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ד

ycew zay i`vene ycew zay .c"qa

*`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt

È˙‡aּכּלה אחֹותי וחמי1לגּני מֹורי כ"ק ּומביא , »ƒְְֲִִִִִֵַַָָ
ּדיֹום ּבהּמאמר ההּלּולא ּבעל ְְְֲִַַַַַַָָאדמֹו"ר

ׁשּלֹו ההּלּולא ויֹום רּבה2ההסּתּלקּות ּבמדרׁש ּדאיתא , ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, לגּני ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָ(ּבמקֹומֹו)
הענינים ׁשעלֿידי אּלא היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדעּקר
נסּתּלקה הּדעת) עץ מחטא (מתחיל רצּויים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָהּבלּתי
ּכ ואחר הּׁשביעי, לרקיע עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשכינה
את והֹורידּו אבינּו) מאברהם (מתחיל צּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעמדּו
ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מלמעלה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה

חביבין הּׁשביעין וכל ּבארץ.3הּׁשביעי, למּטה והֹורידּה , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָ
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ב לאור יצא (*`"ypz ± hay c"ei qxhpewלנשיאות שנה ואחד ארבעים מלאות יום הבעל"ט, שבט יו"ד הבהיר יום "לקראת ,

. . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא ויום שליט"א, אדמו"ר glyaכ"ק 'c,hay 'g,zpy

`"ypz'd."

"מיוסד הנ"לexwiraהמאמר פרק לומדים בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא ההילולא, מהמשך הראשון פרק על

*".ziyilydבפעם

על מאחד וכו' הוספות עם – ש"ק דמוצאי ובהתוועדות שבט, י"א בשלח, פ' ש"ק דיום בהתוועדות פעמים: ב' נאמר המאמר

המאמרים. ב' נכללו להלן בהנדפס השני.

(*a d`x"xac gzt"`"g my mb d`xe] a b"deyae cvwz 'r a"g ipbl iz`a mixn`nd xtq mgpn zxez ± g"kyz'd df d"cl

'rvi[p"ye ..

א.1) ה, המאמר2)שה"ש בעל ידי על שניתן ואילך), 3 ע' לעיל ואילך. 111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. יום ה'שי"ת, שבט יא.3)ליו"ד פכ"ט, ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כבוד ידי על שנכתב לגני" "באתי המתחיל דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

ה'תש"י. שבט ביו"ד הסתלקותו ביום ללומדו מנת על הריי"צ אדמו"ר קדושת

פרקים. עשרים ישנם הריי"צ אדמו"ר קדושת כבוד של במאמר

אדמו"ר קדושת כבוד נוהג לו בסמיכות או שבט יו"ד התאריך בהגיע שנה כל

חסידות מאמר לאמר שליט"א

לגני" "באתי במילים המתחיל

אדמו"ר של המאמר על המיוסד

שנה כל הנאמר במאמר הריי"צ.

עשרים מתוך אחד מבואר

עשרים שבמשך כך הפרקים,

עשרים כל מתבארים שנה

ביו"ד חלילה. וחוזר הפרקים,

קבלת יום ה'תשי"א, שבט

קדושת כבוד ידי על הנשיאות

המאמר נאמר שליט"א, אדמו"ר

א', פרק על המיוסד הראשון

שבט ביו"ד שנה, עשרים כעבור

על המיוסד מאמר נאמר ה'תש"ל

הותחל שנה כעבור כ'. פרק

באמירת מחדש, המחזור

המבארים חדשים מאמרים

נאמרו לא ואילך ה'תשמ"ט משנת הפרקים. מעשרים אחד בכל נוספים ענינים

מוגה הקודמים, מהמחזורים מאמר לאור יצא שנה כל אך שבט, ביו"ד מאמרים

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ידי על

הוא כאן המובא המאמר הרביעי. המחזור את מתחילים ה'תשע"א זו בשנה

שבט בי"א שבט, יו"ד למחרת שנאמר הראשון, הפרק על המיוסד מאמר

ה'תשל"א.

תכלית העולם. נברא בשבילה אשר הכוונה תכלית אודות מדובר זה במאמר

זו התגלות האדם. עבודת ידי על הבאה הזה בעולם השכינה בהתגלות היא זו

ושלימותה המשכן, הקמת בשעת ושוב העולם בריאת לאחר תיכף כבר היתה

מבוארת זה במאמר המתים. ובתחיית המשיח בימות לבוא לעתיד תהיה

הנדרשת האדם עבודת של מהותה מבוארת כן כמו זו, התגלות של מהותה

בעקבות שבאו השונות והנפילות הירידות כיצד מבואר מכך, ויתירה כך, לשם

התכלית אל כולו העולם להבאת דבר של בסופו קשורות הן גם האדם, בחירת

נברא. הוא בשבילה

‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a1,בואו את מתאר השירים בשיר הכתוב זה פסוק »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
ה"חתן" הוא ברוך הקדוש של

נמצאת בו המקום הזה, עולם אל

בו ביום ישראל, בני ה"כלה"

רבינו. משה ידי על המשכן הוקם

ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒƒ¿»ƒ
‡Ïel‰‰ ÏÚa ¯"BÓ„‡«¿«««ƒ»
ÌBÈc ¯Ó‡n‰a¿««¬»¿
‡Ïel‰‰ ÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ»

BlL2‡˙È‡c (=שמובא), ∆¿ƒ»
(BÓB˜Óa) ‰a¯ L¯„Óa¿ƒ¿««»ƒ¿

שבמילה אומרים Èp‚Ï"¿«ƒ"חז"ל
המילה È�e�‚Ï"ƒ¿ƒ",רמוזה

בארמית "גנוני" המילה משמעות

כלומר שלי. ההיכל ביתי, היא

לי. השייך מקום אודות מדובר

"באתי המילים משמעות כן אם

השייך למקום ביאתי היא לגני"

כלומר קיימתלי, היתה אלא זה ברגע מתחילה אינה אליו ששייכותי למקום

ומתמיד È¯wÚמאז ‰È‰L ÌB˜ÓÏבו שלlÁ˙a‰,נמצא ביאתו כלומר ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
ומתמיד. מאז אליו השייך למקום היא הוא ברוך עולמותהקדוש איננו זה מקום

ישראל. בני ה"כלה", נמצאת בו הגשמי הזה עולם דווקא אלא »wÚc¿ƒ¯עליונים
a ‰�ÈÎLה ‰È˙‰עולמות ÌÈ�BzÁ˙הבריאה בתחילת ‡l‡כבר , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆»

(˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÓ ÏÈÁ˙Ó) ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈≈¿≈«««
¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰�ÈÎM‰ ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»«»»ƒ««¿ƒƒ¿««

e�È·‡ Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙Ó) ÌÈ˜Ècˆ e„ÓÚ Ckולאחריו הראשון שהוא »»¿«ƒƒ«¿ƒ≈«¿»»»ƒ
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  מפתח  כללי

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

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

  )עם ביאור בדרך אפשר( באתי לגניה "מאמר ד  )ג

 ה .......................... א"לתש'ה , שבטא"י, שלחבפ "ש

   )עם ביאור בדרך אפשר( וכל העםה "מאמר ד  )ד

 ול ............................ מ"דתש'ה,  שבטז"י, פ יתרו"ש

 טל.......מ"דתש' שבט הז"ייתרו שיחת שבת פרשת   )ה

 נז .........זטרך כ )ק"בלה( פרשת יתרולקוטי שיחות   )ו

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

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

 סב............יתרו על פרשת שיחילקוט גאולה ומ  )ח

 סד...........יתרולשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 צג................יתרולשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 צד......................................יתרופרשת  לשבוע 

 קא.............יתרולשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 קד........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג
  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 זק ............יתרולשבוע פרשת   ליוםפרקים'  ג–  )יד

  לחק .........יתרולשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 מגק............יתרולשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 מהק..................... יא פרק יםתהל, דכ פרק א-מואלש

 זמק.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יח

   עם ביאורים זבחיםמסכת   )יט

  חמק..........................................עגף עד ד זסף מד

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתשולחן ערוך הלכות   )כ

 ועק.................................................ר הזקן"אדמו

  ברכת המזון שולחן ערוך הלכות  )כא

 ועק.................................................ר הזקן"אדמו

    כי תצאה "ד – תורהלקוטי   )כב

 זעק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 טעק............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 עטק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 פק..............................................ש"ר מוהר"אדמו

   החלצוס קונטר  )כו

 פאק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   י"שת'ההמאמרים ספר   )כז

 פאק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 בפק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ספר הזכרונות   )כט

 גפק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  אגרות קודש   )ל

 דפק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

  

 

  יתרות התורה פרשת חומש לקריא  )לא

  הפק................................."תורה תמימה"פ חומש "ע

 צק........................יתרופרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

  צאק....................שבת קודשנרות ל הדלקת סדר  )לג



ה

ycew zay i`vene ycew zay .c"qa

*`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt

È˙‡aּכּלה אחֹותי וחמי1לגּני מֹורי כ"ק ּומביא , »ƒְְֲִִִִִֵַַָָ
ּדיֹום ּבהּמאמר ההּלּולא ּבעל ְְְֲִַַַַַַָָאדמֹו"ר

ׁשּלֹו ההּלּולא ויֹום רּבה2ההסּתּלקּות ּבמדרׁש ּדאיתא , ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום לגנּוני, לגּני ְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָ(ּבמקֹומֹו)
הענינים ׁשעלֿידי אּלא היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּדעּקר
נסּתּלקה הּדעת) עץ מחטא (מתחיל רצּויים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָהּבלּתי
ּכ ואחר הּׁשביעי, לרקיע עד למעלה מּלמּטה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָהּׁשכינה
את והֹורידּו אבינּו) מאברהם (מתחיל צּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָעמדּו
ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מלמעלה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה

חביבין הּׁשביעין וכל ּבארץ.3הּׁשביעי, למּטה והֹורידּה , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ב לאור יצא (*`"ypz ± hay c"ei qxhpewלנשיאות שנה ואחד ארבעים מלאות יום הבעל"ט, שבט יו"ד הבהיר יום "לקראת ,

. . זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של הסתלקותֿהילולא ויום שליט"א, אדמו"ר glyaכ"ק 'c,hay 'g,zpy

`"ypz'd."

"מיוסד הנ"לexwiraהמאמר פרק לומדים בו – זו שנה שבט יו"ד לקראת לאור ויוצא ההילולא, מהמשך הראשון פרק על

*".ziyilydבפעם

על מאחד וכו' הוספות עם – ש"ק דמוצאי ובהתוועדות שבט, י"א בשלח, פ' ש"ק דיום בהתוועדות פעמים: ב' נאמר המאמר

המאמרים. ב' נכללו להלן בהנדפס השני.

(*a d`x"xac gzt"`"g my mb d`xe] a b"deyae cvwz 'r a"g ipbl iz`a mixn`nd xtq mgpn zxez ± g"kyz'd df d"cl

'rvi[p"ye ..

א.1) ה, המאמר2)שה"ש בעל ידי על שניתן ואילך), 3 ע' לעיל ואילך. 111 ע' ה'תש"י בסה"מ (נדפס ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

הסתלקותו. יום ה'שי"ת, שבט יא.3)ליו"ד פכ"ט, ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כבוד ידי על שנכתב לגני" "באתי המתחיל דיבור מאמר על מיוסד זה מאמר

ה'תש"י. שבט ביו"ד הסתלקותו ביום ללומדו מנת על הריי"צ אדמו"ר קדושת

פרקים. עשרים ישנם הריי"צ אדמו"ר קדושת כבוד של במאמר

אדמו"ר קדושת כבוד נוהג לו בסמיכות או שבט יו"ד התאריך בהגיע שנה כל

חסידות מאמר לאמר שליט"א

לגני" "באתי במילים המתחיל

אדמו"ר של המאמר על המיוסד

שנה כל הנאמר במאמר הריי"צ.

עשרים מתוך אחד מבואר

עשרים שבמשך כך הפרקים,

עשרים כל מתבארים שנה

ביו"ד חלילה. וחוזר הפרקים,

קבלת יום ה'תשי"א, שבט

קדושת כבוד ידי על הנשיאות

המאמר נאמר שליט"א, אדמו"ר

א', פרק על המיוסד הראשון

שבט ביו"ד שנה, עשרים כעבור

על המיוסד מאמר נאמר ה'תש"ל

הותחל שנה כעבור כ'. פרק

באמירת מחדש, המחזור

המבארים חדשים מאמרים

נאמרו לא ואילך ה'תשמ"ט משנת הפרקים. מעשרים אחד בכל נוספים ענינים

מוגה הקודמים, מהמחזורים מאמר לאור יצא שנה כל אך שבט, ביו"ד מאמרים

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ידי על

הוא כאן המובא המאמר הרביעי. המחזור את מתחילים ה'תשע"א זו בשנה

שבט בי"א שבט, יו"ד למחרת שנאמר הראשון, הפרק על המיוסד מאמר

ה'תשל"א.

תכלית העולם. נברא בשבילה אשר הכוונה תכלית אודות מדובר זה במאמר

זו התגלות האדם. עבודת ידי על הבאה הזה בעולם השכינה בהתגלות היא זו

ושלימותה המשכן, הקמת בשעת ושוב העולם בריאת לאחר תיכף כבר היתה

מבוארת זה במאמר המתים. ובתחיית המשיח בימות לבוא לעתיד תהיה

הנדרשת האדם עבודת של מהותה מבוארת כן כמו זו, התגלות של מהותה

בעקבות שבאו השונות והנפילות הירידות כיצד מבואר מכך, ויתירה כך, לשם

התכלית אל כולו העולם להבאת דבר של בסופו קשורות הן גם האדם, בחירת

נברא. הוא בשבילה

‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï È˙‡a1,בואו את מתאר השירים בשיר הכתוב זה פסוק »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»
ה"חתן" הוא ברוך הקדוש של

נמצאת בו המקום הזה, עולם אל

בו ביום ישראל, בני ה"כלה"

רבינו. משה ידי על המשכן הוקם

ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒƒ¿»ƒ
‡Ïel‰‰ ÏÚa ¯"BÓ„‡«¿«««ƒ»
ÌBÈc ¯Ó‡n‰a¿««¬»¿
‡Ïel‰‰ ÌBÈÂ ˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ»

BlL2‡˙È‡c (=שמובא), ∆¿ƒ»
(BÓB˜Óa) ‰a¯ L¯„Óa¿ƒ¿««»ƒ¿

שבמילה אומרים Èp‚Ï"¿«ƒ"חז"ל
המילה È�e�‚Ï"ƒ¿ƒ",רמוזה

בארמית "גנוני" המילה משמעות

כלומר שלי. ההיכל ביתי, היא

לי. השייך מקום אודות מדובר

"באתי המילים משמעות כן אם

השייך למקום ביאתי היא לגני"

כלומר קיימתלי, היתה אלא זה ברגע מתחילה אינה אליו ששייכותי למקום

ומתמיד È¯wÚמאז ‰È‰L ÌB˜ÓÏבו שלlÁ˙a‰,נמצא ביאתו כלומר ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
ומתמיד. מאז אליו השייך למקום היא הוא ברוך עולמותהקדוש איננו זה מקום

ישראל. בני ה"כלה", נמצאת בו הגשמי הזה עולם דווקא אלא »wÚc¿ƒ¯עליונים
a ‰�ÈÎLה ‰È˙‰עולמות ÌÈ�BzÁ˙הבריאה בתחילת ‡l‡כבר , ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆»

(˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÓ ÏÈÁ˙Ó) ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈ�È�Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈≈¿≈«««
¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰�ÈÎM‰ ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»«»»ƒ««¿ƒƒ¿««

e�È·‡ Ì‰¯·‡Ó ÏÈÁ˙Ó) ÌÈ˜Ècˆ e„ÓÚ Ckולאחריו הראשון שהוא »»¿«ƒƒ«¿ƒ≈«¿»»»ƒ
ועמרם קהת לוי, אבינו, יעקב אבינו, יצחק נוספים: צדיקים של דורות )חמישה
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ipblו iz`a

נעׂשה ּבארץ) למּטה הּׁשכינה וירידת (המׁשכת זה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדענין
ׁשּכתּוב4ּבעּקר ּכמֹו מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשּכן ועׂשּו5עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ארץ יירׁשּו צּדיקים וזהּו ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָלי
עליה לעד (ממׁשיכים6ויׁשּכנּו מׁשּכינים הם ׁשּצּדיקים ,7( ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

וקדֹוׁש מרֹום עד ׁשֹוכן עד, ׁשּנקראת הּׁשכינה ,8את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למּטה. ּבגּלּוי ְְְִִֶֶַָׁשּתהיה

,¯ÈÚ‰Ïeהּפסּוק ּפרּוׁש ּתחּלה מבאר ׁשם ׁשּבּמדרׁש ¿»ƒְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
גֹו' ארץ יירׁשּו אֹומרצּדיקים ּולאחריֿזה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ׁשהּוקם ּבּיֹום היתה ּבארץ הּׁשכינה הׁשראת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעּקר
ּובהּמאמר ׁשהּפסּוקdPWnהּמׁשּכן, הענינים, סדר את ְְֲִַַַָָ§©¤ְִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשאֹומר לאחרי ּבהּמאמר מּובא גֹו' ארץ יירׁשּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָצּדיקים
ויׁש הּמׁשּכן. עׂשּית עלֿידי היתה ההמׁשכה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשעּקר
הּׁשכינה ממׁשיכים ׁשּצּדיקים ּדזה מרּמז, ׁשּבזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלֹומר,
רק לא היא ּבזה הּכּונה עליה), לעד (ויׁשּכנּו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמּטה
עד ׁשּמאברהם הּצּדיקים ׁשבעה ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלההמׁשכה
לההמׁשכה ּגם אּלא הּמׁשּכן), עׂשּית (עלֿידי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמׁשה
ׁשּגם הּמׁשּכן. עׂשּית עלֿידי ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלאחרי
אף הּמׁשּכן, עׂשּית עלֿידי ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלאחרי
ועּמ צּדיקים, ממׁשיכים ּביֹותר, נעלית המׁשכה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהיתה

צּדיקים ּדלאחרי9ּכּלם יֹותר. עֹוד נעלית המׁשכה , ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
עלֿידי ּובפרט הּצּדיקים, ׁשבעה ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָההמׁשכה
עלֿידיֿ ּבארץ, למּטה הּׁשכינה נמׁשכה ׁשעלֿידֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשה
עֹוד להמׁשי מּיׂשראל ואחד אחד לכל הּכח נּתן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה

ֵיֹותר.

