøcL øác ìBëàìserd z`hga epiide ¤¨¨¤¡¨¨¤©§¤¡
,dzlik` lr aygy,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìezlera epiide §©§¦¨¨¤©§§©§¦

dzxhwd lr aygy serd,dxhwdd e` dlik`d z` zeyrl ayge
,BîB÷îì õeçxyan lek`l ievind e` dwilnd zra aygy oebk ¦§

mewna `ly dlerd xyan xihwdl e` dlik` mewna `ly z`hgd
,dxhwdìeñt,ok ayg oday z`hgd e` dlerd ,oaxwdåmle`ïéà ¨§¥
úøk Bae` lek`l daygna onc dvin e` owln m` j` .elk`y inl ¨¥
xihwdl,Bpîæì õeçie`xd onfd xg` `edy ,xgnl xihwdl oebk ¦§©

oaxwd ,dlik`l ie`xd onfd xg` `edy ,xgnl lek`l e` ,dxhwdl
åéìò ïéáéiçå ,ìebét[ezlik` lr-]øéznä áéø÷iL ãáìáe ,úøk ¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤©§¦©©¦

,Búåöîkxeqi`a dlik`a xeq` exya dyrpy] lbtzn oaxwd oi`y §¦§¨
`le ,ozeevnk eyrp eze` zexiznd eizecear lk m` `l` [zxk

.x`eaiy itke ,xg` leqt odl sxhvd
mda mipte`d z`e ,lbtzn oaxwd ea mipte`d z` zyxtn dpynd
lqtp `l` lbtzp `l jkitle zexg` zelqet zeaygn ea eaxrzp

:calaBúåöîk øéznä áø÷ ãöék,ozeevnk oaxwd zecear eyrp ± ¥©¨©©©¦§¦§¨
y oebk ,lbtzn `ed jkitleä÷éúLa ÷ìî[daygn `la-]ävéîe ¨©¦§¦¨¦¨

z`ícäepnn lek`l e` xihwdl daygna÷ìnL Bà ,Bpîæì õeç ©¨¦§©¤¨©
oaxwdn xihwdl e` lek`l daygnaävéîe Bpîæì õeçz`ícä ¦§©¦¨©¨

,ä÷éúLaävéîe ÷ìnL Bàz`ícäxihwdl e` lek`l daygna ¦§¦¨¤¨©¦¨©¨
epnneäæ ,Bpîæì õeçote`dBúåöîk øéznä áøwLlk eyrpy ± ¦§©¤¤¨©©©¦§¦§¨

,lbtzn `ed ok lre ['epnfl ueg' daygnd caln] opewizk eizecear
.zxk aiig exyan lke`d mb ,lqtpy calnyøéznä áø÷ àì ãöék¥©Ÿ¨©©©¦

Búåöîkoaxwd lbtzp `l ok lre ozeevnk zeceard eyrp `ly ± §¦§¨
y oebk ,cala lqtp `l`÷ìîoaxwdn xihwdl e` lek`l daygna ¨©

ävéîe BîB÷îì õeçz`ícäepnn xihwdl e` lek`l daygna ¦§¦¨©¨
÷ìnL Bà ,Bpîæì õeçzaygnaävéîe Bpîæì õeçz`ícä ¦§©¤¨©¦§©¦¨©¨

zaygnaävéîe ÷ìnL Bà ,BîB÷îì õeçz`ícäzaygnaõeç ¦§¤¨©¦¨©¨
,BîB÷îì¦§
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המשך בינור למס' זבמים ליום ממישי עמ' ב

hay 'iÎ'h ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א שבט ט' שישי יום

ה'תשע"א שבט י' קודש שבת

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבמסחר(zenxl)ׁשהזהרנּו זהֿאתֿזה ְְְְְִִֶֶֶֶַָֻ

"וכיֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, מּקח ְְְְְְִִִִִֶַַָָָּבׁשעת
אלֿ עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹתמּכרּו

אתֿאחיו" איׁש ci)ּתֹונּו ,dk `xwie)ּובספרא . ְְִִִֶָָ
(xda zyxt)― אתֿאחיו איׁש "אלּֿתֹונּו ְִִֶַָָאמרּו:

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת ְְְֲִִִֵַָָָָָזֹו
מציעא מּבבא ד' jli`e)ּבפרק :hn).

שבתקודשט'ֿי'שבטיוםשישֿי
ְְִִֶֶָָָ
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bk wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enybkgkÎfh

æè:íéýìûa Bãé-úà ÷fçéå äLøç ãåc-ìà Cìiå ìeàL-ïa ïúðBäé í÷iåæéàì ék àøéz-ìà åéìà øîàiå ©Æ̈¨Æ§«¨¨´¤¨½©¥¬¤¤¨¦−®Ÿ§¨©§©¥¬¤¨−¥«Ÿ¦«©¸Ÿ¤¥¹̈©¦À̈¦Â³Ÿ

:ïk òãé éáà ìeàL-íâå äðLîì El-äéäà éëðàå ìàøNé-ìò Cìîz äzàå éáà ìeàL-ãé Eàöîú¦§¨«£Æ©¨´¨¦½§©¨Æ¦§´Ÿ©¦§¨¥½§¨«Ÿ¦−¤«§¤§´§¦§¤®§©¨¬¨¦−Ÿ¥¬©¥«

çé:Búéáì Cìä ïúðBäéå äLøça ãåc áLiå ýåýé éðôì úéøa íäéðL eúøëiåèéìeàL-ìà íéôæ eìòiå ©¦§§¯§¥¤²§¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¥³¤¨¦Æ©½Ÿ§¨¦«¨−̈¨©¬§¥«©©«£³¦¦Æ¤¨½

:ïBîéLéä ïéîéî øLà äìéëçä úòáâa äLøça úBãöná eðnò øzzñî ãåã àBìä øîàì äúòábä©¦§−̈¨¥®Ÿ£´Â̈¦¦§©¥̧¦¨³©§¨Æ©½Ÿ§¨§¦§©Æ©«£¦½̈£¤−¦¦¬©§¦«

ë:Cìnä ãéa Bøébñä eðìå ãø úãøì Cìnä ELôð úeà-ìëì äzòåàëízà íéëeøa ìeàL øîàiå §Â©¨§¨©©̧©§§¬©¤²¤¨¤−¤¥®§¨¬©§¦−§©¬©¤«¤©Ÿ́¤¨½§¦¬©¤−

:éìò ízìîç ék ýåýéìáëíL eäàø éî Bìâø äéäz øLà BîB÷î-úà eàøe eòãe ãBò eðéëä àð-eëì ©«Ÿ̈®¦¬£©§¤−¨¨«§º̈¨¦´À§³§Æ¤§Æ£¤´¦«§¤´©§½¦¬¨−̈¨®

:àeä íøòé íBøò éìà øîà ékâëïBëð-ìà éìà ízáLå íL àaçúé øLà íéàáçnä ìkî eòãe eàøe µ¦¨©´¥©½¨¬©§¦−«§´§À¦³Ÿ©©«£Ÿ¦Æ£¤´¦§©¥´½̈§©§¤³¥©Æ¤¨½

:äãeäé éôìà ìëa Búà ézNtçå õøàá BðLé-íà äéäå íëzà ézëìäåãëìeàL éðôì äôéæ eëìiå eîe÷iå §¨«©§¦−¦§¤®§¨¨Æ¦¤§´¨½̈¤§¦©§¦´Ÿ½§−Ÿ©§¥¬§¨«©¨²©¥«§¬¦−¨¦§¥´¨®

àå ãåãå:ïBîéLéä ïéîé ìà äáøòa ïBòî øaãîa åéLðäëãøiå ãåãì eãbéå Lwáì åéLðàå ìeàL Cìiå §¨¦̧©«£¨¹̈§¦§©³¨Æ¨«£¨½̈¤−§¦¬©§¦«©¥̧¤¨´©«£¨¨»§©¥¼©©¦´§¨¦½©¥¤́

:ïBòî øaãî ãåã-éøçà ócøiå ìeàL òîLiå ïBòî øaãîa áLiå òìqäåëäfî øää ãvî ìeàL Cìiå ©¤½©©¥−¤§¦§©´¨®©¦§©´¨½©¦§¬Ÿ©«£¥«¨¦−¦§©¬¨«©¥̧¤¨¹¦©³¨¨Æ¦¤½

ãåc-ìà íéøèò åéLðàå ìeàLå ìeàL éðtî úëìì ætçð ãåã éäéå äfî øää ãvî åéLðàå ãåãå§¨¦¯©«£¨¨²¦©¬¨−̈¦¤®©§¦̧¨¦¹¤§¨³¨¤Æ¤Æ¦§¥´¨½§¨´©«£¨À̈«Ÿ§¦²¤¨¦¬
:íùôúì åéLðà-ìàåæëìô eèLô-ék äëìå äøäî øîàì ìeàL-ìà àa Càìîe:õøàä-ìò íézL §¤£¨−̈§¨§¨«Ÿ©§¨´½̈¤¨−¥®Ÿ©«£¨´§¥½¨¦¨«§¬§¦§¦−©¨¨«¤

çëìt úàø÷ì Cìiå ãåã éøçà óãøî ìeàL áLiå:úB÷ìçnä òìñ àeää íB÷nì eàø÷ ïk-ìò íézL ©¨´¨¨À¦§ŸÆ©«£¥´¨¦½©¥−¤¦§©´§¦§¦®©¥À¨«§Æ©¨´©½¤−©©©§§«

i"yx

(ÊË).Â„È ˙‡ ˜ÊÁÈÂ:שביניהם ברית Â�ÏÂ(Î)חידש
.Â¯È‚Ò‰:להסגירו ‡ÈÏ.(Î·)ועלינו ¯Ó‡ ÈÎמי

‰Â‡.שאמר: ÌÈ¯ÚÈ ÌÂ¯Úהיום בערמה, הוא מתנהג

מקומו: יודע שלא כדי אחר, במקום ולמחר כאן,

(‚Î).ÔÂÎ� Ï‡:ואמת מכוון דבר È�ÙÏ(Î„)על
.ÏÂ‡˘הלכו והם אחריהם, לילך עתיד שאול שהיה

נכון: אל לחפש וסובביםÌÈ¯ËÂÚ.(ÂÎ)לפניו מקיפים

הראש: את המקפת כעטרה צד, אל Í‡ÏÓÂ(ÊÎ)מצד
.ÏÂ‡˘ Ï‡ דוד:·‡ את להציל כדי ממש, מלאך

(ÁÎ).˙Â˜ÏÁÓ‰ ÚÏÒחלוק שאול של לבו שהיה

פלשתים, מיד ארצו את להציל לשוב אם דעות, לשתי

יונתן: תרגמו כן דוד, את ולתפוש לרדוף או

cec zcevn
(ÊË).˜ÊÁÈÂ;באמרו אלהים, במשענת לבבו ואמץ כמו חזק,

לך: בשר יעשה מה עמך, ‰'.(ÁÈ)אלהים È�ÙÏהאורים לפני
ה': לפני היה לא שמאז הברית כי ÒÓ˙˙¯.(ËÈ)והתומים,

בגבעת שהיא בחורשה, העומדות בהמצדות אצלינו מתחבא
הישימון: מימין היא אשר ÂÎÂ'.(Î)החכילה ˙Â‡ ÏÎÏרצה

למסרו ועלינו רד, אלינו לרדת שתרצה אופן באיזה לומר:
ההודעה:·¯ÌÈÎÂ.(Î‡)בידך: בעבור אתכם יברך ה'
(·Î).„ÂÚ Â�ÈÎ‰ראהו מי כי מהלכו, מקום לראות נכונים היו

ומשמועה: מאומד דבריכם הלא ‡ÈÏ.שם, ¯Ó‡ ÈÎסר עודו
מלחמה, יעשה ובתחבולות שבערמה לי אמר למשמעתי,

אחריו: ולחפש לחקור מהצורך מאוד Â�˘È(Î‚)ולזאת Ì‡
.ı¯‡·רצה יהודה, אלפי בכל אותו אחפש ואז שבטו, אנשי בין בארץ יהיה ודאי כן אם מחבואיו, בכל אותו נמצא לא כאשר

אנשיו: בין אחריו יחפש אחד שכל יהודה, אלפי כל את אכריח ÂÎÏÈÂ.(Î„)לומר: ÂÓÂ˜ÈÂ:שאול בוא טרם ולחפש לחקור
.‰·¯Ú·:הישימון מימין אשר ˘‡ÏÂ.(Î‰)במישור ÍÏÈÂ:מחבואיו מכל לו והגידו הזיפים שחזרו ‰ÚÏÒ.אחר „¯ÈÂירד

ואנה: אנה להשמט נוח מקום במדבר, לשבת בה, ישב אשר ÎÏÏ˙.(ÂÎ)מהסלע ÊÙÁ�ואנשיו ושאול לברוח, ממהר היה
לתפשם: ·‡.(ÊÎ)סבבום Í‡ÏÓÂ:פלשתים מול ללכת אליו שליח בא תפשם, שלא ‰Â˜ÏÁÓ˙.(ÁÎ)ועד ÚÏÒכי שם על

ההוא למעלה)בהסלע האמור וכו' מזה ההר מצד שאול שהלך ההר דוד(הוא מעם ואנשיו, שאול ונפרדו ואנשיו:נחלקו

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰�˘ÓÏ:למלכות כמו‡Â˙.(Î)שני ותשוקה, רצון ענין

יג) קלב לו:(תהלים למושב אוה :(·Î).Â�ÈÎ‰:הכנה מלשון
.ÌÈ¯ÚÈ ÌÂ¯Ú:ערמה מלשון‰ÌÈ‡Â·ÁÓ.(Î‚)מלשון

ומסתור: �ÔÂÎ.מחבואה Ï‡וכן בנכון, כא)כמו כה ואל(שמות :
ברור דבר לומר רוצה ונכון, ובהארון. ומשפטו: הארון,

יש:Â�˘È.ומכוון: חקירה:È˙˘ÙÁÂ.מלשון ענין
(„Î).‰·¯Ú·:במישרא יונתן: מלשון�ÊÙÁ.(ÂÎ)תרגם

ומהירות: אתÌÈ¯ËÂÚ.חפזון המסבבת כעטרה מסבבים,
בחזקה:Ì˘Ù˙Ï.הראש: האחיזה התפזרוÂË˘Ù.(ÊÎ)ענין

וכן הנלחמים, י)כדרך כז היום:(לקמן פשטתם אל :



קלט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc migaf(iying meil)

äìò ,úéNòðodkdLákì,ecia serdeäðôeyakdnááBqìyaka ©£¥¨¨©¤¤¨¨©¥
,aaeqd oiae lecbd yakd oia xaigy ohwdúéîBøc ïø÷ì Bì àä§¤¤§¦

úéçøæîe ,gafnd ly÷ìBî äéämy,dtøò ìenî dLàø úà ¦§¨¦¨¨¥¤Ÿ¨¦¨§¨
ìécáîe.hyed z`e dpwd z` ,mipniqd ipy z`ävéîemy hgq ± ©§¦¦¨

.çaænä øé÷ ìò dîc úàokn xg`l,Làøä úà ìèðxg` ¤¨¨©¦©¦§¥©¨©¤¨Ÿ
,sebd on ecixtdyéwäåóaxiw ±Bú÷éìî úéadwilnd mewn-] §¦¦¥§¦¨

[jezigdeçaænì.enc z` hgqee,ok dyry xg`lBâôñ[egpwn-] ©¦§¥©§¨
B÷øæe ,çìnadxhwdlíéMàä éab ìògafnd bbay dkxrnl ± ©¤©§¨©©¥¨¦¦

.zepaxwd xya eaixwd dayóebì Bì àa,serd lyúà øéñäå ¨©§¥¦¤
äàøenä[wtfd-]äöBpä úàå,wtfd lrny xerd mr [zevepd-] ©§¨§¤©¨

ïLcä úéáì ïëéìLäå ,ínò ïéàöBiä íééònä éða úàådidy §¤§¥©¥©¦©§¦¦¨§¦§¦¨§¥©¤¤
zaxwd iptl .yakd ly egxfna ,mexcl dn` mixyrk ly wgxna

,sebdòqéL,eitpk oia [mipyl eze` xzia-] eze`ìécáä àìårqyl ¦©§Ÿ¦§¦
.hrn xaegn exi`ydy `l` ,ixnbl eze`ìécáä íàåerqiye §¦¦§¦

,ixnbl,øLk.cer lqtz `l dnc dviny oeikyBâôBñsebl,çìna ¨¥§©¤©
,y`xl dyry itkB÷øæedxhwdl,íéMàä éab ìòdpnn oi`e §¨©©¥¨¦¦

.melk mipdkl
dpiy xy`k serd zepaxw ly mdipic z` zhxtn dpynd

:mdiyrnaøéñä àìz` serd zleraàìå äàøenäz`úàå äöBpä Ÿ¥¦©§¨§Ÿ©¨§¤
å ,ínò ïéàöBiä íééòî éðam` okBâôñ àìsebl e` y`xl,çìna §¥¥©¦©§¦¦¨§Ÿ§¨©¤©

øçàî da äpéML ìk[ixg`-].äøéLk ,dîc úà ävénLm` ¨¤¦¨¨¥©©¤¦¨¤¨¨§¥¨
,úàhça ìécáä,hyede dpwd ,dipniq ipy z` jzgyåm` okàì ¦§¦©©¨§Ÿ
äìBòa ìécáä,cg` oniq wx da jzgeìeñt.oaxwdíc úà ävéî ¦§¦¨¨¨¦¨¤©

Làøäserd zleraävéî àìåz`ävéî .äìeñt ,óebä ícz`íc ¨Ÿ§Ÿ¦¨©©§¨¦¨©
ävéî àìå óebäz`,äøéLk ,Làøä ícz` zevnl devny s`y ©§Ÿ¦¨©¨Ÿ§¥¨

.lqt `l edvin `l m` ,y`xd mc
zaygn mda aygy serd zepaxw ly mdipic z` zhxtn dpynd

:leqtì àlL d÷ìnL óBòä úàhç,dîLdziiyr zra aygy ©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
y e` ,xg` oaxw myl z`f dyer `edydîã ävéîì àlL,dîLe` ¦¨¨¨¤Ÿ¦§¨

d`yryìì àlLå dîL,dîLmyl dze` dyer `edy aygy ¦§¨§¤Ÿ¦§¨
,xg` oaxw myle z`hgBàaygyì àlLìå dîL,dîLmicwdy ¤Ÿ¦§¨§¦§¨

,z`hgd zaygnl xg`d oaxwd zaygn z`,äìeñtoaxw lky §¨
.leqt ,enyl `ly dyrpy z`hgóBòä úìBòdziiyra aygy ©¨

m` oia ,ievina oiae dwilna oia ,xg` oaxw myl z`f dyer `edy

lirlck ,'dnyl `lye dnyl' e` 'dnyle dnyl `ly' ayg
,z`hga,äøéLk,dlera zlqet dnyl `ly zaygn oi`yãáìáe §¥¨¦§©
[`l`-]äúìò àlLdlerdì íéìòaì,äáBç íLici e`vi `ly ¤Ÿ¨§¨©§¨¦§¥¨

.dlerl xg` ser `iadl mdilre ,dz`ada mzaeg
ãçà[oia-]ãçàå óBòä úàhç[oiae-]ävénLå ï÷ìnL ,óBòä úìBò ¤¨©©¨§¤¨©¨¤§¨¨§¤¦¨

ïîc úàdaygna,ìBëàì BkøcL øác ìBëàìserd z`hga epiide ¤¨¨¤¡¨¨¤©§¤¡
,dzlik` lr aygy,øéè÷äì BkøcL øác øéè÷äìezlera epiide §©§¦¨¨¤©§§©§¦

dzxhwd lr aygy serd,dxhwdd e` dlik`d z` zeyrl ayge
,BîB÷îì õeçxyan lek`l ievind e` dwilnd zra aygy oebk ¦§

mewna `ly dlerd xyan xihwdl e` dlik` mewna `ly z`hgd
,dxhwdìeñt,ok ayg oday z`hgd e` dlerd ,oaxwdåmle`ïéà ¨§¥
úøk Bae` lek`l daygna onc dvin e` owln m` j` .elk`y inl ¨¥
xihwdl,Bpîæì õeçie`xd onfd xg` `edy ,xgnl xihwdl oebk ¦§©

oaxwd ,dlik`l ie`xd onfd xg` `edy ,xgnl lek`l e` ,dxhwdl
åéìò ïéáéiçå ,ìebét[ezlik` lr-]øéznä áéø÷iL ãáìáe ,úøk ¦§©¨¦¨¨¨¥¦§©¤©§¦©©¦

,Búåöîkxeqi`a dlik`a xeq` exya dyrpy] lbtzn oaxwd oi`y §¦§¨
`le ,ozeevnk eyrp eze` zexiznd eizecear lk m` `l` [zxk

.x`eaiy itke ,xg` leqt odl sxhvd
mda mipte`d z`e ,lbtzn oaxwd ea mipte`d z` zyxtn dpynd
lqtp `l` lbtzp `l jkitle zexg` zelqet zeaygn ea eaxrzp

:calaBúåöîk øéznä áø÷ ãöék,ozeevnk oaxwd zecear eyrp ± ¥©¨©©©¦§¦§¨
y oebk ,lbtzn `ed jkitleä÷éúLa ÷ìî[daygn `la-]ävéîe ¨©¦§¦¨¦¨

z`ícäepnn lek`l e` xihwdl daygna÷ìnL Bà ,Bpîæì õeç ©¨¦§©¤¨©
oaxwdn xihwdl e` lek`l daygnaävéîe Bpîæì õeçz`ícä ¦§©¦¨©¨

,ä÷éúLaävéîe ÷ìnL Bàz`ícäxihwdl e` lek`l daygna ¦§¦¨¤¨©¦¨©¨
epnneäæ ,Bpîæì õeçote`dBúåöîk øéznä áøwLlk eyrpy ± ¦§©¤¤¨©©©¦§¦§¨

,lbtzn `ed ok lre ['epnfl ueg' daygnd caln] opewizk eizecear
.zxk aiig exyan lke`d mb ,lqtpy calnyøéznä áø÷ àì ãöék¥©Ÿ¨©©©¦

Búåöîkoaxwd lbtzp `l ok lre ozeevnk zeceard eyrp `ly ± §¦§¨
y oebk ,cala lqtp `l`÷ìîoaxwdn xihwdl e` lek`l daygna ¨©

ävéîe BîB÷îì õeçz`ícäepnn xihwdl e` lek`l daygna ¦§¦¨©¨
÷ìnL Bà ,Bpîæì õeçzaygnaävéîe Bpîæì õeçz`ícä ¦§©¤¨©¦§©¦¨©¨

zaygnaävéîe ÷ìnL Bà ,BîB÷îì õeçz`ícäzaygnaõeç ¦§¤¨©¦¨©¨
,BîB÷îì¦§
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`Îl`enybkgkÎfh

æè:íéýìûa Bãé-úà ÷fçéå äLøç ãåc-ìà Cìiå ìeàL-ïa ïúðBäé í÷iåæéàì ék àøéz-ìà åéìà øîàiå ©Æ̈¨Æ§«¨¨´¤¨½©¥¬¤¤¨¦−®Ÿ§¨©§©¥¬¤¨−¥«Ÿ¦«©¸Ÿ¤¥¹̈©¦À̈¦Â³Ÿ

:ïk òãé éáà ìeàL-íâå äðLîì El-äéäà éëðàå ìàøNé-ìò Cìîz äzàå éáà ìeàL-ãé Eàöîú¦§¨«£Æ©¨´¨¦½§©¨Æ¦§´Ÿ©¦§¨¥½§¨«Ÿ¦−¤«§¤§´§¦§¤®§©¨¬¨¦−Ÿ¥¬©¥«

çé:Búéáì Cìä ïúðBäéå äLøça ãåc áLiå ýåýé éðôì úéøa íäéðL eúøëiåèéìeàL-ìà íéôæ eìòiå ©¦§§¯§¥¤²§¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¥³¤¨¦Æ©½Ÿ§¨¦«¨−̈¨©¬§¥«©©«£³¦¦Æ¤¨½

:ïBîéLéä ïéîéî øLà äìéëçä úòáâa äLøça úBãöná eðnò øzzñî ãåã àBìä øîàì äúòábä©¦§−̈¨¥®Ÿ£´Â̈¦¦§©¥̧¦¨³©§¨Æ©½Ÿ§¨§¦§©Æ©«£¦½̈£¤−¦¦¬©§¦«

ë:Cìnä ãéa Bøébñä eðìå ãø úãøì Cìnä ELôð úeà-ìëì äzòåàëízà íéëeøa ìeàL øîàiå §Â©¨§¨©©̧©§§¬©¤²¤¨¤−¤¥®§¨¬©§¦−§©¬©¤«¤©Ÿ́¤¨½§¦¬©¤−

:éìò ízìîç ék ýåýéìáëíL eäàø éî Bìâø äéäz øLà BîB÷î-úà eàøe eòãe ãBò eðéëä àð-eëì ©«Ÿ̈®¦¬£©§¤−¨¨«§º̈¨¦´À§³§Æ¤§Æ£¤´¦«§¤´©§½¦¬¨−̈¨®

:àeä íøòé íBøò éìà øîà ékâëïBëð-ìà éìà ízáLå íL àaçúé øLà íéàáçnä ìkî eòãe eàøe µ¦¨©´¥©½¨¬©§¦−«§´§À¦³Ÿ©©«£Ÿ¦Æ£¤´¦§©¥´½̈§©§¤³¥©Æ¤¨½

:äãeäé éôìà ìëa Búà ézNtçå õøàá BðLé-íà äéäå íëzà ézëìäåãëìeàL éðôì äôéæ eëìiå eîe÷iå §¨«©§¦−¦§¤®§¨¨Æ¦¤§´¨½̈¤§¦©§¦´Ÿ½§−Ÿ©§¥¬§¨«©¨²©¥«§¬¦−¨¦§¥´¨®

àå ãåãå:ïBîéLéä ïéîé ìà äáøòa ïBòî øaãîa åéLðäëãøiå ãåãì eãbéå Lwáì åéLðàå ìeàL Cìiå §¨¦̧©«£¨¹̈§¦§©³¨Æ¨«£¨½̈¤−§¦¬©§¦«©¥̧¤¨´©«£¨¨»§©¥¼©©¦´§¨¦½©¥¤́

:ïBòî øaãî ãåã-éøçà ócøiå ìeàL òîLiå ïBòî øaãîa áLiå òìqäåëäfî øää ãvî ìeàL Cìiå ©¤½©©¥−¤§¦§©´¨®©¦§©´¨½©¦§¬Ÿ©«£¥«¨¦−¦§©¬¨«©¥̧¤¨¹¦©³¨¨Æ¦¤½

ãåc-ìà íéøèò åéLðàå ìeàLå ìeàL éðtî úëìì ætçð ãåã éäéå äfî øää ãvî åéLðàå ãåãå§¨¦¯©«£¨¨²¦©¬¨−̈¦¤®©§¦̧¨¦¹¤§¨³¨¤Æ¤Æ¦§¥´¨½§¨´©«£¨À̈«Ÿ§¦²¤¨¦¬
:íùôúì åéLðà-ìàåæëìô eèLô-ék äëìå äøäî øîàì ìeàL-ìà àa Càìîe:õøàä-ìò íézL §¤£¨−̈§¨§¨«Ÿ©§¨´½̈¤¨−¥®Ÿ©«£¨´§¥½¨¦¨«§¬§¦§¦−©¨¨«¤

çëìt úàø÷ì Cìiå ãåã éøçà óãøî ìeàL áLiå:úB÷ìçnä òìñ àeää íB÷nì eàø÷ ïk-ìò íézL ©¨´¨¨À¦§ŸÆ©«£¥´¨¦½©¥−¤¦§©´§¦§¦®©¥À¨«§Æ©¨´©½¤−©©©§§«

i"yx

(ÊË).Â„È ˙‡ ˜ÊÁÈÂ:שביניהם ברית Â�ÏÂ(Î)חידש
.Â¯È‚Ò‰:להסגירו ‡ÈÏ.(Î·)ועלינו ¯Ó‡ ÈÎמי

‰Â‡.שאמר: ÌÈ¯ÚÈ ÌÂ¯Úהיום בערמה, הוא מתנהג

מקומו: יודע שלא כדי אחר, במקום ולמחר כאן,

(‚Î).ÔÂÎ� Ï‡:ואמת מכוון דבר È�ÙÏ(Î„)על
.ÏÂ‡˘הלכו והם אחריהם, לילך עתיד שאול שהיה

נכון: אל לחפש וסובביםÌÈ¯ËÂÚ.(ÂÎ)לפניו מקיפים

הראש: את המקפת כעטרה צד, אל Í‡ÏÓÂ(ÊÎ)מצד
.ÏÂ‡˘ Ï‡ דוד:·‡ את להציל כדי ממש, מלאך

(ÁÎ).˙Â˜ÏÁÓ‰ ÚÏÒחלוק שאול של לבו שהיה

פלשתים, מיד ארצו את להציל לשוב אם דעות, לשתי

יונתן: תרגמו כן דוד, את ולתפוש לרדוף או

cec zcevn
(ÊË).˜ÊÁÈÂ;באמרו אלהים, במשענת לבבו ואמץ כמו חזק,

לך: בשר יעשה מה עמך, ‰'.(ÁÈ)אלהים È�ÙÏהאורים לפני
ה': לפני היה לא שמאז הברית כי ÒÓ˙˙¯.(ËÈ)והתומים,

בגבעת שהיא בחורשה, העומדות בהמצדות אצלינו מתחבא
הישימון: מימין היא אשר ÂÎÂ'.(Î)החכילה ˙Â‡ ÏÎÏרצה

למסרו ועלינו רד, אלינו לרדת שתרצה אופן באיזה לומר:
ההודעה:·¯ÌÈÎÂ.(Î‡)בידך: בעבור אתכם יברך ה'
(·Î).„ÂÚ Â�ÈÎ‰ראהו מי כי מהלכו, מקום לראות נכונים היו

ומשמועה: מאומד דבריכם הלא ‡ÈÏ.שם, ¯Ó‡ ÈÎסר עודו
מלחמה, יעשה ובתחבולות שבערמה לי אמר למשמעתי,

אחריו: ולחפש לחקור מהצורך מאוד Â�˘È(Î‚)ולזאת Ì‡
.ı¯‡·רצה יהודה, אלפי בכל אותו אחפש ואז שבטו, אנשי בין בארץ יהיה ודאי כן אם מחבואיו, בכל אותו נמצא לא כאשר

אנשיו: בין אחריו יחפש אחד שכל יהודה, אלפי כל את אכריח ÂÎÏÈÂ.(Î„)לומר: ÂÓÂ˜ÈÂ:שאול בוא טרם ולחפש לחקור
.‰·¯Ú·:הישימון מימין אשר ˘‡ÏÂ.(Î‰)במישור ÍÏÈÂ:מחבואיו מכל לו והגידו הזיפים שחזרו ‰ÚÏÒ.אחר „¯ÈÂירד

ואנה: אנה להשמט נוח מקום במדבר, לשבת בה, ישב אשר ÎÏÏ˙.(ÂÎ)מהסלע ÊÙÁ�ואנשיו ושאול לברוח, ממהר היה
לתפשם: ·‡.(ÊÎ)סבבום Í‡ÏÓÂ:פלשתים מול ללכת אליו שליח בא תפשם, שלא ‰Â˜ÏÁÓ˙.(ÁÎ)ועד ÚÏÒכי שם על

ההוא למעלה)בהסלע האמור וכו' מזה ההר מצד שאול שהלך ההר דוד(הוא מעם ואנשיו, שאול ונפרדו ואנשיו:נחלקו

oeiv zcevn
(ÊÈ).‰�˘ÓÏ:למלכות כמו‡Â˙.(Î)שני ותשוקה, רצון ענין

יג) קלב לו:(תהלים למושב אוה :(·Î).Â�ÈÎ‰:הכנה מלשון
.ÌÈ¯ÚÈ ÌÂ¯Ú:ערמה מלשון‰ÌÈ‡Â·ÁÓ.(Î‚)מלשון

ומסתור: �ÔÂÎ.מחבואה Ï‡וכן בנכון, כא)כמו כה ואל(שמות :
ברור דבר לומר רוצה ונכון, ובהארון. ומשפטו: הארון,

יש:Â�˘È.ומכוון: חקירה:È˙˘ÙÁÂ.מלשון ענין
(„Î).‰·¯Ú·:במישרא יונתן: מלשון�ÊÙÁ.(ÂÎ)תרגם

ומהירות: אתÌÈ¯ËÂÚ.חפזון המסבבת כעטרה מסבבים,
בחזקה:Ì˘Ù˙Ï.הראש: האחיזה התפזרוÂË˘Ù.(ÊÎ)ענין

וכן הנלחמים, י)כדרך כז היום:(לקמן פשטתם אל :



iÎi`קמ wxt mildz - miaezk

mildzifiÎ`i`ibÎ`

àé:çöðì äàø-ìa åéðt øézñä ìà çëL Baìa øîàáéçkLz-ìà Eãé àNð ìà äåäé äîe÷áéúë)íééðò( ¨©´−§¦¨©¥®¦§¦¬¹̈À̈©¨¨¬¨¤«©¨³§Ÿ̈À−¥§¨´¨¤®©¦§©¬

:íéåðòâé:Løãú àì Baìa øîà íéäìà | òLø õàð | äî-ìòãéèéaz | ñòëå ìîò | äzà-ék äúàø £¨¦«©¤³¦¥−¨¨¬¡Ÿ¦®¨©¬§¹¦À´Ÿ¦§«Ÿ¨¦¿¨¦©¨³»̈¨³¨©̧©©¦»

éìò Eãéa úúì:øæBò úééä | äzà íBúé äëìç áæòé Eåè:àöîz-ìá BòLø-LBøãz òøå òLø òBøæ øáL ¨¥¶§Å̈¤¬−¨¤©«£´Ÿ¥¤®¨¹̈À©¨³¨¦Ä¨¥«−§Ÿ§´©¨¨®¹̈À̈¦§«¦§¬©¦§¨«
æè:Böøàî íéBâ eãáà ãòå íìBò Cìî äåäéæéðæà áéL÷z íaì ïéëz äåäé zòîL íéåðò úåàz:E §Ÿ̈´−¤¤¨´¨¤®¨«§¬¹¦À¥«©§«©«£©Ä£¨¦´¨©´§¨§Ÿ̈®¨¦¬¦¹À̈©§¦¬¨§¤«

çéìéñBé-ìa Cãå íBúé ètL:õøàä-ïî LBðà õøòì ãBò ó ¦§¬Ÿ¨ÀÅ̈¨¬©¦¬®©«£¬Ÿ¡¹À¦¨¨«¤

àéàéà éúéñç | äåäéa ãåãì çvðîìéLôðì eøîàz Cáéúë)åãåð(:øBtö íëøä éãeðáíéòLøä äpä ék ©«§©¥À©§Å̈¦¬©«Ÿ̈¸¨¦À¦−¥«Ÿ§´§©§¦®¹À¦©§¤¬¦«¦³¦¥¶¨«§¨¦¿

:áì-éøLéì ìôà-Bîa úBøéì øúé-ìò ívç eððBk úL÷ ïeëøãéâ:ìòt-äî ÷écö ïeñøäé úBúMä ék ¦§§Ä¤À¤«§´¦¨´©¤®¤¦¬§¹ÀŸ¤§¦§¥¥«¦´−©¨¥¨«¥®©¹¦À©¨¨«

i"yx

(‚È).Ú˘¯ ı‡� ‰Ó ÏÚלא בלבו שאמר לפי להקב"ה

מחריש:¯‡˙‰.(È„)תדרוש: ואתה עושה שהוא מה

.‰˙‡ ÈÎ:וכעס עמל שתביט דרכך ·Í„È.כן ˙˙Ïבכחך

ברשעם: להצליח לרשעים יד נותן ÂÊÚÈ·אתה ÍÈÏÚ
.‰ÎÏÁאת עליך עוזבים הם חילך שהם עמך ישראל

עזרה ל' יעזוב פתר ומנחם ברשעים, דין שתעשה המשא

כג)כמו דל(שמות ל' חלכה פתר ומנחם עמו, תעזוב עזוב

בתיבה: יסוד וכ' ÊÂÚ¯.וחלך ˙ÈÈ‰ ‰˙‡ ÌÂ˙Èבימים

ÚÂ¯Ê.(ÂË)ראשונים: ¯Â·˘:הרשע עמלק Ú¯Âשל
.‡ˆÓ˙ Ï· ÂÚ˘¯ ˘Â¯„˙אתפוש כשרואין ישראל עי

משתשבר אבל להרשיע נושאם לבם מצליחין הרשעים

רשעי של רשעם לדרוש באת אם הרשעים זרוע את

תמצאנו: לא ÚÂ„.(ÊË)ישראל ÌÏÂÚ ÍÏÓ מאחר‰'

מארצו: גוים ÌÂ˙È.(ÁÈ)שיאבדו ËÂÙ˘Ïלעשות

ודכים: היתומים ישראל של ÂÚ„.משפטם ÛÈÒÂÈ Ï·
‡�Â˘.עמלק: ı¯ÚÏהאנושים את ולשבר לכתת

Â‚Â'.(‡)וחולים: È„Â� È˘Ù�Ï Â¯Ó‡˙ ÍÈ‡דוגמת זהו

ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כו)כי שגרשוהו(ש"א

חסיתי, בה' אומר הוא וכאן לארץ לחוצה מארץ

טורדים אתם תאמרו איך בנחלתי להסתפח שיחזירני

שכל הנודד צפור אתה שלכם הר עבור הרכם נודי לנפשי

כדכתי' קינה מן הנודדת לצפור נמשל המיטלטל אדם

ממקומו נודד איש כן קינה מן נודדת כז)כצפור (משלי

נודו הנודדת, כצפור ההר מכל שטרדנוך קינך שנדד

להם אומרים שהאומות בישראל אף נדרש שהוא כתיב

‰¯˘ÌÈÚ.(·)כן: ‰�‰ ÈÎהמטילין הדור ודלטורי דואג

שאול: ובין ביני בקשתÔÂÎ¯„È.איבה נופל דריכה לשון

לנטותו: כשרוצה עליו רגלו ליתן צריך חזק שכשהוא

שקר:˜˘˙. קשתם ידרכו È˙¯.לשונם ÏÚ ÌˆÁ Â��ÂÎ
בלעז: דאר"ק קורד"א בלעז:Â¯ÈÏ˙.הקשת אהגיט"ר

.ÏÙ‡ ÂÓ·:במסתר.·Ï È¯˘ÈÏ:נוב וכהני ÈÎ(‚)דוד
.ÔÂÒ¯‰È ˙Â˙˘‰שהם הצדיקים ה' כהני נהרגו ידכם על

עולם: של ÏÚÙ.שתות ‰Ó ˜È„ˆמה חטא שלא דוד

אני: ולא עון תשאו אתם זאת בכל פעל

cec zcevn
(‡È).¯Ó‡או מעשיו שכח האל או חושב כי על הוא כ"ז

בהם: משגיח עליו˜ÓÂ‰.(È·)שאינו ידך והרם קום לזה
בידו: הנלכדים העניים תשכח ואל Ó‰.(È‚)להכותו ÏÚ

בלבו חושב כי אלהים את לנאץ הרשע לב מלאה מה בעבור
מעשיו: דורש מעשיו¯‡È˙‰.(È„)שאינך ראית באמת אבל

עושה: שהרשע מה והכעס העמל אתה רואה מעולם Ï˙˙כי
.Í„È·:עזרתו חלפה אשר ליתום עוזר אתה מעולם כי עליך וישען אדם מכל בטחונו העני יעזוב ולכן כדרכיו לאיש לתת ובידך
(ÂË).¯Â·˘:שופטים אלהים יש כי יבין למען הרשע חוזק שבור לאÚ¯Â.לזה רשעו כשתדרוש רע לעשות הרגיל אף ואז

ברשעים: דין עושה שאתה כשיראה למוטב יחזור כי Â‚Â'.(ÊË)תמצא ÍÏÓ עתה‰' כוחך אז וככוחך לעולם מלכותך הלא
מע בעבור מארצו גוים אבדו הרשעים:והלא לאבד כן עשה לזה הרעים תאות˙‡Â˙.(ÊÈ)שיהם למלאות שמעת מעולם הלא

תאותם: ומלא אליהם שמע הלב בכוונת להתפלל נכון כשלבם עתה גם לכן עושקיהם:ËÂÙ˘Ï.(ÁÈ)ענוים מיד משפטים לקחת
.ÛÈÒÂÈ Ï·:תשלם שלם כי יראה כאשר אדם לבני ולהכאיב לערוץ העושק עוד יוסיף נפשיÈ˘Ù�Ï.(‡)ולא על תאמרו איך

ביד ליפול סופו יהיה וכן ברשת ליפול וסופו הנודד הזה כצפור שאול מפני נד הוא ישראל מלך ר"ל כצפור נד הוא שלכם הר
להצילני: יכול וכל חסיתי בה' הלא כן תאמרו איך ואמר ‰�‰.(·)שאול ÈÎהריגת עון בעבור ה' שעזבני תחשובו ואם ר"ל

נוב: כהני על לשאול דואג שאמר הלה"ר משל והוא וכו' קשת דרכו הרשעים הנה הלא כי נוב החצים:Â¯ÈÏ˙.כהני ·ÂÓאת
.ÏÙÂ‡:בהסתר Ï·.ר"ל È¯˘ÈÏ:נוב כהני ‰˘˙Â˙.(‚)על ÈÎיסודי צדיקי נוב כהני הם העולם יסוד הרסו הללו הרשעים

ÏÚÙ.עולם: ‰Ó ˜È„ˆ:מאומה עשיתי לא הלא אני פעלתי ומה בזה צדיק אני הלא דוד אמר עצמו על

oeiv zcevn
(ÁÈ).Í„Â:ומעונה תערוץıÂ¯ÚÏ.כחוש אל כמו לשבור

א') יתריםÈ˙¯.(·):(יהושע שבעה כמו הקשת י"ז)חבל :(שופטים

.˙Â¯ÈÏבים ירה כמו ט"ו)להשליך בתוך:·ÂÓ.:(שמות כמו
.ÏÙÂ‡:חשך(‚).˙Â˙˘‰שתותיה והיו כמו היסודות

י"ט)מדוכאים :(ישעיה
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ãéúòL ,úBìBò óìàî ,äøBza ÷ñBòå áLBé äzàL ãçà¤¨¤©¨¥§¥©¨¥¤¤¤¨¦

ða äîìLàîBé ìk .çaænä éab ìò éðôì áéø÷äì E §ŸŸ¦§§©§¦§¨©©©¥©¦§¥©¨¨

àúaLc259áéúé äåä ,260ñéøâå261àîBé déìek262àeää . §©§¨£¨¨¦§¨¦¥¨©

àîBé263déLôð çðéîì éòác264dén÷ úånä-Càìî í÷ ,265, ¨§¨¦§¥©©§¥¨©§©©¨¤©¥

déì ìéëé àìå266àñøébî äéîet ÷éñt äåä àìc ,267øîà .268: §¨¨¦¥§¨£¨¨¦¥¦¦§¨¨©

déì ãéáòà äî269déì äåä ?270àðzñea271déúéa éøBçà272, ¨©¨¦¥£¨¥§§¨£¥¥¥

àúà273÷éìñ] ,úånä Càìî274Léçáe [275éðìéàa276÷ôð ,277éæçéîì278àbøãa ÷éìñ äåä ,279, ¨¨©§©©¨¤¨¦¨¦§¦¨¥¨©§¦¡¥£¨¨¦§©§¨

úéçôéà280àbøc281déúezî282÷ézLéà ,283déLôð çðå284. ¦§¦©§¨¦¥¦§¦§¨©§¥
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הם.238)ׁשאמר:237) אּלה ׁשּדברים ּתנחּום רּבי ׁש239)ּבאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
רב:241ּבׁשם.240) ּבׁשם יהּודה רב ּבאר ּכּונת242)ּכְך מה ְְְֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאמרֹו: הּמלְך עלי?243)ּדוד לבֹוא העתיד הּסֹוף מהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
חּיי?244) ימי יהיּו מן245)ּכּמה ּובטל חדל אני יֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לָך.246העֹולם? ּדע הּוא: ּברּוְך את.247)הּקדֹוׁש לאדם ְְֶַַָָָָָָ
לדעת:248) ּובּקׁש הּמלְך ּדוד ּבאיזֹו249)המׁשיְך ּכלֹומר: ," ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּוא: ּברּוְך הּקדֹוׁש לֹו אמר אמּות? ּבּׁשנה את250)ּתקּופה ְֶַַַָָָָָָָ
ּובּקׁש:251) ּדוד לדוד.252)המׁשיְך הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְִִִִִֵַָָָָ
הּמלְך.253) ּדוד לֹו ראׁשֹון.254)אמר ּברּוְך255)ּביֹום הּקדֹוׁש ְִִֶֶַַַָָָָ

לדוד. מּפני256)הּוא אביו, ּבחּיי מלְך יהיה ׁשּבן אי־אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּוא:257)ׁש ּברּוְך לּקדֹוׁש ּדוד לֹו אמר ׂשערה. חּוט ּכעבי ְְִִֶַַָָָָָָֹ
לדוד.258) הּוא ּברּוְך הּׁשּבת.259)הּקדֹוׁש יֹום הּוא260)ּבכל ְְִַַַָָָָָ

ּתֹורה.261)יׁשב. הּׁשּבת.262)ולמד יֹום ההּוא263)ּבכל הּיֹום ְְַַַַַַָָָָָ
למּות.264) היה ונּסה265)ׁשּצריְך לפניו הּמות מלאְך עמד ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אליו. נׁשמתֹו,266)להתקרב לּטֹול היה יכֹול ּפיו267)לא ּכי ְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּתֹורה. ּבדברי מּלגרס ּפסק ּבלּבֹו:268)לא הּמות מלאְך ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

להפסיקֹו269) ּכדי אעׂשה ּתחּבּלה איזה לֹו? אעׂשה ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻמה
לדוד.270)מּלּמּודֹו? לֹו ּפרֹות271)היה ׁשל ּופרּדס ּבסּתן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

ּביתֹו.272) הּבסּתן,276)ונענע.275)עלה.274)ּבא.273)מאחֹורי ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֻ
לרגע אֹותֹו ּולבּטל ּדוד, ׁשל לּבֹו ּתׂשּומת את למׁשְך ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי

מהּתֹורה. ּדוד277)קט ׁשם.278)יצא ּקֹורה מה לראֹות ְִִֵֶַַָָָָָָ
ּבמדרגֹות,279) עלה מדרגה.281)נׁשּברה.280)הּוא ְְְְְִֵֵַַָָָָ
מּלּמּודֹו,283)מּתחּתיו,282) ּדוד ּדוד284)הׁשּתּתק ׁשל ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ֶֶַהּמלְך.
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Bì øîà252úeîz úaLa :253úaLa ãçàa úeîà .254øîà . ¨©§©¨¨¨§¤¨§©¨¨©

Bì255ða äîìL úeëìî òébä øák :å ,E256úòâBð úeëìî ïéà §¨¦¦©©§§ŸŸ¦§§¥©§©©
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הם.238)ׁשאמר:237) אּלה ׁשּדברים ּתנחּום רּבי ׁש239)ּבאר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
רב:241ּבׁשם.240) ּבׁשם יהּודה רב ּבאר ּכּונת242)ּכְך מה ְְְֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאמרֹו: הּמלְך עלי?243)ּדוד לבֹוא העתיד הּסֹוף מהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
חּיי?244) ימי יהיּו מן245)ּכּמה ּובטל חדל אני יֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

לָך.246העֹולם? ּדע הּוא: ּברּוְך את.247)הּקדֹוׁש לאדם ְְֶַַָָָָָָ
לדעת:248) ּובּקׁש הּמלְך ּדוד ּבאיזֹו249)המׁשיְך ּכלֹומר: ," ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּוא: ּברּוְך הּקדֹוׁש לֹו אמר אמּות? ּבּׁשנה את250)ּתקּופה ְֶַַַָָָָָָָ
ּובּקׁש:251) ּדוד לדוד.252)המׁשיְך הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְִִִִִֵַָָָָ
הּמלְך.253) ּדוד לֹו ראׁשֹון.254)אמר ּברּוְך255)ּביֹום הּקדֹוׁש ְִִֶֶַַַָָָָ

לדוד. מּפני256)הּוא אביו, ּבחּיי מלְך יהיה ׁשּבן אי־אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הּוא:257)ׁש ּברּוְך לּקדֹוׁש ּדוד לֹו אמר ׂשערה. חּוט ּכעבי ְְִִֶַַָָָָָָֹ
לדוד.258) הּוא ּברּוְך הּׁשּבת.259)הּקדֹוׁש יֹום הּוא260)ּבכל ְְִַַַָָָָָ

ּתֹורה.261)יׁשב. הּׁשּבת.262)ולמד יֹום ההּוא263)ּבכל הּיֹום ְְַַַַַַָָָָָ
למּות.264) היה ונּסה265)ׁשּצריְך לפניו הּמות מלאְך עמד ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אליו. נׁשמתֹו,266)להתקרב לּטֹול היה יכֹול ּפיו267)לא ּכי ְְְִִִִִֵֵָָָָָָֹ
ּתֹורה. ּבדברי מּלגרס ּפסק ּבלּבֹו:268)לא הּמות מלאְך ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

להפסיקֹו269) ּכדי אעׂשה ּתחּבּלה איזה לֹו? אעׂשה ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻמה
לדוד.270)מּלּמּודֹו? לֹו ּפרֹות271)היה ׁשל ּופרּדס ּבסּתן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

ּביתֹו.272) הּבסּתן,276)ונענע.275)עלה.274)ּבא.273)מאחֹורי ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֻ
לרגע אֹותֹו ּולבּטל ּדוד, ׁשל לּבֹו ּתׂשּומת את למׁשְך ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי

מהּתֹורה. ּדוד277)קט ׁשם.278)יצא ּקֹורה מה לראֹות ְִִֵֶַַָָָָָָ
ּבמדרגֹות,279) עלה מדרגה.281)נׁשּברה.280)הּוא ְְְְְִֵֵַַָָָָ
מּלּמּודֹו,283)מּתחּתיו,282) ּדוד ּדוד284)הׁשּתּתק ׁשל ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ֶֶַהּמלְך.
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.åçéëåé íéøåëáminc ozn oiperh oi`y

:(ek mixac) gafn iptl aizkck zia oikixve

.äçðä ïåòè ïëùewwfedc zia era jkld

:jkl gafnl.'åë ì"úxcdile jixt dinwle

:cvd dna izile `pic.çáæî ãöoznl df

e minc:dgpdl el`.øáñ÷ éàî`pz i`d

:xyrnn xeka dil hiytcäùåã÷ øáñ÷ éà
äùã÷å äúòùì äùã÷ úéá ìù äðåùàø

.àáì ãéúòìux`d zyecwa l"qc ikid ik

e` jidl` iptl dia `pixw in dil irainwe

:xekan xyrn hiytwe `l.éîð øåëá åìéôà
zi`c o`n `dc lk`ie aixwi xeka elit`

oiaixwny dil zi` `al cizrl dycw dil

:(.i sc) dlibna opixn`ck zia oi`y t"r`

b"däùã÷ àì øáñ÷ éàåinp xeka 'it`

dl dlha zia zyecw xaqw i`e .iraiz

zial jixv epi`e li`ed xyrna dl iraine

dia `pixw 'd iptle milyexia lik`zin in

:`l e`.äéì éòáéú éîð â"äë øåëá åìéôà
ziad axge eixeni`e einc eaxwy oebk

:edelk`iy edn miiw exyaeàðéáø øîà
.äùã÷ àì øáñ÷ íìåòìhiytwc `kde

zial jixv epi`y xekaa xekan xyrn dil

dil `hiytc dil hiytw xyrnc `inec

:likzin `lc diab.åîãì åøùá ù÷úéàã
mxyae xihwz malg z`e wxfz mnc z`e

drya dipin silie (gi xacna) jl didi

z` lke` dz` mcd z` wexfl ie`x dz`y

:gafnd qxdpy xg` `le xyad.éëåxya

ywida cnlne xfeg mcd on ywida cnld

:xyrnd lr.àúòîùìxn`c iia`c `d

iziine gafnd znibta oilqtp milw miycw

:iqei iaxc `yxcn dl÷åìéñ úòùá
.úåòñîäoiwlqne okynd z` oicixenyk

:xacna zerqnd zra zegafnd z`íéùã÷
.íéìñôð`wlq `we miycw iycw xya

oiafe ipzwcn `ed gafnd weliq iptn jzrc

ayd ilbcl qpkp rxevn oi`y oiglzyn oirxevnei`yep miel dpgnl af `le mih

oilqtp `nl` `ed cren ld` rqpy t"r` (:`q sc) onwl opixn`ck oex`d

jci` `ipze : :dil aiyg cren ld` `dc `ed `veia ilqtinc meyn e`l xn`wc

:qixbúåîå÷î éðùá.ïéìëàðenewna okyndyk oda zexen`d zepgna onewna cg

:iccd` oiiywe erqpyn ozkild jxc my `diy mewn lka cge.åàì éàî`ziinw

:milw miycwa `de miycw iycwaïðéñøâ éëä`d miycw iycwa `d e`l i`n

:milw miycwa.àéù÷ àìå íéì÷ íéùã÷ éãéàå éãéà`ziinw
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éàî`al cizrl dycw xaqw i` xyrnn ith xeka dil `hiytc .`pz i`d xaqw

inp xeka 'it` `l i` 'd iptl dia `pixw i` dil `iranwe ux`d zyecwa

w"t `zi`ck zia oi`y t"r` oiaixwnc xaqw dycw dil zi`c o`nc lk`ie axwi

meyn xyrna dil `irane ux`d zyecw dlhac dycw `l xaqw i`e (.i sc) dlibnc

i` milyexia lik`zine zial jixv epi`c

inp xeka 'it` `l i` 'd iptl dia `pixw

b"d ika oebk xyrn oirk iedc `kid iraiz

axge eixeni`e einc eaxwy zial jixv epi`y

wiqne edelk`iy edn miiw exyae ziad

xekaa dil `hiytc `de dyciw `l xaqwc

xya lik` `le encl exya ywzi`c meyn

qxdpyn `le mc zwixfl die`xd drya `l`

i` xn`z m`e eyexite qxhpewd zqxib `id ef

ipy xyrn zgkyn ikid dycw `l xaqw

i`c l"ie ux`d zyecw dlhac oeik `ziixe`c

lcby xyrnl dil opinwen dyciw `l xaqw

xeka [iab] qxhpewa yxity enk ziad ipta

miiw exyae ziad axge eixeni`e enc eaxwy

zyecw ilin ipd dycw `l xaqw 'it` p"`

eaiigzpe dlha `l ux`d zyecw la` ziad

sc onwl) `pgky`ck zexyrne zenexza

`le ziad zyecw dlhay dliy axgyk (:aiw

dyciw `lc oeik z"`e ux`d zyecw dlha

l`xyi ixr lka jlk`p `di zenad exzede

e`a (:aiw sc) `xza 'ta onwl 'iqxbc mixtqle

lka lk`p xyrn zenad exzed oerabe aepl

mwezn `l `qxib dze` itlc l"ie l`xyi ixr

wwfede ziad iptl lcby xyrna `l` `kd

l`xyi ixr lka lk`p epi`e mewn z`adl

`piaxc diwgec i`n qxhpewd yexitl dywe

ol miwc q"yd dilek` bilte dycw `l xnel

`xza wxta opzck xzid dixg` oi` milyexi

xekae dycw xaqw mlerlc `nil (my df mb)

lk`p exya oi`c gafnd mbtpe enc wxfpy

`pyilc xninl ivn edine gafnd znibta

` epi` xeka dn ipzwc diziyw `ziixac`l

dycw i`e jixv ynn zia rnync ziad ipta

zia oi`y t"r` oiaixwn `ld zia il dnl

exya ywzi`c meyn gafn wx jixv oi`e

oeikc dycw xaq ivn mlerlc d"d la` encl

meyn exya oilke` oi` axg k"g`e enc wxfpc

ipta epiid ziad ipta i`d edin encl ywzi`c

iraz `le iraiz inp xeka elit` xn`w i`n dyw la` xn`w ynn zia e`le gafn

lek`l dvignc 'd iptl dia `pixw `l `hiyt dycw `lc oeik daxc` xyrn

`lc oeik zevign eltpe ziad axgyk `veia liqtnc `hiyt xekac cere `ziixe`c

la` gafnd qxdpe ziad axgyk `niz ike mce xyac `yiwid llk jixv dne dycw

dniz edf ipy xyrne milw miycw oiprl dzyecw dlha `le zniiw milyexi zeneg

lhaz ziad zyecwy okzi ji`e ziad liaya `l` dycwzp `l milyexi `dc xnel

xeka elit` dycw xaqw i` mixtqd zqxib enk d`xp jkl `niiw milyexi zyecwe

ikde 'eke dycw xaqw mlerl `piax xn` inp xyrn elit` dycw `l xaqw i`e inp

la` xyad lk`ie mcd wexfie gafnd dpai xnelk zia oi`y t"r` miaixwnc qxhpewa yxity enk dxfr zeneg `lae milyexi zeneg `la dl zgkyn inp xeka elit` jixt

gafnd epal ziad zyecw dycw `l xaqw i`e dfd onfa oky lke miiw ziady t"r` minca ax dcen (.hp sc) lirl 'ixn`ck aixwdl leki epi`c dil `hiyt gafn `la

't onwl opiqxb `le milyexia xzid el oi`c `hiyt leqt `di xyrn elit` oerabe aepa enk xyrne dnexza aiigzdl zniiw ux`d zyecw la` milyexi zyecw oky lke

mc` dlri leki zxn`w i`n`e ezelrdl aiig oi`c `hiyt `di ipy xyrn elit` jixt ikdc xnel jixv dil opiqxb i`e l`xyi ixr lka lk`p ipy xyrn (:aiw sc) `xza
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף ס עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc migaf(oey`x meil)

ìLíéð÷æ äL,[owf lkn cg` xac]ìàòîLé éaø ,ïäî ãçà äæå §Ÿ¨§¥¦§¤¤¨¥¤©¦¦§¨¥
epìëàéå íéìLeøéì éðL øNòî íãà äìòé ìBëé ,øîBà`la my ¥¨©£¤¨¨©£¥¥¦¦¨©¦§Ÿ§¤

s` oeictàeä ïéãå ,äfä ïîæadnda xekan 'epivn dn' cenll yi - ©§©©¤§¦
oky ,z`f xeq`le dxedhíB÷î úàáä ïeòè øBëae`iadl - §¨£¨©¨

,milyexiløNòîeipyBðéà øBëa äî ,íB÷î úàáä ïeòèlk`p ©£¥¨£¨©¨©§¥
Bðéà øNòî óà ,úéaä éðôa àlàlk`p.úéaä éðôa àlàoi`e ¤¨¦§¥©©¦©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦

jextlíéîc ïzî ïeòè ïkL øBëál äî,çaæî éaâì ïéøeîéàåokle ©¦§¤¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
y meyn ,gafnde ziad ipta wx lk`iy ozep oicd,eçéëBé íéøeka¦¦¦

mpi` z`f lkae ,mixen`e minc ozn miperh mpi` mixekia mb oky
,jextl yi j` .ziad ipta `l` milk`pïéðeòè ïkL íéøekál äî©§¦¦¤¥§¦

äçpägafnl miwewf ixdy zia mikixv okle ,gafnd iptl dxfra ©¨¨
df oic ok`y ,l`rnyi iax wiqn jkl ,xyrnl mdn gikedl oi`e

oky ,ywida cnlp `l` epivn dna cnlp epi`øîBì ãeîìzmixac) ©§©
(e ai'åâå íëéúBìBò änL íúàáäå'z`e mkizxUrn z`e mkigafe ©£¥¤¨¨¥¤§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤§¥

,'mkp`ve mkxwA zxkaE mkizacpe mkixcpe mkci znExYLéwî §©¤§¤§¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤©¦
df aezk,øBëáì øNòî,yexcl yieBðéà øBëa äîlk`péðôa àlà ©£¥¦§©§¥¤¨¦§¥

øNòî óà ,úéaäipyBðéàlk`p.úéaä éðôa àlà ©©¦©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦
it lre ,ezyxca dpc `xnbd dzr ,l`rnyi iax ixac md o`k cr
onfa milw miycw lek`l oi`y o`kn cnl iia` cvik x`eai df

:`xnbd dywn .mebt gafndy,ãvä äna éúéðå àðéc øcäéðåxnelk §¤§©¦¨§¥¥©¤©©
dzrne ,dgpd oerh epi`y gikei xeka oky ,mixekian jextl oi`
mdy mday deyd cvdy ,cgia mixekiane xekan ipy xyrn cnlp
ipy xyrn jk ,ziad onfa `l` milk`p mpi`e ,mewn z`ad miperh
iax jxved recne ,ziad onfa `l` lk`i `l ,mewn z`ad oerhd

:`xnbd zvxzn .ywidl l`rnyiCøôéîì àkéàc íeMîyi - ¦§¦¨§¦§©
,df cenil jextlçaæî ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä ãväl äî- ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¦§¥©

iptl dgpdl mixekiae ,daxwdl xeka ,gafn zaeg yi mdipyay
cenll oi` jkle ,gafn zaeg mey oi` ipy xyrna eli`e ,gafnd

.ziad onfa `weec ipy xyrn bdpiy mdipyn
:`xnbd zxxan .l`rnyi iax ixaca oecl `xnbd dtiqenéàî©

øáñ÷`l xekay el heyt did ok zngny ,l`rnyi iax xaq dn - ¨¨©
.wtzqd ipy xyrna eli`e ,dfd onfa bdepäMeã÷ øáñ÷ éà¦¨¨©§¨

äðBLàø,ycwnd zial dzidyì äLcé÷dzòLziay dryl - ¦¨¦§¨§©§¨
,miiw ycwndåmbàáì ãéúòì äLcé÷zia mewn z` dyciw - §¦§¨¤¨¦¨Ÿ

zia eli`k da aixwdl milyexi dyecw oiicre mlerl ycwnd
'Lidl` 'd iptl Ylk`e' ea xn`py ipy xyrn iable ,miiw ycwnd§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤

(bk ci mixac)'d iptl aygp ,ycwnd zia oi`y dfd onfa m`d wtzqd ,
ok m` ,`l e` jidl`énð øBëa eléôàaxwp zeidl jixv xeka mb - £¦§©¦

xaeq ,`eal cizrl dyciwy xaeqy in ixdy ,dfd onfa lk`pe
.zia oi`y s` miaixwny,àáì ãéúòì äLcé÷ àì øáñ÷ éàå§¦¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

lk`p ,ycwnd zial jixv epi`y oeik m`d ,xyrna wtzqne
dpaxega milyexi oi` `ny e` ,'d iptl miiwzn jkae milyexia

ok m` ,'d iptl z`xwpéòaéz énð øBëa eléôàwtzqdl el did - £¦§©¦¦¨¥
,gafn iab lr mixen`e minc ozn ly oexqg oi`y ote`a ,xekaa mb
exya oiicre ,ziad axgpy mcew eixen` exhwede enc wxfpy oebk

.elk`l mi`yx m`d ,miiw
:`xnbd zx`anøáñ÷ íìBòì ,àðéáø øîàdpey`x dyecwàì ¨©©¦¨§¨¨¨©Ÿ

äLcé÷,`al cizrlïðé÷ñò éàîa àëäåipy xyrn ywida ,o`ke ± ¦§¨§¨¨§©¨§¦¨
,xaecn dna xekal,úéaä ïaøeç íãB÷ Bîc ÷øæpL øBëáaáøçå ¦§¤¦§©¨¤§©©©¦§¨©

,úéaäå ,íéi÷ BøNa ïééãòåmeyn dfd onfa lk`p epi`y heyt ©©¦©£©¦§¨©¨§
yBøNa L÷zéàxekad ly,Bîãìxeka iabl xn`py(gi-fi gi xacna) ¦§©§¨§¨

,miyxece ,'ebe 'KN didi mxUaE ,'ebe gAfOd lr wxfY mnC z`'äî ¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©§¨¨¦§¤¨©
,çaæna BøNa óà çaæna Bîcwxy ,mcdn cnlp xyad xnelk ¨§¦§¥©©§¨§¦§¥©

xyrn iabl wxe .lk`p exya gafna mc zwixfl die`xd drya
cenll dvxe ,'d iptl aygp dfd onfa m` l`rnyi iax wtzqd

,df cenil jxte ,epivn dna mixekiane xekan ipy xyrnåwiqd §
yéìéå øNòî éúàøBëaî ódn ,xekan ywida cnle xyrn `ay ± ¨¥©£¥§¨¦¦§

.ziad onfa wx lk`p xyrn s` ,ziad onfa wx lk`p xeka
didiy jixvy iia` oian ,gafn jixvy xeka iabl epcnly xg`ne
`edy cenll yi ,xekaa ok ycgzdy oeike ,mbt `lle iepa gafnd

d.mebt gafndy onfa mlk`l oi`y milw miycw lka oic
:`xnbd dywn .l`rnyi iax ly ezyxc z` xxal dkiynn `xnbd
cvike ,encl ywidn cnlp ,lk`p epi` xekad ly exyay dn `ld

,ipy xyrnl ywida cnlle xefgl lekiøæBç Lwäa ãîlä øác éëå§¦¨¨©¨¥§¤¥¥
,Lwäa ãnìîeepi` ywida cnlpd xac ,miycway ,`ed llkd `ld §©¥§¤¥

:`xnbd zvxzn .cnlne xfegàeä ïéleç ïâc øNòîipy xyrn - ©£¥¨¨¦
.df llk mixne` oi` oilegae ,oileg `l` miycw aygp epi`

:`xnbd dywnïðéìæà ãîì øúa øîàc ïàîì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©§¨©¨©¨¥©§¦©
`ed cnlpd o`k oky ,cnlpd xg` mikled df llkay xaeqd itl

,oilegøîéîì àkéà éàî ïðéìæà ãnìî øúa øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©¨©§©¥©§¦©©¦¨§¥©
cvike ,miycw `edy ,xeka `ed cnlnd `lde ,df ywid x`ap ji`
.ywida cnlp envra `edy cera ywida ipy xyrn lr cnli

:`xnbd zvxznàéä àúléî àãç øNáe ícoi`e ,`ed cg` xac - ¨¨¨£¨¦§¨¦
xacl cnll lkei `l aeyy ,mcdn ywida cnlp xyady aygp df

.xg`
:iia` lr wleg dinxi iaxy d`ian `xnbdïéáø ÷éìñ ékxy`k ± ¦§¦¨¦

,l`xyi ux`l oiax dlrì døîàäéîøé éaøc dén÷ àzòîLxn` ± ©§¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨
l iia`y ,ef dreny dinxi iax iptllek`l oi`y iqei iax ixacn cn
.mebt gafndy onfa milw miycwøîà,oiaxl dinxi iax jk lr ¨©

éàLtè éàìáa,md miytih miilaad ±àòøàa éáúéc ìeèîà ©§¨¥¦§¨¥©§§¨§¦§©§¨
àëBLçdkeyg ux`a miayeiy iptne ±àëMçîc àzòîL éøîà± £¨¨§¦§©§¨¦§©§¨

mpi` laaa didy iia` ixac xnelk ,zekeyg zereny mixne` okl
.x`eaiy itke ,mipekp

xzeny gikene ,oayiine ,zexzeq zeziixa izy `ian dinxi iax
ax jiynn .iia` ixack `lye ,gafn oi`y onfa milw miycw lek`l

:oiaxl xne`e dinxiàéðúc àä eäì òéîL àìdn erny `l ike ± Ÿ§¦©§¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,úBòqî ÷eléñ úòLaeidy drya ,xnelk ¦§©¦©¨

zerqnd jxevl ,zegafnd z` miwlqne okynd z` miwxtn
,xacnaïéìñôð íéLã÷,dlik`a xq`pe lqtp miycw iycw xya ± ¨¨¦¦§¨¦

,ävéçnì õeç íéçlzLî íéòøBöîe íéáæåz` ewxity s` ,xnelk §¨¦§¨¦¦§©§¦©§¦¨
jkl mrhdy ,gkene .zepgnd zyecw dx`yp mewn lkn ,okynd
ixdy ,ezvignl ueg `viy zngn epi` ,lqtp miycwd iycw xyay
.xwrp gafndy zngn `ed mrhd `l` ,zniiw dpgnd zyecw oiicr

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye ±íéLã÷ úBîB÷î éðLa §©§¨¦¨¦§¥§¨¨¦
,íéìëàðzeiexyt` izy okyna miycw zlik` oica exn`p ,xnelk ¤¡¨¦

xen`d mewna wx dlik`a exzedy ,cg`d ,mzlik` mewn iabl
ewna okyndy drya `ed df oice ,mdamlk`l xzeny ,ipyde ,en

elqtp miycwd oi`y gkene ,erqpy drya edfe ,mdy mewn lka
.gafnd xwrpykåàì éàîz` ayiil ick xnel migxken `l m`d ± ©¨

c ,dxizqdàäzwqer dpey`xd `ziixady ±,íéLã÷ éLã÷a ¨§¨§¥¨¨¦
e ,gafnd xwrpy meyn zerqna milqtpyàädipyd `ziixad ± ¨

zwqeríél÷ íéLã÷aixack `ly gkene .zerqna milqtp mpi`y §¨¨¦©¦
.gafn oi`yk milqtp milw miycw mby xn`y iia`