LÈÂׁשעלֿידי למּטה הּׁשכינה ׁשהמׁשכת ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
[ּכמֹו יׂשראל ּכל עלֿידי היתה הּמׁשּכן ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעׂשּית

מקּדׁש10ׁשּכתּוב לי ועׂשּו גֹו' יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
עּקר ּולהמׁשי מקּדׁש לעׂשֹות ׁשהּצּוּוי ּבתֹוכם, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָוׁשכנּתי
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(תורת4) 5 הערה ה'תשכ"ח לגני באתי ד"ה ראה – במ"ת משא"כ

תקצד). ע' ח"ב לגני באתי המאמרים ספר ח.5)מנחם כה, תרומה

כט.6) לז, מהרז"ו7)תהלים ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ראה

ז. פי"ט, הנ"ל8)לב"ר לגני באתי ד"ה וראה ההילולא. בהמשך כ"ה

תקצו). ע' ח"ב לגני באתי המאמרים ספר מנחם (תורת 28ֿ27 הערות

כא.9) ס, ח.10)ישעי' ב. כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰�ÈÎM‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰) ‰Ê ÔÈ�Úc .ı¯‡a ‰hÓÏ d„È¯B‰Â¿ƒ»¿«»»»∆¿ƒ¿»∆«¿»«ƒƒ««¿ƒ»
‰NÚ� (ı¯‡a ‰hÓÏ,סיני הר במעמד למטה השכינה ירידת ידי על גם ¿«»»»∆«¬»

wÚa4·e˙kL¯אך BÓk ‰LÓ ‰NÚL ÔkLn‰ È„ÈŒÏÚ5eNÚÂ" ¿ƒ»«¿≈«ƒ¿»∆»»…∆¿∆»¿»
Â ."ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ,למטה השכינה הורדת כלומר זו, פעולה ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿

הצדיקים, עבודת ידי על הנעשית

e‰Êהכתוב משמעות ∆
ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ"«ƒƒƒ¿»∆
"‰ÈÏÚ „ÚÏ e�kLÈÂ6, ¿ƒ¿¿»«»∆»

לעד "וישכנו המילים משמעות

היא ‰Ìעליה" ÌÈ˜ÈcvL∆«ƒƒ≈
) ÌÈ�ÈkLÓכלומר «¿ƒƒ

ÌÈÎÈLÓÓלמטה )7ומגלים «¿ƒƒ
‰�ÈÎM‰ במילה‡˙ הרמוזה ∆«¿ƒ»

כיוןÚ„"ל ,"Lהיא˙‡¯˜p ∆ƒ¿≈
הקדוש"Ú„",בשם שם על «

בשם הנקרא הוא ≈"ÔÎBLברוך
"LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú8, «»¿»

לכך גורמים ∆¿È‰zL∆ƒ‰והצדיקים
.‰hÓÏ Èel‚a¿ƒ¿«»

,¯ÈÚ‰Ïeמופיעים בו שהסדר ¿»ƒ
בו מהסדר שונה במדרש הדברים

"באתי במאמר הדברים מופיעים

ÌLלגני". L¯„naL∆«ƒ¿»»
Le¯t ‰lÁz ¯‡·Ó¿»≈¿ƒ»≈
eL¯ÈÈ ÌÈ˜Ècˆ ˜eÒt‰«»«ƒƒƒ¿
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe 'B‚ ı¯‡»∆¿«¬≈∆
˙‡¯L‰ ¯wÚL ¯ÓB‡≈∆ƒ««¿»«
‰˙È‰ ı¯‡a ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»»»∆»¿»
,ÔkLn‰ Ì˜e‰L ÌBia«∆««ƒ¿»

¯Ó‡n‰·eמׁשּנה¯„Ò ˙‡ ¿««¬»ְֶַ∆≈∆
,ÌÈ�È�Ú‰בכך˜eÒt‰L »ƒ¿»ƒ∆«»

'B‚ ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿»∆
È¯Á‡Ï ¯Ó‡n‰a ‡·eÓ»¿««¬»¿«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ ¯wÚL ¯ÓB‡L∆≈∆ƒ«««¿»»
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈¬ƒ«

.ÔkLn‰«ƒ¿»
¯ÓBÏ LÈÂהוראה בכך שיש ¿≈«

היה,עבורינו הדברים: הסברת

השכינה שהורדת לחשוב ניתן

משה של בדורו הסתיימה למטה

מה אין ואילך שמכאן כך רבינו

בכך אמנם בדבר, להוסיף

מובא לגני", "באתי שבמאמר

עבודת את המתאר הפסוק

הוזכרה שכבר לאחר הצדיקים,

בהקמת רבינו משה של עבודתו

הרי ÌÈÎÈLÓÓהמשכן, ÌÈ˜ÈcvL ‰Êc ,Ên¯Ó ‰ÊaLאת ומורידים ∆»∆¿«≈¿∆∆«ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï ‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰ ,(‰ÈÏÚ „ÚÏ e�kLÈÂ) ‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»¿ƒ¿¿»«»∆»««»»»∆ƒ…

‰ÎLÓ‰‰Ï למטה¯˜ השכינה של Ú·L‰נעשתהLוההורדה È„ÈŒÏÚ «¿««¿»»∆«¿≈ƒ¿»
,(ÔkLn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ) ‰LÓ „Ú Ì‰¯·‡nL ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆≈«¿»»«…∆«¿≈¬ƒ««ƒ¿»

‡l‡היא בזה Ìbשהכוונה ∆»«
‰ÎLÓ‰‰Ïשל וההורדה ¿««¿»»
למטה È¯Á‡lבאהLהשכינה ∆¿«¬≈

ŒÏÚ ‰˙È‰L ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆»¿»«
.ÔkLn‰ ˙iNÚ È„È,כלומר ¿≈¬ƒ««ƒ¿»

ירדה המשכן שבעשיית למרות

ניתן אך למטה השכינה כבר

ועוד, עוד בזה »∆ÌbLלהוסיף
‰˙È‰L ‰ÎLÓ‰‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈««¿»»∆»¿»
,ÔkLn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««ƒ¿»
‰ÎLÓ‰ ‰˙È‰L Û‡«∆»¿»«¿»»

BÈa˙¯,והתגלות ˙ÈÏÚ�אך «¬≈¿≈
זאת ˆÌÈ˜Ècבכל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«ƒƒ

הבאים הדורות כל ,במשך
כלפי רק לא אמורים והדברים

מעלה בעלי מסויימים אנשים

שהרי ישראל בני כל כלפי אלא

ככתוב צדיקים נקראים כולם

"ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ"9, ¿«≈À»«ƒƒ
‰ÎLÓ‰השכינה של והתגלות «¿»»

È¯Á‡Ïc .¯˙BÈ „BÚ ˙ÈÏÚ�«¬≈≈ƒ¿«¬≈
תחילה ««¿»»‰‰ÎLÓ‰שנעשתה
השכינה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLוהתגלות

Ë¯Ù·e ,ÌÈ˜Ècv‰ ‰Ú·Lƒ¿»««ƒƒƒ¿»
B„ÈŒÏÚL ‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆∆«»
‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰ ‰ÎLÓ�ƒ¿¿»«¿ƒ»¿«»

,ı¯‡aהריÔz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ »»∆«¿≈∆ƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ák‰«…«¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓהבאים בדורות ƒƒ¿»≈
.¯˙BÈ „BÚ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿
˙ÎLÓ‰Lוהתגלות ∆«¿»«

È„ÈŒÏÚL ‰hÓÏ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«»∆«¿≈
ÔkLn‰ ˙iNÚשל בזמנו ¬ƒ««ƒ¿»

רבינו È„ÈŒÏÚמשה ‰˙È‰»¿»«¿≈
[BÓkהשתתפות Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿
·e˙kL10המספר בפסוק ∆»

המשכן הקמת ציווי אודות

'B‚ Ï‡¯NÈ È�a Ï‡ ¯ac"«≈∆¿≈ƒ¿»≈
Èz�ÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
˙BNÚÏ Èeev‰L ,"ÌÎB˙a¿»∆«ƒ«¬
¯wÚ CÈLÓ‰Ïe Lc˜Óƒ¿»¿«¿ƒƒ≈
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּומה יׂשראל], לכל הּוא למּטה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשכינה
עׂשּית עּקר ּכי הּוא, למּטה הּׁשכינה המׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּמׁשה
מׁשה, עלֿידי היתה ׁשעלֿידיֿזה וההמׁשכה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ועׂשּו ׁשעלֿידי ליׂשראל ּכח' ה'ּנתינת נמׁש עלֿידֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹוגם
ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ּבתֹוכם, וׁשכנּתי יהיה מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלי
ּגם יֹותר נעלית המׁשכה ׁשהיא עכׁשו, הּׁשכינה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת
אחד ׁשּבכל ׁשהּכח הּמׁשּכן, עׂשּית ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמההמׁשכה
עלֿידי היא זֹו המׁשכה להמׁשי מּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואחד

ראׁשי אתּפׁשטּותאהּצּדיקים ּדֹור, ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּדֹור ׁשּבכל ּבעל11ּדמׁשה אדמֹו"ר וחמי מֹורי לכ"ק עד , ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדֹורנּו. נׂשיא ְִִֵַָההּלּולא

מאמרp‰Â‰ב) (ּבקּצּור) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכללּותֹו יֹותר12הּמדרׁש ּבפרטּיּות מבאר , ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּדהּמאמר הראׁשֹון ּבּפרק הענינים. ּפרטי יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובעמק
זֹו לׁשנה הּׁשּי ׁשכינה13(הּפרק ּדעּקר הענין מבאר ( ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לי ּדועׂשּו העבֹודה ׁשּלאחריו ּובהּפרקים ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבתחּתֹונים,
עׂשּיתֹו לאחרי ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה (וגם )14מקּדׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשכינה עּקר המׁשכת ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשעלֿידּה
זה על ּדהּטעם הראׁשֹון, ּבּפרק ּומבאר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים.

ּכי הּוא היתה ּבּתחּתֹונים ׁשכינה הּכּונה15ׁשעּקר ּתכלית ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבבריאת

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ּדזה16להיֹות ּומבאר, . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנתאּוה
המׁשכה עלֿידי (לא למּטה אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ׁשעלֿ וׁשהעבֹודה האדם, עבֹודת עלֿידי אּלא) ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּלמעלה
ּדאתּכפיא העבֹודה היא ּבעֹולם אלקּות ּגּלּוי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִַַָָָָָָָָֹידּה
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רע"א).11) קיד, רע"א. (קיב, סט תיקון מש"כ12)תקו"ז להעיר

(סגנון – כו'" לגני באתי "וזהו הוא") "והענין (לפני בתחלתו בהמאמר

דא"ח בדרושי הענין.mneiqaרגיל דכללות הביאור סיום זהו כי – (

בפעם13) ההמשך ללימוד הראשונה שנה – זה) מאמר אמירת (שנת זוipyd'תשל"א ובשנה .

בפעם ההמשך ללמוד מתחילים (תורתziyilyd(תנש"א) ה'תשכ"ח זה לד"ה דבר" ב"פתח ראה – .

וש"נ]). .V ע' ח"א שם גם [וראה ב ובשוה"ג תקצד ע' ח"ב לגני באתי המאמרים ספר מנחם

(בהמשכן14) הקרבנות עבודת – מקדש.ixg`lבפ"ב לי דועשו העבודה – ואילך ובפ"ג עשייתו),
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ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּומה יׂשראל], לכל הּוא למּטה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשכינה
עׂשּית עּקר ּכי הּוא, למּטה הּׁשכינה המׁשי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּמׁשה
מׁשה, עלֿידי היתה ׁשעלֿידיֿזה וההמׁשכה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמׁשּכן
ועׂשּו ׁשעלֿידי ליׂשראל ּכח' ה'ּנתינת נמׁש עלֿידֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹוגם
ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה ּבתֹוכם, וׁשכנּתי יהיה מקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלי
ּגם יֹותר נעלית המׁשכה ׁשהיא עכׁשו, הּׁשכינה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהמׁשכת
אחד ׁשּבכל ׁשהּכח הּמׁשּכן, עׂשּית ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמההמׁשכה
עלֿידי היא זֹו המׁשכה להמׁשי מּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָואחד

ראׁשי אתּפׁשטּותאהּצּדיקים ּדֹור, ׁשּבכל יׂשראל אלפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּדֹור ׁשּבכל ּבעל11ּדמׁשה אדמֹו"ר וחמי מֹורי לכ"ק עד , ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדֹורנּו. נׂשיא ְִִֵַָההּלּולא

מאמרp‰Â‰ב) (ּבקּצּור) ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָ
ּבכללּותֹו יֹותר12הּמדרׁש ּבפרטּיּות מבאר , ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ּדהּמאמר הראׁשֹון ּבּפרק הענינים. ּפרטי יֹותר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובעמק
זֹו לׁשנה הּׁשּי ׁשכינה13(הּפרק ּדעּקר הענין מבאר ( ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לי ּדועׂשּו העבֹודה ׁשּלאחריו ּובהּפרקים ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָּבתחּתֹונים,
עׂשּיתֹו לאחרי ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה (וגם )14מקּדׁש ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

ׁשכינה עּקר המׁשכת ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשעלֿידּה
זה על ּדהּטעם הראׁשֹון, ּבּפרק ּומבאר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים.