:iia` zhiy z` zvxzn `xnbdéãéàå éãéà ,àðéáø øîàizy] ¨©©¦¨¦¦§¦¦
[zeziixad,íél÷ íéLã÷a,àéL÷ àìådpy cg` `pz `ly meyn §¨¨¦©¦§Ÿ©§¨
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קמה oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

.íéð÷æ 'â:owfe owf lk itn cg` xac.'åë øîåà ìàòîùé 'ø:odn zg` `id ef

.éðù øùòî íãà äìòé ìåëézyxtd dkixve dlha `l ux`d zyecw xaqwc

:oeict `la milyexia eiykr eplk`i leki xn`we dxezd on zexyrn.'åëå ì"ú
:dil `irainc xyrn `py i`ne dil `hiytc xeka `py i`n jixt dinwleïëù

.íéîã ïúî ïåòè:gafne zia jixv jkld

.åçéëåé íéøåëáminc ozn oiperh oi`y

:(ek mixac) gafn iptl aizkck zia oikixve

.äçðä ïåòè ïëùewwfedc zia era jkld

:jkl gafnl.'åë ì"úxcdile jixt dinwle

:cvd dna izile `pic.çáæî ãöoznl df

e minc:dgpdl el`.øáñ÷ éàî`pz i`d

:xyrnn xeka dil hiytcäùåã÷ øáñ÷ éà
äùã÷å äúòùì äùã÷ úéá ìù äðåùàø

.àáì ãéúòìux`d zyecwa l"qc ikid ik

e` jidl` iptl dia `pixw in dil irainwe

:xekan xyrn hiytwe `l.éîð øåëá åìéôà
zi`c o`n `dc lk`ie aixwi xeka elit`

oiaixwny dil zi` `al cizrl dycw dil

:(.i sc) dlibna opixn`ck zia oi`y t"r`

b"däùã÷ àì øáñ÷ éàåinp xeka 'it`

dl dlha zia zyecw xaqw i`e .iraiz

zial jixv epi`e li`ed xyrna dl iraine

dia `pixw 'd iptle milyexia lik`zin in

:`l e`.äéì éòáéú éîð â"äë øåëá åìéôà
ziad axge eixeni`e einc eaxwy oebk

:edelk`iy edn miiw exyaeàðéáø øîà
.äùã÷ àì øáñ÷ íìåòìhiytwc `kde

zial jixv epi`y xekaa xekan xyrn dil

dil `hiytc dil hiytw xyrnc `inec

:likzin `lc diab.åîãì åøùá ù÷úéàã
mxyae xihwz malg z`e wxfz mnc z`e

drya dipin silie (gi xacna) jl didi

z` lke` dz` mcd z` wexfl ie`x dz`y

:gafnd qxdpy xg` `le xyad.éëåxya

ywida cnlne xfeg mcd on ywida cnld

:xyrnd lr.àúòîùìxn`c iia`c `d

iziine gafnd znibta oilqtp milw miycw

:iqei iaxc `yxcn dl÷åìéñ úòùá
.úåòñîäoiwlqne okynd z` oicixenyk

:xacna zerqnd zra zegafnd z`íéùã÷
.íéìñôð`wlq `we miycw iycw xya

oiafe ipzwcn `ed gafnd weliq iptn jzrc

ayd ilbcl qpkp rxevn oi`y oiglzyn oirxevnei`yep miel dpgnl af `le mih

oilqtp `nl` `ed cren ld` rqpy t"r` (:`q sc) onwl opixn`ck oex`d

jci` `ipze : :dil aiyg cren ld` `dc `ed `veia ilqtinc meyn e`l xn`wc

:qixbúåîå÷î éðùá.ïéìëàðenewna okyndyk oda zexen`d zepgna onewna cg

:iccd` oiiywe erqpyn ozkild jxc my `diy mewn lka cge.åàì éàî`ziinw

:milw miycwa `de miycw iycwaïðéñøâ éëä`d miycw iycwa `d e`l i`n

:milw miycwa.àéù÷ àìå íéì÷ íéùã÷ éãéàå éãéà`ziinw
'ø
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éàî`al cizrl dycw xaqw i` xyrnn ith xeka dil `hiytc .`pz i`d xaqw

inp xeka 'it` `l i` 'd iptl dia `pixw i` dil `iranwe ux`d zyecwa

w"t `zi`ck zia oi`y t"r` oiaixwnc xaqw dycw dil zi`c o`nc lk`ie axwi

meyn xyrna dil `irane ux`d zyecw dlhac dycw `l xaqw i`e (.i sc) dlibnc

i` milyexia lik`zine zial jixv epi`c

inp xeka 'it` `l i` 'd iptl dia `pixw

b"d ika oebk xyrn oirk iedc `kid iraiz

axge eixeni`e einc eaxwy zial jixv epi`y

wiqne edelk`iy edn miiw exyae ziad

xekaa dil `hiytc `de dyciw `l xaqwc

xya lik` `le encl exya ywzi`c meyn

qxdpyn `le mc zwixfl die`xd drya `l`

i` xn`z m`e eyexite qxhpewd zqxib `id ef

ipy xyrn zgkyn ikid dycw `l xaqw

i`c l"ie ux`d zyecw dlhac oeik `ziixe`c

lcby xyrnl dil opinwen dyciw `l xaqw

xeka [iab] qxhpewa yxity enk ziad ipta

miiw exyae ziad axge eixeni`e enc eaxwy

zyecw ilin ipd dycw `l xaqw 'it` p"`

eaiigzpe dlha `l ux`d zyecw la` ziad

sc onwl) `pgky`ck zexyrne zenexza

`le ziad zyecw dlhay dliy axgyk (:aiw

dyciw `lc oeik z"`e ux`d zyecw dlha

l`xyi ixr lka jlk`p `di zenad exzede

e`a (:aiw sc) `xza 'ta onwl 'iqxbc mixtqle

lka lk`p xyrn zenad exzed oerabe aepl

mwezn `l `qxib dze` itlc l"ie l`xyi ixr

wwfede ziad iptl lcby xyrna `l` `kd

l`xyi ixr lka lk`p epi`e mewn z`adl

`piaxc diwgec i`n qxhpewd yexitl dywe

ol miwc q"yd dilek` bilte dycw `l xnel

`xza wxta opzck xzid dixg` oi` milyexi

xekae dycw xaqw mlerlc `nil (my df mb)

lk`p exya oi`c gafnd mbtpe enc wxfpy

`pyilc xninl ivn edine gafnd znibta

` epi` xeka dn ipzwc diziyw `ziixac`l

dycw i`e jixv ynn zia rnync ziad ipta

zia oi`y t"r` oiaixwn `ld zia il dnl

exya ywzi`c meyn gafn wx jixv oi`e

oeikc dycw xaq ivn mlerlc d"d la` encl

meyn exya oilke` oi` axg k"g`e enc wxfpc

ipta epiid ziad ipta i`d edin encl ywzi`c

iraz `le iraiz inp xeka elit` xn`w i`n dyw la` xn`w ynn zia e`le gafn

lek`l dvignc 'd iptl dia `pixw `l `hiyt dycw `lc oeik daxc` xyrn

`lc oeik zevign eltpe ziad axgyk `veia liqtnc `hiyt xekac cere `ziixe`c

la` gafnd qxdpe ziad axgyk `niz ike mce xyac `yiwid llk jixv dne dycw

dniz edf ipy xyrne milw miycw oiprl dzyecw dlha `le zniiw milyexi zeneg

lhaz ziad zyecwy okzi ji`e ziad liaya `l` dycwzp `l milyexi `dc xnel

xeka elit` dycw xaqw i` mixtqd zqxib enk d`xp jkl `niiw milyexi zyecwe

ikde 'eke dycw xaqw mlerl `piax xn` inp xyrn elit` dycw `l xaqw i`e inp

la` xyad lk`ie mcd wexfie gafnd dpai xnelk zia oi`y t"r` miaixwnc qxhpewa yxity enk dxfr zeneg `lae milyexi zeneg `la dl zgkyn inp xeka elit` jixt

gafnd epal ziad zyecw dycw `l xaqw i`e dfd onfa oky lke miiw ziady t"r` minca ax dcen (.hp sc) lirl 'ixn`ck aixwdl leki epi`c dil `hiyt gafn `la

't onwl opiqxb `le milyexia xzid el oi`c `hiyt leqt `di xyrn elit` oerabe aepa enk xyrne dnexza aiigzdl zniiw ux`d zyecw la` milyexi zyecw oky lke

mc` dlri leki zxn`w i`n`e ezelrdl aiig oi`c `hiyt `di ipy xyrn elit` jixt ikdc xnel jixv dil opiqxb i`e l`xyi ixr lka lk`p ipy xyrn (:aiw sc) `xza
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ìLìBëé ,øîBà ìàòîLé éaø .ïäî ãçà äæå ,íéð÷æ äL §Ÿ¨§¥¦§¤¤¨¥¤©¦¦§¨¥¥¨
äìòéïéãå .äfä ïîæa epìëàéå íéìLeøéì éðL øNòî íãà ©£¤¨¨©£¥¥¦¦¨©¦§Ÿ§¤©§©©¤§¦

.íB÷î úàáä ïeòè øNòîe ,íB÷î úàáä ïeòè øBëa ,àeä§¨£¨©¨©£¥¨£¨©¨
àlà Bðéà ,øNòî óà ,úéaä éðôa àlà Bðéà ,øBëa äî©§¥¤¨¦§¥©©¦©©£¥¥¤¨
ïéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè ïkL ,øBëál äî .úéaä éðôa¦§¥©©¦©¦§¤¥¨©©¨¦§¥¦
ïéðeòè ïkL ,íéøekál äî .eçéëBé íéøeka ,çaæî éaâì§©¥¦§¥©¦¦¦©§¦¦¤¥§¦
,'Bâå 'íëéúBìBò änL íúàáäå' øîBì ãeîìz ,äçpä©¨¨©§©©£¥¤¨¨¥¤§
.úéaä éðôa àlà Bðéà ,øBëa äî ,øBëáì øNòî Léwî©¦©£¥¦§©§¥¤¨¦§¥©©¦
éúéðå ,àðéc øcäéðå .úéaä éðôa àlà Bðéà ,øNòî óà©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦§¤§©¦¨§¥¥
äåMä ãväl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMî .ãvä äna©¤©©¦§¦¨§¦§©©§©©©¨¤
,øáñ÷ éà ,øáñ÷ éàî .çaæî ãö ïäa Lé ïkL ,ïäaL¤¨¤¤¥¥¨¤©¦§¥©©¨¨©¦¨¨©

ì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷,àáì ãéúòì äLcé÷å dzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
,àáì ãéúòì äLcé÷ àì ,øáñ÷ éàå .énð øBëa eléôà£¦§©¦§¦¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
àì ,øáñ÷ íìBòì ,àðéáø øîà .éòaéz énð øBëa eléôà£¦§©¦¦¨¦¨©©¦¨§¨¨¨©Ÿ
íãB÷ Bîc ÷øæpL øBëáa ,ïðé÷ñò éàîa àëäå .äLcé÷¦§¨§¨¨§©¨§¦¨¦§¤¦§©¨¤
L÷zéàå ,íéi÷ BøNa ïééãòå ,úéaä áøçå ,úéaä ïaøeç§©©©¦§¨©©©¦©£©¦§¨©¨§¦§©
éúàå .çaæna BøNa óà ,çaæna Bîc äî ,Bîãì BøNa§¨§¨©¨§¦§¥©©§¨§¦§¥©§¨¥

éìéå ,øNòîãnìîe øæBç ,Lwäa ãîlä øác éëå .øBëaî ó ©£¥§¨¦¦§§¦¨¨©¨¥§¤¥¥§©¥
øúa ,øîàc ïàîì àçéðä .àeä ïéleç ,ïâc øNòî .Lwäa§¤¥©£¥¨¨¦¨¦¨§©§¨©¨©
éàî ,ïðéìæà ãnìî øúa ,øîàc ïàîì àlà .ïðéìæà ãîì̈¥©§¦©¤¨§©§¨©¨©§©¥©§¦©©
,ïéáø ÷éìñ ék .àéä àúléî àãç ,øNáe íc .øîéîì àkéà¦¨§¥©¨¨¨£¨¦§¨¦¦§¦¨¦

ì døîàéàìáa ,øîà .äéîøé éaøc dén÷ àzòîL ©§¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨¨©©§¨¥
àzòîL éøîà ,àëBLç àòøàa éáúéc ìeèîà ,éàLtè¦§¨¥©§§¨§¦§©§¨£¨¨§¦§©§¨
÷eléñ úòLa ,àéðúc àä ,eäì òéîL àì .àëMçîc¦§©§¨Ÿ§¦©§¨§©§¨¦§©¦
õeç íéçlzLî íéòøBöîe íéáæå ïéìñôð íéLã÷ ,úBòqî©¨¨¨¦¦§¨¦§¨¦§¨¦¦§©§¦
.íéìëàð íéLã÷ ,úBîB÷î éðLa ,Cãéà àéðúå .ävéçnì©§¦¨§©§¨¦¨¦§¥§¨¨¦¤¡¨¦
øîà .íél÷ íéLã÷a àä ,íéLã÷ éLã÷a àä ,åàì éàî©¨¨§¨§¥¨¨¦¨§¨¨¦©¦¨©
,àéL÷ àìå .íél÷ íéLã÷a ,éãéàå éãéà ,àðéáø©¦¨¦¦§¦¦§¨¨¦©¦§Ÿ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc migaf(oey`x meil)

ìLíéð÷æ äL,[owf lkn cg` xac]ìàòîLé éaø ,ïäî ãçà äæå §Ÿ¨§¥¦§¤¤¨¥¤©¦¦§¨¥
epìëàéå íéìLeøéì éðL øNòî íãà äìòé ìBëé ,øîBà`la my ¥¨©£¤¨¨©£¥¥¦¦¨©¦§Ÿ§¤

s` oeictàeä ïéãå ,äfä ïîæadnda xekan 'epivn dn' cenll yi - ©§©©¤§¦
oky ,z`f xeq`le dxedhíB÷î úàáä ïeòè øBëae`iadl - §¨£¨©¨

,milyexiløNòîeipyBðéà øBëa äî ,íB÷î úàáä ïeòèlk`p ©£¥¨£¨©¨©§¥
Bðéà øNòî óà ,úéaä éðôa àlàlk`p.úéaä éðôa àlàoi`e ¤¨¦§¥©©¦©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦

jextlíéîc ïzî ïeòè ïkL øBëál äî,çaæî éaâì ïéøeîéàåokle ©¦§¤¥¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
y meyn ,gafnde ziad ipta wx lk`iy ozep oicd,eçéëBé íéøeka¦¦¦

mpi` z`f lkae ,mixen`e minc ozn miperh mpi` mixekia mb oky
,jextl yi j` .ziad ipta `l` milk`pïéðeòè ïkL íéøekál äî©§¦¦¤¥§¦

äçpägafnl miwewf ixdy zia mikixv okle ,gafnd iptl dxfra ©¨¨
df oic ok`y ,l`rnyi iax wiqn jkl ,xyrnl mdn gikedl oi`e

oky ,ywida cnlp `l` epivn dna cnlp epi`øîBì ãeîìzmixac) ©§©
(e ai'åâå íëéúBìBò änL íúàáäå'z`e mkizxUrn z`e mkigafe ©£¥¤¨¨¥¤§¦§¥¤§¥©§§Ÿ¥¤§¥

,'mkp`ve mkxwA zxkaE mkizacpe mkixcpe mkci znExYLéwî §©¤§¤§¦§¥¤§¦§Ÿ¥¤§ŸŸ§©§¤§Ÿ§¤©¦
df aezk,øBëáì øNòî,yexcl yieBðéà øBëa äîlk`péðôa àlà ©£¥¦§©§¥¤¨¦§¥

øNòî óà ,úéaäipyBðéàlk`p.úéaä éðôa àlà ©©¦©©£¥¥¤¨¦§¥©©¦
it lre ,ezyxca dpc `xnbd dzr ,l`rnyi iax ixac md o`k cr
onfa milw miycw lek`l oi`y o`kn cnl iia` cvik x`eai df

:`xnbd dywn .mebt gafndy,ãvä äna éúéðå àðéc øcäéðåxnelk §¤§©¦¨§¥¥©¤©©
dzrne ,dgpd oerh epi`y gikei xeka oky ,mixekian jextl oi`
mdy mday deyd cvdy ,cgia mixekiane xekan ipy xyrn cnlp
ipy xyrn jk ,ziad onfa `l` milk`p mpi`e ,mewn z`ad miperh
iax jxved recne ,ziad onfa `l` lk`i `l ,mewn z`ad oerhd

:`xnbd zvxzn .ywidl l`rnyiCøôéîì àkéàc íeMîyi - ¦§¦¨§¦§©
,df cenil jextlçaæî ãö ïäa Lé ïkL ïäaL äåMä ãväl äî- ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¦§¥©

iptl dgpdl mixekiae ,daxwdl xeka ,gafn zaeg yi mdipyay
cenll oi` jkle ,gafn zaeg mey oi` ipy xyrna eli`e ,gafnd

.ziad onfa `weec ipy xyrn bdpiy mdipyn
:`xnbd zxxan .l`rnyi iax ixaca oecl `xnbd dtiqenéàî©

øáñ÷`l xekay el heyt did ok zngny ,l`rnyi iax xaq dn - ¨¨©
.wtzqd ipy xyrna eli`e ,dfd onfa bdepäMeã÷ øáñ÷ éà¦¨¨©§¨

äðBLàø,ycwnd zial dzidyì äLcé÷dzòLziay dryl - ¦¨¦§¨§©§¨
,miiw ycwndåmbàáì ãéúòì äLcé÷zia mewn z` dyciw - §¦§¨¤¨¦¨Ÿ

zia eli`k da aixwdl milyexi dyecw oiicre mlerl ycwnd
'Lidl` 'd iptl Ylk`e' ea xn`py ipy xyrn iable ,miiw ycwnd§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤

(bk ci mixac)'d iptl aygp ,ycwnd zia oi`y dfd onfa m`d wtzqd ,
ok m` ,`l e` jidl`énð øBëa eléôàaxwp zeidl jixv xeka mb - £¦§©¦

xaeq ,`eal cizrl dyciwy xaeqy in ixdy ,dfd onfa lk`pe
.zia oi`y s` miaixwny,àáì ãéúòì äLcé÷ àì øáñ÷ éàå§¦¨¨©Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

lk`p ,ycwnd zial jixv epi`y oeik m`d ,xyrna wtzqne
dpaxega milyexi oi` `ny e` ,'d iptl miiwzn jkae milyexia

ok m` ,'d iptl z`xwpéòaéz énð øBëa eléôàwtzqdl el did - £¦§©¦¦¨¥
,gafn iab lr mixen`e minc ozn ly oexqg oi`y ote`a ,xekaa mb
exya oiicre ,ziad axgpy mcew eixen` exhwede enc wxfpy oebk

.elk`l mi`yx m`d ,miiw
:`xnbd zx`anøáñ÷ íìBòì ,àðéáø øîàdpey`x dyecwàì ¨©©¦¨§¨¨¨©Ÿ

äLcé÷,`al cizrlïðé÷ñò éàîa àëäåipy xyrn ywida ,o`ke ± ¦§¨§¨¨§©¨§¦¨
,xaecn dna xekal,úéaä ïaøeç íãB÷ Bîc ÷øæpL øBëáaáøçå ¦§¤¦§©¨¤§©©©¦§¨©

,úéaäå ,íéi÷ BøNa ïééãòåmeyn dfd onfa lk`p epi`y heyt ©©¦©£©¦§¨©¨§
yBøNa L÷zéàxekad ly,Bîãìxeka iabl xn`py(gi-fi gi xacna) ¦§©§¨§¨

,miyxece ,'ebe 'KN didi mxUaE ,'ebe gAfOd lr wxfY mnC z`'äî ¤¨¨¦§Ÿ©©¦§¥©§¨¨¦§¤¨©
,çaæna BøNa óà çaæna Bîcwxy ,mcdn cnlp xyad xnelk ¨§¦§¥©©§¨§¦§¥©

xyrn iabl wxe .lk`p exya gafna mc zwixfl die`xd drya
cenll dvxe ,'d iptl aygp dfd onfa m` l`rnyi iax wtzqd

,df cenil jxte ,epivn dna mixekiane xekan ipy xyrnåwiqd §
yéìéå øNòî éúàøBëaî ódn ,xekan ywida cnle xyrn `ay ± ¨¥©£¥§¨¦¦§

.ziad onfa wx lk`p xyrn s` ,ziad onfa wx lk`p xeka
didiy jixvy iia` oian ,gafn jixvy xeka iabl epcnly xg`ne
`edy cenll yi ,xekaa ok ycgzdy oeike ,mbt `lle iepa gafnd

d.mebt gafndy onfa mlk`l oi`y milw miycw lka oic
:`xnbd dywn .l`rnyi iax ly ezyxc z` xxal dkiynn `xnbd
cvike ,encl ywidn cnlp ,lk`p epi` xekad ly exyay dn `ld

,ipy xyrnl ywida cnlle xefgl lekiøæBç Lwäa ãîlä øác éëå§¦¨¨©¨¥§¤¥¥
,Lwäa ãnìîeepi` ywida cnlpd xac ,miycway ,`ed llkd `ld §©¥§¤¥

:`xnbd zvxzn .cnlne xfegàeä ïéleç ïâc øNòîipy xyrn - ©£¥¨¨¦
.df llk mixne` oi` oilegae ,oileg `l` miycw aygp epi`

:`xnbd dywnïðéìæà ãîì øúa øîàc ïàîì àçéðäxacd oaen - ¨¦¨§©§¨©¨©¨¥©§¦©
`ed cnlpd o`k oky ,cnlpd xg` mikled df llkay xaeqd itl

,oilegøîéîì àkéà éàî ïðéìæà ãnìî øúa øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©¨©§©¥©§¦©©¦¨§¥©
cvike ,miycw `edy ,xeka `ed cnlnd `lde ,df ywid x`ap ji`
.ywida cnlp envra `edy cera ywida ipy xyrn lr cnli

:`xnbd zvxznàéä àúléî àãç øNáe ícoi`e ,`ed cg` xac - ¨¨¨£¨¦§¨¦
xacl cnll lkei `l aeyy ,mcdn ywida cnlp xyady aygp df

.xg`
:iia` lr wleg dinxi iaxy d`ian `xnbdïéáø ÷éìñ ékxy`k ± ¦§¦¨¦

,l`xyi ux`l oiax dlrì døîàäéîøé éaøc dén÷ àzòîLxn` ± ©§¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨
l iia`y ,ef dreny dinxi iax iptllek`l oi`y iqei iax ixacn cn
.mebt gafndy onfa milw miycwøîà,oiaxl dinxi iax jk lr ¨©

éàLtè éàìáa,md miytih miilaad ±àòøàa éáúéc ìeèîà ©§¨¥¦§¨¥©§§¨§¦§©§¨
àëBLçdkeyg ux`a miayeiy iptne ±àëMçîc àzòîL éøîà± £¨¨§¦§©§¨¦§©§¨

mpi` laaa didy iia` ixac xnelk ,zekeyg zereny mixne` okl
.x`eaiy itke ,mipekp

xzeny gikene ,oayiine ,zexzeq zeziixa izy `ian dinxi iax
ax jiynn .iia` ixack `lye ,gafn oi`y onfa milw miycw lek`l

:oiaxl xne`e dinxiàéðúc àä eäì òéîL àìdn erny `l ike ± Ÿ§¦©§¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,úBòqî ÷eléñ úòLaeidy drya ,xnelk ¦§©¦©¨

zerqnd jxevl ,zegafnd z` miwlqne okynd z` miwxtn
,xacnaïéìñôð íéLã÷,dlik`a xq`pe lqtp miycw iycw xya ± ¨¨¦¦§¨¦

,ävéçnì õeç íéçlzLî íéòøBöîe íéáæåz` ewxity s` ,xnelk §¨¦§¨¦¦§©§¦©§¦¨
jkl mrhdy ,gkene .zepgnd zyecw dx`yp mewn lkn ,okynd
ixdy ,ezvignl ueg `viy zngn epi` ,lqtp miycwd iycw xyay
.xwrp gafndy zngn `ed mrhd `l` ,zniiw dpgnd zyecw oiicr

Cãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye ±íéLã÷ úBîB÷î éðLa §©§¨¦¨¦§¥§¨¨¦
,íéìëàðzeiexyt` izy okyna miycw zlik` oica exn`p ,xnelk ¤¡¨¦

xen`d mewna wx dlik`a exzedy ,cg`d ,mzlik` mewn iabl
ewna okyndy drya `ed df oice ,mdamlk`l xzeny ,ipyde ,en

elqtp miycwd oi`y gkene ,erqpy drya edfe ,mdy mewn lka
.gafnd xwrpykåàì éàîz` ayiil ick xnel migxken `l m`d ± ©¨

c ,dxizqdàäzwqer dpey`xd `ziixady ±,íéLã÷ éLã÷a ¨§¨§¥¨¨¦
e ,gafnd xwrpy meyn zerqna milqtpyàädipyd `ziixad ± ¨

zwqeríél÷ íéLã÷aixack `ly gkene .zerqna milqtp mpi`y §¨¨¦©¦
.gafn oi`yk milqtp milw miycw mby xn`y iia`

:iia` zhiy z` zvxzn `xnbdéãéàå éãéà ,àðéáø øîàizy] ¨©©¦¨¦¦§¦¦
[zeziixad,íél÷ íéLã÷a,àéL÷ àìådpy cg` `pz `ly meyn §¨¨¦©¦§Ÿ©§¨

`l` ,mdipy z`
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קמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migaf(iyily meil)

:`xnbdàîéà àlà,aekxk edfi`' ,jk `ziixad z` yxte xen` ± ¤¨¥¨
,oxwl oxw oia,'änà íéðäkä éìâø Celéä íB÷îeaekxkdy xnelk §¦©§¥©Ÿ£¦©¨

izy eagex dide ,gafnd y`xay dkxrnd z` siwdy ghy did
ilbx jelid mewne dn` eagexy oxwl oxw oiay ghyd ,zen`
`xwp df ghy .dn` eagex did `ed s`ye el inipt didy mipdkd
dkxrnd ghyn xzei wenr didy meyn [uixg eyexity] aekxk

.ipevigd ecivny gafnd ztya dkenp xcb el dzid oke ,iniptd
y`xa aekxkd mewny `ziixaa xen`d z` zx`an `xnbd
swid `ed aekxkdy `ziixad dxn` cvik :`xnbd dywn .gafnd

,gafnd y`xay dkxrnd aiaqáéúëäå(c gl zeny)gAfOl UrIe' §¨§¦©©©©¦§¥©
zWgp zWx dUrn xAkn,'Béöç ãò ähîlî Báekøk úçzgkene ¦§¨©£¥¤¤§Ÿ¤©©©§¦§©¨©¤§

:`xnbd zvxzn .ey`xa `le ,gafnd xiwa did aekxkdyøîà̈©
eåä éøz ,÷çöé øa ïîçð áødyry gafna eid miaekxk ipy ± ©©§¨©¦§¨§¥£

,dynãçdyrpe dphw dhila oink gafnd xiwa did,éBðìeae ©§
,aaeq did e` xeik did m` dcedi iaxa iqei iaxe iax ewlgpãçå§©

crepe ,ey`xa didìd jxevíéðäkicka ea mikldndàìc §Ÿ£¦§Ÿ
e÷øzLð`vnp df mewn ewinrdy ici lry ,eltie ewilgi `ly - ¦§©§

didy ,`ziixaa xkfend aekxkd `ede ,dwrnk `id gafnd ztyy
.zen` izy agexa

miakrnd zece` lirl `ziixad ixac z` x`al day `xnbd
,`ziixaa epipy :gafna miakrn mpi`yeBkøà úcî,gafnd ly ¦©¨§

BúîB÷ úcîe Baçø úcîe,[edaeb-]ïéákòî ïéàdpiy m` s`y ,ea ¦©¨§¦©¨¥§©§¦
:`xnbd zxne` .xyk mda,éðî éaø øîàoi`y `ziixaa xn`py dn ¨©©¦¨¦
,zeakrn gafnd zecinepúçôé àlL ãáìáe[xzei ohw epyri-] ¦§©¤Ÿ¦§¨¤

îd lcebäLî äNòL çaændxeza exn`py gafnd zeciny ,epax ¦¦§¥©¤¨¨Ÿ¤
wx epiid zeakrn oi`y `ziixad ixace ,odn zegtl `ly zeakrn

.epevxk odilr siqedl `ed lekiy dfa
:`xnbd zxxan .dyn dyry gafnd zecin od dnk zx`an `xnbd

änëå,epnid zegtl oi`y ,dyn dyry gafn ly elceb `edøîà §©¨¨©
,óñBé áødid elcebänàzxtqn .dn` lr dn` epiidc ,zraexn ©¥©¨
:`xnbddéìò eëçîdid exeriyy xn` cvik ,el` eixac lr ewgy ± ©££¥

dxeza xn`p `lde ,dn` lr dn`(` fk zeny)ivr gAfOd z` ziUre'§¨¦¨¤©¦§¥©£¥
miHW,'çaænä äéäé òeáø áçBø úBnà Lîçå Cøà úBnà Lîçixd ¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥©©¨©¦§¤©¦§¥©

.zen` yng lr zen` yng eagxe ekx` zecin eidyééaà déì øîà̈©¥©©¥
,sqei axløî øîà÷ äëøòî íB÷î àîìcdzid jzpeek `ny - ¦§¨§©£¨¨¨¨©©

gafndy oeiky ,dn` lr dn` didy ,dnvr dkxrnl xzepd mewnl
eid dpevigd dn`d swidae ,zen` yng lr zen` yng did
`vnpe ,mipdkd ilbx jelid mewnl crep ztqep dn` swide ,zepxwd

.dn` lr dn` ly ghy wx dkxrn mewnl xzepydéì øîàxn`-] ¨©¥
,iia`l sqei ax [eläaø àøáâc øî[lecb mc`y-]éàî òãé ,àeä ©§©§¨©¨¨©©

àðéîà÷.izpeek z` oian ±eäééìò éø÷el` lr sqei ax `xw ± ¨£¦¨¨¦£©§
,mda elflfe eixac lr ekgiby
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המשך בינור למס' זבמים ליום שלישי עמ' נ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc migaf(ipy meil)

àäixac `id ,dpey`xd `ziixad ±,ìàòîLé éaødx`iay enke ¨©¦¦§¨¥
[milw miycw `edy] xekaa cnel l`rnyi iaxy ,lirl `xnbd
ote`a s` gafn oi`y drya ezlik` xqe`e ,mcl xya ywedy
mpi` milwd miycwd lky o`kne ,gafnd iab lr enc wxfp xaky
miycwd zerqnd zrya okle ,mly gafn oi`y drya milk`p

e .milqtp milwdïðaø àä,minkg zrck zxaeq dipyd `ziixad ± ¨©¨¨
xnel xewn oi` `linne ,encl exya ywid xekaa oi` mzhiyly
zrya mb okle ,gafn oi`y drya milk`p eidi `l milw miycwy

ilqtp miycwd oi` zerqnd.l`rnyi iaxk xaq iia`e .m

:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàåizy xnelk ,efe ef - §¦¨¥¥¨¨§¨
zewqer zeziixad,íéLã÷ éLã÷a,zayein dpey`xd `ziixade §¨§¥¨¨¦

dyxcy itke ,mxya lqtp enewna epi` gafndy zerqnd zryay
lirl `xnbd(.q),úBîB÷î éðLa éàîe`ziixaa dpeekd dne ± ©¦§¥§

miycw lek`l xzeny xnel dzpeek oi` ,'zenewn ipy' dipyd
mlerl `l` ,enewnn xewr ynn gafnd xy`k driqpd zrya

epiid cg` mewne ,enewna cner gafndy ote`a xaecníãB÷¤
,ïkLnä úà íiåì eãéîòiLgafnde okyndy drya xnelk ¤©£¦§¦¦¤©¦§¨

,mpewizk mnewna micner
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migaf(iyily meil)

,øîà àtt áøywiddy `ipewl oa iqei oa oerny iax enk yxtl oi` ©¨¨¨©
micnl aezkd ywidny ,wxefe dkxrnd cva cnery xnel `a

`id dkxrnl xyad zwixfyékd zwixf [itk-]äî ,íczwixfa ¦¨©
dò÷ø÷ øéåà ,ícdxfrdB÷éñôî,[gafnl epia wiqtn]óàzwixfa ¨£¦©§©©§¦©
døNadidiy jixv dkxrnlò÷ø÷ øéåàdxfrd,B÷éñôîxacde ¨¨£¦©§©©§¦

d lr cner `edy `edyk wx miiwznxie` yie ,gafnl wxefe yak
.mdipia

:miphwd miyakl gafnd oia mb xie` didy d`ian `xnbdøîà̈©
íépè÷ íéLáë éðL ,äãeäé áøeidLákä ïî ïéàöBéeay] lecbd ©§¨§¥§¨¦§©¦§¦¦©¤¤

,[gafnd bbl milerïäaLeid,ááBqìå ãBñéì íéðBtmdn cg` ¤¨¤¦©§§©¥
zcxl ick yniye ,ceqid oeeikl oeqkl`a dpte yakd axrnn `vi
gxfnn `vi ipyde ,z`hgd mc ixiiy z` eilr zzl gafndn eil`
ecary mipdkd z` yniye aaeqd oeeikl oeqkl`a dpte yakd

,eilr elr df yak jxcy aaeqd lreeid el` miyakïî ïéìcáeî§¨¦¦
,çaænäxeriyk ,aaeqde ceqid on xnelkàîéð àìîhegk-] ©¦§¥©§Ÿ¦¨

,ef dlcadl ekxvede ,mdil` mixaegn eid `le ,[dxrydíeMî¦
øîàpL(d ` `xwie)gAfOd lr mCd z` Ewxfe','áéáñyexcl yie ¤¤¡©§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦

eid m`e ,sqep xac `ll eaiaqn swid gafnl didiy jixvy jkn
,aiaq swid el did `l ,aaeqae ceqia gafnl mixaegn miyakd
swid gafnl did jk ici lre ,dxryd hegk melicad ok lre

.aiaq
,øîà eäáà éaøågafna xn`py dnn milcaen eidy cenll yi §©¦£¨¨©

(` fk zeny)Wnge Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd z` ziUre'§¨¦¨¤©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥

agx zFO`òeáøceqil mixaegn miyakd eid m`e ,'gAfOd didi ©Ÿ©¨©¦§¤©¦§¥©
.reax gafnd did `l aaeqle

:miweqtd ipy mikxvp recn zx`an `xnbdéøèöéàåCdkxved ± §¦§§¦
dxezdázëîìgafnd zece`éøèöéàå 'áéáñ'ázëîì Cmb,'òeáø' §¦§©¨¦§¦§§¦§¦§©¨©

,gafnl xaegn xac didi `ly cnll mi`a miweqtd ipyy s`eéàc§¦
àðîçø áúkwx dxezd zxne` dzid m`y ±àðéîà äåä ,'áéáñ' ¨©©£¨¨¨¦£¨¨¦¨
ìbòî ìéâòcokl ,zeief `ll lebr zeidl gafnd lkeiy xne` iziid ± §¨¦¦§¨

,'òeáø' àðîçø áúk.zeief lra raexn zeidl eilry epcnleéàå ¨©©£¨¨¨©§¦
àðîçø áúkwx dxezd zxne` dzid m`e ±àðéîà äåä ,'òeáø' ¨©©£¨¨¨©£¨¨¦¨

éøàcïéh÷å Cxve jex` gafnd z` zeyrl xyt`y xne` iziid ± ©£¦§©¦
ok lr ,oaln zxevkàðîçø áúkmb,'áéáñ'eiaiaq lk eidiy cnll ¨©©£¨¨¨¦

.dfl df miey
:miphwd miyakde lecbd yakd zcin zece` dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨

dpyna epipy ±(a"n d"t zecn)çaænäå Lákä'`ed mkxe` cgiíéML ©¤¤§©¦§¥©¦¦
íézLe`lde :`xnbd zl`ey .'dn`éðä,gafnde yakd ,[el`-] §©¦¨¥

eåä äòaøàå ïézéLmdn cg` lk oky ,eid zen` rax`e miyiy ± ¦¦§©§¨¨¨
.dn` mizye miyely `ed ekxe`

:`xnbd daiynàöîðyakdçøBt[xie`a dler-]ìò änàdãBñé ¦§¨¥©©¨©§
ìò änàåd,ááBñcg` lk gafnd on mihlea eid ceqide aaeqdy §©¨©¥

jiynd j` ,ceqil jenq ,ux`d lr cnr yakde ,dn` xeriya mdn
zen` izyy `vnpe .aaeqde ceqid lr dqike ,gafnd bb cr ,xie`a
cgi mdipy jxe` did ok lre ,yakd on zen` izya ellkp gafnd on

.dn` mizye miyiy wx
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המשך בינור למס' זבמים ליום שלישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

.ìàòîùé 'ø:opax `ziixza mcn xya silic.àîéà úéòáéàåiycwa inp `ziixza

:miycw.úåîå÷î éðùåediipin cg `l` xn`w gafnd wlzqpc erqpy xg`l e`l

xvgd irlwe miyxw ewxity xg`l cge .ehtynk iehp okynd cera `zi`ck

hwp `wec e`l `kd hwpc okyn z` miel ecinriy mcewe enewna gafnd oiicre

ipa epgiy mcew ixdy dl gkyn `lc `cg

oeyxb ipa oipeg eid zegafnd i`yep zdw

eze` oiniwne okynd i`yep ixxne

dligz okynd z` oicixen eid mzriqpae

ipae cg` lbc xg` ixxne oeyxb ipa oi`yepe

okynd z` oicinrne oziipga oeyxb ipa oincew ediy ick milbc ipy ixg` zdw

xacna) 'ebe okynd cxede dcedi ipa lbc rqn xg` aizkck zdw ipa `ea iptl

zegafne oex` epiidc ycwnd i`yep mizdwd erqpe (my) aizk milbc ipy xg`e (i

epiyya i` cere zdw ipa ly m`ea cr okynd z` oeyxb ipa eniwde zxyd ilke

edfi`a xn` `d okyn ecinriy mcew zepaxw ihgy ikid dl znwen xcqd z`

zqxb i`e oileqt 'ek miel ecinriy mcew ohgyy minlya (:dp sc lirl) onewn

meyn xn`w `wec minly onewn edfi`c `edde xcqd z` epiyya dl iwen dl

ediipin miycw x`y sili `le cren ld` gzt ehgye (b `xwie) eda aizkc:
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lk`p `di dyciw `lc oeik `l e` milyexil ezelrdl aiig i` dil `wqtnc rnync

edlrn epi` xeka dnc xekal iyew`l jixv i`n`e (my) onwl opzck l`xyi ixr lka

d`lrd zaega llk ixiin `le dycw xaqw mlerl `piax xn` edlrn epi` xyrn s`

zlik` dnc xeka zlik`n xyrn zlik` opitlie `l e` dfd onfa elke`l leki m` `l`

s` encl exya ywzi`c meyn gafn `ira xeka

xyrn mey oi`e gafn `ira xyrn zlik`

dycw `l i` iqxbc mixtq zi`e dfd onfa lk`p

`l inp xyrn elit` t"de `l inp xyrn elit`

dfd onfa xyrna zirawcnc xnelk lk`p `di

llk aiigzp `l `ny `edd oaxeg xg`l la` 'iraw mewn z`adl wwfedy xyrna k"`

lka lk`pc `hiyt n"n oerabe aepa enk xyrna aiigzp elit`e dycw `lc oeik xyrna

xibd itl l`xyi ixraxge ziad ipta lcby eze`a iraw ik `l` ziyixtck onwlc `q

mcew enc wxfpy xekaae dycw xaqw mlerl `piax xn` lk`p epi`c `hiyt `ede ziad

aizk `de z"`e encl exya ywzi`e miiw exya oiicre ziad axge opiwqr ziad oaxeg

alg zxhwdl `xw `edda ywzi` `nl` xihwz malg z`e wexfz mnc z`e (gi xacna)

`xnege `lewc l"ie oixeni` d"de enewna zxehw oixihwn xwrpy gafnc lirl 'ixn`e

mbtp m`c miycwd lkl sili `yxc jdn `zyde encl exya opiywne opiywn `xnegl

l`rnyi 'xc` l`rnyi 'xc `iyw dycw qxbc ef `qxib itl z"`e oilk`p oi` gafnd

`zi`ck dlgp dil ixw `lcn xzid dixg` yie dycw `lc l"q dteb milyexi zyecwac qxhpewa 'ite dliy dlgpe dgepn dfe df xne` l`rnyi iax `ipz (.hiw sc) `xza 't onwlc

l`rnyi iax onwlc `idde iqei iaxa l`rnyi iax (y"fb) dlibnc `iddc eyexita wc `l dfa edin l`rnyi iaxk opinwe`e dfd onfa eipeg ziaa oiaixwny izrny (.i sc) dlibnc w"ta

`pixg` `xwn dil `wtp `nyc l"ie xzid dixg` oi` milyexic dil `pn k"` dliya dlgpc `xw iwenc oeikc dycw `l xaqw oigxk lr n"n la` r"xc dizbelt xa ryil` oa

dliy ef dgepn yixcc meyn epiide xzid dixg` yi c"nk `lc xzid dixg` oi` dliyc opireny`l `z` dliy dfe df xn`wc i`de dycw xaq l`rnyi iaxc yxtn miig iax axde

aepac migiken ixdy llk d`xp oi`e 'ek oerabe aepl e`a (:aiw sc onwl) opzc xzid dixg` yi dliy ipzwc 'ipzn` bilte efl ef oia xzid ozil yixcw ewlgcne milyexi ef dlgp

ivn dycw `l dil zi`c o`n 'it`e zenad exzed `l `nlr ilekl milyexi xg` la` dna weqta dil ixw mbe (h ` l`eny) gafd z` jxai `ede l`eny iab zenad exzed oerabe

`d dia xcd i`n`e xzid dixg` oi` milyexi `ipzc `dn dia xcdc xn`we dfd onfa eipeg ziaa oiaixwny izrny wgvi x"` (y"fb) dlibnc w"t rnyn oke xzid dixg` oi`c xaq

dlibnc oizipznn dia xcde zenad exzed dycw `l c"nlc xaq `xwirn i`ce `l` xaq i`n seqale xaq i`n `xwirne dycw `l i` `al cizrl dycw i` i`pzk mzd xn`w

`l` wgvi iaxc` i`w `l dycw `le dycwa mzd iziinc i`pze dycw `l c"nl elit` `nlr ilekl rnync xzid dixg` oi` milyexic (:aiw sc) `xza 'ta onwlc oizipznne

oikxrc a"tae iccd` edl ieeync ux`d zyecwl incc dneg ixr izac `zbelt iziine i`pzk hiwpc `al cizrl dycwe dzryl dycw dpey`x dyecw ixii`c meyn q"ydc `hdix

dycw `l xaqw (:e sc) oilegc w"ta n"xe dycw `l dil zi`c `ki`e dycw dil zi`c `ki`c `iadl leki did i`pz dnke ryedi inia mz`ial `xfr inia mz`ia yiwn iab (:al sc)

xaqc jl `ni` mlerl dfd onfa dlrn aiignc meyn dycw xaq opgei iaxc onwl dil `pne z"`e (:at sc zenai) lxrd wxta mler xcqc iqei iaxe `kdc l`rnyi iaxe o`y zia iab

e` eilr aixwie enewna gafn zepal lekic egcp `l dycw i` la` ixnbl egcpc cren ld` gztl ie`x epi`c aiign `l dycw `l i`c l"ie 'itck xzid dixg` oi` d"t` dycw `l

welig yie mler xcqc `ziixaa dycwc iqei iaxl opirny (y"fb) lxrd seqae dycw `l `kd qxbc qxhpewd 'itl zeywdl oi`e lirl 'itck gafn ira `lc zxhwa opgei 'x ixiin

diaxc `d dicic `d p"` (:en sc dcp) otec `vei wxt xninl irack dil xaq `le ipz p"` oerabe aepa ogky`ck dlha `l ux`d zyecw ziad zyecw dlha elit`c lirl 'itck

zyecw dlha `l elit` xyt`c lirl ziyixtck l"ie opaxc dfd onfa dnexz (.`t sc zenai) iqei iaxc `ail` l"q l"x `d dycw qxbc i`nl z"`e l`rnyi iaxc dinyn `kdc

opaxc dfd onfa dnexz xaqw dler c"nl l"xl gken (.`t sc zenai) lxrd seqae (.c sc) dviac w"ta dler oilebira lebir dil 'irny ryedi iaxc rcze dlha ux`d zyecw ziad

lirl la` dnexza aiigzi `le dna `la oaxw aixwdl zniiw ziad zyecwy xnel `ed dnize zia oi`y t"r` miaixwny izrny xn`c izkec dnka ryedi iaxl dil opirnye

`"xe oilebird elri okl cala mixac 'e `l` ycwn epi`c xaqc l"i ryedi 'xne l"q `le xn`w l`rnyi iax meyn iqei iaxc l"i `kde oerabe aepa enk xity iz` `kti` xn`c

ziriaya ipr xyrn oixyrn a`ene oenr iab (:b sc) dbibgc w"ta dil 'irnye dycw `l e` dycw xaq i` (.i sc) dlibnc w"tae (.fh sc zereay) d`nehd zerici wxta dil `wtqnc

:(b"n c"t) mici zkqna dizile (oenr d"c .fh sc) zenaic w"t ziyixtck `"x ixacn e`l mikxk daxdc meyn di`x oi` edine dycw `l xaqwcíéùã÷qxhpewa 'it .oilqtp

`nl` `ed cren ld` rqpy t"r` onwl xn`ck oex` i`yep mield dpgnl af `le mihayd ilbcl qpkp rxevn oi`y oiglzyn oirxevne oiaf ipzwcn `ed gafnd weliq iptn c"qw

oilqtp cegl xvgd irlw weliq `l` gafn weliq `la elit` miycw iycwa `zyd dl iwenc i`nlc `"`e dil aiyg cren ld` `dc `ed `veia ilqtnc meyn e`l xn`wc oilqtp

`ed cren ld` rqpc `veia ilqtin miycw iycw x`ye miptd mgle miiw dpiky dpgn iexw oi` zerqn zryac (.dv sc zegpn) mgld izy 'ta gken `icdac `veia miycw iycw

miniiw mdipgnc `ed cren ld` rqpy t"r` diel dpgne l`xyi dpgn oiprlc zepgnd rqn meyn `veia ilqtin `l i`ce milw miycw iabl la` dpiky dpgn oiprl `wec e`l

milw miycwa ixiinc zenewn ipya oilk`p ipzwcn ied `ztwz`e `veia oilqtp oi` milw miycwe oiglzyn oirxevne oiaf jkle (:fhw sc) `xza 't onwl gkenck mihayd ilbca

:enewna gafn oi`y t"r`eàä:`"ra `xwl dil 'iyxce (.`k sc) miycw el`e wxt dxenza l`rnyi 'xc dilr ibiltc i`pz epiid .opax `de l`rnyi 'xíãå÷.okynd ecinriy

oirqep dligz `ld miycw iycw oilke` enewna gafnd ecinrd xaky oeik okynd ecinrdy mcew ynn yxtl oi`c gafnde okynd lkd ecinrdy xg`l `l` mcew `wec e`l i"yxt

ohgyy minly (:aq sc `nei) oxn` `d okynd zcnrd mcew miycw ehgy j`id dligz gafnd ecinrde xcqd epiy m`e gafnd oicinrn zdw ipa k"g`e okynd oicinrne oeyxb ipa

lecbd xry rnyy cr hgey did `l (:l sc cinz) cinz iab opz `d (j"exa) l"we i"yx 'it df lk cren ld` gzt ehgye eda aizk `wec minly l"ie oileqt lkidd zgizt mcew

lqet epi` ediiteb minlya xnel oi` mbe minlyn `leqtl slip dxezd z`fc `ywida `dc opaxcn epiidc xnel d`xp oi`e minlyn oihgey oi`y zepaxw x`y opitli `nl` gztpy

cren ld` gztl ie`x epi` dxezd on `nl` xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlyc (:aq sc `nei) ixiry ipy 't 'ixn` `dc akrl aezkd dpy `lc opaxcn wx

aiig `ziixe`c leqta elit`e uega aiig opaxc leqtcmcew mipta oileqt inp miycw x`yc dgked edfe (.hw onwl) dlrnde hgeyd wxt gkenck ecxi `l elr m`c `kid uega

`l` uega xeht i`n` ecxi `l elr m` minlyac `ed k"` `nlra `xiykd dil zi`c `kid ycewa eleqt iexwc ecxi `l elr m` minlya k"` oixiyk i`c lkidd zezlc zgizt

ince dxezd on oilqtp oi` miycw x`yc b"r` ecxie onewna `ly minly hgey aiyg lkidd zezlc dhigyd mcew egztp `lc oeik xn`z `l m` oileqt inp miycw x`ya i`ce

`idd k"` mzd `zi`ck ecxi `l y"xl la` oixiyk mexca ozhigy milw miycwc b"r` [dcedi iaxl] ecxie enc oepiwpgc o`nkc (.a sc) dlirnc w"ta mexca ohgyy miycw iycwl

dligz xvgd irlwe gafnd ecinrde diipg zrya xcqd epiye edewxit ok ixg`e mcd z` ewxfe ehgy llk okynd ewxity mcewc xnel oi` mbe dcedi iaxk uega xhtc ixiry ipyc

i`ce `l` dpiky dpgn iabl `ed cren ld` rqp opixn` `le miycw iycwd `veia elqtp edewxity cin `ld miycw iycw elk`i okynd iyxw ecinriy mcewc `zrnya xn`we

:j"exa .onewna gafnde xvgd irlwy oeik okynd wxtpy t"r`e `ed cren ld` rqpc t"r` l"nw xn`wck ewxtiy xg`l` ied `yecige lkd ecinrd `l` `wec e`l ecinrdy mcew
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קמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migaf(iyily meil)

:`xnbdàîéà àlà,aekxk edfi`' ,jk `ziixad z` yxte xen` ± ¤¨¥¨
,oxwl oxw oia,'änà íéðäkä éìâø Celéä íB÷îeaekxkdy xnelk §¦©§¥©Ÿ£¦©¨

izy eagex dide ,gafnd y`xay dkxrnd z` siwdy ghy did
ilbx jelid mewne dn` eagexy oxwl oxw oiay ghyd ,zen`
`xwp df ghy .dn` eagex did `ed s`ye el inipt didy mipdkd
dkxrnd ghyn xzei wenr didy meyn [uixg eyexity] aekxk

.ipevigd ecivny gafnd ztya dkenp xcb el dzid oke ,iniptd
y`xa aekxkd mewny `ziixaa xen`d z` zx`an `xnbd
swid `ed aekxkdy `ziixad dxn` cvik :`xnbd dywn .gafnd

,gafnd y`xay dkxrnd aiaqáéúëäå(c gl zeny)gAfOl UrIe' §¨§¦©©©©¦§¥©
zWgp zWx dUrn xAkn,'Béöç ãò ähîlî Báekøk úçzgkene ¦§¨©£¥¤¤§Ÿ¤©©©§¦§©¨©¤§

:`xnbd zvxzn .ey`xa `le ,gafnd xiwa did aekxkdyøîà̈©
eåä éøz ,÷çöé øa ïîçð áødyry gafna eid miaekxk ipy ± ©©§¨©¦§¨§¥£

,dynãçdyrpe dphw dhila oink gafnd xiwa did,éBðìeae ©§
,aaeq did e` xeik did m` dcedi iaxa iqei iaxe iax ewlgpãçå§©

crepe ,ey`xa didìd jxevíéðäkicka ea mikldndàìc §Ÿ£¦§Ÿ
e÷øzLð`vnp df mewn ewinrdy ici lry ,eltie ewilgi `ly - ¦§©§

didy ,`ziixaa xkfend aekxkd `ede ,dwrnk `id gafnd ztyy
.zen` izy agexa

miakrnd zece` lirl `ziixad ixac z` x`al day `xnbd
,`ziixaa epipy :gafna miakrn mpi`yeBkøà úcî,gafnd ly ¦©¨§

BúîB÷ úcîe Baçø úcîe,[edaeb-]ïéákòî ïéàdpiy m` s`y ,ea ¦©¨§¦©¨¥§©§¦
:`xnbd zxne` .xyk mda,éðî éaø øîàoi`y `ziixaa xn`py dn ¨©©¦¨¦
,zeakrn gafnd zecinepúçôé àlL ãáìáe[xzei ohw epyri-] ¦§©¤Ÿ¦§¨¤

îd lcebäLî äNòL çaændxeza exn`py gafnd zeciny ,epax ¦¦§¥©¤¨¨Ÿ¤
wx epiid zeakrn oi`y `ziixad ixace ,odn zegtl `ly zeakrn

.epevxk odilr siqedl `ed lekiy dfa
:`xnbd zxxan .dyn dyry gafnd zecin od dnk zx`an `xnbd

änëå,epnid zegtl oi`y ,dyn dyry gafn ly elceb `edøîà §©¨¨©
,óñBé áødid elcebänàzxtqn .dn` lr dn` epiidc ,zraexn ©¥©¨
:`xnbddéìò eëçîdid exeriyy xn` cvik ,el` eixac lr ewgy ± ©££¥

dxeza xn`p `lde ,dn` lr dn`(` fk zeny)ivr gAfOd z` ziUre'§¨¦¨¤©¦§¥©£¥
miHW,'çaænä äéäé òeáø áçBø úBnà Lîçå Cøà úBnà Lîçixd ¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥©©¨©¦§¤©¦§¥©

.zen` yng lr zen` yng eagxe ekx` zecin eidyééaà déì øîà̈©¥©©¥
,sqei axløî øîà÷ äëøòî íB÷î àîìcdzid jzpeek `ny - ¦§¨§©£¨¨¨¨©©

gafndy oeiky ,dn` lr dn` didy ,dnvr dkxrnl xzepd mewnl
eid dpevigd dn`d swidae ,zen` yng lr zen` yng did
`vnpe ,mipdkd ilbx jelid mewnl crep ztqep dn` swide ,zepxwd

.dn` lr dn` ly ghy wx dkxrn mewnl xzepydéì øîàxn`-] ¨©¥
,iia`l sqei ax [eläaø àøáâc øî[lecb mc`y-]éàî òãé ,àeä ©§©§¨©¨¨©©

àðéîà÷.izpeek z` oian ±eäééìò éø÷el` lr sqei ax `xw ± ¨£¦¨¨¦£©§
,mda elflfe eixac lr ekgiby
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migaf(iyily meil)

,øîà àtt áøywiddy `ipewl oa iqei oa oerny iax enk yxtl oi` ©¨¨¨©
micnl aezkd ywidny ,wxefe dkxrnd cva cnery xnel `a

`id dkxrnl xyad zwixfyékd zwixf [itk-]äî ,íczwixfa ¦¨©
dò÷ø÷ øéåà ,ícdxfrdB÷éñôî,[gafnl epia wiqtn]óàzwixfa ¨£¦©§©©§¦©
døNadidiy jixv dkxrnlò÷ø÷ øéåàdxfrd,B÷éñôîxacde ¨¨£¦©§©©§¦

d lr cner `edy `edyk wx miiwznxie` yie ,gafnl wxefe yak
.mdipia

:miphwd miyakl gafnd oia mb xie` didy d`ian `xnbdøîà̈©
íépè÷ íéLáë éðL ,äãeäé áøeidLákä ïî ïéàöBéeay] lecbd ©§¨§¥§¨¦§©¦§¦¦©¤¤

,[gafnd bbl milerïäaLeid,ááBqìå ãBñéì íéðBtmdn cg` ¤¨¤¦©§§©¥
zcxl ick yniye ,ceqid oeeikl oeqkl`a dpte yakd axrnn `vi
gxfnn `vi ipyde ,z`hgd mc ixiiy z` eilr zzl gafndn eil`
ecary mipdkd z` yniye aaeqd oeeikl oeqkl`a dpte yakd

,eilr elr df yak jxcy aaeqd lreeid el` miyakïî ïéìcáeî§¨¦¦
,çaænäxeriyk ,aaeqde ceqid on xnelkàîéð àìîhegk-] ©¦§¥©§Ÿ¦¨

,ef dlcadl ekxvede ,mdil` mixaegn eid `le ,[dxrydíeMî¦
øîàpL(d ` `xwie)gAfOd lr mCd z` Ewxfe','áéáñyexcl yie ¤¤¡©§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦

eid m`e ,sqep xac `ll eaiaqn swid gafnl didiy jixvy jkn
,aiaq swid el did `l ,aaeqae ceqia gafnl mixaegn miyakd
swid gafnl did jk ici lre ,dxryd hegk melicad ok lre

.aiaq
,øîà eäáà éaøågafna xn`py dnn milcaen eidy cenll yi §©¦£¨¨©

(` fk zeny)Wnge Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd z` ziUre'§¨¦¨¤©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥

agx zFO`òeáøceqil mixaegn miyakd eid m`e ,'gAfOd didi ©Ÿ©¨©¦§¤©¦§¥©
.reax gafnd did `l aaeqle

:miweqtd ipy mikxvp recn zx`an `xnbdéøèöéàåCdkxved ± §¦§§¦
dxezdázëîìgafnd zece`éøèöéàå 'áéáñ'ázëîì Cmb,'òeáø' §¦§©¨¦§¦§§¦§¦§©¨©

,gafnl xaegn xac didi `ly cnll mi`a miweqtd ipyy s`eéàc§¦
àðîçø áúkwx dxezd zxne` dzid m`y ±àðéîà äåä ,'áéáñ' ¨©©£¨¨¨¦£¨¨¦¨
ìbòî ìéâòcokl ,zeief `ll lebr zeidl gafnd lkeiy xne` iziid ± §¨¦¦§¨

,'òeáø' àðîçø áúk.zeief lra raexn zeidl eilry epcnleéàå ¨©©£¨¨¨©§¦
àðîçø áúkwx dxezd zxne` dzid m`e ±àðéîà äåä ,'òeáø' ¨©©£¨¨¨©£¨¨¦¨

éøàcïéh÷å Cxve jex` gafnd z` zeyrl xyt`y xne` iziid ± ©£¦§©¦
ok lr ,oaln zxevkàðîçø áúkmb,'áéáñ'eiaiaq lk eidiy cnll ¨©©£¨¨¨¦

.dfl df miey
:miphwd miyakde lecbd yakd zcin zece` dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨

dpyna epipy ±(a"n d"t zecn)çaænäå Lákä'`ed mkxe` cgiíéML ©¤¤§©¦§¥©¦¦
íézLe`lde :`xnbd zl`ey .'dn`éðä,gafnde yakd ,[el`-] §©¦¨¥

eåä äòaøàå ïézéLmdn cg` lk oky ,eid zen` rax`e miyiy ± ¦¦§©§¨¨¨
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oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

.ìàòîùé 'ø:opax `ziixza mcn xya silic.àîéà úéòáéàåiycwa inp `ziixza

:miycw.úåîå÷î éðùåediipin cg `l` xn`w gafnd wlzqpc erqpy xg`l e`l

xvgd irlwe miyxw ewxity xg`l cge .ehtynk iehp okynd cera `zi`ck

hwp `wec e`l `kd hwpc okyn z` miel ecinriy mcewe enewna gafnd oiicre

ipa epgiy mcew ixdy dl gkyn `lc `cg

oeyxb ipa oipeg eid zegafnd i`yep zdw

eze` oiniwne okynd i`yep ixxne

dligz okynd z` oicixen eid mzriqpae

ipae cg` lbc xg` ixxne oeyxb ipa oi`yepe

okynd z` oicinrne oziipga oeyxb ipa oincew ediy ick milbc ipy ixg` zdw

xacna) 'ebe okynd cxede dcedi ipa lbc rqn xg` aizkck zdw ipa `ea iptl

zegafne oex` epiidc ycwnd i`yep mizdwd erqpe (my) aizk milbc ipy xg`e (i

epiyya i` cere zdw ipa ly m`ea cr okynd z` oeyxb ipa eniwde zxyd ilke

edfi`a xn` `d okyn ecinriy mcew zepaxw ihgy ikid dl znwen xcqd z`

zqxb i`e oileqt 'ek miel ecinriy mcew ohgyy minlya (:dp sc lirl) onewn

meyn xn`w `wec minly onewn edfi`c `edde xcqd z` epiyya dl iwen dl

ediipin miycw x`y sili `le cren ld` gzt ehgye (b `xwie) eda aizkc:
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lk`p `di dyciw `lc oeik `l e` milyexil ezelrdl aiig i` dil `wqtnc rnync

edlrn epi` xeka dnc xekal iyew`l jixv i`n`e (my) onwl opzck l`xyi ixr lka

d`lrd zaega llk ixiin `le dycw xaqw mlerl `piax xn` edlrn epi` xyrn s`

zlik` dnc xeka zlik`n xyrn zlik` opitlie `l e` dfd onfa elke`l leki m` `l`

s` encl exya ywzi`c meyn gafn `ira xeka

xyrn mey oi`e gafn `ira xyrn zlik`

dycw `l i` iqxbc mixtq zi`e dfd onfa lk`p

`l inp xyrn elit` t"de `l inp xyrn elit`

dfd onfa xyrna zirawcnc xnelk lk`p `di

llk aiigzp `l `ny `edd oaxeg xg`l la` 'iraw mewn z`adl wwfedy xyrna k"`

lka lk`pc `hiyt n"n oerabe aepa enk xyrna aiigzp elit`e dycw `lc oeik xyrna

xibd itl l`xyi ixraxge ziad ipta lcby eze`a iraw ik `l` ziyixtck onwlc `q

mcew enc wxfpy xekaae dycw xaqw mlerl `piax xn` lk`p epi`c `hiyt `ede ziad

aizk `de z"`e encl exya ywzi`e miiw exya oiicre ziad axge opiwqr ziad oaxeg

alg zxhwdl `xw `edda ywzi` `nl` xihwz malg z`e wexfz mnc z`e (gi xacna)

`xnege `lewc l"ie oixeni` d"de enewna zxehw oixihwn xwrpy gafnc lirl 'ixn`e

mbtp m`c miycwd lkl sili `yxc jdn `zyde encl exya opiywne opiywn `xnegl

l`rnyi 'xc` l`rnyi 'xc `iyw dycw qxbc ef `qxib itl z"`e oilk`p oi` gafnd

`zi`ck dlgp dil ixw `lcn xzid dixg` yie dycw `lc l"q dteb milyexi zyecwac qxhpewa 'ite dliy dlgpe dgepn dfe df xne` l`rnyi iax `ipz (.hiw sc) `xza 't onwlc

l`rnyi iax onwlc `idde iqei iaxa l`rnyi iax (y"fb) dlibnc `iddc eyexita wc `l dfa edin l`rnyi iaxk opinwe`e dfd onfa eipeg ziaa oiaixwny izrny (.i sc) dlibnc w"ta

`pixg` `xwn dil `wtp `nyc l"ie xzid dixg` oi` milyexic dil `pn k"` dliya dlgpc `xw iwenc oeikc dycw `l xaqw oigxk lr n"n la` r"xc dizbelt xa ryil` oa

dliy ef dgepn yixcc meyn epiide xzid dixg` yi c"nk `lc xzid dixg` oi` dliyc opireny`l `z` dliy dfe df xn`wc i`de dycw xaq l`rnyi iaxc yxtn miig iax axde

aepac migiken ixdy llk d`xp oi`e 'ek oerabe aepl e`a (:aiw sc onwl) opzc xzid dixg` yi dliy ipzwc 'ipzn` bilte efl ef oia xzid ozil yixcw ewlgcne milyexi ef dlgp

ivn dycw `l dil zi`c o`n 'it`e zenad exzed `l `nlr ilekl milyexi xg` la` dna weqta dil ixw mbe (h ` l`eny) gafd z` jxai `ede l`eny iab zenad exzed oerabe

`d dia xcd i`n`e xzid dixg` oi` milyexi `ipzc `dn dia xcdc xn`we dfd onfa eipeg ziaa oiaixwny izrny wgvi x"` (y"fb) dlibnc w"t rnyn oke xzid dixg` oi`c xaq

dlibnc oizipznn dia xcde zenad exzed dycw `l c"nlc xaq `xwirn i`ce `l` xaq i`n seqale xaq i`n `xwirne dycw `l i` `al cizrl dycw i` i`pzk mzd xn`w

`l` wgvi iaxc` i`w `l dycw `le dycwa mzd iziinc i`pze dycw `l c"nl elit` `nlr ilekl rnync xzid dixg` oi` milyexic (:aiw sc) `xza 'ta onwlc oizipznne

oikxrc a"tae iccd` edl ieeync ux`d zyecwl incc dneg ixr izac `zbelt iziine i`pzk hiwpc `al cizrl dycwe dzryl dycw dpey`x dyecw ixii`c meyn q"ydc `hdix

dycw `l xaqw (:e sc) oilegc w"ta n"xe dycw `l dil zi`c `ki`e dycw dil zi`c `ki`c `iadl leki did i`pz dnke ryedi inia mz`ial `xfr inia mz`ia yiwn iab (:al sc)

xaqc jl `ni` mlerl dfd onfa dlrn aiignc meyn dycw xaq opgei iaxc onwl dil `pne z"`e (:at sc zenai) lxrd wxta mler xcqc iqei iaxe `kdc l`rnyi iaxe o`y zia iab

e` eilr aixwie enewna gafn zepal lekic egcp `l dycw i` la` ixnbl egcpc cren ld` gztl ie`x epi`c aiign `l dycw `l i`c l"ie 'itck xzid dixg` oi` d"t` dycw `l

welig yie mler xcqc `ziixaa dycwc iqei iaxl opirny (y"fb) lxrd seqae dycw `l `kd qxbc qxhpewd 'itl zeywdl oi`e lirl 'itck gafn ira `lc zxhwa opgei 'x ixiin

diaxc `d dicic `d p"` (:en sc dcp) otec `vei wxt xninl irack dil xaq `le ipz p"` oerabe aepa ogky`ck dlha `l ux`d zyecw ziad zyecw dlha elit`c lirl 'itck

zyecw dlha `l elit` xyt`c lirl ziyixtck l"ie opaxc dfd onfa dnexz (.`t sc zenai) iqei iaxc `ail` l"q l"x `d dycw qxbc i`nl z"`e l`rnyi iaxc dinyn `kdc

opaxc dfd onfa dnexz xaqw dler c"nl l"xl gken (.`t sc zenai) lxrd seqae (.c sc) dviac w"ta dler oilebira lebir dil 'irny ryedi iaxc rcze dlha ux`d zyecw ziad

lirl la` dnexza aiigzi `le dna `la oaxw aixwdl zniiw ziad zyecwy xnel `ed dnize zia oi`y t"r` miaixwny izrny xn`c izkec dnka ryedi iaxl dil opirnye

`"xe oilebird elri okl cala mixac 'e `l` ycwn epi`c xaqc l"i ryedi 'xne l"q `le xn`w l`rnyi iax meyn iqei iaxc l"i `kde oerabe aepa enk xity iz` `kti` xn`c

ziriaya ipr xyrn oixyrn a`ene oenr iab (:b sc) dbibgc w"ta dil 'irnye dycw `l e` dycw xaq i` (.i sc) dlibnc w"tae (.fh sc zereay) d`nehd zerici wxta dil `wtqnc

:(b"n c"t) mici zkqna dizile (oenr d"c .fh sc) zenaic w"t ziyixtck `"x ixacn e`l mikxk daxdc meyn di`x oi` edine dycw `l xaqwcíéùã÷qxhpewa 'it .oilqtp

`nl` `ed cren ld` rqpy t"r` onwl xn`ck oex` i`yep mield dpgnl af `le mihayd ilbcl qpkp rxevn oi`y oiglzyn oirxevne oiaf ipzwcn `ed gafnd weliq iptn c"qw

oilqtp cegl xvgd irlw weliq `l` gafn weliq `la elit` miycw iycwa `zyd dl iwenc i`nlc `"`e dil aiyg cren ld` `dc `ed `veia ilqtnc meyn e`l xn`wc oilqtp

`ed cren ld` rqpc `veia ilqtin miycw iycw x`ye miptd mgle miiw dpiky dpgn iexw oi` zerqn zryac (.dv sc zegpn) mgld izy 'ta gken `icdac `veia miycw iycw

miniiw mdipgnc `ed cren ld` rqpy t"r` diel dpgne l`xyi dpgn oiprlc zepgnd rqn meyn `veia ilqtin `l i`ce milw miycw iabl la` dpiky dpgn oiprl `wec e`l

milw miycwa ixiinc zenewn ipya oilk`p ipzwcn ied `ztwz`e `veia oilqtp oi` milw miycwe oiglzyn oirxevne oiaf jkle (:fhw sc) `xza 't onwl gkenck mihayd ilbca

:enewna gafn oi`y t"r`eàä:`"ra `xwl dil 'iyxce (.`k sc) miycw el`e wxt dxenza l`rnyi 'xc dilr ibiltc i`pz epiid .opax `de l`rnyi 'xíãå÷.okynd ecinriy

oirqep dligz `ld miycw iycw oilke` enewna gafnd ecinrd xaky oeik okynd ecinrdy mcew ynn yxtl oi`c gafnde okynd lkd ecinrdy xg`l `l` mcew `wec e`l i"yxt

ohgyy minly (:aq sc `nei) oxn` `d okynd zcnrd mcew miycw ehgy j`id dligz gafnd ecinrde xcqd epiy m`e gafnd oicinrn zdw ipa k"g`e okynd oicinrne oeyxb ipa

lecbd xry rnyy cr hgey did `l (:l sc cinz) cinz iab opz `d (j"exa) l"we i"yx 'it df lk cren ld` gzt ehgye eda aizk `wec minly l"ie oileqt lkidd zgizt mcew

lqet epi` ediiteb minlya xnel oi` mbe minlyn `leqtl slip dxezd z`fc `ywida `dc opaxcn epiidc xnel d`xp oi`e minlyn oihgey oi`y zepaxw x`y opitli `nl` gztpy

cren ld` gztl ie`x epi` dxezd on `nl` xeht lkidd zezlc zgizt mcew uega ohgyy minlyc (:aq sc `nei) ixiry ipy 't 'ixn` `dc akrl aezkd dpy `lc opaxcn wx

aiig `ziixe`c leqta elit`e uega aiig opaxc leqtcmcew mipta oileqt inp miycw x`yc dgked edfe (.hw onwl) dlrnde hgeyd wxt gkenck ecxi `l elr m`c `kid uega

`l` uega xeht i`n` ecxi `l elr m` minlyac `ed k"` `nlra `xiykd dil zi`c `kid ycewa eleqt iexwc ecxi `l elr m` minlya k"` oixiyk i`c lkidd zezlc zgizt

ince dxezd on oilqtp oi` miycw x`yc b"r` ecxie onewna `ly minly hgey aiyg lkidd zezlc dhigyd mcew egztp `lc oeik xn`z `l m` oileqt inp miycw x`ya i`ce

`idd k"` mzd `zi`ck ecxi `l y"xl la` oixiyk mexca ozhigy milw miycwc b"r` [dcedi iaxl] ecxie enc oepiwpgc o`nkc (.a sc) dlirnc w"ta mexca ohgyy miycw iycwl

dligz xvgd irlwe gafnd ecinrde diipg zrya xcqd epiye edewxit ok ixg`e mcd z` ewxfe ehgy llk okynd ewxity mcewc xnel oi` mbe dcedi iaxk uega xhtc ixiry ipyc

i`ce `l` dpiky dpgn iabl `ed cren ld` rqp opixn` `le miycw iycwd `veia elqtp edewxity cin `ld miycw iycw elk`i okynd iyxw ecinriy mcewc `zrnya xn`we

:j"exa .onewna gafnde xvgd irlwy oeik okynd wxtpy t"r`e `ed cren ld` rqpc t"r` l"nw xn`wck ewxtiy xg`l` ied `yecige lkd ecinrd `l` `wec e`l ecinrdy mcew

xg`le

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

éLã÷a àäå àä ,àîéà úéòaéàå .ïðaø àä ,ìàòîLé éaø àä̈©¦¦§¨¥¨©¨¨§¦¨¥¥¨¨§¨§¨§¥
,ïkLnäúàíiåì eãéîòiLíãB÷ ,úBîB÷î éðLa éàîe ,íéLã÷̈¨¦©¦§¥§¤¤©£¦§¦¦¤©¦§¨

øçàìå

1

2

זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקמח mipya cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

.'åë àîéúã åäîzlik` `l` opireny`l `z` gafnd xwrpyn dlik` `le xnelk

yi mirlw ewlzqpy oeik `niz `lc opireny`l `z` mirlw `la miycw iycw

:`vei leqt o`k.ô"â íéðáàmipa` ['ebe] sipz `l mipa` gafn 'ebe mipa` gafn m`

:'ebe dpaz zenly.ïåòáâå áåð:miyecw opi`e dna mdipyc edl aiyg cgàì
.ä÷ìúñðeilr oitek zerqnd zryay

:dnewna dze` oigipne xzkqtéîéá àìà
.äîìùmipa` gafnl myn dwlzqpy

:qxb dwliqe dypn `ay cr :dnly dyry

.÷ìúñéàã àåä àø÷éòî àúéà íàå
mipa` gafn epae dliya okynd mwedyn

:zygp ly gafnn wlzqdl dwwfedàåä
.øîàã`lc `de ozp iaxk xn`c `ped ax

'xc meyn awri oa `"xk xn`c `ed 'ixn`

jk did dyrn `icda dil 'irnyc `ed ozp

`l` opirny `l awri oa `"xcn la`

:mipa` lya xykedc.äìèáì ä÷ìúñð àì
:ixnbl zyegpd gafnn dliha `dzy

.àøãùî äåä àáéáùlr oixihwn eidyk

y`n ze`vei zeadle miwif eid mipa` ly

s`y dyn ly zygpd gafn lry miny

:my gpen `ed.íúä ïðú'x zecn zkqna

did `l dnly inia dligza xne` iqei

mewne aaeqe ceqi dlere qpek g"k `l`

mewn didy cr jelid mewne zepxw

dlebd ipa elryke 'k lr 'k dkxrnd

a"l lr a"l eceqi `vnp 'ek eilr etiqed

:c"k lr c"k ezkxrn mewne.àîâlnib

eply dheyt sk oink dieyr zipeei

:axrne mexc ziyixtck.àëäipy ycwna

w"ta opitlick ozriiqn miny ly y` oi`

'd xqegn cak`e ea dvx`e (:`k sc) `neic

cg` y`e ipy ycwn xqgy mixac 'd el`

`l ireiq ded iedin mzd opixn`e odn

:`riiqn.åôéñåä ïéúéùzinexc ziaxrn oxw

eid myy axrnle mexcl dkynl etiqed

'ipzna (mzd) opixn`ck mikqp oikqpn

xea oink did dnly iniae (.bq sc) onwlc

mikqpd cxil zief dze`a gafnd lv` iexk

oizzeye dtvxle gafnd on oicxeie ekeza

gafnd jezl xead eze` ehlw mde my

cxil gafnd y`xa ocbpk miawp eyre

:my mikqpd.äîãàá íåèà:lelg `di `ly.äìéëàë äéúùzlkrzn dlik` dn

:gafna rlaz dizy s` gafna
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øçàìålkn rqp la` onewna xvgd irlwe gafnd la` .okynd z` mield ewxtiy

lqtp miptd mgle 'ixtck miycw iycw iabl miiw dpiky dpgn oi` lke

i`c cere `veia lqtpc ibilt `l r"kc oglyd xeciqn wleqna mzd xn`ck `veia

i`n` (.dv sc) zegpnae z"`e gafnd znibt mrhn lqtinc il wetiz lke lkn wxtp

meyn il wetiz miptd mgla `veia `nrh ilz

f`e meia ea ecinrde exfg i`e gafnd znibt

d`xpe xfeg epi` dgcpy oeik `d edelk`i

wiic ikid k"` hwp inrh ixzn cg z"ke lek`l

c"q i`c dlila zerqn weliq yi n"y mzd

leqti`c il wetiz `vei meyn `ixi` i`n meia

e` lqet zerqn weliq i`cec l"ie dpila dil

wiic mzde gafnd znibt meyn e` `vei meyn

`vnp weliq mcew dpil meyn lqtp did m`

:lqet rqnd did `lcô"òàld` rqpy

sc zegpn) mgld izy 'ta z"`e .`ed cren

m` wleqna miptd mgla ibilt `xwirnc (.dv

p epi` c"nc zerqna lqtpaizkcn yxc lqt

`ed cren ld` rqpy t"r` cren ld` rqpe

`z` milbcl `edd jci`e dpiky dpgnl elit`

e` `kdc `yxcl jixhvi`c ipyn `l i`n`

onwl) `xza 't xn`ck miiwc l`xyi dpgnl

dil xcdnw ezxaq itlc miig x"d uxize (:fiw

`yxcle `kdc `yxcl `xw jixv `lc l"qc

`l `kil ik 'it`c dil zi`c oeik `xza 'tc

iycw `edy miptd mgl 'it` mirlw `le gafn

dpiky dpgn dia `pixwc liqtin `l miycw

z"`e `z`c `ed milbclc ipyn jkle miiw

xyk wleqnc mzd xninl `zrc` wqiz ikid

gafn znibta liqtin wleqn `d n"n `veia

meia ea okynd ecinrde exfgyk `niz ike

xfeg epi` aey dgcpc oeik `d edelk`i ji`e

'it` p"` `pwqn `idd `niiw `lc l"ie d`xpe

xn`c oeik `ed gafn szka e`ypy zrya

:`ed cren ld` rqpy t"r`òáøàzen`

zqxib jk .axrnd on zen` 'ce mexcd on

'c gafnd did k"`c z"xl dywe qxhpewd

oey`x ziaa `nzqnc dcedi ly ewlga zen`

`ly itl zigxfn zinexc oxwl ceqi did `l

onewn edfi` 't xn`ck sxeh ly ewlga did

k"` mexca etiqed ipy ziaa m`e (:bp lirl)

on oetvd on z"x qxbe dcedi ly ewlga epa

etiqed oiziy meync `kd 'iwqn `dc dywe (`"n b"t) zecn 'qna opz ikde axrnd

mixac 'ba (.bq onwl) oiwxita opzck eid mexca oiziye gafnd jezn helw xead `diy

zecn zkqna opz cere oiide mind jeqip dlrnl zynyn zinexc ziaxrn oxw dzid

cle wxt dlirna `ipz cer dyw la` zinexc oxw cvl did ziaxrn gexa wgcinl epivne oiziyl oicxei day dilr yiy ly `lahe dn` lr dn` my did mewn (b"n b"t)

zqxibk d`xp jkl yexw oii myn oi`iane myl oicxei dpedk igxt dpy mirayl cg` yak ly eaxrn cva did ohw lel (.hn sc) alel wxt dkeqa dl iziine (:`i sc) z`hg

ziaa enk dcedi ly ewlg (cr) ceqi `la didy dpzyp `ly zigxfn gexn ueg sxeh ly ewlga jeyn didy mexcl ceqi mdl did oey`x ziaae axrne mexc iqxbc mixtqd
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`le

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

ìéñtéà ,àîéúc eäî .ïkLnä úà íiåìä e÷øôiL øçàìe§©©¤§¨§©§¦¦¤©¦§¨©§¥¨¦§¦
ì òîLî à÷ ,àöBéa eäìàø÷ øîà .énð éëä ,àîéàå .ï §§¥¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨

.àeä ãòBî ìäà ,òñpL ét ìò óà ,'ãòBî ìäà òñðå'§¨©Ÿ¤¥©©¦¤¨©Ÿ¤¥

.äéä íéðáà ìL äìéL ìL çaæî ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦§¥©¤¦Ÿ¤£¨¦¨¨
øîBì ãeîìz äî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©©§©

ìL ,'íéðáà' 'íéðáà' 'íéðáà',äìéL ìL ãçà .íéîòt L £¨¦£¨¦£¨¦¨Ÿ§¨¦¤¨¤¦Ÿ
øa àçà áø áéúî .íéîìBò úéáå ,ïBòáâå áBð ìL ãçàå§¤¨¤§¦§§¥¨¦¥¦©£¨©
ä÷lzñð àì ,äLî éîéa íéîMä ïî äãøiL Là ,énà©¦¥¤¨§¨¦©¨©¦¦¥Ÿ¤Ÿ¦§©§¨
éîéa äãøiL Làå .äîìL éîéa àlà úLBçpä çaæî ìòî¥©¦§©©§¤¤¨¦¥§ŸŸ§¥¤¨§¨¦¥
,àúéà íàå .d÷léñå äMðî àaL ãò ä÷lzñð àì ,äîìL§ŸŸŸ¦§©§¨©¤¨§©¤§¦§¨§¦¦¨
,ïúð éaøk øîàc àeä .déì ÷lzñéàc àeä àøwéòî¥¦¨¨§¦§©©¥§¨©§©¦¨¨
,äéä úLBçð ìL ,äìéL ìL çaæî ,øîBà ïúð éaø ,àéðúc§©§¨©¦¨¨¥¦§¥©¤¦Ÿ¤§¤¨¨
àì éàî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .íéðáà àìîe ìeìç̈¨¥£¨¦©©§¨©¦§¨¨©©Ÿ
,éøîà ïðaø .àéä éàî .äìháì ä÷lzñð àì ,ä÷lzñð¦§©§¨Ÿ¦§©§¨§©¨¨©¦©¨¨¨§¦
,è÷ð äåä àæétLeà ,øîà àtt áø .àøcLî äåä àáéáL§¦¨£¨§©§¨©¨¨¨©§¦¨£¨¨©
,äìBbä éða eìòLëe ,íúä ïðz .àëä ïéðîéæå àëä ïéðîéæå§¦§¦¨¨§¦§¦¨¨§©¨¨§¤¨§¥©¨
ïî úBnà òaøàå íBøcä ïî úBnà òaøà åéìò eôéñBä¦¨¨©§©©¦©¨§©§©©¦
íeMî ,óñBé áø øîà ,àîòè éàî .àîb ïéîk ,áøònä©©£¨§¦©¨©©£¨¨©©¥¦
áéúëc ,ïBLàø Lc÷î àzLä ,ééaà déì øîà .÷tñ àìc§Ÿ©¥¨©¥©©¥©§¨¦§¨¦¦§¦
,'íiä (úôN) ìò øLà ìBçk íéaø ìàøNéå äãeäé' déa¥§¨§¦§¨¥©¦©£¤©§©©¨
òaøà ãçàk ìäwä ìk' déa áéúëc ,éðL Lc÷î .÷tñ©¥¦§¨¥¦¦§¦¥¨©¨¨§¤¨©§©
.ïzòéiñî íéîL ìL Là ,íúä ,déì øîà .÷tñ àì ,'àBaø¦Ÿ©¥¨©¥¨¨¥¤¨©¦§©©§¨
øîà ,ïéáø àúà ék .ïzòéiñî íéîL ìL Là ïéà ,àëä̈¨¥¥¤¨©¦§©©§¨¦£¨¨¦¨©
.eôéñBä ïéúéL ,àøt÷ øa íeMî éæt ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦¦©©¨¨¦¦¦
.äîãàa íeèà àeäL 'äîãà çaæî' ,øeáñ àøwéòî§¦¨¨¨¦§©£¨¨¤¨©£¨¨
àeäL ,'äîãà çaæî' éàîe ,äìéëàk äiúL ,øeáñ óBqáìe§©¨§¦¨©£¦¨©¦§©£¨¨¤
íéôék éab ìò àì epðáé àlL ,äîãàa øaeçî§¨¨£¨¨¤Ÿ¦§¤Ÿ©©¥¥¦

àìå

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
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc migaf(ipy meil)

eepiid ,ipy mewnïkLnä úà íiåìä e÷øôiL øçàìiyxw z` ± §©©¤§¨§©§¦¦¤©¦§¨
df ote`ae .enewna cner gafnd oiicr j` ,xvgd irlwe okynd
oky ,miycw iycw zlik` zxzen oiicry ycgl `ziixad dkxved

àîéúc eäî,gafnl xvg oi` xy`ky ,xn`z `ny ±eäì ìéñtéà ©§¥¨¦§¦§
,àöBéa,okynd xvg zevign jeza epi` ixdyïì òîLî à÷oi`y §¥¨©§©¨

`l `ziixady `vnpe .dlik`a xzene ,mirlwl uegn `vi aygp df
,enewnn gafnd xwrpy ote`a miycw zlik` dxzedy ycgl d`a
.iia` ixacl dxizq o`kn oi`e ,`ziixad dwqr `l llk df ote`ay

:`xnbd dywnénð éëä àîéàåmeyn lqtp ok`y xn`z `nye ± §¥¨¨¦©¦
zvxzn .xvgd irlw jeza epi` xyad zn`a ixdy ,'mirlwl ueg'

:`xnbd,'ãòBî ìäà òñðå' àø÷ øîày df weqtn miyxeceìò óà ¨©§¨§¨©Ÿ¤¥©©
,òñpL étmewn lkn,àeä ãòBî ìäàz` ewxity s`y xnelk ¦¤¨©Ÿ¤¥

`vi xyady aygp `le ,dpikyd dpgnl zeaiyg yi oiicr okynd
,enewna gafndy drya wx elk`l xzen mewn lkne .ezvignl ueg

lirl yxcpy enke(.q)gafnd xwrpyn la` ,'gafnd lv`' weqtdn
.dpey`xd `ziixaa x`eank ,miycwd iycw elqtp

,ycwnae okyna eidy zegafnd oipra weqrl dtiqen `xnbd
:dliya didy gafnd zece` mixac d`ianeøîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©

ìL çaæî ,áøokyn,äéä íéðáà ìL äìéLdidy gafndy s`y ©¦§¥©¤¦Ÿ¤£¨¦¨¨
gafn eyr dliyl e`a xy`k ,mihiy ivr ieyr did lblbae xacna

.oa`n
:mixacl xewn `ian ax mya `ped axàéðúc,`ziixaaøæòéìà éaø §©§¨©¦¡¦¤¤

øîBì ãeîìz äî ,øîBà á÷òé ïamixen`d] miaezkd micnln dn ± ¤©£Ÿ¥©©§©
,[gafnd ieyr didi epnn xnegd zece` dxeza'íéðáà' 'íéðáà'£¨¦£¨¦

ìL ,'íéðáà',íéîòt Lxn`py(ak k zeny)dUrY mipa` gAfn m`e' £¨¦¨Ÿ§¨¦§¦¦§©£¨¦©£¤
xn`p cere ,'zifB odz` dpaz `l iN(d-c fk mixac)z` mkxarA dide' ¦Ÿ¦§¤¤§¤¨¦§¨¨§¨§§¤¤
dl` 'dl gAfn mX zipaE 'ebe oCxIdmdilr sipz `l mipa` gAfn Li ©©§¥¨¦¨¨¦§¥©©¡Ÿ¤¦§©£¨¦Ÿ¨¦£¥¤

xn`p cere ,'lfxA(e my),'Lidl` 'd gAfn z` dpaY zFnlW mipa`' ©§¤£¨¦§¥¦§¤¤¦§©¡Ÿ¤
,zegafn dyely lr cnll minrt yely 'mipa`' dxezd dxikfd

å ,ïBòáâå áBð ìL ãçàå ,äìéL ìL ãçàly cg`,íéîìBò úéá ¤¨¤¦Ÿ§¤¨¤§¦§§¥¨¦
.mipa`n eyrii mleky
:ax lr `xnbd dywn,énà øa àçà áø áéúî,`ziixaa epipyLà ¥¦©£¨©©¦¥
íéîMä ïî äãøiLgafnläLî éîéa,epaxçaæî ìòî ä÷lzñð àì ¤¨§¨¦©¨©¦¦¥Ÿ¤Ÿ¦§©§¨¥©¦§©

úLBçpä,llkäîìL éîéa àlà,mipa` gafn dpa f`y ,jlnd ©§¤¤¨¦¥§ŸŸ
gafnl minyd on y` dcxie zyegpd gafnn y`d dwlzqpe

,mipa`däîìL éîéa äãøiL Làå,ycwnay gafnl jlndàì §¥¤¨§¨¦¥§ŸŸŸ
ä÷lzñðeilrnäMðî àaL ãòjlnd.d÷léñå,dyw dzrneíàå ¦§©§¨©¤¨§©¤§¦§¨§¦
àúéàynzydln ewqt dliy okyna xaky ,ax ixack ok` m`e ± ¦¨

dxn` ji` ,mipa` gafn eizgz eyre dyn dyry zyegpd gafna
ini cr dwlzqp `l dyn inia minyd on dcxiy y`dy `ziixad

`ld ,dnlyzñéàc àeä àøwéòîdéì ÷ldkixv dzid okl mcew ± ¥¦¨¨§¦§©©¥
mipa`d gafn z` epa xy`k ,dliy okyn zligza ,wlzqdl
did dliy okyn ly gafndy `ziixad ixacn gkene .oey`xd

.mipa` gafn did `ly ,dyn dyry gafnd
ax :oey`x uexiz .ef `iyew aeyiia mivexiz ipy d`ian `xnbd

,mipa` ly did dliy okyn ly gafndy xn`yøîàc àeä§¨©
[xaeq-]àéðúc ,ïúð éaøk,`ziixaaìL çaæî ,øîBà ïúð éaø §©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦§¥©¤

.íéðáà àìîe ìeìç ,äéä úLBçð ìL äìéLlr zeywdl oi` ok lre ¦Ÿ¤§¤¨¨¨¨¥£¨¦
,dyn dyry gafnd did dliy gafny `ziixaa rnyny dnn ax
dliyay xaeqe dilr wleg ozp iaxy meyn ,mipa` ly did `ly

:sqep uexiz .ezrck xaeq axe ,ycg gafn eyr÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éàî ,øîàgafn lr dcxiy y`dy `ziixad dxn`y df edn ± ¨©©

zyegpdä÷lzñð àìy `id dpeekd ,jlnd dnly ini cràì Ÿ¦§©§¨Ÿ
äìháì ä÷lzñðwxe ,da eynzyd oiicry ,ixnbl [lhazzy-] ¦§©§¨§©¨¨

.ixnbl dlhazd dnly inia
:`xnbd zxxanàéä éàî.ixnbl dlhazd `ly dpeekd dn ± ©¦

:xaca zerc izy d`ian `xnbdéøîà ïðaøgafny ,exn` minkg ± ©¨¨¨§¦
zyegpd gafn lry y`de ,mipa`d gafn cil cnr zyegpdàáéáL§¦¨

àøcLî äåädzide ,mipa`d gafnl zeadle miwif zgley dzid ± £¨§©§¨

.eilr exhwedy mixai`de mixeni`d z` ztxey,øîà àtt áø©¨¨¨©
è÷ð äåä àæétLeà,mewnl mewnn jledd i`pqk`k dzid y`d ± §¦¨£¨¨©

àëä ïéðîéæå àëä ïéðîéæåeae mipa`d gafna dzid minrtly ± §¦§¦¨¨§¦§¦¨¨
.eaixwd eae zyegpd gafna dzid minrtle eaixwd

,ycwnae okyna eidy zegafnd oipra weqrl dtiqen `xnbd
:ipyd ycwnd ziaa gafnd lceb zece` mixac d`ianeíúä ïðz± §©¨¨

zecin zkqna dpyna epipy(`"n b"t)oey`x ziaay iqei iax xn`y ,
mixyr lr zen` dpenye mixyr ezizgza gafnd ghy did
,dn` mixyr lr dn` mixyr did dkxrnd ghye ,zen` dpenye

eìòLëemilyexiläìBbä éðaz` epa ,ipyd ycwnd zia z` epae §¤¨§¥©¨
mle` ,oey`xd ycwnd ziaa didy mewn eze`a gafndeôéñBä¦

åéìòcera eghy z` elicbdeúBnà òaøàå íBøcä ïî úBnà òaøà ¨¨©§©©¦©¨§©§©©
,áøònä ïîdzid ef ztqezy ote`aïéîkzipeeid ze`d [zxevk-] ¦©©£¨§¦

,àîblr dn` mizye miyely ezizgza gafnd ghy did dzre ©¨
lr zen` rax`e mixyr did dkxrnd ghye ,dn` mizye miyely

.zen` rax`e mixyr
l`ey .dtqedd mrh z` zxxan `xnbd:`xnbd zàîòè éàî± ©©£¨
.gafnd lceb lr etiqedy jkl mrhd edn

,oey`x aeyi :miaeyii ipy jk lr d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥
÷tñ àìc íeMîzepaxwd lk zxhwdl witqn elceb did `ly ± ¦§Ÿ©¥

.eilr xihwdl mikixv eidy miaxd
:df aeyiia ozne `yn d`ian `xnbdééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

`ld ,ok xnel ozip cvikàzLäd ziaa [dzr-]Lc÷îd,ïBLàø ©§¨¦§¨¦
déa áéúëcea xn`py ±(k c '` mikln)f` eidyíéaø ìàøNéå äãeäé' ¦§¦¥§¨§¦§¨¥©¦

íiä (úôN) ìò øLà ìBçkz`f lkae ,'axl÷tñgafnd [witqd-] ©£¤©§©©¨¨Ÿ©¥
d ziaa ,mdizepaxw lklLc÷îddéa áéúëc éðLea xn`py ±`xfr) ¦§¨¥¦¦§¦¥

(cq aeidyàBaø òaøà ãçàk ìäwä ìk','miXW zF`n WlW miRl` ¨©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦§Ÿ¥¦¦
y xnel okzid÷tñ àì.mdizepaxw lkl gafnd [witqd-] Ÿ©¥

déì øîà,iia`l sqei axíúäs` ,oey`xd ycwnd ziaa ,my ± ¨©¥¨¨
mdizepaxw lkl gafnd witqd z`f lka ,ce`n ax xeaiv didy

y meyníéîL ìL Là,gafnd lr dzidyïzòéiñîy`y ,dxhwda ¥¤¨©¦§©©§¨
la` ,zexidna zepaxwd z` dlkn dzide ax dgek did efàëä± ¨¨

ewwfed z`f lka hren xeaivd didy s` ,ipyd ycwnd ziaa ,o`k
meyn ,zepaxwd lk z` likdl icka dkxrnd ghy z` licbdl

yïzòéiñî íéîL ìL Là ïéà,hren dgek did exirady y`de ¥¥¤¨©¦§©©§¨
.zepaxwd lk z` zelkl dwitqd `le ,miny y`n

,ipy aeyiiàúà ék[`a xy`k-]ïéáø,laal l`xyi ux`nøîà ¦£¨¨¦¨©
myaéæt ïa ïBòîL éaøxn`y,àøt÷ øa íeMîlr etiqedy dn ©¦¦§¤¨¦¦©©¨¨

y meyn edf ,eaxrnae enexca gafndïéúéLeôéñBäezzy mday ea ¦¦¦
mikqp eid dligzny .gafnd iab lr mikqpznd minde oiid ecxie
micxeie mikynp eid dpnne dxfrd ztvxl micxeie mizzey el`
z` epayke ,gafnd ly ziaxrn zinexc oxwl jenqa didy xeal
lr dlry cr axrnae mexca edeaigxd ipyd ycwnd ziaa gafnd
mizzey oiide mind eidiy icka gafnd y`xa miawp eyre ,xea eze`
ycwnd ziaa did xy`n epiyy xacd mrhe .df xeal mkxc micxeie

y meyn ,oey`xdàøwéòî,oey`xd ycwnd zia inia ,dligzn ± ©¦¨¨
øeáñdxezd dxn`y dny ,[exaq-](`k k zeny)äîãà çaæî'dUrY ¨¦§©£¨¨©£¤

gafn zeyrl jixvy dxezd zpeek ,'iNíeèà àeäL[mezq-] ¦¤¨
äîãàaea ecxiy awp ea zeyrl did xyt` i` jkitle ,llg ea oi`e ©£¨¨

,oiide mind,óBqáìe,ipyd ycwnd zia iniaøeáñd oicyäiúL §©¨§¦¨
,eiab lr mikqpznd mikqpd epiidc ,gafnaykd oicäìéëà §£¦¨

dlik` dn ,eiab lr mixhwend zepaxwd oick epiidc ,gafnay
`le gafna rladl dkixv dizyd s` ,y`d ici lr gafna zlkrzn
mewn lr gafnd z` eaigxd ok lre ,dtvxd lr epnn jtydl
itl .mdil` mda ecxi mikqpdy miawp ea eyre rwxway oiziyd
`ly 'dnc` gafn' weqtdn yexcl oi` ,dlik`k dizyy ef dyxc

,oey`x zia inia eyxcy itk lelg gafnd didiéàîezpeek idne ± ©
aezkd,'äîãà çaæî'xnelàeäLdidi [gafnd],äîãàa øaeçî ¦§©£¨¨¤§¨¨£¨¨
xnelkíéôék éab ìò àì epðáé àlL[zenle`-] ¤Ÿ¦§¤Ÿ©©¥¥¦
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xn`p cere ,'zifB odz` dpaz `l iN(d-c fk mixac)z` mkxarA dide' ¦Ÿ¦§¤¤§¤¨¦§¨¨§¨§§¤¤
dl` 'dl gAfn mX zipaE 'ebe oCxIdmdilr sipz `l mipa` gAfn Li ©©§¥¨¦¨¨¦§¥©©¡Ÿ¤¦§©£¨¦Ÿ¨¦£¥¤

xn`p cere ,'lfxA(e my),'Lidl` 'd gAfn z` dpaY zFnlW mipa`' ©§¤£¨¦§¥¦§¤¤¦§©¡Ÿ¤
,zegafn dyely lr cnll minrt yely 'mipa`' dxezd dxikfd

å ,ïBòáâå áBð ìL ãçàå ,äìéL ìL ãçàly cg`,íéîìBò úéá ¤¨¤¦Ÿ§¤¨¤§¦§§¥¨¦
.mipa`n eyrii mleky
:ax lr `xnbd dywn,énà øa àçà áø áéúî,`ziixaa epipyLà ¥¦©£¨©©¦¥
íéîMä ïî äãøiLgafnläLî éîéa,epaxçaæî ìòî ä÷lzñð àì ¤¨§¨¦©¨©¦¦¥Ÿ¤Ÿ¦§©§¨¥©¦§©

úLBçpä,llkäîìL éîéa àlà,mipa` gafn dpa f`y ,jlnd ©§¤¤¨¦¥§ŸŸ
gafnl minyd on y` dcxie zyegpd gafnn y`d dwlzqpe

,mipa`däîìL éîéa äãøiL Làå,ycwnay gafnl jlndàì §¥¤¨§¨¦¥§ŸŸŸ
ä÷lzñðeilrnäMðî àaL ãòjlnd.d÷léñå,dyw dzrneíàå ¦§©§¨©¤¨§©¤§¦§¨§¦
àúéàynzydln ewqt dliy okyna xaky ,ax ixack ok` m`e ± ¦¨

dxn` ji` ,mipa` gafn eizgz eyre dyn dyry zyegpd gafna
ini cr dwlzqp `l dyn inia minyd on dcxiy y`dy `ziixad

`ld ,dnlyzñéàc àeä àøwéòîdéì ÷ldkixv dzid okl mcew ± ¥¦¨¨§¦§©©¥
mipa`d gafn z` epa xy`k ,dliy okyn zligza ,wlzqdl
did dliy okyn ly gafndy `ziixad ixacn gkene .oey`xd

.mipa` gafn did `ly ,dyn dyry gafnd
ax :oey`x uexiz .ef `iyew aeyiia mivexiz ipy d`ian `xnbd

,mipa` ly did dliy okyn ly gafndy xn`yøîàc àeä§¨©
[xaeq-]àéðúc ,ïúð éaøk,`ziixaaìL çaæî ,øîBà ïúð éaø §©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥¦§¥©¤

.íéðáà àìîe ìeìç ,äéä úLBçð ìL äìéLlr zeywdl oi` ok lre ¦Ÿ¤§¤¨¨¨¨¥£¨¦
,dyn dyry gafnd did dliy gafny `ziixaa rnyny dnn ax
dliyay xaeqe dilr wleg ozp iaxy meyn ,mipa` ly did `ly

:sqep uexiz .ezrck xaeq axe ,ycg gafn eyr÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éàî ,øîàgafn lr dcxiy y`dy `ziixad dxn`y df edn ± ¨©©

zyegpdä÷lzñð àìy `id dpeekd ,jlnd dnly ini cràì Ÿ¦§©§¨Ÿ
äìháì ä÷lzñðwxe ,da eynzyd oiicry ,ixnbl [lhazzy-] ¦§©§¨§©¨¨

.ixnbl dlhazd dnly inia
:`xnbd zxxanàéä éàî.ixnbl dlhazd `ly dpeekd dn ± ©¦

:xaca zerc izy d`ian `xnbdéøîà ïðaøgafny ,exn` minkg ± ©¨¨¨§¦
zyegpd gafn lry y`de ,mipa`d gafn cil cnr zyegpdàáéáL§¦¨

àøcLî äåädzide ,mipa`d gafnl zeadle miwif zgley dzid ± £¨§©§¨

.eilr exhwedy mixai`de mixeni`d z` ztxey,øîà àtt áø©¨¨¨©
è÷ð äåä àæétLeà,mewnl mewnn jledd i`pqk`k dzid y`d ± §¦¨£¨¨©

àëä ïéðîéæå àëä ïéðîéæåeae mipa`d gafna dzid minrtly ± §¦§¦¨¨§¦§¦¨¨
.eaixwd eae zyegpd gafna dzid minrtle eaixwd

,ycwnae okyna eidy zegafnd oipra weqrl dtiqen `xnbd
:ipyd ycwnd ziaa gafnd lceb zece` mixac d`ianeíúä ïðz± §©¨¨

zecin zkqna dpyna epipy(`"n b"t)oey`x ziaay iqei iax xn`y ,
mixyr lr zen` dpenye mixyr ezizgza gafnd ghy did
,dn` mixyr lr dn` mixyr did dkxrnd ghye ,zen` dpenye

eìòLëemilyexiläìBbä éðaz` epa ,ipyd ycwnd zia z` epae §¤¨§¥©¨
mle` ,oey`xd ycwnd ziaa didy mewn eze`a gafndeôéñBä¦

åéìòcera eghy z` elicbdeúBnà òaøàå íBøcä ïî úBnà òaøà ¨¨©§©©¦©¨§©§©©
,áøònä ïîdzid ef ztqezy ote`aïéîkzipeeid ze`d [zxevk-] ¦©©£¨§¦

,àîblr dn` mizye miyely ezizgza gafnd ghy did dzre ©¨
lr zen` rax`e mixyr did dkxrnd ghye ,dn` mizye miyely

.zen` rax`e mixyr
l`ey .dtqedd mrh z` zxxan `xnbd:`xnbd zàîòè éàî± ©©£¨
.gafnd lceb lr etiqedy jkl mrhd edn

,oey`x aeyi :miaeyii ipy jk lr d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥
÷tñ àìc íeMîzepaxwd lk zxhwdl witqn elceb did `ly ± ¦§Ÿ©¥

.eilr xihwdl mikixv eidy miaxd
:df aeyiia ozne `yn d`ian `xnbdééaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥

`ld ,ok xnel ozip cvikàzLäd ziaa [dzr-]Lc÷îd,ïBLàø ©§¨¦§¨¦
déa áéúëcea xn`py ±(k c '` mikln)f` eidyíéaø ìàøNéå äãeäé' ¦§¦¥§¨§¦§¨¥©¦

íiä (úôN) ìò øLà ìBçkz`f lkae ,'axl÷tñgafnd [witqd-] ©£¤©§©©¨¨Ÿ©¥
d ziaa ,mdizepaxw lklLc÷îddéa áéúëc éðLea xn`py ±`xfr) ¦§¨¥¦¦§¦¥

(cq aeidyàBaø òaøà ãçàk ìäwä ìk','miXW zF`n WlW miRl` ¨©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦§Ÿ¥¦¦
y xnel okzid÷tñ àì.mdizepaxw lkl gafnd [witqd-] Ÿ©¥

déì øîà,iia`l sqei axíúäs` ,oey`xd ycwnd ziaa ,my ± ¨©¥¨¨
mdizepaxw lkl gafnd witqd z`f lka ,ce`n ax xeaiv didy

y meyníéîL ìL Là,gafnd lr dzidyïzòéiñîy`y ,dxhwda ¥¤¨©¦§©©§¨
la` ,zexidna zepaxwd z` dlkn dzide ax dgek did efàëä± ¨¨

ewwfed z`f lka hren xeaivd didy s` ,ipyd ycwnd ziaa ,o`k
meyn ,zepaxwd lk z` likdl icka dkxrnd ghy z` licbdl

yïzòéiñî íéîL ìL Là ïéà,hren dgek did exirady y`de ¥¥¤¨©¦§©©§¨
.zepaxwd lk z` zelkl dwitqd `le ,miny y`n

,ipy aeyiiàúà ék[`a xy`k-]ïéáø,laal l`xyi ux`nøîà ¦£¨¨¦¨©
myaéæt ïa ïBòîL éaøxn`y,àøt÷ øa íeMîlr etiqedy dn ©¦¦§¤¨¦¦©©¨¨

y meyn edf ,eaxrnae enexca gafndïéúéLeôéñBäezzy mday ea ¦¦¦
mikqp eid dligzny .gafnd iab lr mikqpznd minde oiid ecxie
micxeie mikynp eid dpnne dxfrd ztvxl micxeie mizzey el`
z` epayke ,gafnd ly ziaxrn zinexc oxwl jenqa didy xeal
lr dlry cr axrnae mexca edeaigxd ipyd ycwnd ziaa gafnd
mizzey oiide mind eidiy icka gafnd y`xa miawp eyre ,xea eze`
ycwnd ziaa did xy`n epiyy xacd mrhe .df xeal mkxc micxeie

y meyn ,oey`xdàøwéòî,oey`xd ycwnd zia inia ,dligzn ± ©¦¨¨
øeáñdxezd dxn`y dny ,[exaq-](`k k zeny)äîãà çaæî'dUrY ¨¦§©£¨¨©£¤

gafn zeyrl jixvy dxezd zpeek ,'iNíeèà àeäL[mezq-] ¦¤¨
äîãàaea ecxiy awp ea zeyrl did xyt` i` jkitle ,llg ea oi`e ©£¨¨

,oiide mind,óBqáìe,ipyd ycwnd zia iniaøeáñd oicyäiúL §©¨§¦¨
,eiab lr mikqpznd mikqpd epiidc ,gafnaykd oicäìéëà §£¦¨

dlik` dn ,eiab lr mixhwend zepaxwd oick epiidc ,gafnay
`le gafna rladl dkixv dizyd s` ,y`d ici lr gafna zlkrzn
mewn lr gafnd z` eaigxd ok lre ,dtvxd lr epnn jtydl
itl .mdil` mda ecxi mikqpdy miawp ea eyre rwxway oiziyd
`ly 'dnc` gafn' weqtdn yexcl oi` ,dlik`k dizyy ef dyxc

,oey`x zia inia eyxcy itk lelg gafnd didiéàîezpeek idne ± ©
aezkd,'äîãà çaæî'xnelàeäLdidi [gafnd],äîãàa øaeçî ¦§©£¨¨¤§¨¨£¨¨
xnelkíéôék éab ìò àì epðáé àlL[zenle`-] ¤Ÿ¦§¤Ÿ©©¥¥¦
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc migaf(iyily meil)

,úBléçî éab ìò àìå`l la` ,dnvr rwxwd iab lr eppaiy `l` §Ÿ©©¥§¦
.dnc`a meh` didiy xnel aezkd `a

lirl(:`q)lr dtqedd mrha sqei ax ixac z` `xnbd d`iad
ote`a x`iae ea xfg sqei axy d`ian `xnbd .ipyd ziaa gafnd

:xg`,óñBé áø øîà`ed dtqedd mrhy xnel lirl izkxved recn ¨©©¥
jxevd ycgzp ,ozriiqn `l miny y`y meyn ,f` wxy meyn

,gafnd lr siqedlàéðúc eðééä åàìjkl izin`d mrhd oi` m`d ± ¨©§§©§¨
xn`p ,`ziixaa epipyy dn(b b `xfr)ìò çaænä (úà) eðéëiå'©¨¦©¦§¥©©

,'åéúBðBëî,`ziixad zyxeceåéúBcî óBñì eòébäL,gafnd ly §¨¤¦¦§¦¨
mewnd ly zeizin`d zecind mdl elbzd ipy ziaa wxy ,xnelk
la` ,gafnd lr siqedl xyt`y mdl rcepe ,gafnl ie`xd ycewnd
ok`e] etiqed `l okle ,eilr siqedl xyt` i`y exaq oey`x ziaa

.[mitiqen eid mircei eid m`
dzlbzd ipy ziaay oiadl yi xen`dn :sqei ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .dnlyl dzlbzp `ly d`eapáéúëäåxn`p `lde ± §¨§¦
minid ixaca(hi gk '`)dnlyl cec xn`yéìò 'ä ãiî áúëa ìkä'©Ÿ¦§¨¦©¨©

ìékNälke ycwnd zipaz lky ,xnelk ,'zipaYd zFk`ln lM ¦§¦Ÿ©§£©©§¦
mxqn `ede ,azka cecl xqnp lkd ,odizecine eizeyecw zenewn

.el dzlbzp `l ef d`eapy okzi ji`e .dnlyl
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîà àlàipeal ,mdl dzlbzp d`eap `l ¤¨¨©©¥

`l` ,ipyd ycwnd ziaLøãå çkLà àø÷dnlyy weqt e`vn ± §¨©§©§¨©
xn`py ,edeyxc md eli`e ,eyxecl oiad `l(` ak '` minid ixac)øîàiå'©Ÿ¤

,'ìàøNéì äìBòì çaæn äæå íéäìàä 'ä úéa àeä äæ ãéåceyxce ¨¦¤¥¨¡Ÿ¦§¤¦§¥©§¨§¦§¨¥
`ed gafnl ie`xd mewny cec laiwyékd zcin [enk-]úéa ¦©¦
,[ycwnd ziaa miycwd ycwe lkidd-]äîd jxe`íéML úéa ©©¦¦¦

,änàxn`py(a e '` mikln)miXW 'dl dnlW KlOd dpA xW` ziAde' ©¨§©©¦£¤¨¨©¤¤§ŸŸ©¦¦
,'FMx` dO`óàl ie`xd mewnd ghyçaæî`ed.änà íéMLmpn`e ©¨¨§©¦§¥©¦¦©¨

epi` gafnd lceb xeriyy itl ,jk lk gafnd ghy z` elicbd `l
on zen` rax` wx edelicbde ,epnn zigtdl xyt`e ea akrn
dnlye .mdl jxvp didy dn edfy axrnd on zen` rax`e mexcd
z` licbn `ed s` didy xyt` drci eli`e ,ef dyxc rci `l
`ed lekiy rci `ly `l` ,md elicbdy dnn xzei cere gafnd

.xen`d weqtd z` yxc `ly itl ,z`f zeyrl
zia z` epay dlecbd zqpk iyp` erci cvik zxxan `xnbd
zl`ey .ycwnd ziaa xace xac lk mewn `ed di` ,ipyd ycwnd

:`xnbdàîìLaokid dlecbd zqpk iyp` erciy dn xacd oaen ± ¦§¨¨
d z` zepalúéay itl ,[zexfrde lkidd-]Búøeö àøkðéîzxev ± ©¦¦§§¨¨

,milzkd mewna exzepy zeceqid ici lr ,rwxwa zxkip dzid ziad
àlàd mewn z`éòãé àðî çaæîoi` ixdy ,`ed okid erci oipn ± ¤¨¦§¥©§¨¨§¦

.rwxwa xkip enewn
:dl`yd aeyiia zepey zerc d`ian `xnbdeàø ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨

d`eap d`xnaçaæîåéìò áéø÷îe ãîBò ìBãbä øOä ìàëéîe éeða ¦§¥©¨¦¨¥©©©¨¥©§¦¨¨
.gafnd mewn myy ercie ,zepaxw

÷çöé ìL Bøôà ,øîà àçtð ÷çöé éaøåiab lr cwrpy epia` §©¦¦§¨©¨¨¨©¤§¤¦§¨
,gafndeàøíB÷î BúBàa çpenL.enewn edfy ercie ,gafnd didy ¨¤¨§¨

ìkî ,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøåghyçéø eçéøä Blek úéaä §©¦§¥©©§¨¦¨©¦¨©©¦¥¦¥©
,úøè÷eli`e ,ycwnd zia lka scep did dgixy itlíMîmewnn ± §Ÿ¤¦¨
,gafndíéøáà çéø eçéøä,gafnd iab lr y`a exhwedy mitexy ¥¦¥©¥¨¦

.enewn myy ercie
yi mdn ,df oipra `ziixad ixace opgei iax ixac z` d`ian `xnbd
di` erci oipne gafnd lr siqedl erci oipn sqep xe`ia cenll

:enewnìL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà,íéàéáð äLmde ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨§¦¦
,ik`lne dixkf ibgäìBbä ïî íänò eìòzr dze`a ,milyexil ¨¦¨¤¦©¨

,ipyd ycwnd zia z` epay,çaænä ìò íäì ãéòäL ãçà¤¨¤¥¦¨¤©©¦§¥©
,df lceb cr eilr siqedl xyt`e dn` miyiy cr mewn el ycwzpy

çaænä íB÷î ìò íäì ãéòäL ãçàå,did okidíäì ãéòäL ãçàå §¤¨¤¥¦¨¤©§©¦§¥©§¤¨¤¥¦¨¤
ïéáéø÷nLzepaxwúéa ïéàL ét ìò óàoeik ,iepa [ycwnd zia-] ¤©§¦¦©©¦¤¥©¦

cizrl mb eze` dyciw ,eziipa zligza ycwzpy dpey`x dyecwy
.axgi elit` ,`eal

:xg` ote`a j` ,`ziixaa epyp opgei iax ixacy d`ian `xnbd
àðz àúéðúîa,df gqepa el` mixac epipy `ziixaa ±øæòéìà éaø §©§¦¨¨¨©¦¡¦¤¤

ìL ,øîBà á÷òé ïa,íéàéáð äL,ik`lne dixkf ibg mdeïänò eìò ¤©£Ÿ¥§Ÿ¨§¦¦¨¦¨¤
äìBbä ïî,ipyd ycwnd zia z` epay zr dze`a ,milyexilãçà ¦©¨¤¨

çaænä ìò íäì ãéòäLdn` miyiy cr lecb enewnyíB÷î ìòå ¤¥¦¨¤©©¦§¥©§©§
çaænä,did okidïéáéø÷nL íäì ãéòäL ãçàåzepaxwét ìò óà ©¦§¥©§¤¨¤¥¦¨¤¤©§¦¦©©¦

úéa ïéàLycwzpy dpey`x dyecwy oeik ,iepa [ycwnd zia-] ¤¥©¦
,axgi elit` ,`eal cizrl mb eze` dyciw ,eziipa zligzaãçàå§¤¨

áúkzL äøBzä ìò íäì ãéòäLa dzrnúéøeMàixar azka `le ¤¥¦¨¤©©¨¤¦¨¥©¦
.f` cr dazkpy itk

:ezxeve gafnd lceb ipiipra oecl dtiqen `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaãBñéå Láëå ïø÷ïéákòî òeaéøådyr `l m`y ,gafna ¤¤¨¤¤¦§¦©§©§¦

yak `ll e` ,zepxw rax` `ll gafn dyry oebk ,mdn cg`
epi` ,raexn e`yr `ly e` ,epetvae eaxrna ceqi `ll e` ,enexca

la` .gafnBúîB÷ úcîe Baçø úcîe Bkøà úcî,[edaeb-]ïéà ¦©¨§¦©¨§¦©¨¥
,ïéákòî.epevxk ozeyrl `ed lekie §©§¦

:`xnbd zxxan .`ziixaay mipicd zexewn z` zx`an `xnbd
éléî éðäðî:`xnbd zx`an .el` mipic `ziixad dcnl oipn ±øîà §¨¨¥¦¥¨©
,àðeä áø,reaixde ceqid ,yakd ,oxwd ,el`n cg` lk mrøîà ©¨¨©

àø÷weqta xn`p ±,'çaænä'xn`p oxwd lr(gi c `xwie)oYi mCd onE' §¨©¦§¥©¦©¨¦¥
xn`p yakd lr ,'crFn ld`A xW` 'd iptl xW` gAfOd zpxw lr©©§Ÿ©¦§¥©£¤¦§¥£¤§Ÿ¤¥

(f e my)ipR l` 'd iptl oxd` ipA Dz` axwd dgpOd zxFY z`fe'§Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥
miler ekxcy meyn gafnd ipt `edy yakl dpeekde ,'gAfOd©¦§¥©

xn`p ceqid lr ,gafnl(l c my),'gAfOd cFqi l` KRWi DnC lM z`e'§¤¨¨¨¦§Ÿ¤§©¦§¥
xn`p reaixd lre(` fk zeny)e ,'gAfOd didi rEax'øîàpL íB÷î ìk ¨©¦§¤©¦§¥¨¨¤¤¡©

'çaænä'`ed epic ea xkfpy xacdy xnel `a df ixdákòì,gafna ©¦§¥©§©¥
xnel dxezd d`ay.eicrla gafn `xwp epi`y

akrn ,zyegpd gafna didy aekxkd s` m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .'gafnd' ea xn`py xg`n ,gafnaäzòî àlà¤¨¥©¨

`edy ,aekxkd m`d ,akrn 'gafnd' ea xn`py dn lkyøeik¦
dlrnl gafnd aiaq eyrpy ,mirlwe mivive migxt ly mixeiv-]

[ervn`nìzrc,éaøááBñågafnd aiaq dn` daeba iepl dhila-] §©¦§¥
[ervn`n dlrnlìzrcákòîc énð éëä ,äãeäé éaøa éñBé éaø± §©¦¥§©¦§¨¨¦©¦¦§©¥

,'gafnd' ea xn`py meyn akrn `ed s` ok` m`dáéúëcfk zeny) ¦§¦
(d-c'ebe zWgp zWx dUrn xAkn FN ziUre'úçz dúBà äzúðå §¨¦¨¦§¨©£¥¤¤§Ÿ¤§¨©¨¨©©

àéðúå ,'ähîlî çaænä áBkøk,`ziixaaáBkøk eäæéàxkfend ©§©¦§¥©¦§¨¨§©§¨¥¤©§
,xaknd ozip eizgzy dxezaéaøa éñBé éaø ,øeik äæ øîBà éaø©¦¥¤¦©¦¥§©¦

,ááBqä äæ øîBà äãeäégafnd' ea xn`py xac lk m`e,ea akrn ' §¨¥¤©¥
.akrn `ed s`
:`xnbd daiynïéà,akrn aekxkdy ,ok ok` ±àéðúcjke ,`ziixaa ¦§©§¨

[zekeqd bga mind z`] jqipy cg` iwecv [odk]a dyrn' ,da xn`p
,xnel `ziixad dtiqene ,'odibexz`a mrd lk edenbxe eilbx iab lr
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oifge` mipy` cenr aq sc ± oey`x wxtzereay

.'åë àéðúã åðééä åàì óñåé áø øîàxac xn`y minrte ecenl xwrpe dlg sqei ax

meyn lirl opixn` ikid xn` ikd `kde (.`n sc mixcp) ea xfge jtid dpyy xkfpe

:xzeil ekxved `l ozriiqn miny ly y`.àéðúã åðééä åàìdlecbd zqpk iyp`y

:dnlyl dlbp `ly dn gafnl ycewnd mewn dlbp mdl eizecn seql eribd

.áúëá ìëä áéúëäåzeyecwd zenewn lky

oey`x ycwna `nl` cecl eazkp odizecne

`lc meyn e`l lecb ede`yr `lc i`d inp

:eizecna mewnd dnlyl dlbpøîà àìà
àø÷ óñåé áø.ùøãå çëùàcecl xn`py

oiad `l dnlye gafnd mewna dn` miyy

jxevd itl eilr etiqede edeyxc mde eyxcl

opixn`c ekxved `l dn` miyyle mdl

:oiakrn oi` eznewe eagxe ekx` zcn onwl

.äîà 'ñ úéá äîmiyy (e ` mikln) aizkck

el ie`x dn` miyy cr gafn s` ekx` dn`

:evxi m` mewnd ycewne.úéá àîìùáerci

dlecbd zqpk iyp`dn dxfrl yecw dn
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:`al cizrl dycwe dzryláúëúù
.úéøåùàixar azka mdl dpzip dligzny

:(:`k sc) oixcdpqa xn`ck d`peail azk

.òåáéøå:raexn gafnd oi` m`íå÷î ìëù
.áëòì çáæîä øîàðùrnyn gafndc

`l `l i`e gafn ixwinc `ed ok `edyk

ceqiae gafnd zepxw (c `xwie) aizk oxwae

l` aizk yakae gafnd ceqi l` (my) aizk

eipt `edy yakd `ede (e my) gafnd ipt

aiygc ikid ik my jxc el milery gafn ly
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.'åë àéðúã åðééä åàì óñåé áø øîàxac xn`y minrte ecenl xwrpe dlg sqei ax

meyn lirl opixn` ikid xn` ikd `kde (.`n sc mixcp) ea xfge jtid dpyy xkfpe

:xzeil ekxved `l ozriiqn miny ly y`.àéðúã åðééä åàìdlecbd zqpk iyp`y

:dnlyl dlbp `ly dn gafnl ycewnd mewn dlbp mdl eizecn seql eribd

.áúëá ìëä áéúëäåzeyecwd zenewn lky

oey`x ycwna `nl` cecl eazkp odizecne

`lc meyn e`l lecb ede`yr `lc i`d inp

:eizecna mewnd dnlyl dlbpøîà àìà
àø÷ óñåé áø.ùøãå çëùàcecl xn`py

oiad `l dnlye gafnd mewna dn` miyy

jxevd itl eilr etiqede edeyxc mde eyxcl

opixn`c ekxved `l dn` miyyle mdl

:oiakrn oi` eznewe eagxe ekx` zcn onwl

.äîà 'ñ úéá äîmiyy (e ` mikln) aizkck

el ie`x dn` miyy cr gafn s` ekx` dn`

:evxi m` mewnd ycewne.úéá àîìùáerci

dlecbd zqpk iyp`dn dxfrl yecw dn

:lkidl yecw.åúøåö íéøëéðùzeceqi

:zenegd.éòãé àðî:`kid enewnäùìù
.íéàéáð:ik`lne dixkf ibgíäì ãéòä ãçà

.çáæîä ìòmiyy cr siqedl mewn el yiy

:dn`.çáæîä íå÷î ìò:did okidïéáéø÷îù
.úéá ïéàù ô"òàdycw ziad zyecwc

:`al cizrl dycwe dzryláúëúù
.úéøåùàixar azka mdl dpzip dligzny

:(:`k sc) oixcdpqa xn`ck d`peail azk

.òåáéøå:raexn gafnd oi` m`íå÷î ìëù
.áëòì çáæîä øîàðùrnyn gafndc

`l `l i`e gafn ixwinc `ed ok `edyk

ceqiae gafnd zepxw (c `xwie) aizk oxwae

l` aizk yakae gafnd ceqi l` (my) aizk

eipt `edy yakd `ede (e my) gafnd ipt

aiygc ikid ik my jxc el milery gafn ly

gztdy zngn cren ld` ipt zigxfn cv

didi reax (fk zeny) aizk reaixae my

:gafnd.'åë éáøì øåéë äúòî àìàaizkc

`l m` iaxl iakrnc inp ikd gafnd eda

aiaq mirlwe mivive migxt ly mixeiv dyr

:exiike eciiq enk gafnl.øåéë äæmixeiv

:ervn`n dlrnl aiaq.íåéä åúåàjqpy

lk edenbxe eilbx lr bgd in iwecv odk

:(:gn sc) dkeqa opixn`ck mrdìù ìåá
.çìî:izrny gln ly sexb` `lnøùëù àì.úãåáòì:'ek el oi`y gafn lky lif`e miiqnck mebt oxwdy onf lk gafndááåñä óàrnyp dcedi iaxa iqei iaxcne

:akrn xeikc iaxl.áåëøë åäæéà:akxkl xxbl cizry lk (.dk sc oileg) oihgey lkda opixn`ck dlebr uixg swid oeyl aekxk i`w `xwc aekxk` c"qwe.ïø÷ì ïø÷ ïéá
:gafnd ztya dl aiaq did hrn daeb zhleae dwenr dzid zepxw oia cbpky agex dn`.äîà íéðäëä éìâø êåìéä íå÷îmewn ly dn` dzid `ide rnyn `zyd
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:jelid mewn ly dn`e zepxwd oia ly dn` zen` ipy uixg ly eagxe dkxrnd mewn z` siwne aiaq gafnd ztyn.áéúëäåzgz edepzpy zygp zyx dyrn xakn iab
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éúBìBò úéNòå' øîàð øák àìäå ,ïk øîBà äzà éàøNa óà ,ä÷éøæa íc äî ,'ícäå øNaä E ¦©¨¥¥©£Ÿ§¨¤¡©§¨¦¨¤©¨¨§©¨©¨¦§¦¨©¨¨
ä÷eìc äëøòîì ,÷øBæ àeäLk ,Bì øîà .÷øBæå äëøòî ãöa ãîBò ,øîBà éðàL ,Bì øîà .ä÷éøæa¦§¦¨¨©¤£¦¥¥§©©£¨¨§¥¨©§¤¥§©£¨¨§¨
,íúä .÷øBæ àeä ä÷eìc äëøòîì ,øîBà éåä .÷øBæ àeä ä÷eìc dðéàL äëøòîì Bà ÷øBæ àeä¥§©£¨¨¤¥¨§¨¥¡¥¥§©£¨¨§¨¥¨¨
ò÷ø÷ øéåà ,øNa óà .B÷éñôî ò÷ø÷ øéåà ,íc äî .íc ék ,øîà àtt áø .øLôà àìc íeMî¦§Ÿ¤§¨©¨¨¨©¦¨©¨£¦©§©©§¦©¨¨£¦©§©
,ááBqìå ãBñéì íéðBt ïäaL ,Lákä ïî ïéàöBé íépè÷ íéLáë éðL ,äãeäé áø øîà .B÷éñôî©§¦¨©©§¨§¥§¨¦§©¦§¦¦©¤¤¤¨¤¦©§§©¥

éøèöéàå .òeáø ,øîà eäáà éaøå .'áéáñ' øîàpL íeMî ,àîéð àìî çaænä ïî ïéìcáeîeázëîì C §¨¦¦©¦§¥©§Ÿ¦¨¦¤¤¡©¨¦§©¦£¨¨©¨©§¦§§¦§¦§©
éøèöéàå ,'áéáñ'àðîçø áúk .ìbòî ìéâòc ,àðéîà äåä ,'áéáñ' àðîçø áúk éàc .'òeáø' ázëîì C ¨¦§¦§§¦§¦§©¨©§¦¨©©£¨¨¨¦£¨¨¦¨§¨¦¦§¨¨©©£¨¨

éøàc ,àðéîà äåä ,'òeáø' àðîçø áúk éàå .'òeáø'Lákä ,íúä ïðz .'áéáñ' àðîçø áúk .ïéh÷å C ¨©§¦¨©©£¨¨¨©£¨¨¦¨©£¦§©¦¨©©£¨¨¨¦§©¨¨©¤¤
.ááBñ ìò änàå ãBñé ìò änà çøBt àöîð .eåä äòaøàå ïézéL ,éðä .íézLe íéML ,çaænäå§©¦§¥©¦¦§©¦¨¥¦¦§©§¨¨¨¦§¨¥©©¨©§§©¨©¥
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זבחים. פרק שישי - קדשי קדשים דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migaf(iyily meil)

,äøeè÷ éðarxfk mkiyrn oi` la` ,mz` mdxa` ipa mpn` ,xnelk §¥§¨
w ipak `l` ,awrie wgvi.mdxa` zy` dxeh

:df oirn dyrn d`ian `xnbddéúçà éða[ezeg` ipa-]éaøc §¥©§¥§©¦
dén÷ éáúé eåä ,ïBôøè[eiptl miayei eid-]ïBôøè éaøceid `le ©§£¨§¦©¥§©¦©§

,xacl mxxerl oetxh iax utg ,xac mixne`øîàå çútdpiye weqt ¨©§¨©
weqtd edfe ,jk lr el exiriy ick ea(` dk ziy`xa)íäøáà óñBiå'©¤©§¨¨
déì éøîà .'éðçBé dîLe äMà çwiågTIe' ,ezeg` ipa el exn` ± ©¦©¦¨§¨¨¦¨§¦¥©¦©

DnWE dX`áéúk 'äøeè÷.[xn`p-]éø÷[`xw-]íäéìòoetxh iax ¦¨§¨§¨§¦¨¦£¥¤
mya mze` dpike,'äøeè÷ éða'mircei mkpi`y mzenk mz` ixdy §¥§¨
.dxez ixac xacl

:mzcine gafnd lry mivrd ixifb oipra zexnin d`ian `xnbd
,àéøeb øa àîç áø øîà àðeä øa ééaà øîàipyäNòL ïéøéæb ¨©©©¥©¨¨©©¨¨©§¨§¦¦¤¨¨

äLîdid ,okynay gafna dkxrnl epaxänà ïaçBøå änà ïkøBà Ÿ¤§¨©¨§§¨©¨
ïééáBòå[mdaeb-]÷çîk[mixyiine miwgen eay ilkk-]LãBbly §§¨§©©¤

wifgnd ilk.äàñ§¨
:xaecn dn` efi`a zwelgn d`ian `xnbd,äéîøé éaø øîàzcina ¨©©¦¦§§¨

xaecn ,mixifbay dn`däîeãb änàaehlai `ly ick ,[dxvw-] §©¨§¨
.dkxrnd aiaq mzkilda mipdkl erixtie dkxrnl uegn mixifbd

àéðúc eðééä åàìå ,óñBé áø øîàxn`p ,`ziixaa epipy `l m`d ± ¨©©¥§¨©§§©§¨
weqta(g ` `xwie)W`xd z` migzPd z` mipdMd oxd` ipA Ekxre'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¥©§¨¦¤¨Ÿ

xcRd z`e,'çaænä ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìòdnne §¤©¨¤©¨¥¦£¤©¨¥£¤©©¦§¥©
yexcl yi ,gafnd lr y`d lr mivrd eidiy dxez dxn`yàlL¤Ÿ

çaænä ïî ïéàöBé íéöò eäé,íeìk,dkxrnd on ehlai `ly epiidc §¥¦§¦¦©¦§¥©§
cenll yi dzrne ,weica dkxrnd lceba eidiy xyt` la`

.dnecb didzy jixv oi`e ,zwiiecne znvnevn dn`a xaecny
:yakd ly enewna zwqer `xnbdíúä ïðzzecina dpyna epipy ± §©¨¨

(b"n b"t),ì äéä LákcvìL [BîBøc] (äîåøã)d,çaæîod eizecine ¤¤¨¨§§¤¦§¥©
CøBàìLíézLe íéLdn`äøNò LL áçBø ìò.dn` ¤§Ÿ¦§©¦©©¥¤§¥

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîyakdy ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd zxne` .`weec mexca cnràø÷ øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©§¨

[weqta xn`p-](`i ` `xwie),'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå'yie §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨
jxil gafnd z` dxezd dliyndy 'gafnd jxi' oeyldn yexcl
weqtdn yexcl yie ,y`xe miptk `ed yakd df itle ,[mc` lbx-]

,'dpetv gafnd jxi'àäiLd,Cøé,lbxl leynd envr gafnd `ed ¤§¥¨¥
,ïBôva,åéðôe,miptl leynd yakd `ed,íBøcalr akeyd mc`k ©¨¨¨©¨

.mexca md eipt oetva eilbx xy`ky ,ux`d
:`xnbd zl`eyàîéàdy [xn`p `nye-],ïBôva åéðôe ïBôva Cøé ¥¨¨¥©¨¨¨©¨

.oetvl zepet eipt mb ,oetvl dpet ekxi m`y ,sewf `ede ayeid mc`k
:`xnbd daiyndétàà àøáb éîø ,àáø øîàlr mc`d z` lhd ± ¨©¨¨¨¦©§¨©©¥

wl yi xnelk ,eipt.`weec akey mc`a dxen`d dyxcd z` miiøîà̈©
ééaà déì,`axlàøáb áéúBàå õéøz ,äaøcàz` ayede sewf ± ¥©©¥©§©¨¨¥§¥©§¨

.`weec ayei mc`a dyxcd z` miiwl yi `ny xnelk ,mc`døîà̈©
déì,iia`l `axáéúk 'òeáø'xn`py ,[xn`p-](` fk zeny)z` ziUre' ¥¨©§¦§¨¦¨¤

didi rEax agx zFO` Wnge Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥©Ÿ©¨©¦§¤
gafnd eidiy ,[inx` oeyla ueax `edy] 'reax' yexcl yie ,'gAfOd©¦§¥©

.ux`d lr akeye uaexd mc`k yakde
:`axl iia` dywdéòeaø òaøîc déì éòaéî àäådn `ld ± §¨¦¨¥¥¦§©©¦¥

,lebr `le raexn gafnd didiy xnel `a 'reax' dxezd dxn`y
`ax aiyd .uaex mc`k gafnd didiy jkn cenll xyt` cvike

:iia`léî[m`d-],'òaeøî' áéúkcnll aezkd `ay xn`zy ¦§¦§¨
aezkd z` yexcl yi 'reax' xn`py dnne ,raexn gafnd didiy

:`axl iia` l`ye xfg .dviax oeylnéîòèéìåCcvik ,[jzhiyle-] §¦©§¨
,'reax' xn`p `ly dnn dviax oeyll aezkd zpeeky gikedl lkez

,jixacl mb df oepbqa le`yl yi `ldéî[m`d-]'õeáø' áéúk ¦§¦¨
dnny ,uaex mc`k gafnd didiy cnll dxezd d`ay xn`py
gafnd didiy xnel d`ay gken 'reax' `l` dxez dxn` `ly

:`ax zaeyz .ueax mc`k didiy jkn yexcl oi`e ,raexndéì øîà̈©¥
`ldy ,zpzepd `id ,iia`l `ax,áéúk 'òeáø'`l xn`p `le ¨©§¦

oeyla dxezd dazky ,'ueax' `le 'raexn'òîLîe éëä òîLîc§©§©¨¦©§©
éëäizy z` yexcl yi ok lr ,jk mbe jk mb ernyny ± ¨¦

.ueax mc`k didiy mbe raexn gafnd didiy mb ,zeiernynd
zxne` .mexca yakd didiy df oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:`xnbdàëäî dì éúééî àpúåoicd z` cnl `ziixaa `pzde ± §©¨©§¥¨¥¨¨
,[oldlc] df weqtn ,mexca yakd didiyàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

,øîBà äãeäégafnd zece` weqta xn`p(fi bn l`wfgi)eäéúBìòîe' §¨¥©£¥
,'íéã÷ úBðty ote`a eidi [yakd epiidc] gafnd zelrnyúBpét ìk §¨¦¨¦
äðBt äzàL,gafnd l` epnn,çøæîì ïéîé Cøc àlà eäé àì ¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦§¦§¨

jiiy df ote`e ,gxfn cvl diipt ef didz oinil dptz xy`ky ,xnelk
ick ,ef gexa yakd z` cinrdl yi ok lre ,mexca yakd m` wx

.gxfn cv df `die epinil dpti eilr dlerdy
:`xnbd zl`eyàîéàå`l dpet dz`y zeipt lk [xn`p `nye-] §¥¨
jxc `l` eidi,çøæîì ìàîNzeptl `l` weqta xn`p `l `ldy §Ÿ§¦§¨

yakd z` cinrdl didi ozipe ,oini jxc zeptl xn`p `l j` gxfnl
.gxfn cv df `die el`nyl dpti eilr dlerdy ote`a gafnd oetva

:`xnbd daiynêzòc à÷ìñ àìeptiy xnel jzrc lr dlri l` ± Ÿ¨§¨©§¨
,oinil `le l`nyléðúc[dpyy-](äé÷æçé) øa éîøíé ,[ìà÷æçé] §¨¥¨¦©§¤§¥¨

äîìL äNòLea xn`p ,jlnd(c c 'a minid ixac)øNò íéðL ìò ãîBò' ¤¨¨§ŸŸ¥©§¥¨¨
ìL ,ø÷a (íéãåîò)ìLe äðBôö íéðBô äLìLe äné íéðBt äLäL ¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ¨

ìLe äaâð íéðBt,'äçøæî íéðBt äLxn`py dn mr cgi ,df weqtne ¦¤§¨§Ÿ¨¦¦§¨¨
y cenll yi ,'micw' lirläðBt äzàL úBpét ìk,ycwnd zeceara ¨¦¤©¨¤

,çøæîì ïéîé Cøc àlà eäé àìoetv dligz aezkd dpny dnny Ÿ§¤¨¤¤¨¦§¦§¨
eipte el` miccv xcq itl xac siwn mc`yke ,'eke axrn jk xg`e
cenll yi o`kn ,oini jxc jled `edy `vnp ,xac eze` l` zepet
cenll yi 'micw' xn`py dnne ,`weec oini jxc od zeiptdy

.lirl xen`ke gxfnl od zeiptdy
`ld ,weqtdn z`f cenll oipn :`xnbd zl`eydéì éòaéî àeää©¦¨¥¥

déôeâìcvike dnly ly mi d`xp did cvik cnll `a weqt eze` ± §¥
jxc `id ycwnd zecear zra dkilddy epnid cenll oipne ,ayi

.oini
:`xnbd daiyn,ïk íàly mid z` x`zl `l` aezkd `a `ly ¦¥

,zeiptd xcq z` cnll `le dnly'íéðBt' 'íéðBt'weqta ltkpy ¦¦
,minrt dnk,éì änìzeiptay cenll yi oeyld xezin `l` ¨¨¦