ּכי הּוא היתה ּבּתחּתֹונים ׁשכינה הּכּונה15ׁשעּקר ּתכלית ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּבבריאת

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו ּדזה16להיֹות ּומבאר, . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנתאּוה
המׁשכה עלֿידי (לא למּטה אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
ׁשעלֿ וׁשהעבֹודה האדם, עבֹודת עלֿידי אּלא) ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּלמעלה
ּדאתּכפיא העבֹודה היא ּבעֹולם אלקּות ּגּלּוי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִַַָָָָָָָָֹידּה
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.ÌÈ�È�Ú‰ ÈË¯t ¯˙BÈ≈¿»≈»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰c ÔBL‡¯‰ ˜¯ta«∆∆»ƒ¿««¬»

LÏ�‰(שהוא CiM‰ ˜¯t‰«∆∆««»¿»»
BÊ13¯‡·Ó ‰ÔÈ�Úאת) ¿»≈»ƒ¿»

‰�ÈÎL ¯wÚ"c¿ƒ«¿ƒ»
,"ÌÈ�BzÁ˙aמבאר זה בפרק ¿«¿ƒ

המדריגה של מהותה מהי

בעולמות מתגלה היא ומדוע שכינה", "עיקר בשם הנקראת האלוקית

דווקא. ÂÈ¯Á‡lLהתחתונים ÌÈ˜¯t‰·eהעבודה מהות את מבאר ¿«¿»ƒ∆¿«¬»
התחתונים בעולמות שכינה" "עיקר להתגלות לגרום מנת על מהאדם ,הנדרשת

Lc˜Óשהיא ÈÏ eNÚÂc ‰„B·Ú‰'לה משכן והקמת עשיית כלומר »¬»ƒ¿»ƒƒ¿»
‰„B·Ú‰ Ì‚Â)המתבצעת ¿«»¬»

È¯Á‡Ï Lc˜Óe ÔkLna«ƒ¿»ƒ¿»¿«¬≈
B˙iNÚ14d„ÈŒÏÚL ( ¬ƒ»∆«»»
‰NÚ�הכתוב כלשון «¬»

,"ÌÎB˙a Èz�ÎLÂ"דהיינו ¿»«¿ƒ¿»
‰�ÈÎL ¯wÚ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ«¿ƒ»

.ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ
,ÔBL‡¯‰ ˜¯ta ¯‡·Óe¿»≈«∆∆»ƒ
¯wÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆ƒ«
‰˙È‰ ÌÈ�BzÁza ‰�ÈÎL¿ƒ»««¿ƒ»¿»

Èk ‡e‰15‰�ek‰ ˙ÈÏÎz ƒ«¿ƒ««»»
הוא ברוך הקדוש »È¯·aƒ¿ƒ‡˙של

˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â¿ƒ¿«»»
והתחתונים ‰e‡העליונים

˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È BÏדווקא ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a16,¯‡·Óe . ¿«¿ƒ¿…»
‰"aw‰ ‰e‡˙pL ‰Êc¿∆∆ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈ�BzÁ˙aזו ב"תאווה" ¿«¿ƒ
פרטים: שלושה ‰e‡‡-ישנם

˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¡…
זה(·-hÓÏ‰בעולמות גילוי ¿«»

‰ÎLÓ‰יהיה È„ÈŒÏÚ ‡Ï…«¿≈«¿»»
אלוקי אור של והתגלות

‰ÏÚÓlÓברוך הקדוש ידי על ƒ¿«¿»
B·Ú„˙הוא È„ÈŒÏÚ (‡l‡∆»«¿≈¬«

,Ì„‡‰-‚‰„B·Ú‰LÂשל »»»¿∆»¬»
�NÚ‰האדם d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬»

‡È‰ ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…»»ƒ
‰„B·Ú‰במלחמה הכרוכה »¬»

ובכוחות הרע ביצר האדם של

"סטרא בשם הנקראים הטומאה

שזו האחר), (=הצד אחרא"

«¿»¿ÈÙk˙‡c¿ƒ‡העבודה
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ipblח iz`a

ּכמאמר אסּתּלק17ואתהּפכא, סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּדפרּוׁש ּומבאר, עלמין. ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְְְִִֵֵָָָָָֻיקרא
ּבׁשוה. עלמין ּבכּלהּו ׁשהּוא אֹור הּוא עלמין ְְְְְְְִִֶֶָָָֻֻּבכּלהּו
ּדבאֹור לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְִֶֶַַָָָָָוהּוא

עֹול ּבין חּלּוק יׁש ּבעֹולמֹות עליֹוניםהּמתלּבׁש מֹות ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ּתחּתֹונים, ימינֹו18לעֹולמֹות נטה ְְְְֲִִֵַַַַָָָ

ׁשההמׁשכה ארץ, ּוברא ׂשמאלֹו נטה ׁשמים ְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹּוברא
ימין, מּבחינת היא העליֹונים) (עֹולמֹות ְְִִִִִִֶַַַָָָָּבׁשמים
מּבחינת היא ּתחּתֹונים) (עֹולמֹות ּבארץ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוההמׁשכה
ּבכל ׁשהּוא האֹור עלמין, ּבכּלהּו ּובחינת ְְְְְְִִֶַָָָֹֻׂשמאל.
מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור הּוא ּבׁשוה, ְְְִֶֶַַָָָָָָהעֹולמֹות
יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד וזהּו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלעֹולמֹות.
העבֹודה ׁשעלֿידי עלמין, ּבכּלהּו ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

ואתהּפכא ּבכּלהּו20נמׁש19ּדאתּכפיא ׁשהּוא האֹור ְְְְְְְְְִִִֶַַָָָָֻ
לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה אֹור ּבׁשוה, ְְְְִִֶֶַַָָָָָָעלמין
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רפל"ו. תניא ו. פי"ג, א).17)במדב"ר קפד, ב. סז, שם גם וראה ב. קכח, (מזח"ב פקודי ר"פ ולקו"ת א) (לד, פכ"ז תניא ראה

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל ב.18)תו"א פה, א. לז, א. כ, ח"ב א. ל, ח"א זהר פי"ח. פדר"א שמוסיף19)ראה בזה הביאור

יב. סעיף לקמן ראה – שם).20)אתהפכא (תו"א רוממות שבבחינת האור גילוי שהוא לפי "אסתלק", בשם זו המשכה ונקראת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

.‡Ît‰˙‡Âכך אחרא, הסטרא את הרע, היצר את מכופף האדם כאשר ¿ƒ¿«¿»
בשם נקראת זו עבודה הרי תחתיו נכפית האדם"‡˙ÈÙÎ‡"שהיא וכאשר

של לכוח אחרא הסטרא כוח את לגמרי להפוך זומצליח עבודה הרי קדושה

בשם האדם."‡˙‰ÎÙ‡"נקראת עבודת ידי על היא בעולם השכינה התגלות

ו"אתהפכא". ב"אתכפיא"

¯Ó‡Ók17הזהר„k" ¿«¬««
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
Œ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»
e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿À¿

"ÔÈÓÏÚנכפית (=כאשר »¿ƒ
אור גילוי מתעלה אחרא הסטרא

העולמות) בכל Óe·‡¯ה' .¿»≈
לגני" "באתי שהסיבה,במאמר

בעקבות הבאה שההתגלות לכך

מתוארת היא האדם עבודת

"בכל המתרחשת כזו כהתגלות

שמדובר מפני היא העולמות",

ביותר. עליונה התגלות אודות

Le¯Ùcשההתגלות הדבר ¿≈
היא ¿e‰lÎa"¿Àהאלוקית

"ÔÈÓÏÚ(העולמות (=בכל »¿ƒ
,‡e‰אודות כאן ‡B¯שמדובר

בכך מתבטאת שמעלתו עליון

ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰L∆¿À¿»¿ƒ
.˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ‡e‰Â .‰ÂLa¿»∆¿»∆¿«¿»ƒ«»»»

לעומת גבול בעל בלתי הינו כשלעצמו הוא ברוך הקדוש הדברים: הסברת

לרב דומה, הדבר למה משל גבול. בעלי שהינם והנבראים העולמות מציאות

משכלו למעלה היא הרב של השכל דרגת קטן. תלמיד מול העומד וחכם גדול

רואים אנו התלמיד, את ללמד ניגש הרב כאשר התלמיד. של המצומצם

הרב של שכלו התגלות היא האחת צורות. שתי ישנם התלמיד אל שבהתגלותו

שלו השכל בעולם נשאר הרב כלומר התלמיד, לדרגת מתאימו שהוא מבלי

דיבוריו את מודד שהרב היא השניה והצורה רם". בקול "חושב שהוא אלא

שני ישנם ה' אור של בהתגלותו גם כך התלמיד. של שכלו ליכולת בהתאם

בעל בלתי סוף אין אור שהוא, כמו האלוקי האור התגלות הוא האחד אופנים.

ליכולתם בהתאם ומוגבל מדוד באופן ה' אור של התגלותו הוא והשני גבול.

בשם נקראת להכילה העולמות ביכולת אשר זו התגלות לקבלו. העולמות של

נקראת מוגבלת הבלתי האלוקית ההתגלות לעומתה לעולמות", השייך "אור

לעולמות". משייכות שלמעלה "אור בשם

מ אתכפיאכאמור, של באופן האדם עבודת ידי שעל הזהר בספר שנאמר כך

שוה, במידה העולמות בכל המאיר אלוקי אור של התגלות נעשית ואתהפכא

לעולמות. משייכות שלמעלה האור מדריגת אודות שמדובר מובן מכך הרי

cה·כשמדובר BÓÏBÚa˙מדרגת LaÏ˙n‰ ¯B‡השייך האור שהוא ¿¿«ƒ¿«≈»»
לכן לקבלו, העולמות ליכולת בהתאם ומתגלה מאיר שהוא כיון לעולמות,

מעולם משתנה התגלותו אופן

כל של למהותו בהתאם לעולם,

זה אור מבחינת לכן ≈LÈעולם.
˜elÁוהבדל˙BÓÏBÚ ÔÈa ƒ≈»

˙BÓÏBÚÏ ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒ¿»
ÌÈ�BzÁz,העליונים שהרי «¿ƒ

יכולים יותר, מזוככים להיותם

של עליונה מדריגה להכיל

לעומת אלוקית התגלות

Ó‡Ók¯התחתונים ,¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯18‰Ë� «≈»»

יד את הוא ברוך B�ÈÓÈ¿ƒהקדוש
‰Ë� ÌÈÓL ‡¯·eהקדוש »»»«ƒ»»
יד את הוא …¿BÏ‡ÓNברוך

,ı¯‡ ‡¯·eאחר במקום »»»∆
בין ההבדל את מתארים חז"ל

דוחה ש"שמאל בכך הידים שתי

ימין שיד כלומר מקרבת". וימין

והתגלות התקרבות את מבטאת

לעומת האהוב אל האוהב

ושמאל לימין והארץ השמים של שייכותם התרחקות. שמבטאת השמאלית

בכך היא הוא ברוך הקדוש ÌÈÓLaוההתגלותÎLÓ‰‰L‰של ∆««¿»»«»«ƒ
את( ÔÈÓÈההמסמלת ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ (ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚכלומר »»∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ

ה' אור של יתירה והתגלות ÎLÓ‰‰Â‰התקרבות ı¯‡aוההתגלות, ¿««¿»»»»∆
ה( את Ï‡ÓNהמסמלת ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ (ÌÈ�BzÁz ˙BÓÏBÚכלומר »«¿ƒƒƒ¿ƒ«¿…

ה' אור של יותר ומצומצמת רחוקה כשמדו.התגלות אוראך אודות בר

˙�ÈÁ·eשהיא כזו ÔÈÓÏÚ,התגלות e‰lÎaמדריגת ‰‡B¯כלומר ¿ƒ«¿À¿»¿ƒ»
,‰ÂLa ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa ‡e‰Lאלא לעולמות השייך האור זה אין הרי ∆¿»»»¿»∆

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ‡e‰מודד אינו זה שאור כיון »∆¿«¿»ƒ«»»»
אין אור שהוא, כמו מתגלה הוא אלא העולמות למציאות בהתאם עצמו את

שוה. במידה היא ובעליונים בתחתונים הימצאותו לכן שנאמרe‰ÊÂסוף, ¿∆
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,ÔÈÓÏÚ e‰lÎa19 ¿À¿»¿ƒ∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

CLÓ�20ומתגלה¯B‡ ,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰L ¯B‡‰ ƒ¿»»∆¿À¿»¿ƒ¿»∆
.˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

CÈ¯ˆÂׁשכינה ׁשעּקר זה על הּטעם ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי הּוא היתה ְְְְְִִִִַַַָָָָָּבתחּתֹונים
לבאר ּכאן נֹוגע ּומה ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלֹו
האדם, עבֹודת עלֿידי להיֹות צריכה הּדירה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעׂשּית
העבֹודה היא הּדירה נעׂשית ׁשעלֿידּה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשהעבֹודה
המׁשכת הּוא זֹו עבֹודה וׁשעלֿידי ואתהּפכא, ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא

לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְִֶַַָָָָָהאֹור

LÈÂׁשכינה עּקר הּמדרׁש ּדבמאמר ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּדתחּתֹונים הּמעלה ענינים. ׁשני היתה, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבתחּתֹונים
ׁשכינה, עּקר היתה ּדוקא ׁשּבהם עליֹונים), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ(לגּבי
ׁשכינה (לא היא ּבתחּתֹונים ׁשהיתה הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹוׁשּדרּגת

אּלא) (ּבּפרקxTrסתם, ׁשּבהּמאמר והענינים ׁשכינה. ְֶָָ¦©ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנתאּוה ּדזה אּלה. ענינים ׁשני על ּבאּור הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון)
עלֿידי יהיה ּבתחּתֹונים) (ּדירה למּטה אלקּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּגּלּוי
לזה ּדנֹוסף הּתחּתֹונים. מעלת מדּגיׁש האדם, ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָעבֹודת

ּבתחּתֹונים,dxiCdWׁשּנתאּוה ּתהיה אלקּות) (ּגּלּוי ְִֶַָ¤©¦¨ְְְֱִִִֶַֹ
ׁשּגם עבֹודתzIUrנתאּוה עלֿידי ּתהיה הּדירה ְִֶַַָ£¦©ְְֲִִֵֶַַַָ

נמׁש ּבהּתחּתֹונים אלקּות ׁשהּגּלּוי ּדעלֿידי ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָֹהּתחּתֹונים.
מּזה, ויתירה להּגּלּוי, ּכלים הם עבֹודתם, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעלֿידי
ּגּופא. הּתחּתֹונים ענין מּצד הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּגּלּוי
היא הּדירה נעׂשית ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּומֹוסיף,
עֹוד מדּגׁש עלֿידיֿזה ּכי ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהעבֹודה
ענינם. מּצד הּוא ּבהּתחּתֹונים ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָיֹותר
עבֹודתם, עלֿידי הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי לזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדנֹוסף
ׁשּמּצד עבֹודה היא הּגּלּוי) נמׁש (ׁשעלֿידּה העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּגם
העבֹודה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה וזה הּתחּתֹונים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָענין
ּבכּלהּו ׁשהּוא האֹור המׁשכת הּוא ואתהּפכא ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻּדאתּכפיא

הּלׁשֹון על ּבאּור הּוא ּבׁשוה ׁשכינהxTrעלמין ְְִֵֶַַָָָ¦©ְִָ
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,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂלבאר היא במאמר הראשון הפרק שכוונת כיון ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
כך לשם הרי היתה, בתחתונים שכינה עיקר הבריאה שבתחילת המדרש דברי את

ש ההסברה ‰È˙‰מספיקה ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰««««∆∆ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
‰Óe ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙� Èk ‡e‰ƒƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ«

¯‡·Ï Ô‡k Ú‚B�פרטי ≈«»¿»≈
‰Èc¯‰‡'-הדברים ˙iNÚL∆¬ƒ««ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆדווקאŒÏÚ ¿ƒ»ƒ¿«
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È-'· ¿≈¬«»»»

d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰LÂ¿∆»¬»∆«»»
‡È‰ ‰¯Èc‰ ˙ÈNÚ�דווקא «¬≈«ƒ»ƒ

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
,‡Ît‰˙‡Â-'‚È„ÈŒÏÚLÂ ¿ƒ¿«¿»¿∆«¿≈

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ BÊ ‰„B·Ú¬»«¿»«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»

.˙BÓÏBÚÏ»»
,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆

·c¯wÚ" L¯„n‰ ¯Ó‡Ó ƒ¿«¬««ƒ¿»ƒ«
ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÌÈ�È�Ú È�L ,"‰˙È‰הענין »¿»¿≈ƒ¿»ƒ
הוא «¬»»‰ÏÚn‰הראשון

Èa‚Ï) ÌÈ�BzÁ˙c¿«¿ƒ¿«≈
,(ÌÈ�BÈÏÚבכך המתבטא דבר ∆¿ƒ

¯wÚ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ì‰aL∆»∆«¿»»¿»ƒ«
Â ,‰�ÈÎLהוא השני הענין ¿ƒ»¿

‰˙È‰L ‰�ÈÎM‰ ˙b¯cL∆«¿««¿ƒ»∆»¿»
‡Ï) ‡È‰ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒƒ…

(‡l‡ ,Ì˙Ò ‰�ÈÎLעּקר ¿ƒ»¿»∆»ִַ
Â .‰�ÈÎLפרטיÌÈ�È�Ú‰ ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰aL"לגני "באתי ∆¿««¬»

Ì‰ (ÔBL‡¯‰ ˜¯ta)«∆∆»ƒ≈
ÌÈ�È�Ú È�L ÏÚ ¯e‡a≈«¿≈ƒ¿»ƒ

c .‰l‡עניןL ‰Êהקדוש ≈∆¿∆∆
הוא Èelb‰Lברוך ‰e‡˙pƒ¿«»∆«ƒ

‰¯Èc) ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»ƒ»
‰È‰È (ÌÈ�BzÁ˙aדווקא ¿«¿ƒƒ¿∆

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»
LÈb„Óאת˙ÏÚÓ «¿ƒ«¬«

.ÌÈ�BzÁz‰:הדברים הסברת ««¿ƒ
שישפיעו ראוי אינו הזולת כאשר וחסד. טוב לזולת המשפיע טוב לאדם משל