.oini jxc zkll yi ycwnd zcearay
xn`p :epnn wgexn e` gafnl jenq did yakd did m`d dpc `xnbd

aa,`ziixàéðB÷ì ïa éñBé ïa ïBòîL éaø ìàL,éñBé éaø úà ,m`d ¨©©¦¦§¤¥¤¨§¨¤©¦¥
éçBé ïa ïBòîL éaø äéä øîBày,çaænì Lák ïéa Lé øéåàxnelk ¥¨¨©¦¦§¤©£¦¥¥¤¤©¦§¥©

.hrn epnn wgexn `l` gafna rbep yakd oi`yBì øîàiqei iax ¨©
,`ipewl oa iqei oa oerny iaxl,ïk øîBà äzà éà äzàåxie` yiy §©¨¦©¨¥¥

,mdipiaøîàð øák àìäå(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E ©£Ÿ§¨¤¡©§¨¦¨¤©¨¨§©¨
,df ywidn yexcl yie ,dfl df mcde xyad eywedyíc äîly ©¨

gafnd lr ozip dler,ä÷éøæaxn`py(d ` `xwie)oxd` ipA Ewxfe' ¦§¦¨§¨§§¥©£Ÿ
,'mCd z` mipdMdøNa óàgafnd lr axw,ä÷éøæalr cner odkdy ©Ÿ£¦¤©¨©¨¨¦§¦¨

.gafnd bbay dkxrnd l` xie`d lrn dlerd xya z` wxefe yakd
Bì øîàyxec ip` mby s` ,iqei iaxl `ipewl oa iqei oa oerny iax ¨©

oia xie` yiy jkn cnl ipi` j` ,dwixfa xyady oiprl df ywid
,gafnl yakøîBà éðàLodkdy `id aezkd zpeekyãöa ãîBò ¤£¦¥¥§©

däëøòî,envr gafnd iab lr÷øBæåz` dil`.xyad ©£¨¨§¥
Bì øîàixdy ,jixack yexcl oi` ,iqei iax÷øBæ àeäLk,xyad z` ¨©§¤¥

m`dàeä ä÷eìc dðéàL äëøòîì Bà ÷øBæ àeä ä÷eìc äëøòîì§©£¨¨§¨¥§©£¨¨¤¥¨§¨
øîBà éåä ,÷øBæy xnel jixv i`cea ±,÷øBæ àeä ä÷eìc äëøòîì ¥¡¥¥§©£¨¨§¨¥

y`d oi`y mewna mivrd iy`x lr xyad z` xcql leki epi`y
e ,zwlec `idy mewna mzzl eilr egxek lr `l` ,zwlecíúä̈¨

df ixd wxef `edy dn [mye-]øLôà àìc íeMîy`d lr egipdl ¦§Ÿ¤§¨
ywiddy jgxk lre ,ywidd jxved `l z`f cnll icke ,dwixf `la
epnn wxefe yakd lr odkd cnery ,xg` dwixf oic yiy xnel `a

.gafnl yakd oia xie` didy o`kn cenll yie ,dkxrnd l`
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc migaf(iyily meil)

,äøeè÷ éðarxfk mkiyrn oi` la` ,mz` mdxa` ipa mpn` ,xnelk §¥§¨
w ipak `l` ,awrie wgvi.mdxa` zy` dxeh

:df oirn dyrn d`ian `xnbddéúçà éða[ezeg` ipa-]éaøc §¥©§¥§©¦
dén÷ éáúé eåä ,ïBôøè[eiptl miayei eid-]ïBôøè éaøceid `le ©§£¨§¦©¥§©¦©§

,xacl mxxerl oetxh iax utg ,xac mixne`øîàå çútdpiye weqt ¨©§¨©
weqtd edfe ,jk lr el exiriy ick ea(` dk ziy`xa)íäøáà óñBiå'©¤©§¨¨
déì éøîà .'éðçBé dîLe äMà çwiågTIe' ,ezeg` ipa el exn` ± ©¦©¦¨§¨¨¦¨§¦¥©¦©

DnWE dX`áéúk 'äøeè÷.[xn`p-]éø÷[`xw-]íäéìòoetxh iax ¦¨§¨§¨§¦¨¦£¥¤
mya mze` dpike,'äøeè÷ éða'mircei mkpi`y mzenk mz` ixdy §¥§¨
.dxez ixac xacl

:mzcine gafnd lry mivrd ixifb oipra zexnin d`ian `xnbd
,àéøeb øa àîç áø øîà àðeä øa ééaà øîàipyäNòL ïéøéæb ¨©©©¥©¨¨©©¨¨©§¨§¦¦¤¨¨

äLîdid ,okynay gafna dkxrnl epaxänà ïaçBøå änà ïkøBà Ÿ¤§¨©¨§§¨©¨
ïééáBòå[mdaeb-]÷çîk[mixyiine miwgen eay ilkk-]LãBbly §§¨§©©¤

wifgnd ilk.äàñ§¨
:xaecn dn` efi`a zwelgn d`ian `xnbd,äéîøé éaø øîàzcina ¨©©¦¦§§¨

xaecn ,mixifbay dn`däîeãb änàaehlai `ly ick ,[dxvw-] §©¨§¨
.dkxrnd aiaq mzkilda mipdkl erixtie dkxrnl uegn mixifbd

àéðúc eðééä åàìå ,óñBé áø øîàxn`p ,`ziixaa epipy `l m`d ± ¨©©¥§¨©§§©§¨
weqta(g ` `xwie)W`xd z` migzPd z` mipdMd oxd` ipA Ekxre'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¥©§¨¦¤¨Ÿ

xcRd z`e,'çaænä ìò øLà Làä ìò øLà íéöòä ìòdnne §¤©¨¤©¨¥¦£¤©¨¥£¤©©¦§¥©
yexcl yi ,gafnd lr y`d lr mivrd eidiy dxez dxn`yàlL¤Ÿ

çaænä ïî ïéàöBé íéöò eäé,íeìk,dkxrnd on ehlai `ly epiidc §¥¦§¦¦©¦§¥©§
cenll yi dzrne ,weica dkxrnd lceba eidiy xyt` la`

.dnecb didzy jixv oi`e ,zwiiecne znvnevn dn`a xaecny
:yakd ly enewna zwqer `xnbdíúä ïðzzecina dpyna epipy ± §©¨¨

(b"n b"t),ì äéä LákcvìL [BîBøc] (äîåøã)d,çaæîod eizecine ¤¤¨¨§§¤¦§¥©
CøBàìLíézLe íéLdn`äøNò LL áçBø ìò.dn` ¤§Ÿ¦§©¦©©¥¤§¥

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîyakdy ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd zxne` .`weec mexca cnràø÷ øîà ,àðeä áø øîà̈©©¨¨©§¨

[weqta xn`p-](`i ` `xwie),'äðBôö çaænä Cøé ìò BúBà èçLå'yie §¨©©¤¤©¦§¥©¨¨
jxil gafnd z` dxezd dliyndy 'gafnd jxi' oeyldn yexcl
weqtdn yexcl yie ,y`xe miptk `ed yakd df itle ,[mc` lbx-]

,'dpetv gafnd jxi'àäiLd,Cøé,lbxl leynd envr gafnd `ed ¤§¥¨¥
,ïBôva,åéðôe,miptl leynd yakd `ed,íBøcalr akeyd mc`k ©¨¨¨©¨

.mexca md eipt oetva eilbx xy`ky ,ux`d
:`xnbd zl`eyàîéàdy [xn`p `nye-],ïBôva åéðôe ïBôva Cøé ¥¨¨¥©¨¨¨©¨

.oetvl zepet eipt mb ,oetvl dpet ekxi m`y ,sewf `ede ayeid mc`k
:`xnbd daiyndétàà àøáb éîø ,àáø øîàlr mc`d z` lhd ± ¨©¨¨¨¦©§¨©©¥

wl yi xnelk ,eipt.`weec akey mc`a dxen`d dyxcd z` miiøîà̈©
ééaà déì,`axlàøáb áéúBàå õéøz ,äaøcàz` ayede sewf ± ¥©©¥©§©¨¨¥§¥©§¨

.`weec ayei mc`a dyxcd z` miiwl yi `ny xnelk ,mc`døîà̈©
déì,iia`l `axáéúk 'òeáø'xn`py ,[xn`p-](` fk zeny)z` ziUre' ¥¨©§¦§¨¦¨¤

didi rEax agx zFO` Wnge Kx` zFO` Wng miHW ivr gAfOd©¦§¥©£¥¦¦¨¥©Ÿ¤§¨¥©Ÿ©¨©¦§¤
gafnd eidiy ,[inx` oeyla ueax `edy] 'reax' yexcl yie ,'gAfOd©¦§¥©

.ux`d lr akeye uaexd mc`k yakde
:`axl iia` dywdéòeaø òaøîc déì éòaéî àäådn `ld ± §¨¦¨¥¥¦§©©¦¥

,lebr `le raexn gafnd didiy xnel `a 'reax' dxezd dxn`y
`ax aiyd .uaex mc`k gafnd didiy jkn cenll xyt` cvike

:iia`léî[m`d-],'òaeøî' áéúkcnll aezkd `ay xn`zy ¦§¦§¨
aezkd z` yexcl yi 'reax' xn`py dnne ,raexn gafnd didiy

:`axl iia` l`ye xfg .dviax oeylnéîòèéìåCcvik ,[jzhiyle-] §¦©§¨
,'reax' xn`p `ly dnn dviax oeyll aezkd zpeeky gikedl lkez

,jixacl mb df oepbqa le`yl yi `ldéî[m`d-]'õeáø' áéúk ¦§¦¨
dnny ,uaex mc`k gafnd didiy cnll dxezd d`ay xn`py
gafnd didiy xnel d`ay gken 'reax' `l` dxez dxn` `ly

:`ax zaeyz .ueax mc`k didiy jkn yexcl oi`e ,raexndéì øîà̈©¥
`ldy ,zpzepd `id ,iia`l `ax,áéúk 'òeáø'`l xn`p `le ¨©§¦

oeyla dxezd dazky ,'ueax' `le 'raexn'òîLîe éëä òîLîc§©§©¨¦©§©
éëäizy z` yexcl yi ok lr ,jk mbe jk mb ernyny ± ¨¦

.ueax mc`k didiy mbe raexn gafnd didiy mb ,zeiernynd
zxne` .mexca yakd didiy df oicl xg` xewn d`ian `xnbd

:`xnbdàëäî dì éúééî àpúåoicd z` cnl `ziixaa `pzde ± §©¨©§¥¨¥¨¨
,[oldlc] df weqtn ,mexca yakd didiyàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

,øîBà äãeäégafnd zece` weqta xn`p(fi bn l`wfgi)eäéúBìòîe' §¨¥©£¥
,'íéã÷ úBðty ote`a eidi [yakd epiidc] gafnd zelrnyúBpét ìk §¨¦¨¦
äðBt äzàL,gafnd l` epnn,çøæîì ïéîé Cøc àlà eäé àì ¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦§¦§¨

jiiy df ote`e ,gxfn cvl diipt ef didz oinil dptz xy`ky ,xnelk
ick ,ef gexa yakd z` cinrdl yi ok lre ,mexca yakd m` wx

.gxfn cv df `die epinil dpti eilr dlerdy
:`xnbd zl`eyàîéàå`l dpet dz`y zeipt lk [xn`p `nye-] §¥¨
jxc `l` eidi,çøæîì ìàîNzeptl `l` weqta xn`p `l `ldy §Ÿ§¦§¨

yakd z` cinrdl didi ozipe ,oini jxc zeptl xn`p `l j` gxfnl
.gxfn cv df `die el`nyl dpti eilr dlerdy ote`a gafnd oetva

:`xnbd daiynêzòc à÷ìñ àìeptiy xnel jzrc lr dlri l` ± Ÿ¨§¨©§¨
,oinil `le l`nyléðúc[dpyy-](äé÷æçé) øa éîøíé ,[ìà÷æçé] §¨¥¨¦©§¤§¥¨

äîìL äNòLea xn`p ,jlnd(c c 'a minid ixac)øNò íéðL ìò ãîBò' ¤¨¨§ŸŸ¥©§¥¨¨
ìL ,ø÷a (íéãåîò)ìLe äðBôö íéðBô äLìLe äné íéðBt äLäL ¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ¨¦¨¨§Ÿ¨

ìLe äaâð íéðBt,'äçøæî íéðBt äLxn`py dn mr cgi ,df weqtne ¦¤§¨§Ÿ¨¦¦§¨¨
y cenll yi ,'micw' lirläðBt äzàL úBpét ìk,ycwnd zeceara ¨¦¤©¨¤

,çøæîì ïéîé Cøc àlà eäé àìoetv dligz aezkd dpny dnny Ÿ§¤¨¤¤¨¦§¦§¨
eipte el` miccv xcq itl xac siwn mc`yke ,'eke axrn jk xg`e
cenll yi o`kn ,oini jxc jled `edy `vnp ,xac eze` l` zepet
cenll yi 'micw' xn`py dnne ,`weec oini jxc od zeiptdy

.lirl xen`ke gxfnl od zeiptdy
`ld ,weqtdn z`f cenll oipn :`xnbd zl`eydéì éòaéî àeää©¦¨¥¥

déôeâìcvike dnly ly mi d`xp did cvik cnll `a weqt eze` ± §¥
jxc `id ycwnd zecear zra dkilddy epnid cenll oipne ,ayi

.oini
:`xnbd daiyn,ïk íàly mid z` x`zl `l` aezkd `a `ly ¦¥

,zeiptd xcq z` cnll `le dnly'íéðBt' 'íéðBt'weqta ltkpy ¦¦
,minrt dnk,éì änìzeiptay cenll yi oeyld xezin `l` ¨¨¦

.oini jxc zkll yi ycwnd zcearay
xn`p :epnn wgexn e` gafnl jenq did yakd did m`d dpc `xnbd

aa,`ziixàéðB÷ì ïa éñBé ïa ïBòîL éaø ìàL,éñBé éaø úà ,m`d ¨©©¦¦§¤¥¤¨§¨¤©¦¥
éçBé ïa ïBòîL éaø äéä øîBày,çaænì Lák ïéa Lé øéåàxnelk ¥¨¨©¦¦§¤©£¦¥¥¤¤©¦§¥©

.hrn epnn wgexn `l` gafna rbep yakd oi`yBì øîàiqei iax ¨©
,`ipewl oa iqei oa oerny iaxl,ïk øîBà äzà éà äzàåxie` yiy §©¨¦©¨¥¥

,mdipiaøîàð øák àìäå(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E ©£Ÿ§¨¤¡©§¨¦¨¤©¨¨§©¨
,df ywidn yexcl yie ,dfl df mcde xyad eywedyíc äîly ©¨

gafnd lr ozip dler,ä÷éøæaxn`py(d ` `xwie)oxd` ipA Ewxfe' ¦§¦¨§¨§§¥©£Ÿ
,'mCd z` mipdMdøNa óàgafnd lr axw,ä÷éøæalr cner odkdy ©Ÿ£¦¤©¨©¨¨¦§¦¨

.gafnd bbay dkxrnd l` xie`d lrn dlerd xya z` wxefe yakd
Bì øîàyxec ip` mby s` ,iqei iaxl `ipewl oa iqei oa oerny iax ¨©

oia xie` yiy jkn cnl ipi` j` ,dwixfa xyady oiprl df ywid
,gafnl yakøîBà éðàLodkdy `id aezkd zpeekyãöa ãîBò ¤£¦¥¥§©

däëøòî,envr gafnd iab lr÷øBæåz` dil`.xyad ©£¨¨§¥
Bì øîàixdy ,jixack yexcl oi` ,iqei iax÷øBæ àeäLk,xyad z` ¨©§¤¥

m`dàeä ä÷eìc dðéàL äëøòîì Bà ÷øBæ àeä ä÷eìc äëøòîì§©£¨¨§¨¥§©£¨¨¤¥¨§¨
øîBà éåä ,÷øBæy xnel jixv i`cea ±,÷øBæ àeä ä÷eìc äëøòîì ¥¡¥¥§©£¨¨§¨¥

y`d oi`y mewna mivrd iy`x lr xyad z` xcql leki epi`y
e ,zwlec `idy mewna mzzl eilr egxek lr `l` ,zwlecíúä̈¨

df ixd wxef `edy dn [mye-]øLôà àìc íeMîy`d lr egipdl ¦§Ÿ¤§¨
ywiddy jgxk lre ,ywidd jxved `l z`f cnll icke ,dwixf `la
epnn wxefe yakd lr odkd cnery ,xg` dwixf oic yiy xnel `a

.gafnl yakd oia xie` didy o`kn cenll yie ,dkxrnd l`
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המשך בעמוד קמו



xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migaf(iriax meil)

,íéLáë éLák ìk ,àîç øa éîø øîàmilecbd miyakd lk xnelk ¨©¨¦©¨¨¨¦§¥§¨¦
oretiy zcin dzid ,my eidy miphwdeìLúBnà Ljxe`änàì ¨Ÿ©¨©¨

,ztqep dn`a yakd dab zen` yely lky epiidc ,daebõeç
,çaæî ìL BLákî,lecbd yakd `edeäéäLly jxe` eaìLL ¦¦§¤¦§¥©¤¨¨¨Ÿ

òaöà LéìLe òaöàå äöçîe úBnààúeøëæalceb`d agexa-],[ ©¤¡¨§¤§©§¦¤§©§¦§¨
zen` ryza dn` mizye miyely wlgz m`y ,daby dn` lk lr
dlrz ,[llka cr `le zepxwd cr gafnd lk epiid] gafnd bb daeb
df yak ly eretiy zcina iepiyd mrhe .dxen`d dcind jcia
ixa` mr eilr milere ,wlg yakd didy meyn ,miyak x`yn
didi `ly ecitwd ,zelrl gp didiy icke ,micak mdy zepaxwd

.lecb eretiy

äðùî
zcnln ,'migaf ly onewn edfi`' cnlnd mcewd wxtl jyndk

.zegpn ly onewn edfi` ef dpynúBçðîíB÷î ìëa úBöî÷ð eéä §¨¨¦§¨§¨¨
íéòìwä ïî íéðôì úBìëàðå ,äøæòa,,dxfra xnelkäpeäë éøëæì ©£¨¨§¤¡¨¦§¦¦©§¨¦§¦§¥§¨

,[mixkf mipdkl-],ìëàî ìëa`ed ozlik` onfeíBéìdaxwdd §¨©£¨§
äìéìåeixg`lyúBöç ãò.dlild ¨©§¨©£

àøîâ
dtiqen `xnbd .dxfra mewn lka zevnwp zegpny dpyna epipy

:lkida mb dxyk dvinwyäöî÷pL äçðî ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦§¨¤¦§§¨
ìëéäaïéëéæa ÷eléña eðéöî ïkL ,äøéLkdpeald ikifa zlihp-] ©¥¨§¥¨¤¥¨¦§¦¨¦¦

zaygp ef dceary ,[oevigd gafna mxihwdl zpn lr ogleydn
s`y jkn cenll yie ,lkida ziyrp dzide ,dgpna dvinwk

.my dxyk dvinwd
:xfrl` iax lr `iyew d`ian `xnbdáéúî[dywn-],äéîøé éaø ¥¦©¦¦§§¨

weqta xn`p ,`ziixaa epipy(a a `xwie),dgpnd z`ad zece`
mipdMd oxd` ipA l` D`iade'íMî õî÷åyexcl yie ,'Fvnw `ln ¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨§Ÿª§
odkd unewy ,'myn' zaizn,úBãîBò øfä éìâøL íB÷nîixdy ¦§¤©§¥©¨§

epiidc ,weqtd zligza xen`d 'd`iade' lr zxfeg 'myn' zaiz
xnel dxezd zpeeky `ziixad zyxece ,dgpnd z` `iand l`xyi
qpkdl i`yx xfd oi`y oeike ,dgpnd z` xfd `iany mewnn unewy

,lkidle mle`l.my dxyk dvinwd oi`y jkn cenll yiàøéúa ïa¤§¥¨
,øîBà,xg` oicl zyxcp ef daizõî÷ íàL ïépîodkdaci,ìàîO ¥¦©¦¤¦¨©§§Ÿ
øéæçéLxefgie ilkd jezl unwy dn z`a õBî÷éåci,ïéîioi`e ¤©£¦§¦§§¨¦

,l`nya dvnwy dna dgpnd dlqtp xaky mixne`øîBì ãeîìz©§©
unwe' aezkd epcnln -,'íMîunewy,øák õîwL íB÷nîepiide §¨©¦¨¦¨¤¨©§¨

uenwle xefgl leki ,leqt ote`a unw m`y`pz ixacny dywe .
.xfrl` iax xn`y itk `lye ,lkida mivnew oi`y cenll yi `nw

:`xnbd zxne` .ef `iyewl uexiz d`ian `xnbdàeä éøîàc àkéà¦¨§¨§¦
dì ÷øôî àeäå dì áéúBîdywdy `ed dinxi iaxy exn`y yi ± ¥¨§§¨¥¨

,oldlc uexizd z` uxizy mb `ede ,xen`ke ,`ziixad onàkéà¦¨
éøîàcdf uexizy exn`y yie ±äéîøé éaøì àáé÷ò éaø déì øîà §¨§¦¨©¥©¦£¦¨§©¦¦§§¨
z øaàëøöð àì Cì àøañà ,àôéìçunwe' cenild jxved `l ± ©©£¦¨©§§¨¨Ÿ¦§§¨

,lkidae mle`a uenwl oi`y xnele wiicl ick 'mynàlà`ed etebl ¤¨
,jxvpøéLëäìz`dlek äøæòä ìkweqtd ilely ,dvinwlà÷ìñ §©§¦¨¨£¨¨¨¨§¨

àðéîà Czòcy xnel jzrc lr dler did ±äìBòå ìéàBä`idéLã÷ ©§¨¨¦¨¦§¨¨§¥
å íéLã÷s`äçðî`id,íéLã÷ éLã÷a` oipaa efn ef cenll yi ¨¨¦§¦§¨¨§¥¨¨¦

,xneleïBôö äðeòè äìBò äîwlga `l` dxyk dpi`y ,dzhigya ¨¨§¨¨
,gafnl oetvny dxfrdäçðî óàdidzäðeòèaïBôö,dzvinwa ©¦§¨§¨¨

mby xnel ,df cenil `a jkle ,dxfrd x`ya dvinw xiykdl oi`e
lke ,dvinwl xyk [l`xyi zxfr epiidc] ,zecner xfd ilbxy mewnd

.lkidde dxfrd x`y oky
cvik :`xnbd zl`ey .dlern dgpn cenll zexyt`a dpc `xnbd

,xnele jextl yi `ld ,dlern dgpn cenll xyt` didäìBòl äî©¨¨
ïkLdaixw `id,ìéìk`id jkitle ,gafnd lr axw dxya lky ¤¥¨¦

lilk dpi`y dgpnl dpnid cenll oi` ok lre ,oetv dperhe dxeng
`ly xyt` dlern dlw `idy oeiky ,mipdkl milk`p dixiiye
lka dxyk dvinwy cnll weqt jixv oi`y `vnpe .oetv jxhvz
dleqt dvinwy xnel `a 'dny unwe' weqtdy gxkdae ,dxfrd

.jka xiykdy xfrl` iax lr `iyewd zxfege ,lkida
dvinwy cnll 'myn unwe' weqtd jixv oiicr :`xnbd daiyn

dxfrd lka dxykdgpn cenll mileki epiidy meyn ,,úàhçî¥©¨
s` dzhigya oetv dperh z`hgy myke ,miycw iycw odizyy
didy okzi `l :`xnbd dgec .dzvinwa oetv dperh `dz dgpn

jextl xyt` ixdy ,z`hgn cenll epzrca dlerúàhçl äî©©©¨
dxeng `idy,úBúéøk éáéiç ìò úøtëî ïkLdpi`y dgpna xn`z ¤¥§©¤¤©©¨¥§¥

.oetv dkixv dpi`e dlw `id jkle ,mdilr zxtkn
dgpn cnel iziid oiicr :`xnbd daiyn,íLàîmiycw iycw `edy ¥¨¨

dgec .dzvinwa oetv dperh `dz dgpn s`e ,ezhigya oetv oerhe
y meyn ,jextl yi z`f s` :`xnbdïkL íLàl äîzepaxwd on `ed ©¨¨¨¤¥

mdy,íéîc éðéîdlw `id ok lry gnevd on d`ad dgpna xn`z ¦¥¨¦
.ezenk oetv dkixvy cenll oi`e epnn
dgpn cnel iziid :`xnbd daiyneälekîzepaxwd lkn-] ¦§

dil` cenll oi` ecal oaxw lkny zkxty s`y ,[cgi mixen`d
lilk dlery s`y ,cgi mlekn cenll lkez ,`kxit ea yiy meyn
,zezixk iaiig lr zxtkn z`hgy s` oke ,lilk dpi` z`hg `ld
iycw mdy mda deyd cvd ,zezixk iaiig lr xtkn epi` my` `ld
miycw iycw `idy dgpnd z` `ia` ip` s` ,oetv miperhe miycw

,jextl xyt` oiicr :`xnbd dgec .oetv orhzyeäleël äîlkl-] ©§§
[mixen`d zepaxwdïkLmdíéîc éðéîmiperhe mixeng md okle ¤¥¦¥¨¦

xyt` i`y `vnpe .minc ipin dpi`y dgpnl mdn cenll oi`e ,oetv
xnel xyt` i` dzrne ,oetv dperh dgpny o`kn cenll did
jgxk lre ,dxfrd lk z` xiykdl ,etebl `a 'myn unwe' cenildy
.xfrl` iax lr dywe ,dvinwl mle`de lkidd z` leqtl `a `edy
dxfrd lk z` xiykdl jxvp 'myn unwe' cenildy dwiqn `xnbd

:`xnbd zvxzn .xg` mrhnàlàmewnn myn unwe' cenild ¤¨
'zecner xfd ilbxyéøèöéàCdxfrd lk z` xiykdl [jxved-] ¦§§¦

y meyn ,xg` mrhn dvinwlàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaáéúëe ìéàBä(g a `xwie)xW` dgpOd z` z`ade' ¦§¦§¥¥¨¤©¦§¨£¤

odMd l` Daixwde 'dl dN`n dUri'çaænä ìà dLébäåaezk oke ¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨¤©Ÿ¥§¦¦¨¤©¦§¥©
(g e `xwie)Böîe÷a epnî íéøäå'dnne ,'DpnXnE dgpOd zlQn §¥¦¦¤§§¦Ÿ¤©¦§¨¦©§¨

dybdn dvinw cenll yi efl ef dvinwe dybd dxezd dknqy
,xneleäLbä äîziyrpúéîBøc úéáøòî ïø÷a,gafnd lyóà ¨©¨¨§¤¤©£¨¦§¦©
äöéî÷ziyrp didzúéîBøc úéáøòî ïø÷adidz `le ,gafnd ly §¦¨§¤¤©£¨¦§¦

,dxfrd lka dxykïì òîLî à÷,'myn unwe' dxezd epzrinyn ± ¨©§©¨
zxfra mb ziyrp dvinwdy epiide ,zecner xfd ilbxy mewnn

.xfrl` iax ixacke ,lkidae dxfrd x`ya oky lke l`xyi
:minlyd zhigy mewn zece` oic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

øîàpL ,íéøLk ìëéäa ïèçML íéîìL(a b `xwie)(åúåà) BèçLe' §¨¦¤§¨¨©¥¨§¥¦¤¤¡©§¨
'ãòBî ìäà çút,[okynay cren ld` cbpk `ed ycwnay lkidde] ¤©Ÿ¤¥

jka ,minlyd zhigyl dxfrd xykd z` dxezd dzlzy oeike
,lkidl dlith dxfrdy gken ,lkidd gzta `idyexnel yi dzrn

y,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìlk dxfra dxyk mzhigy m`e Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨
.lkida dxyky oky

:df oica ozne `yn d`ian `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,opgei iax ixacïépî ,øîBà äøéúa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¥¨¥¦©¦

äøæòä ìk úà íéáëBë éãáBò eôéwä íàLmivig dkezl mixei mde ¤¦¦¦§¥¨¦¤¨¨£¨¨
,my zedyl xyt` i`y cr ze`xhqila ipa`eïéñðëð íéðäkäL¤©Ÿ£¦¦§¨¦

ìíL[lkidl-]íéLã÷ éLã÷ íL ïéìëBàålk`dl mpicy s` §¨§§¦¨¨§¥¨¨¦
,dxfraøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(i-h gi xacna)lkl mpAxw lM' ©§©¨¨§¨¨§¨

'ebe mnW` lklE mz`Hg lklE mzgpn,'epìëàz íéLãwä Lã÷a ¦§¨¨§¨©¨¨§¨£¨¨§Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤
.lkidl dpeekdy rnynee,dyw opgei iax zxaq itléànàrecn ± ©©

,df weqtl epkxvedàîéðxn`py dnn z`f cnlp ±(h e `xwie)iabl ¥¨
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המשך בעמוד קע

oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

â"ägafn ly eyakn ueg dn`l zen` yly miyak iyak lk `ng xa inx xn`

my eidy miphwe milecb miyak lk .rav` yilye rav`e dvgne zen` 'b didy

ea oilery gafn ly lecbd yakn ueg daeb dn`l zen` yly retiy odl did

jkl zelrl gepe xzeia rteyn `diy jixv wlg `ede miciak mixai` `yna

lkl ixd zen` 'hl retiy a"l edekix`d

yilye rav`e dvgne zen` yly dn`

'l ixd dvgne yly dn` lkl ozzyk rav`

iyily 'he zerav` 'h cer oz dvgne zg`e

ode migth 'b ody zerav` a"i ixd rav`

:dn` ivg'éðúî.íå÷î ìëá úåöî÷ð åéä
:oetv oiperh oi`eéøëæì íéòì÷ä ïî íéðôì

.äðåäëmzgpn lkle mpaxw lkl aizkc

miycwd ycwa dil jinqe 'ebe mz`hg lkle

:(gi xacna) eze` lk`i xkf lk eplk`zíåéì
.úåöç ãò äìéìå:dcez ingl zgpnn opitlic

'îâ.ïéëéæá ÷åìéñá åðéöî ïëùdxkf` ody

mgll dzide aizkck miptd mgl zgpnl

mgld z` oixizne (ck `xwie) dxkf`l

mewna lkiday miptd ogly lrn oweliqe

:zevnwpd zegpnc dvinwøæä éìâøù íå÷îî
.úåãîåòoxd` ipa l` xfd `iade i`w lirl

rnyn evnew `ln myn unwe mipdkd

`zyd c"qwe my oicner milrady mewnn

:myl qpkp xf oi`y iz`w mle`d oia xeq`l

.øéæçéù'ixn` `le mixiyd jezl unewd

:dlqtp xak.àëøöð àìilbx mewnn `d

:xn`wc xfd.øéùëäì àìàlr irail `lc

zqixc mewn lk `l` dpetv gafnd jxi

zxfr oky lke dvinwl xyk l`xyi ilbx

:lkide mipdk.ìéìë ïëùopitli ded ikide

:il dnl ihernl `xwe dipin.úàèçîi`

opikxte :z`hgn dl opitli ded dhrinc e`l

'åë úøôëî ïëù úàèçì äî:â"ämy`l dn

:minc ipin oky.åäìåëîdixnbnl `ira

:cvd dna izize `pic xcdinaäùâä äî
.úéîåøã úéáøòî ïø÷ádzvinw mcew

zinexc ziaxrn oxwl dilk jeza dzribn

:onwlck gafn lyìäà çúô åèçùå øîàðù
.'åëå ãòåîdxfr xykd dlzcn `nl`

ld` dpin rny cren ld` gzta minlyl

:lth dxfre xwir crenøåîç ìôè äéäé àìå
.ø÷éòä ïî:xwir y"k edl ifg lthc oeikc

.íéåâ åôé÷äipa`e mivig mixeie dnglnl

:dxfrd jezl ze`xhqila.íéùã÷ä ùã÷á
:rnyna lkid.éàîàå`l 'ixn`c `zi` m`

azkinl il dnl xwird on xeng lth `di

miycw zlik`l lkid ixeyk`l `xw i`d

`l `nipe cren ld` xvga eda aizk `d

:xwird on xeng lth `diíãà ïéàã äìéëà
.åáø íå÷îá ìëåà`id diaxc `zelifc

xeng lth `di `l eiptl car ikxv zeyrl

e`lc xninl `kil`lew `l` `id `xneg

:xwird on xeng lth `diy oicd oke'éðúî.'åë úéùòð äúéä óåòä úàèç'nba

:dil `pn sili.'åë äøéùë äúéä íå÷î ìëá:xn`w i`n jixt 'nba.äèîìîdhnl

:hegd onéìé .úàèç.úåùâä :äèîì àéäù àøîâá óozvinw mcew zegpn ly

:dil `pn oxw `d sili 'nbae dyibde aizkck.íãä éøéùå:dl yxtn 'nbae zepevigd ze`hg ly.ïééäå íéîä êåñéð:my m` ik jqpl xyt` i`e oiziy eid myyúìåòå
.çøæîá äáø àéäùë óåòäl` 'ebe dze` jilyde aizkck dvepe d`xen my wexfl oycd zial daexwy iptn `xnba `nrh yxtnck zigxfn zinexc oxwa onewn xwirc

zinexc ziaxrn oxwl el `a dlrnl ziyrp dlerdy cenrl aaeqa mewn dfl oi`e zelera oiweqr oxwd eze`a daxd mipdk yiy my dax `idyke (` `xwie) oycd mewn

:gafn ly enexcle yak ly egxfna did yakl jenq oycd ziay zepxwd izy x`yn oycd zial dkenq `id s`y
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ìëyi i`w mexca gafn dilek (:gp sc lirl) c"nl .dn`l zen` yly miyak iyak

zen` 'k m` ik xzeid lkl zgkyn `l xyr edaeb c"nl zygpd gafn lr dniz

gafn mewn zen` 'de xvgd ivg zen` d"k dn` miyng okynd iptly xvgc zen` 'hl

izy `l` dn`l zgkyn `l lzekd cr yak ihn ik inexc lzek cr dn` 'k dil yt

dil dede rav` yilye rav`e gthe zen`

(.w sc) zaya gkenck wgcd ici lr jelid

rax` jezn dxyr hwlzna (:gp sc) oiaexirae

zen` xyr agx gafnc c"nle cigid zeyx iedc

xn`c iqei iaxe lzekd cr dn` e"h `l` eed `l

yng agxe zen` xyr deab gafn (:hp sc) lirl

dide i`w oetva gafn dilek xn`c dinrhl

dn` a"l ixiizync cr oetv cvl jk lk jeyn

iptl gafnd on llk did `l k"` edine yakl

dn` d"kn xzei jeyn gafn i` okynd gzt

mei ilgbc minler zia enk ded okyn `nzqnc

xyr xn`c dcedi iaxle 'd iptl jixv mixetikd

`le eznew zen` yly diciclc xnel yi eagx

:(:hp sc) lirl `ipzck xzei

õåçzen` yly didy gafn ly eyakn

.`zexkfa rav` yilye rav`e dvgne

zen` 'hl oeayg oeekne qxhpewd zqxib `id ef

ivge dvgne zen` 'b miqxeb eizeaxe gafn ly

yxite ezexkfa rav` yiyle rav`e gth

dey yakd y`x did `l df oeayglc qxhpewa

dn` riax epnn jenp `l` gafnd y`xl

`le dn` a"ln xzei yakl yi 'h daeb oeayglc

xqg dn` yneg `l` deab oi`c qxhpewa wc

`l dxez dxn` ixd qxhpewa dywde edyn

`icecn ozp iax uxize igafn lr zelrna dlrz

dn`c opixn` (:fv zegpn) mgld izy wxtac

yexitle dyng za dn`a daeb [ceqi] ly

deab yakd y`x `vnpc [dyw] qxhpewd

yexitl inp i` yegl oi` edine gafn ly ey`xn

zen` qxhpewd:gafn ly zen` itl yak ly

ïëùxninl jiiy `le .oikifa weliqa epivn

xwird on xeng lth `di `le xg` mrh o`k

gzta aezkd o`lz minlyc minlya xn`wck

i`n` oikifac `nrh l"l xn`z m`e cren ld`

lirl qxhpewa yxity dn itl lqtinl c"q

zeiniptd ze`hga y"x dcen (.ci sc) w"tq

gxe` e`lc meyn dlhal leki oi`y dcearc

did ikd e`l i`c rnync lkida hegyl `rx`

m`e oetv ira z`hgc b"r` lkida hegyl leki

leqtl jzrc `wlqc l"ie xykzz dvinw ok

lk xiykdl zecner xfd ilbxy mewn opiyxcc

lkid ileqtl `"dc cenrl leki xfy mewn

jzrc `wlq my cenrl leki xf oi`y iz`w

`xw `z` jkl oetv dperh dgpn s` `pin`

mewn lk xiykdl zecner xfd ilbxy mewnnc

yxtl oi` la` mexca 'it` cenrl leki xfy

oetva cenrl leki xf oi`c mrhn mexc yixcc

mewn s` siqen (.k sc) 'a wxta lirlc `cg

xeq` xf `diy xazqn `l oetv wgxn c"nl 'it` cere oetv aeygc l`xyi ilbx zqixc

:`nlra dlrn opaxcn `l` gafnd cbpk oetva
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קנה oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

â"ägafn ly eyakn ueg dn`l zen` yly miyak iyak lk `ng xa inx xn`

my eidy miphwe milecb miyak lk .rav` yilye rav`e dvgne zen` 'b didy

ea oilery gafn ly lecbd yakn ueg daeb dn`l zen` yly retiy odl did

jkl zelrl gepe xzeia rteyn `diy jixv wlg `ede miciak mixai` `yna

lkl ixd zen` 'hl retiy a"l edekix`d

yilye rav`e dvgne zen` yly dn`

'l ixd dvgne yly dn` lkl ozzyk rav`

iyily 'he zerav` 'h cer oz dvgne zg`e

ode migth 'b ody zerav` a"i ixd rav`

:dn` ivg'éðúî.íå÷î ìëá úåöî÷ð åéä
:oetv oiperh oi`eéøëæì íéòì÷ä ïî íéðôì

.äðåäëmzgpn lkle mpaxw lkl aizkc

miycwd ycwa dil jinqe 'ebe mz`hg lkle

:(gi xacna) eze` lk`i xkf lk eplk`zíåéì
.úåöç ãò äìéìå:dcez ingl zgpnn opitlic

'îâ.ïéëéæá ÷åìéñá åðéöî ïëùdxkf` ody

mgll dzide aizkck miptd mgl zgpnl

mgld z` oixizne (ck `xwie) dxkf`l

mewna lkiday miptd ogly lrn oweliqe

:zevnwpd zegpnc dvinwøæä éìâøù íå÷îî
.úåãîåòoxd` ipa l` xfd `iade i`w lirl

rnyn evnew `ln myn unwe mipdkd

`zyd c"qwe my oicner milrady mewnn

:myl qpkp xf oi`y iz`w mle`d oia xeq`l

.øéæçéù'ixn` `le mixiyd jezl unewd

:dlqtp xak.àëøöð àìilbx mewnn `d

:xn`wc xfd.øéùëäì àìàlr irail `lc

zqixc mewn lk `l` dpetv gafnd jxi

zxfr oky lke dvinwl xyk l`xyi ilbx

:lkide mipdk.ìéìë ïëùopitli ded ikide

:il dnl ihernl `xwe dipin.úàèçîi`

opikxte :z`hgn dl opitli ded dhrinc e`l

'åë úøôëî ïëù úàèçì äî:â"ämy`l dn

:minc ipin oky.åäìåëîdixnbnl `ira

:cvd dna izize `pic xcdinaäùâä äî
.úéîåøã úéáøòî ïø÷ádzvinw mcew

zinexc ziaxrn oxwl dilk jeza dzribn

:onwlck gafn lyìäà çúô åèçùå øîàðù
.'åëå ãòåîdxfr xykd dlzcn `nl`

ld` dpin rny cren ld` gzta minlyl

:lth dxfre xwir crenøåîç ìôè äéäé àìå
.ø÷éòä ïî:xwir y"k edl ifg lthc oeikc

.íéåâ åôé÷äipa`e mivig mixeie dnglnl

:dxfrd jezl ze`xhqila.íéùã÷ä ùã÷á
:rnyna lkid.éàîàå`l 'ixn`c `zi` m`

azkinl il dnl xwird on xeng lth `di

miycw zlik`l lkid ixeyk`l `xw i`d

`l `nipe cren ld` xvga eda aizk `d

:xwird on xeng lth `diíãà ïéàã äìéëà
.åáø íå÷îá ìëåà`id diaxc `zelifc

xeng lth `di `l eiptl car ikxv zeyrl

e`lc xninl `kil`lew `l` `id `xneg

:xwird on xeng lth `diy oicd oke'éðúî.'åë úéùòð äúéä óåòä úàèç'nba

:dil `pn sili.'åë äøéùë äúéä íå÷î ìëá:xn`w i`n jixt 'nba.äèîìîdhnl

:hegd onéìé .úàèç.úåùâä :äèîì àéäù àøîâá óozvinw mcew zegpn ly

:dil `pn oxw `d sili 'nbae dyibde aizkck.íãä éøéùå:dl yxtn 'nbae zepevigd ze`hg ly.ïééäå íéîä êåñéð:my m` ik jqpl xyt` i`e oiziy eid myyúìåòå
.çøæîá äáø àéäùë óåòäl` 'ebe dze` jilyde aizkck dvepe d`xen my wexfl oycd zial daexwy iptn `xnba `nrh yxtnck zigxfn zinexc oxwa onewn xwirc

zinexc ziaxrn oxwl el `a dlrnl ziyrp dlerdy cenrl aaeqa mewn dfl oi`e zelera oiweqr oxwd eze`a daxd mipdk yiy my dax `idyke (` `xwie) oycd mewn

:gafn ly enexcle yak ly egxfna did yakl jenq oycd ziay zepxwd izy x`yn oycd zial dkenq `id s`y
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ìëyi i`w mexca gafn dilek (:gp sc lirl) c"nl .dn`l zen` yly miyak iyak

zen` 'k m` ik xzeid lkl zgkyn `l xyr edaeb c"nl zygpd gafn lr dniz

gafn mewn zen` 'de xvgd ivg zen` d"k dn` miyng okynd iptly xvgc zen` 'hl

izy `l` dn`l zgkyn `l lzekd cr yak ihn ik inexc lzek cr dn` 'k dil yt

dil dede rav` yilye rav`e gthe zen`

(.w sc) zaya gkenck wgcd ici lr jelid

rax` jezn dxyr hwlzna (:gp sc) oiaexirae

zen` xyr agx gafnc c"nle cigid zeyx iedc

xn`c iqei iaxe lzekd cr dn` e"h `l` eed `l

yng agxe zen` xyr deab gafn (:hp sc) lirl

dide i`w oetva gafn dilek xn`c dinrhl

dn` a"l ixiizync cr oetv cvl jk lk jeyn

iptl gafnd on llk did `l k"` edine yakl

dn` d"kn xzei jeyn gafn i` okynd gzt

mei ilgbc minler zia enk ded okyn `nzqnc

xyr xn`c dcedi iaxle 'd iptl jixv mixetikd

`le eznew zen` yly diciclc xnel yi eagx

:(:hp sc) lirl `ipzck xzei

õåçzen` yly didy gafn ly eyakn

.`zexkfa rav` yilye rav`e dvgne

zen` 'hl oeayg oeekne qxhpewd zqxib `id ef

ivge dvgne zen` 'b miqxeb eizeaxe gafn ly

yxite ezexkfa rav` yiyle rav`e gth

dey yakd y`x did `l df oeayglc qxhpewa

dn` riax epnn jenp `l` gafnd y`xl

`le dn` a"ln xzei yakl yi 'h daeb oeayglc

xqg dn` yneg `l` deab oi`c qxhpewa wc

`l dxez dxn` ixd qxhpewa dywde edyn

`icecn ozp iax uxize igafn lr zelrna dlrz

dn`c opixn` (:fv zegpn) mgld izy wxtac

yexitle dyng za dn`a daeb [ceqi] ly

deab yakd y`x `vnpc [dyw] qxhpewd

yexitl inp i` yegl oi` edine gafn ly ey`xn

zen` qxhpewd:gafn ly zen` itl yak ly

ïëùxninl jiiy `le .oikifa weliqa epivn

xwird on xeng lth `di `le xg` mrh o`k

gzta aezkd o`lz minlyc minlya xn`wck

i`n` oikifac `nrh l"l xn`z m`e cren ld`

lirl qxhpewa yxity dn itl lqtinl c"q

zeiniptd ze`hga y"x dcen (.ci sc) w"tq

gxe` e`lc meyn dlhal leki oi`y dcearc

did ikd e`l i`c rnync lkida hegyl `rx`

m`e oetv ira z`hgc b"r` lkida hegyl leki

leqtl jzrc `wlqc l"ie xykzz dvinw ok

lk xiykdl zecner xfd ilbxy mewn opiyxcc

lkid ileqtl `"dc cenrl leki xfy mewn

jzrc `wlq my cenrl leki xf oi`y iz`w

`xw `z` jkl oetv dperh dgpn s` `pin`

mewn lk xiykdl zecner xfd ilbxy mewnnc

yxtl oi` la` mexca 'it` cenrl leki xfy

oetva cenrl leki xf oi`c mrhn mexc yixcc

mewn s` siqen (.k sc) 'a wxta lirlc `cg

xeq` xf `diy xazqn `l oetv wgxn c"nl 'it` cere oetv aeygc l`xyi ilbx zqixc

:`nlra dlrn opaxcn `l` gafnd cbpk oetva
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`oifgeקנו mipya cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

.ìàîù êøã ïéôé÷îåz`hg inc oznl e` dcear ikxev liaya gafnd z` mitiwn

`edy yak ly eaxrna oicxeie `xepiva mixai` jetid e` dkxrnd xeciq e`

:oziilra gafna milerl l`ny.åìà íéøáã 'âìzinexc ziaxrn oxwa miyrpd

xfeg xnbyke oxwd dze`a l`nyl dpet gafnl dler `edyk serd zlere mikqp

opira `d jixt 'nbae eziilr jxc awrd lr

epi` ohnl da miyrpd mixac 'ble oini jxc

dtvxd lr cner `l` siwn epi`e dler

:rwxwa'îâ.éìéî éðä àðîserd z`hgc

:zinexc ziaxrn oxwa.'åâå äéìò íéùé àì
z`hg zgz d`ad aizk `heg zgpna

z`hg `pngx diixwe zelc ilca serd

ikdc dgpn diexw z`hgdy inp opirny`e

:dgpn zeidl dktdp z`hgd ik inp rnyn

.ïåôö äðåòè úàèç äî`qxiby ip` rcei

dgpn `le serd z`hg `l ixdy yeaiy ef

on dwelg `heg zgpn z"`e oetv oerh

dil ded dl yiwn dnda z`hgle x`yd

zegpnd lirl ipzwc oizipzna ipzinl

zgpnn ueg dxfra mewn lka zevnwp

z`ay serd z`hg xyt` j`id cere `heg

ixdy oetv dperh dpi` dnda z`hg zgz

dgpnae zinexc ziaxrn oxwa ziyrp

`qxibe oetv oerhz serd zgz d`ad

d`xpe dzin` rcei ipi`e da 'iqxb `pixg`

s` dnyl `ly dleqt z`hg dn ipira

dl opitli p"de dnyl `ly dleqt dgpn

:(.c sc) zegpnc w"ta.äçðî äîådperh

z`hg s` zinexc ziaxrn oxwa dybd

z`fde zinexc ziaxrn oxwa dzcear serd

:dzcear xwir `id dnc.'ä éðôìaxwd

dribny epiid 'd iptl oxd` ipa dze`

:gafnl.çáæîä éðô ìà:yakd myy mexc

.åéãåeic i`n yxtn a"ta dheq zkqna

gafnl dteb ribdl jixv epi`y xn`we

:ilkd `l`.øîåà øæòéìà éáøhxty xg`n

dfi`l leki zegex izy dzybda aezkd jl

e` daxrnl dpyibi leki b"d dvxiy odn

:oxw ly dnexcl.éà÷ ïåôöá çáæî äéìåë
gztd cbpl dlk gafn ly enexc `vnp

:'d iptl enexc cva inp opixweíå÷î ìëá
.äú÷éìîì äøéùë äúéäserd z`hga dhnl opitli ikc dhnl oia dlrnl oia

xiw df xn xn`e xiw lr z`hgd mcn dfde oizrnya onwl opitlic `ed d`fda

sili dgpnc dybdn `dc opitlic `ed d`fda inp zinexc ziaxrn oxwe oezgzd
äúùâäå

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

ïéãøåéåzinexc oxwa didyk ok m`c mpga jelida daxi `ly meyn e`l .awrd lr

:oini jxc dl `ied awrd lr ezxfg `kdc `nrh epiid `l` inp zigxfn

äçðîoi`e z`hg diexw dgpn xninl ol dedc dniz .dgpn diexw z`hge z`hg diexw

minly oi`e minly diexw dcez (:f lirl) w"t opixn`ck dgpn diexw z`hg

mgl (:t sc) dcezd wxt zegpnae dcez oiiexw

`l i`cec l"ie mgl ixwi` `l dcez dcez ixwi`

oiprle w"tc dnyl oiprl cg` my ixwin

`kd la` dcezd wxtc zernd exzezip

i`ce yewzi` z`hge dgpnc yixcw `ywidnc

:xity edpiyew`l `ki` iccdläîz`hg

zyaeyn ef `qxibc qxhpewa yxit .oetv dperh

xn`ck oetv dperh serd z`hg `l ixdy `id

z"`e oetv dperh dgpn `le oetva ser oa `le

z`hgle zegpn x`yn dwelg z`hg zgpn

lirl oizipzna ipzinl dil ded dl yiwn dnda

dxfra mewn lka zevnwp zegpnd lk ipzwc

serd z`hg xyt` cere `heg zgpnn ueg

dperh dpi` dnda z`hg zgz zelca d`ad

dgpne zinexc ziaxrn oxwa ziyrp ixdy oetv

`qxibe oetv orhz serd z`hg zgz d`ad

pi`e da opiqxb `pixg`d`xpe dzin` rcei i

dgpn s` dnyl `ly dleqt z`hg dn ipira

w"ta dl opitli p"de dnyl `ly dleqt

eyexitl dywe qxhpewd oeyl k"r [zegpnc]

(.c sc) zegpnc w"ta 'ixn` `xwirn i`cec

la` `pngx diixw z`hg `heg zgpn `nlya

`l` opixn` `pwqna la` olpn ze`pw zgpn

onyl `ly zeleqtc ze`pw zgpne `heg zgpn

`d p"d `id da aizkc i`n `nrh z`hg olpn

wxtac mixtqd zqxibl dyw cere `id da aizk

dperhd z`hgc gken (:hn lirl) onewn edfi`

dgpn `iz` ikid ok m` ywid ied dlerk oetv

xfeg ywida cnld xac ike z`hgn opitli xcde

qxhpewa dywdy enk cere ywida cnlne

`iz`c serd z`hgn dgpn `ied `l `xingc

zxeza ixd l"i edin oetv dperh dpi`e dnewna

dnyl `ly dleqt serd z`hgc opitli mipdk

leqt witnc `heg zgpnn opitli `le weqtd on

`l dgpnc zn` edin zegcl yie `pixg` `xwn

zinexc ziaxrn oxwa dybd `l` oetv `ira

`ztqeza gkenck inp `heg zgpn 'it` oetv dperh dpi` dvinwde (i`e) jenqack

zgpna epiid `niz ike dvinwa ok oi`y dn oetv dperhy dhigya xneg w"t zegpnc

dhigya ixdy ixnbl dhigya xneg epi` mewn lkn oetv dperh `heg zgpna la` dacp

cere wgec edfe dgpnc `inec ied miycw iycwa `llkc l"i edin milwa oetva `zil inp

dgec dpi` ok enk dacp zgpn oebk oetv `ira `lc dvinw yic ab lr s` dwiln `le oetv dperh dvinwdy ipzile d`nehe zay dgec dvinwdy dwilnan dvinwa xneg `tiqa ipzc

ywzi`c oetv 'ira `heg zgpn la` oetv era `l i`ce ode xeaiva ody cinz zgpne xnerd zgpna ixiin `l` zay dgec dpi` `dc `heg zgpna ixiin `l p"dc zegcl l"p edin zay

ikde ceqid cbpk dybd dperh dgpn s` gafnd ceqi l` dvni mca x`ypde aizkc ceqi dperh serd z`hg dn qixb miig iax axde :j"exa .zexiyra dztilg d`ay dnda z`hgl

dizrny jda yexit axrna 'd iptl zxn`de gxfna 'd iptl [mzd opixn`c] eny`e rxevn ly ony bel dtepz zeperh el`e [iab] (.`q sc zegpn) dvn ze`a zegpnd lk wxt gken

axrna dleke ceqi meyn xninl `kil mexca dlek `zyde dia `pixw 'd iptl `kd la` ceqi dl did `l zigxfn zinexc oxwe ceqi dperh z`hge z`hg ixwi`c dgpn n"d ipyne

kc meyn `l inpdn izyxit oiwxit yixae ceqi dil zilc ab lr s` `ed aezkd zxifb gafnd ipt l` `niz `lc 'd iptl jixhvi` mewn lkn mexc epiidc gafnd ipt l` (e `xwie) aiz

m` ceqi oiperhy mcd ixiyn opitlie ev zyxta my`e z`hgl zegpnd lk yewzi`cn `niz ike olpn zegpn x`ye z"`e `wec axrna 'd iptl ixw mixetikd meic milgb iabc dywdy

ik 'd iptl aizk inp zegpnd lkae `heg zgpna 'd iptl aizkc xnel yie z`hgk ceqi ira `le minc zligzl edpiywl mixiyl opiywnc olpn cere mzdn il wetiz `heg zgpn ok

z`hg dn qixb z"xe `ed `nlra `zlin ielb `l` `l i` y"ba cnlne xfeg i` ol `iran ywida cnld xacc [`id] ynn y"b `le [ceqid cbpk inp i`d] ceqid cbpk 'd iptl i`dc ikid

d"dbd :z`hgk oinia dcaer xn`c cia dcaerl `ay oebke oerny iaxk elit` inp i` l`nya dcaer ilka dcaerl `a (.dk sc) lirl xn`c y"xk `lc epiide ok dgpn s` oini dperh

óà:jenqa qxhpewa yxit oke dgpnk gafn irac ogky`c icin `l` opitli `l `nye dwiln dpin opitli `lc dniz .zinexc ziaxrn oxwa z`hgíåøãázniiwjgxk lr .dlek

:ceqi `iracn ziaxrne gafnd ipt l`n ol `wtp zinexc il dnl 'd iptl ok m` dnize ziaxrn xn`c dil `pn ikd e`l i`c ceqi dperh z`hg dnc `idd dil zi` xfril` iax
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:`xnbd daiynäúéä íB÷î ìëa ,øîà÷ éëä ,éMà áø øîà̈©©©¦¨¦¨¨©§¨¨¨§¨
äøéLkz`hgd,dú÷éìîìeivga mb ,mewn lka dwlenl xyt`y §¥¨¦§¦¨¨

,ziaxrn zinexc oxwa wx `l oke gafnd ly oeilrdäæ àlà¤¨¤
[dhnle gafnd ivgn zinexc ziaxrn oxw]dîB÷î äéä̈¨§¨

,dúàfäìziiyry micnl mdny miweqtdyly oezgzd eivga d §©¨¨¨
`l` ,dwilna exn`p `l ,`weec ziaxrn zinexc oxw lre gafnd

.d`fda
ok m` `vnp :`xnbd zxne` .ok xn`p da `ziixa d`ian `xnbd

yïðaø eðúc àäì àðéðzx`eand oicd z` dpyna epipyy - §¦¨§¨§¨©¨¨
,`ziixaad÷ìîserd z`hgl,çaæna íB÷î ìëaoiae dlrnl oia §¨¨§¨¨©¦§¥©

,oxw lk lre ,dhnl,äøéLk.dwilnl mewn zeriaw oi`yäféäz` §¥¨¦¨
dîcz`hgd lyäféä .äøéLk ,íB÷î ìëadnc z`ävéî àìå ¨¨§¨¨§¥¨¦¨§Ÿ¦¨
,eze`ïziL ãáìáe ,äøéLk[dfiy-]ícî ähîìe àø÷éqä èeçî §¥¨¦§©¤¦¥¦©¦§¨§©¨¦©
.Lôpä,dpyna iy` ax yxity oicd z` `ziixaa x`eany `vnpe ©¤¤

.mewn lka dxiyk dwilndy
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøîà÷ éàî- ©¨¨©

dligzny ,mnvr z` mixzeq dixac `ld ,`ziixad zpeek idn
divgn oziy jixvy xn`p aeye ,mewn lka dxiyk d`fddy xn`p

.ytpd mcn dhnle
:`xnbd daiynøîà÷ éëä,dixaca owzl yi jk -d÷ìîz`hgl ¨¦¨¨©§¨¨

serdçaæna íB÷î ìëa,çaæna íB÷î ìëa dîc ävéî .äøéLk , §¨¨©¦§¥©§¥¨¦¨¨¨§¨¨©¦§¥©
,äøéLk§¥¨
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc migaf(iying meil)

,äøéLk ävéî àìå äféä íàLe`yr `l elit` akrn ievin oi`e ¤¦¦¨§Ÿ¦¨§¥¨
,enewna `ly dnc dvin m` mb dxiyk okle ,llkïziL ãáìáe¦§©¤¦¥

okl mcew [dfi-].Lôpä ícî ähîìe àø÷éqä èeçîoi`y `vnpe ¦©¦§¨§©¨¦©©¤¤
lr `l` ok dxn` `ly ,mewn lka dxiyk d`fddy `ziixad zpeek

.cala ievind
e ,dpyna epipyìL'åë íéøác äLdhnln zynyn oxw dze` dzid §Ÿ¨§¨¦

.'eke mcd ixiiye zeybde serd z`hg dhnln ,dlrnln dylye
oxw lr eyrp el` mixac zyelyy micnl oipn zxxan `xnbd

y epipy :`xnbd zxne` .ziaxrn zinexcóBòä úàhçlr ziyrp ©©¨
`ed jkl xewnd .ziaxrn zinexc oxwïøîàc àä`aedy cenild - ¨©£¨¨

lirl(:bq)`heg zgpna xen`d weqtdn(`i d `xwie),'`id z`Hg iM'¦©¨¦
lr ziyrp `idy dgpna dybdl serd z`hg zencl micnl epnny

.ef oxw
dy dpyna epipyy dneúBLbä,ziaxrn zinexc oxw lr zeyrp ©¨

`ed df oic xewnáéúëc(g a `xwie)Lébäå'(éðt) ìà d,'çaænälirle ¦§¦§¦¦¨¤§¥©¦§¥©
(:bq)weqtdn dcnly `ziixa d`aed(f e `xwie)dgpOd zxFY z`fe'§Ÿ©©¦§¨

`edy icigid mewndy 'gAfOd ipR l` 'd iptl oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥©¦§¥©
.ziaxrn zinexc oxw `ed 'gafnd ipt l`' mbe ''d iptl' mb

y cer epipyy dneícä éøéLxewnd ,ziaxrn zinexc oxwa mnewn §¨¥©¨
`ed jkláéúëc(c `xwie),'çaænä ãBñé ìà CBtLé øtä íc ìk úàå' ¦§¦§¥¨©©¨¦§¤§©¦§¥©

.iaxrn inexc ceqil dpeekdy micnle
dyely zynyn ziaxrn zinexc oxw dzidy dpyna xn`p cer

mixac,äìòîìîmdeå íénä Ceqéðjeqipå ,ïéiäziiyróBòä úìBò ¦§©§¨¦©©¦§©©¦§©¨
.çøæna äaø àéäLk§¤¦©¨©¦§¨

oxwa llk jxca ziyrp dzid serd zlery dler dpynd ixacn
:`xnbd zxxan .xacd mrh z` zx`an `xnbd .zigxfn zinexc

L éðtî ,øîà ïðçBé éaø ,àîòè éàîd `id ef oxwäáBøwxzeia ©©£¨©¦¨¨¨©¦§¥¤§¨
,ïLcä úéaîz` miwxef eid eil`.dlerd ly dvepde d`xend ¦¥©¤¤

,oycd zia l` dlerd ziiyr mewnn owxefl odkd lr didy oeiky
.xzeia eil` daexwd `idy ,ef oxwa dziiyr mewn z` eraw ok lr

:ef dwixf zece` mixac d`ian `xnbdäàøe àa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ§¥
ìBãb änkdidEì ïéàL ,íéðäk ìL ïçkxacøúBé úBôBòa ì÷ ©¨¨Ÿ¨¤Ÿ£¦¤¥§©¨¥

,äöBðå äàøenîewxefl dyw xzei ok xzei lw xacdy lkke ¦§¨§¨
,ce`n zelw ody s` ,z`f lkae ,wegxnløúBé ï÷øBæ ïäkäL íéîòt§¨¦¤©Ÿ¥§¨¥

ìLaî.änà íéL`ide ,gxfna dax serd zler xy`k rxi` df xace ¦¦§Ÿ¦©¨
miyelyn xzei oycd zian dwegxd ziaxrn zinexc oxwa ziyrp
z` jilydl mileki eid `l lecb mipdk ly ogeky ilely ,dn`

.dfk ax wgxnl dvepde d`xend
dpnny oycd zia mewn did okid zcnlnd dpyn d`ian `xnbd
:dn` miyelyn xzei ziaxrn zinexc oxwn dwegx dzidy micnl

ïðúc(:gk cinz)lxeba dkfy mipdkdn iny ,oycd znexz zece` ¦§©
,gafnd z` mexzläzçî ìèð[sk-]äìòå óñk ìLyakaLàøì ¨©©§¨¤¤¤§¨¨§Ÿ

çaænä,zepaxwd xya xhwen did dilr dkxrnd mewnlúà äpéôe ©¦§¥©¦¨¤
íéìçbädkxrnay miipevigdCìéàå Cìéàicka [o`kle o`kl-] ©¤¨¦¥©§¥©

,oycd znexz ly ef devnl miie`xd mdy miiniptd l` ribdl
äúçå[dzgna lhp-]ïîmilgbdúBìkeàîä[ahid etxypy-] §¨¨¦©§¨

úBiîéðtä,oyc zeidl zeaexwdãøBéådzgnde ,yaka gafnd on ©§¦¦§¥
e cxiy xg` .ecia milgbd mrätöøì òébä,mexcl eipte dxfrd ly ¦¦©¨¦§¨

øéæçî[aaeqn-]étìk åéðtcvLák ìL Bçøæîì CìBäå ,ïBôö ©£¦¨¨§©¥¨§¥§¦§¨¤¤¤
úBnà øNòk,zen` xyrk jldy xg` .gafnd oeeikløáö[mxr-] §¤¤©¨©

ätöøä éab ìò íéìçbä úà`edyk df mewnaLákä ïî ÷Bçø ¤©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤
gxfnlìL,íéçôè äLeze` ,oycd zia edfeïéðúBpL íB÷îmb ea §Ÿ¨§¨¦¨¤§¦

äöBðå äàøeî,serd zler lyåokïeMéãly mxt`éîéðtä çaæî §¨§¨§¦¦§¥©©§¦¦
.äøBðnäå§©§¨

did oycd zial ziaxrn zinexc oxw oia wgxndy epcnl ef dpynn

eaxrn cr yak ly egxfnn :aeyigd `ed jke ,dn` miyelyn xzei
ezizgza gafnd agex ,cvik ,dn` miizye mixyr did gafnd ly
yy yakd agexe ,dn` dpenye mixyr ebbae ,dn` miizye miyely
bbe gafn ly eagex rvn` cbpk oeekn yakd dide ,dn` dxyr
cre yakd gxfnny `vnp .cv lkn zen` yy eilr scer gafnd
zen` yy cere yakd agex ly dn` dxyr yy yi gafnd axrn
zian ok enk .dn` miizye mixyr ody ,axrnl eilr scer gafndy
,cvik ,dn` miizye mixyr did gafnd zepxw cr oetvle oycd
cre edvwn wgxnd edfe ,dn` miizye miyely did yakd jxe`
exzep ,gafnd oeeikl yakd dvwn zen` xyr jldy oeike ,gafnd

.dn` miizye mixyr wx gafnl oycd zian
wgxn did ziaxrn zinexc oxw cre oycd ziany dler xen`dn
,oetvl dn` miizye mixyre axrnl dn` miizye mixyr ly
zinexc oxwy miizye mixyr lr miizye mixyr ly raexn epiidc
dcbpky ziefa `vnp oycd ziae ely zg` ziefa z`vnp ziaxrn
dn`k `id xyi ewa dn`y epiciay llkd itl ,dpde .oeqkl`a
oa raexn ly oeqkl` zciny `vnp ,oeqkl`a zeiying izye
dn` miyely `id ,dn` miizye mixyr lr dn` miizye mixyr
zinexc oxwa cnerd odkd didy wgxnd edfe ,zeiying rax`e

.dvepde d`xend z` wexfl jixv ziaxrn
gxfn cvl yakd on wegx oycd zia didy siqedl yi df aeyig lr
wgxnd dlry `vnpe ,l"pd dpyna xen`k ,migth dyely cer

.gthn xzei hrne dn` cg`e miyely ickl
miyely wx did wgxndy xn`y opgei iax ixac z` zxxan `xnbd

,opgei iax ok xn` recn :`xnbd zl`ey .dn`ãçå ïéúìzî éôè éðä̈¥§¥¦§¨¦§©
ïééåä.zen` zg`e miyelyn xzei wgxnd did lirl xen`k `ld - ©§¨

:`xnbd zvxznáéMç àì éøáb íB÷îly enewn xnelk ,opgei iax §©§¥Ÿ¨¦
wgxnd z` `l` ayig `ly ,aeyigd llka epi` wxefd odkd
dn` zekpl yiy `vnpe ,oycd zia cre [llka `ed `le] odkdny

.gthn xzei hrne dn` miyely `l` o`k oi`e ,oeaygd on
,dpyna epipyçaænì íéìBòä ìkoicxeie oitiwne oini jxc oiler ¨¨¦©¦§¥©

lr oicxeie oiler eidy ,el` dyelyl dlerd on ueg ,l`ny jxc
.awrd

.gafnl milerd x`yn el` dyely epzyp recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanàîòè éàî`l el` dyelyl milerd mrh dn - ©©£¨

oini jxc jlil devny s` ,l`nyl cin mipet `l` mitiwn eid
lirl xen`k ,`weec(:aq),,ïðçBé éaø øîàay dníéëñðdid `l ¨©©¦¨¨§¨¦

yeygl yi ,gafnd z` siwi m`y meyn ,oini jxc dlerànL¤¨
eðMòúéxen`k ,jeqipl leqt oyern oii `lde ,dkxrnd oyra ¦§©§
zegpna(:et).åz` zeyrl dlerdy dnóBòä úìBòzinexc oxwa §©¨

yiy ,l`nyl cin dpet `l` gafnd z` siwn did `l ziaxrn
yeyglúeîz ànLdlerdïLòaoeyir z` repnl ick .dkxrnd ¤¨¨¤¨¨

`le l`nyl cin dpet mze` dyerd odkd did dlerd zene mikqpd
.df yygl mewn did `l jke ,gafnd lk z` siwn did

a dpynn jk lr dywn `xnbdjeqipl dlerd mby x`ean da cinz
:`xnbd zl`ey .gafnd z` siwn dideäðéîøejk lr le`yl yi - §¦§

cinza dpynd ixacn(:bl)`a ,xihwdl dvex lecb odkd m`y ,
m`e ,epevxk xihwneéwäì Bì àaçaænä úà ó,oiid jeqip myl ¨§©¦¤©¦§¥©
ìéçúî àeä ïéàî,siwdl,úéçøæî úéîBøc ïøwîzeiptd lk `ldy ¥©¦©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦

oxwl dpete ,oini jxc eidúéðBôö úéçøæîoxwl jk xg`eúéðBôö ¦§¨¦§¦§¦
úéáøòîoxwl jk xg`eå ,úéîBøc úéáøòîmyl eribdaBì ïéðúBð ©£¨¦©£¨¦§¦§§¦
,Cqðì ïéémby `vnpe .oxwl jenq mireawd miltql my ekqpne ©¦§©¥

.mikqpd epyrzi `ny miyyeg oi`e gafnd z` siwn jeqipl dlerd
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

d`fd `l` gafna e`l dwilne dgpna dybdc `inec silic `ed gafnl dzybde

:ievine.øîà÷ éàîxcde dxiyk hegd on dlrnl elit`e mewn lka dnc dfd ipzw

dfde xfg k"g`e dfdc xninl `kil `de dhnle `xwiqd hegn oziy calae `ipz

:dncn dfd ipzw `lc rnyn dnc lk ipzw dnc dfd `dc ixykn `w dhnläöéî
.äîãd`fd xg` ievin dperh z`hgdy

(d `xwie) 'ebe dvni mca x`ypde aizkck

xiwa ezwiln zia wgece gafnl sebd siwny

:cxeie dvnzn mcde.äøéùë íå÷î ìëá
dcear e`l z`hga ievinc `nrh yxtnck

ievind xwr elit`y iepiya lqtil `id

oxn`ck dxiyk dvin `le dfdy ixnbl

dvni x`ypde (.ap sc lirl) onewn edfi`a

`xiaqc `ki` `nl` dvni `l x`yp epi`y

:`xw i`dne akrn `lc.ãáìáåd`fd `diy

mcn dhnle `xwiqd hegn oey`x ziyrpd

:ytpd.ïøîàã àäz`hg ikn lirl opitlic

:dgpna xen`d `id.çáæîä éðô ìàopiyxce

:i`w zinexc ziaxrn oxw`c lirlãåñé ìà
.çáæîä(.bp sc lirl) onewn edfi`a opixn`e

zepevigd ze`hga yakd on ezcixi cnli

ceqi epiide el jenqa lkidd on ez`ivin

dn` `l` ceqi jl oi` mexcd lkae inexc

my) opixn`ck zinexc ziaxrn oxwa zg`

:zg` dn` mexca lke` (.cp sc.ïùãä úéáî
oycd znexz xwa lka my oipzepy mewn

egxfna `ede gafnd lv` enye da azky

(` `xwie) dvepe d`xen iab aizke yak ly

mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde

cinz zkqnn dpyn iziin onwle oycd

zinexc oxwl epiide ded yak ly egxfnac

:zigxfn.óåòá ì÷ êì ïéàùlw `edy xace

:wegxnl ewxefl gep oi` c`nïäëù íéîòô
.'åë å÷øåæoxwa ziyrpe gxfna dax `idyk

:dn` miylyn xzei wexfl jixv zinexc ziaxrn.ïðúãdkfy in cinz zkqna

:'ek gafnd y`xl dlre sqk ly dzgn lhp dzgn ly oycd znexzaòéâä
.äôöøì:yakd seql.ïåôöì åéðô øéæçîyak ly egxfnl jlede gafnd itlk

gafnd y`x lrn wegx epiidc yakd dlky mewnn zen` xyr gafnl axwzne

:dn` a"k.'åë íéìçâä úà øáözler dyer `edyke oycd zia ied mzd `nl`

[`]ixdy a"k lr a"k ly oeqkl` lk dwxefl jixv zinexc ziaxrn oxwa serd

zegt oi` yak ly egxfn cr cner `edy mewnne a"k `ki`c epxn` oetvl mexcn

dcbpk oz `"k `l` o`k oi`e oxwd agex zen` lk yakl axwzn `ed 'it`e a"kn

y`xa cner `edy oycd zial mexcl oetvd on wgexn `edy ecnrn mewn dn`

ohw yak el yiy itl aaeqa cner gxfna ziyrp `idyky aaeqa `le gafnd

jixve aaeql zeptl [yak] el oi` axrnd cvl la` aaeql epnid zeptl gxfna

yakdy zen` 'd yakle myn ixd aaeql dpte da opz `le l`nyl dpte dlr mikqp iab (.gn sc) dkeq 'qna opz ikde oxw ly dnexca cnere gafnd y`x lr zelrl

dn` dcbpk wgxzp ixd oxw ly yakd cvl jynp dfy t"r`e oxwd agex mr dn` a"k ixd zen` 'e cv lkl eilr scer gafnd y`x `vnp gafnd rvn`a f"h agx

zen` miyly ixd miyneg 'ce zen` 'g ztqez `vnp `peqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn` lke a"k lr a"k ly oeqkl`a dcbpk cner oycd zia `vnp mexcl

`l `xab mewn opipyne oiied `cge oizlzn (dil) ith jixtc epiide gthe dn` '`e miyly ixd migth dyly yak ly egxfnn jeyn did oycd ziae milecb migth 'ce

:miylyn xzei edl [ied `le] aiygw.àîòè éàî:lirl oxn`ck devn oini jxc `lde siwie oini jxc dler oi` dlerd.åðùòúédkxrnd oyra dkxrnd z` siwiyk

l"iwe:leqt oyern oii (:et sc) zegpnaé÷äì åì àá.'åë ólka xnebe caer `l` zg` dcearl qiita zekfl mipdk x`yk epi`y lecb odk iab cinz zkqna `id dpyn

`ede el oihiyen mixai`d zkleda ekfy in xihwdl dvex (aixwn) `edy onfa aixwn ip` ef dler xn` y`xa wlg aixwn lecb odk (:fi sc) `nei zkqna opzck evtg

:epyrzp `nyl opiyiig `l `nl` ecia oiide jzrc `wlqwe oiziyd oxwl ribny cr 'ek siwdl `a xnby xg`le dkxrnl owxefe gafnd y`xa cner
äô÷ä
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íàùserd z`hg wxt dlirn zkqna `kdn jixt `lc `d .dxiyk dvin `le dfid

akrn serd z`hg ievinc dnc dvin ax ipzc xn`c dad` xa `c` axl (:g sc)

sc) onewn edfi` 't lirl akrn epi` xn`c `id l`rnyi 'x iac `pz ipn `d xninl ivnc

ievinc dfd ipzc `ped axl mzd jixtc `de l`rnyi iaxc `ail`e i`pz ixz xn`ck (:ap

xn`c `pz `eddk `z`c ipyn `le akrn epi`

:ipzw oiccvl ith iiepyl dil `gip akrn epi`

úåùâäxninl dil ded .dyibde aizkc

:witp `l dicegl `xw i`dnc oxn`ck

éøéùmixiy epiidc d`xp .aizkc mcd

ac mipevigd:zinexc zigxfn oxw ir

éðôî`ed dnle dniz .oycd zian daexwy

zian wigxn didy oxwd cr jled

oxw oiperh minc lkc meyn xnel oi`e oycd

dcedi iax dcen iab (.q sc) lirl xn` `dc

minc lk i`e dizkec` jetype dilwyipc minca

:dil `iyw i`n oxw oiperhøúåé.zen` `"ln

aaeqa cner did gxfna dzidyk qxhpewa 'it

la` aaeq lr dpty ohw yak did gxfnay itl

ea zeptl l`nyl yak el did `l axrna

cenrle gafnd y`xl zelrl jixve aaeql

sc) dkeq zkqna opz ikde oxw ly zinexca

`le el`nyl dpte yaka dlr mikqp iab (.gn

`ly 'i`x myn oi`c d`xpe aaeql dpte eda opz

ozep didyk ok m` axrna aaeql yak did

onewn edfi` wxt opze z`hgay zepzn rax`

didyke z`hg iab aaeql dpt (.bp sc lirl)

lr xefgl jixv did zinexc ziaxrn oxwl ribn

`lc dyw la` yak my didc d`xp jkle eaiwr

miphw miyak ipy iab (:aq sc) lirl dil aiyg

:yakd on mi`vei

ïîiabc z"x xne` .zeiniptd zelke`nd

on opiqxb `l mixetkd mei ly milgb

oyc edl opiayg `kdc zeiniptd zelke`nd

leki y` ilgb mzd xn`ck `wec milgb opira dpyd lk ly zxhwa oke mixetkd meiae

:zennerøáö:xfti `ly enye xn`c meyn .milgbd z`ïåùéãiniptd gafn

onewna miralp dxepnde iniptd gafn oeyice oycd znexzc oeik `"aix dywd .dxepnde

(.en sc) y"a t"q lirl xn`ck oilren oycd znexzac dfn xzei dfa oilren i`n`

ilbc oycd znexz ip`yc l"ie milren `le mipdp `lc dlirna opz dxepne gafn oeyicae

z"xe cin oirlap eid `l `ny dlirn eda zgkyn ikid oirlapc oeik `niz ike enye `xw

oirlapc jpi` icda (.`k sc) `neia edl aiyg `lcn rlap did `l oycd znexzc xne`

`xwie xcq) k"za p"dc di`x ef oi`c aeh mei x"d xne`e dxepnde iniptd gafn oeyic't

dxepnde iniptd gafn oeyice dvepe d`xenc mexca cg` od mipyc iza [a]'a aiygc (h

:cinza opzck my dzidy it lr s` oycd znexz aiyg `le
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc migaf(iying meil)

,äøéLk ävéî àìå äféä íàLe`yr `l elit` akrn ievin oi`e ¤¦¦¨§Ÿ¦¨§¥¨
,enewna `ly dnc dvin m` mb dxiyk okle ,llkïziL ãáìáe¦§©¤¦¥

okl mcew [dfi-].Lôpä ícî ähîìe àø÷éqä èeçîoi`y `vnpe ¦©¦§¨§©¨¦©©¤¤
lr `l` ok dxn` `ly ,mewn lka dxiyk d`fddy `ziixad zpeek

.cala ievind
e ,dpyna epipyìL'åë íéøác äLdhnln zynyn oxw dze` dzid §Ÿ¨§¨¦

.'eke mcd ixiiye zeybde serd z`hg dhnln ,dlrnln dylye
oxw lr eyrp el` mixac zyelyy micnl oipn zxxan `xnbd

y epipy :`xnbd zxne` .ziaxrn zinexcóBòä úàhçlr ziyrp ©©¨
`ed jkl xewnd .ziaxrn zinexc oxwïøîàc àä`aedy cenild - ¨©£¨¨

lirl(:bq)`heg zgpna xen`d weqtdn(`i d `xwie),'`id z`Hg iM'¦©¨¦
lr ziyrp `idy dgpna dybdl serd z`hg zencl micnl epnny

.ef oxw
dy dpyna epipyy dneúBLbä,ziaxrn zinexc oxw lr zeyrp ©¨

`ed df oic xewnáéúëc(g a `xwie)Lébäå'(éðt) ìà d,'çaænälirle ¦§¦§¦¦¨¤§¥©¦§¥©
(:bq)weqtdn dcnly `ziixa d`aed(f e `xwie)dgpOd zxFY z`fe'§Ÿ©©¦§¨

`edy icigid mewndy 'gAfOd ipR l` 'd iptl oxd` ipA Dz` axwd©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥©¦§¥©
.ziaxrn zinexc oxw `ed 'gafnd ipt l`' mbe ''d iptl' mb

y cer epipyy dneícä éøéLxewnd ,ziaxrn zinexc oxwa mnewn §¨¥©¨
`ed jkláéúëc(c `xwie),'çaænä ãBñé ìà CBtLé øtä íc ìk úàå' ¦§¦§¥¨©©¨¦§¤§©¦§¥©

.iaxrn inexc ceqil dpeekdy micnle
dyely zynyn ziaxrn zinexc oxw dzidy dpyna xn`p cer

mixac,äìòîìîmdeå íénä Ceqéðjeqipå ,ïéiäziiyróBòä úìBò ¦§©§¨¦©©¦§©©¦§©¨
.çøæna äaø àéäLk§¤¦©¨©¦§¨

oxwa llk jxca ziyrp dzid serd zlery dler dpynd ixacn
:`xnbd zxxan .xacd mrh z` zx`an `xnbd .zigxfn zinexc

L éðtî ,øîà ïðçBé éaø ,àîòè éàîd `id ef oxwäáBøwxzeia ©©£¨©¦¨¨¨©¦§¥¤§¨
,ïLcä úéaîz` miwxef eid eil`.dlerd ly dvepde d`xend ¦¥©¤¤

,oycd zia l` dlerd ziiyr mewnn owxefl odkd lr didy oeiky
.xzeia eil` daexwd `idy ,ef oxwa dziiyr mewn z` eraw ok lr

:ef dwixf zece` mixac d`ian `xnbdäàøe àa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨Ÿ§¥
ìBãb änkdidEì ïéàL ,íéðäk ìL ïçkxacøúBé úBôBòa ì÷ ©¨¨Ÿ¨¤Ÿ£¦¤¥§©¨¥

,äöBðå äàøenîewxefl dyw xzei ok xzei lw xacdy lkke ¦§¨§¨
,ce`n zelw ody s` ,z`f lkae ,wegxnløúBé ï÷øBæ ïäkäL íéîòt§¨¦¤©Ÿ¥§¨¥

ìLaî.änà íéL`ide ,gxfna dax serd zler xy`k rxi` df xace ¦¦§Ÿ¦©¨
miyelyn xzei oycd zian dwegxd ziaxrn zinexc oxwa ziyrp
z` jilydl mileki eid `l lecb mipdk ly ogeky ilely ,dn`

.dfk ax wgxnl dvepde d`xend
dpnny oycd zia mewn did okid zcnlnd dpyn d`ian `xnbd
:dn` miyelyn xzei ziaxrn zinexc oxwn dwegx dzidy micnl

ïðúc(:gk cinz)lxeba dkfy mipdkdn iny ,oycd znexz zece` ¦§©
,gafnd z` mexzläzçî ìèð[sk-]äìòå óñk ìLyakaLàøì ¨©©§¨¤¤¤§¨¨§Ÿ

çaænä,zepaxwd xya xhwen did dilr dkxrnd mewnlúà äpéôe ©¦§¥©¦¨¤
íéìçbädkxrnay miipevigdCìéàå Cìéàicka [o`kle o`kl-] ©¤¨¦¥©§¥©

,oycd znexz ly ef devnl miie`xd mdy miiniptd l` ribdl
äúçå[dzgna lhp-]ïîmilgbdúBìkeàîä[ahid etxypy-] §¨¨¦©§¨

úBiîéðtä,oyc zeidl zeaexwdãøBéådzgnde ,yaka gafnd on ©§¦¦§¥
e cxiy xg` .ecia milgbd mrätöøì òébä,mexcl eipte dxfrd ly ¦¦©¨¦§¨

øéæçî[aaeqn-]étìk åéðtcvLák ìL Bçøæîì CìBäå ,ïBôö ©£¦¨¨§©¥¨§¥§¦§¨¤¤¤
úBnà øNòk,zen` xyrk jldy xg` .gafnd oeeikløáö[mxr-] §¤¤©¨©

ätöøä éab ìò íéìçbä úà`edyk df mewnaLákä ïî ÷Bçø ¤©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤
gxfnlìL,íéçôè äLeze` ,oycd zia edfeïéðúBpL íB÷îmb ea §Ÿ¨§¨¦¨¤§¦

äöBðå äàøeî,serd zler lyåokïeMéãly mxt`éîéðtä çaæî §¨§¨§¦¦§¥©©§¦¦
.äøBðnäå§©§¨

did oycd zial ziaxrn zinexc oxw oia wgxndy epcnl ef dpynn

eaxrn cr yak ly egxfnn :aeyigd `ed jke ,dn` miyelyn xzei
ezizgza gafnd agex ,cvik ,dn` miizye mixyr did gafnd ly
yy yakd agexe ,dn` dpenye mixyr ebbae ,dn` miizye miyely
bbe gafn ly eagex rvn` cbpk oeekn yakd dide ,dn` dxyr
cre yakd gxfnny `vnp .cv lkn zen` yy eilr scer gafnd
zen` yy cere yakd agex ly dn` dxyr yy yi gafnd axrn
zian ok enk .dn` miizye mixyr ody ,axrnl eilr scer gafndy
,cvik ,dn` miizye mixyr did gafnd zepxw cr oetvle oycd
cre edvwn wgxnd edfe ,dn` miizye miyely did yakd jxe`
exzep ,gafnd oeeikl yakd dvwn zen` xyr jldy oeike ,gafnd

.dn` miizye mixyr wx gafnl oycd zian
wgxn did ziaxrn zinexc oxw cre oycd ziany dler xen`dn
,oetvl dn` miizye mixyre axrnl dn` miizye mixyr ly
zinexc oxwy miizye mixyr lr miizye mixyr ly raexn epiidc
dcbpky ziefa `vnp oycd ziae ely zg` ziefa z`vnp ziaxrn
dn`k `id xyi ewa dn`y epiciay llkd itl ,dpde .oeqkl`a
oa raexn ly oeqkl` zciny `vnp ,oeqkl`a zeiying izye
dn` miyely `id ,dn` miizye mixyr lr dn` miizye mixyr
zinexc oxwa cnerd odkd didy wgxnd edfe ,zeiying rax`e

.dvepde d`xend z` wexfl jixv ziaxrn
gxfn cvl yakd on wegx oycd zia didy siqedl yi df aeyig lr
wgxnd dlry `vnpe ,l"pd dpyna xen`k ,migth dyely cer

.gthn xzei hrne dn` cg`e miyely ickl
miyely wx did wgxndy xn`y opgei iax ixac z` zxxan `xnbd

,opgei iax ok xn` recn :`xnbd zl`ey .dn`ãçå ïéúìzî éôè éðä̈¥§¥¦§¨¦§©
ïééåä.zen` zg`e miyelyn xzei wgxnd did lirl xen`k `ld - ©§¨

:`xnbd zvxznáéMç àì éøáb íB÷îly enewn xnelk ,opgei iax §©§¥Ÿ¨¦
wgxnd z` `l` ayig `ly ,aeyigd llka epi` wxefd odkd
dn` zekpl yiy `vnpe ,oycd zia cre [llka `ed `le] odkdny

.gthn xzei hrne dn` miyely `l` o`k oi`e ,oeaygd on
,dpyna epipyçaænì íéìBòä ìkoicxeie oitiwne oini jxc oiler ¨¨¦©¦§¥©

lr oicxeie oiler eidy ,el` dyelyl dlerd on ueg ,l`ny jxc
.awrd

.gafnl milerd x`yn el` dyely epzyp recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanàîòè éàî`l el` dyelyl milerd mrh dn - ©©£¨

oini jxc jlil devny s` ,l`nyl cin mipet `l` mitiwn eid
lirl xen`k ,`weec(:aq),,ïðçBé éaø øîàay dníéëñðdid `l ¨©©¦¨¨§¨¦

yeygl yi ,gafnd z` siwi m`y meyn ,oini jxc dlerànL¤¨
eðMòúéxen`k ,jeqipl leqt oyern oii `lde ,dkxrnd oyra ¦§©§
zegpna(:et).åz` zeyrl dlerdy dnóBòä úìBòzinexc oxwa §©¨

yiy ,l`nyl cin dpet `l` gafnd z` siwn did `l ziaxrn
yeyglúeîz ànLdlerdïLòaoeyir z` repnl ick .dkxrnd ¤¨¨¤¨¨

`le l`nyl cin dpet mze` dyerd odkd did dlerd zene mikqpd
.df yygl mewn did `l jke ,gafnd lk z` siwn did

a dpynn jk lr dywn `xnbdjeqipl dlerd mby x`ean da cinz
:`xnbd zl`ey .gafnd z` siwn dideäðéîøejk lr le`yl yi - §¦§

cinza dpynd ixacn(:bl)`a ,xihwdl dvex lecb odkd m`y ,
m`e ,epevxk xihwneéwäì Bì àaçaænä úà ó,oiid jeqip myl ¨§©¦¤©¦§¥©
ìéçúî àeä ïéàî,siwdl,úéçøæî úéîBøc ïøwîzeiptd lk `ldy ¥©¦©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦

oxwl dpete ,oini jxc eidúéðBôö úéçøæîoxwl jk xg`eúéðBôö ¦§¨¦§¦§¦
úéáøòîoxwl jk xg`eå ,úéîBøc úéáøòîmyl eribdaBì ïéðúBð ©£¨¦©£¨¦§¦§§¦
,Cqðì ïéémby `vnpe .oxwl jenq mireawd miltql my ekqpne ©¦§©¥

.mikqpd epyrzi `ny miyyeg oi`e gafnd z` siwn jeqipl dlerd
:`xnbd zvxzn,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

d`fd `l` gafna e`l dwilne dgpna dybdc `inec silic `ed gafnl dzybde

:ievine.øîà÷ éàîxcde dxiyk hegd on dlrnl elit`e mewn lka dnc dfd ipzw

dfde xfg k"g`e dfdc xninl `kil `de dhnle `xwiqd hegn oziy calae `ipz

:dncn dfd ipzw `lc rnyn dnc lk ipzw dnc dfd `dc ixykn `w dhnläöéî
.äîãd`fd xg` ievin dperh z`hgdy

(d `xwie) 'ebe dvni mca x`ypde aizkck

xiwa ezwiln zia wgece gafnl sebd siwny

:cxeie dvnzn mcde.äøéùë íå÷î ìëá
dcear e`l z`hga ievinc `nrh yxtnck

ievind xwr elit`y iepiya lqtil `id

oxn`ck dxiyk dvin `le dfdy ixnbl

dvni x`ypde (.ap sc lirl) onewn edfi`a

`xiaqc `ki` `nl` dvni `l x`yp epi`y

:`xw i`dne akrn `lc.ãáìáåd`fd `diy

mcn dhnle `xwiqd hegn oey`x ziyrpd

:ytpd.ïøîàã àäz`hg ikn lirl opitlic

:dgpna xen`d `id.çáæîä éðô ìàopiyxce

:i`w zinexc ziaxrn oxw`c lirlãåñé ìà
.çáæîä(.bp sc lirl) onewn edfi`a opixn`e

zepevigd ze`hga yakd on ezcixi cnli

ceqi epiide el jenqa lkidd on ez`ivin

dn` `l` ceqi jl oi` mexcd lkae inexc

my) opixn`ck zinexc ziaxrn oxwa zg`

:zg` dn` mexca lke` (.cp sc.ïùãä úéáî
oycd znexz xwa lka my oipzepy mewn

egxfna `ede gafnd lv` enye da azky

(` `xwie) dvepe d`xen iab aizke yak ly

mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde

cinz zkqnn dpyn iziin onwle oycd

zinexc oxwl epiide ded yak ly egxfnac

:zigxfn.óåòá ì÷ êì ïéàùlw `edy xace

:wegxnl ewxefl gep oi` c`nïäëù íéîòô
.'åë å÷øåæoxwa ziyrpe gxfna dax `idyk

:dn` miylyn xzei wexfl jixv zinexc ziaxrn.ïðúãdkfy in cinz zkqna

:'ek gafnd y`xl dlre sqk ly dzgn lhp dzgn ly oycd znexzaòéâä
.äôöøì:yakd seql.ïåôöì åéðô øéæçîyak ly egxfnl jlede gafnd itlk

gafnd y`x lrn wegx epiidc yakd dlky mewnn zen` xyr gafnl axwzne

:dn` a"k.'åë íéìçâä úà øáözler dyer `edyke oycd zia ied mzd `nl`

[`]ixdy a"k lr a"k ly oeqkl` lk dwxefl jixv zinexc ziaxrn oxwa serd

zegt oi` yak ly egxfn cr cner `edy mewnne a"k `ki`c epxn` oetvl mexcn

dcbpk oz `"k `l` o`k oi`e oxwd agex zen` lk yakl axwzn `ed 'it`e a"kn

y`xa cner `edy oycd zial mexcl oetvd on wgexn `edy ecnrn mewn dn`

ohw yak el yiy itl aaeqa cner gxfna ziyrp `idyky aaeqa `le gafnd

jixve aaeql zeptl [yak] el oi` axrnd cvl la` aaeql epnid zeptl gxfna

yakdy zen` 'd yakle myn ixd aaeql dpte da opz `le l`nyl dpte dlr mikqp iab (.gn sc) dkeq 'qna opz ikde oxw ly dnexca cnere gafnd y`x lr zelrl

dn` dcbpk wgxzp ixd oxw ly yakd cvl jynp dfy t"r`e oxwd agex mr dn` a"k ixd zen` 'e cv lkl eilr scer gafnd y`x `vnp gafnd rvn`a f"h agx

zen` miyly ixd miyneg 'ce zen` 'g ztqez `vnp `peqkl`a iyneg ixze `zn` reaixa `zn` lke a"k lr a"k ly oeqkl`a dcbpk cner oycd zia `vnp mexcl

`l `xab mewn opipyne oiied `cge oizlzn (dil) ith jixtc epiide gthe dn` '`e miyly ixd migth dyly yak ly egxfnn jeyn did oycd ziae milecb migth 'ce

:miylyn xzei edl [ied `le] aiygw.àîòè éàî:lirl oxn`ck devn oini jxc `lde siwie oini jxc dler oi` dlerd.åðùòúédkxrnd oyra dkxrnd z` siwiyk

l"iwe:leqt oyern oii (:et sc) zegpnaé÷äì åì àá.'åë ólka xnebe caer `l` zg` dcearl qiita zekfl mipdk x`yk epi`y lecb odk iab cinz zkqna `id dpyn

`ede el oihiyen mixai`d zkleda ekfy in xihwdl dvex (aixwn) `edy onfa aixwn ip` ef dler xn` y`xa wlg aixwn lecb odk (:fi sc) `nei zkqna opzck evtg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc migaf(iying meil)

äôwä,siwn didy efìâøadid `le ecal `ed jldy xnelk ,dzid ©¨¨¨¤¤
odk el yibd ziaxrn zinexc oxwl ribdyk `l` ,llk ecia oiid

.oiid z` xg`
:opgei iax ly exe`ial dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîàyi ± ¨©¨¨©§¨©¦

,dpynd ixaca mb opgei iax ly eyexitk wiicléðz÷cepipyy ± §¨¨¥
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,gafnd y`xl yakdìàîN Cøc ïéãøBéå,yakdçøæî Cøc ïéìBò §§¦¤¤§Ÿ¦¤¤¦§©
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.` :ef `iyewl mivexiz ipy d`ian `xnbdéðz ,àðéáø øîà̈©©¦¨§¦
`ziixaa'ìàîN'dlerd on ueg' ,dixaca owzl jixv jke ,oini zgz §Ÿ
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ozipäìòîì,[oeilrd xiwd lr]L óBòmcBúìBòozip,äìòîìm`d §©§¨§¨§©§¨
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.oezgzd xiwd
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,óBòä úàhçe ,eci ska serd qipknåétb æçBà[serd itpk-]ézLa ©©¨¥©¨¦§¥

,úBòaöà,rav`l dn`d oia,úBòaöà ézLa íéìâø ézLeoia ¤§¨§¥©§©¦¦§¥¤§¨
,lceb`l rav`d oia x`evd z` qipkne ,zxfl dvinwdçúBîe¥©

døàeö[oexbd-]áçBø ìòabBìãebakey dx`evy cerae ,[elceb`-] ©¨¨©©¨
oeilrd ewlg z` ea urep lceb`d ly oezgzd ewlg lr.d÷ìBîe§¨

àðz àúéðúîaote`a ,serd zfig`l zxg` jxc epy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨
yøálî àøtéöetxere cid oeeikl eipt ,cid aba ,uegan feg` serd ± ¦§¨¦§©
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`id.Lc÷naL äL÷ äãBáò£¨¨¨¤©¦§¨

dwilndy dpnn rnyny `ziixad ixac meiq z` zxxan `xnbd
efe' zxn` :`xnbd zl`ey .ycwnay xzeia dywd dceard `id

m`d ,'ycwnay dyw dcearBæàkéàäå ,àì eúå àéäyi `lde ± Ç¦§Ÿ§¨¦¨
mbäðéôçå äöéî÷dcear `id efy xn`p odn zg` lk lr s`y §¦¨©£¦¨

.ycwnay dyw
:`xnbd zvxznàîéà àlà,jk `ziixad z` x`ae xen` ±,Bæ ¤¨¥¨Ç

`id ,dwilnd,Lc÷naL úBL÷ úBãBáòî äL÷ äãBáòzg` xnelk £¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
.dcigid dppi` j` ,zeywd zeceardn

äðùî
:serd zler zaxwd xcqa zwqer epzpynãöék óBòä úìBòdzid ©¨¥©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112
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.dhnl ozip serd,øîBì ãeîìzgAfOd xiw lr z`Hgd mCn dGde' ©§©§¦¨¦©©©¨©¦©¦§¥©
,'çaænä ãBñé ìà äöné íca øàLpäålr dncn zefdl yiyøé÷ §©¦§¨©¨¦¨¥¤§©¦§¥©¦

,BlL ïéøéMäL,xiwd lr efedy mincd xnelkíévîúîmizzey-] ¤©§¨¦¤¦§©¦
[micxeieäæéàå ,ãBñéì,df `ed xiwäæd,ïBzçzä øé÷dfi eli`y ©§§¥¤¤¦©©§

.cala aaeqd l` mincd evnzi oeilrd xiwd lr
.d`fdd mewn oiprl ievina xen`dn cenild z` zxxan `xnbd
xiwa dvni ency ievina xen`dn cenll oipn :`xnbd zl`ey

,df xiwa dnewn d`fdd mby ,ceqid l` cxiy ote`a oezgzdå`ld §
y xyt`éàzzî ãéáòð øãäå éàléòî ãéáòðd`fdd z` dyrp ± ©£¦¥¦©©£©©£¦¦©©

aeye ,xnege lwa epcnly enk ,gafnd ly oeilrd eivga ,dlrnl
oi`y ,weqta xen`k ,oezgzd eivga ,dhnl ievind z` dyrp

.llk xnege lwd z` xzeq aezkd
:`xnbd zvxznéî ,àáø øîà[m`d-]áéúkmca x`ypde'äöîé ¨©¨¨¦§¦©§¤

dvni x`ypd z`y odkl xne` weqtdy rnyny ,'gafnd ceqi l`
x`ypde' `ld ,d`fdd mewn iabl xac dfn cenll oi` ok`y ,dhnl

mcaäöné'gafnd ceqi l`òîLî àìénîc ,áéúkrnyny ± ¦¨¥§¦§¦¥¨©§©
did zn`ay s` ,ef oeyla dxezd dazky oeiky ,eil`n dvnziy
`a df ixd ,[dvnzn did eil`n `le] mcd z` dvnn did odkd
`ede ,ceqid l` dvnzi dncy mewna dyrzy d`fdd lr mb cnll

.oezgzd xiwd
serd zfig` ote` edn `ziixane mi`xen` ixacn d`ian `xnbd

:dwilnd zraïé÷ìBî ãöék ,áø øîà äiáBè øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨¨©©¥©§¦
,óBòä úàhçe ,eci ska serd qipknåétb æçBà[serd itpk-]ézLa ©©¨¥©¨¦§¥

,úBòaöà,rav`l dn`d oia,úBòaöà ézLa íéìâø ézLeoia ¤§¨§¥©§©¦¦§¥¤§¨
,lceb`l rav`d oia x`evd z` qipkne ,zxfl dvinwdçúBîe¥©

døàeö[oexbd-]áçBø ìòabBìãebakey dx`evy cerae ,[elceb`-] ©¨¨©©¨
oeilrd ewlg z` ea urep lceb`d ly oezgzd ewlg lr.d÷ìBîe§¨

àðz àúéðúîaote`a ,serd zfig`l zxg` jxc epy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨
yøálî àøtéöetxere cid oeeikl eipt ,cid aba ,uegan feg` serd ± ¦§¨¦§©

.dlrnlåétb æçBà[eitpk-],úBòaöà ézLa,dvinwl dn`d oia ¥©¨¦§¥¤§¨
,úBòaöà ézLa íéìâø éðLe,zxfl dvinwd oiaìò Bøàeö çúBîe §¥©§©¦¦§¥¤§¨¥©©¨©

åéúBòaöà ézL áçBø,rav`de dn`d ,zexg`deå .÷ìBîdcearBæ ©§¥¤§§¨¥§Ç
`id.Lc÷naL äL÷ äãBáò£¨¨¨¤©¦§¨

dwilndy dpnn rnyny `ziixad ixac meiq z` zxxan `xnbd
efe' zxn` :`xnbd zl`ey .ycwnay xzeia dywd dceard `id

m`d ,'ycwnay dyw dcearBæàkéàäå ,àì eúå àéäyi `lde ± Ç¦§Ÿ§¨¦¨
mbäðéôçå äöéî÷dcear `id efy xn`p odn zg` lk lr s`y §¦¨©£¦¨

.ycwnay dyw
:`xnbd zvxznàîéà àlà,jk `ziixad z` x`ae xen` ±,Bæ ¤¨¥¨Ç

`id ,dwilnd,Lc÷naL úBL÷ úBãBáòî äL÷ äãBáòzg` xnelk £¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
.dcigid dppi` j` ,zeywd zeceardn

äðùî
:serd zler zaxwd xcqa zwqer epzpynãöék óBòä úìBòdzid ©¨¥©
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המשך בעמוד קלמ



xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc migaf(iyiy meil)

a okeóBòä úàhç[da zlqet dnyl `ly zaygny]àlL B÷ìnL ©©¨¤§¨¤Ÿ
ìdîLxg` oaxw myl `l`ävéîez`ícäzaygna,Bpîæì õeç ¦§¨¦¨©¨¦§©

÷ìnL Bàzaygnaävéîe Bpîæì õeçz`ì àlL BîcdîL`l` ¤¨©¦§©¦¨¨¤Ÿ¦§¨
,xg` oaxw mylävéîe ÷ìnL Bàz`ì àlL ícäeäæ ,dîLlk - ¤¨©¦¨©¨¤Ÿ¦§¨¤
mipte` md el`,Búåöîk øéznä áø÷ àlLueg' aygy calny ¤Ÿ¨©©©¦§¦§¨

z`hga e` 'enewnl ueg' oebk ,zexg` leqt zeaygn mb ayg 'epnfl
lqtp `l` lbtzn oaxwd oi` el` lka ok lre ,'dnyl `ly' serd

.zxk aiig epi` exyan lke`de ,cala
ueg' zaygn mb ea eaygy oaxwd ly eipic z` d`ian dpynd
ayegd :dnvr dcear dze`ae 'enewnl ueg' zaygn mbe 'epnfl

oaxwd zecear zraúéfk ìBëàìepnnõeçae ['enewnl ueg']úéfk ¤¡©©¦©©©¦
lek`l epnn sqepøçîìaygy ,xcqd z` jtdy e` ,['epnfl ueg'] §¨¨

epnn lek`løçîì úéfke ['epnfl ueg']úéfklek`l epnn sqepõeça ©©¦§¨¨©©¦©
lek`l aygy e` ,['enewnl ueg']õeça úéæ éöçke,øçîì úéæ éöçk ©£¦©¦©©£¦©¦§¨¨
lek`l aygy ,jetd xcqa e`øçîì úéæ éöçke,õeça úéæ éöçk ©£¦©¦§¨¨©£¦©¦©

el` lkaìeñtoaxwdúøk Ba ïéàåmb axiry itl ,ezlik`a ¨§¥¨¥
.ezevnk xiznd axw `le 'enewnl ueg' zaygn,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨

ììkä äæzaygne 'epnfl ueg' zaygn ,zeaygn izy aygy ina ¤©§¨
y ,'enewnl ueg'ïîfä úáLçî íà[epnfl ueg-]úáLçîì äîã÷ ¦©£¤¤©§©¨§¨§©£¤¤

íB÷näoaxwd ,[enewnl ueg-]içå ìebétíàå ,úøk åéìò ïéáé ©¨¦§©¨¦¨¨¨¥§¦
,ïîfä úáLçîì äîã÷ íB÷nä úáLçîoaxwd,úøk Ba ïéàå ìeñt ©£¤¤©¨¨§¨§©£¤¤©§©¨§¥¨¥

'epnfl ueg' `id m`e ,dpey`xd ezaygn xg` mikled mlerly
.lbtzp `l j` lqtp 'enewnl ueg' `id m`e ,oaxwd lbtzníéîëçå]©£¨¦

,äæå äæ ,íéøîBà,mewnd zaygnl onfd zaygn z` micwdy oia §¦¤¨¤
,onfd zaygnl mewnd zaygn z` micwdy oiaeBa ïéàå ìeñẗ§¥

.[úøk̈¥
ayg :zifkn zegta zeaygn aexir zece` sqep oicéöçk ìBëàì¤¡©£¦

úéæ'enewnl ueg' e` 'epnfl ueg'úéæ éöçk øéè÷äìee` 'epnfl ueg' ©¦§©§¦©£¦©¦
,'enewnl ueg'øLk,oaxwd,ïéôøèöî äøè÷äå äìéëà ïéàLepi`y ¨¥¤¥£¦¨§©§¨¨¦§¨§¦

zifk xihwdl e` mly zifk lek`l aeygi m` `l` lbtzn e` lqtp
.mnewnl ueg e` mpnfl ueg mly

àøîâ
zler ly dipic z` miaezkd on zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:serdïðaø eðzweqta xn`p ,`ziixaa(eh ` `xwie)l` odMd Faixwde' ¨©¨¨§¦§¦©Ÿ¥¤
,'gAfOd xiw lr Fnc dvnpe dgAfOd xihwde FW`x z` wlnE gAfOd©¦§¥©¨©¤Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¦§¨¨©¦©¦§¥©

.serd zler ipic z` weqtdn cenll yie
` ser mb dacpa `iadl xyt`y zcnel `ziixad:cala cg

øîBì ãeîìz äî ,'Báéø÷äå'y ,z`f xn`p dn myl -L éôìxak §¦§¦©©§©§¦§
øîàpeiptly weqta(ci weqt my)'dl FpAxw dlr sFrd on m`e' ¤¡©§¦¦¨Ÿ¨¨§¨©

äðBiä éða ïî Bà íéøBzä ïî áéø÷äå,'FpAxw z`jixv did `l §¦§¦¦©¦¦§¥©¨¤¨§¨
xnel aezkdxnele dnvr dwilna geztl eilr dide ,eaixwiy aey

y ,df oic cnll aezkd `a `l` .'eke 'ey`x z` odkd wlne'ìBëé̈
y xnel iziidî úBçôé àì óBò ácðúnä`iadlïéãéøt éðM ©¦§©¥Ÿ¦§¦§¥§¥¦

,[milfeb-],'Báéø÷äå' øîBì ãeîìzdvex m`y ,cigi oeylaeléôà ©§©§¦§¦£¦
.àéáé úçà äãéøt§¥¨©©¨¦

Faixwde' :`weec odk ici lr ziyrp dwilndy zcnel `ziixad§¦§¦
Faixwde' xnel did ic `lde ,'gAfOd l` odMdäî ,'çaænä ìà ©Ÿ¥¤©¦§¥©§¦§¦¤©¦§¥©©

øîBì ãeîìzFaixwde' xn`p dnl -.'ïäkäaezkd `a `l`òBa÷ì ©§©§¦§¦©Ÿ¥¦§©
Bì[oaxwl-],ïäkdnle .cala odka `l` xfa dxyk dwilnd oi`y Ÿ¥

itl ,z`f cnll aezkd jxvedìBëiLxnel iziidïéc àìäålw-] ¤¨©£Ÿ¦
[xnegeàeä,xne` iziid jky ,odk jxhvi `ly,ïàö ïa äîexnelk ©¤Ÿ

,dndad on `ad oaxwLaezkdïBôö Bì òáwepi`y ,ezhigyl ¤¨©¨
,oetva `l` hgypBì òá÷ àìaezkdïäkdhigyy ,ezhigyl Ÿ¨©Ÿ¥
oaxw ,xfa dxiykBì òá÷ àlL óBòaezkd,ïBôödxiyk dwilndy ¤Ÿ¨©¨

m`d ,oetva `ly mbïäk Bì òa÷é àlL ïéc Bðéàdidze ,ezwilnl ¥¦¤Ÿ¦§©Ÿ¥
.dhigyk xfa dxiyk dwilnd(ìà) øîBì ãeîìzFaixwde'ïäkä ©§©¤§¦§¦©Ÿ¥

,'gAfOd l`ïäk Bì òBa÷ì.ezwilna ¤©¦§¥©¦§©Ÿ¥

:oikqa `le odkd ly epxetva `id dwilndy zcnel `ziixadìBëé̈
y xnel iziidep÷ìîéodkdàeä ïéãå ,ïékñaok cenll yi `lde - ¦§§¤§©¦§¦

,xnel yi jky ,oikqa ziyrp dwilndy ,xnege lwníà äîe¨¦
dì òá÷ àlL äèéçLaezkdïäk,xfa dxyk `idedì òá÷aezkd §¦¨¤Ÿ¨©¨Ÿ¥¨©¨
dì òáwL ä÷éìî ,éìkaezkd,ïäkm`d ,xen`keòa÷iL ïéc Bðéà §¦§¦¨¤¨©¨Ÿ¥¥¦¤¦§©

,éìk dì.ilka dwilnd dyrizeøîBì ãeîìzd Faixwde'ïäkl` ¨§¦©§©§¦§¦©Ÿ¥¤
gAfOd,àáé÷ò éaø øîà .'÷ìîecnll `a `l 'odkd' xn`py dn ©¦§¥©¨©¨©©¦£¦¨

,jkl weqt jixv oi`y ,odka dwilndyøfL Ezòc ìò äìòz éëå§¦©£¤©©§§¤¨
,çaæî éaâì áø÷,odka dwilny i`ce ok lreøîBì ãeîìz äî àlà ¨¥§©¥¦§¥©¤¨©©§©

d','ïäkcnlle ,'wlnE' eixg` xn`py meyn ok xn`py `l`àäzL ©Ÿ¥¨©¤§¥
dBîöòa ä÷éìî[eteba-]ìLd,ïäk`le epxetva epwlniy epiide §¦¨§©§¤Ÿ¥

.oikqa
:gafnd ly oeilrd eivga dwilndy zcnel `ziixadìBëéiziid ¨

y xneläp÷ìîé,gafna mewn lka,ähîlî ïéa äìòîìî ïéa ¦§§¤¨¥¦§©§¨¥¦§©¨
÷ìîe' øîBì ãeîìzFW`x z`øéè÷äåyiwdl aezkd `a ,'dgAfOd ©§©¨©¤Ÿ§¦§¦©¦§¥¨

,dxhwdl dwilnäøè÷ä äîziyrp,çaænä Làøamewn my ixdy ¨©§¨¨§Ÿ©¦§¥©
,dkxrndä÷éìî óàziyrp,çaænä Làøa.oeilrd eivga xnelk ©§¦¨§Ÿ©¦§¥©

wilndy zcnel `ziixad:sxerd len ziyrp d,'÷ìîe'aezkd `a ¨©
welniy cnlløîBà äzà .óøBò ìenîziyrp dwilndyìenî ¦¤©¨¥¦

Bà ,óøBòy xn`p `ny,øàevä ïî àlà Bðéàdxez dxn` `l ixdy ¤¥¤¨¦©©¨
.wlen `ed okidn serd zleraàeä ïéãå,z`f cenll yi - §¦

,sxer len `id dwilndyïàk øîàðserd zleraøîàðå ,'÷ìîe' ¤¡©¨¨©§¤¡©
ïläìserd z`hga(g d `xwie)ïläl äî ,'÷ìîe'serd z`hga §©¨¨©©§©¨

`id dwilnd,óøBò ìenî,'FRxr lEOn FW`x z` wlnE' my xn`pk ¦¤¨©¤Ÿ¦¨§
ïàk óà`id dwilnd serd zlera.óøBò ìenî ©¨¦¤

oke ,mipniq ipya `id serd zlera dwilny zcnel `ziixad
:envrl sebde envrl y`xd axw dxhwdayéà[xn`p m`d-]äî ¦©

ïlälserd z`hga÷ìBî,hyed e` dpwd ,cg` oniqìécáî Bðéàå §©¨¥§¥©§¦
xn`py ,mipniqd ipy z` welnl(my),'liCai `le'ïàk óàzlera §Ÿ©§¦©¨

serd÷ìBîcg` oniqìécáî Bðéàå,mdipy z` welnløîBì ãeîìz ¥§¥©§¦©§©
÷ìîe'FW`x z`øéè÷äådwiln yiwdl aezkd `a ,'dgAfOd ¨©¤Ÿ§¦§¦©¦§¥¨

,dxhwdläîaäøè÷äz` xihwnå Bîöòì Làøäz`,Bîöòì óebä ¨©§¨¨¨Ÿ§©§§©§©§
,cgi mxihwn oi`yóàaä÷éìîdidiy cr wlenBîöòì Làøä ©§¦¨¨Ÿ§©§

.Bîöòì óebäå§©§©§
å Bîöòa Làøä úøè÷äL ïépîezxhwdøîàpL ,Bîöòa óebämy) ¦©¦¤©§¨©¨Ÿ§©§§©§©§¤¤¡©

(fi `liCai `l eitpka Fz` rQWe'Búà øéè÷äå,'dgAfOd odMdéøä §¦©Ÿ¦§¨¨Ÿ©§¦§¦§¦Ÿ©Ÿ¥©¦§¥¨£¥
íéi÷î éðà äî àä ,äøeîà óebä úøè÷ädxhwdd dltkpy dn ©§¨©©£¨¨¨£¦§©¥

FW`x z` wlnE' my xn`pk ,mincewd miweqta dxn`peøéè÷äå ¨©¤Ÿ§¦§¦
,'äçaænäy jgxk lráeúkä Làøä úøè÷äaoey`xd.øaãî ©¦§¥¨§©§¨©¨Ÿ©¨§©¥

dwilne ,envrl sebd z`e envrl y`xd z` xihwny epcnle
eidiy cr wleny ote`a ziyrp `id mby ,ywida dxhwdn zcnel

.envrl sebde envrl y`xd
:serd mc lk z` zevnl yiy zcnel `ziixad,'Bîã äöîðå'`le §¦§¨¨

enc z` dvnny cenll yie ,'encn dvnpe' xn`p.Blek
dlrne gafnd ivgn `ed ievind mewn mby zcnel `ziixad:ìà'¤
äæéàå ,ìëéää øé÷ ìò àìå Lákä øé÷ ìò àìå ,'çaænä øé÷xiw ¦©¦§¥©§Ÿ©¦©¤¤§Ÿ©¦©¥¨§¥¤

`edäæ,eilr dvnnyäædïBéìòä øé÷eivgn epiidc ,gafnd ly ¤¤¦¨¤§
.dlrnleBày xn`p `nyBðéàoeilrd xiwdàlàd.ïBzçzä øé÷ ¥¤¨¦©©§
àeä ïéãå,dhnl dvnny xnege lwn cenll yi `lde -äîäa äî §¦©§¥¨

Lmcdúàhçgafna ozip,äìòîìmcdúìBògafna ozip,ähîì §©¨¨§©§¨¨¨§©¨
L óBòmcBúàhçozipL ïéc Bðéà ähîìmc mbBúìBòozpi,ähîì §©¨§©¨¥¦§¨§©¨

÷ìîe' øîBì ãeîìzFW`x z`øéè÷äådgAfOdBîã äöîðåxiw lr ©§©¨©¤Ÿ§¦§¦©¦§¥¨§¦§¨¨©¦
,'gAfOd,dyweEzòc ìò äìòz éëåyL øçàìxakøæBç øéè÷ä ©¦§¥©§¦©£¤©©§§§©©§¦§¦¥
ävîîe,ok xnel okzid ,mcd z`àlàaezkd `a jgxk lrøîBì §©¤¤¨©

Eìy cnlle dxhwdl ievin yiwdl yiyäîdäøè÷äziyrpLàøa §¨©§¨¨§Ÿ
,çaænä,dkxrnd mewn myyóàdéevéîdyrp,çaænä Làøa ©¦§¥©©¦§Ÿ©¦§¥©

.oeilrd eivga xnelk
lk z` epcnly xg` :serd zler zcear xcq z` znkqn `ziixad
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המשך בעמוד קע

oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.øîåì ãåîìú äî åáéø÷äådn gafnd l` odkd eaixwde aizk serd zlera

lr ey`x z` odkd wlne dixza aezkile 'ebe mixezd on aixwde aizk `d l"z

:gafnd.ïéãéøô:zelfeb.ïäë åì òåá÷ì:xf epwlni `ly.ïäë åì òá÷ àìdhigyc

:dxiyk xfa.éìë äì òá÷sc) oiwxit jci`a onwl zlk`nd z` gwien ol `wtpc

:(:fv.'åë àáé÷ò éáø øîà ÷ìîå ïäë ì"ú
:dl xn`w `aiwr 'x dlek.ïäë ìù åîöòá

:oikqa `le epxetva.äìòîì ïéá:hegd on

.øàåöä ïî:oexbd on.ïìäì øîàðåz`hga

:[serd].åúåà øéè÷äå`le eitpka rqye

e licaidxn`py dn rcei ip` eze` xihwd

zxhwda xihwde ey`x z` wlne dligz

:y`xd.åìåë åîã:encn dvnpe aizk `lcn

.äöîî àåä øéè÷äù øçàîievina z"`e

:elek enc `niiwn `l sebdâ"äwlne l"z

jzrc lr dlrz ike enc dvnpe xihwde

dxhwd dn jl xnel `l` dvnn xihwdyn

:gafnd y`xa ievind s` gafnd y`xa

:opiqxb zigxfn zinexc oxwl `aeäèîì
.åéìâøî:dn` aaeqd on dhnl hegdyàìà

.çáæîä ùàøáenc dvnpe xihwde opirac

:dxhwd mewnl jenqd xiwa ievin `diy
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`oifgeקסד mipya cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

mr wtfd cbpky xere dvep lhepe daex` oink wtfd zeaiaq xerd z` xcew cvik `d

:xzei lhepe eixg` jynp xerdy `l dxicw `la la` wtfd.øîåà àåä ïëåoeynya

:ded ciac `icda yxtn mzde.'éðúîipya dwlny z`hg zwilna licad ipzwc

:xfrl` iaxk `lc leqt oipniq.ïéìéãáîù:lqt `l licad m`y.åäééðéá éàîxnelk

:ibltinw i`naøáñ ÷"ú.d`fd xza ievin

dvnn egxk lrac oeike akrn serd z`hga

dler dyrn lk ciarw lican zxn` i` mc

ievin dlerc ievine zlcaen dwiln z`hga

z`hgc opz (.eq sc) onwle da ciarc `ed

z`hg myl dler dyrnk d`yry serd

:dleqt.áëòî àì øáñ ù"øá à"øåjklid

xg`l dvni `le licai licadl dvx m`

meyn i`e dler dyrn dil car `le dlcad

ivn dler dyrn e`lc oeik dlcada dpiyc

b"d :`ed `nlra xya jezig da xninl

àëéà óåòä úìåòá éðù ïîéñá äééäù
åäééðéámipniq 'a ekixvd serd zlera .

`ki` oniql oniq oia diidy xeriy ddye

oniql oniq oia diidya da liqt i` ediipia

:`l e` dndakéðù ïîéñá äééäù øáñ ÷"ú
.äìñô àì óåòä úìåòázhigyl inc `lc

meyn mipniq 'a `ira dndac `nrhc dnda

my jklid cg` oniqa `zeig `wtp `lc

cg` oniqa ser la` mdipy lr dhigy

dlcad zevn serd zlere `zeig `wqt

dwiln my la` dlr `ki`c `ed `nlra

diidy `ipdn `le oey`xd lr `l` lg epi`

`lac b"r` da licady z`hge ipya leqtl

onwl ipzck oniql oniq oia xyt` i` diidy

zwxtne dxcy jzeg dligzay oizrnya

xya aexe ekzeg oniql ribd xya aex `la

zi`c ab lr s` xya aex zkizg `idde enr

oia diidy dlerac oeik diidy xeriy dia

ciar z`hga dicar i` dlqt `l oniql oniq

:z`hga dler dyrnøáñ ù"øá à"øå
.äìñô óåòä úìåòá éðù ïîéñá äééäùjkld

`la dl `"`y oeik da licady z`hg

dler dyrn o`k oi` oniql oniq oia diidy

`nlra xya jzgne `kil diidy dlerac

:`ed.åäééðéá àëéà áëòî øùá áåødlqt ipy oniqa dlera diidy `nlr ilekce

i`e dil jizgn `l i` akrn `l z`hga xya aex jezig w"zl ibilt `da `kde

xfrl` iaxe dler dyrn o`k yie diidy `la oipniq ipy dil ciar lican zxn`

ke `ed oey`x oniq xg` ezkizge akrn z`hga xya aex xaq oerny iaxa`lc oei

:dler dyrn o`k oi` miizpia diidy `la ibqáåø ïðéòáã ììëî.äìéçúëì øùáä
:oniqd xg` xya aex jezgl ira dligzkl ecen edlekc llkn `aekira ibltinwcn

.äøãù:dxcyd heg.ú÷øôî:x`evd mvr.øùá áåø àìáopixn`ck aiaq ztwnd

elit`e d`nhne dliap dnr xya aexe zwxtn dxayp (:k sc oileg) oihgey lkda

da `ipdn `le dzn dil `ied oniqd mcew xya aex jzeg ded i` jklid zqkxtn

:od ipiqn dynl dkld oipniqe dwiln.íéðù áåø åà íéðùsc my) oihgey lkda

:i`xwa da ibilt mzde y"xa `"xl mipy aex opaxl mipy opixn` (.`käéî÷ äåøîà
.äéîøé 'øã:oerny iaxa `"xc `nrha ibiltc i`xen` jpdc `zbelt jdl
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ìéãáäm`y `id z`hg k"za opiyxcck `gip z`hga .leqt dlera licad `le z`hga

olpn dyw dlera la` dleqt da dpiyy lkc d"de dleqt dnyl `ly dwln

c ceredxhwd dne 'ek o`k s` envra sebde envra y`xd dxhwd dn `tli dxhwdn

d`yrc oeik dhnl d`yry ser zwilnn dyw oke zakrn dpi` dlcad s` zakrn dpi`

ikid ike dpine dpin oec `tli dxhwdn dhnl

inp dlrnl wln `l xyk dlrnl xihwd `lc

:xykãöéëzeipyn jpd lk .xiznd axw

wcwcl ikixv zegpnce `zliknc w"tce `kdc

:edlek ikixv i`n`ãéáò÷dler dyrn

aiyg `l dhnl dfe dlrnl dfy dn .z`hga

:iepiy dil

éáøå`l z`hga ievin xaq y"xa xfrl`

licai licadl dvx m` jklid .akrn

dler dyrn ciar `le dlcad xg` dvni `le

[dvin `lc oeik] dlcada dpiyc meyn i`e

xya jezig ied lican ik k"` dler dyrnk

oilegc w"tac dywe qxhpewa yxit jk `nlra

htynk y"xa xfrl` iax yixcc (:`k sc)

seba y`xd fge` `edyk oldl dn serd z`hg

`l` jzeg oi`y serd zlera dipin silie dfne

ixnbl lican ira i` `d sili ikid mipy aex

y`xd fge` `edyk yxtl oileki epiide z`hga

oldl dn xn`wcne xn`w dvxi m` dfne seba

oniq `"k jezgi `l dvxi m`y epiid cg` oniqa

ipzwc lirl mzdc `ziixan dyw la` cg`

e` opaxl mipy mzd yxtne mipy aex e` mipy

iaxk dlek dnwel y"xa xfrl` 'xl mipy aex

mipy aex ira i`e mipy ira i`c y"xa xfrl`

zilh iab inp (.bkw sc my) ahexde xerd wxtae

iwene dxedhe xeaig dpi` aey daex drxwpy

dlr qg `lc oeikc mei zleah zilha dl

rxw `le qiig `nlic xninl `kil dlah`e

`l` jixte opixfb mei zleah dpi`yk la` daex

iz` `l `nlic xfbil y"xa xfrl` iaxl dzrn

lk jezgl xeq` oi` i` `zyde `aex carinl

d`xpe qiig `nlic llk my xfbnl l"l mipyd

la` d`fd xg`ly dlcada ef `ibeq lk yxtl

xn`c dleqtc ibilt `l `nlr ilek d`fd mcew

miwil` oa oerny iax `wece licai `l `xw

d`fd mcew elit`e mipyd lk licadl lekic y"xa xfrl` iaxl `xaq jd dil zi` onwlc

`ibeqe licadl jixv oi` `xwc licai `l yxtn `dc llk dlcada leqt xeqi` dil zile

axk `l` dizeek `lc (.bkw sc my) ahexde xerdc `idde (:`k sc) `nw wxt oilegc

ax xn` ediinrh i`n 'it ediipia i`n `zrny dlekc `yexit ikde iia`e daxe `cqg

z`hg ievin ixaq opaxc ediipia `ki` akrn serd z`hg ievin `cqgdfdyke akrn serd

xya jzgn aiyg `l d`fd xg`l ipy oniq licadyk jklid dzeevn dxnbp `l oiicr

ievin mcew mipya dlcad o`k yiy z`hga dler dyrn dyry meyn leqte `nlra

xg`l licanyke ozeevn lk dxnbp xake akrn epi` ievinc xaq y"xa `"xe dlera enk

ipy oniqa diidyc [xaq] `cqg axc l"v `zyde `nlra xya jzgn `l` epi` d`fd

dyrn o`k oi` d`fd xg`l licadyk opaxl leqt i`n` akrn i`c akrn `l serd zlera

oniq zwiln oia d`fd zeyrl el xyt` i`e jka dler ly dxykd oi`e ddy ixdy dler

`ki` akrn serd zlera ipy oniqa diidy yxtn daxe ddyi `ly ipy oniql oey`x

`ki` akrn xya aexc yxtn iia`e akrn y"xa xfrl` iaxle akrn `l opaxlc ediipia

xya aex jzg `lc `kid eh` opixfb (d`fdd xg`l elit` oey`xd oniq mr licadl xeq` n"n) oey`xd oniq mr xya aex jizg `lc oipnif jkle akrn `l xya aex ixaq opaxe ediipia

oilegc w"tc iia`l leqte licane cner dzn d`fdd xg`l licanyke oey`x oniq mr xya aex jzg xaky dler dyrn o`k oi`c lqt `l jkle akrn xya aex xaq oerny iaxa `"xe

axc inrh jpd 'it dinxi iaxc dinw opax dexn` xn`w xcde dlcad zevn miiwl ickc `nrh dil zile wlene cner dzn ike oipniq ipy `irac serd zler jl iywz jixtc (:k sc)

licadl v"` licai `l i`ne serd z`hga oilicany izrny oerny iaxa `"x did xne` zct oa xfrl` iax meyn miwil` oa y"x xn`c `d edl `riny `l edl xn` iia`e daxe `cqg

lirl xn`w i`n k"` y"xa xfrl` iaxl elit`e d`fd mcew licadl xeq`c edciclc z"`e licadl xzen d`fdd mcew s`e iia`e daxe `cqg ax yixtc inrh jpd lkl oikixv `le 'it

lr dncn dfne lican oi`e dtxr lenn dy`x wln ziyrp dzid cvik serd z`hg ipzwc `yixc `inec d`fd mcew 'ipzn dxe`kl `d y"xa `"xk `lc oizipzn
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,akrn ekezig m`ììkî[wiicl yi-]ïðéòác)äléçza øNa áBø(ã ¦§¨§¨¦©¨¨©§¦¨

:`xnbd zxne` .xya aex jezgl jixvy micen lkd dligzkly ±
ïéà,xacd oekp ,ok` ±àéðúäå,`ziixaa epipy oke ±ïé÷ìBî ãöék ¦§¨©§¨¥©§¦

CúBç ,óBòä úàhçodkdú÷øôîe äøãLàìa ,z` oiicr jezgiy ©©¨¥¦§¨©§¤¤§Ÿ
áBødòébnL ãò ,øNaekezigaBà èLåeì òébä .äðwì Bà èLåeì ¨¨©¤©¦©©¤¤©¨¤¦¦©©¤¤

ãçà ïîéñ CúBç ,äðwìmdnBaeø Bà,oniq lyåmb jzegøNa áBø ©¨¤¥¦¨¤¨§¨¨
,Bnò.dwilnd zcear dnlyp dfae,äìBòáemb dyer ,serd zler ¦¨¨

lk z` `l` cg` oniq wx `l jzegy `l` ,z`hga xn`pk ok
d,íéðLoilega minkg zrcl dfe(:`k),Bàwx jzegyíéðL áBø`le §©¦§©¦

oerny iaxa xfrl` iax zrcl dfe ,mipyd lk z`(my)ef `ziixaae .
aex z` mb ,cg` oniq caln z`hga jezgl yiy ,lirlck x`ean

.xyad
.mincewd mi`xen`d lk lr zwlegd ziriax drc d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`äeøîàax ixac z` exn` ±,iia`e `axe `cqg ©§¨
,oerny iaxa xfrl` iax ixac xe`iaa ewlgpydén÷[iptl-]éaøc ©¥§©¦

eäì òéîL àì ,øîà ,äéîøéz` mircei mpi` m`d ±àä[dn-] ¦§§¨¨©Ÿ§¦©§¨
íeMî úãt ïa øæòìà éaø íeMî íé÷éìà ïa ïBòîL éaø øîàc§¨©©¦¦§¤¤§¨¦¦©¦¤§¨¨¤§¨¦

,òenL ïa øæòìà éaøy,ïBòîL éaøa øæòìà éaø äéä øîBà ©¦¤§¨¨¤©©¥¨¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
,ïéìécánL óBòä úàhça ézòîL,xeqi` mey jka oi`eéàîe ¨©§¦§©©¨¤©§¦¦©

[edne-]'ìécáé àì',licadl xeq`l dxezd d`a `l ,weqta xn`py Ÿ©§¦
xnel `l`
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc migaf(ycew zay meil)

yéøö ïéà,ìécáäì Cdyrn dyr elit`e ,licad m` mb dxyk okle ¥¨¦§©§¦
.xaca leqt oi`y ,z`hga dler

weqtd z` yxtn oerny iaxa xfrl` iaxy ef dhiya dpc `xnbd
:llk dlcad xeqi` cnll `a `ly 'licai `l' z`hga aezkdøîà̈©

äzòî àlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì`l' xen`dy ¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨¥©¨
,licadl jixv epi`y dpeekd `l` licadl `ly dxdf` epi` 'licai

ok m`éabdxek e` gzetøBa,eiwfp lr aiigyáéúëcxeaa eazeny) ©¥¦§¦
(bl `kxA Wi` dxki iM F` xFA Wi` gYti ike'epqëé àìådOW ltpe §¦¦§©¦¦¦§¤¦Ÿ§Ÿ§©¤§¨©¨¨

m`d ,'xFng F` xFXénð éëädxezd zpeek z` my mb yxtp jk ± £¨¦©¦
éøö ïéàcúBqëì C,`xnbd zvxzn .xead z`àzLä éëäjk ike ± §¥¨¦§©¨¦©§¨

`ld ,dzr xnel dz` dvexíúä,xeaa my ±áéúëc ïåékxg`l ¨¨¥¨¦§¦
okn(cl my),'ílLé øBaä ìòa'y o`kn gkenéîøc àeä déålò ©©©§©¥¦¨¥¦§¦

ééeqëìaiigzp dnl ok `l m`y ,xead z` zeqkl eilr lhen ± §©¥
,ezeqkl jixv oi`y `id dpeekdy llk yxtl oi`e ,eiwfp lr mlyl

àëä ìáà,'licai `l' da xn`py serd z`hga o`k ±éãkîixd ± £¨¨¨¦§¦
áéúkserd zleraBáéø÷äå'xn`py dnne 'gAfOd l` odMd §¦§¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©

[dpey daxwd el yiy rnyny 'eze` aixwde' epiide] 'eaixwde'
y rnyn,óBòä úìBòì óBòä úàhç ïéa áeúkä ÷lçody cnlle ¦¥©¨¥©©¨§©¨

dlera eli`e lican epi` serd z`hgy epiide ,odipica zepey
oilega ok eyxc xy`ke ,lican(.`k)aiig lkd zrcl `ld dlerae ,

ok m`e ,licadl `ed'ìécáé àì'serd z`hga xn`pd,éì änìdn Ÿ©§¦¨¨¦
i`ce ,ea xn`pdpéî òîLy [epnid cenll yi-]éøö ïéàcáäì C.ìé §©¦¨¥¨¦§©§¦

oerny iaxa xfrl` iaxl did `l z`hga licadl xeq` did m`y
epl oi`y ,da licadl xzeny wx `l` ,dlera licadl aiigy xewn
,mdipia iepiy didiy wx `l` ,jk ick cr z`hgn dler wlgl xewn
e` ,licadl xzen dlerae licadl xeq` z`hgay e` epiidc
iax zrcy oeike ,licadl aiig dlerae licadl zeyx z`hgay
z`hgay gken `linn ,licadl aiig dleray oerny iaxa xfrl`

.licadl zeyx
,dleqt sebd mc dvin `le y`xd mc dvin ,dpyna epipyíc ävéî¦¨©

óebä.dxyk y`xd mc dvin `le ©
:oicd xewn z` zx`an `xnbdïðaø eðzzlera xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

serd(fi ` `xwie)`a 'dler'y weqtd z` yexcl yie ,'`Ed dlFr'¨
weqtd on miyxec ok lre ,`ivedle hrnl `a '`ed'e zeaxl

y'äìBò'dxyky daxnävénL ét ìò óàz`àìå óebä íc ¨©©¦¤¦¨©©§Ÿ
ävéîz`ìBëé ,Làøä ícm`y ,jtidl mb oky xne` iziid ¦¨©¨Ÿ¨

óebä íc ävéî àìå Làøä íc ävéî,dxyk `dzøîBì ãeîìz ¦¨©¨Ÿ§Ÿ¦¨©©©§©
'àeä'm` eli`e ,dxiykdl yi cala sebd mc dvin m`y hrnl

.dleqt ,cala y`xd mc dvin
:`xnbd zl`ey .cenild jxc z` zxxan `xnbdàãeîìz éàî± ©©§¨

mihrnne y`xd mc z` miaxny df oic `ziixaa `pzd cnl cvik
,`xnbd zvxzn .jtidd `le ,sebd mc z`,àðéáø øîàcinrdl yi ¨©©¦¨
y meyn ,`weec sebd mc lr ieaixd z`àøazñîokíéîc áBøc ¦§©§¨§¨¦

éçéëL óebamc z` sicrdl dxezd zrcy i`ce jkle ,[miievn-] ©§¦¦
.y`xd mc lr sebd

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

óåòä úàèç ¯ éòéáù ÷øô

serd z`hg ,serd zepaxw ipica wqer df wxtikxc .serd zlere
zeaygn ipic mb oke ,mcewd wxta ex`azp xak el` zepaxw ziiyr
eyrpy miiepiy ly mdipic z` hxtne siqen df wxt .mday leqt
xy`k mb mdipiae ,`l izni`e milqet md izni` ,el` zepaxwa
miiepiy ici lr z`hga dler iyrne dlera z`hg iyrn dyr

.odizenewna e` odizeceara
mileqt miniiw .drilad zia z`neh `ed wxta xaecnd sqep oipr
`ed ok lre ,dliapk serd z` miaiygnd serd zepaxwa mipey
eleqt' miaygp mdy ,mixg` mileqt miniiwe ,drilad ziaa `nhn
wxta .`nhn epi`e dliap oic eilr oi` leqt oaxwdy s`y ,'ycewa
mpi` izni`e oaxwd z` milapn md izni` ,mileqtd mipecip

.ycewa mleqty itl milapn
:mipic dnk dfa zhxtne ,da dpiyy z`hg oica zgzet dpynd

.`dàNòL óBòä úàhç[dizecear z` dyry-]ähîì,gafna ©©¨¤£¨¨§©¨
,gafnd ly oezgzd eivga epiidcäNòîkd zecear,úàhçwlny §©£¥©¨

z`f dyre ,edvin aeye dnc dfde cala cg` oniqìíLoaxw §¥
,äøéLk ,úàhçdzevn idefe dpic edf ixdy. ©¨§¥¨

dhnl dizecear z` dyr m` mle` .aäNòîkoaxwúàhç`l` §©£¥©¨
el` zecear caer `edy ayigyìíLoaxw,äìBòz` dyry e` §¥¨

dhnl dizecearäNòîkoaxwäìBòobedk ayg ezaygnay s` §©£¥¨
z`f dyer `edyì,úàhç íLd`yr mby e`äìBò äNòîkmbe §¥©¨§©£¥¨
dziiyra ayigì,äìBò íLef ixd el` lkaäìeñtz`hgy ,ixnbl §¥¨§¨

.dnyl `ly d`yr m` oiae dizeceara dpiy m` oia zlqtp
.bdàNòz`hgl,äìòîìdf oi`y gafnd ly oeilrd eivga epiidc £¨¨§©§¨

,dnewn,ïlek äNòîkmipte`d lkn cg` df mr didy xnelk §©£¥¨
elit`e ,jtidde z`hg myl dler dyrnk oebk ,lirl mixkfpd

,z`hg myl z`hg dyrnk,äìeñt.da lqet mewn iepiyy §¨
:mdipice dlera el` mipte` zhxtn dpynd

.`dàNòL óBòä úìBò[dizecear z` dyry-]äìòîì,gafna ©¨¤£¨¨§©§¨
,gafnd ly oeilrd eivga epiidcäNòîkd zecear,äìBòwlny §©£¥¨

z`f dyre ,dnc z` dvine mipniq ipyaìíLoaxw,äøéLk ,äìBò §¥¨§¥¨
.dzeevn idefe dpic edf ixdy
dlrnl dizecear z` dyr .aäNòîkoaxwäìBòayig la` dpick §©£¥¨

myl oze` caer `edyì,úàhç íL`id dfa mb,äøéLkzaygny §¥©¨§¥¨
,dlera zlqet dpi` dnyl `lyäúìò àlL ãáìáe[zaygp-] ¦§©¤Ÿ¨§¨

äéìòáì.xg` dler oaxw `iadl mdilry ,mzaeg meiwk ¦§¨¤¨
dlrnl dizecear z` dyr .bäNòîkoaxwúàhçayigy s` §©£¥©¨

dziiyraìäìBò íLdlrnl dizecear z` dyry e` ,dpick §¥¨
úàhç äNòîkoze` dyer `edy ayig mbeì,äìeñt ,úàhç íL §©£¥©¨§¥©¨§¨

.dizeceara dpiy m` zlqtp dlerdy
.cdàNòdlerl,ähîì,gafnd ly oezgzd eivga epiidcäNòîk £¨¨§©¨§©£¥

,ïlekoebk ,lirl mixkfpd mipte`dn cg` mr df didy xnelk ¨
myl dler dyrnk elit`e ,jtidde dler myl z`hg dyrnk