ולכן גבול אין לטובו אשר הטוב, האדם המשפיע, מעלת רק ניכרת אזי לו

בגלל לו שישפיעו ראוי הזולת כאשר אמנם ראוי. שאינו למי גם מעניק הוא

בזולת קיימת יתירה מעלה שלו. מעלתו גם ניכרת אזי מצידו, שעשה פעולה

לעשותו. מסוגל הוא שרק חידוש דבר היא מצידו שנעשתה שהפעולה מתי

וקושיות שאלות שדווקא מרבו, חכמה ומקבל היושב קטן תלמיד בדוגמת

גם כך מכולן". יותר "מתלמידי נאמר כך שעל הרב בחכמת מוסיפות התלמיד

התחתונים. בעולמות הוא ברוך הקדוש של התגלותו אודות אמורים הדברים

ביכולתו לכן גבול בלי להיותו אשר שלו מעלתו מצד להיות יכולה זו התגלות

הנבראים מעלת עם כלל קשור זה אין אך מטה, למטה אפילו להתגלות

בעקבות באה בעולם האלוקית ההתגלות כאשר אמנם בעצמם. התחתונים

כן. גם התחתון של מעלתו ניכרת אזי הנברא של ÊÏ‰פעולתו ÛÒB�c¿»¿∆
מתבטאת התחתונים שמעלת

זה ׁשהּדירהe‡˙pL‰בעצם ∆ƒ¿«»ִֶַָ
‰È‰z (˙e˜Ï‡ Èelb)דווקא ƒ¡…ƒ¿∆

,ÌÈ�BzÁ˙aמתבטאת מעלתם ¿«¿ƒ
ש ÌbLבכך ‰e‡˙�עׂשּית ƒ¿«»∆«ֲִַ

È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰¯Èc‰«ƒ»ƒ¿∆«¿≈
ÌÈ�BzÁz‰ ˙„B·Úובכך ¬«««¿ƒ

יותר עוד מעלתם .מתבטאת
˙e˜Ï‡ Èelb‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«ƒ¡…
ŒÏÚ CLÓ� ÌÈ�BzÁz‰a¿««¿ƒƒ¿»«
ÌÈÏk Ì‰ ,Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»≈≈ƒ

È˙ÈÂ¯‰ראויים ,Èelb‰Ï¿«ƒƒ≈»
,‰fÓהתחתונים מעלת עיקר ƒ∆

מתי האלוקיÈelb‰Lהיא ∆«ƒ
„vÓ ‡e‰ Ì‰a CLÓpL∆ƒ¿«»∆ƒ«
ביכולתם שרק חידוש דבר

במהותÔÈ�Úלעשותו, הקשור ƒ¿«
‡Ùeb ÌÈ�BzÁz‰(עצמם=). ««¿ƒ»

ÛÈÒBÓeומבאר ,במאמר ƒ
Lאכןd„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ∆»¬»∆«»»

‰¯Èc‰ ˙ÈNÚ�ברוך לקדוש «¬≈«ƒ»
כל אשר כזו עבודה היא הוא

שרק חידוש בבחינת כולה

שבעולמות הנבראים ביכולת

ש לעשותה, È‰ƒ‡התחתונים
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Âשהרי דווקא, ¿ƒ¿«¿»
הרע כפיית של זו עבודה

רק מתאפשרת לקדושה והפיכתו

שלנו בעולם שדווקאלמטה כיון

של מציאות בעיקר ישנה בו

אחרא" ŒÈ„ÈŒÏÚ"סטרא Èk .ƒ«¿≈
¯˙BÈ „BÚ Lb„Ó ‰Ê∆À¿»≈
CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿«

Ì�È�Ú „vÓ ‡e‰ ÌÈ�BzÁz‰aשלהם Lומהותם ‰ÊÏ ÛÒB�c כאמור, ¿««¿ƒƒ«ƒ¿»»¿»¿∆∆
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ì‰a CLÓpL Èelb‰הניתנת חינם כמתנת ולא «ƒ∆ƒ¿«»∆«¿≈¬»»

‰È‡סוגÌbהרי,מלמעלה (Èelb‰ CLÓ� d„ÈŒÏÚL) ‰„B·Ú‰ «»¬»∆«»»ƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ�Ú „vnL ‰„B·Úבמציאות דווקא הקיים ‰ÌÈ�BzÁz.וחידוש ¬»∆ƒ«ƒ¿«««¿ƒ

Âהשני המאמר,הענין של א' בפרק ÎLÓ‰‰L‰המבואר ‰Êוההתגלות ¿∆∆««¿»»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚLוהתגלות ∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»«

¯B‡‰נאמר ÔÈÓÏÚשעליו e‰lÎa ‡e‰L(העולמות ÂLa‰,(=בכל »∆¿À¿»¿ƒ¿»∆
" ÔBLl‰ ÏÚ ¯e‡a ‡e‰עּקר"ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎLמכנים חז"ל ≈««»ִַ¿ƒ»¿«¿ƒ
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ט `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

CÈ¯ˆÂׁשכינה ׁשעּקר זה על הּטעם ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי הּוא היתה ְְְְְִִִִַַַָָָָָּבתחּתֹונים
לבאר ּכאן נֹוגע ּומה ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלֹו
האדם, עבֹודת עלֿידי להיֹות צריכה הּדירה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעׂשּית
העבֹודה היא הּדירה נעׂשית ׁשעלֿידּה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוׁשהעבֹודה
המׁשכת הּוא זֹו עבֹודה וׁשעלֿידי ואתהּפכא, ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא

לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְִֶַַָָָָָהאֹור

LÈÂׁשכינה עּקר הּמדרׁש ּדבמאמר ּבזה, הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּדתחּתֹונים הּמעלה ענינים. ׁשני היתה, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבתחּתֹונים
ׁשכינה, עּקר היתה ּדוקא ׁשּבהם עליֹונים), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ(לגּבי
ׁשכינה (לא היא ּבתחּתֹונים ׁשהיתה הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹוׁשּדרּגת

אּלא) (ּבּפרקxTrסתם, ׁשּבהּמאמר והענינים ׁשכינה. ְֶָָ¦©ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנתאּוה ּדזה אּלה. ענינים ׁשני על ּבאּור הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהראׁשֹון)
עלֿידי יהיה ּבתחּתֹונים) (ּדירה למּטה אלקּות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהּגּלּוי
לזה ּדנֹוסף הּתחּתֹונים. מעלת מדּגיׁש האדם, ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָעבֹודת

ּבתחּתֹונים,dxiCdWׁשּנתאּוה ּתהיה אלקּות) (ּגּלּוי ְִֶַָ¤©¦¨ְְְֱִִִֶַֹ
ׁשּגם עבֹודתzIUrנתאּוה עלֿידי ּתהיה הּדירה ְִֶַַָ£¦©ְְֲִִֵֶַַַָ

נמׁש ּבהּתחּתֹונים אלקּות ׁשהּגּלּוי ּדעלֿידי ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָֹהּתחּתֹונים.
מּזה, ויתירה להּגּלּוי, ּכלים הם עבֹודתם, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעלֿידי
ּגּופא. הּתחּתֹונים ענין מּצד הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּגּלּוי
היא הּדירה נעׂשית ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּומֹוסיף,
עֹוד מדּגׁש עלֿידיֿזה ּכי ואתהּפכא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהעבֹודה
ענינם. מּצד הּוא ּבהּתחּתֹונים ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָיֹותר
עבֹודתם, עלֿידי הּוא ּבהם ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי לזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדנֹוסף
ׁשּמּצד עבֹודה היא הּגּלּוי) נמׁש (ׁשעלֿידּה העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּגם
העבֹודה ׁשעלֿידי ׁשההמׁשכה וזה הּתחּתֹונים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָענין
ּבכּלהּו ׁשהּוא האֹור המׁשכת הּוא ואתהּפכא ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻּדאתּכפיא

הּלׁשֹון על ּבאּור הּוא ּבׁשוה ׁשכינהxTrעלמין ְְִֵֶַַָָָ¦©ְִָ
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,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂלבאר היא במאמר הראשון הפרק שכוונת כיון ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
כך לשם הרי היתה, בתחתונים שכינה עיקר הבריאה שבתחילת המדרש דברי את

ש ההסברה ‰È˙‰מספיקה ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰««««∆∆ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
‰Óe ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙� Èk ‡e‰ƒƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ«

¯‡·Ï Ô‡k Ú‚B�פרטי ≈«»¿»≈
‰Èc¯‰‡'-הדברים ˙iNÚL∆¬ƒ««ƒ»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆדווקאŒÏÚ ¿ƒ»ƒ¿«
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È-'· ¿≈¬«»»»

d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰LÂ¿∆»¬»∆«»»
‡È‰ ‰¯Èc‰ ˙ÈNÚ�דווקא «¬≈«ƒ»ƒ

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»
,‡Ît‰˙‡Â-'‚È„ÈŒÏÚLÂ ¿ƒ¿«¿»¿∆«¿≈

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ BÊ ‰„B·Ú¬»«¿»«
˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»ƒ«»

.˙BÓÏBÚÏ»»
,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆

·c¯wÚ" L¯„n‰ ¯Ó‡Ó ƒ¿«¬««ƒ¿»ƒ«
ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÌÈ�È�Ú È�L ,"‰˙È‰הענין »¿»¿≈ƒ¿»ƒ
הוא «¬»»‰ÏÚn‰הראשון

Èa‚Ï) ÌÈ�BzÁ˙c¿«¿ƒ¿«≈
,(ÌÈ�BÈÏÚבכך המתבטא דבר ∆¿ƒ

¯wÚ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ì‰aL∆»∆«¿»»¿»ƒ«
Â ,‰�ÈÎLהוא השני הענין ¿ƒ»¿

‰˙È‰L ‰�ÈÎM‰ ˙b¯cL∆«¿««¿ƒ»∆»¿»
‡Ï) ‡È‰ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒƒ…

(‡l‡ ,Ì˙Ò ‰�ÈÎLעּקר ¿ƒ»¿»∆»ִַ
Â .‰�ÈÎLפרטיÌÈ�È�Ú‰ ¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡n‰aL"לגני "באתי ∆¿««¬»

Ì‰ (ÔBL‡¯‰ ˜¯ta)«∆∆»ƒ≈
ÌÈ�È�Ú È�L ÏÚ ¯e‡a≈«¿≈ƒ¿»ƒ

c .‰l‡עניןL ‰Êהקדוש ≈∆¿∆∆
הוא Èelb‰Lברוך ‰e‡˙pƒ¿«»∆«ƒ

‰¯Èc) ‰hÓÏ ˙e˜Ï‡¡…¿«»ƒ»
‰È‰È (ÌÈ�BzÁ˙aדווקא ¿«¿ƒƒ¿∆

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»
LÈb„Óאת˙ÏÚÓ «¿ƒ«¬«

.ÌÈ�BzÁz‰:הדברים הסברת ««¿ƒ
שישפיעו ראוי אינו הזולת כאשר וחסד. טוב לזולת המשפיע טוב לאדם משל

ולכן גבול אין לטובו אשר הטוב, האדם המשפיע, מעלת רק ניכרת אזי לו

בגלל לו שישפיעו ראוי הזולת כאשר אמנם ראוי. שאינו למי גם מעניק הוא

בזולת קיימת יתירה מעלה שלו. מעלתו גם ניכרת אזי מצידו, שעשה פעולה

לעשותו. מסוגל הוא שרק חידוש דבר היא מצידו שנעשתה שהפעולה מתי

וקושיות שאלות שדווקא מרבו, חכמה ומקבל היושב קטן תלמיד בדוגמת

גם כך מכולן". יותר "מתלמידי נאמר כך שעל הרב בחכמת מוסיפות התלמיד

התחתונים. בעולמות הוא ברוך הקדוש של התגלותו אודות אמורים הדברים

ביכולתו לכן גבול בלי להיותו אשר שלו מעלתו מצד להיות יכולה זו התגלות

הנבראים מעלת עם כלל קשור זה אין אך מטה, למטה אפילו להתגלות

בעקבות באה בעולם האלוקית ההתגלות כאשר אמנם בעצמם. התחתונים

כן. גם התחתון של מעלתו ניכרת אזי הנברא של ÊÏ‰פעולתו ÛÒB�c¿»¿∆
מתבטאת התחתונים שמעלת

זה ׁשהּדירהe‡˙pL‰בעצם ∆ƒ¿«»ִֶַָ
‰È‰z (˙e˜Ï‡ Èelb)דווקא ƒ¡…ƒ¿∆

,ÌÈ�BzÁ˙aמתבטאת מעלתם ¿«¿ƒ
ש ÌbLבכך ‰e‡˙�עׂשּית ƒ¿«»∆«ֲִַ

È„ÈŒÏÚ ‰È‰z ‰¯Èc‰«ƒ»ƒ¿∆«¿≈
ÌÈ�BzÁz‰ ˙„B·Úובכך ¬«««¿ƒ

יותר עוד מעלתם .מתבטאת
˙e˜Ï‡ Èelb‰L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆«ƒ¡…
ŒÏÚ CLÓ� ÌÈ�BzÁz‰a¿««¿ƒƒ¿»«
ÌÈÏk Ì‰ ,Ì˙„B·Ú È„È¿≈¬»»≈≈ƒ

È˙ÈÂ¯‰ראויים ,Èelb‰Ï¿«ƒƒ≈»
,‰fÓהתחתונים מעלת עיקר ƒ∆

מתי האלוקיÈelb‰Lהיא ∆«ƒ
„vÓ ‡e‰ Ì‰a CLÓpL∆ƒ¿«»∆ƒ«
ביכולתם שרק חידוש דבר

במהותÔÈ�Úלעשותו, הקשור ƒ¿«
‡Ùeb ÌÈ�BzÁz‰(עצמם=). ««¿ƒ»

ÛÈÒBÓeומבאר ,במאמר ƒ
Lאכןd„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ∆»¬»∆«»»

‰¯Èc‰ ˙ÈNÚ�ברוך לקדוש «¬≈«ƒ»
כל אשר כזו עבודה היא הוא

שרק חידוש בבחינת כולה

שבעולמות הנבראים ביכולת

ש לעשותה, È‰ƒ‡התחתונים
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»

‡Ît‰˙‡Âשהרי דווקא, ¿ƒ¿«¿»
הרע כפיית של זו עבודה

רק מתאפשרת לקדושה והפיכתו

שלנו בעולם שדווקאלמטה כיון

של מציאות בעיקר ישנה בו

אחרא" ŒÈ„ÈŒÏÚ"סטרא Èk .ƒ«¿≈
¯˙BÈ „BÚ Lb„Ó ‰Ê∆À¿»≈
CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿«

Ì�È�Ú „vÓ ‡e‰ ÌÈ�BzÁz‰aשלהם Lומהותם ‰ÊÏ ÛÒB�c כאמור, ¿««¿ƒƒ«ƒ¿»»¿»¿∆∆
Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ì‰a CLÓpL Èelb‰הניתנת חינם כמתנת ולא «ƒ∆ƒ¿«»∆«¿≈¬»»

‰È‡סוגÌbהרי,מלמעלה (Èelb‰ CLÓ� d„ÈŒÏÚL) ‰„B·Ú‰ «»¬»∆«»»ƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ�Ú „vnL ‰„B·Úבמציאות דווקא הקיים ‰ÌÈ�BzÁz.וחידוש ¬»∆ƒ«ƒ¿«««¿ƒ

Âהשני המאמר,הענין של א' בפרק ÎLÓ‰‰L‰המבואר ‰Êוההתגלות ¿∆∆««¿»»
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚLוהתגלות ∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»«

¯B‡‰נאמר ÔÈÓÏÚשעליו e‰lÎa ‡e‰L(העולמות ÂLa‰,(=בכל »∆¿À¿»¿ƒ¿»∆
" ÔBLl‰ ÏÚ ¯e‡a ‡e‰עּקר"ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎLמכנים חז"ל ≈««»ִַ¿ƒ»¿«¿ƒ
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ipblי iz`a

אחר ּבמקֹום וכּמבאר הּוא21ּבתחּתֹונים, ׁשכינה ׁשעּקר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
מעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְֵֶַָָָהאֹור

מּלׁשֹוןÛÈÒB‰Ïe,ג) ּגם מּובנים הּנ"ל ענינים ּדׁשני ¿ƒְְְִִִִִֵַַַָָ
ז"ל ּדירה16רּבֹותינּו כּו' נתאּוה ְִִֵַַָָ

ּוב'עץ ּדבּזהר הּוא, והענין ּדוקא. נתאּוה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹּבתחּתֹונים,
העֹולמֹות ּבריאת על טעמים ׁשּיׁשנם איתא, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָחּיים'

ליּה,22[ּדבּזהר ּדיׁשּתמודעּון ּבגין הּוא ׁשהּטעם איתא ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹ
חּיים' ׁשלמּות23ּוב'עץ ׁשּיתּגּלּו ּבכדי הּוא ּדהּטעם איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

איתא הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו ּובמאמר ּופעּלֹותיו], ְְֲִֵַַַַַָָָֹֻּכחֹותיו
לפי היתה העֹולמֹות לֹוdE`zPWּדבריאת להיֹות הּקּב"ה ְְְִִִַָָָָ¤¦§©¨ְִַָָ

למעלה הּוא נתאּוה ּדענין ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָיתּבר
הּזקן אדמֹו"ר ּובלׁשֹון קיין24מּטעם, איז תאוה א אֹויף ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ׁשאין (ּדרּגא) ּבמקֹום הּוא הּתאוה ׁשענין היינּו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻקׁשיא,
וידּוע מהּׂשכל. למעלה ׁשהּוא לפי קׁשיא ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּי
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ואילך).21) ו ע' (לעיל ה'תשי"א לגני באתי ב.22)ד"ה מב, ויושר)23)ח"ב עיגולים (דרוש א שער ע"ח ג. הקדמה ההקדמות שער

א. 24.34)ענף ע' ה'תש"ב סה"מ ז. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת
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" בשם התחתונים בעולמות האלוקית ההתגלות דרגת ˘ÈÎ�‰את ¯˜ÈÚ",
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ21‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ‡e‰ ‰�ÈÎL ¯wÚL ¿«¿…»¿»«≈∆ƒ«¿ƒ»»∆¿«¿»

.˙BÓÏBÚÓשל ירידתו שם על "שכינה" בשם נקרא לעולמות השייך האור ≈»
האלוקי משייכותÔÂÎ˘Ïהאור שלמעלה האור לעומת המוגבלים, בעולמות

" בשם הנקרא ÈÚ˜¯לעולמות

שכינה".