,dler,äìeñt.da lqet mewn iepiyy §¨
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oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

.ìéãáäì êéøö ïéà:`ed iepiy e`l licad m` jklid.áéúë éãëîserd zlera

oileg) oihgey lkda serd zlera dlcad oerny iaxa `"xl ol `wtp dpine eaixwde

wetizc 'ek envra y`xd dxhwd dn lirl 'iyxcck xihwde wlne yxc `le (.`k sc

silie mipy aex `wec `l` olek z` welniy dil zil `xaq jdc mzdn dlcad dil

mzd dilr ibiltc opax elit`e i`xwn dl

`l` edl `wtp `l dlera dlcad xwir

z`hgd on df z` wlg rnync eaixwden

z`hga xen`d licai `le jgxk lr jklid

dpin rny ol xn`w i`n xnelk .il dnl

dlerd ol `wtp jklid xn`w licadl v"`

odipia wlg `dc licadl jixvc eaixwden

ikid licai `ly z`hga `id dxdf` i`c

licadl jixvc eaixwden dlera ol `wtp

ol `wtpc `ed licadl `ly xdfen epi`

dnl i`d `"c .dlcad oerhy `le ewelign

eaixwde `z`cn xvw oeyl `id i`n enk il

`le dpin rny dlera dlcad epcnl wlgl

'irny`e xn`w licadl jixv oi` licai

eaixwdei`c) licadl jixvc dlera wlgc

eaixwden 'irny `l z`hga `id dxdf`

la` dlera licadln xdfen epi`c `l`

:(ol `wtp `l dlcad zevn

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

.óåòä úàèç.úàèç äùòîëoniqa dwiln

:ievine d`fde cg`.äìåò äùòîë`xnba

:i`na ipyc yxtnäùòîë äìòîì äàùò
.ïìåëoixen`d olekn cg` dyrnk xnelk

:z`hg myl z`hg dyrnk elit`e o`k

.úàèç äùòîë:i`na ipyc yxtn `xnba

.ïìåë äùòîë äèîì äàùòcg` dyrnk

:dler myl dler dyrnk elit`e el` lkn
'îâ
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iax xn`wcn d`fd xg`l 'it` oipr lka zlqet 'ipznc dil rnync xnel yie gafnd xiw

ixn`e dilr ibilt opaxc llkn d`fd xg`l `wec epiide oilicany izrny y"xa xfrl`

d`yr serd z`hg 't yix z"`e dizeek `lc 'ipzn ok m` oilican oi`dler dyrnk

`"x i`c y"xa `"xk `lc `nip dwilna ipyc `nili` i`na ipyc `xnba xn`we dleqt

z`hga oilicany izrny xn` `d oerny 'xa

inp y"xa xfrl` iaxl dil `iyw i`n serd

oeik l"ie d`fd mcew licadc dl zgkyn

k"` dwilna ipyc dler dyrnk opinwenc

n"y d`fd mcew dler dyrnk ipzw `lcn

cere d`fd xg`l oia d`fd mcew oia ixii`c

dinxi iaxe miwil` oa y"xe zct oa xfrl` 'xlc

d`fdd mcew elit` y"xa xfrl` iax xykn

licadl jixv oi` `xwc licai `l miyxtnc

oa y"xc `zlin lr extqa oeilba dibd z"xe

d`fd zrya oia rnync licai `l i`ne miwil`

licad m`e licadl jixv epi` ievin zrya oia

`xwl opiwaye mcd lk dvnzny y"ke xyk

licai `l `wecc diytp` iwene wigc edi`c

jixv `ed mclc ievin zrya la` d`fd zrya

rnyn l"kr lican `l ira i` lican ira i`

zryae `xw xq` d`fd zryac yxtl dvexy

ediiexze jixv oi`c `xw xninl ira ievin

oeyla `xw diwt`cn (n"ye) dipin irnzyn

`xeq`le licai `l d`fd zryac yixcw e`l

ded eaixwdenc `xw iz` `l ievin zrya s`

wligy (.`k sc) oilega dipin yixcc witp

yi jkl serd zlerl serd z`hg oia aezkd

m` ievin zryac xninl `xw iz`c inp yxtl

riny `l dinxi iax xn`c `de licai `l dvxi

`axe `cqg ax lr welgl `ay rnync edl

eprinydl dinxi 'x `ay meyn epiid iia`e

dler dyrn o`k oi` d`fd xg`l licanykc

oi` `xwc `ed jk inp z`hg zevny z`hga

xn`c `ped axl z"`e xn`w licadl jixv

z`hga dler dyrn o`k oi` `d d`fd xg`l licadyk opax ilqt i`n` dnc dfed mzdc 'ipzna ipz ikdle akrn epi` serd z`hg ievinc (:g sc) serd z`hg wxt dlirna axc dinyn

la` d`fd mcew ediizbelt iwenc miwil` oa y"xk xaq `ped ax `nlicc `gip izyxity dn itle akrn epi` ievinc mcd zcear exnbp xakc oeik ziyixtck `ed `nlra xya jzgnc

`zrnyc `ibeqe y"xa xfrl` iaxk elit`e d`fd mcew leqt licad ipzwc 'ipzn cinri `ped axc xnel yie d`fd xg`l `l` ibilt `l miwil` oa y"xl elit`c dyw z"x yexitl

iax xn`wcn `ped axl elit` y"xa `"xc dilr ibilt opaxe akrn serd z`hg ievin axc dinyn dlirna xn`c dad` xa `c` axk `iz` y"xa xfrl` iaxk `lc oizipzn xn`wc

`ki` p"de akrn ievin xaq oerny iaxa xfrl` iaxc dilr opax ibiltc `ed dcen akrn `l ievin xaq `ped axc b"r`e dilr opax ibiltc rnyn oilicany izrny oerny iaxa xfrl`

xaqc dlirna `pz cgz`hg 'ipzn ipzw `de z"`e akrn epi` dil zi`c dizeek 'ipznc inzq lk inewe`l q"yd xcdn `dc akrn xaqc `ped axl xninl xyt` `l 'ipzn edine ikd

iziinc 'ipznc `tiq la` dnc dfed dlirnc oizipzna ipzck dfid `l` dvin ipz ded `l `ped axc xnel yie akrn ievinc `nl` leqt dnyl `ly dnc dvine dnyl dwlny serd

:ipzw oiccvlc iiepyl jixv jkl `kil dlera d`fde dler inp da ipzw `dc dfidye `edc iiepyl ivn `l 'ek onc dvine owln serd zler cg`e serd z`hg cg` dlirna mzd

àìàded `xaqnc `d la` e`ll `l m` diazk i`nl dil `iyw `l fphry yalz `l dliap lk elk`z `l meqgz `l oebk dxezay oie`l lkn .'ek epqki `le aizkc xea iab dzrn

:xn`w ezeqkl jixv oi` epqki `l aizk ike ezeqkl aiigc `pin` ded `xaqn inp xea iabe xn`w licadl jixv oi` licai `l aizk ikc opixn` mcl jixvy itl licanc `pin`

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàèç.serd:dihwp ipixg` ab`e dzeevn `id ef .dxiyk z`hg myl z`hg dyrnkäìòîìextkzp milra la` dlik`a epiide dpwzk dceard dyry s` .dleqt olek dyrnk

:milra extkzp gafnl mc ribdy oeik (:ek sc) 'a wxt lirl xn`c l`enyläèîì:dlera `aekir dil `pn opirci `lc izyxit (:dq sc) lirlc oiwxit seqa .dleqt olek dyrnk
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éøö ïéàáøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .ìécáäì C ¥¨¦§©§¦¨©¥©£¨§¥§¨¨§©
énð éëä ,'epqëé àìå' áéúëc øBa éab ,äzòî àlà ,éMà©¦¤¨¥©¨©¥¦§¦§Ÿ§©¤¨¦©¦

éøö ïéàcìòa' áéúëc ïåék ,íúä ,àzLä éëä .úBqëì C §¥¨¦§©¨¦©§¨¨¨¥¨¦§¦©©
éãkî ,àëä ìáà .ééeqëì éîøc àeä déålò ,'ílLé øBaä©§©¥¦¨¥§¨¦§©¥£¨¨¨¦§¦
úìBòì óBòä úàhç ïéa áeúkä ÷lç ,'Báéø÷äå' áéúk§¦§¦§¦¦¥©¨¥©©¨§©

éøö ïéà ,dpéî òîL .éì änì 'ìécáé àì' ,óBòä:ìécáäì C ¨Ÿ©§¦¨¨¦§©¦¨¥¨¦§©§¦
íc ävénL ét ìò óà ,'äìBò' ,ïðaø eðz :óebä íc ävéî¦¨©©¨©¨¨¨©©¦¤¦¨©
àìå Làøä íc ävéî ,ìBëé .Làøä íc ävéî àìå óebä©§Ÿ¦¨©¨Ÿ¨¦¨©¨Ÿ§Ÿ
øîà .àãeîìz éàî .'àeä' øîBì ãeîìz .óebä íc ävéî¦¨©©©§©©©§¨¨©

:éçéëL óeba íéîc áBøc ,àøazñî ,àðéáø©¦¨¦§©§¨§¨¦©§¦¦

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàhçì ,úàhç äNòîk ähîì dàNòL óBòäíL ©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥
ì úàhç äNòîk .äøéLk ,úàhçìBò íL,ä ©¨§¥¨§©£¥©¨§¥¨

ì äìBò äNòîkì äìBò äNòîk ,úàhç íL,äìBò íL §©£¥¨§¥©¨§©£¥¨§¥¨
óBòä úìBò .äìeñt ,ïlek äNòîk ,äìòîì dàNò .äìeñt§¨£¨¨§©§¨§©£¥¨§¨©¨

ì ,äìBò äNòîk äìòîì dàNòL.äøéLk ,äìBò íL ¤£¨¨§©§¨§©£¥¨§¥¨§¥¨
ì äìBò äNòîkäúìò àlL ãáìáe ,äøéLk ,úàhç íL §©£¥¨§¥©¨§¥¨¦§©¤Ÿ¨§¨

ì úàhç äNòîk .äéìòáìì úàhç äNòîk ,äìBò íLíL ¦§¨¤¨§©£¥©¨§¥¨§©£¥©¨§¥
:äìeñt ,ïlek äNòîk ,ähîì dàNò .äìeñt ,úàhç©¨§¨£¨¨§©¨§©£¥¨§¨
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קסז oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

.ìéãáäì êéøö ïéà:`ed iepiy e`l licad m` jklid.áéúë éãëîserd zlera

oileg) oihgey lkda serd zlera dlcad oerny iaxa `"xl ol `wtp dpine eaixwde

wetizc 'ek envra y`xd dxhwd dn lirl 'iyxcck xihwde wlne yxc `le (.`k sc

silie mipy aex `wec `l` olek z` welniy dil zil `xaq jdc mzdn dlcad dil

mzd dilr ibiltc opax elit`e i`xwn dl

`l` edl `wtp `l dlera dlcad xwir

z`hgd on df z` wlg rnync eaixwden

z`hga xen`d licai `le jgxk lr jklid

dpin rny ol xn`w i`n xnelk .il dnl

dlerd ol `wtp jklid xn`w licadl v"`

odipia wlg `dc licadl jixvc eaixwden

ikid licai `ly z`hga `id dxdf` i`c

licadl jixvc eaixwden dlera ol `wtp

ol `wtpc `ed licadl `ly xdfen epi`

dnl i`d `"c .dlcad oerhy `le ewelign

eaixwde `z`cn xvw oeyl `id i`n enk il

`le dpin rny dlera dlcad epcnl wlgl

'irny`e xn`w licadl jixv oi` licai

eaixwdei`c) licadl jixvc dlera wlgc

eaixwden 'irny `l z`hga `id dxdf`

la` dlera licadln xdfen epi`c `l`

:(ol `wtp `l dlcad zevn

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

.óåòä úàèç.úàèç äùòîëoniqa dwiln

:ievine d`fde cg`.äìåò äùòîë`xnba

:i`na ipyc yxtnäùòîë äìòîì äàùò
.ïìåëoixen`d olekn cg` dyrnk xnelk

:z`hg myl z`hg dyrnk elit`e o`k

.úàèç äùòîë:i`na ipyc yxtn `xnba

.ïìåë äùòîë äèîì äàùòcg` dyrnk

:dler myl dler dyrnk elit`e el` lkn
'îâ
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30

iax xn`wcn d`fd xg`l 'it` oipr lka zlqet 'ipznc dil rnync xnel yie gafnd xiw

ixn`e dilr ibilt opaxc llkn d`fd xg`l `wec epiide oilicany izrny y"xa xfrl`

d`yr serd z`hg 't yix z"`e dizeek `lc 'ipzn ok m` oilican oi`dler dyrnk

`"x i`c y"xa `"xk `lc `nip dwilna ipyc `nili` i`na ipyc `xnba xn`we dleqt

z`hga oilicany izrny xn` `d oerny 'xa

inp y"xa xfrl` iaxl dil `iyw i`n serd

oeik l"ie d`fd mcew licadc dl zgkyn

k"` dwilna ipyc dler dyrnk opinwenc

n"y d`fd mcew dler dyrnk ipzw `lcn

cere d`fd xg`l oia d`fd mcew oia ixii`c

dinxi iaxe miwil` oa y"xe zct oa xfrl` 'xlc

d`fdd mcew elit` y"xa xfrl` iax xykn

licadl jixv oi` `xwc licai `l miyxtnc

oa y"xc `zlin lr extqa oeilba dibd z"xe

d`fd zrya oia rnync licai `l i`ne miwil`

licad m`e licadl jixv epi` ievin zrya oia

`xwl opiwaye mcd lk dvnzny y"ke xyk

licai `l `wecc diytp` iwene wigc edi`c

jixv `ed mclc ievin zrya la` d`fd zrya

rnyn l"kr lican `l ira i` lican ira i`

zryae `xw xq` d`fd zryac yxtl dvexy

ediiexze jixv oi`c `xw xninl ira ievin

oeyla `xw diwt`cn (n"ye) dipin irnzyn

`xeq`le licai `l d`fd zryac yixcw e`l

ded eaixwdenc `xw iz` `l ievin zrya s`

wligy (.`k sc) oilega dipin yixcc witp

yi jkl serd zlerl serd z`hg oia aezkd

m` ievin zryac xninl `xw iz`c inp yxtl

riny `l dinxi iax xn`c `de licai `l dvxi

`axe `cqg ax lr welgl `ay rnync edl

eprinydl dinxi 'x `ay meyn epiid iia`e

dler dyrn o`k oi` d`fd xg`l licanykc

oi` `xwc `ed jk inp z`hg zevny z`hga

xn`c `ped axl z"`e xn`w licadl jixv

z`hga dler dyrn o`k oi` `d d`fd xg`l licadyk opax ilqt i`n` dnc dfed mzdc 'ipzna ipz ikdle akrn epi` serd z`hg ievinc (:g sc) serd z`hg wxt dlirna axc dinyn

la` d`fd mcew ediizbelt iwenc miwil` oa y"xk xaq `ped ax `nlicc `gip izyxity dn itle akrn epi` ievinc mcd zcear exnbp xakc oeik ziyixtck `ed `nlra xya jzgnc

`zrnyc `ibeqe y"xa xfrl` iaxk elit`e d`fd mcew leqt licad ipzwc 'ipzn cinri `ped axc xnel yie d`fd xg`l `l` ibilt `l miwil` oa y"xl elit`c dyw z"x yexitl

iax xn`wcn `ped axl elit` y"xa `"xc dilr ibilt opaxe akrn serd z`hg ievin axc dinyn dlirna xn`c dad` xa `c` axk `iz` y"xa xfrl` iaxk `lc oizipzn xn`wc

`ki` p"de akrn ievin xaq oerny iaxa xfrl` iaxc dilr opax ibiltc `ed dcen akrn `l ievin xaq `ped axc b"r`e dilr opax ibiltc rnyn oilicany izrny oerny iaxa xfrl`

xaqc dlirna `pz cgz`hg 'ipzn ipzw `de z"`e akrn epi` dil zi`c dizeek 'ipznc inzq lk inewe`l q"yd xcdn `dc akrn xaqc `ped axl xninl xyt` `l 'ipzn edine ikd

iziinc 'ipznc `tiq la` dnc dfed dlirnc oizipzna ipzck dfid `l` dvin ipz ded `l `ped axc xnel yie akrn ievinc `nl` leqt dnyl `ly dnc dvine dnyl dwlny serd

:ipzw oiccvlc iiepyl jixv jkl `kil dlera d`fde dler inp da ipzw `dc dfidye `edc iiepyl ivn `l 'ek onc dvine owln serd zler cg`e serd z`hg cg` dlirna mzd

àìàded `xaqnc `d la` e`ll `l m` diazk i`nl dil `iyw `l fphry yalz `l dliap lk elk`z `l meqgz `l oebk dxezay oie`l lkn .'ek epqki `le aizkc xea iab dzrn

:xn`w ezeqkl jixv oi` epqki `l aizk ike ezeqkl aiigc `pin` ded `xaqn inp xea iabe xn`w licadl jixv oi` licai `l aizk ikc opixn` mcl jixvy itl licanc `pin`

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàèç.serd:dihwp ipixg` ab`e dzeevn `id ef .dxiyk z`hg myl z`hg dyrnkäìòîìextkzp milra la` dlik`a epiide dpwzk dceard dyry s` .dleqt olek dyrnk

:milra extkzp gafnl mc ribdy oeik (:ek sc) 'a wxt lirl xn`c l`enyläèîì:dlera `aekir dil `pn opirci `lc izyxit (:dq sc) lirlc oiwxit seqa .dleqt olek dyrnk

`nip
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éøö ïéàáøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .ìécáäì C ¥¨¦§©§¦¨©¥©£¨§¥§¨¨§©
énð éëä ,'epqëé àìå' áéúëc øBa éab ,äzòî àlà ,éMà©¦¤¨¥©¨©¥¦§¦§Ÿ§©¤¨¦©¦

éøö ïéàcìòa' áéúëc ïåék ,íúä ,àzLä éëä .úBqëì C §¥¨¦§©¨¦©§¨¨¨¥¨¦§¦©©
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éøö ïéà ,dpéî òîL .éì änì 'ìécáé àì' ,óBòä:ìécáäì C ¨Ÿ©§¦¨¨¦§©¦¨¥¨¦§©§¦
íc ävénL ét ìò óà ,'äìBò' ,ïðaø eðz :óebä íc ävéî¦¨©©¨©¨¨¨©©¦¤¦¨©
àìå Làøä íc ävéî ,ìBëé .Làøä íc ävéî àìå óebä©§Ÿ¦¨©¨Ÿ¨¦¨©¨Ÿ§Ÿ
øîà .àãeîìz éàî .'àeä' øîBì ãeîìz .óebä íc ävéî¦¨©©©§©©©§¨¨©

:éçéëL óeba íéîc áBøc ,àøazñî ,àðéáø©¦¨¦§©§¨§¨¦©§¦¦

íéùã÷ éùã÷ êìò ïøãä

úàhçì ,úàhç äNòîk ähîì dàNòL óBòäíL ©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥
ì úàhç äNòîk .äøéLk ,úàhçìBò íL,ä ©¨§¥¨§©£¥©¨§¥¨

ì äìBò äNòîkì äìBò äNòîk ,úàhç íL,äìBò íL §©£¥¨§¥©¨§©£¥¨§¥¨
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`oifgeקסח mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.éàîá éðùãz`hga xac dfi` dil iraine i`w z`hg myl dler dyrnk`

:dler dyrnk dyr.ä÷éìîá éðùã àîéð éà:licady.àîéðdleqt ipzwc `d

in e`le dilr opax ibilt i`ce i`da jl `iyw i`n q"yd xcdne :`"xk `lc

:leqt z`hga licad ipzwc `"xk `lc lirlc oiwxitc `nzq dnwe`.àìxnelk

:`"xk 'it` jd.äàæäá éðùã`l` dfd `ly

:dlerd zcear `id ievindy dvinð"ä
.àøáúñî:`ed d`fda 'ipznc iepiy lkc

.éàîá éðùã:dyr dlrnl dcear edfi`

.øî øîàäwxita serd z`hg iablirlc oi

`tiqcne 'ek mewn lka dwiln (:bq sc)

`yix ixii` d`fda dlrnl iepiya ixii`c

:ixiin d`fda diyrn iepiya ixii`c inpàä
.àúéàãë àäå àúéàãëdna `cge `cg lk

iepiya ixiinc `yix ixiin diabl iepiy iedc

ixii` inp dwilnac xninl `ki` diyrn

mweziz iepiy ied `l dwilnc dyrnc `tiq

:d`fda.éàîá éðùãz`hg dyrn ipd

:ipy i`na ipzwc.ä÷éìîá éðùã`ly

:licad.àôéñ éðú÷ãîipzwc `d xnelk

dyr` inp i`we oda oilren olek `tiq

:z`hg myl z`hg dyrnkàìã àîéð
.òùåäé éáøëoda oilren oi` xn` edi`c

:oizipzna.éåöéîá àìà'x bilt `l `dae

did xne` xn`c `c` axck `nrhc ryedi

dhnl d`yry serd zler ryedi iax

myn zkynp z`hg myl z`hg dyrnk

`nrh i`de serd z`hg ziyrpe dler

yxtnck dwilna ipyck `l` xninl `kil

ipy dkixv dlerc meyn onwl iy` ax dl

zwiln cg` oniqa dxiyk z`hge oipniq

dhnl dwleny df `zil dhnl serd zler

lk da milyd oey`x oniqa z`hg myle

myn da dz`vi jkitl z`hgd dyrn

serd z`hg `iede z`hg ziyrpe dler

z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry

`l dwilnac `kid la` dlirn da oi`y

`l ez dler dyrnke dlrnl dwlene ipy

`l` dvin `ly ievinc iepiya zkynp

:serd z`hg iedinl dhnl z`hg oick dfid

.ä÷éìîá éðùã òùåäé ø"àã øîéà`nrhe

:ziyixtck.ä÷éìîá àùéøzirac meyn

oerny iaxa `"xk `lc dnewe`l

`tiq jde oiwxit jci`a mzq `nwezi`ck

:dwilna k"r ryedi iaxc `zbeltàúòéöî
.éåöéîá:`ed izeny `"xc meyn ryedi iaxk `nwezizc'éðúî.ïìåëåt"r`

:dlap icin ozxdhn ozwiln elqtpy.äòéìáä úéáá ïéàîèî ïéàåser zlap oick

:xedh.ïäá ïéìòåîå`l mipdkl xzid zry oda oi`e elqtpe li`ed z`hga s`e

:oday dlirn icin e`viíùì úàèç äùòîë äèîì äàùòù óåòä úàèçî õåç
.úàèç:xfl elit` dlirn da oi` aeye mipdkl xzid zry dl yie `id dxiykc

.äá ïéìòåî øîåà øæòéìà éáøxzid zry dzlirnn d`ived ine `id dler `dc

:dl oi` mipdkl.ïéìòåî ïéà øîåà òùåäé éáødnewne diyrne dny dpiyc oeikc

:`xnba yxtnck z`hg ziyrp z`hg mylïéìòåî ïéàù óåòä úàèç äîå.äîùì
:mipdkl zlk`p ixdy.äîù úà äðéùda oilren xzid llkl d`a `le dlqte

:dilr bilt `l diteb ryedi iax `dc.äìéòî åá ùéù øáãì:dler myl
ïèçùù
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àîéð:izyxit (iaxe d"c :dq sc) lirl .y"xa `"xk `lcúàèçdler dyrnk serd

`ly epiid d`fda ipy xn`w ike licade oipniq 'a wln 'it .dwilna ipyc dleqt

d`yry dwilna ipy iyextl ivn `le z`hg oick dhnl dyr lkde dvin `l` dfd

meyn dlrnl d`fdy iyextl `kil d`fda ipyae dxiyk mewn lka dwiln `dc dlrnl

wc `yix lr i`wc`aa oke dhnl d`yr ipz

ipyc xn`wc z`hg dyrnk serd zlerc

xn`w ike cg` oniq wx wln `ly epiid dwilna

zgz dfd `l` dvin `ly epiid ievna ipy

ipyc dyextl ivn `le dlrnl lkde ievind

d`yry oebke ievina ipyc ikd xzae dwilna

ipzwc `yix lr i`w `dc z`hg oick dhnl

:zehiyta dlek `iz` df oiprae dlrnl d`yr

éðùãxn`c ryedi iaxk `lc `nip dwilna

meyn ryedi iaxc `nrh il dniz .oilren oi`

zlern dlqtp oey`x oniqae dhnl d`yry

dkynp jkl serd z`hgk dhnl dfd mbe serd

onwl `nrh iy` ax yxtn jk z`hgk zeidl

oi` dlrnl z`hgk cg` oniq wln `kd la`

(`kd) dfd `l mbe oey`x oniqa dler leqt df

`ly oeik z`hgk zeidl dkynp `l `zydc

zler dyrnn oey`x oniqa lqtp `l mbe dfd

:j"exa .serdàìàåjd lkc3 rnyn .ievina

z`hg dyrnk dnize ievina ixiin dlerc `aa

d`fd dyr i`c ievina ipyc `nwezin ikid

oeik jka dler `lqtin i`n` ievin k"g`e

meyn i`e ytpd mcn ievin k"g` dyery

lk enc (.dq sc) lirlc oiwxit seqa opiyxcc

ievina enc lk `kil d`fd dil carc oeike enc

jka lqtzy mcdn hrn jtyp m`y xazqn `l

`idd `l` ievina iwen `lc `niz ike y"n p"de

zlerl d`yr 'it` i`wc oda oilren olekc

la` z`hg myl z`hg dyrnk dhnl serd

jpd e`la k"` dwilna ipyc ixiin `yix jd

`yix iieyw`l ivn ded lif`e wiicwc iweic

z`hgc `aac ievina `zrivne dwilna `tiqe

`tiqe dwilna ipyc `yix `pniwe` serd

dwilna ipyc `nwezin dlerc `aa jde d`fda

`aa jd ixiin mlerlc yxtl d`xpe ziyixtck

meyn [hrn jtypn] `rxbe ievina ipyc dlerc

milra extkzp gafnl mc ribde dfdyk cinc

extkzp ixde (:ek sc) a"t lirlc l`enycn

xakc oeik k"g` dvnzny dn ipdn `le leqta

extkzpc xnel `ed dniz edine extkzp

lr epzpl inc `lc dpick `ly dcear dyryk

dyrnkc 'hpewd 'itk d`xpe enewn dpiyy `l` dzevnk dceardy ceqid lre yakd

meyn dleqte akrn `l [z`hga] ievin c"nl d`fd `l` ievin dyr `ly epiid z`hg

i`w `dc dhnl ievind dyry ievina ipyc iyextl `kilc ef dlera ievin dyr `lc

t"de olek dyrnk dhnl d`yr ipzwc (dhnl d`yr) `tiq epiidc cere `yix`

fd `ly epiid d`fda ipyc yxtne dler dyrnk z`hg iab lirl [qxhpewd]dvin `l` d

leki oi`y rnync ievina `l` ef `aa lr wcwcl q"ydl el dn oiicr edine `cixb

`aac zeywdl leki ikd e`la ievina `zrivne dwilna `tiqe `yix xg` oipra zeywdl

d`xpe dwilna ryedi 'xe `"xc `zbelte d`fda `tiqe dwilna `yix `pniwe` z`hgc

zgkyn `lc oeik d`fda ipyc ixiinc i`na z`hgc `aac `tiq lr dinzn q"yd oi`y

ievina `l` ipy `l i` z"`e dxiyk gafna mewn lka dwilnc dwilnc iepiya leqt da

el did dfe (.d sc) dlirn zkqn yixa epipy dhigy xzid xn`c o`nl oda oilren i`n`

:dwiln xzide xyekd zry dl did ixd i`n` da oilrenc `tiq ipzwe z`hg myl z`hg dyrnk elit`e olek dyrnk dlrnl d`yry z`hg oke dlirn cin d`vie dhigy xzid

ixde
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קסט oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

'îâ.éàîá éðùãz`hga xac dfi` dil iraine i`w z`hg myl dler dyrnk`

:dler dyrnk dyr.ä÷éìîá éðùã àîéð éà:licady.àîéðdleqt ipzwc `d

in e`le dilr opax ibilt i`ce i`da jl `iyw i`n q"yd xcdne :`"xk `lc

:leqt z`hga licad ipzwc `"xk `lc lirlc oiwxitc `nzq dnwe`.àìxnelk

:`"xk 'it` jd.äàæäá éðùã`l` dfd `ly

:dlerd zcear `id ievindy dvinð"ä
.àøáúñî:`ed d`fda 'ipznc iepiy lkc

.éàîá éðùã:dyr dlrnl dcear edfi`

.øî øîàäwxita serd z`hg iablirlc oi

`tiqcne 'ek mewn lka dwiln (:bq sc)

`yix ixii` d`fda dlrnl iepiya ixii`c

:ixiin d`fda diyrn iepiya ixii`c inpàä
.àúéàãë àäå àúéàãëdna `cge `cg lk

iepiya ixiinc `yix ixiin diabl iepiy iedc

ixii` inp dwilnac xninl `ki` diyrn

mweziz iepiy ied `l dwilnc dyrnc `tiq

:d`fda.éàîá éðùãz`hg dyrn ipd

:ipy i`na ipzwc.ä÷éìîá éðùã`ly

:licad.àôéñ éðú÷ãîipzwc `d xnelk

dyr` inp i`we oda oilren olek `tiq

:z`hg myl z`hg dyrnkàìã àîéð
.òùåäé éáøëoda oilren oi` xn` edi`c

:oizipzna.éåöéîá àìà'x bilt `l `dae

did xne` xn`c `c` axck `nrhc ryedi

dhnl d`yry serd zler ryedi iax

myn zkynp z`hg myl z`hg dyrnk

`nrh i`de serd z`hg ziyrpe dler

yxtnck dwilna ipyck `l` xninl `kil

ipy dkixv dlerc meyn onwl iy` ax dl

zwiln cg` oniqa dxiyk z`hge oipniq

dhnl dwleny df `zil dhnl serd zler

lk da milyd oey`x oniqa z`hg myle

myn da dz`vi jkitl z`hgd dyrn

serd z`hg `iede z`hg ziyrpe dler

z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry

`l dwilnac `kid la` dlirn da oi`y

`l ez dler dyrnke dlrnl dwlene ipy

`l` dvin `ly ievinc iepiya zkynp

:serd z`hg iedinl dhnl z`hg oick dfid

.ä÷éìîá éðùã òùåäé ø"àã øîéà`nrhe

:ziyixtck.ä÷éìîá àùéøzirac meyn

oerny iaxa `"xk `lc dnewe`l

`tiq jde oiwxit jci`a mzq `nwezi`ck

:dwilna k"r ryedi iaxc `zbeltàúòéöî
.éåöéîá:`ed izeny `"xc meyn ryedi iaxk `nwezizc'éðúî.ïìåëåt"r`

:dlap icin ozxdhn ozwiln elqtpy.äòéìáä úéáá ïéàîèî ïéàåser zlap oick

:xedh.ïäá ïéìòåîå`l mipdkl xzid zry oda oi`e elqtpe li`ed z`hga s`e

:oday dlirn icin e`viíùì úàèç äùòîë äèîì äàùòù óåòä úàèçî õåç
.úàèç:xfl elit` dlirn da oi` aeye mipdkl xzid zry dl yie `id dxiykc

.äá ïéìòåî øîåà øæòéìà éáøxzid zry dzlirnn d`ived ine `id dler `dc

:dl oi` mipdkl.ïéìòåî ïéà øîåà òùåäé éáødnewne diyrne dny dpiyc oeikc

:`xnba yxtnck z`hg ziyrp z`hg mylïéìòåî ïéàù óåòä úàèç äîå.äîùì
:mipdkl zlk`p ixdy.äîù úà äðéùda oilren xzid llkl d`a `le dlqte

:dilr bilt `l diteb ryedi iax `dc.äìéòî åá ùéù øáãì:dler myl
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àîéð:izyxit (iaxe d"c :dq sc) lirl .y"xa `"xk `lcúàèçdler dyrnk serd

`ly epiid d`fda ipy xn`w ike licade oipniq 'a wln 'it .dwilna ipyc dleqt

d`yry dwilna ipy iyextl ivn `le z`hg oick dhnl dyr lkde dvin `l` dfd

meyn dlrnl d`fdy iyextl `kil d`fda ipyae dxiyk mewn lka dwiln `dc dlrnl

wc `yix lr i`wc`aa oke dhnl d`yr ipz

ipyc xn`wc z`hg dyrnk serd zlerc

xn`w ike cg` oniq wx wln `ly epiid dwilna

zgz dfd `l` dvin `ly epiid ievna ipy

ipyc dyextl ivn `le dlrnl lkde ievind

d`yry oebke ievina ipyc ikd xzae dwilna

ipzwc `yix lr i`w `dc z`hg oick dhnl

:zehiyta dlek `iz` df oiprae dlrnl d`yr

éðùãxn`c ryedi iaxk `lc `nip dwilna

meyn ryedi iaxc `nrh il dniz .oilren oi`

zlern dlqtp oey`x oniqae dhnl d`yry

dkynp jkl serd z`hgk dhnl dfd mbe serd

onwl `nrh iy` ax yxtn jk z`hgk zeidl

oi` dlrnl z`hgk cg` oniq wln `kd la`

(`kd) dfd `l mbe oey`x oniqa dler leqt df

`ly oeik z`hgk zeidl dkynp `l `zydc

zler dyrnn oey`x oniqa lqtp `l mbe dfd

:j"exa .serdàìàåjd lkc3 rnyn .ievina

z`hg dyrnk dnize ievina ixiin dlerc `aa

d`fd dyr i`c ievina ipyc `nwezin ikid

oeik jka dler `lqtin i`n` ievin k"g`e

meyn i`e ytpd mcn ievin k"g` dyery

lk enc (.dq sc) lirlc oiwxit seqa opiyxcc

ievina enc lk `kil d`fd dil carc oeike enc

jka lqtzy mcdn hrn jtyp m`y xazqn `l

`idd `l` ievina iwen `lc `niz ike y"n p"de

zlerl d`yr 'it` i`wc oda oilren olekc

la` z`hg myl z`hg dyrnk dhnl serd

jpd e`la k"` dwilna ipyc ixiin `yix jd

`yix iieyw`l ivn ded lif`e wiicwc iweic

z`hgc `aac ievina `zrivne dwilna `tiqe

`tiqe dwilna ipyc `yix `pniwe` serd

dwilna ipyc `nwezin dlerc `aa jde d`fda

`aa jd ixiin mlerlc yxtl d`xpe ziyixtck

meyn [hrn jtypn] `rxbe ievina ipyc dlerc

milra extkzp gafnl mc ribde dfdyk cinc

extkzp ixde (:ek sc) a"t lirlc l`enycn

xakc oeik k"g` dvnzny dn ipdn `le leqta

extkzpc xnel `ed dniz edine extkzp

lr epzpl inc `lc dpick `ly dcear dyryk

dyrnkc 'hpewd 'itk d`xpe enewn dpiyy `l` dzevnk dceardy ceqid lre yakd

meyn dleqte akrn `l [z`hga] ievin c"nl d`fd `l` ievin dyr `ly epiid z`hg

i`w `dc dhnl ievind dyry ievina ipyc iyextl `kilc ef dlera ievin dyr `lc

t"de olek dyrnk dhnl d`yr ipzwc (dhnl d`yr) `tiq epiidc cere `yix`

fd `ly epiid d`fda ipyc yxtne dler dyrnk z`hg iab lirl [qxhpewd]dvin `l` d

leki oi`y rnync ievina `l` ef `aa lr wcwcl q"ydl el dn oiicr edine `cixb

`aac zeywdl leki ikd e`la ievina `zrivne dwilna `tiqe `yix xg` oipra zeywdl

d`xpe dwilna ryedi 'xe `"xc `zbelte d`fda `tiqe dwilna `yix `pniwe` z`hgc

zgkyn `lc oeik d`fda ipyc ixiinc i`na z`hgc `aac `tiq lr dinzn q"yd oi`y

ievina `l` ipy `l i` z"`e dxiyk gafna mewn lka dwilnc dwilnc iepiya leqt da

el did dfe (.d sc) dlirn zkqn yixa epipy dhigy xzid xn`c o`nl oda oilren i`n`

:dwiln xzide xyekd zry dl did ixd i`n` da oilrenc `tiq ipzwe z`hg myl z`hg dyrnk elit`e olek dyrnk dlrnl d`yry z`hg oke dlirn cin d`vie dhigy xzid
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migaf(ycew zay meil)

àøîâ
,dler dyrnk d`yre da dpiyy serd z`hgy dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .dlqetd df iepiy edn zx`an `xnbd .dleqtépLc§©¦
éàîa,dlerk da dyr dn xnelk ,iepiyd did dna -épLc àîéìéà §©¦¥¨§©¦

[dpiyy-]ä÷éìîa,siqed `l` ,dpick cg` oniq wx da wln `ly ¦§¦¨
dler oick ipyd oniqd z` mb wlne,àîéð`id epzpynyéaøk àìc ¥¨§Ÿ§©¦

ïéìécánL ézòîL øîàc ïBòîL éaøa øæòìàipy miwleny-] ¤§¨¨§©¦¦§§¨©¨©§¦¤©§¦¦
[mipniqóBòä úàhçaxn`p dpyna ixdy ,jka zlqtp `id oi`e §©©¨

lr ddnz `xnbd .`id dxyk eixacl eli`e zlqtp `id df ote`ay
,jka jl dyw dn ike ,oywndåm`dàðîé÷Bà àìepcnrd `l - §Ÿ¦§¨

xak(:dq lirl)lirlc dpynd z`(:cq)z`hga licad' zxne`d
`idy ,'leqt,ïBòîL éaøa øæòìà éaøk àìcef dpyn mb ok m`e §Ÿ§©¦¤§¨¨§©¦¦§

,oywnd jk lr aiyn .`iyew jka oi`e ,ezenk `ly zeidl dleki
,àì,oerny iaxa xfrl` iaxk `ly `id ef dpyny xnel gxkd oi` Ÿ

oebk ,ea zlqtp `idy dcen `ed s`y ote`a dcinrdl xyt`y
épLc[dpiyy-]äàfäad`fda z`hgd ly dpicy ,z`hgd ly §©¦§©¨¨

.jka zlqtpe ,dler oick edvin `l` dnc z` dfid `l `ede
iepiyd ok`y dpyndn gikedl xyt` m` dpc `xnbdd`fda did

:`xnbd zxne` .`weecàøazñî énð éëädpyndy miiepiydy ¨¦©¦¦§©§¨
,dwilna `le d`fda md mda zwqeréðz÷cîaàôéñ`yixd ly] ¦§¨¨¥¥¨

m`y [serd z`hga zwqerd epizpynadàNògafna z`hgl £¨¨
äìòîìäNòîkn cg`ïlek,[dpyna mixkfend mipte`d lkn-] §©§¨§©£¥¨

dler dyrnk e` ,dler myl dler dyrnk d`yr m` oia epiidc
z`hg dyrnk elit` e` ,dler myl z`hg dyrnk e` ,z`hg myl

,dlrnle gafnd ivgn d`yry oeik ,z`hg myl,äìeñtmeyn §¨
,dhnle gafnd ivgn `ed dnewn eli`e dlrnl d`yryellka

,xen`k ,z`feléôàd`yrì úàhç äNòîk,úàhç íLxxal yie £¦§©£¥©¨§¥©¨
éàîa épLc,[dcear efi`a-],ä÷éìîa épLc àîéìéàdwlny §©¦§©¦¥¨§©¦¦§¦¨

,dlrnløî øîàälirl `ziixaa xn`p `ld -(:bq)yä÷éìîly ¨¨©©§¦¨
z`hg,äøéLk çaæna íB÷î ìëaxyt` i`e ,dhnl oiae dlrnl oia §¨¨©¦§¥©§¥¨

,dwilna did iepiydy xnelåàì àlào`k xaecn oi` m`d -épLc ¤¨¨§©¦
,äàfäad`fdd mewny meyn zlqtp `id jkae ,dlrnl dfidy §©¨¨

,`weec dhnl `ed z`hgaîednàôéñcly [`yixc `tiq-] ¦§¥¨
did iepiydy zxacn ,z`hgd mewn iepiy oica ,dpynd,äàfäa§©¨¨

dénð àLéøiepiydy zxacn ,z`hgd zeceara iepiy oica ,[ok mb-] ¥¨©¦
did,äàfäa.lirl epcnrdy itke dvin `l` dfid `ly epiidc §©¨¨

:`xnbd dgecàéøéà éãéî,`yixd lr `tiqd on `id di`x ike - ¦¦¦§¨
y okzi `ldàúéàãk àäå àúéàãk àäote`a zwqer `yixd - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

`ed `yixa iepiyde ,dl ie`xd ote`a zwqer `tiqde dl ie`xd
`tiqae ,[oerny iaxa xfrl` iaxk `le ,mipniq ipy wlny] dwilna
dfidy] d`fda `ed iepiydy xaecn ,dwilna mewn iepiy lqet oi`y

.df lr dfn xac gikedl oi`e ,[dhnl `le dlrnl
,dpyna epipy'åë óBòä úìBòz`hg dyrnk d`yre da dpiyy ©¨

.dleqt
:`xnbd zl`ey .dlqetd df iepiy edn zx`an `xnbd,éàîa épLc§©¦§©

,dpick `le z`hgk da dyr dn xnelk,ä÷éìîa épLc àîéìéà¦¥¨§©¦¦§¦¨
oick cala cg` oniq wlny `l` ,dpick mipniq ipy da wln `ly

`ld ,z`hgéðz÷cîaàôéñy [dkenqd dpyna],ïlekze`hgd lk ¦§¨¨¥¥¨¨
,o`yry mipeyd mipte`a epzpyna zexkfend zelerdeïéànèî ïéà¥§©§¦

olke`d z`äòéìaä úéáas`y ,xedh ser zlapn lke`d oick §¥©§¦¨
`le dliapk aygi `ly dwilnd dlired oaxwd lqtpy mipte`a

,`nhiåel` lka okïäa ïéìòBîzry oda dzid `le elqtpy oeik §£¦¨¤
m`d ,mipdkl xzidàîéð`id ef dpynyéàc ,òLBäé éaøk àìc ¥¨§Ÿ§©¦§ª©§¦

dpynd dzidòLBäé éaøkepzpynay mipte`d lkay dxn` ji` §©¦§ª©
dhnl d`yry dler mb mipte`d oia llkp `ld ,mda milren
da dpiyy ote`a zxacn dpynd m`e ,z`hg myl z`hg dyrnk

,z`hgk cg` oniq wlne dwilnd ote`aøîàäm`y ryedi iax ¨¨©

,dhnl z`hg dyrnk da wlnïéìòBî ïéàdpyna xen`ke ,da ¥£¦
iaxk `l` ryedi iaxk `ly dpynd z` cinrdl oi`e .d`ad
cinrdl oi`e `ed i`ny zia icinlzn xfril` iaxy meyn ,xfril`

.ezenk dpyn mzqàlàåxen`d 'z`hg dyrn'y jgxk lr §¤¨
dpiyy epiid [serd zlera zwqerd `tiqa] epzpynaéevéîa,cala §¦

`l df ote`ae ,[dler oick] dvin `le [z`hg oick] dfidy epiidc
.da milren oi`y ryedi iax xn`

z` epcnrd :`xnbd zl`ey .d`ad dpyndn jk lr dywn `xnbd
,ievina da dpiyy ote`a ,z`hg dyrn da dyry serd zler oic

,dywe ,dvin `le dfidy epiideàîéàd z` [x`ae xen`-],àôéñ ¥¨¥¨
,da xn`py ,d`ad dpynd z` xnelkähîì dàNòL óBòä úìBò©¨¤£¨¨§©¨

ì úàhç äNòîkéaø ,da ïéìòBî ,øîBà øæòéìà éaø ,úàhç íL §©£¥©¨§¥©¨©¦¡¦¤¤¥£¦¨©¦
da ïéìòBî ïéà ,øîBà òLBäé,,xxal yieàîéìéà ,éàîa épLc §ª©¥¥£¦¨§©¦§©¦¥¨

,éevéîa,dvin `le dfdyøîéà[xnel lkezy dn lk-]éaø øîàc §¦¥©§¨©©¦
òLBäéote`a wx `ed ,dfa milren oi`yä÷éìîa épLceli`e ,ok mb §ª©§©¦¦§¦¨

wx dpiy m`éî ,éevéîa[m`d-]øîà.dfa mb milren oi`yàlàå §¦¦¨©§¤¨
epiid 'z`hg dyrnk d`yr' d`ad dpyna xen`y dn jgxk lr

da dpiyy,ä÷éìîadyrnk d`yr' epzpyna xen`d z` eli`e ¦§¦¨
dy xnel okzid ,dywe ,ievina did iepiydy epcnrd 'z`hgàLéø¥¨

[serd z`hg iabl] epzpynaàôéñåzexacn [d`ad dpynd] §¥¨
did iepiydyä÷éìîa,åeli`dàúòéöî,odipiay irvn`d wlgd-] ¦§¦¨§§¦£¨

zxacn [serd zlera wqerd epzpyna `tiqd epiidcéevéîa. §¦
:`xnbd daiynïéày jk xnel okzi ,[ok`-]àôéñå àLéøzexacn ¦¥¨§¥¨

å ä÷éìîaeli`dàúòéöîzxacn,éevéîa.iyew lk jka oi`e ¦§¦¨§§¦£¨§¦

äðùî
:serd zlere z`hg ziiyra miiepiy oipra cer,ïleëåze`hgd lk §¨

m` oia ,o`yry mipeyd mipte`a ,lirl dpyna zexkfend zelerde
,zeleqt od m` oiae zexyk odïéànèî ïéàolke`d z`úéáa ¥§©§¦§¥

äòéìaäoaxwd lqtpy mipte`a s`y ,xedh ser zlapn lke`d oick ©§¦¨
mipte`a oky lke ,`nhi `le dliapk aygi `ly dwilnd dlired

.xyk `edyåel` lka okïäa ïéìòBîexzed `le elqtpy oeik §£¦¨¤
,mipdkldàNòL óBòä úàhçî õeçgafnaúàhç äNòîk ähîì ¥©©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨

ìhç íL,úàlk oick dlirn icin d`viy ,`id dxyke ,dpic edfy §¥©¨
icin `vie mipdkl dlik`a xzed epick dyrp m`y lk`pd oaxw

.dlirn
dàNòL óBòä úìBògafna,ähîì,z`hgd oick,úàhç äNòîk ©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨

z`f dyre ,dnc dfid mbe cala cg` oniq da wlnyì,úàhç íL §¥©¨
da íéìòBî ,øîBà øæòéìà éaødnc ozn xg` mbòLBäé éaø . ©¦¡¦¤¤¥£¦¨©¦§ª©

da íéìòBî ïéà ,øîBà. ¥¥£¦¨
,øæòéìà éaø øîàm` mb ,dlqtpy dlery ixacl di`x il yi ¨©©¦¡¦¤¤

,dlirn da yi z`hg myl dzyrpíéìòBî ïéàL ,úàhç íà äîe¨¦©¨¤¥£¦
dad`yr m` dnc ozn xg`ì,dîL,mipdkl zlk`p `id ixdy ¨¦§¨

z`f lkadîL úà äpéMLk,dler myl daixwdeda íéìòBîitl §¤¦¨¤§¨£¦¨
qtpy,dlda íéìòBnL äìBòd`yryk elit`e dnc ozn xg` mb ¨¤£¦¨

ì,dîLok lre ,dlirn icin z`vei dpi`e mipdkl xzid dl oi`y ¦§¨
dîL úà äpéMLkz`hg dyrnk d`yre] z`hg myl daixwde §¤¦¨¤§¨

m`d ,[dlqtpeïéc Bðéà[xnege lw-],da eìòîiLdler jk meyne ¥¦¤¦§£¨
.da elrni ,z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry

àì ,òLBäé éaø Bì øîày ,df xnege lw cenll lkezzøîà íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨
úàhçameyn df ixd ,da elrniyì dîL úà äpéML,äìBò íL ©©¨¤¦¨¤§¨§¥¨

da milren jk meyneäìéòî Ba LiL øáãì dîL úà äpéL ïkL¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¤§¦¨
mb dlirn icin z`vei dpi` dlery xen`ke ,dnc ozn xg` mb

ok iptn m`de ,dnc ozn xg`løîàzmb elrniyäpéML äìBòa Ÿ©¨¨¤¦¨
ì dîL úà,äìéòî Ba ïéàL øáãì dîL úà äpéL ïkL ,úàhç íL ¤§¨§¥©¨¤¥¦¨¤§¨§¨¨¤¥§¦¨

cenll oi`y `vnpe ,dlirn icin dnc ozna z`vei z`hgy xen`ke
.z`hg myl d`yry dlera dlirn didzy xnege lw
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קע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc migaf(iyiy meil)

elld mipicdãöék àä,dlerd z` dyer didäéäodkdäìBò ¨¥©¨¨¤
ááBqì äðBôe Láka,gafnd ly oeilrd eivga `edyïø÷ì Bì àáe ©¤¤¤©¥¨§¤¤

ìécáîe dtøò ìenî dLàø úà ÷ìBî äéä ,úéçøæî úéîBøc§¦¦§¨¦¨¨¥¤Ÿ¨¦¨§¨©§¦
çaænä øé÷ ìò dîcî ävîîe. §©¤¦¨¨©¦©¦§¥©

s` :serd zler ziiyr mewn zece` zwelgn d`ian `ziixad
lr odkd dlr jk myle dlrnl `ed serd zler ziiyr mewny

mewn lkn ,aaeqdíàmy ecneradàNòodkd,åéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨
,aaeqdn dhnl xnelk,äøéLk ,änà eléôàly oeilrd eivgy £¦©¨§¥¨

z` zeyrl `ed leki jkle ,aaeqd zgzy dn`n ligzn gafnd
.dn` dze`a mb dlerd,íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦

dîöò ìkserd zler ly,çaænä Làøa àlà úéNòð ïéàleki oi`e ¨©§¨¥©£¥¤¨§Ÿ©¦§¥©
,'enc dvnpe xihwde wlne' xn`py oeiky ,aaeqd zgz dzeyrl

.`weec gafnd y`xa ziyrpd dxhwdl dlerd ziiyr dywed
xfril` iaxe dingp iax mr `nw `pz zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .awri oaeäééðéa éàîixde ,mzwelgn dielz dna - ©¥©§
on cnlpk gafnd y`xa miyrp ievinde dwilndy micen lkd
e` aaeqd zgz dvnn m` zwelgnd iccv md dn ok m`e ,ywidd

.my dvnn epi`y
:`xnbd daiyneäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn` -äNBò ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤

äëøòîeäééðéa àkéà ááBñ éab ìòm`d oecipa dielz mzwelgn - ©£¨¨©©¥¥¦¨¥©§
`pz zrcly .eilr xihwdle aaeqd iab lr dkxrn zeyrl xyt`
mewn aygp `ed ok lre ,eiab lr dkxrn zeyrl xyt` `nw

`idy oeik eizgzy dn`a dlerd z` zeyrl xyt`e ,dxhwd
awri oa xfril` iaxe dingp iax zrcl eli`e .dxhwd mewnl dkenq

dkxrn zeyrl xyt` i`,dxhwd mewn aygp epi`e ,aaeqd iab lr
wx dze` dyere ,aaeql dkenqd dn`a dlerd z` zeyrl oi` okle

.aaeqd lrny gafnd xiwa
:dpyna epipy'åë óebì Bì àaz`e dvepd z`e d`xend z` xiqde ¨©

.oycd zial okilyde mnr mi`veid miirnd ipa
:df oic zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

weqta(fh ` `xwie),'dúöBða Búàøeî úà øéñäå''ez`xen'.÷ôæ Bæ §¥¦¤§¨§¨¨¤¤
ìBëéy xnel iziidøéc÷é[aewpie jezgi-]ïékñawtfd mewnaepìhéå ¨©§¦§©¦§¦§¤

,eilry zevepde exer `la ecal,'dúöBða' øîBì ãeîìzcnll ©§©§¨¨
y,dnò äöBpä úà ìèBð.eilry zevepde xerd mr exiqny epiide ¥¤©¨¦¨

dìèBð ,øîBà ïðç ïa éñBé àaà,wtfd `id ,d`xenlìèBðå ©¨¥¤¨¨¥§¨§¥
,dnò dðá÷øe÷weqta dxen`d dvepdy ,dvepd z` lhep epi`e §§¨¨¦¨

.qe`in oeyl `ide ,oawxeway eyxtl dpeekd `l` serd zevep dpi`
:dzvepa d`xend zxqd jxc zece` ztqep `ziixa d`ian `xnbd

àðz ìàòîLé éaø éác,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy jk - §¥©¦¦§¨¥¨¨
'dúöBða'epiiddlL äöBpadvepd on xzei lehi `ly ,xzei `le §¨¨©¨¤¨

rdeok lre .wtfd cbpky xedøãB÷[dkzeg-]ïékñawtfd aiaqïéîk §¨§©¦§¦
äaeøà,wtfd mr wtfd aiaqy dvepde xerd z` xiqne ,[lebira-] £¨

dn mb epnn `veie wtfd xg` jynp xerd did xcew did `l eli`y
.dcbpk epi`y
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migaf(iriax meil)

'ebe eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde' dgpnãòBî ìäà øöça §©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©£©Ÿ¤¥
àäé àìå ,'äeìëàé`edy cren ld` xvgïî øeîç ìôècren ld` Ÿ§¨§Ÿ§¥¨¥¨¦

`edy envr,øwéòäoky lk xvgae dxfra lek`l xyt` m`y ¨¦¨
cenll oi`y gxkda `l` ,lkidae cren ld`a lek`l xyt`y
on xeng lth didi `ly ef `xaq zngn lkidl dxfrdn mipic
lkida dxyk minly zhigyy gikedl oi` jkl dnecae ,xwird

.ok gikedy opgei iax lr dywe ,ef `xaq meyn
:`xnbd zvxznàzLä éëäwlgl yi `ld ,xnel zxaq jk ike ± ¨¦©§¨
y ,mixacd oiaíúä,minly zhigy iabl my ±äãBáòoeik ,`id ¨¨£¨

cy xacd caeknBaø íB÷îa ãáBò íãàok lrïðéøîàmixne`-] §¨¨¥¦§©¨§¦©
y ef `xaq [ep`,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìhgey `ed m`e Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨

ly enewn xzei aygpy ,lkida hegyl leki `edy oky lk dxfra
iabl mle` ,`ed jexa yecwdäìéëàoeik ,miycw iycw lyïéàcdf £¦¨§¥

didiy ux` jxc zcinnëBà íãà,Baø íB÷îa ì,df oiprl ok lr ¨¨¥¦§©
y `xaqd z`ïðéøîà àì øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìoi`-] Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨Ÿ¨§¦©

dfae ,'`lew' zaygp ycewn mewna dlik` daxc`y ,[mixne`
milke`y jkn cenll oi`e ,xwira `le lwp lthay zpzep `xaqd
jxved okle ,dpnn xengd lkida mb lek`l xzen didiy ,dxfra
,cgein weqtn lkida dlik`d xzid z` yexcl dxiza oa opgei iax

.dhigy iabl ef `xaq xn`y opgei iaxl dxizq eixacn oi`e

äðùî
serd z`hg ly dziiyr mewna zwqer epizpyn,x`azp jk ab`e

divga gafnd ly ziaxrn zinexcd oxwa zeyrp zecear el` mb
oezgzd divgae oeilrd,gafnd l` diilrd ote` x`azp oke

.epnn dcixide
:serd z`hg ziiyr mewnïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç©©¨¨§¨©£¥©¤¤

úéáøòî úéîBøc,gafnd lyäæ àlà äøéLk äúéä íB÷î ìëáe §¦©£¨¦§¨¨¨§¨§¥¨¤¨¤
.dîB÷î äúéä̈§¨§¨

zeceard lk z` dpynd zhxtn ,ziaxrn zinexc oxw zxkfd ab`
:da zeyrp eidyìLe,ïø÷ dúBà äúéä íéøác äLoxw epiidc §Ÿ¨§¨¦¨§¨¨¤¤
,ziaxrn zinexc,ähîlî úLnLî,oezgzd divgaìLeäLmixac §©¤¤¦§©¨§Ÿ¨

yn dzidzynäìòîìî,oeilrd divga. ¦§©§¨
ähîlîz`fd .` :el` zyelyl zynyn oxwd dzid,óBòä úàhç ¦§©¨©©¨

.a .dpynd zligza xen`kål okúBLbä.ozvinw mcew zegpnd.b §©¨
åzpizp mewnl oxw dze` dyniy okícä éøéLz`hg oaxw ly §§¨¥©¨

ztvx lr cner ezeida odkd ici lr eyrp el` yely .uega dyrpy
.ef oxwl jenqa dxfrd

ïìòîìîe:el` zyelyl zynyn oxwd dzid.`.ïéiä Ceqéð.aåok ¦§©§¨¦©©¦§
jeqipíénä.zekeqd bga.båzaxwdl okäaø àéäLk ,óBòä úìBò ©©¦§©¨§¤¦©¨

da `veik miax zepaxw yiyk ±acvæn.çø`ed dnewn xwiry §¦§¨
mewn eze`a micner xy`k mle` ,aaeqd lr ,zinexc zigxfn oxwa
dze`a e`aedy zexg` ser zeler ziiyra miwqerd miax mipdk
ezelra odkd ici lr eyrp el` zyely .ef oxwa dlerd ziyrp ,zr

.oxwl jenq my ecnerae gafnd lr
iepiyde ,epnn dcixide gafnl diilrd ote` z` zx`an dpynd

:oxwd ly oeilrd divga miyrpd el` zyelya didyïéìBòä ìk̈¨¦
,ïéîé Cøc ïéìBò çaænìcvl mipet gafnd y`xl miler mdyky ©¦§¥©¦¤¤¨¦

lirl x`eanke ,zigxfn zinexc oxw l` oini(:aq)zeptl yi mlerly
,oini cvl gafna
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קעי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc migaf(iyiy meil)

elld mipicdãöék àä,dlerd z` dyer didäéäodkdäìBò ¨¥©¨¨¤
ááBqì äðBôe Láka,gafnd ly oeilrd eivga `edyïø÷ì Bì àáe ©¤¤¤©¥¨§¤¤

ìécáîe dtøò ìenî dLàø úà ÷ìBî äéä ,úéçøæî úéîBøc§¦¦§¨¦¨¨¥¤Ÿ¨¦¨§¨©§¦
çaænä øé÷ ìò dîcî ävîîe. §©¤¦¨¨©¦©¦§¥©

s` :serd zler ziiyr mewn zece` zwelgn d`ian `ziixad
lr odkd dlr jk myle dlrnl `ed serd zler ziiyr mewny

mewn lkn ,aaeqdíàmy ecneradàNòodkd,åéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨
,aaeqdn dhnl xnelk,äøéLk ,änà eléôàly oeilrd eivgy £¦©¨§¥¨

z` zeyrl `ed leki jkle ,aaeqd zgzy dn`n ligzn gafnd
.dn` dze`a mb dlerd,íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦

dîöò ìkserd zler ly,çaænä Làøa àlà úéNòð ïéàleki oi`e ¨©§¨¥©£¥¤¨§Ÿ©¦§¥©
,'enc dvnpe xihwde wlne' xn`py oeiky ,aaeqd zgz dzeyrl

.`weec gafnd y`xa ziyrpd dxhwdl dlerd ziiyr dywed
xfril` iaxe dingp iax mr `nw `pz zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .awri oaeäééðéa éàîixde ,mzwelgn dielz dna - ©¥©§
on cnlpk gafnd y`xa miyrp ievinde dwilndy micen lkd
e` aaeqd zgz dvnn m` zwelgnd iccv md dn ok m`e ,ywidd

.my dvnn epi`y
:`xnbd daiyneäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn` -äNBò ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤

äëøòîeäééðéa àkéà ááBñ éab ìòm`d oecipa dielz mzwelgn - ©£¨¨©©¥¥¦¨¥©§
`pz zrcly .eilr xihwdle aaeqd iab lr dkxrn zeyrl xyt`
mewn aygp `ed ok lre ,eiab lr dkxrn zeyrl xyt` `nw

`idy oeik eizgzy dn`a dlerd z` zeyrl xyt`e ,dxhwd
awri oa xfril` iaxe dingp iax zrcl eli`e .dxhwd mewnl dkenq

dkxrn zeyrl xyt` i`,dxhwd mewn aygp epi`e ,aaeqd iab lr
wx dze` dyere ,aaeql dkenqd dn`a dlerd z` zeyrl oi` okle

.aaeqd lrny gafnd xiwa
:dpyna epipy'åë óebì Bì àaz`e dvepd z`e d`xend z` xiqde ¨©

.oycd zial okilyde mnr mi`veid miirnd ipa
:df oic zece` `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

weqta(fh ` `xwie),'dúöBða Búàøeî úà øéñäå''ez`xen'.÷ôæ Bæ §¥¦¤§¨§¨¨¤¤
ìBëéy xnel iziidøéc÷é[aewpie jezgi-]ïékñawtfd mewnaepìhéå ¨©§¦§©¦§¦§¤

,eilry zevepde exer `la ecal,'dúöBða' øîBì ãeîìzcnll ©§©§¨¨
y,dnò äöBpä úà ìèBð.eilry zevepde xerd mr exiqny epiide ¥¤©¨¦¨

dìèBð ,øîBà ïðç ïa éñBé àaà,wtfd `id ,d`xenlìèBðå ©¨¥¤¨¨¥§¨§¥
,dnò dðá÷øe÷weqta dxen`d dvepdy ,dvepd z` lhep epi`e §§¨¨¦¨

.qe`in oeyl `ide ,oawxeway eyxtl dpeekd `l` serd zevep dpi`
:dzvepa d`xend zxqd jxc zece` ztqep `ziixa d`ian `xnbd

àðz ìàòîLé éaø éác,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy jk - §¥©¦¦§¨¥¨¨
'dúöBða'epiiddlL äöBpadvepd on xzei lehi `ly ,xzei `le §¨¨©¨¤¨

rdeok lre .wtfd cbpky xedøãB÷[dkzeg-]ïékñawtfd aiaqïéîk §¨§©¦§¦
äaeøà,wtfd mr wtfd aiaqy dvepde xerd z` xiqne ,[lebira-] £¨

dn mb epnn `veie wtfd xg` jynp xerd did xcew did `l eli`y
.dcbpk epi`y
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc migaf(iriax meil)

'ebe eipaE oxd` Elk`i dPOn zxzFPde' dgpnãòBî ìäà øöça §©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©£©Ÿ¤¥
àäé àìå ,'äeìëàé`edy cren ld` xvgïî øeîç ìôècren ld` Ÿ§¨§Ÿ§¥¨¥¨¦

`edy envr,øwéòäoky lk xvgae dxfra lek`l xyt` m`y ¨¦¨
cenll oi`y gxkda `l` ,lkidae cren ld`a lek`l xyt`y
on xeng lth didi `ly ef `xaq zngn lkidl dxfrdn mipic
lkida dxyk minly zhigyy gikedl oi` jkl dnecae ,xwird

.ok gikedy opgei iax lr dywe ,ef `xaq meyn
:`xnbd zvxznàzLä éëäwlgl yi `ld ,xnel zxaq jk ike ± ¨¦©§¨
y ,mixacd oiaíúä,minly zhigy iabl my ±äãBáòoeik ,`id ¨¨£¨

cy xacd caeknBaø íB÷îa ãáBò íãàok lrïðéøîàmixne`-] §¨¨¥¦§©¨§¦©
y ef `xaq [ep`,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìhgey `ed m`e Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨

ly enewn xzei aygpy ,lkida hegyl leki `edy oky lk dxfra
iabl mle` ,`ed jexa yecwdäìéëàoeik ,miycw iycw lyïéàcdf £¦¨§¥

didiy ux` jxc zcinnëBà íãà,Baø íB÷îa ì,df oiprl ok lr ¨¨¥¦§©
y `xaqd z`ïðéøîà àì øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àìoi`-] Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨Ÿ¨§¦©

dfae ,'`lew' zaygp ycewn mewna dlik` daxc`y ,[mixne`
milke`y jkn cenll oi`e ,xwira `le lwp lthay zpzep `xaqd
jxved okle ,dpnn xengd lkida mb lek`l xzen didiy ,dxfra
,cgein weqtn lkida dlik`d xzid z` yexcl dxiza oa opgei iax

.dhigy iabl ef `xaq xn`y opgei iaxl dxizq eixacn oi`e

äðùî
serd z`hg ly dziiyr mewna zwqer epizpyn,x`azp jk ab`e

divga gafnd ly ziaxrn zinexcd oxwa zeyrp zecear el` mb
oezgzd divgae oeilrd,gafnd l` diilrd ote` x`azp oke

.epnn dcixide
:serd z`hg ziiyr mewnïø÷ ìò úéNòð äúéä óBòä úàhç©©¨¨§¨©£¥©¤¤

úéáøòî úéîBøc,gafnd lyäæ àlà äøéLk äúéä íB÷î ìëáe §¦©£¨¦§¨¨¨§¨§¥¨¤¨¤
.dîB÷î äúéä̈§¨§¨

zeceard lk z` dpynd zhxtn ,ziaxrn zinexc oxw zxkfd ab`
:da zeyrp eidyìLe,ïø÷ dúBà äúéä íéøác äLoxw epiidc §Ÿ¨§¨¦¨§¨¨¤¤
,ziaxrn zinexc,ähîlî úLnLî,oezgzd divgaìLeäLmixac §©¤¤¦§©¨§Ÿ¨

yn dzidzynäìòîìî,oeilrd divga. ¦§©§¨
ähîlîz`fd .` :el` zyelyl zynyn oxwd dzid,óBòä úàhç ¦§©¨©©¨

.a .dpynd zligza xen`kål okúBLbä.ozvinw mcew zegpnd.b §©¨
åzpizp mewnl oxw dze` dyniy okícä éøéLz`hg oaxw ly §§¨¥©¨

ztvx lr cner ezeida odkd ici lr eyrp el` yely .uega dyrpy
.ef oxwl jenqa dxfrd

ïìòîìîe:el` zyelyl zynyn oxwd dzid.`.ïéiä Ceqéð.aåok ¦§©§¨¦©©¦§
jeqipíénä.zekeqd bga.båzaxwdl okäaø àéäLk ,óBòä úìBò ©©¦§©¨§¤¦©¨

da `veik miax zepaxw yiyk ±acvæn.çø`ed dnewn xwiry §¦§¨
mewn eze`a micner xy`k mle` ,aaeqd lr ,zinexc zigxfn oxwa
dze`a e`aedy zexg` ser zeler ziiyra miwqerd miax mipdk
ezelra odkd ici lr eyrp el` zyely .ef oxwa dlerd ziyrp ,zr

.oxwl jenq my ecnerae gafnd lr
iepiyde ,epnn dcixide gafnl diilrd ote` z` zx`an dpynd

:oxwd ly oeilrd divga miyrpd el` zyelya didyïéìBòä ìk̈¨¦
,ïéîé Cøc ïéìBò çaænìcvl mipet gafnd y`xl miler mdyky ©¦§¥©¦¤¤¨¦

lirl x`eanke ,zigxfn zinexc oxw l` oini(:aq)zeptl yi mlerly
,oini cvl gafna
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c"ag 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

ÊÈÁÎL elÈÙ‡Â ‰ÎLÁÏ CeÓÒ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa Ba Ú„È ‡ÏÂ BÁÎLÂ B¯B‚Áa ÈeÏz BqÈk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡£¨¦¨¨¦¨§©§¨§§Ÿ¨©¦§©§¦¨¦§¨©¦¨©£¥¨©£¦¨©

B˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ÂÈÏÚ BqÈkL Ú„È elÈÙ‡ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BnÚ ‡ˆÈ (B‡ÈˆB‰) Ck ¯Á‡Â ‰ÎLÁL „Ú ÂÈÏÚ BqÈk¦¨¨©¤£¥¨§©©¨¦¨¨¦¦§¨©¦£¦¨©¤¦¨¨¦§©§¦¨

B�zÈÏ BÏ ¯zeÓ ‰ÎLÁL „Ú BÚÈ�ˆ‰Ï BÁÎL Ck ¯Á‡Â ‰Êa ÚLBt B�È‡L ‰ÎLÁÏ CeÓÒ ‡ÏÂ ÌBÈ „BÚaÓ ‡viL ‡l‡¤¨¤¨¨¦§§Ÿ¨©£¥¨¤¥¥©§¤§©©¨¨§§©§¦©¤£¥¨¨¦§

˙BÓ‡ '„Ó ˙BÁt ˙BÁt epÎÈÏBÈ B�ÈÓ‡Ó B�È‡L B‡ È¯Î� BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â B˙È·Ï BÏ e�‡È·iL È¯ÎpÏ[fnB˙È·Ï e�˜¯ÊÈÂ ©¨§¦¤§¦¤§¥§¦¥¦¨§¦¤¥©£¦¦¤¨¨¦©§¦§§¤§¥

¯‡a˙pL BÓk B˙Èa È�ÙÏ „Ú ıe¯Ï È‡M¯ epnÓ e‰eÏÊ‚È ‡lL ‡¯È˙Ó Ì‡Â „È ¯Á‡Ïk59‡lL È„k ‰Ê Ïk e¯Èz‰L ¦§©©¨§¦¦§¨¥¤Ÿ¦§§¦¤©©¨©¦§¥¥§¤¦§¨¥¤¦¦¨¤§¥¤Ÿ

¯LÙ‡ È‡Lk ˜eMa e�·ÊÚÈ ‡Ï È‡cÂ·e B�BÓÓ ÏÚ BÓˆÚ „ÈÓÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰Áp‰Â ‰¯È˜Úa Bk¯„k BÎÈÏB‰Ï ‡·È̈Ÿ§¦§©§§£¦¨©£¨¨¤¥¨¨©£¦©§©¨§©©Ÿ©£§¤©§¤¦¤§¨

ÏÌL B¯ÓL[gnÏ‡¯NÈ ¯ÓBL B‡ È¯Î� ¯ÓBL È„È ÏÚ)[pÎhn:˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú ( §¨§¨©§¥¥¨§¦¥¦§¨¥©§¨¥©¨
יז סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld

úåîà 'ãî úåçô úåçô [æî- כלל הנחה עשה לא אפילו -

לרשות מיד יחזירנו לא ואפילו ירוץ ולא ללכת ימשיך לא
מד' פחות פחות ויוליכנו יעמוד אלא - בא ממנה היחיד

.58אמות

íù åøîùì øùôà éàùë [çîחפץ בשבת בכיסו המוצא -

חשוב שלא אחר דבר כל או - נייר כגון מועט ערך בעל
יד כלאחר יזרקנו וכד')בעיניו, כיסו ניעור הרבים(ע"י ברשות

הליכתו כדי והוא60תוך היחיד, לרשות עמו ימשיך ולא -

לא ואפילו - בה ממנה היחיד לרשות יחזירנו שלא הדין
מהליכתו כלל .61עמד

ìàøùé øîåù åà [èî- לסטים שמצויים במקום כגון -

החשכה. עד כיסו עם להשאר סכנה וישנה
ìàøùé øîåù åà [ðשיכול מי לו שאין במי להסתפק יש -

אדם 'אין אומרים בזה גם האם בעצמו, הוא אלא לשמרו
שכיון או לביתו, ליקח לו ומתירים ממונו' על עצמו מעמיד

לביתו להביאו אסור - לשמרו .62שיכול

zetqede mipeiv

שעשה58) נחשב אינו לכן קודם מהחפץ ידע שלא שכיון
לילך ימשיך ואם מדרבנן, האסורה בלבד הנחה אלא עקירה
ומוטב - הנחה וגם עקירה גם ויעשה מעט שיעמוד חשש ישנו
איסור לספק יכנס ולא בלבד, הנחה של דרבנן איסור על שיעבור
סכנה. במקום אלא התירו לא ולרוץ והנחה, בעקירה דאורייתא

בסעיפים59) מזה (והמסתעף א בסעיף נתבארה לנכרי נתינה
טלטול וקטן), שוטה חרש או בהמתו ע"ג הנחה לגבי שלאח"ז
ריצה דיני יאֿיב, בסעיפים נתבאר מד"א פחות פחות עצמו ע"י

יגֿטו. בסעיפים ברה"ר
בו.60) שעמד במקום יזרקנו - מהליכתו עמד כבר ואם
ה'דגול61) כדעת דלא והוא עו, סי' צבי ארץ שו"ת ע"פ

להחזירו עליו - להפקירו שרוצה חפץ שאפילו שכתב מרבבה'

.85 בהערה לכך טעם וראה בא, ממנה היחיד לרשות
יכול62) אם שגם משמע ס"ב, שלד ובסי' ו. סוס"ק קו"א

שאר או מעות אפילו וז"ל: לביתו, להביאו אסור בעצמו לשמור
והוא הדלקה) (מן להציל להם מותר החשובים המוקצים דברים
עבדי מפני או הלסטים מפני להצילם כדי לטלטלם שמותר הדין
גזרו שלא לפי זה בענין וכיוצא בתיבתו לחפש הבאים המושל
אפשר כן אם אלא מרובה הפסד במקום מוקצה טלטול על כלל
להביאה שאסור ברחוב ארנקי ששכח מי כגון אחר בענין להציל
או שומר שם להושיב שיכול מפני המעורבת בעיר אפילו לביתו
אבל זה בענין כיוצא כל וכן רס"ו בסי' כמ"ש בעצמו לשמור
ואי מרובה הפסד במקום ואפילו מוקצה טלטול אוסרים יש

עיקר. וכן אחר בענין להציל אפשר

•

zekld - jexr ogleyoefnd zkxa

Êיחד אכלו עבד או אחת ואשה חורין בני אנשים ט' אם וכן
להש מצטרפין שהםאינן אע"פ בשם לזמן לעשרה לים

אנשים בעשרה אלא אינו שבקדושה דבר שכל בזימון חייבים
מצטרפין שאינן לומר צריך ואין נ"ה בסי' כמ"ש חורין בני
(אפילו כלל זימון חובת עליהם שאין כיון בג' לזימון להשלים

לעצמן. לזמן שחייבים אנשים עם אכלו כן] אם [אלא אם)

כפריצות שנראה מפני רשאים אינם לצרפן רצו אם ואפילו
נברך המברך שאומר בזימון אנשים עם נשים צירוף כשניכר

נאה חברתן אין ובנה בעלה עם באשה ואפילו כולנו בצירוף
משום בזה יש ניכר שצירופן בעבדים וכן יחד כשמצטרפין
לבני ואין ביותר ופרוצים זימה שטופי הם שהעבדים פריצות
עליהם כשמזמנין וניכר הנראה צירוף עמהם לצרפם חורין
והעבדים שהנשים אף ועבדים נשים בלא זימון כשיש משא"כ
אחריו ולענות מהמברך בשמיעה חובתן ידי לצאת מצטרפין
ניכר צירופן שאין כיון פריצות משום בזה אין הזימון בברכת

המברך. בברכת כלל

לפריצות לחוש יש שלזה יחד מזמנין ועבדים נשים א"כ אלא
קטנים עם עבדים וה"ה ניכר צירופן שאין אף בנשים העבדים
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

עם זכור במשכב העבדים פריצות משום יחד מזמנים אין
הקטנים:

Áשמא לאנשים לנשים ולא לאנשים לא מזמן אינו אנדרוגינוס
שביעה כדי אכלו אם חובתם ידי מוציאם ואינו נקבה הוא
פריצות משום בו ויש זכר הוא שמא ולנשים קפ"ט בסימן כמ"ש
להיפוך. וכן נקיבות כולם נקבה הוא שאם למינו הוא מזמן אבל

ימצא זה כשיקרע שמא כי למינו אפילו מזמן אין טומטום אבל
חובתן: ידי מוציאם ואינו זכרים ימצאו אלו וכשיקרעו נקבה

Ëוהוא עליו מזמנין מברכין למי היודע שקטן אומרים יש
לפי אחד כל י' בן או ט' כבן שהוא הפעוטות לעונת שיגיע
מעצמו ויודע חריף הוא אם ו' מבן גדול הפחות ולכל חריפותו

פחות אבל מברכין למי שילמדוהו שהואבלי פי על אף ו' מבן
הפעוטות לעונת הגיע לא שהרי כלום אינו מעצמו ויודע חריף

דעת. בן שאינו כמי הוא והרי

בעשרה לזמן אפילו מצטרף הפעוטות לעונת שהגיע אחר וקטן
ולקדושה ולברכו לקדיש מצטרף שאינו להאומרים אף בשם
לפטור יכול ואחד אחד וכל הואיל בה הקילו המזון שבברכת
בקדיש משא"כ לעצמו) לברך (שיכול הזימון ברכת מחיוב עצמו
עצמו לפטור יכול היה לא ואחד אחד שכל וקדושה וברכו
קטנים ב' אבל מצוה בני כולם שיהיו צריך ענין בשום מחיובו

מצטרפין. אינן

עד מצטרף הקטן אין לעשרה בין לג' שבין אומרים יש אבל
דהיינו פורח קטן שהוא אע"פ שאז שלימות שנה י"ג בן שיהיה
ראשן לכוף כדי שהוא בשיעורן נגמרו ולא שערות ב' בו שפרחו
שלכל פי על אף לי' בין לג' בין לזימון לצרפו בו הקילו לעיקרן
נגמרו אם אבל מברכים למי שיודע והוא קטן הוא המצות
מברכין למי יודע אם אחריו מדקדקין אין כשיעורן סימניו

מצות. לכלל שהגיע כיון ענין בכל עליו ומזמנין

למי ויודע שלימות י"ג בן הוא שאפילו ואומרים מחמירין ויש
אין כשיעורן ארוכות שערות ב' הביא שלא ידוע אם מברכין
הוא שזימון עליו מזמנין בסתם אבל לי' ולא לג' לא לצרפו
שערות ב' הביא הסתם שמן החזקה על וסומכין סופרים מדברי
נוהגין וכן אדם בני רוב כדרך שנה י"ג בתשלום כשיעורן
ואין אחד ויום י"ג מבן פחות קטן על לזמן שלא אלו במדינות

לשנות.

בברכתו חובתם ידי אחרים להוציא אבל זימון לענין זה וכל
וידוע אחד ויום שנה י"ג בן שיהיה עד מוציא אינו הכל לדברי
שברכת זקנו שנתמלא או בדיקה ע"י כשיעורן שערות ב' שהביא

זו: חזקה על סומכין אין תורה ובשל התורה מן הוא המזון

Èלכלל הגיע לא אם לשוטה אותו מחזיקין אדם שבני מי
ושוטה חרש אבל עליו מזמנין חכמים בו שדברו שוטה
מכל ופטורים דעת בני שאינן מקום בכל חכמים בהם שדברו
הכל לדברי עליו מזמנין שאין ו' מבן פחות כקטן דינם המצות

לעשרה. ולא לג' לא מצטרפין ואין

מדבר ולא שומע שאינו הוא מקום בכל חכמים בו שדברו וחרש

(אפילו ושומע) מדבר שאינו אילם (וכן שומע ואינו מדבר אבל
לזימון מצטרפים דבריהם לכל כפקחים שהם כיון ויותר) ב' הם
ברכת שומע החרש שאין (אע"פ לזה ומכוונין מבינים הם אם

עונה). אינו והאלם הזימון

אין שבקדושה שלדבר בעשרה לזימון אמורים דברים במה
נ" בסי' כמ"ש מעכבתם המיעוט צריךעניית בג' לזימון אבל ה

אחריו שיענו וגם הזן ברכת סיום עד המזמן מפי ישמעו שהב'
בסי' כמ"ש כלל זימון כאן אין לאו ואם כו' שאכלנו ברוך

קצ"ג:

‡Èלא לזימון אותו מצ(ט)רפין אין עבירה דבר על שנידוהו מי
אותו שמרחיקים נידוי ענין שזהו לעשרה ולא לג'
יתבאר ממון עסקי על נידוהו ואם מאגודתם אותו ומבדילים

של"ד: סי' ביו"ד

זֿיא סעיפים מזמנין אינן מי ועל מזמנין מי על קצט, סימן א חלק

גמר‡ לא ואחד סעודתם [שנים] וגמרו כאחת שאכלו שלשה
הזימון ברכת עמהם ועונה להשנים כרחו על מפסיק האחד

קצ"ג. בסי' כמ"ש הכל את הזן עד ושומע

בין עליו מזמנין הם אבל זימון חובת ידי יצא לא הוא לאו ואם
לענות ויכול ושומע שם עומד שהוא כל עונה אינו בין עונה
ויוכל אליהם שיתקרב עד לו קורין עמהם עומד אינו ואם
שאינו בחרש (משא"כ קצ"ד בסי' כמ"ש עמהם ולענות לשמוע
אלא עליהם מזמנין אין לענות יכול שאינו ואילם לשמוע יכול

קצ"ט): בסי' כמ"ש בעשרה

זימון· חיוב אין לפיכך לאחד להפסיק חייבים אינן שנים אבל
לא ואם ולברך לאחד להפסיק שיתרצו עד כלל עליהם חל
שמעו שלא או אחריו ענו ולא עליהם הוא וזימן להפסיק רצו
אף לפיכך זימון ידי יצא ולא כלום עשה לא הכל את הזן עד
עליהם ויזמן סעודתם השנים שיגמרו עד לברך רשאי אינו הוא
שלשתם התחילו אם הסעודה מתחלת בזימון נתחייב כבר שהרי

קצ"ג. בסימן כמ"ש יחד

השוק מן אחד בא ואח"כ עליהם וזימן לו להפסיק נתרצו ואם
פרח שכבר ומזמנין חוזרין אינן עמו סעודתם וגמרו עמהם וקבע
לשנים המפסיק אחד אבל ראשונה פעם כשזימנו זימון מהם
חוזר עמהם סעודתו וגמר אצלו וקבעו השוק מן ב' באו ואח"כ

זימנ שלא אלו לב' טפל נעשה שהוא עמהם כמוומזמן עדיין ו
להפסיק יכול יותר או וג' ב' פעם הדין והוא קצ"ג בסי' שנתבאר

כזית. עמהם ואכל אצלו וקבעו שבאו שנים כל עם ולזמן

מהם לב' אחד והפסיק מתחילה יחד קבועים ט' היו אם וה"ה
ולהפסיק ולחזור מהם אחרים לב' ולהפסיק לחזור [ה]אחד יכול
ולא הראשונים כשזימנו מהם זימון פרח האחרונים ב' אבל לב'
הראשונים זימון אחר עוד שאכלו לא אם בחבורה זימון נשאר
זימון: פרח דיני פרטי כל נתבארו ושם קצ"ג בסי' שם כמ"ש

אֿב סעיפים לברך כדי המפסיק דין ר, סימן א חלק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

האדם ואצל המלאכים, אצל ו"שוב" "רצוא"

המתפלל

השגת ענין הקודמים בפרקים שנתבאר [לאחרי

" לאמירת הגורם (שהוא ימשיךקדושהמלאכים שלהם) "

את לעבוד עליהם משפיעה זו השגה כיצד לבאר זה בפרק

קונם:]

ïòôùù íúâùä íöåò ìãåâ úîçî ,íéëàìîä äðäå
ùåã÷ àåäù ,ãáì åîù úðéçáî êùîð ïúåéçå

.áåùå àåöø úðéçáá íä ïëì ,ìãáåîå
המלאכים [הם "והחיות נאמר, יחזקאל במרכבת

ושוב". רצוא הקודש] חיות הנקראים העליונים

פירוש:

חיותם כל אשר הבנתם ועוצם השגתם גודל מחמת
[באופן בלבד שמו מבחינת רק הם הרוחני ושפעם
ואפילו הקב"ה, כי – מקום" בריחוק "עומדים שהם
– הנבראים] מן ומובדל" "קדוש הוא "שמו", בחינת
מאד גבוהה לדרגא ומגיעים מאד מתלהבים המלאכים
ענין שהוא ושוב", "רצוא הנקראת ויראה, אהבה של
רתיעה ואח"כ ("רצוא") להקב"ה גדול קירוב

("שוב"). ממנו והתרחקות

" שתי ענין ומבאר אלו:]תנועות[והולך "

ììëäì ,úèäìúî úáäìù ùà éôùøá Y àåöø
.'úé åøåàá

התשוקה – פירושו מרוצה) (לשון "רצוא"
ענין וזהו בו, ולהתכלל למקורו ולהימשך להתקרב

שהואהאהבה מתלהטת", שלהבת אש "ברשפי לה'
אצלם המתעורר לאלקות להתקרב העצום הצמאון

"עומדים הם כיצד ההשגה מקום"בריחוקמחמת
(כנ"ל).

íéøæåç íä äàøéä úîçîù ,äàøéá Y áåùå
åòåðéå íòä àøéå øîàðù ïéðòë ,íäéøåçàì íéòúøðå

.÷åçøî åãîòéå
ו שחוזרים – משמעו למקומם;שבים"שוב"

מחמת באה זו שנרתעיםהיראהו"תנועה" מהקב"ה,
יראים כי ממנו מרחוק לעמוד לאחוריהם וחוזרים

הקודש. אל לגשת

אינו ד"שוב" בתנועה המכוון שנשאר[עומק (רק)
אלא הקודש, אל לגשת היראה מחמת מרחוק עומד
את למלא כדי במקומו (ועומד) ש"שב" הכוונה

הוא ה"רצוא" ענין כי הקב"ה, של ושליחותו פקודתו
ה"שוב" וענין באלקות, ולהיכלל להתקרב התשוקה

יראה),הביטולהוא מחמת (הבא הקב"ה של לרצונו
ית']. ושליחותו רצונו למלא כדי במקומו שנשאר היינו

êùîåéå êøåáéù ,åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá íéøîåàå
.äìòîì àåäù åîë éåìéâ úðéçáá ïë íâ äèîì

במקורם) להתכלל (התשוקה ד"רצוא" התנועה גם
מילוי שהוא ה"שוב", בשביל היא שבמלאכים,
היא, התכלית כי ב"מקומם", ושליחותם תפקידם
למעלה בגילוי שהוא כפי האלקי האור את להמשיך
העולמות בתוך ויתגלה יאיר שכך העולמות, מן

למעלה"). שהוא כמו . ("למטה.

הוי' כבוד "ברוך המלאכים אמירת פירוש וזה
היינו המשכה, מלשון הוא "ברוך" ממקומו":
בגילוי שהוא כפי הוי' כבוד אשר מבקשים שהמלאכים
ויומשך "יבורך" ומקורו) (בשרשו ב"מקומו" למעלה

למטה. גם

"שוב", ואח"כ "רצוא" תחילה להיות צריך ולכן
ב"ה סוף אין אור עם המלאכים את מחבר ה"רצוא" כי
אותו להמשיך – ענינו וה"שוב" "למעלה", שהוא כפי

.למטההאור

תיאור שהוא אור, יוצר ברכת תוכן שהוסבר [לאחרי

את לעבוד עליהם משפיעה היא וכיצד המלאכים, השגת

ד התנועות בשתי ורצוא"ה' ראשון,שוב"" לענין חוזר – "

ביחס הענין משמעות את המתפלללבאר :]לאדם

àåöø úðéçáá ïë íâ úåéäì ìéëùîä ïðåáúé äæîå
.áåùå

àåöø[היינו]êùîð úåéäì äöéôçå ä÷éùçå äáäàá
ìãáåîå ùåã÷ àåäù 'ä øåàá ììëúäì ,åùøù øçà

.'åë
האהבה היא "רצוא" של ב"תנועה" האדם עבודת
הבהמית והנפש הגוף ממיצר "לברוח" והתשוקה
למעלה, שרשו אחר ולהימשך העולם הגדרות וכבלי
ומובדל קדוש ית' שהוא כפי באלקות להתכלל היינו

העולמות. מן

íéîù úåëìî ìåò ìá÷î úåéäì ,äàøéá Y áåùå
,äèîì.êìî êéìò íéùú íåù ù"îë

עול עליו לקבל הוא האדם בעבודת ה"שוב" וענין
"שום הכתוב את רז"ל שפירשו דרך על ית'. מלכותו
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קעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

עם זכור במשכב העבדים פריצות משום יחד מזמנים אין
הקטנים:

Áשמא לאנשים לנשים ולא לאנשים לא מזמן אינו אנדרוגינוס
שביעה כדי אכלו אם חובתם ידי מוציאם ואינו נקבה הוא
פריצות משום בו ויש זכר הוא שמא ולנשים קפ"ט בסימן כמ"ש
להיפוך. וכן נקיבות כולם נקבה הוא שאם למינו הוא מזמן אבל

ימצא זה כשיקרע שמא כי למינו אפילו מזמן אין טומטום אבל
חובתן: ידי מוציאם ואינו זכרים ימצאו אלו וכשיקרעו נקבה

Ëוהוא עליו מזמנין מברכין למי היודע שקטן אומרים יש
לפי אחד כל י' בן או ט' כבן שהוא הפעוטות לעונת שיגיע
מעצמו ויודע חריף הוא אם ו' מבן גדול הפחות ולכל חריפותו

פחות אבל מברכין למי שילמדוהו שהואבלי פי על אף ו' מבן
הפעוטות לעונת הגיע לא שהרי כלום אינו מעצמו ויודע חריף

דעת. בן שאינו כמי הוא והרי

בעשרה לזמן אפילו מצטרף הפעוטות לעונת שהגיע אחר וקטן
ולקדושה ולברכו לקדיש מצטרף שאינו להאומרים אף בשם
לפטור יכול ואחד אחד וכל הואיל בה הקילו המזון שבברכת
בקדיש משא"כ לעצמו) לברך (שיכול הזימון ברכת מחיוב עצמו
עצמו לפטור יכול היה לא ואחד אחד שכל וקדושה וברכו
קטנים ב' אבל מצוה בני כולם שיהיו צריך ענין בשום מחיובו

מצטרפין. אינן

עד מצטרף הקטן אין לעשרה בין לג' שבין אומרים יש אבל
דהיינו פורח קטן שהוא אע"פ שאז שלימות שנה י"ג בן שיהיה
ראשן לכוף כדי שהוא בשיעורן נגמרו ולא שערות ב' בו שפרחו
שלכל פי על אף לי' בין לג' בין לזימון לצרפו בו הקילו לעיקרן
נגמרו אם אבל מברכים למי שיודע והוא קטן הוא המצות
מברכין למי יודע אם אחריו מדקדקין אין כשיעורן סימניו

מצות. לכלל שהגיע כיון ענין בכל עליו ומזמנין

למי ויודע שלימות י"ג בן הוא שאפילו ואומרים מחמירין ויש
אין כשיעורן ארוכות שערות ב' הביא שלא ידוע אם מברכין
הוא שזימון עליו מזמנין בסתם אבל לי' ולא לג' לא לצרפו
שערות ב' הביא הסתם שמן החזקה על וסומכין סופרים מדברי
נוהגין וכן אדם בני רוב כדרך שנה י"ג בתשלום כשיעורן
ואין אחד ויום י"ג מבן פחות קטן על לזמן שלא אלו במדינות

לשנות.

בברכתו חובתם ידי אחרים להוציא אבל זימון לענין זה וכל
וידוע אחד ויום שנה י"ג בן שיהיה עד מוציא אינו הכל לדברי
שברכת זקנו שנתמלא או בדיקה ע"י כשיעורן שערות ב' שהביא

זו: חזקה על סומכין אין תורה ובשל התורה מן הוא המזון

Èלכלל הגיע לא אם לשוטה אותו מחזיקין אדם שבני מי
ושוטה חרש אבל עליו מזמנין חכמים בו שדברו שוטה
מכל ופטורים דעת בני שאינן מקום בכל חכמים בהם שדברו
הכל לדברי עליו מזמנין שאין ו' מבן פחות כקטן דינם המצות

לעשרה. ולא לג' לא מצטרפין ואין

מדבר ולא שומע שאינו הוא מקום בכל חכמים בו שדברו וחרש

(אפילו ושומע) מדבר שאינו אילם (וכן שומע ואינו מדבר אבל
לזימון מצטרפים דבריהם לכל כפקחים שהם כיון ויותר) ב' הם
ברכת שומע החרש שאין (אע"פ לזה ומכוונין מבינים הם אם

עונה). אינו והאלם הזימון

אין שבקדושה שלדבר בעשרה לזימון אמורים דברים במה
נ" בסי' כמ"ש מעכבתם המיעוט צריךעניית בג' לזימון אבל ה

אחריו שיענו וגם הזן ברכת סיום עד המזמן מפי ישמעו שהב'
בסי' כמ"ש כלל זימון כאן אין לאו ואם כו' שאכלנו ברוך

קצ"ג:

‡Èלא לזימון אותו מצ(ט)רפין אין עבירה דבר על שנידוהו מי
אותו שמרחיקים נידוי ענין שזהו לעשרה ולא לג'
יתבאר ממון עסקי על נידוהו ואם מאגודתם אותו ומבדילים

של"ד: סי' ביו"ד

זֿיא סעיפים מזמנין אינן מי ועל מזמנין מי על קצט, סימן א חלק

גמר‡ לא ואחד סעודתם [שנים] וגמרו כאחת שאכלו שלשה
הזימון ברכת עמהם ועונה להשנים כרחו על מפסיק האחד

קצ"ג. בסי' כמ"ש הכל את הזן עד ושומע

בין עליו מזמנין הם אבל זימון חובת ידי יצא לא הוא לאו ואם
לענות ויכול ושומע שם עומד שהוא כל עונה אינו בין עונה
ויוכל אליהם שיתקרב עד לו קורין עמהם עומד אינו ואם
שאינו בחרש (משא"כ קצ"ד בסי' כמ"ש עמהם ולענות לשמוע
אלא עליהם מזמנין אין לענות יכול שאינו ואילם לשמוע יכול

קצ"ט): בסי' כמ"ש בעשרה

זימון· חיוב אין לפיכך לאחד להפסיק חייבים אינן שנים אבל
לא ואם ולברך לאחד להפסיק שיתרצו עד כלל עליהם חל
שמעו שלא או אחריו ענו ולא עליהם הוא וזימן להפסיק רצו
אף לפיכך זימון ידי יצא ולא כלום עשה לא הכל את הזן עד
עליהם ויזמן סעודתם השנים שיגמרו עד לברך רשאי אינו הוא
שלשתם התחילו אם הסעודה מתחלת בזימון נתחייב כבר שהרי

קצ"ג. בסימן כמ"ש יחד

השוק מן אחד בא ואח"כ עליהם וזימן לו להפסיק נתרצו ואם
פרח שכבר ומזמנין חוזרין אינן עמו סעודתם וגמרו עמהם וקבע
לשנים המפסיק אחד אבל ראשונה פעם כשזימנו זימון מהם
חוזר עמהם סעודתו וגמר אצלו וקבעו השוק מן ב' באו ואח"כ

זימנ שלא אלו לב' טפל נעשה שהוא עמהם כמוומזמן עדיין ו
להפסיק יכול יותר או וג' ב' פעם הדין והוא קצ"ג בסי' שנתבאר

כזית. עמהם ואכל אצלו וקבעו שבאו שנים כל עם ולזמן

מהם לב' אחד והפסיק מתחילה יחד קבועים ט' היו אם וה"ה
ולהפסיק ולחזור מהם אחרים לב' ולהפסיק לחזור [ה]אחד יכול
ולא הראשונים כשזימנו מהם זימון פרח האחרונים ב' אבל לב'
הראשונים זימון אחר עוד שאכלו לא אם בחבורה זימון נשאר
זימון: פרח דיני פרטי כל נתבארו ושם קצ"ג בסי' שם כמ"ש

אֿב סעיפים לברך כדי המפסיק דין ר, סימן א חלק
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dxez ihewl

האדם ואצל המלאכים, אצל ו"שוב" "רצוא"

המתפלל

השגת ענין הקודמים בפרקים שנתבאר [לאחרי

" לאמירת הגורם (שהוא ימשיךקדושהמלאכים שלהם) "

את לעבוד עליהם משפיעה זו השגה כיצד לבאר זה בפרק

קונם:]

ïòôùù íúâùä íöåò ìãåâ úîçî ,íéëàìîä äðäå
ùåã÷ àåäù ,ãáì åîù úðéçáî êùîð ïúåéçå

.áåùå àåöø úðéçáá íä ïëì ,ìãáåîå
המלאכים [הם "והחיות נאמר, יחזקאל במרכבת

ושוב". רצוא הקודש] חיות הנקראים העליונים

פירוש:

חיותם כל אשר הבנתם ועוצם השגתם גודל מחמת
[באופן בלבד שמו מבחינת רק הם הרוחני ושפעם
ואפילו הקב"ה, כי – מקום" בריחוק "עומדים שהם
– הנבראים] מן ומובדל" "קדוש הוא "שמו", בחינת
מאד גבוהה לדרגא ומגיעים מאד מתלהבים המלאכים
ענין שהוא ושוב", "רצוא הנקראת ויראה, אהבה של
רתיעה ואח"כ ("רצוא") להקב"ה גדול קירוב

("שוב"). ממנו והתרחקות

" שתי ענין ומבאר אלו:]תנועות[והולך "

ììëäì ,úèäìúî úáäìù ùà éôùøá Y àåöø
.'úé åøåàá

התשוקה – פירושו מרוצה) (לשון "רצוא"
ענין וזהו בו, ולהתכלל למקורו ולהימשך להתקרב

שהואהאהבה מתלהטת", שלהבת אש "ברשפי לה'
אצלם המתעורר לאלקות להתקרב העצום הצמאון

"עומדים הם כיצד ההשגה מקום"בריחוקמחמת
(כנ"ל).

íéøæåç íä äàøéä úîçîù ,äàøéá Y áåùå
åòåðéå íòä àøéå øîàðù ïéðòë ,íäéøåçàì íéòúøðå

.÷åçøî åãîòéå
ו שחוזרים – משמעו למקומם;שבים"שוב"

מחמת באה זו שנרתעיםהיראהו"תנועה" מהקב"ה,
יראים כי ממנו מרחוק לעמוד לאחוריהם וחוזרים

הקודש. אל לגשת

אינו ד"שוב" בתנועה המכוון שנשאר[עומק (רק)
אלא הקודש, אל לגשת היראה מחמת מרחוק עומד
את למלא כדי במקומו (ועומד) ש"שב" הכוונה

הוא ה"רצוא" ענין כי הקב"ה, של ושליחותו פקודתו
ה"שוב" וענין באלקות, ולהיכלל להתקרב התשוקה

יראה),הביטולהוא מחמת (הבא הקב"ה של לרצונו
ית']. ושליחותו רצונו למלא כדי במקומו שנשאר היינו

êùîåéå êøåáéù ,åîå÷îî 'ä ãåáë êåøá íéøîåàå
.äìòîì àåäù åîë éåìéâ úðéçáá ïë íâ äèîì

במקורם) להתכלל (התשוקה ד"רצוא" התנועה גם
מילוי שהוא ה"שוב", בשביל היא שבמלאכים,
היא, התכלית כי ב"מקומם", ושליחותם תפקידם
למעלה בגילוי שהוא כפי האלקי האור את להמשיך
העולמות בתוך ויתגלה יאיר שכך העולמות, מן

למעלה"). שהוא כמו . ("למטה.

הוי' כבוד "ברוך המלאכים אמירת פירוש וזה
היינו המשכה, מלשון הוא "ברוך" ממקומו":
בגילוי שהוא כפי הוי' כבוד אשר מבקשים שהמלאכים
ויומשך "יבורך" ומקורו) (בשרשו ב"מקומו" למעלה

למטה. גם

"שוב", ואח"כ "רצוא" תחילה להיות צריך ולכן
ב"ה סוף אין אור עם המלאכים את מחבר ה"רצוא" כי
אותו להמשיך – ענינו וה"שוב" "למעלה", שהוא כפי

.למטההאור

תיאור שהוא אור, יוצר ברכת תוכן שהוסבר [לאחרי

את לעבוד עליהם משפיעה היא וכיצד המלאכים, השגת

ד התנועות בשתי ורצוא"ה' ראשון,שוב"" לענין חוזר – "

ביחס הענין משמעות את המתפלללבאר :]לאדם

àåöø úðéçáá ïë íâ úåéäì ìéëùîä ïðåáúé äæîå
.áåùå

àåöø[היינו]êùîð úåéäì äöéôçå ä÷éùçå äáäàá
ìãáåîå ùåã÷ àåäù 'ä øåàá ììëúäì ,åùøù øçà

.'åë
האהבה היא "רצוא" של ב"תנועה" האדם עבודת
הבהמית והנפש הגוף ממיצר "לברוח" והתשוקה
למעלה, שרשו אחר ולהימשך העולם הגדרות וכבלי
ומובדל קדוש ית' שהוא כפי באלקות להתכלל היינו

העולמות. מן

íéîù úåëìî ìåò ìá÷î úåéäì ,äàøéá Y áåùå
,äèîì.êìî êéìò íéùú íåù ù"îë

עול עליו לקבל הוא האדם בעבודת ה"שוב" וענין
"שום הכתוב את רז"ל שפירשו דרך על ית'. מלכותו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



c"agקעד i`iyp epizeax zxezn

ענין שהוא עליך", אימתו "שתהא – מלך" עליך תשים
לקבל האדם צריך וכך יראה. מתוך המלך עול קבלת

ב ית' מלכותו עול עצמו עבודתויראהעל את לעבוד ,

דוקא. למטה והמצוות התורה בקיום

ïåëî äùòéù ,ãçàì áåù êáì õø íà ì"æø øîàîëå
.äìòîì åîë äèîì äøåù ãçà 'ä úåéäìå ,åúáùì
הוי' כבוד "ברוך אומרים שהמלאכים כשם
לפעול הוא שלהם ה"שוב" שענין היינו ממקומו",

במקומו, שהוא כפי הוי' "למטהיומשךשכבוד ויאיר
האדם אצל ד"שוב" העבודה כך – כנ"ל למעלה", כמו
כדי הזה בעולם ולהשאר "לשוב" רק ענינה (אין
ונפש בגוף המלובשת נשמה עם ה' את לעבוד
אלקות גילוי להמשיך הוא ענינה עיקר אלא) הבהמית,

למעלה". כמו "למטה

שוב לבך רץ "אם יצירה בספר מ"ש פירוש וזהו
" מתוךרץלאחד": ד"רצוא", העבודה היא לבך"

אמרו זה ועל למעלה; באלקות להיכלל תשוקה
אש ברשפי לבך" ד"רץ זו למדרגה האדם יגיע שכאשר
היינו למקומו, לשוב הוא צריך לאלקות, וצמאון אהבה

"שוב היא שעבודתו בכך פירוש,לאחדלהתבונן ,"

העולם וחומריות גשמיות בזיכוך לעסוק שעליו
בגילוי יאיר אחד" ש"ה' עד ית', לשבתו מכון לעשותו

למעלה. בגילוי שהוא כפי למטה גם

בעבודת שמע קריאת ברכות ענין נתבאר כאן [עד

פסוקי אמירת ענין יבאר ועתה האדם; ובעבודת המלאכים

דזמרה:]

øîàð íùù ,äøîæã é÷åñô ïë íâ åð÷ú äæ êøã ìòå
íéîùå õøà ìò åãåä ,'åë åîùá åàø÷ 'äì åãåä
êì íéîùä àáöå ,'åë äìåãâä 'ä êì ,'åë

.íéåçúùî
והשבח ההילול כיצד מתארים דזמרה בפסוקי גם
הנבראים (שחיות "שמו" בבחינת רק הוא להקב"ה
שזהו "שם"), הנק' אלקות, של והארה מזיו אלא אינה

קראו לה' "הודו "ישתבחבשמופירוש דרך (על "

"שמך אומרים וכן לעיל), המבואר ארץהודו" על
שאפילו – הגדולה" ה' ו"לך וזיו), "הוד" (רק ושמים"
הקב"ה כי ית', אליו בטלה דלמעלה הגדולה מדת
העליונות. ממדות גם ומנושא מרומם ובעצמו בכבודו

לאלקות, ותשוקה "רצוא" מעוררת זו והשגה
משתחווים". לך השמים "וצבא כמ"ש

,äèîìù úåîìåòä úåâøãîå úðéçáá àåäù àìà
.çîåöå íîåã úðéçá

לפסוקי שמע קריאת ברכות בין ההבדל אמנם,
על מדובר שמע קריאת שבברכות בכך, הוא דזמרה
מתואר דזמרה בפסוקי ואילו בלבד, המלאכים עבודת
כולם, הנבראים כל של לאלקות הביטול באריכות
גו' וירח שמש "הללוהו כמ"ש: וצומח, דומם אפילו
עץ גו' ההרים גו' הארץ מן ה' את הללו גו' והמים
את המהללת נפש יש הנבראים בכל שהרי גו'", פרי

ש שירה פרק מענין ("כנודע הברואיםה' אומריםכל
שירה").

.áåùå àåöø úðéçá ùé ïë íâ íùå
היינו – וצומח בדומם והצומחבנפשגם הדומם

"רצוא" ו"שוב": ד"רצוא" אלו תנועות שתי קיימות –
וההכרה ההשגה מחמת הקב"ה אל להתקרב תשוקה –

– ו"שוב" הארה, רק היא שבהם האלקית שהחיות
גוף את להחיות למקומה שבה הנפש היראה, מחמת

קונה. כרצון מלובשת היא שבו הצומח או הדומם

הדומם בנפש גם כיצד מתבונן שהאדם ידי [ועל
ו"שוב", ד"רצוא" אלו תנועות שתי יש והצומח
התנועות בשתי בתפלה ה' את לעבוד הוא גם יתעורר

כנ"ל]. ו"שוב", ד"רצוא"

האדם עבודת ענין את מצינו היכן ומפרט [והולך

" ורצואבדרך התפלה:]שוב"" בפסוקי "

øáãî íé÷åñô ùé ïëìå[ים]ùéå ,'úé åúáäàá
.åúàøéá

שהאדם היא בתפלה העיקרית שהמטרה מאחר
נפשות וכן המלאכים, (כמו ו"שוב" ב"רצוא" יתעורר
המדברים פסוקים בתפלה יש לכן הברואים), כל
המדברים ופסוקים "רצוא", בחינת – ית' באהבתו

"שוב". בחינת – ביראתו

äãìåð íäéðùîå.úåðîçøä úãî
ותפארת, גבורה חסד הם המדות עיקרי כידוע,
– (רחמים) התפארת ומדת ורחמים; יראה אהבה שהם
והיא וגבורה, חסד המדות שתי בין ה"ממוצע" היא

משתיהן. כלולה

הענין: ביאור

זו המנגדות הפכיות מדות שתי הן וגבורה חסד
אדם לכל שפע להשפיע צריכים החסד מדת מצד לזו.

כלל הבדל שאמרבלי (כענין לא או לכך ראוי הוא אם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מדת מצד ואילו לפניך"), יחי' ישמעאל "לו אברהם
ראוי שאינו לאדם כלל להשפיע צריך אין הגבורה

גדול. בדקדוק בזה לדקדק וצריך לכך,

דחסד המדות לשתי מקום נותנת הרחמים מדת אך
שגם הוא הרחמים מדת של ענינה כי יחד, גם וגבורה
מסוימת, השפעה לקבל ראוי האדם אין דין פי על אם

צריך מקום מצדלרחםמכל לו ולהשפיע עליו
הדין למדת מסכימה הרחמים דמדת היינו הרחמנות,

ושמצד להשפעה, ראוי אינו שהמקבל איןהמקבלבזה
הרחמים מדת מצד מקום מכל אך לו, להשפיע צריכים

רחמי מצד לו, ולהשפיע עליו לרחם ,המשפיעצריך

ראוי. שאינו אע"פ

דחסד המדות משתי כלולה הרחמים שמדת ונמצא

המקבל דרגת את "דנים" גיסא מחד יחד: גם וגבורה
יחד אולם הגבורה), (מדת לא או לקבל ראוי הוא אם
לקבל ראוי שאינו התברר אם גם לו משפיעים זה עם

החסד). ענין (שהוא ההשפעה את

"נולדה וגבורה חסד ושילוב יחוד ידי שעל וזהו
הרחמנות". מדת

– "איחוד" להיות צריך התפלה בעבודת [וכך
התנועות שתי בין – נכונה ומזיגה שילוב היינו
מדה ידי על ויראה), (אהבה ו"שוב" ד"רצוא"

הרחמים]. מדת שהיא השלישית,

,'åë íåçø àåäå åîë ,äæá íéøáãî íé÷åñô ùéù
.'åë êéîçø àìëú àì 'éåä äúà

בענין גם המדברים תפלה פסוקי יש זה מטעם

האדם. על שמים רחמי התעוררות

נפשו על עליונים רחמים לעורר צריך [והאדם

נפשו שעל הרחמנות גודל להרגיש היינו האלקית,

ונתלבשה ב"ה סוף אין החיים חיי ממקורה שירדה

המלך פני מאור רחוקה שהיא ואיך גשמי, בגוף

הריחוק]. בתכלית

÷çöé íäøáà úðéçá íä åìà úåðéçá äùìùå
,á÷òéåהוא יצחק ואהבה, החסד מדת הוא [דאברהם

ויראה] הגבורה úåðîçøäמדת úðéçáå åæ[תפארת],
.á÷òé ìù åúãî àéä

.íåð÷ú úåáà úåìôú ì"æø åøîàù åäæå
אבות "תפלות רז"ל במאמר הפנימי הפירוש

בכל בתפלתו להתעורר צריך שהאדם הוא תקנום"

ובהתעוררות ה', ביראת ה', באהבת המדות: שלשת

האבות שלשת של הבחינות הן שהן נפשו; על רחמים

ויעקב. יצחק אברהם
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בקרבןÂ‰ÊÂ(כא) כמ"ש צפון טעונות הקרבנות שכל
דוקא צפונה המזבח ירך על אותו ושחט תמיד
שהוא בדרום שיושחט יותר להיות ראוי היה ולכאורה
אל אריה דפני המרכבה בענין כידוע דימין החסד בבחי'
צפון צו"ד דגלים הד' בסדר וכן מהשמאל שור ופני הימין
הנותנת היא אדרב' אך כו' בחסד ודרום דגבורה בסטרא
ע"י בא למטה מלמעלה שנמשך האלקי שפע דכל משום
דשולחן הטעם שזהו וכידוע דוקא הגבורות דבחי' צמצום
שמשם צפון טעונות הקרבנות שכל הטעם ג"כ וזהו בצפון
דתמיד הקרבן כמו הקרבן שע"י וההמשכה הברכה ה' צוה
ואותה כו' מהשמאל שור בפני בשרשו למעלה שעולה
הכהן ע"י שיומשך מצפון ההמשכה גורם ההעלאה
שאמר וזהו וד"ל כו' העולמות בכל עליון חסד המקריב
הצמצום בחי' הוא אחרונה דה"א ידוע להיות בה"א צפונה

המצומצמת הארה שהוא כו' בראם דבה"א אלקים דשם
אריה דפני במרכבה שמתלבש אחרונה היותר הוי' משם
שבה"א ה"א צפון צפונה פי' וזהו כו' בם אדני כמ"ש כו'
להביא יוכל דוקא שעי"ז כו' הוי' אור ומוסתר צפון זה
לפני צפונה מ"ש להבין יש הנה אך וד"ל כנ"ל וברכה שפע
שהוא הויה שם ולפני הוי' שם לצפון שייך מה הוי'
צמצום בחי' שמפני הוא הענין אמנם הויה משם למעלה
סיבת בא הנ"ל אחרונה שמה"א האלקי אור והסתר
רחוקים להיותם כו' גדול ברעש וחיות האופנים התפעלות
והיינו כו' ולידבק ליכלל התנשאותם ביותר תגבר מזה יותר
אדם מבחי' מעלה למעלה הכסא את נושאות שהחיות מה
עלי' סיבת באה זה ה"א צפון מבחי' הרי וא"כ כנ"ל
משם למעל' פי' הוי' לפני הקרבן עולה להיות כזו הגדולה
והוא כו' הוי' שם שכולל אדם מבחי' למעלה שזהו הוי'
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מדת מצד ואילו לפניך"), יחי' ישמעאל "לו אברהם
ראוי שאינו לאדם כלל להשפיע צריך אין הגבורה

גדול. בדקדוק בזה לדקדק וצריך לכך,

דחסד המדות לשתי מקום נותנת הרחמים מדת אך
שגם הוא הרחמים מדת של ענינה כי יחד, גם וגבורה
מסוימת, השפעה לקבל ראוי האדם אין דין פי על אם

צריך מקום מצדלרחםמכל לו ולהשפיע עליו
הדין למדת מסכימה הרחמים דמדת היינו הרחמנות,

ושמצד להשפעה, ראוי אינו שהמקבל איןהמקבלבזה
הרחמים מדת מצד מקום מכל אך לו, להשפיע צריכים

רחמי מצד לו, ולהשפיע עליו לרחם ,המשפיעצריך

ראוי. שאינו אע"פ

דחסד המדות משתי כלולה הרחמים שמדת ונמצא

המקבל דרגת את "דנים" גיסא מחד יחד: גם וגבורה
יחד אולם הגבורה), (מדת לא או לקבל ראוי הוא אם
לקבל ראוי שאינו התברר אם גם לו משפיעים זה עם

החסד). ענין (שהוא ההשפעה את

"נולדה וגבורה חסד ושילוב יחוד ידי שעל וזהו
הרחמנות". מדת

– "איחוד" להיות צריך התפלה בעבודת [וכך
התנועות שתי בין – נכונה ומזיגה שילוב היינו
מדה ידי על ויראה), (אהבה ו"שוב" ד"רצוא"

הרחמים]. מדת שהיא השלישית,

,'åë íåçø àåäå åîë ,äæá íéøáãî íé÷åñô ùéù
.'åë êéîçø àìëú àì 'éåä äúà

בענין גם המדברים תפלה פסוקי יש זה מטעם

האדם. על שמים רחמי התעוררות

נפשו על עליונים רחמים לעורר צריך [והאדם

נפשו שעל הרחמנות גודל להרגיש היינו האלקית,

ונתלבשה ב"ה סוף אין החיים חיי ממקורה שירדה

המלך פני מאור רחוקה שהיא ואיך גשמי, בגוף

הריחוק]. בתכלית

÷çöé íäøáà úðéçá íä åìà úåðéçá äùìùå
,á÷òéåהוא יצחק ואהבה, החסד מדת הוא [דאברהם

ויראה] הגבורה úåðîçøäמדת úðéçáå åæ[תפארת],
.á÷òé ìù åúãî àéä

.íåð÷ú úåáà úåìôú ì"æø åøîàù åäæå
אבות "תפלות רז"ל במאמר הפנימי הפירוש

בכל בתפלתו להתעורר צריך שהאדם הוא תקנום"

ובהתעוררות ה', ביראת ה', באהבת המדות: שלשת

האבות שלשת של הבחינות הן שהן נפשו; על רחמים

ויעקב. יצחק אברהם
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בקרבןÂ‰ÊÂ(כא) כמ"ש צפון טעונות הקרבנות שכל
דוקא צפונה המזבח ירך על אותו ושחט תמיד
שהוא בדרום שיושחט יותר להיות ראוי היה ולכאורה
אל אריה דפני המרכבה בענין כידוע דימין החסד בבחי'
צפון צו"ד דגלים הד' בסדר וכן מהשמאל שור ופני הימין
הנותנת היא אדרב' אך כו' בחסד ודרום דגבורה בסטרא
ע"י בא למטה מלמעלה שנמשך האלקי שפע דכל משום
דשולחן הטעם שזהו וכידוע דוקא הגבורות דבחי' צמצום
שמשם צפון טעונות הקרבנות שכל הטעם ג"כ וזהו בצפון
דתמיד הקרבן כמו הקרבן שע"י וההמשכה הברכה ה' צוה
ואותה כו' מהשמאל שור בפני בשרשו למעלה שעולה
הכהן ע"י שיומשך מצפון ההמשכה גורם ההעלאה
שאמר וזהו וד"ל כו' העולמות בכל עליון חסד המקריב
הצמצום בחי' הוא אחרונה דה"א ידוע להיות בה"א צפונה

המצומצמת הארה שהוא כו' בראם דבה"א אלקים דשם
אריה דפני במרכבה שמתלבש אחרונה היותר הוי' משם
שבה"א ה"א צפון צפונה פי' וזהו כו' בם אדני כמ"ש כו'
להביא יוכל דוקא שעי"ז כו' הוי' אור ומוסתר צפון זה
לפני צפונה מ"ש להבין יש הנה אך וד"ל כנ"ל וברכה שפע
שהוא הויה שם ולפני הוי' שם לצפון שייך מה הוי'
צמצום בחי' שמפני הוא הענין אמנם הויה משם למעלה
סיבת בא הנ"ל אחרונה שמה"א האלקי אור והסתר
רחוקים להיותם כו' גדול ברעש וחיות האופנים התפעלות
והיינו כו' ולידבק ליכלל התנשאותם ביותר תגבר מזה יותר
אדם מבחי' מעלה למעלה הכסא את נושאות שהחיות מה
עלי' סיבת באה זה ה"א צפון מבחי' הרי וא"כ כנ"ל
משם למעל' פי' הוי' לפני הקרבן עולה להיות כזו הגדולה
והוא כו' הוי' שם שכולל אדם מבחי' למעלה שזהו הוי'
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עד"ז והנה וד"ל כנ"ל דתיקון להוי' ניחוח לריח מ"ש
בענין למעלה מבואר והנה תקנו תמידי' במקום תפילות
בתפלה לה' עולה דנה"ב כו' ה' תושיע ובהמה אדם
י"ה שלהב' אש ברשפי ותוכלל בשר שבלב בעבוד'
שמאיר' האלקי' נפש ע"י והיינו כו' דרחימות' בשלהוב'

שתזכך עד אלקי' האר' בהתפעלו' והלב המוח בכלי
ברשפי היא גם ותתלהב שתתפעל החומרי הלב לחומריו'
שלמעל' באש ותכלל ותעל' הטבעי בחום התשוק' אש
ע"פ במ"א (וכמ"ש ידובקו יחדיו דנה"א יה שלהב' שנק'

כו'): רבים לשון נרוצה אחריך משכני

dkepgd xry
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Ó"Ú¯·הקדושה אמירת מנה המצות במנין אמור פ'
זה מפסוק במ"ע התפלה בנוסח הידוע
לי' לקדשא דא פקודא וז"ל ע"א צ"ג דף ע"ש [ונקדשתי]
דשמים רזא ו' דאסתלק כו' ונקדשתי דא ורזא יומא בכל
קדוש, אקרי וכדין בהו קדש האי ונהיר לעילא עילאין
ואינון שמים דאיהו כורסייא על נהירו ההוא נהיר ולבתר
נחית לבתר קדוש, אקרי וכדין לדוכתייהו תייבין שמים
נז' הקדושה שער ובפע"ח קדוש, ואקרי כו' נהירו ההוא
לחכמה וי"ו הנק' ת"ת עולה א' שבקדוש הדברים קיצור
הג' ובקדוש לת"ת חכמה ירידת השני ובקדוש קדש הנק'
שביארנו מה הוא הענין וביאור ע"ש: לנהי"מ ת"ת יורד
הוא היחוד שפי' או"א יחוד שגורם קדה"ש במצות למעלה
למעלה להיותו בחכמה מאא"ס חדשה הארה כשיומשך
מעלה למעלה הוא וזיוו אורו ואפי' מהחכמה מעלה
אורו המקבלים הכלים לגבי השמש זיו וכמו מהחכמה
די"ס הכלים בתוך נתלבשה שכבר דהארה ההארה ואפי'
או החכמה לכלי כמו פרטיים לכלים וחיות אור ונעשי'
החכמה לכלי חיות להיות פרטית תמונה בה ונעשי' החסד
כי בעצמה אמיתי בה השינוי אין וכדומה המשכיל שהיא
היא בחכמה שכשמאיר אלא פשוט חיות עצמה מצד היא
בחסד וכשמאיר החכמה כלי הנק' החכמה כח את מחי'
אור האורות התחלפות להיות יכול ולכן החסד את מחי'
ועש"ז פשוט עצמו מצד האור כי כו' הגבורה בכלי חסד
אדומות בחלונות כשמאיר השמש זיו כמו שהוא אור נק'
למראית רק הוא שהשינוי מראיתו שמשתנה לבנות או
ולכן רצ"ו, במצוה כמש"ל אמיתי בו השינוי אין אבל העין
הארה בשם מא"ס החיות להמשכות המקובלים קראו
מתפעלת כשההמשכה הוא והתפשטות שפע ל' משא"כ
שלה בכלים הנפש המשכת וכמו לתוכו שנמשך מהדבר
שהיא הנפש ממהות ג"כ שאינם שהגם ומדות חכמה שהן
בהם מתפעל בהם הנמשך חיותה שפע עכ"ז פשוט עצם
בערך ג"כ רחוקים שהם עם בגוף הנפש חיי כהתפעלות
לגמרי נבדל שהוא לגוף כלבוש ולא א' עצם נעשי' שמ"מ

הגוף את ממלא הנשמה דמה שהמשל שאמרנו וזהו כו'
הוא כי העולמות לגבי ב"ה אא"ס להמשכת דמיון אינו
בבחי' ממנו נמשך וההמשכה ממהותם מעלה למעלה
מהכלים השפע להמשכת הוא שהמשל רק כו' וזיו הארה
החכ כלי עליי' ולכן וד"ל ובהיכלות בעולמות מהדאצי'

קדוש ענין וזהו גדולה עליי' זהו מא"ס חדשה הארה לקבל
לקבל עולה החכמה וכמ"כ בחכמה הת"ת עליי' הראשון
מה ע"י הוא וכ"ז קדש שנק' מהחכמה שלמעלה מאא"ס
למסור הוא דקדוש שמ"ע ומבואר קדוש אומרים שישראל
על זה כשדורש והרע"מ הרמב"ם, בשם לעיל כמ"ש נפשו
עי"ז ואזי עכ"פ בכח נפשו למסור ג"כ הכוונה הקדושה
הנ"ל, מטעם מהחכמ' שלמעלה אא"ס גילוי מעורר
או"א יחוד וז"ס לבינה נמשך מהחכמה אזי בחכ' וכשמאיר
וזהו קדו"ש וז"ס ו' הנק' במדות זה קידוש מאיר ומהבינה
שער בפע"ח וכמ"ש לז"א חדשים מוחין המשכת הנק'
והקדוש יעו"ש: כו' המוחי' מן נמשך שהקדושה התפילין
דאימא שמת"ת מה ענין הוא בת"ת החכ' ירידת השני
המשכה בחי' הוא לז"א הכתר וענין לז"א כתר נעשה
בחי' כי להאציל, ורצון חפץ לו להיות למטה מלמעלה
לגבי גדול צמצום הוא ההעלם גילוי להיות האצילות
חפץ לו להמשיך צריך ולכן לתלמיד הרב כמו המשפיע
שהיא התורה ע"י והיינו דז"א כתר נק' וזה לזה ורצון
פנימי' הן הדברות שעשרת כנודע העולם בבריאת המכוון
לנוק' כתר להיות הוא הג' והקדוש כו': מאמרות העשרה
והוא ליש מאין בריאה להוות דרגין כל סוף היא המל' כי
עוד צ"ל לזה ורצון כתר בחי' ולהמשיך גדול יותר צמצום
מדברים שענינם המצות מעשה ע"י והיינו מחדש המשכה
ס"ג משם ששרשם מפני מאד יפה וכחם דוקא גשמיים
לבנ"י מלך מלוך לפני בענין כידוע מ"ה משם שלמעלה
מתעלים הם מצוה מהם וכשעושים ל"א) ל"ו (בראשית
רצון להיות זה יגרום ולכן גדול אור שם ומוסיפים לשרשם
מאמר יובן ועתה דנוק'. כתר הנק' וזהו ליש מאין לברוא
לבניו נתן שנים עטרות ג' לו שעשו למלך משל המדרש
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לעצמו שנטל הא' פי' פכ"ד) רבה (ויקרא לעצמו נטל וא'
למעל' ממטה הז"א עליי' בחי' שהוא הראשון הקדוש הוא
הם לבניו שנתן ושנים דא"א מכתר מקבלת וחכ' בחכ'
לז"א כתר להיות למטה מלמעלה אא"ס המשכת בחי'
וכת קדוש אומרת א' כת המדרש מאמר וכמ"כ לנוק', וכתר
כת פי' ב'), צ"א (חולין ג"פ והשלישית קדוש ב"פ השני'
נפלאה ותשוקה בחפץ שעבודתם המלאכים הם ראשונה
כמשנת"ל הראשון הקדוש שז"ס למעלה ממטה להתעלות
ב') ו' (ישעי' לו ממעל עומדים שרפים נאמר ועליהם
ח"ו לבוראו ממעל עומד הנברא איך מובן אינו דלכאורה
דאו"א המוחי' שקיבל הז"א על פי' "לו" כי שהענין אלא
הנסתרות שהם שבו דאו"א מוחי' מצד נסתר בל' נק' ולכך
בבחי' הם כי נוכח לשון נאמר דז"א הכלים על אבל כידוע

ומ חפצםגילוי כי ר"ל לו ממעל עומדים שהשרפים ה
מן מעלה למעלה שהוא אא"ס בעצמות להתכלל ותשוקתם
אשר ואל שבאו"א מהארתו בז"א נמשכו שכבר המוחי'
תשוקה וע"י עד"מ, שם עומדים נקראו לעלות פונה רוחם
ע"י מאו"א חדשים מוחי' לקבל הז"א עולה באמת זו
הקדוש שז"ס מאא"ס חדשה הארה ג"כ מקבל שהחכמה
להיות היינו קדוש ב"פ אומרת א' וכת כנ"ל, הראשון

דיצי' מלאכים והוא העליון מקדש ג"כ למטה המשכה
לגמרי להתבטל שרוצים דבריאה כשרפים חפצם שאין
ומדות חב"ד דבקים שיהיו רק נפשם בקיום רוצים הם אלא
חדשים מוחי' ע"י מחדש שיאיר דא"ס בחב"ד שלהם
לז"א, כתר התורה בענין משנת"ל ע"ד והוא זו"נ שקיבלו
דעשי' המלאכים הם קדוש ג"פ האומרת והשלישית
נמשכת הנ"ל עליונה דקדושה ההמשכה להיות שרצונם
עושי כח גבורי הנק' והם העשי' בעולם יותר למטה עוד
משנת"ל ע"ד והוא דנוק' כתר להיות כ') ק"ג (תהלים דברו
בכל אלו בחי' ג' ג"כ יש בישראל וכמ"כ המצות, בענין
חב"ד התקשרות נפשך ובכל דשרפים האהבה הוא לבבך
דכת קדוש ב"פ ז"ס דא"ס ומדות בחב"ד ומודו"מ ומדות
העסק הוא ונפשי' מגרמי' יתיר מאדך בכל ואח"כ השני'
רק כ"כ טעם טוב בזה לו שאין הגם מעשיות במצות
להיות הרצון ג"כ למעלה נתעורר ועי"ז ה' רצון לעשות
וז"ס גדול צמצום שזהו העשי' בעולם ליש מאין מהוה
בפרט קדוש ג"פ הם קדוש בסדר וכמ"כ דנוק' הכתר
דקדושה זו (מצוה וד"ל: וימלוך ברוך קדוש הם ובכלל
משמו הרח"ו כמ"ש תורה של מ"ע היא הרע"מ לדעת

הקדושה): בשער
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‰˙ÚÓÂבענין וחכמי' ר"א מחלוקות ענין שורש ג"כ יובן
טל, לתוכה ירד ובענין מים לתוכו שנפלו צלוחי'
עולה, והטל בחמה יניחנה טל לתוכה כשירד ר"א שלדברי
עצמה מצד אתעדל"ע בחי' הוא הטל ענין להיות כי והיינו
לבחי' שבא עד באתעדל"ת האדם נפש להתעורר פועל ה"ז
חמרא בחי' היפך הוי', שמש בבחי' להדבק האהבה תוקף

בבחי'ש שמתבונן שגם לי' קרירא תמוז בתקופת אפי'
טל לתוכה ירד אבל אהבה, לבחי' בא אינו מ"מ ה' שמש
בא ה"ז עכ"פ, אתעדל"ת שמעורר אתעדל"ע בחי' הוא
שמש בחי' הוא בה' דבוק להיות לאלקות אהבה לבחי'
פי' השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני אל וזהו הוי'.
בחי' התבוננות מבחי' החום תוקף מחמת שחרחורת שאני
ע"ש כן שנק' שרפי' ע"ד שחור שנעשית עד הוי' שמש
כנס"י אומרת וכן שלהם, אש הרשפי בחי' ע"י שנשרפו
זה כי שחרחורת שאני תראוני אל ונאוה, ומ"מ אני שחורה
שבא החום תוקף בחי' הוא השמש ששזפתני מחמת לי בא
ע"י עולה הטל ואז כו', הוי' שמש בחי' אלקות מהתבוננות

חכמי' אמנם פעולתו. פעל שכבר מאחר השמש, חום תוקף
מים כי היינו ממים, ולא מפירות רק עולה הטל דאין ס"ל
כשירד ולכן דכתר אין מבחי' שמתהוה חכ' בחי' הם
מתאחד מ"מ האין מן גם למעלה שהוא הגם טל לתוכה
בדרך צ"ל ההתהוות שבראשית אמת דהן החכ', עם אח"כ
גם כשמאיר אח"כ מ"מ הנ"ל, האין מבחי' גם מאין יש
בענין בע"ח ממ"ש וכנודע מתבטל, אינו ג"כ הטל בחי'
גם ואח"כ פנוי ומקום צמצום הי' שתחלה הצמצום
ה', נרי אתה כי בביאור ע' כו', מתבטל אינו הקו כשנמשך
צ"ל מת והטמא לבד, אתעדל"ע בחי' להיותו פוסל ולכן
וכן כנ"ל. דמזלות מ"ד לעורר מ"ן העלאת תשובה בבחי'
הזיות, ב' דיזה ר"א סובר שהן כל מים לתוכה נפל בענין
סוברי' חכמי' אמנם חיים, מים א' בהזי' יש כי ונמצא
מים סתם כמו מזלות בחי' חיים מים ונעשה שמתערבין
כי להיות מתערב, שאינו טל לתוכה לירד דומה ואינו חכ'
ממזלא יונק שאבא מזלות כמו ג"כ מקור אינו עצמו טל
כו'. לבד אתעדל"ע שהוא אחר מטעם פסול ששם רק כו'
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לעצמו שנטל הא' פי' פכ"ד) רבה (ויקרא לעצמו נטל וא'
למעל' ממטה הז"א עליי' בחי' שהוא הראשון הקדוש הוא
הם לבניו שנתן ושנים דא"א מכתר מקבלת וחכ' בחכ'
לז"א כתר להיות למטה מלמעלה אא"ס המשכת בחי'
וכת קדוש אומרת א' כת המדרש מאמר וכמ"כ לנוק', וכתר
כת פי' ב'), צ"א (חולין ג"פ והשלישית קדוש ב"פ השני'
נפלאה ותשוקה בחפץ שעבודתם המלאכים הם ראשונה
כמשנת"ל הראשון הקדוש שז"ס למעלה ממטה להתעלות
ב') ו' (ישעי' לו ממעל עומדים שרפים נאמר ועליהם
ח"ו לבוראו ממעל עומד הנברא איך מובן אינו דלכאורה
דאו"א המוחי' שקיבל הז"א על פי' "לו" כי שהענין אלא
הנסתרות שהם שבו דאו"א מוחי' מצד נסתר בל' נק' ולכך
בבחי' הם כי נוכח לשון נאמר דז"א הכלים על אבל כידוע

ומ חפצםגילוי כי ר"ל לו ממעל עומדים שהשרפים ה
מן מעלה למעלה שהוא אא"ס בעצמות להתכלל ותשוקתם
אשר ואל שבאו"א מהארתו בז"א נמשכו שכבר המוחי'
תשוקה וע"י עד"מ, שם עומדים נקראו לעלות פונה רוחם
ע"י מאו"א חדשים מוחי' לקבל הז"א עולה באמת זו
הקדוש שז"ס מאא"ס חדשה הארה ג"כ מקבל שהחכמה
להיות היינו קדוש ב"פ אומרת א' וכת כנ"ל, הראשון

דיצי' מלאכים והוא העליון מקדש ג"כ למטה המשכה
לגמרי להתבטל שרוצים דבריאה כשרפים חפצם שאין
ומדות חב"ד דבקים שיהיו רק נפשם בקיום רוצים הם אלא
חדשים מוחי' ע"י מחדש שיאיר דא"ס בחב"ד שלהם
לז"א, כתר התורה בענין משנת"ל ע"ד והוא זו"נ שקיבלו
דעשי' המלאכים הם קדוש ג"פ האומרת והשלישית
נמשכת הנ"ל עליונה דקדושה ההמשכה להיות שרצונם
עושי כח גבורי הנק' והם העשי' בעולם יותר למטה עוד
משנת"ל ע"ד והוא דנוק' כתר להיות כ') ק"ג (תהלים דברו
בכל אלו בחי' ג' ג"כ יש בישראל וכמ"כ המצות, בענין
חב"ד התקשרות נפשך ובכל דשרפים האהבה הוא לבבך
דכת קדוש ב"פ ז"ס דא"ס ומדות בחב"ד ומודו"מ ומדות
העסק הוא ונפשי' מגרמי' יתיר מאדך בכל ואח"כ השני'
רק כ"כ טעם טוב בזה לו שאין הגם מעשיות במצות
להיות הרצון ג"כ למעלה נתעורר ועי"ז ה' רצון לעשות
וז"ס גדול צמצום שזהו העשי' בעולם ליש מאין מהוה
בפרט קדוש ג"פ הם קדוש בסדר וכמ"כ דנוק' הכתר
דקדושה זו (מצוה וד"ל: וימלוך ברוך קדוש הם ובכלל
משמו הרח"ו כמ"ש תורה של מ"ע היא הרע"מ לדעת
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‰˙ÚÓÂבענין וחכמי' ר"א מחלוקות ענין שורש ג"כ יובן
טל, לתוכה ירד ובענין מים לתוכו שנפלו צלוחי'
עולה, והטל בחמה יניחנה טל לתוכה כשירד ר"א שלדברי
עצמה מצד אתעדל"ע בחי' הוא הטל ענין להיות כי והיינו
לבחי' שבא עד באתעדל"ת האדם נפש להתעורר פועל ה"ז
חמרא בחי' היפך הוי', שמש בבחי' להדבק האהבה תוקף

בבחי'ש שמתבונן שגם לי' קרירא תמוז בתקופת אפי'
טל לתוכה ירד אבל אהבה, לבחי' בא אינו מ"מ ה' שמש
בא ה"ז עכ"פ, אתעדל"ת שמעורר אתעדל"ע בחי' הוא
שמש בחי' הוא בה' דבוק להיות לאלקות אהבה לבחי'
פי' השמש ששזפתני שחרחורת שאני תראוני אל וזהו הוי'.
בחי' התבוננות מבחי' החום תוקף מחמת שחרחורת שאני
ע"ש כן שנק' שרפי' ע"ד שחור שנעשית עד הוי' שמש
כנס"י אומרת וכן שלהם, אש הרשפי בחי' ע"י שנשרפו
זה כי שחרחורת שאני תראוני אל ונאוה, ומ"מ אני שחורה
שבא החום תוקף בחי' הוא השמש ששזפתני מחמת לי בא
ע"י עולה הטל ואז כו', הוי' שמש בחי' אלקות מהתבוננות

חכמי' אמנם פעולתו. פעל שכבר מאחר השמש, חום תוקף
מים כי היינו ממים, ולא מפירות רק עולה הטל דאין ס"ל
כשירד ולכן דכתר אין מבחי' שמתהוה חכ' בחי' הם
מתאחד מ"מ האין מן גם למעלה שהוא הגם טל לתוכה
בדרך צ"ל ההתהוות שבראשית אמת דהן החכ', עם אח"כ
גם כשמאיר אח"כ מ"מ הנ"ל, האין מבחי' גם מאין יש
בענין בע"ח ממ"ש וכנודע מתבטל, אינו ג"כ הטל בחי'
גם ואח"כ פנוי ומקום צמצום הי' שתחלה הצמצום
ה', נרי אתה כי בביאור ע' כו', מתבטל אינו הקו כשנמשך
צ"ל מת והטמא לבד, אתעדל"ע בחי' להיותו פוסל ולכן
וכן כנ"ל. דמזלות מ"ד לעורר מ"ן העלאת תשובה בבחי'
הזיות, ב' דיזה ר"א סובר שהן כל מים לתוכה נפל בענין
סוברי' חכמי' אמנם חיים, מים א' בהזי' יש כי ונמצא
מים סתם כמו מזלות בחי' חיים מים ונעשה שמתערבין
כי להיות מתערב, שאינו טל לתוכה לירד דומה ואינו חכ'
ממזלא יונק שאבא מזלות כמו ג"כ מקור אינו עצמו טל
כו'. לבד אתעדל"ע שהוא אחר מטעם פסול ששם רק כו'
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ב'Â‰�‰כב) בה יש דיו"ד דנקודה התגלות בבחינת
צמצום בבחינת שהוא כמו הא' מדריגות,
לבוא יוכל שלא מה שהוא עדיין בעצמו והעלם
למקבלים. הצריך כפי ורוחב לאורך השגה בהתפשטות
ואינה במוחו המבריק לבד כנקודה רק היא דההתגלות
והבנה השגה לידי לבוא שתוכל באותיות תפיסא בחי'
שכל בבעל בחוש שנראה ממה זה ויובן כו'. ורוחב באורך
חדשים שכליים המצאות תמיד אצלו שנובעים גדול
למקבלים ולהסבירם לגלותם לו שא"א ביותר ועמוקים
אצלו שמאירים שהגם מפני והיינו ממש. בהשגה שיותפס
בכלי ותפיסא התיישבות בבחי' אינו מ"מ לעצמו בגילוי
הענין ואין לבד המבריק ברק וכמו לבד מרחף כ"א מוחו
ולעצמו מוגבלת. נקודה בציור עדיין אצלו ומצויר מוגבל
אבל לגבו. גילוי ונקרא בשכלו הענין את שיודע מספיק זה
בציור בא כאשר כ"א גילוי לידי לבוא יוכל לא לזולתו
תפיסא שנקרא מה (היינו תפיסא בבחי' מוגבלת נקודה
דתפיסא דבינה. התפיסא ענין כמו זה שאין חכמה לגבי
פרט וכל פרטים בריבוי בהשגה הדבר שנתפס הוא דבינה
הוא דחכמה תפיסא משא"כ כו'. לעצמו מוגבל הוא
נתפס שכלי הענין שכל עדיין כללית בנקודה הדבר שנתפס
במ"א וכמ"ש ביותר האור בה מאיר וממילא א'. בנקודה
עדיין ובהיותו האור מתעלם הפרטים ריבוי דבהתגלות
אינו ולכן כו' המושכל אור דקות בו מאיר נקודה בבחי'
רקיע ובינה מים חכ' נק' דלכן ההשגה. כמו עדיין מוגבל
האב טיפת וכמו כו' אופנים בכמה לבוא ויוכל ניידי דמייא
יום ארבעים דעד שיהי' ציור באיזה עדיין לבוא שיוכל
מיא אגלידו הוא רקיע משא"כ כו'. להשתנות תפילה מהני
שכבר יום מ' לאחר וכמו משתנה ובלתי א' במקום שעומד

כשבא וכמו"כ כו'. להשתנות א"א האם במעי הולד נצטייר
הגבלה בבחי' הוא אז בפרטים בתפיסא והבנה השגה לידי
שהוא כמו אבל כו' שהשיג ההשגה מכפי ישתנה ולא ממש
ונמצא כו'. שונים אופנים בכמה לבוא יוכל החכ'. בנקודת
להיות בינה לגבי עדיין תפיסא בבחי' אינה דחכ' דנקודה
אינה זו והגבלה ממש הגבלה בבחי' הוא דבינה דתפיסא
ג"כ הוא דחכ' הנקודה מ"מ כנ"ל. כו' החכ' בכח עדיין
בבחי' שבאה מה והיינו ממנה). למעלה לגבי תפיסא בבחי'
שכל אור והוא המקבלים אל הצריך אופן כפי שכלי ציור
שאינו הנ"ל שכלית הנביעה משא"כ המקבלים. ערך שלפי
בחי' דחכ' אין בחי' והוא כו'. כלל המקבלים ערך לפי
בהתלבשות גילוי מבחי' עדיין שלמעלה חכמה פליאות
בלתי לבד ומרחף המבריק ברק בבחי' כ"א החכמה במוח
שבא היא דחכ' הנקודה בחי' אבל עדיין. וגילוי התישבות
לגבי אין נק' היותה ואם החכ'. מוח בכלי גילוי בבחי'
שבא מה והיינו גילוי בבחי' ג"כ ה"ה מ"מ דבינה הגילוי
והוא כו'. בבינה להתגלות שאפשר מה האופן לפי בציור
בגילוי שכליית נקודה בחי' שהיא דחכ' בנקודה הב' בחי'
בחי' הוא הא' והמדריגה כו'. הבינה ערך לפי מוחו בכלי
בכלי בתפיס' ממש שכל מציאות בבחי' שאינה הנקודה
בחי' הוא דמח' מחשבותיך עמקו מאד דעז"נ וי"ל מוחו
בחי' החכ' עומק בחי' היינו מחשבותיך עמקו ומאד חכ'
שבנפש המשכיל כח מבחי' שנובע מה והוא חכ' פליאת
בחי' והוא עדיין והעלם אין בבחי' הוא אבל חכ' כח בחי'

כו'. הבינה השגת מערך שלמעלה שבחכמה כתר
.¯ÂˆÈ˜שכלית נביעה הנקודה; בהתגלות מדריגות ב'

כללית בנקודה הנתפס שכלי ציור המבריק, כברק
בפרטים). תפיסא בבינה (משא"כ
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˙·LBi‰","הׁשמיעני ,לקֹול מקׁשיבים חברים ּבּגּנים, «∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַ
ּברּו הּקדֹוׁש – ּבּגּנים "הּיֹוׁשבת רׁש"י: ִִֵֵֶֶַַַַַָָּופרׁש
ּבגּנים רֹועה ּבּגֹולה הּנפּוצה אּת יׂשראל, לכנסת אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא
חברים מדרׁשֹות; ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ויֹוׁשבת אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשל

אלקים ּבני חברי ׁשהם הּׁשרת מלאכי – ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹמקׁשיבים
מהּמדרׁש והּוא ּכנסּיֹות". ּבבּתי קֹול לׁשמע ּבאים ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻּדגמת
מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי יֹוׁשבין ׁשּיׂשראל ּדבׁשעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָרּבה,
אני מקׁשיבים, חברים ּבּתֹורה, ועֹוסקין הּׁשמע את ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָוקֹוראין
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ההערות*) ואילך). 104 עמ' (לעיל לגני באתי המתחיל דיבור - זה שלפני למאמר המשך והוא ואילך, 119 עמ' תש"י המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי
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ּבמדרׁש איתא ועֹוד .ּבקֹול לׁשמע ּבאים ׁשּלי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּופמליא
ּביניהם ׁשאין מּפני הּׁשרת, מלאכי נקראים חברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָרּבה,
ּבּתֹורה העֹוסקים ולכן ּתחרּות, ולא ׂשנאה ולא קנאה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹלא
החברים ּגם הּנה ּומדרׁשֹות, ּכנסּיֹות ּדבּתי ּבגּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָויֹוׁשבים
יׁש זה ּולהבין לקֹולם. מקׁשיבים הּׁשרת מלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה ּבמׁשּכן1להקּדים ּדהעבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לנהֹורא חׁשֹוכא לאהפכא הּוא עצמֹואּומקּדׁש ּדהחׁש , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשטּות ׁשּמהּפכין ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיאיר,
– ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי הּנה ואז ּדקדּׁשה, לׁשטּות זה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּדלעּמת

הּסֹובב. אֹור ִֵַּגּלּוי

i"yz'd ,hay b"i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1.115 עמ' סוף

לאור.א. החושך להפוך

•

mixeaic ihewl

מים שאיבת עניני הנני יודע � תרנ"א � זו בשנה אבל

הדבר אמת הסיום, ובפרט הבדיקה ענין כן בדיוק, וזמנה

אני יודע אבל התרגשות מרוב ישנתי לא הלילה כל כי

אלמוד כאשר לאבא יהיה רוח נחת וכמה שלמדתי מה

ברכת בתורה, קריאה ואבאר האחרון העמוד לפניו

ואופנם. גלילה הגבה, התורה,

ואתלבש ידיי, נטלתי כבר ואני השחר האיר לא עוד

שעה על יותר לחכות עוד ועלי ואנה, אנה בחדרי ואלך

החמישית בשעה פסח בערב לקום אבא הוא רגיל כי

לא גדולה, ובהצלחה בשלום עברה היום מלאכת בקר.