ÌÈ�È�Ú È�Lc ,ÛÈÒB‰Ïe (‚¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ï"p‰לשמה בתכלית הקשורים ««

הוא אחד ענין העולם, נברא

האור בהתגלות היא שהתכלית

לעולמות משייכות שלמעלה

זו שהתגלות הוא השני והענין

בעולמות דווקא תהיה

אלה ענינים שני הרי התחתונים,

ו Óמוכחים Ìb ÌÈ�·eÓדיוקה »ƒ«ƒ
Ï"Êב e�È˙Ba¯ ÔBLl16 ¿«≈

לבריאת הסיבה את המסביר

ש בכך eÎ'העולם ‰e‡˙�"ƒ¿«»
לו להיות הוא ברוך הקדוש

,"ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Ècחז"ל ƒ»¿«¿ƒ
" במילה «»¿e‡˙�ƒ‰"משתמשים

,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .‡˜Âc«¿»¿»ƒ¿»
‡˙È‡ 'ÌÈiÁ ıÚ'·e ¯‰f·c(מובא=)ÌÈÓÚË Ì�LiL המובנים, ¿«…«¿≈«ƒƒ»∆∆¿»¿»ƒ

לÏÚבשכלינו [f·c‰¯הסיבה ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a22‡˙È‡(מובא=) «¿ƒ«»»¿«…«ƒ»
ÌÚh‰Lהעולמות dÈÏלבריאת ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ‚a ‡e‰בשביל=) ∆«««¿ƒ¿ƒ¿¿…¿≈

מציאות שישנה לאחר רק המתאפשר דבר הוא) ברוך הקדוש את אותו, שידעו

אותו. ידעו הם אשר ונבראים עולמות ÌÈiÁ'של ıÚ'·e23‡˙È‡ ¿≈«ƒƒ»
העולמותÌÚh‰c(=מובא) eÓÏL˙לבריאת elb˙iL È„Îa ‡e‰ ¿«««ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

ÂÈ˙BlÚÙe ÂÈ˙BÁkהוא ברוך הקדוש היא,של כח כל של שלימותו אשר …»¿À»
מלאכת ליצור בכוחו אשר אומן לדוגמא בפועל. ביטוי לידי בא הוא כאשר

כוחו שלימות אלא הגדול לכוחו מודע שהוא בכך די לא הרי מופלאה, אומנות

מתגלה הבורא של כוחו שלימות כן כמו פועל. לידי בא הוא כאשר מתממשת

ליש מאין והנבראים העולמות בריאת eביכולת זאת], »¬»¿·Ó‡Ó¯לעומת
‡˙È‡ Ï"p‰ Ï"Ê e�È˙Ba¯אינה העולמות לבריאת שהסיבה (=מובא) «≈««ƒ»

אלא בשכלינו המובן טעם עם ÈÙÏקשורה ‰˙È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·cƒ¿ƒ«»»»¿»¿ƒ
ÔÈ�Úcׁשּנתאּוה ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ְִֶַָ«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿«

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰e‡˙�שכליÔ˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÔBLÏ·e ,24 ƒ¿«»¿«¿»ƒ««ƒ¿«¿«»≈
‡ÈL˜ ÔÈÈ˜ ÊÈ‡ ‰Â‡˙ ‡ ÛÈB‡(קושיא שום שייכת לא תאוה ,(=על ««¬»ƒ≈À¿»

e�ÈÈ‰לכך הסיבה קושיות, עליו להקשות ניתן שלא חזק רצון היא "תאווה" «¿
אלא עקשנות בסתם שמדובר בגלל ÌB˜Óaאיננה ‡e‰ ‰Â‡z‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«««¬»¿»

(‡b¯c)בנפש e‰L‡כזה ÈÙÏ ‡ÈL˜ ÌL CiL ÔÈ‡Lפנימי מקום «¿»∆≈«»»À¿»¿ƒ∆
Êa‰,ש ¯e‡a‰ Úe„ÈÂ .ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏמנת על הדברים: הסברת ¿«¿»≈«≈∆¿»««≈»∆

מושג אשר חפשית" "בחירה במושג להתבונן כדאי הדברים הבנת על להקל

תאוה שהרי העולמות בריאת מאחורי העומדת "תאוה" באותה גם קשור זה

חפשית בחירה של מהותה אותם. לברוא הוא ברוך הקדוש של בחירתו היא זו

את המכריח חיצוני גורם שישנו מבלי מסוים בדבר לבחור היכולת היא

לעיתים זה. בדבר דווקא הבחירה

של מעלותיו הם החיצוני הגורם

את המכריחות הנבחר הדבר

לבחור האדם של וההגיון השכל

הנפש של יכולתה בו. דווקא

מהיותה נובעת בחפשיות לבחור

מה מכל ומרוממת מובדלת

שהמעלות כך כדי עד שסביבה

אינן מולה שעומד הדבר של

שבחירתה כך בעיניה, נחשבות

וביכולתה בהם תלויה איננה

בו ניכרות שלא בדבר גם לבחור

במילים מיוחדות. מעלות

ישנם האדם בנפש אחרות:

כללי באופן שונים, רבדים

כלליים רבדים בשני מדובר

הנפש" "עצמות בשם הנקראים

הנפש" "עצמות ו"הגילויים".

ל שהיא כמו הנפש עם הקשור פנימי היותר הרובד מובדלתÓˆÚ‰הינו ,

הרובד הינם "הגילויים" זאת לעומת לה. שמחוצה המציאות מכל ומרוממת

ו התייחסותה עם הקשור יותר שסביבה.‰˙‚ÂÏ˙‰החיצוני מה אל הנפש של

בתבניות ו"מקובעת" קשורה הנפש זה ברובד הרי ה"גילויים" אודות כשמדובר

הנפש" "עצמות אודות כשמדובר אך וכו'. רגש של שכל, של בתבנית שונות,

דרך מסויים בדבר בוחרת האדם נפש כאשר שהיא. תבנית מכל מופשטת היא

קשורה בה תבנית לאותה בהתאם הדבר את בוחנת היא שלה, "הגילויים" רובד

אותה בעיני כמעלות הנחשבות המעלות את ומחפשת הנפש, של התגלותה

שכליות מעלות השכלתבנית, חפשית, איננה הבחירה זה ברובד וכו'. רגשיות ,

לבחור מכריח הרגש ההגיון, בעיני החשובות מעלות באותם לבחור מכריח

היא כאשר רק תיתכן חפשית בחירה וכו'. הרגש בעולם הקשורות במעלות

אין ובמילא השונות למעלות חשיבות אין שם הנפש", מ"עצמות נובעת

ישנם ה"גילויים", ברובד אחרות: במילים בהם. הבחירה את להכריח ביכולתם

"עצמות ברובד אך הנבחר. הדבר של מעלותיו הם? ומה לבחירה, וסיבה טעם

הדבר של מעלותיו בגלל איננה וסיבה, טעם בגלל איננה הבחירה הנפש"

ה שכך מפני ורק אך אלא הבחירה�Ù˘הנבחר, אודות כשמדובר כן כמו בחרה.

הקשורה המדריגה ישנה העולמות. את לברוא הוא ברוך הקדוש של והרצון

ל שהוא כפי איננהÂÓˆÚב"עצמותו", העולמות מציאות ושם ומרומם, מובדל ,

ברוך הקדוש של ה"גילויים" של המדריגה ישנה זאת לעומת לגביו. נחשבת

מדובר כאשר העולמות. במציאות ה' אור של והתגלותו בירידתו הקשורה הוא,
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּבריאת ּבענין מדּבר חּיים' ּוב'עץ ּדבּזהר ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּבאּור
וכיון הּגּלּויים, ּבחינת מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָהעֹולמֹות
ּגדר, ּבאיזה מגּדרים הם נעלים הכי ּגּלּויים ּגם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּגּלּויים
הּוא הּדבר ׁשאֹותֹו מּפני הּוא ּדבר איזה לעׂשּית ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרצֹון
ז"ל רּבֹותינּו ּובמאמר (טעם), ׁשּלהם להּגדר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהתאם
ּדכיון ה'עצמּות', ׁשּמּצד הּבריאה ּבענין מדּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנ"ל
העֹולמֹות לבריאת הרצֹון ּגדר, ּבׁשּום מגּדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו
ּבהּבריאה עּלּוי איזה ׁשּיׁש מּפני לא הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּבה'עצמּות'

ׁשּכ ׁשהעניןdE`zpאּלא ּוכמֹו מּטעם. למעלה , ֶֶָָ¦§©¨ְְְְִִֶַַַָָָ
ּגם ּבה'עצמּות', הּוא אליוoiprdּדנתאּוה מתאּוה ׁשהּוא ְְְְִַַַָָ¨¦§¨ְִֵֶֶַָ

לֹו ׁשּיהיה הּואdxiCהּוא ּדירה ּדענין 25ּבתחּתֹונים, ְִֶֶ¦¨ְְְְִִִַַָ
היינּו ּבהּדירה, ּדר האדם ׁשעצמּות האדם ּדירת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעלּֿדר

ה'עצמּות'. וגּלּוי המׁשכת ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּבהּתחּתֹונים

‰p‰Âלבריאת26ידּוע ׁשהּסּבה זה על ּדההֹוכחה ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
לפי היא מהּטעם),dE`zPWהעֹולמֹות (למעלה ְִִָָ¤¦§©¨ְְֵַַַַָ

(ידיעת ליּה ּדיׁשּתמודעּון הענין ׁשּיהיה ּבכדי ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹהיא,
(עֹולם העליֹונים עֹולמֹות ּבהתהּוּות מסּפיק היה ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹאלקּות)

ו ולאהאצילּות מאצילּות) ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ואּדרּבא, הּתחּתֹונים. עֹולמֹות התהּוּות להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיה
ּבעֹולמֹות ּדוקא הּוא ליּה ּדיׁשּתמודעּון הענין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹעּקר
ׁשּבעֹולמֹות ּבאלקּות וההּׂשגה ּדהּידיעה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעליֹונים.
הרּוחנּיים) ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה (עֹולמֹות ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָהּתחּתֹונים
ּומּכלֿׁשּכן ּבהּמהּות. ולא ּדאלקּות ּבהּמציאּות רק ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹהיא
הּמציאּות ּגם ּבֹו נרּגׁש ׁשאין הּגׁשמי העׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבעֹולם
ׁשלמּות ּדיתּגּלּו ּבהּטעם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹּדאלקּות.
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ספר25) מנחם (תורת 32 הערה ה'תשכ"ח לגני באתי בד"ה נסמן – ובכ"מ. .27 ע' תש"ב ג. ס"ע תרס"ו המשך שם. אוה"ת

תקצו). ע' ח"ב לגני באתי ואילך.26)המאמרים 32 ע' ה'תש"ב סה"מ ואילך. ד ע' תרס"ו המשך ראה – לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ל'הצטיירות' מקום אין זה במקום הרי הוא, ברוך הקדוש של עצמותו אודות

זה פי על הגילויים. מדריגת אודות כשמדובר כן שאין מה שהיא, כל בתבנית

את המסבירים שכליים טעמים ישנם חיים ובעץ שבזהר לכך שהסיבה מובן

משום זה הרי העולמות בבריאת הקיימת ÌÈiÁ'המעלה ıÚ'·e ¯‰f·c¿«…«¿≈«ƒ
ÔÈ�Úa ¯a„Óל הסיבה ¿«≈¿ƒ¿«

BÓk ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»¿
˙�ÈÁa „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«¿ƒ«
ÔÂÈÎÂ ,"ÌÈÈelb"‰«ƒƒ¿≈»
ÈÎ‰ ÌÈÈelb Ìb ÌÈÈelbL∆ƒƒ«ƒƒ¬ƒ
ÌÈ¯c‚Ó Ì‰ ÌÈÏÚ�«¬ƒ≈À¿»ƒ

¯„b ‰ÊÈ‡a(תבנית=),לכן ¿≈∆∆∆
¯·c ‰ÊÈ‡ ˙iNÚÏ ÔBˆ¯‰»»«¬ƒ«≈∆»»

הגילויים של ‰e‡מבחינתם ,
‡e‰ ¯·c‰ B˙B‡L È�tÓƒ¿≈∆«»»

חשיבות ≈¿∆¿Ì‡˙‰aבעל
¯„b‰ÏוהתבניתÌ‰lL ¿«∆∆∆»∆

ישנו( שכליÌÚËכלומר ««
בדבר לרצות eהמחייב לעומת),

Ï"Êזאת e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó·¿«¬««≈
Ï"p‰את בריאתהמסביר ««

ב'תאוה' שמדובר בכך העולמות

ש משום זה ÔÈ�Úaהרי ¯a„Ó¿«≈¿ƒ¿«
אודות «È¯a‰«¿ƒ‡‰הרצון

„vnLדרגת'˙eÓˆÚ'‰של ∆ƒ«»«¿
הוא ברוך ÔÂÈÎcהקדוש ,¿≈»

,¯„b ÌeLa ¯c‚Ó B�È‡L∆≈À¿»¿∆∆
È¯·Ï‡˙לכן ÔBˆ¯‰»»ƒ¿ƒ«

'˙eÓˆÚ'‰aL ˙BÓÏBÚ‰»»∆¿»«¿
‰ÊÈ‡ LiL È�tÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆≈≈∆

‡l‡ ‰‡È¯a‰a ÈelÚרק ƒ¿«¿ƒ»∆»
ÏÚÓÏ‰נתאּוהCkLמפני , ∆»ְִַָ¿«¿»

.ÌÚhÓƒ««
‰e‡˙�c ÔÈ�Ú‰L BÓÎe¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»

'˙eÓˆÚ'‰a ‡e‰כלומר ¿»«¿
בעצמותו מקומו 'תאוה' המושג

e‰L‡העניןÌbהרי,ממש «ְִָָ∆
‡e‰ ÂÈÏ‡ ‰e‡˙Óעצמותו של ה'תאוה' לכן לעצמותו, השייך כזה דבר ƒ¿«∆≈»

BÏהיא ‰È‰iLּדירה,ÌÈ�BzÁ˙a'‰¯È„,דווקא '‰¯Èc ÔÈ�Úc ∆ƒ¿∆ִָ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»
‡e‰25Ì„‡‰ ˙¯Èc C¯cŒÏÚמתי היא אמיתית eÓˆÚL˙שדירה «∆∆ƒ«»»»∆«¿

,‰¯Èc‰a ¯c Ì„‡‰ב הוא ברוך הקדוש של תאוותו כן „È¯‰כמו »»»»¿«ƒ»
Èel‚Âבתחתונים, ˙ÎLÓ‰ ‰È‰z ÌÈ�BzÁz‰aL e�ÈÈ‰«¿∆¿««¿ƒƒ¿∆«¿»«¿ƒ

.'˙eÓˆÚ'‰»«¿

Úe„È ‰p‰Â26˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï ‰aq‰L ‰Ê ÏÚ ‰ÁÎB‰‰c ¿ƒ≈»«¿«»»«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ«»»
ÈÙÏ ‡È‰כלומר(ׁשּנתאּוהÈk ,‡È‰ ,(ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓÏהסיבות ƒ¿ƒְִֶַָ¿«¿»≈«««ƒƒ

הזה עולם בריאת את מצדיקות אינם חיים ובעץ בזהר המובאות השכליות

שהרי העליונים. של התהוותם את רק אלא È‰iL‰התחתון È„Îaויתבצע ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÔÈ�Ú‰סיבה בתור בזהר המובא »ƒ¿»

בכדי ¿…¿¿ÔeÚ„ÂÓzLÈc¿ƒלבריאה,
) dÈÏכלומר אותו, =שידעו ≈

בעולמות »ÚÈ„È¿ƒ˙שתהיה
(˙e˜Ï‡כך לשם ‰È‰הרי ¡…»»

˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰a ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¿ƒ¿«»
ÌÏBÚ) ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ«
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÂ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»»≈
(˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈¬ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»ƒƒ¿
˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»
,‡a¯c‡Â .ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒ¿«¿«»
ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ�Ú‰ ¯wÚƒ«»ƒ¿»¿ƒ¿¿…¿

‡e‰ dÈÏמתבצע‡˜Âc ≈«¿»
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaבעולם »»»∆¿ƒ

יותר ולמעלה .האצילות
‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„i‰c¿«¿ƒ»¿««»»

L ˙e˜Ï‡aמתאפשרת ∆¡…∆
ÌÈ�BzÁz‰ ˙BÓÏBÚa»»««¿ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ)»¿ƒ»¿ƒ»

ÌÈi�Áe¯‰ ‰iNÚשלמטה ¬ƒ»»»ƒƒ
האצילות ידיעה)מעולם איננה

ש כיון אמיתית ¯˜והשגה ‡È‰ƒ«
והשגה e‡Èˆn‰a¿«¿ƒ˙ידיעה

.˙e‰n‰a ‡ÏÂ ˙e˜Ï‡c∆¡…¿…¿««
מסתכמת המציאות" "ידיעת

ובידיעה נמצא, שהדבר בידיעה

כל ללא אך פעולותיו, אודות

מה בעצמו, הדבר מהו השגה

המהות". ב"השגת כן שאין

המציאות": ל"ידיעת דוגמה

הנפש מציאות אודות יודע האדם

בפעולותיה מכיר הוא נמצאת, שהיא יודע הוא כלומר מהותה, השגת ללא אך

עצמה. בה השגה כל ללא אך מדוברÔkLŒÏkÓeהשונות ÌÏBÚaכאשר ƒ»∆≈¿«
עולם שהוא ‰ÈÓLb,שלנו ‰iNÚ‰לגמרי מסתיר הגשמי החומר שהרי »¬ƒ»««¿ƒ
כך האלוקות �¯Lbעל ÔÈ‡LומושגBaאלא האלוקות של המהות רק לא ∆≈ƒ¿»

Ìbלא‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡c ˙e‡Èˆn‰מדובר כאשר ««¿ƒ∆¡…¿«∆∆∆
ÌÚh‰aבכדי שהוא חיים, בעץ המובא eÓÏL˙לבריאה elb˙Èc ¿«««¿ƒ¿«¿≈
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יי `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּבריאת ּבענין מדּבר חּיים' ּוב'עץ ּדבּזהר ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּבאּור
וכיון הּגּלּויים, ּבחינת מּצד ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָהעֹולמֹות
ּגדר, ּבאיזה מגּדרים הם נעלים הכי ּגּלּויים ּגם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּגּלּויים
הּוא הּדבר ׁשאֹותֹו מּפני הּוא ּדבר איזה לעׂשּית ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרצֹון
ז"ל רּבֹותינּו ּובמאמר (טעם), ׁשּלהם להּגדר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבהתאם
ּדכיון ה'עצמּות', ׁשּמּצד הּבריאה ּבענין מדּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנ"ל
העֹולמֹות לבריאת הרצֹון ּגדר, ּבׁשּום מגּדר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו
ּבהּבריאה עּלּוי איזה ׁשּיׁש מּפני לא הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּבה'עצמּות'

ׁשּכ ׁשהעניןdE`zpאּלא ּוכמֹו מּטעם. למעלה , ֶֶָָ¦§©¨ְְְְִִֶַַַָָָ
ּגם ּבה'עצמּות', הּוא אליוoiprdּדנתאּוה מתאּוה ׁשהּוא ְְְְִַַַָָ¨¦§¨ְִֵֶֶַָ

לֹו ׁשּיהיה הּואdxiCהּוא ּדירה ּדענין 25ּבתחּתֹונים, ְִֶֶ¦¨ְְְְִִִַַָ
היינּו ּבהּדירה, ּדר האדם ׁשעצמּות האדם ּדירת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעלּֿדר

ה'עצמּות'. וגּלּוי המׁשכת ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּבהּתחּתֹונים

‰p‰Âלבריאת26ידּוע ׁשהּסּבה זה על ּדההֹוכחה ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
לפי היא מהּטעם),dE`zPWהעֹולמֹות (למעלה ְִִָָ¤¦§©¨ְְֵַַַַָ

(ידיעת ליּה ּדיׁשּתמודעּון הענין ׁשּיהיה ּבכדי ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹהיא,
(עֹולם העליֹונים עֹולמֹות ּבהתהּוּות מסּפיק היה ְְְְֱִִִֶַַָָָָָֹאלקּות)

ו ולאהאצילּות מאצילּות) ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹ
ואּדרּבא, הּתחּתֹונים. עֹולמֹות התהּוּות להיֹות צרי ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָהיה
ּבעֹולמֹות ּדוקא הּוא ליּה ּדיׁשּתמודעּון הענין ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹעּקר
ׁשּבעֹולמֹות ּבאלקּות וההּׂשגה ּדהּידיעה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעליֹונים.
הרּוחנּיים) ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה (עֹולמֹות ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָהּתחּתֹונים
ּומּכלֿׁשּכן ּבהּמהּות. ולא ּדאלקּות ּבהּמציאּות רק ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹהיא
הּמציאּות ּגם ּבֹו נרּגׁש ׁשאין הּגׁשמי העׂשּיה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּבעֹולם
ׁשלמּות ּדיתּגּלּו ּבהּטעם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַֹּדאלקּות.
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ספר25) מנחם (תורת 32 הערה ה'תשכ"ח לגני באתי בד"ה נסמן – ובכ"מ. .27 ע' תש"ב ג. ס"ע תרס"ו המשך שם. אוה"ת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ל'הצטיירות' מקום אין זה במקום הרי הוא, ברוך הקדוש של עצמותו אודות

זה פי על הגילויים. מדריגת אודות כשמדובר כן שאין מה שהיא, כל בתבנית

את המסבירים שכליים טעמים ישנם חיים ובעץ שבזהר לכך שהסיבה מובן

משום זה הרי העולמות בבריאת הקיימת ÌÈiÁ'המעלה ıÚ'·e ¯‰f·c¿«…«¿≈«ƒ
ÔÈ�Úa ¯a„Óל הסיבה ¿«≈¿ƒ¿«

BÓk ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»¿
˙�ÈÁa „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ«¿ƒ«
ÔÂÈÎÂ ,"ÌÈÈelb"‰«ƒƒ¿≈»
ÈÎ‰ ÌÈÈelb Ìb ÌÈÈelbL∆ƒƒ«ƒƒ¬ƒ
ÌÈ¯c‚Ó Ì‰ ÌÈÏÚ�«¬ƒ≈À¿»ƒ

¯„b ‰ÊÈ‡a(תבנית=),לכן ¿≈∆∆∆
¯·c ‰ÊÈ‡ ˙iNÚÏ ÔBˆ¯‰»»«¬ƒ«≈∆»»

הגילויים של ‰e‡מבחינתם ,
‡e‰ ¯·c‰ B˙B‡L È�tÓƒ¿≈∆«»»

חשיבות ≈¿∆¿Ì‡˙‰aבעל
¯„b‰ÏוהתבניתÌ‰lL ¿«∆∆∆»∆

ישנו( שכליÌÚËכלומר ««
בדבר לרצות eהמחייב לעומת),

Ï"Êזאת e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó·¿«¬««≈
Ï"p‰את בריאתהמסביר ««

ב'תאוה' שמדובר בכך העולמות

ש משום זה ÔÈ�Úaהרי ¯a„Ó¿«≈¿ƒ¿«
אודות «È¯a‰«¿ƒ‡‰הרצון

„vnLדרגת'˙eÓˆÚ'‰של ∆ƒ«»«¿
הוא ברוך ÔÂÈÎcהקדוש ,¿≈»

,¯„b ÌeLa ¯c‚Ó B�È‡L∆≈À¿»¿∆∆
È¯·Ï‡˙לכן ÔBˆ¯‰»»ƒ¿ƒ«

'˙eÓˆÚ'‰aL ˙BÓÏBÚ‰»»∆¿»«¿
‰ÊÈ‡ LiL È�tÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆≈≈∆

‡l‡ ‰‡È¯a‰a ÈelÚרק ƒ¿«¿ƒ»∆»
ÏÚÓÏ‰נתאּוהCkLמפני , ∆»ְִַָ¿«¿»

.ÌÚhÓƒ««
‰e‡˙�c ÔÈ�Ú‰L BÓÎe¿∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»

'˙eÓˆÚ'‰a ‡e‰כלומר ¿»«¿
בעצמותו מקומו 'תאוה' המושג

e‰L‡העניןÌbהרי,ממש «ְִָָ∆
‡e‰ ÂÈÏ‡ ‰e‡˙Óעצמותו של ה'תאוה' לכן לעצמותו, השייך כזה דבר ƒ¿«∆≈»

BÏהיא ‰È‰iLּדירה,ÌÈ�BzÁ˙a'‰¯È„,דווקא '‰¯Èc ÔÈ�Úc ∆ƒ¿∆ִָ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»
‡e‰25Ì„‡‰ ˙¯Èc C¯cŒÏÚמתי היא אמיתית eÓˆÚL˙שדירה «∆∆ƒ«»»»∆«¿

,‰¯Èc‰a ¯c Ì„‡‰ב הוא ברוך הקדוש של תאוותו כן „È¯‰כמו »»»»¿«ƒ»
Èel‚Âבתחתונים, ˙ÎLÓ‰ ‰È‰z ÌÈ�BzÁz‰aL e�ÈÈ‰«¿∆¿««¿ƒƒ¿∆«¿»«¿ƒ

.'˙eÓˆÚ'‰»«¿

Úe„È ‰p‰Â26˙BÓÏBÚ‰ ˙‡È¯·Ï ‰aq‰L ‰Ê ÏÚ ‰ÁÎB‰‰c ¿ƒ≈»«¿«»»«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ«»»
ÈÙÏ ‡È‰כלומר(ׁשּנתאּוהÈk ,‡È‰ ,(ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓÏהסיבות ƒ¿ƒְִֶַָ¿«¿»≈«««ƒƒ

הזה עולם בריאת את מצדיקות אינם חיים ובעץ בזהר המובאות השכליות

שהרי העליונים. של התהוותם את רק אלא È‰iL‰התחתון È„Îaויתבצע ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÔÈ�Ú‰סיבה בתור בזהר המובא »ƒ¿»

בכדי ¿…¿¿ÔeÚ„ÂÓzLÈc¿ƒלבריאה,
) dÈÏכלומר אותו, =שידעו ≈

בעולמות »ÚÈ„È¿ƒ˙שתהיה
(˙e˜Ï‡כך לשם ‰È‰הרי ¡…»»

˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰a ˜ÈtÒÓ«¿ƒ¿ƒ¿«»
ÌÏBÚ) ÌÈ�BÈÏÚ‰»∆¿ƒ«
ŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÂ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»»≈
(˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈¬ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»»ƒƒ¿
˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰ƒ¿«»
,‡a¯c‡Â .ÌÈ�BzÁz‰««¿ƒ¿«¿«»
ÔeÚ„ÂÓzLÈc ÔÈ�Ú‰ ¯wÚƒ«»ƒ¿»¿ƒ¿¿…¿

‡e‰ dÈÏמתבצע‡˜Âc ≈«¿»
ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaבעולם »»»∆¿ƒ

יותר ולמעלה .האצילות
‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„i‰c¿«¿ƒ»¿««»»

L ˙e˜Ï‡aמתאפשרת ∆¡…∆
ÌÈ�BzÁz‰ ˙BÓÏBÚa»»««¿ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ)»¿ƒ»¿ƒ»

ÌÈi�Áe¯‰ ‰iNÚשלמטה ¬ƒ»»»ƒƒ
האצילות ידיעה)מעולם איננה

ש כיון אמיתית ¯˜והשגה ‡È‰ƒ«
והשגה e‡Èˆn‰a¿«¿ƒ˙ידיעה

.˙e‰n‰a ‡ÏÂ ˙e˜Ï‡c∆¡…¿…¿««
מסתכמת המציאות" "ידיעת

ובידיעה נמצא, שהדבר בידיעה

כל ללא אך פעולותיו, אודות

מה בעצמו, הדבר מהו השגה

המהות". ב"השגת כן שאין

המציאות": ל"ידיעת דוגמה

הנפש מציאות אודות יודע האדם

בפעולותיה מכיר הוא נמצאת, שהיא יודע הוא כלומר מהותה, השגת ללא אך

עצמה. בה השגה כל ללא אך מדוברÔkLŒÏkÓeהשונות ÌÏBÚaכאשר ƒ»∆≈¿«
עולם שהוא ‰ÈÓLb,שלנו ‰iNÚ‰לגמרי מסתיר הגשמי החומר שהרי »¬ƒ»««¿ƒ
כך האלוקות �¯Lbעל ÔÈ‡LומושגBaאלא האלוקות של המהות רק לא ∆≈ƒ¿»

Ìbלא‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡c ˙e‡Èˆn‰מדובר כאשר ««¿ƒ∆¡…¿«∆∆∆
ÌÚh‰aבכדי שהוא חיים, בעץ המובא eÓÏL˙לבריאה elb˙Èc ¿«««¿ƒ¿«¿≈
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ipblיב iz`a

היה ּכחֹותיו ׁשלמּות ׁשּיתּגּלּו ׁשּבכדי ּופעּלֹותיו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻּכחֹותיו
עֹולמֹות ׁשּגם ּדכיון העליֹונים, עֹולמֹות ּבהתהּוּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמסּפיק
התחּדׁשּות ּבדר היא והתהּוּותם מציאּות, הם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָהעליֹונים
אֹותם מהּווה איןֿסֹוף ׁשאֹור עלֿידי לכן מאין), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ(יׁש

ׁשּבֹו הּכח חדׁש)27מתּגּלה ּדבר להּוֹות .28(ׁשּבכחֹו ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּוא ּכחֹותיו ׁשלמּות ּגּלּוי ׁשעּקר לֹומר, יׁש מּזֹו ְִִִִֵֵֵֶַַָָֹויתירה
ׁשהתהּוּות ּדכיון העליֹונים. עֹולמֹות ּבהתהּוּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא
עלֿידי הּוא (ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה) הּתחּתֹונים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעֹולמֹות

הּוא אֹותם ׁשּמהּווה האלקי הריmNrznׁשהּכח מהם, ְֱִֶֶֶַַַָָֹֹ¦§©¥ֲֵֵֶ
אין ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה), (התהּוּות ּדהּכח זֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻּבפעּלה
עֹולם ּבהתהּוּות מתּגּלה ׁשאינֹו ּומּכלֿׁשּכן הּכח. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמתּגּלה
יֹותר. עֹוד הּוא הּמהּווה ּדכח ׁשההעלם הּתחּתֹון, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹהּזה
ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה עֹולמֹות (ּגם) ׁשּנתהּוּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָּומּזה
הּגׁשמי, הּזה ּדעֹולם מההתהּוּות ּומּכלֿׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרּוחנּיים,
אדמֹו"ר ּובלׁשֹון מעלה, ׁשּום עצמֹו) (מּצד ּבֹו ְְְְִִֵֶַַַַָׁשאין

מּוכח,29הּזקן מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּתחּתֹון ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
לפי אּלא) הּטעם, מּצד (לא היא הּבריאה ּכּונת ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּתכלית

ּד יהיה הּתחּתֹון הּזה ׁשעֹולם נתאּוה ׁשּכ,יתּבר לֹו ירה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לעצמּותֹו. ְְַלֹו

LÈÂּדנתאּוה הענין על ּבׂשכל הֹוכחה ׁשּיׁש ּדזה לֹומר ¿≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מהתהּוּות היא וׁשההֹוכחה מהּטעם) ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ(למעלה
ּכי הּוא, מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָעֹולם
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דבר27) שפועל בזה הוא ד"כח" שהגילוי ואילך ספשכ"ח ח"ב תער"ב המשך גם וראה קכט. ע' תרס"ד סה"מ להעיר,ycg.(28ראה

ועפ"ז, האצילות. שבהתהוות מאין" ד"יש מהענין יותר הוא בי"ע שבהתהוות מאין" ד"יש היאzenilydשהענין כחותיו דגילוי