באפיית גם אלא רבה, בהצטיינות שהיה הסיום מיבעי

התנור אצל עמדתי פעם רבה, תועלת הבאתי מצוה מצת

בדרך הבצק, חלוקת במקום עמדתי פעם המוט, להחליף

מקום למלאות מתכוון והייתי המלאכה, על נצחתי כלל

החסר.

משנה היא נשתנה זו בשנה פסח הקרבן אמירת גם

עמדתי כאשר אבא לימין עמדתי ורגיל כזקן העברה,

הקרבן וסדרי דיני הנני יודע לזה נוסף אבל העברה, בשנה

פה. בעל בקי שהנני פסחים ממשניות ממקורם פסח

אחד הביא חדשה מנורה מאיר, כולו הכנסת בית

הגדולות בערים דר הוא השנה כל אשר המתפללים,

הנודע השר אצל הוא משרה בעל כי מוסקבה, פטרבורג

חודש על הביתה, בא בשנה פעמים שתי ורק פאליקוב,

הכנסת לבית מתנה הביא זו ובשנה הפסח, חג ועל תשרי,

מוזהבות. בשרשרות תלויה מנורה

חלונותיו וזכוכית מלובנים קירותיו הכנסת בית

הקריאה שולחן על נקיים, הספסלים גם מבריקות,

בפרוכת מכוסה הקודש ארון אדומה, משי מפת מונחת

אדומה קטנה במפה מכוסה העמוד אדמדמת, ירוקה

תי' הרבנית מורתי אמי כבוד ידי מעשי משי, מרוקמת

קבר פינותיו ובאמצע באמצע, המערבי בכותל מצויירת

דוד בית מלכי קברי הנביא, שמואל קבר אמנו, רחל

בטבעת תחובה לבנה אלונטית גם נ"ע, רשב"י של וקברו

מאירות. והמנורות המבוא, פתח אצל

ולעומתה אלקים, בית פינות בכל שורה אציליות רוח

לו יושב צפון בפינת המה, מאירות בתים הבעלי פני גם

והוא אנשים חבורת עומדים וסביבו הזקן ליב זלמן

לו יושב ממנו רחוק לא קדם, מימי מזכרונותיו מספר

מלחמת מן הנפלאות ומספר השקרן שאול יצחק

השמש בערע לו עומד הקריאה שולחן אצל התורכים,

גרשו יצחק עם קבוצתומדבר להם ומסביב החזן, ן

ניסע גם כי מתפאר גרשון ויצחק זמרה, אוהבי אנשים

קולו. הדרת על מתפלא היה בעלזער

עם ומשיח מונקעש זלמן לו יושב הדרומי בכותל

אבי של מגדולותיו מספר זה זלמן קאסטיער, ישעיה

אמו אבי של גדולותיו מספר וישעיה ברפואה, אביו

ידיו אצבעות על כי עד נפלא חשבון בעל היה אשר זקנתו

ועליהם שעות, בשתי אלפים עשרת עד לספור היה יכול

במאד. ומתפעלים החרש וזלמן בעשעס זלמן עומדים

יושב הישן השעון אצל מערבית דרומית זוית בקרן

חיים שמואל ר' החסיד נ"ע, הענדל חנוך ר' החסיד לו

זה, לילה בקדושת חסידות בעניני ומשיחים נ"ע, הפולני

ר' לייבעלעס, פעטער דעם זלמן ר' עומדים ועליהם

אבא ר' והחסיד אנשים, איזה ועוד שו"ב חיים שלמה

ישא בפעם וכפעם ומקשיב שומע ושותק, יושב הישיש

למרום. עיניו
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ּבמדרׁש איתא ועֹוד .ּבקֹול לׁשמע ּבאים ׁשּלי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּופמליא
ּביניהם ׁשאין מּפני הּׁשרת, מלאכי נקראים חברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָרּבה,
ּבּתֹורה העֹוסקים ולכן ּתחרּות, ולא ׂשנאה ולא קנאה ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹלא
החברים ּגם הּנה ּומדרׁשֹות, ּכנסּיֹות ּדבּתי ּבגּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָויֹוׁשבים
יׁש זה ּולהבין לקֹולם. מקׁשיבים הּׁשרת מלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם

לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה ּבמׁשּכן1להקּדים ּדהעבֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לנהֹורא חׁשֹוכא לאהפכא הּוא עצמֹואּומקּדׁש ּדהחׁש , ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹ

ׁשטּות ׁשּמהּפכין ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיאיר,
– ּבתֹוכם" "וׁשכנּתי הּנה ואז ּדקדּׁשה, לׁשטּות זה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻֻּדלעּמת

הּסֹובב. אֹור ִֵַּגּלּוי
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מים שאיבת עניני הנני יודע � תרנ"א � זו בשנה אבל

הדבר אמת הסיום, ובפרט הבדיקה ענין כן בדיוק, וזמנה

אני יודע אבל התרגשות מרוב ישנתי לא הלילה כל כי

אלמוד כאשר לאבא יהיה רוח נחת וכמה שלמדתי מה

ברכת בתורה, קריאה ואבאר האחרון העמוד לפניו

ואופנם. גלילה הגבה, התורה,

ואתלבש ידיי, נטלתי כבר ואני השחר האיר לא עוד

שעה על יותר לחכות עוד ועלי ואנה, אנה בחדרי ואלך

החמישית בשעה פסח בערב לקום אבא הוא רגיל כי

לא גדולה, ובהצלחה בשלום עברה היום מלאכת בקר.

באפיית גם אלא רבה, בהצטיינות שהיה הסיום מיבעי

התנור אצל עמדתי פעם רבה, תועלת הבאתי מצוה מצת

בדרך הבצק, חלוקת במקום עמדתי פעם המוט, להחליף

מקום למלאות מתכוון והייתי המלאכה, על נצחתי כלל

החסר.

משנה היא נשתנה זו בשנה פסח הקרבן אמירת גם

עמדתי כאשר אבא לימין עמדתי ורגיל כזקן העברה,

הקרבן וסדרי דיני הנני יודע לזה נוסף אבל העברה, בשנה

פה. בעל בקי שהנני פסחים ממשניות ממקורם פסח

אחד הביא חדשה מנורה מאיר, כולו הכנסת בית

הגדולות בערים דר הוא השנה כל אשר המתפללים,

הנודע השר אצל הוא משרה בעל כי מוסקבה, פטרבורג

חודש על הביתה, בא בשנה פעמים שתי ורק פאליקוב,

הכנסת לבית מתנה הביא זו ובשנה הפסח, חג ועל תשרי,

מוזהבות. בשרשרות תלויה מנורה

חלונותיו וזכוכית מלובנים קירותיו הכנסת בית

הקריאה שולחן על נקיים, הספסלים גם מבריקות,

בפרוכת מכוסה הקודש ארון אדומה, משי מפת מונחת

אדומה קטנה במפה מכוסה העמוד אדמדמת, ירוקה

תי' הרבנית מורתי אמי כבוד ידי מעשי משי, מרוקמת

קבר פינותיו ובאמצע באמצע, המערבי בכותל מצויירת

דוד בית מלכי קברי הנביא, שמואל קבר אמנו, רחל

בטבעת תחובה לבנה אלונטית גם נ"ע, רשב"י של וקברו

מאירות. והמנורות המבוא, פתח אצל

ולעומתה אלקים, בית פינות בכל שורה אציליות רוח

לו יושב צפון בפינת המה, מאירות בתים הבעלי פני גם

והוא אנשים חבורת עומדים וסביבו הזקן ליב זלמן

לו יושב ממנו רחוק לא קדם, מימי מזכרונותיו מספר

מלחמת מן הנפלאות ומספר השקרן שאול יצחק

השמש בערע לו עומד הקריאה שולחן אצל התורכים,

גרשו יצחק עם קבוצתומדבר להם ומסביב החזן, ן

ניסע גם כי מתפאר גרשון ויצחק זמרה, אוהבי אנשים

קולו. הדרת על מתפלא היה בעלזער

עם ומשיח מונקעש זלמן לו יושב הדרומי בכותל

אבי של מגדולותיו מספר זה זלמן קאסטיער, ישעיה

אמו אבי של גדולותיו מספר וישעיה ברפואה, אביו

ידיו אצבעות על כי עד נפלא חשבון בעל היה אשר זקנתו

ועליהם שעות, בשתי אלפים עשרת עד לספור היה יכול

במאד. ומתפעלים החרש וזלמן בעשעס זלמן עומדים

יושב הישן השעון אצל מערבית דרומית זוית בקרן

חיים שמואל ר' החסיד נ"ע, הענדל חנוך ר' החסיד לו

זה, לילה בקדושת חסידות בעניני ומשיחים נ"ע, הפולני

ר' לייבעלעס, פעטער דעם זלמן ר' עומדים ועליהם

אבא ר' והחסיד אנשים, איזה ועוד שו"ב חיים שלמה

ישא בפעם וכפעם ומקשיב שומע ושותק, יושב הישיש

למרום. עיניו
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לא שוב פוזנא. בכל הבזק במהירות התפשטה ופרטיה יהונתן אשר ר' של פטירתו על הידיעה
גדול, צדיק היה כי לדעת נוכחו הכל ליצלן. רחמנא "מטורף", היה הזקן כי לומר מישהו עתה העיז

יכבדוהו. שלא כדי צדקותו את להסתיר וביקש העולם מן ליהנות רצה שלא נסתר,

שעה תוך כי פוזנא תושבי כל ידעו ביום, בו פטירתו, לאחר מיד לקבורה שיביאוהו שציוה מאחר
נעלו החנוונים כזה. צדיק של בהלווייתו השתתפות על לוותר מוכן היה לא איש הלוויה, תתקיים קלה
בית עקרות תלמידיהם, את שיחררו המלמדים עבודתם, כלי את הניחו המלאכה בעלי חנויותיהם, את

הישיש. הצדיק נפטר שבו המדרש בית אל נהרו וכולם עבודותיהן, את עזבו

- אתם שהתנה התנאי את ורעייתו חיים ישראל לר' להזכיר פטירתו לפני יהונתן אשר ר' של בקשתו
החמש בן ילדם לקבורה שם הובא כאשר בביתֿהעלמין שהתרחש מה את התושבים של בזכרונם ריעננה
על שייקרא בתנאי ימים שיאריך בן ייוולד שלזוג הזקן, של לדבריו בביטול רבים התייחסו אז הזוג. של

יהונתן. אשר לר' הציבור הערכת את יותר הגדיל והדבר אחר, באור ההוא המאורע הובן עתה שמו.

בכל חיה נפש נשארה לא כי היה דומה אנשים. התמלאו המדרש לבית הסמוכים הרחובות כל
שערי אל ההלוויה התקרבה כאשר המטה. אחרי ההמונים צעדו הכבוד ויראת אבל ברוב העיר.
מיד במיוחד. ואפלים קודרים העבים נראו מזרח כשלפאתי בעננים, לפתע השמים התכסו ביתֿהעלמין
האויר את הרעידו והרעמים העינים, את וסינוורו העננים חשכת את קרעו הברקים ורעמים. ברקים החלו
וראו הטבע, איתני של צפויה הבלתי האדירה הפעילות מן הזדעזעו ההמונים האזנים. את והחרישו

המנוח. של המיוחדת גדלותו על השמים מן אות בזה

הגולל, סתימת לאחר לשם. הורדה והגופה הנשמה יציאת לפני סימן שהנפטר במקום נכרה הקבר
כל היה לא למנוח הקדיש. את יאמר מי איש ידע לא הרענן, הקבר ליד קדיש לומר השעה כשהגיעה

הצדיק. אחרי הקדיש אומר להיות להתנדב העיז לא ואיש וגואל, קרוב

ההמ מן יצא שמו.לפתע את ידע לא שאיש העין", שתום "הנגר בשם כל בפי שכונה מי הצפוף ון
סגורה האחת ועינו האיש היה בודד הנגרות. במלאכת לעסוק והחל ממרחק, לפוזנא הגיע שנים 15 לפני

בכינויו. רק הכירוהו הכל תמיד.

חדשי אחדֿעשר בכל כך נהג מאז קדיש. לומר החל ודברים אומר ובאין הקבר אל ניגש עתה
לפעם ומפעם קדיש, אומר היה המלאכה, בעלי של תפלתם מקום צדק", "פועלי הכנסת בבית האבלות.
משמעות. כל לדבר אין כי הניחו והכל הנפטר, עם קשריו לטיב שאל לא איש העמוד. אל ניגש גם

נכנסה כי ורעייתו חיים ישראל לר' התברר יהונתן אשר ר' פטירת לאחרי מספר חדשים כעבור
להיוודע הדבר החל מספר חדשים כעבור אך רעה, עין של מחשש בסוד הדבר את שמרו תחלה להריון.
שנה במלאות לבאות. במתח וציפו הנסתר הצדיק יהונתן אשר ר' של בדבריו נזכרו פוזנא בני בעיר.

זכר. בן לזוג נולד יהונתן אשר ר' לפטירת

עריסת ליד רבן, בית של תינוקות עלֿידי קריאתֿשמע, פסוקי אמירת מיד אירגן חיים ישראל ר'
יהונתן. אשר בישראל! שמו ונקרא הילד נימול השמיני ביום הילוד.

נזכרו לחייו, כלשהי חרדה המר, הנסיון למודי ההורים, ללב כשהתגנבה וגם יפה, התפתח התינוק
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בן כילד בגופו נראה היה שמונה לגיל הילד כשהגיע בטחון. והתמלאו והבטחתו הצדיק בברכת
ברורה. ובלשון הגדולים בכשרונותיו הצטיין מזה יותר אך שתיםֿעשרה,

יעץ הישיבה ראש שבעיר. הקטנה בישיבה לימודיו חוק סיים כבר שנים עשר לילד מלאו כאשר
עילוי. הוא שהילד בכך להכיר פוזנא כל החלה לאט לאט לעצמו. ללמוד יהונתן לאשר לאפשר לאב

ובקיאותו. מחריפותו התפעל תורה בדברי אתו ששוחח מי כל

של הגדולות בישיבות ללמוד לנסוע משאלתו את הוריו לפני יהונתן אשר הביע כשנתיים כעבור
של לאביו לכך. הסכימו ההורים הדור. גאוני גדולי מפי זמן, אותו לתהלה יצא ששמען וליטא, פולין
התכוננה ופוזנא למצוות, כניסתו את בקרוב לחגוג אמור הבן בדבר: נוספת כוונה היתה יהונתן אשר
זאת מלבד זו. בהזדמנות ולבנו לו שיחלקו הרב הכבוד מן חשש חיים ישראל ר' בדריכות. זה למאורע
תהלתו מספרת העיר שכל המוצלח לבן רעה עין חלילה, תזיק, שמא סמויה חרדה בקרבו קיננה

הסביבה. לתחומי מעבר אל הגיע כבר ושפרסומו
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תרפ"ב שבט ח' ב' ב"ה,

דאן ראסטאב

שי' שמואל מו"ה

וברכה שלום

וימלא לבבכם, את ישמח הטוב האל מכתבך, על במענה

לך ויתן הימים, בקרב ולברכה לטובה לבבכם משאלות

ובנקל. בריוח טובה פרנסה האלקים

להביא לנסוע ית' בעזרתו בידך יעלה אם הדבר, הי' נכון

אשר והדומה, סעבעז כמו אחרת מעיר או ממינסק, סחורה

בעזרך, יהי' והשי"ת סחורות, המיני כל יותר בנקל ימצא שם

אחיותיך עבור בגו"ר טובי' זיווגים השי"ת ויזמין ויצליחך,

תי'.

מאד, גדלה מהפרנסה והבלבול הטרדה כי הדבר אמת

מרובה, פרנסה להם ויתן ישראל, עמו על וירחם יחוס והשי"ת

והתפלה. בתורה ד' את עבוד יוכלו אשר

סיני בהר היינו מסובים כולנו הלא יקר, תלמיד אמנם,

אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לפני

פועל עוז לנו ויגלה חיים, ארחות ללמדינו הטוב בחסדו הואיל

זה זה, ישנו וכאשר טפל, והגשמי עיקר, הרוחני כי האלקים,

זה אשר אלקי, אש בלהבת לנו ויבאר ממילא, בדרך בא

לעשותם, היום אשר העוה"ז ברוכה, ארץ עלי האדם תעודת

יאמר והחלש עלי', ולדרים לארץ להאיר יוכל באשר איש איש

כאשר הצלחה, שפעת להשפיע תקצר אלקים והיד אני, גבור

המעשה. בכשרון ית', בעיניו וחסד חן נמצא רק

איש איש העושי' מהם ת"ל הנה יחיו, התמימים אחיך

לקו"ת, תניא, גמרא, שיעור יסד זה מגורו, ומקום בעירו

להתענג דא"ח, לחזור ומועד, ש"ק בכל שי' אנ"ש התוועדות

עילאה דטהירא רוחא בההוא נאמני' ורעים אוהבים בשיחת

אנ"ש ידידינו כל את והמקפת הקדש, פני מאת עלינו החופפת

וישיבה, תלמוד-תורה חדר ליסד השתדלו אשר מהם שי',

תו"ת, בשביל מאספים ומתעסקים, ומשתדלי' בזה ועושי'

ולחזק משפיעים לשלוח מטרתה (אשר רבינו קופת ובשביל

ועוד). עוד דא"ח לימוד הרחבת עניני

יסוכך תורה ואור קדם ימי זכור התחזק, תמים התחזק

בכל [א]תה גם ועשה יחיו התמימים לאחיך יד הבה עליך,

יעזרך. והאלקים ידך, תשיג אשר

לעשות יתאחדו שי' ואנ"ש יחיו התמימים אשר הדבר נכון

להתחבר ונפשו לבו ישים איש ואיש דא"ח, ללימוד אגודה

בתניא לתורה, עתים וקביעות דלימוד טובה אגודה בכל

חדרי' שיהיו העיר בעניני ובהתעסקות וגמרא יעקב עין לקו"ת

אורייתא ישראל ישיבה. גם שאפשר ובמקום תורה תלמוד

לכם אשר בכל תשכון אלקים ברכת ואז חד, כולא וקוב"ה

בשר. ועד מנפש

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יש האם בעיר מהנעשה יודיע אשר לו, יכתוב (מעצמו

דא"ח, לומדי אגודת יש האם ישיבה, תורה, תלמוד חדרים,

היש שי' אנ"ש ידידינו הנהגת ומה דא"ח, חוזר שי' הרב האם

בזמן בש"ק מתוועדים ואם חסידות של חיים תנועת בהם

קבוע).
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קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בן כילד בגופו נראה היה שמונה לגיל הילד כשהגיע בטחון. והתמלאו והבטחתו הצדיק בברכת
ברורה. ובלשון הגדולים בכשרונותיו הצטיין מזה יותר אך שתיםֿעשרה,

יעץ הישיבה ראש שבעיר. הקטנה בישיבה לימודיו חוק סיים כבר שנים עשר לילד מלאו כאשר
עילוי. הוא שהילד בכך להכיר פוזנא כל החלה לאט לאט לעצמו. ללמוד יהונתן לאשר לאפשר לאב

ובקיאותו. מחריפותו התפעל תורה בדברי אתו ששוחח מי כל

של הגדולות בישיבות ללמוד לנסוע משאלתו את הוריו לפני יהונתן אשר הביע כשנתיים כעבור
של לאביו לכך. הסכימו ההורים הדור. גאוני גדולי מפי זמן, אותו לתהלה יצא ששמען וליטא, פולין
התכוננה ופוזנא למצוות, כניסתו את בקרוב לחגוג אמור הבן בדבר: נוספת כוונה היתה יהונתן אשר
זאת מלבד זו. בהזדמנות ולבנו לו שיחלקו הרב הכבוד מן חשש חיים ישראל ר' בדריכות. זה למאורע
תהלתו מספרת העיר שכל המוצלח לבן רעה עין חלילה, תזיק, שמא סמויה חרדה בקרבו קיננה

הסביבה. לתחומי מעבר אל הגיע כבר ושפרסומו
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ycew zexb`

תרפ"ב שבט ח' ב' ב"ה,

דאן ראסטאב

שי' שמואל מו"ה

וברכה שלום

וימלא לבבכם, את ישמח הטוב האל מכתבך, על במענה

לך ויתן הימים, בקרב ולברכה לטובה לבבכם משאלות

ובנקל. בריוח טובה פרנסה האלקים

להביא לנסוע ית' בעזרתו בידך יעלה אם הדבר, הי' נכון

אשר והדומה, סעבעז כמו אחרת מעיר או ממינסק, סחורה

בעזרך, יהי' והשי"ת סחורות, המיני כל יותר בנקל ימצא שם

אחיותיך עבור בגו"ר טובי' זיווגים השי"ת ויזמין ויצליחך,

תי'.

מאד, גדלה מהפרנסה והבלבול הטרדה כי הדבר אמת

מרובה, פרנסה להם ויתן ישראל, עמו על וירחם יחוס והשי"ת

והתפלה. בתורה ד' את עבוד יוכלו אשר

סיני בהר היינו מסובים כולנו הלא יקר, תלמיד אמנם,

אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לפני

פועל עוז לנו ויגלה חיים, ארחות ללמדינו הטוב בחסדו הואיל

זה זה, ישנו וכאשר טפל, והגשמי עיקר, הרוחני כי האלקים,

זה אשר אלקי, אש בלהבת לנו ויבאר ממילא, בדרך בא

לעשותם, היום אשר העוה"ז ברוכה, ארץ עלי האדם תעודת

יאמר והחלש עלי', ולדרים לארץ להאיר יוכל באשר איש איש

כאשר הצלחה, שפעת להשפיע תקצר אלקים והיד אני, גבור

המעשה. בכשרון ית', בעיניו וחסד חן נמצא רק

איש איש העושי' מהם ת"ל הנה יחיו, התמימים אחיך

לקו"ת, תניא, גמרא, שיעור יסד זה מגורו, ומקום בעירו

להתענג דא"ח, לחזור ומועד, ש"ק בכל שי' אנ"ש התוועדות

עילאה דטהירא רוחא בההוא נאמני' ורעים אוהבים בשיחת

אנ"ש ידידינו כל את והמקפת הקדש, פני מאת עלינו החופפת

וישיבה, תלמוד-תורה חדר ליסד השתדלו אשר מהם שי',

תו"ת, בשביל מאספים ומתעסקים, ומשתדלי' בזה ועושי'

ולחזק משפיעים לשלוח מטרתה (אשר רבינו קופת ובשביל

ועוד). עוד דא"ח לימוד הרחבת עניני

יסוכך תורה ואור קדם ימי זכור התחזק, תמים התחזק

בכל [א]תה גם ועשה יחיו התמימים לאחיך יד הבה עליך,

יעזרך. והאלקים ידך, תשיג אשר

לעשות יתאחדו שי' ואנ"ש יחיו התמימים אשר הדבר נכון

להתחבר ונפשו לבו ישים איש ואיש דא"ח, ללימוד אגודה

בתניא לתורה, עתים וקביעות דלימוד טובה אגודה בכל

חדרי' שיהיו העיר בעניני ובהתעסקות וגמרא יעקב עין לקו"ת

אורייתא ישראל ישיבה. גם שאפשר ובמקום תורה תלמוד

לכם אשר בכל תשכון אלקים ברכת ואז חד, כולא וקוב"ה

בשר. ועד מנפש

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

יש האם בעיר מהנעשה יודיע אשר לו, יכתוב (מעצמו

דא"ח, לומדי אגודת יש האם ישיבה, תורה, תלמוד חדרים,

היש שי' אנ"ש ידידינו הנהגת ומה דא"ח, חוזר שי' הרב האם

בזמן בש"ק מתוועדים ואם חסידות של חיים תנועת בהם

קבוע).
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çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨

çéóeñ-íé øaãnä Cøc írä-úà | íéýìû áqiå©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

:ïôö ìra éðôì úøéçäéeàNiå áéø÷ä äòøôe ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
íäéðér-úà ìàøNé-éðárñð | íéøöî äpäå §¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©

-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤
:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ

úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨
:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á

éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´
eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−

:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼
-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúäíëì äNré ¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−

eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²
:íìBò-ãr ãBò íúàøìãéízàå íëì íçlé ýåýé ¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−

:ïeLøçzô ©«£¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל ¯Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆«ְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין

,éðù
éùéìùåèøac éìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬

:eòqéå ìàøNé-éða-ìàæèEhî-úà íøä äzàå ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À
ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå §¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaçéýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäaèéCàìî òqiå §¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«©¦©º©§©´

íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéýìûä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðrä ãenr òqiå:ëàáiå ©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî | ïéa¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàë| ýåýé CìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçìáëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו טבת, ותקותי שאף שאין מזכיר אודות זה הסבירו להתלמידים ענין יום 

ההילולא דכ"ד טבת, והרי זהו ג"כ הכנה להסבירם יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל.

ובמ"ש שישנה טענה שהשפיע על איזה מהתלמידים שנעשו חסידים קודם זמנם כו' ושואל לבאר 

לו הענין.

והנה בכגון דא כיון שכבר השפיע אליהם אין כ"כ נפק"מ איך ה' צריך להיות הסדר מקודם, וצריך 

לנצל ההתעוררות שלהם עכ"פ בענינם שלהם שייכים שיהי' בתוספת חיות וכיו"ב, ובזה ג"כ מילוי רצונם 

וגם להשגיח שימלאו ההוראה שתהי'  יום השבת, אלא שצריך להורותם  שרוצים להאריך קצת בתפלת 

המחשבה בענינים המתאימים ולא מחשבה שוטטת לכאן ולכאן, ואף שאין אדם יודע מחשבתו של חבריו, 

אפשרית ההשגחה גם בזה ע"י השאלה מקודם )בערב שבת או בשבת לפני התפלה( במה יחשוב וכו' או 

ההוראה מקודם )שיתאים לפרשת השבוע או לפירוש המלות( שמהנכון שיחשוב בענין פלוני...

בברכת הצלחה. 

נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשד"מ. 

"שבת שלום והצלחה רבה ומתוך עונג ופשיטא דאין ח"ו עצב בה – בכל עניני הילולא דנשיא דורנו, 

ובתר רישא גופא זיל האנשים והנשים והטף, 

כולל התועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, 

והמשכם ופירותיהם בכל הימים שלאחריהם, 

ותתמלא בקשת השם – אני אמרתי אלקים אתם – כמלאכים אתון  חשיבין, 

ויה"ר שהשם ימלא במהרה בימינו ממש תפלתנו תקותינו כל היום קרנו )דמשיח צדקנו( תרום 

בישועתך, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, 

בגאולה האמיתית והשלימה, בברכה"

/מקום החתימה/

ובתר . . אזיל: עירובין מא, א. 
האנשים . . והטף: וילך לא, יב. ואמרז"ל אפילו קטני קטנים. 

לגני  באתי  מרד"ה  גם  וכמובן  בכאו"א,  ומעלה   – פירותיהם  ע"ז(  ו)נוסף  נמשכה  עצמה  הפעולה  והמשכם: 
)דההילולא(. 

אני . . חשיבין: תהלים פב, וא"ו ותרגומו. 
תפלתנו . . בישועתך: ברכת את צמח דוד בתפלת יח. 

ובני . . רמה: פרשת יום ההילולא )בשלח יד, ח(.



קפג iyily ,ipy ,oey`x - ci ,bi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çìùá úùøô
âéæéçlLa éäéåïåùàøíéýìû íçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´¡Ÿ¦À

ìt õøà Cøcíéýìû øîà | ék àeä áBø÷ ék íézL ¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´¨©´¡Ÿ¦À
:äîéøöî eáLå äîçìî íúàøa írä íçpé-ït¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈§¨¬¦§¨«§¨

çéóeñ-íé øaãnä Cøc írä-úà | íéýìû áqiå©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçåèéçwiå ©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦©¦©¬

réaLä raLä ék Bnr óñBé úBîör-úà äLî¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©¦§¦¹©
íëúà íéýìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¤½

:íëzà äfî éúîör-úà íúéìräåëúkqî eòñiå §©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ
:øaãnä äö÷a íúàá eðçiåàëíäéðôì Cìä ýåýéå ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧

Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì ïðr ãenra íîBé¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−
:äìéìå íîBé úëìì íäì øéàäìáëãenr Léîé-àì §¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBé ïðräô(éåì) ¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤§¥´

t éðôì eðçéå eáLéå ìàøNéïéáe ìcâî ïéa úøéçä é ¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬¦§−Ÿ¥´
:íiä-ìr eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiäâøîàå ©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−©©¨«§¨©³

íäéìr øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨®̈¤¨©¬£¥¤−
:øaãnäãíäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå ©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼

éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´
:ïë-eNriå ýåýé(ìàøùé)äçøá ék íéøöî Cìîì ãbiå §Ÿ̈®©©«£¥«©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−

eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt ááì Côäiå írä̈®̈©¥«Â¨¥Â§©̧©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ
:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ék eðéNr úàf-äî©´Ÿ¨¦½¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«

å:Bnr ç÷ì Bnr-úàå Baëø-úà øñàiåæ-LL çwiå ©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«
ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî:Blk-ìr íL ¥¬¤¸¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«

çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ

Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף ׁשּלכן(ירּוׁשלמי לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

חלק, היה לא הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמסּים

מׁשלם. היה לא ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻאּלא

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

:ïôö ìra éðôì úøéçäéeàNiå áéø÷ä äòøôe ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
íäéðér-úà ìàøNé-éðárñð | íéøöî äpäå §¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©

-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤
:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ

úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨
:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á

éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´
eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−

:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼
-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúäíëì äNré ¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−

eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²
:íìBò-ãr ãBò íúàøìãéízàå íëì íçlé ýåýé ¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−

:ïeLøçzô ©«£¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»

ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ּתבֹות ראׁשי היא ׁש"ּבריׁש" אפרים, מחנה ּבדגל ¯Èaאיתא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ«ƒ

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,‰ÓÏL Ôa ˜ÁˆÈ ƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆«ְִַƒ¿»∆¿……

ּתֹורתם ּבזכּות ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ(האריז"ל);

הּתרּגּום ּדוקא: ּבּתרּגּום מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשל

העֹולם, אּמֹות ׁשל החּלין לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻֻֻמביא

עניני את ּגם ּותקּדׁש העֹולם אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻואף

ׁשּבֹו. ִֶַֻהחּלין

,éðù
éùéìùåèøac éìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬

:eòqéå ìàøNé-éða-ìàæèEhî-úà íøä äzàå ¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤©§À
ìûøNé-éðá eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²

:äLaia íiä CBúaæéáì-úà ÷fçî éððä éðàå §¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³§©¥Æ¤¥´
Bìéç-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨¥½

:åéLøôáe Baëøaçéýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®
:åéLøôáe Baëøa äòøôa éãákäaèéCàìî òqiå §¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−§¨«¨¨«©¦©º©§©´

íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî éðôì Cìää íéýìûä̈«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®
íäéøçàî ãîriå íäéðtî ïðrä ãenr òqiå:ëàáiå ©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ

ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî | ïéa¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå CLçäå§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàë| ýåýé CìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçìáëCBúa ìûøNé-éðá eàáiå ¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬



iriaxקפד - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì íénäå äLaia íiä©−̈©©¨®̈§©©³¦¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«
âëäòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ

:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëøãëø÷aä úøîLàa éäéå ¦§−¨«¨®̈¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤
ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈

:íéøöî äðçî úà íäiåäëåéúákøî ïôà úà øñiå ©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ékô ¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe Ì�ÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»

אֹו הּימין ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּכחֹותיו, ּבכל זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקו

נפׁש (טבע הּטבע מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹעד

לסּוג ּבטבעּה ׁשּנמׁשכת האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּבהמית

אמּתית והתמּסרּות התּבּטלּות ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבֹודה

ּבׁשני היא העבֹודה ּכאׁשר – ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהּקּב"ה,

הפּכּיים. ְִִִַַקּוים

éòéáøåë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©
-ìrå Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©

:åéLøtæëíiä áLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈
ørðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯

íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé:çëíénä eáLiå §Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«©¨ª´©©À¦
äòøt ìéç ìëì íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå©§©³¤¨¤¸¤Æ§¤©¨´̈¦½§ŸÆ¥´©§½Ÿ
:ãçà-ãr íäa øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬¨¤−©¤¨«

èëíénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìûøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©®̈§©©³¦
:íìàîOîe íðéîéî äîç íäììíBia ýåýé òLBiå ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬

ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé-úà àeää©²¤¦§¨¥−¦©´¦§®̈¦©©³§¦§¨¥Æ
:íiä úôN-ìr úî íéøöî-úààììûøNé àøiå ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹

eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä ãiä-úà¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬
:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úà íräô ¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«

åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáúøîæå éfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³§¦§¨Æ
éáà éýìû eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé̈½©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½¡Ÿ¥¬¨¦−

:eäðîîøàåâ:BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé ©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
ãìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©®̈¦§©¬¨«¦−̈

:óeñ-íéá eòaèäúìBöîá eãøé eîéñëé úîäz ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ

:ïáà-Bîkåðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eýåýé E §¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−
:áéBà õrøzæðBàb áøáeéî÷ ñøäz EçlLz E ¦§©¬¥«§¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ

ðøç:Lwk Bîìëàé Eçétà çeøáeíéî eîørð E £´Ÿ§½«Ÿ§¥−©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦
:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæð ãð-Bîë eávðèøîà ¦§¬§¥−«Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬

éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´©§¦½
:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøàéBîqk Eçeøá zôLð ¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´

:íéøécà íéîa úøôBòk eììö íéàéäëîë-éî ®̈¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨
úläú àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬§¦−Ÿ

:àìô äNòáéðéîé úéèð:õøà Bîrìáz Eâéúéçð ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤¨¦¬¨
:ELã÷ äåð-ìà Efrá zìäð zìàb eæ-ír Ecñçá§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬¨§¤«

ãéìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénr eòîL:úLåèæà ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³
eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ

:ïrðë éáLé ìkæèãçôå äúîéà íäéìr ìtz −Ÿ«§¥¬§¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©
ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ ìãâa¦§¬Ÿ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½

÷ eæ-ír øáré-ãr:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéàá ék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´¨Á
ýåýé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeņ̃©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤§Ÿ̈²
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr£¥¤−¤¥´©®̈§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaôëïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå §¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ
íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−

:úìçîáeàëäàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïrzå ¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàbñáëäLî òqiå ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«©©©̧¤³

eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯
ìL:íéî eàöî-àìå øaãna íéîé-úLâëeàáiå §«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ

ì eìëé àìå äúøîíä íéøî ék äønî íéî úzL ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìrãëäLî-ìr írä eðliå ©¥¬¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬

:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåýåýé eäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ
Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²

:eäqð íLå ètLîe ÷çåërBîL-íà øîàiå ¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á¦¨¸©
éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLzäNrz åéðéra øLiäå E ¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½

äìçnä-ìk åéwç-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨ª®̈¨©©«£º̈
éìr íéNà-àì íéøöîá ézîN-øLàéðà ék E £¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ¨¦´¨¤½¦²£¦¬

:Eàôø ýåýéñ §Ÿ̈−«Ÿ§¤«

iyy ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È e��Bk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּבמעׂשה(כתובות ּכי צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ

"ידי ּכֹוננּו אדני מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹידיהם

ּומה הּוא". צּדיקים ידי מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ(ׁשּתי

"ּכֹוננּו צּדיקים,EÈ„Èּׁשּכתּוב "מעׂשה מקּבצת: הּׁשיטה מתרץ - " ְֶָ»∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,

éùéîçæëíéî úðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèàìàøNé-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ááéúëåðéìéåéø÷äLî-ìr ìûøNé-éða úãr-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬
:øaãna ïøäà-ìråâìàøNé éða íäìà eøîàiå §©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À

eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ
íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìr©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³
äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúàŸ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−

:árøañãøéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬
íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì̈¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì BîBéa:ääéäå §½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìråïøäàå äLî øîàiå ©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ
àéöBä ýåýé ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬

:íéøöî õøàî íëúàæãBák-úà íúéàøe ø÷áe ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´
ék äî eðçðå ýåýé-ìr íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

áéúëåðåìúéø÷:eðéìr eðélúçúúa äLî øîàiå ©¦−¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´
raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøra íëì ýåýé§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©
íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé rîLa¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−
:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äî eðçðå åéìr̈¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

èéða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

ééäéåeðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk ©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ

ּבׁשעה רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ש,

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáé-úà ézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦¤
íéaørä ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ

k ízrãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàzéðà é «Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§®̈¤¦«©§¤¾¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýéâéñëzå åìOä ìrzå áørá éäéå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−

áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−
:äðçnìãéøaãnä éðt-ìr äpäå ìhä úáëL ìrzå ©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ

:õøàä-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷cåè-éðá eàøiå ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤©¦§´§¥«
eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìûøNé¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−
ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯

:äìëàì íëì ýåýéæèýåýé äeö øLà øácä äæ §Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî eè÷ì¦§´¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

:eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôðæéïë-eNriå ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éðaçéecîiå §¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáøéñçä àì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®
:eè÷ì Bìëà-éôì LéàèéLéà íäìà äLî øîàiå ¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìàëäLî-ìà eòîL-àìå ©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

:äLî íäìr óö÷iåàëø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤
:ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk LéàáëíBia | éäéå ¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«©§¦´©´

eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ
ä éàéNð-ìk:äLîì eãébiå äãrâëíäìà øîàiå ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤À

ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeäµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî̈®̈¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå Léàáääëeäìëà äLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´

eäàöîú àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−
:äãOaåëéréáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²

:Ba-äéäé àì úaLæëeàöé éréáMä íBia éäéå ©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬



קפה iyy ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È e��Bk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּבמעׂשה(כתובות ּכי צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָ

"ידי ּכֹוננּו אדני מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹידיהם

ּומה הּוא". צּדיקים ידי מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ(ׁשּתי

"ּכֹוננּו צּדיקים,EÈ„Èּׁשּכתּוב "מעׂשה מקּבצת: הּׁשיטה מתרץ - " ְֶָ»∆ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק לבאר: ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקרי

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ידיו מעׂשה ולכן ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמציאּות,

éùéîçæëíéî úðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèàìàøNé-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

ááéúëåðéìéåéø÷äLî-ìr ìûøNé-éða úãr-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬
:øaãna ïøäà-ìråâìàøNé éða íäìà eøîàiå §©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À

eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ
íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa øNaä øéñ-ìr©¦´©¨½̈§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³
äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnä-ìà eðúàŸ¨̧Æ¤©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−

:árøañãøéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬
íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî íçì íëì̈¤²¤−¤¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì BîBéa:ääéäå §½§©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äðLî äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´¦§¤½

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìråïøäàå äLî øîàiå ©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ
àéöBä ýåýé ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬

:íéøöî õøàî íëúàæãBák-úà íúéàøe ø÷áe ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´
ék äî eðçðå ýåýé-ìr íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬

áéúëåðåìúéø÷:eðéìr eðélúçúúa äLî øîàiå ©¦−¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´
raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNa áøra íëì ýåýé§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©
íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà ýåýé rîLa¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−
:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äî eðçðå åéìr̈¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«

èéða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

ééäéåeðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk ©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ

ּבׁשעה רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבנסח הארץ מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּירד

הארץ מן לחם ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנתקן

הּׁשמים; מן לחם – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו

וכּמבאר הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלחם

הּוא . . ׁשהּׁשפע ׁשּמאמין יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ש"ּבעסקֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבחסידּות,

הרּבי ּדברי וידּועים הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכׁשארי

הּמן. הׁשּפעת ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָמהר"ש,

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáé-úà ézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦¤
íéaørä ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ

k ízrãéå íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàzéðà é «Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§®̈¤¦«©§¤¾¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýéâéñëzå åìOä ìrzå áørá éäéå §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−

áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe äðçnä-úà¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−
:äðçnìãéøaãnä éðt-ìr äpäå ìhä úáëL ìrzå ©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ

:õøàä-ìr øôkk ÷c ñtñçî ÷cåè-éðá eàøiå ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤©¦§´§¥«
eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìûøNé¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−
ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî øîàiå àeä-äî©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯

:äìëàì íëì ýåýéæèýåýé äeö øLà øácä äæ §Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½
øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà epnî eè÷ì¦§´¦¤½¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ

:eçwz Bìäàa øLàì Léà íëéúLôðæéïë-eNriå ©§´Ÿ¥¤½¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éðaçéecîiå §¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáøéñçä àì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ¤§¦®
:eè÷ì Bìëà-éôì LéàèéLéà íäìà äLî øîàiå ¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìàëäLî-ìà eòîL-àìå ©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ¨«§´¤¤À
Làáiå íérìBz íøiå ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®

:äLî íäìr óö÷iåàëø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå ©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤
:ñîðå LîMä íçå Bìëà éôk LéàáëíBia | éäéå ¦−§¦´¨§®§©¬©¤−¤§¨¨«©§¦´©´

eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ
ä éàéNð-ìk:äLîì eãébiå äãrâëíäìà øîàiå ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤À

ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé øac øLà àeäµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−
eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàz-øLà úà øçî̈®̈¥´£¤Ÿº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä-ìk úàå§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå Léàáääëeäìëà äLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´

eäàöîú àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ¦§¨ª−
:äãOaåëéréáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²

:Ba-äéäé àì úaLæëeàöé éréáMä íBia éäéå ©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬



iriayקפו - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàöî àìå è÷ìì írä-ïîñçëýåýé øîàiå ¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà:éúøBúå éúåöî øîL ¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

èëïúð àeä ïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
åézçz Léà | eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì̈¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´¦´©§À̈

:éréáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìàìeúaLéå ©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«©¦§§¬
:éráMä íBia íräàì-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå ¨−̈©¬©§¦¦«©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãb òøæk àeäå ïî BîL§−¨®§À§¤³©©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«
áìîàiåàìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî ø ©´Ÿ¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ

eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä̈¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´
éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬

:íéøöî õøàî íëúàâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤¤́©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôìãìäeö øLàk ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²¦¨¬
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìíéraøà ïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´
eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL̈½̈©Ÿ−̈¤¤´¤®̈¤¤©¨Æ¨«§½

:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãråìúéøNr øîòäå ©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©§¨¾Ÿ¤£¦¦¬
:àeä äôéàäô ¨«¥−̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙� '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»

רּבי קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, ולּמּוד(זח"ג . ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ׁשּמׁשיח ּבחסידּות וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּפנימּיּות

ּבּזהר הרגיל (ולׁשֹון ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹילּמד

ּתא ּתאÈÊÁהּוא לא ,ÚÓLּב'לּקּוטי הראׁשֹון הּמאמר והּנה, .( ָ¬ƒָֹ¿«ְְֲִִִֵֵַַָָ

ּכאן, יׁש רמז הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹורה'
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

çìùá úùøôì äøèôää ã ÷øô íéèôåùá

ãã:àéää úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeäàéäå §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«§Â¦Â
ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−

:ètLnìåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®
:Eãéa eäézúðeç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦§©§§À©©¤¸¤Æ£¤´©¨´¥½¦µ
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéáé÷øa ÷ræiå §©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úààéøáçå ¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâéòLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàîãéøîàzå ¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøácE §Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®
 * מאהגיאו שנומרים פעמיים מילת זכר. הרנשון ֶזֶכר )בסגול( ובשאי ֵזֶכר )בצירה(.



קפז
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

çìùá úùøôì äøèôää ã ÷øô íéèôåùá

ãã:àéää úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeäàéäå §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«§Â¦Â
ìàøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác øîz-úçz úáLBé¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−

:ètLnìåäeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå|ýåýé ©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðáîe éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−¦§¥¬

:ïeìáææéìà ézëLîeBðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E §ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®
:Eãéa eäézúðeç:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå §©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«

èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú àì ék ©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹¦§©§§À©©¤¸¤Æ£¤´©¨´¥½¦µ
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéáé÷øa ÷ræiå §©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨©©§¥̧¨¹̈

:äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå ïìeáæ-úààéøáçå ¤§ª³§¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwä©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå:øBáz-øä írðéâéòLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå ©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçî Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàîãéøîàzå ¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á

éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLà íBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøácE §Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ£¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®



קפח
:åéøçà Léà íéôìà úøNrå øBáz øäî ÷øa ãøiååèàøñéñ-úà ýåýé íäiå ©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½©«£¤¯¤£¨¦²¦−©«£¨«©¨´¨§ÂŸ̈Â¤¦«§¨¸

ñðiå äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå áëøä-ìk-úàå§¤¨¨¤¯¤§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¤̄¦«§¨²¥©¬©¤§¨¨−©¨¬̈
:åéìâøaæèàøñéñ äðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe §©§¨«¨À̈¨©º©«£¥³¨¤¸¤Æ§©«£¥´©©«£¤½©−£´Ÿ¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³¦«§¨Æ

:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôìæéék éðéwä øáç úLà ìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå §¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½¥−¤¤´¤©¥¦®¦´
:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-Cìî ïéáé ïéa íBìLçéøîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré àözå ¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´¨¥»¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤

:äëéîOa eäqëzå äìäàä äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìàèéøîàiå ¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤̧¨Æ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzå éúîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìàëøîàiå ¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦©¦§©º¤¯Ÿ¤«¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àáé Léà-íà äéäå ìäàä çút ãîr äéìà¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤§¨¨Á¦¦̧¨¹Ÿ§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦
àëèàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà ìré çwzå©¦©´¨¥´¥«¤¤Â¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

:úîiå óriå ícøð-àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzåáëóãø ÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§©¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»Ÿ¥´
àáiå Lwáî äzà-øLà Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà¤¦«§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−£¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ

ñ äpäå äéìà:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéâëïéáé úà àeää íBia íéýìû òðëiå ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìîãëãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä ìàøNé-éða ãé Cìzå ¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ¨´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLàäààeää íBia írðéáà-ïa ÷øáe äøBác øLzå £¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©©¨´©§½̈¨¨−¤£¦®Ÿ©©¬©−
:øîàìá:ýåýé eëøa ír ácðúäa ìàøNéa úBòøt røôaâíéðæø eðéæàä íéëìî eòîL ¥«Ÿ¦§³Ÿ©§¨Æ§¦§¨¥½§¦§©¥−¨®¨«§−§Ÿ̈«¦§´§¨¦½©«£¦−«Ÿ§¦®

:ìàøNé éýìû ýåýéì øîæà äøéLà éëðà ýåýéì éëðàãEcröa øérOî Eúàöa ýåýé ¨«Ÿ¦À©«Ÿ̈Æ¨«Ÿ¦´¨¦½¨£©¥¾©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«§Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§©§§Æ
:íéî eôèð íéár-íb eôèð íéîL-íb äLrø õøà íBãà äãOîäýåýé éðtî eìæð íéøä ¦§¥´¡½¤´¤¨½̈¨©¨©−¦¨¨®©¨¦−¨¬§¨«¦¨¦¬¨«§−¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éýìû ýåýé éðtî éðéñ äæåéëìäå úBçøà eìãç ìré éîéa úðr-ïa øbîL éîéa ¤´¦©½¦§¥¾§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦¥º©§©³¤£¨Æ¦¥´¨¥½¨«§−¢¨®§«Ÿ§¥´
:úBl÷ì÷r úBçøà eëìé úBáéúðæézîwL äøBác ézîwL ãr elãç ìûøNéa ïBæøô eìãç §¦½¥§¾¢¨−£©§©«¨«§¯§¨²§¦§¨¥−¨¥®©³©©̧§¦Æ§½̈©©¬§¦

:ìàøNéa íàçíéraøàa çîøå äàøé-íà ïâî íéørL íçì æà íéLãç íéýìû øçáé ¥−§¦§¨¥«¦§©Æ¡Ÿ¦´£¨¦½¨−¨¤´§¨¦®¨¥³¦¥«̈¤Æ¨½Ÿ©§©§¨¦¬
:ìàøNéa óìàè:ýåýé eëøa íra íéácðúnä ìàøNé é÷÷Bçì éaìéúBøçö úBðúà éáëø ¤−¤§¦§¨¥«¦¦Æ§§¥´¦§¨¥½©¦§©§¦−¨¨®¨«§−§Ÿ̈««Ÿ§¥Á£Ÿ¸§Ÿ¹

:eçéN Cøc-ìr éëìäå ïécî-ìr éáLéàéúB÷ãö epúé íL íéaàLî ïéa íéööçî ìBwî «Ÿ§¥¯©¦¦²§«Ÿ§¥¬©¤−¤¦«¦´§©«§¦À¥µ©§©¦½¨³§©Æ¦§´
:ýåýé-ír íéørMì eãøé æà ìûøNéa BðBæøt ú÷ãö ýåýéáééøeò éøeò äøBác éøeò éøeò §Ÿ̈½¦§¬Ÿ¦§−§¦§¨¥®¨²¨«§¬©§¨¦−©§Ÿ̈«¦³¦Æ§½̈¬¦−¦

éáL äáLe ÷øa íe÷ øéL-éøac:írðéáà-ïa Eâééì-ãøé ýåýé ír íéøécàì ãéøN ãøé æà ©§¦¦®¬¨¨²«£¥¬¤§§−¤£¦«Ÿ©¨µ§©´¨¦½§©¦¦−¨®§Ÿ̈¾§©¦−
:íéøBabaãééøçà ÷ìîra íLøL íéøôà épîéîîra ïéîéðá Eíé÷÷çî eãøé øéëî épî E ©¦¦«¦¦´¤§©À¦¨§¨Æ©«£¨¥½©«£¤¬¦§¨¦−©«£¨¤®¦¦´¨¦À¨«§Æ§´Ÿ§¦½

:øôñ èáLa íéëLî ïìeáfîeåèçlL ÷îra ÷øa ïk øëùOéå äøác-ír øëùOéa éøNå ¦̧§ª½«Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¨©³§¦¨¨Æ¦§Ÿ̈½§¦¨¨Æ¥´¨½̈¨¥−¤ª©´
:áì-é÷÷ç íéìãb ïáeàø úBbìôa åéìâøaæèì íéútLnä ïéa záLé änìúB÷øL rîL §©§¨®¦§©´§¥½§Ÿ¦−¦«§¥¥«¨´¨¨©À§¨¥µ©¦§§©½¦¦§−Ÿ©§¦´
:áì-éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì íéøãræéúBiðà øeâé änì ïãå ïëL ïcøiä øára ãrìb £¨¦®¦§©´§¥½§¦−¦§¥¥«¦§À̈§¥³¤©©§¥Æ¨¥½§¾̈¨¬¨¨−¢¦®

:ïBkLé åéöøôî ìrå íéné óBçì áLé øLàçéìr éìzôðå úeîì BLôð óøç ír ïeìáæ ¨¥À¨©Æ§´©¦½§©¬¦§¨−̈¦§«§ªÀ©´¥¥¬©§²¨−§©§¨¦®©−

:äãN éîBøîèéðrúa ïrðë éëìî eîçìð æà eîçìð íéëìî eàaóñk òöa Bcâî éî-ìr C §¥¬¨¤«¨³§¨¦Æ¦§½̈¨³¦§£Æ©§¥´§©½©§©«§−¨©¥´§¦®¤¬©¤−¤
:eç÷ì àìë:àøñéñ ír eîçìð íúBlñnî íéáëBkä eîçìð íéîL-ïîàëíôøb ïBLé÷ ìçð ¬Ÿ¨¨«¦¨©−¦¦§¨®©«¨¦Æ¦§¦½̈¦§£−¦¬¦«§¨«©³©¦Æ§¨½̈

:ær éLôð éëøãz ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçðáë:åéøéaà úBøäc úBøäcî ñeñ-éáwr eîìä æà ©¬©§¦−©´©¦®¦§§¦¬©§¦−«Ÿ¨¬¨«§−¦§¥®¦©«£−©«£¬©¦¨«
âëýåýé úøærì ýåýé úøærì eàá-àì ék äéáLé øBøà eøà ýåýé Càìî øîà æBøî eøBà́¥À¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ§¤§©´§Ÿ̈½§¤§©¬§Ÿ̈−

:íéøBabaãë:Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà ìré íéLpî Cøázäëáìç ìàL íéî ©¦¦«§Ÿ©Æ¦¨¦½¨¥¾¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨¦¬¨−Ÿ¤§Ÿ̈«©¬¦¨©−¨¨´
:äàîç äáéø÷ä íéøécà ìôña äðúðåëíéìîr úeîìäì dðéîéå äðçìLz ãúiì dãé ¨¨®¨§¥¬¤©¦−¦¦§¦¬¨¤§¨«¨¨Æ©¨¥´¦§©½§¨¦«¦−̈§©§´£¥¦®

:Búwø äôìçå äöçîe BLàø ä÷çî àøñéñ äîìäåæëïéa áëL ìôð òøk äéìâø ïéa §¨«§¨³¦«§¨Æ¨«£¨´Ÿ½¨«£¨¬§¨«§−̈©¨«¥´©§¤½¨¨©¬¨©−¨¨®¥³
:ãeãL ìôð íL òøk øLàa ìôð òøk äéìâøçëàøñéñ íà áaézå äô÷Lð ïBlçä ãra ©§¤̧¨Æ¨©´¨½̈©«£¤´¨©½−̈¨©¬¨«§©Á©«©¸¦§§¨¯©§©¥²¥¬¦«§−̈

:åéúBákøî éîrt eøçà recî àBáì Baëø LLa recî áðLàä ãraèëäéúBøN úBîëç §©´¨«¤§¨®©À©Ÿ¥³¦§Æ¨½©´©¤«¡½©«£¥−©§§¨«©§¬¨«¤−¨
:dì äéøîà áéLz àéä-óà äpéðrzìøáb Làøì íéúîçø íçø ììL e÷lçé eàöîé àìä ©«£¤®¨©¦¾¨¦¬£¨¤−¨¨«£¸Ÿ¦§§¹§©§´¨À̈©³£©«£¨©̧¦Æ§´Ÿ¤½¤

:ììL éøàeöì íéúî÷ø òáö äî÷ø íéráö ììL àøñéñì íéráö ììLàìeãáàé ïk §©µ§¨¦¸§¦´§½̈§©¬§¨¦−¦§¨®¤¬©¦§¨©−¦§©§¥¬¨¨«¥Â«Ÿ§³
éáéBà-ìë:äðL íéraøà õøàä è÷Lzå Búøáâa LîMä úàök åéáäàå ýåýé E ¨«§¤̧¸§Ÿ̈½§´Ÿ£½̈§¥¬©¤−¤¦§ª«¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:378:388:399:109:1110:0310:0416:5817:0317:2417:2916:4317:39באר שבע )ח(

6:406:398:398:409:119:1210:0310:0516:5417:0017:2017:2516:2917:36חיפה )ח(

6:356:348:378:389:089:0910:0110:0216:5717:0217:2317:2816:2217:36ירושלים )ח(

6:406:398:398:409:129:1310:0410:0516:5617:0117:2217:2716:4017:38תל אביב )ח(

7:397:369:179:179:489:4810:3310:3316:2416:3216:5717:0516:1217:19אוסטריה וינה )ח(

6:046:109:129:169:449:4810:5811:0220:4920:4821:1821:1620:3021:30אוסטרליה מלבורן )ק(

7:377:349:169:169:489:4810:3410:3416:3116:3917:0417:1116:1917:15אוקראינה אודסה )ח(

7:277:239:039:029:359:3410:1910:1916:0716:1516:4116:4815:5616:52אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:007:579:329:3110:0410:0410:4710:4716:2416:3316:5917:0716:1317:11אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:537:499:259:249:579:5610:3910:4016:1716:2616:5217:0016:0617:04אוקראינה קייב )ח(

7:137:108:518:509:229:2210:0710:0715:5816:0616:3216:3915:4716:43אוקראינה דונייצק )ח(

7:597:569:419:4010:1310:1210:5810:5917:0217:0917:3317:4016:5017:54איטליה מילאנו )ח(

6:096:118:438:469:139:1510:1610:1818:3318:3518:5518:5718:1719:01אקוואדור קיטו )ח(

5:485:548:508:549:229:2610:3510:3820:1220:1120:4020:3919:5420:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:176:249:329:3610:0210:0711:1911:2321:2721:2421:5821:5521:0721:59ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:247:229:149:159:479:4710:3610:3717:0417:1017:3217:3816:5117:42ארה״ב בולטימור )ח(

7:167:149:069:069:379:3810:2610:2716:5116:5717:2017:2616:3817:37ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:177:159:069:069:389:3810:2610:2716:5016:5617:1917:2516:3717:38ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:577:559:449:4510:1610:1611:0411:0517:2217:2917:5217:5817:1018:11ארה״ב דטרויט )ח(

7:157:149:179:189:509:5110:4310:4417:4217:4718:0818:1217:2818:22ארה״ב היוסטן )ח(

6:556:548:548:559:269:2610:1710:1817:0517:1117:3217:3716:5217:47ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:067:079:139:149:459:4610:3910:4117:4917:5418:1418:1817:3518:28ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:139:029:039:359:3510:2310:2416:4316:4917:1217:1816:3017:32ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:137:119:029:029:339:3310:2110:2216:4316:4917:1217:1916:3017:30ארה״ב שיקאגו )ח(

5:586:028:488:519:179:2010:2410:2719:2119:2219:4419:4519:0419:49בוליביה לה פאס )ח(

8:428:3810:1110:1010:4310:4311:2511:2616:5717:0617:3317:4116:4617:59בלגיה אנטוורפן )ח(

8:398:3510:1110:1010:4210:4111:2511:2517:0017:0917:3617:4416:4918:00בלגיה בריסל )ח(

8:128:079:349:3310:0610:0410:4510:4515:5416:0416:3416:4315:4416:47בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:246:289:159:199:469:5010:5510:5820:0320:0320:2820:2819:4620:36ברזיל ס.פאולו )ק(

6:116:159:029:059:339:3710:4210:4519:4919:4920:1320:1319:3120:21ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:597:559:309:2910:0110:0010:4310:4416:1616:2416:5217:0016:0517:16בריטניה לונדון )ח(

8:188:139:439:4210:1510:1410:5510:5516:1416:2316:5217:0116:0417:19בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:118:079:389:3710:1010:0910:5110:5116:1616:2516:5317:0216:0517:06גרמניה ברלין )ח(

8:178:149:529:5110:2310:2211:0611:0616:4716:5617:2217:3016:3617:34גרמניה פרנקפורט )ח(

5:175:218:148:178:448:479:549:5719:1219:1219:3819:3718:5419:41דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:127:129:249:259:579:5810:5310:5518:2018:2318:4318:4718:0518:51הודו בומביי )ח(

7:057:069:199:219:519:5310:4810:5018:1818:2218:4118:4518:0318:49הודו פונה )ח(

7:277:249:059:049:379:3710:2110:2216:1516:2216:4816:5516:0316:59הונגריה בודפשט )ח(

7:267:249:149:159:479:4710:3510:3616:5617:0317:2617:3216:4417:36טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:379:319:3110:0310:0410:5310:5417:2617:3217:5418:0017:1318:04יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:477:449:259:259:579:5710:4210:4316:3616:4417:0917:1616:2517:20מולדובה קישינב )ח(

7:057:059:229:249:529:5410:4910:5118:2318:2718:4618:5018:0818:54מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:585:068:138:178:458:5010:0210:0620:1420:1220:4720:4319:5420:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:506:508:578:599:289:2910:2210:2417:3217:3617:5718:0117:1818:05נפאל קטמנדו )ח(

7:077:109:359:3710:0710:1011:0911:1119:1619:1819:3819:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

7:387:349:079:069:389:3810:2010:2015:4815:5716:2516:3315:3716:37פולין ורשא )ח(

5:495:538:288:309:009:0310:0510:0818:4118:4219:0419:0518:2419:09פרו לימה )ח(

8:168:149:589:5810:3010:3011:1611:1717:1917:2617:5117:5817:0718:11צרפת ליאון )ח(

8:388:3510:1410:1410:4610:4511:3011:3017:1717:2517:5117:5917:0618:14צרפת פריז )ח(

5:596:018:298:318:599:0110:0010:0318:0818:1118:3018:3317:5218:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:449:329:3210:0310:0310:5010:5117:0317:1017:3417:4016:5117:53קנדה טורונטו )ח(

7:297:279:129:119:439:4310:2910:3016:3316:4017:0517:1216:2117:26קנדה מונטריאול )ח(

6:536:528:478:489:219:2110:1110:1216:5216:5817:1917:2416:3917:28קפריסין לרנקה )ח(

8:498:4410:1010:0910:4110:3911:1911:1916:2416:3417:0517:1416:1417:33רוסיה מוסקבה )ח(

8:048:019:429:4110:1410:1410:5910:5916:5317:0017:2517:3216:4117:36רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:068:039:479:4610:1810:1711:0311:0316:5917:0717:3217:3916:4817:53שוייץ ציריך )ח(

6:416:428:599:009:319:3310:2910:3118:0818:1218:3118:3417:5418:38תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קצי לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - שירה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:477:449:259:259:579:5710:4210:4316:3616:4417:0917:1616:2517:20מולדובה קישינב )ח(

7:057:059:229:249:529:5410:4910:5118:2318:2718:4618:5018:0818:54מקסיקו מ. סיטי )ח(

4:585:068:138:178:458:5010:0210:0620:1420:1220:4720:4319:5420:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:506:508:578:599:289:2910:2210:2417:3217:3617:5718:0117:1818:05נפאל קטמנדו )ח(

7:077:109:359:3710:0710:1011:0911:1119:1619:1819:3819:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

7:387:349:079:069:389:3810:2010:2015:4815:5716:2516:3315:3716:37פולין ורשא )ח(

5:495:538:288:309:009:0310:0510:0818:4118:4219:0419:0518:2419:09פרו לימה )ח(

8:168:149:589:5810:3010:3011:1611:1717:1917:2617:5117:5817:0718:11צרפת ליאון )ח(

8:388:3510:1410:1410:4610:4511:3011:3017:1717:2517:5117:5917:0618:14צרפת פריז )ח(

5:596:018:298:318:599:0110:0010:0318:0818:1118:3018:3317:5218:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:467:449:329:3210:0310:0310:5010:5117:0317:1017:3417:4016:5117:53קנדה טורונטו )ח(

7:297:279:129:119:439:4310:2910:3016:3316:4017:0517:1216:2117:26קנדה מונטריאול )ח(

6:536:528:478:489:219:2110:1110:1216:5216:5817:1917:2416:3917:28קפריסין לרנקה )ח(

8:498:4410:1010:0910:4110:3911:1911:1916:2416:3417:0517:1416:1417:33רוסיה מוסקבה )ח(

8:048:019:429:4110:1410:1410:5910:5916:5317:0017:2517:3216:4117:36רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:068:039:479:4610:1810:1711:0311:0316:5917:0717:3217:3916:4817:53שוייץ ציריך )ח(

6:416:428:599:009:319:3310:2910:3118:0818:1218:3118:3417:5418:38תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל רביעי, ז' שבט
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