בנאצלים שאינו בנבראים מאין" "יש דענין משמע דשם ואילך), א (קלד, להצ"צ ספהמ"צ ראה אבל הנבראים. התהוות ע"י דוקא

נראים שהנבראים מצדyilהוא אדרבה הוא ליש) נראה (שהנברא זה ו"חידוש" –zenlrzdשמבואר ומה בפנים. כדלקמן הכח,

שבבריאה העצמות כח בענין (בעיקר) מדבר שם כי לומר, יש – הנבראים בהתהוות דוקא הוא הא"ס כח שגילוי ואילך) ב (קכח, שם

מאין. רפל"ו.29)יש תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÂÈ˙BlÚÙe ÂÈ˙BÁkהוא ברוך הקדוש להצדיק,של מנת על זו בסיבה די אין …»¿À»
התחתונים עולמות בריאת ÂÈ˙BÁkהריLאת ˙eÓÏL elb˙iL È„Îa ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈…»

.ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰a ˜ÈtÒÓ ‰È‰הבורא של כוחו שהרי »»«¿ƒ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ
שבעולמות למרות כן ואם ליש מאין חדשה מציאות לברוא ביכולתו מתגלה

המחיה האלוקי הכוח העליונים

כדי עד גלוי הוא אותם ומקיים

בו ומאוחדים דבוקים שהם כך

שלהם שמציאותם כך כדי ועד

אך מורגשת, ÌbLאינה ÔÂÈÎc¿≈»∆«
Ì‰ ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ≈

ממש,e‡ÈˆÓ˙בעלי ¿ƒ
Ì˙ee‰˙‰Âהקדוש של בכוחו ¿ƒ¿«»
הוא C¯„aברוך ‡È‰ƒ¿∆∆

) ˙eLcÁ˙‰מציאותם כלומר ƒ¿«¿
ממש כחידוש ≈LÈנחשבת

ÔÈ‡Óשהיתה כמציאות רק ולא ≈«ƒ
רק היא וכעת ומתמיד מאז קיימת

È„ÈŒÏÚהתגלתה ÔÎÏ ,(»≈«¿≈
‰Âe‰Ó ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«∆

‰lb˙Ó Ì˙B‡זו בפעולה »ƒ¿«∆
Ák‰סופי אשר(BaL27האין «…«∆

בכך מתבטאת שבו סופיות האין

¯·c ˙Be‰Ï BÁÎaL∆¿…¿«»»
(L„Á28LÈ BfÓ ‰¯È˙ÈÂ . »»ƒ≈»ƒ≈

Èelb ¯wÚL ,¯ÓBÏ«∆ƒ«ƒ
ÂÈ˙BÁk ˙eÓÏLהבורא של ¿≈…»

˙ee‰˙‰a ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿ƒ¿«
.ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚהסיבה »»∆¿ƒ

העליונ של שמציאותם יםלכך

מכיון היא האלוקי בכוח דבוקה

מבלי בלהוותם עוסק שהוא

האלוקי הכח התחתונים בעולמות כן שאין מה מהם. עצמו את מסתיר שהוא

מציאותם שלכן מהם, עצמו מסתיר שהוא כדי תוך ולהחיותם בלהוותם עוסק

כן אם נפרדת. ישות כבעלת מורגשת להיות כוחותיו‰˙‚ÂÏ˙יכולה שלימות

בתחתונים איננה ה' ‰ÌÈ�BzÁzשל ˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿«»««¿ƒ
‰Âe‰nL È˜Ï‡‰ Ák‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a)¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿≈∆«…«»¡…ƒ∆¿«∆

‡e‰ Ì˙B‡מתעּלם˙ee‰˙‰) Ák‰c BÊ ‰lÚÙa È¯‰ ,Ì‰Ó »ְִֵַ≈∆¬≈ƒ¿À»¿«…«ƒ¿«
.Ák‰ ‰lb˙Ó ÔÈ‡ ,(‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aאפילו אמורים הדברים ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ¿«∆«…«

בריאה בעולמות הקיימים הרוחניים הנבראים מציאות אודות מדובר כאשר

עשיה ‰f‰יצירה ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰a ‰lb˙Ó B�È‡L ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈∆≈ƒ¿«∆¿ƒ¿«»«∆
L ,ÔBzÁz‰הריÁÎc ÌÏÚ‰‰האלוקי‰Âe‰n‰התחתון הזה עולם את ««¿∆«∆¿≈¿…««¿«∆

¯˙BÈ „BÚ ‡e‰למרות הרוחניים, עשיה יצירה בריאה בעולמות שהרי ≈
מורגש אך מציאותם, שמורגשת

Ì‚עולם לעומת האלוקי, הכוח

מציאותו מורגשת בו הגשמי הזה

בלבד הנברא fÓe‰של .ƒ∆
Lהכל (למרות ee‰˙pרק לא ∆ƒ¿«

עולם האיןֿסוף, עולמות

אלא יותר, ולמעלה האצילות

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ (Ìb«»¿ƒ»
,ÌÈi�Áe¯‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»»»ƒƒ
˙ee‰˙‰‰Ó ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈≈«ƒ¿«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆««¿ƒ
(BÓˆÚ „vÓ) Ba ÔÈ‡L∆≈ƒ««¿
ÔBLÏ·e ,‰ÏÚÓ ÌeL«¬»ƒ¿

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡29ÔBzÁz «¿«»≈«¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»

,epnÓזה מכל ÁÎeÓ,הרי ƒ∆»
‰‡È¯a‰ ˙�ek ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«»««¿ƒ»
ÌÚh‰ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ƒ…ƒ««««

שיהיה איזה ‡l‡)השכלי ,∆»
�˙‡e‰בעיקר CkL ÈÙÏ, ¿ƒ∆»ƒ¿«»

התאווה? היא «∆ÌÏBÚLומה
‰¯Èc ‰È‰È ÔBzÁz‰ ‰f‰«∆««¿ƒ¿∆ƒ»

Í¯a˙È BÏ,במילה BÏהכוונה ƒ¿»≈¿
פי.ממשB˙eÓˆÚÏהיא על ¿«¿

שעצם מובן כאן, עד האמור כל

העולם של במהותו ההתבוננות

אור על המסתיר עולם בתור הזה

שהרי שכלי, בטעם קשורה איננה העולמות לבריאת הסיבה כי מכריחה ה'

ואדרבא מעלה כל כשלעצמו בו שאין עולם ליצירת מקום אין השכל מבחינת

אחרא. בסטרא מלא הוא

ÔÈ�Ú‰ ÏÚ ÏÎNa ‰ÁÎB‰ LiL ‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂהעולם שבריאת ¿≈«¿∆∆≈»»¿≈∆«»ƒ¿»
בגלל רק (היא ‰e‡˙�cברצון מדובר ÌÚh‰Ó)שכלומר ‰ÏÚÓÏ ¿ƒ¿«»¿«¿»≈«««
‰ÁÎB‰‰LÂכך ÔÈ‡Lעל ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰Ó ‡È‰ ¿∆«»»ƒ≈ƒ¿«»«∆««¿∆≈

,epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁzכך אודות 'מספר' עצמו שהעולם לזה הטעם הרי «¿¿«»ƒ∆
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

[לא היתה ׁשּנתאּוה מּזה הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהתהּוּות
ׁשּמהענין וזה ּבעצמּותֹו נׁשאר ּדנתאּוה ׁשהענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
ּדהבּדלה, ּבאפן הּוא הּתחּתֹון הּזה עֹולם נתהּוה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּדנתאּוה
הּזה ּדעֹולם ּבההתהּוּות נמׁש ּדנתאּוה ׁשהענין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא]
ׁשּי (ּדנתאּוה ׁשּבאדם הּתענּוג ועלּֿדר] ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּתחּתֹון.
הּכחֹות, מּכל למעלה הּוא ׁשהּתענּוג ּדהגם ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָֹלתענּוג),
הּוא ּגּופא), זה (ּומּצד מּכלֿמקֹום מרצֹון, ּגם ְְִִֵֶַַַָָָָָלמעלה
ׁשהּמרחב ועד הּגּוף, ּבאברי וגם הּנפׁש ּכחֹות ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנמׁש
ׁשמּועה ׁשּברגל, ּבהעצמֹות ּגם ּומתּפּׁשט נמׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדהּתענּוג

עצם ּתדּׁשן הּזה30טֹובה ּדעֹולם ההתהּוּות ולכן .[ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּתחּתֹון ׁשּנברא (זה עצמּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּגּופא ּדזה ּולהֹוסיף, ּדנתאּוה. הענין מֹוכיחה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּמּנּו)
ׁשהענין ּבאפן היתה הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשההתהּוּות
ׁשּתׁשלם ּבכדי ּכי הּוא, ּבההתהּוּות, נמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻּדנתאּוה
ּדירה יהיּו ׁשהּתחּתֹונים ּבתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהּכּונה
להם ׁשּתהיה צרי ּגּופא, הּתחּתֹונים ענין מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלעצמּותֹו
ולכן ּדירה), ׁשּנעׂשים לפני (עֹוד לה'עצמּות' ׁשּיכּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאיזֹו
היתה ׁשּנתאּוה מּזה הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָההתהּוּות
הענין יהיה (ּבהתהּוּותֹו) עצמֹו ׁשּבהעֹולם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ה'עצמּות'. רצֹון ְְְְִַַָָּדנתאּוה,

ּדהּטעםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ
היתה ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעּקר זה ְְְְִִִֶֶַַַָָָעל
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָָָהּוא
ּד (ּבהּמאמר) הּבאּור עלּֿפי ּדלכאֹורה, זהּבתחּתֹונים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

למּטה אלקּות ׁשהּגּלּוי הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּנתאּוה
מּלמעלה המׁשכה עלֿידי (לא יהיה ּבתחּתֹונים) ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(ּדירה
כּו' ּדנתאּוה הענין אי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא)
הּבריאה ׁשּבתחּלת זה על טעם הּוא ּבתחּתֹונים 31ּדירה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר האדם) עבֹודת ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ(לפני
ׁשכינה ׁשעּקר ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה.
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יג `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

[לא היתה ׁשּנתאּוה מּזה הּתחּתֹון הּזה עֹולם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהתהּוּות
ׁשּמהענין וזה ּבעצמּותֹו נׁשאר ּדנתאּוה ׁשהענין ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
ּדהבּדלה, ּבאפן הּוא הּתחּתֹון הּזה עֹולם נתהּוה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּדנתאּוה
הּזה ּדעֹולם ּבההתהּוּות נמׁש ּדנתאּוה ׁשהענין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא]
ׁשּי (ּדנתאּוה ׁשּבאדם הּתענּוג ועלּֿדר] ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּתחּתֹון.
הּכחֹות, מּכל למעלה הּוא ׁשהּתענּוג ּדהגם ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָֹלתענּוג),
הּוא ּגּופא), זה (ּומּצד מּכלֿמקֹום מרצֹון, ּגם ְְִִֵֶַַַָָָָָלמעלה
ׁשהּמרחב ועד הּגּוף, ּבאברי וגם הּנפׁש ּכחֹות ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנמׁש
ׁשמּועה ׁשּברגל, ּבהעצמֹות ּגם ּומתּפּׁשט נמׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדהּתענּוג

עצם ּתדּׁשן הּזה30טֹובה ּדעֹולם ההתהּוּות ולכן .[ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּתחּתֹון ׁשּנברא (זה עצמּה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּגּופא ּדזה ּולהֹוסיף, ּדנתאּוה. הענין מֹוכיחה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּמּנּו)
ׁשהענין ּבאפן היתה הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשההתהּוּות
ׁשּתׁשלם ּבכדי ּכי הּוא, ּבההתהּוּות, נמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֻּדנתאּוה
ּדירה יהיּו ׁשהּתחּתֹונים ּבתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָהּכּונה
להם ׁשּתהיה צרי ּגּופא, הּתחּתֹונים ענין מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלעצמּותֹו
ולכן ּדירה), ׁשּנעׂשים לפני (עֹוד לה'עצמּות' ׁשּיכּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאיזֹו
היתה ׁשּנתאּוה מּזה הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָההתהּוּות
הענין יהיה (ּבהתהּוּותֹו) עצמֹו ׁשּבהעֹולם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּבאפן

ה'עצמּות'. רצֹון ְְְְִַַָָּדנתאּוה,

ּדהּטעםÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבהּמאמר ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ
היתה ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעּקר זה ְְְְִִִֶֶַַַָָָעל
ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה נתאּוה ּכי ְְְִִִִִֵַַָָָָָהּוא
ּד (ּבהּמאמר) הּבאּור עלּֿפי ּדלכאֹורה, זהּבתחּתֹונים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

למּטה אלקּות ׁשהּגּלּוי הּוא ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹׁשּנתאּוה
מּלמעלה המׁשכה עלֿידי (לא יהיה ּבתחּתֹונים) ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ(ּדירה
כּו' ּדנתאּוה הענין אי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא)
הּבריאה ׁשּבתחּלת זה על טעם הּוא ּבתחּתֹונים 31ּדירה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר האדם) עבֹודת ׁשהיתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ(לפני
ׁשכינה ׁשעּקר ּדזה ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיתה.
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,(‡Ùeb ‰Ê „vÓe) ÌB˜Ó»ƒ«∆»

CLÓ� ‡e‰ומורגש מתגלה ƒ¿»
Ì‚Â LÙp‰ ˙BÁk ÏÎa¿»…«∆∆¿«

„ÚÂ ,Ûeb‰ È¯·‡aכך כדי ¿≈¿≈«¿«
הנפשי‰Á¯n·עניין˘ «∆¿»

בכח הריe�Úz‰c‚הקשור , ¿««¬
זה ËMt˙Óeמרחב CLÓ�ƒ¿»ƒ¿«≈

,Ï‚¯aL ˙BÓˆÚ‰a Ìb«¿»«»∆»∆∆
הכתוב בלשון המתבטא דבר

ÔM„z ‰·BË ‰ÚeÓL"¿»»¿«≈
"ÌˆÚ30˙ee‰˙‰‰ ÔÎÏÂ [ ∆∆¿»≈«ƒ¿«

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc¿»«∆««¿
ÔBzÁz ‡¯·pL ‰Ê) dÓˆÚ«¿»∆∆ƒ¿»«¿
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»

‰ÁÈÎBÓ (epnÓאתÔÈ�Ú‰ ƒ∆ƒ»»ƒ¿»
e .'‰e‡˙�'cהאמור פי על ¿ƒ¿«»

ה', מחסד רק נובעת כשהיא איננה בעולם, ה' התגלות ששלימות ב' בסעיף

יש הרי לה, ראוי" ו"כלי לה שייך העולם כאשר דווקא Êc‰אלא ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿∆
‡Ùeb(עצמו ÔÙ‡a(=זה ‰˙È‰ ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰L »∆«ƒ¿«¿»«∆««¿»¿»¿…∆

CLÓ� '‰e‡˙�'c ÔÈ�Ú‰Lומורגש Èkמתגלה ,‡e‰ ,˙ee‰˙‰‰a ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ
eÈ‰È ÌÈ�BzÁz‰L ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„c ‰�ek‰ ÌÏLzL È„Îaƒ¿≈∆À¿«««»»¿ƒ»¿«¿ƒ∆««¿ƒƒ¿

‡Ùeb ÌÈ�BzÁz‰ ÔÈ�Ú „vÓ B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc(עצמם=)CÈ¯ˆ , ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿«««¿ƒ»»ƒ
˙eÎiL BÊÈ‡ Ì‰Ï ‰È‰zLהבורא של ה"גילויים" דרגת להתגלות רק לא ∆ƒ¿∆»∆≈«»

גם (אלא '˙eÓˆÚ'‰Ïשייכות ¿»«¿
להיות צריכה È�ÙÏזו „BÚƒ¿≈

ÌÈNÚpL‰¯Ècשהרי בפועל, ∆«¬ƒƒ»
האלוקית ההתגלות כך דווקא

שייכת תהיה מכן לאחר שתבוא

עצמם מצד ÔÎÏÂאליהם ,(¿»≈
‰f‰ ÌÏBÚc ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿««∆
‰e‡˙pL ‰fÓ ÔBzÁz‰««¿ƒ∆∆ƒ¿«»
ÌÏBÚ‰aL ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆∆¿»»

a) BÓˆÚעצם(B˙ee‰˙‰ «¿¿ƒ¿«
‰È‰Èומורגש ‰ÔÈ�Úמאיר ƒ¿∆»ƒ¿»

,'‰e‡˙�'cבו שיורגש היינו ¿ƒ¿«»
.'˙eÓˆÚ'‰ ÔBˆ¿̄»«¿

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
¯Ó‡n‰a ·e˙kM ‰Ó«∆»¿««¬»

לגני" Ê‰"באתי ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆
ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚL∆ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
‰e‡˙� Èk ‡e‰ ,‰˙È‰»¿»ƒƒ¿«»
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈
,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ

‰¯B‡ÎÏcלתמוה מקום ,יש ¿ƒ¿»
‰e‡a¯שהרי ÈtŒÏÚ«ƒ«≈
ב'( בסעיף לעיל המובא

‰e‡˙pL ‰Êc (¯Ó‡n‰a¿««¬»¿∆∆ƒ¿«»
הוא ברוך «Ècƒ¯‰להקדוש
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙aדווקא כרוך ¿«¿ƒ

‡e˜Ï˙בכך Èelb‰L∆«ƒ¡…
(ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc) ‰hÓÏ¿«»ƒ»¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‰È‰Èƒ¿∆…«¿≈
(‡l‡ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆»
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚאם «¿≈¬«»»»

מובןכן ‰ÔÈ�Úלא CÈ‡≈»ƒ¿»
‰¯Èc 'eÎ ‰e‡˙�c¿ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙aלמרות ¿«¿ƒ
בעקבות רק היא שהתממשותו

זאת בכל האדם, ‰e‡עבודת
כ ‰È¯a‡‰משמש ˙lÁ˙aL ‰Ê ÏÚ ÌÚË31‰˙È‰L È�ÙÏ) «««∆∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿»

(Ì„‡‰ ˙„B·Úאז Âכבר .‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚפי על ¬«»»»ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»¿
הקודם בסעיף שלמדנו Lמה ‰Êc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈבדברי נאמר ≈««≈»∆¿∆∆
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ipblיד iz`a

ׁשהתהּוּות הּוא הּבריאה) (ּבתחּלת היתה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבתחּתֹונים
נמׁש ּדנתאּוה ׁשהענין ּבאפן היתה הּתחּתֹון הּזה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעֹולם
ּבֹו נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה (ּכּנ"ל), ׁשּלֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָּבההתהּוּות

ּדירה32ההכׁשרה יהיה האדם עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
(ּדהעֹולם). ענינֹו מּצד ּגם ְְְְִִַַַָָָָלה'עצמּות'

LÈÂעּקר נסּתּלקה החטאים ׁשעלֿידי ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
והּתענּוג הרצֹון הפ הּוא ׁשחטא ּכיון ּכי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשכינה,
ׁשכינה עּקר נסּתּלקה החטאים עלֿידי לכן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּדלמעלה,

היה ׁשּלא ועלּֿפיֿזה,FAמהארץ, ּדנתאּוה. הענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשה, ׁשעׂשה הּמׁשּכן עלֿידי ּבארץ למּטה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבההמׁשכה
לגּני ּבאתי למּטה, ׁשכינה עּקר המׁשכת ענינים. ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָׁשני
העֹולם נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלמקֹום
ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו ,יתּבר לֹו ּדירה להיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֻמכׁשר
מקּדׁש, לי ּדועׂשּו העבֹודה עלֿידי לזה, ונֹוסף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּבריאה.

העֹולם ּגם ּבֹוdxiCנעׂשה ׁשּנמׁש ,יתּבר לֹו ֲַַָָָ¦¨ְְִִֵֶַָ
אלקּות. ּגּלּוי העֹולם) ּבכל ועלֿידֹו ְְְְֱִִַַָָָָָֹ(ּבהּמׁשּכן,

ּדירידתp‰Â‰ה) עלּיה. לצר היא ירידה ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ
ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי היא למּטה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּנׁשמה
ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר נעלית למדרגה הּנׁשמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּתתעּלה

למּטה ירידתּה ּבהירידה33קדם הּוא ועלּֿדרֿזה , ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מּמדרגה ׁשּירדּו ּדזה ּדהעֹולמֹות, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ(וההׁשּתלׁשלּות)
הּזה עֹולם מהם ׁשּנתהּוה עד לעֹולם) (מעֹולם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמדרגה
עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשית העלּיה ּבׁשביל הּוא 34הּתחּתֹון, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדירה ,יתּבר לֹו ּדירה הּוא ּדוקא הּתחּתֹון הּזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ[ׁשעֹולם
ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה מּובן, ּומּזה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָלה'עצמּות'].
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שיהי'32) באופן נברא שהעולם הוא – היתה בתחתונים שכינה עיקר הבריאה שבתחלת דזה רטוֿז, ע' עת"ר סה"מ xykenראה

ולשמרה". ד"לעבדה העבודה ע"י היתה עצמה ההמשכה אבל שכינה, עיקר בו לספרי33)שיומשך המפתחות בס' בהנסמן ראה

עלי'. צורך ירידה נשמות ערך תשמ"א) (קה"ת, תרפ"ה34)אדה"ז ואילך. לב ע' תרנ"ח סה"מ ב. נה, ר"ה ג. עז, פינחס לקו"ת ראה

ובכ"מ. קנ. ע' שם קלה. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ש ‰È¯a‡‰)חז"ל ˙lÁ˙a) ‰˙È‰ ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL ¯wÚלא ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
שכינה עיקר של בפועל התגלותה אודות הדברמדובר כוונת ‰e‡אלא

c ÔÈ�Ú‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰Lעיקר" ∆ƒ¿«««∆««¿»¿»¿…∆∆»ƒ¿»¿
ו אליו שייך ה'" "עצמות כלומר מכךÏÂÎÈשכינה" הנובע דבר בו להתגלות

ה �CLÓשעניין '‰e‡˙�'ƒ¿«»ƒ¿«
ומורגש »¿ee‰˙‰‰a¿«ƒ˙מתגלה
Ï"pk) BlL'ג ),סעיף ∆««

Ba ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬»
‰¯LÎ‰‰32לכךÈ„ÈŒÏÚL ««¿»»∆«¿≈

Ì„‡‰ ˙„B·Úלאחר שתבוא ¬«»»»
Èc¯‰מכן ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»

'˙eÓˆÚ'‰Ï'ה Ìbשל ¿»«¿«
.(ÌÏBÚ‰c) B�È�Ú „vÓƒ«ƒ¿»¿»»

e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂעומק ¿≈«¿∆
חז"ל בדברי ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLהעניין

¯wÚ ‰˜lzÒ� ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒƒ¿«¿»ƒ«
‡ËÁL ÔÂÈk Èk ,‰�ÈÎL¿ƒ»ƒ≈»∆≈¿
‚e�Úz‰Â ÔBˆ¯‰ CÙ‰ ‡e‰≈∆»»¿««¬

‰ÏÚÓÏcמשמעות כל שהרי ƒ¿«¿»
ה' רצון היפך עשיית היא ,החטא
ÌÈ‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ»≈«¿≈«¬»ƒ
‰�ÈÎL ¯wÚ ‰˜lzÒ�ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»

,ı¯‡‰Óלכך בנוסף כלומר ≈»»∆
נסתלקה החטאים ידי שעל

האלוקית ההתגלות מהעולם

הרי האדם, עבודת ידי על שבאה

שייכותו עצם ממנו נסתלקה

בכך בו, השכינה להשראת

‰È‰ ‡lLומאיר ּבֹומורגש ∆…»»
ŒÏÚÂ .'‰e‡˙�'c ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«

,‰ÊŒÈtכאשר שגם מובן ƒ∆
שלÎLÓ‰‰a‰מדובר חזרה ¿««¿»»

שכינה ı¯‡aעיקר ‰hÓÏ¿«»»»∆
‰NÚL ÔkLn‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿»∆»»

,‰LÓבכך יש È�Lהרי …∆¿≈
.ÌÈ�È�Úהוא אחד שלו‰ÎLÓ˙ענין שייכותה עצם ÈÎL�‰החזרת ¯wÚ ƒ¿»ƒ«¿»«ƒ«¿ƒ»
,‰hÓÏנאמר כך lÁ˙a‰,שעל È¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ Èp‚Ï È˙‡a ¿«»»ƒ¿«ƒ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

ÌÏBÚ‰ ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLשובBÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ¯LÎÓ ∆«¿≈∆«¬»»»À¿»ƒ¿ƒ»
Â .‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰È‰L BÓk ,C¯a˙Èה השני ÊÏ‰הענין ÛÒB� ƒ¿»≈¿∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿»¿∆

‰B·Ú„‰ש,הוא È„ÈŒÏÚהאדם Ìbשל ‰NÚ� ,Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂc «¿≈»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»«¬»«

ÌÏBÚ‰ּדירה,C¯a˙È BÏהיינו בפועל לה' דירה Baכלומר CLÓpL »»ִָƒ¿»≈∆ƒ¿«
.˙e˜Ï‡ Èelb (ÌÏBÚ‰ ÏÎa B„ÈŒÏÚÂ ,ÔkLn‰a)¿«ƒ¿»¿«»¿»»»ƒ¡…

‰ÓLp‰ ˙„È¯Èc .‰iÏÚ C¯ˆÏ ‡È‰ ‰„È¯È ÏkL Úe„È ‰p‰Â (‰¿ƒ≈»«∆»¿ƒ»ƒ¿…∆¬ƒ»ƒƒ««¿»»
‰hÓÏהזה ‰ÓLp‰לעולם ‰lÚ˙z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„Îa ‡È‰ ¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈
Ì„˜ ‰˙È‰L BÓkÓƒ¿∆»¿»…∆

‰hÓÏ d˙„È¯È33ŒÏÚÂ , ¿ƒ»»¿«»¿«
‰„È¯È‰a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«¿ƒ»

(˙eÏLÏzL‰‰Â)¿«ƒ¿«¿¿
,˙BÓÏBÚ‰cזו ירידה גם אשר ¿»»

עלייה צורך מדובר.היא כאשר

השתלשלות סדר אודות

דומה הדבר למה משל העולמות,

תחילה חבירו, עם המדבר לאדם

היו מדבר הוא אותן האותיות

מחשבתו בתוך ונמצאות כלולות

ממנו. ויוצאות מתגלות הן וכעת

עדיין היו הדיבור כשאותיות

היו הן האדם של מחשבתו בתוך

כך יותר, לנפש וקרובות רוחניות

הדיבור בשעת החוצה שיציאתן

סדרÈ¯È„‰היא גם כך מבחינתן.

תחת זה הוא העולמות עמידת

תחת עומד תחתון עולם זה,

של מציאותו ממנו. עליון עולם

בעולם תחילה גנוזה עולם כל

מתגלה מכן ולאחר שמעליו

צורך זה כל אך למטה. ויורדת

nÓ„¯‚‰עלייה e„¯iL ‰Êc¿∆∆»¿ƒ«¿≈»
(ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ) ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»≈»¿»
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נעשה הזה עולם כן שאין מה הוא, ברוך eÓˆÚ'‰Ï˙'הקדוש ‰¯Ècשל ƒ»¿»«¿
].הבורא

L ‰„È¯i‰Ï Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,Ô·eÓ ‰fÓeנעשית ƒ∆»∆«∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ»∆
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּבֹו ׁשּנעׂשתה ׁשהּירידה עצמֹו, הּזה ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהּירידה
הּבלּתיֿרצּויים והענינים הּדעת עץ חטא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָעלֿידי
עּקר ׁשהמׁשכת ּבכדי עלּיה, צר היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלאחריֿזה
נעלית ּתהיה ׁשּנסּתּלקה) (לאחרי עכׁשו למּטה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשכינה
ּבתחּלת ׁשהיתה ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר מהמׁשכת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיֹותר

ְִַָהּבריאה.

‰¯B‡ÎÏÂלצר היא ׁשּירידה ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ¿ƒ¿»ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
יתּבר ּברצֹונֹו היא ּכׁשהירידה הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעלּיה
ּבׁשביל הּוא ּבהּירידה ׁשהרצֹון לֹומר, מכרח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻ[ׁשאז
ׁשעלֿידי ירידה מהּֿׁשאיןּֿכן הּירידה]. ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעלּיה

ׁשהּוא הּבחירהKtdחטא, ּכח [ּדעלֿידי העליֹון רצֹון ְֵֶ¥¤ְְְְְִֵֶַַַָָֹ
לבחר ּביכלּתֹו להאדם והּכּונהKtdׁשּנּתן הרצֹון ְְְִִִֶָָָָָֹ¥¤ְַַָָָָ

זֹו ירידה ׁשּגם לכאֹורה הכרח אין נברא], ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבׁשבילם
ּתעּכב האדם ׁשּבחירת ׁשּי ׁשאין והגם עלּיה. לצר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיא
ּבתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה חסֿוׁשלֹום ּתׁשלם ,35ׁשּלא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻ

את רק קֹובעת האדם הׁשלמתzExidnּובחירת ְִֶַַַַָָָ§¦ְַַָ
ׁשעלֿידי36הּכּוונה ׁשכינה ּדעּקר ׁשהּסּלּוק מּוכח, ּדמּזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(מּלכּתחּלה) היה ׁשּלאחריו והחטאים הּדעת עץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחטא
ׁשעלֿידי ּדזה הֹוכחה רק הּוא זה ענין הרי ׁשעה, לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרק
רק (מּלכּתחּלה) זה היה ׁשכינה עּקר נסּתּלקה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהחטאים
עּקר המׁשכת ּתהיה ּכ ׁשאחר ּובהכרח ׁשעה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפי
למּטה ׁשההמׁשכה ההֹוכחה מהי אבל, למּטה. ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשכינה
ׁשהיתה מההמׁשכה יֹותר נעלית היא הּסּלּוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלאחרי

הּבריאה. ְְִִִַַָּבתחּלת

ÔÈ�Ú‰Âּבּמדרׁש ּדאיתא הּפסּוק37הּוא, נֹורא38על ¿»ƒ¿»ְְִִַַַָָָָ
(ּבאדם ּבֹו נתלה עלילה אדם, ּבני על ְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָעלילה
ּביֹום (ּכי לעֹולם הּמיתה את הביא ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹון)

ּתמּות מֹות מּמּנּו אלּפים39אכל קדמה הּתֹורה ׁשהרי ,( ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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היא35) בתחתונים דדירה הכוונה דירהzenvrdyכי לו להיות נתאוה

וכוונת רצון ח"ו תעכב (נברא) האדם שבחירת שייך ואין בתחתונים,

לקו"ש גם וראה בהערה. 977 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה העצמות.

.82 ע' (סנהדרין36)ח"ו מארז"ל ע"ד שזהו ושם, שם. ח"ג לקו"ש

בעתה. זכו לא אחישנה זכו א) ד.37)צח, וישב תהלים38)תנחומא

ה. יז.39)סו, ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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טו `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּבֹו ׁשּנעׂשתה ׁשהּירידה עצמֹו, הּזה ׁשּבעֹולם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלהּירידה
הּבלּתיֿרצּויים והענינים הּדעת עץ חטא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָעלֿידי
עּקר ׁשהמׁשכת ּבכדי עלּיה, צר היא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלאחריֿזה
נעלית ּתהיה ׁשּנסּתּלקה) (לאחרי עכׁשו למּטה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשכינה
ּבתחּלת ׁשהיתה ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר מהמׁשכת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיֹותר

ְִַָהּבריאה.

‰¯B‡ÎÏÂלצר היא ׁשּירידה ּדזה לֹומר, אפׁשר היה ¿ƒ¿»ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ
יתּבר ּברצֹונֹו היא ּכׁשהירידה הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעלּיה
ּבׁשביל הּוא ּבהּירידה ׁשהרצֹון לֹומר, מכרח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻ[ׁשאז
ׁשעלֿידי ירידה מהּֿׁשאיןּֿכן הּירידה]. ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהעלּיה

ׁשהּוא הּבחירהKtdחטא, ּכח [ּדעלֿידי העליֹון רצֹון ְֵֶ¥¤ְְְְְִֵֶַַַָָֹ
לבחר ּביכלּתֹו להאדם והּכּונהKtdׁשּנּתן הרצֹון ְְְִִִֶָָָָָֹ¥¤ְַַָָָָ

זֹו ירידה ׁשּגם לכאֹורה הכרח אין נברא], ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבׁשבילם
ּתעּכב האדם ׁשּבחירת ׁשּי ׁשאין והגם עלּיה. לצר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיא
ּבתחּתֹונים ּדדירה הּכּונה חסֿוׁשלֹום ּתׁשלם ,35ׁשּלא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻ

את רק קֹובעת האדם הׁשלמתzExidnּובחירת ְִֶַַַַָָָ§¦ְַַָ
ׁשעלֿידי36הּכּוונה ׁשכינה ּדעּקר ׁשהּסּלּוק מּוכח, ּדמּזה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

(מּלכּתחּלה) היה ׁשּלאחריו והחטאים הּדעת עץ ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחטא
ׁשעלֿידי ּדזה הֹוכחה רק הּוא זה ענין הרי ׁשעה, לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרק
רק (מּלכּתחּלה) זה היה ׁשכינה עּקר נסּתּלקה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהחטאים
עּקר המׁשכת ּתהיה ּכ ׁשאחר ּובהכרח ׁשעה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפי
למּטה ׁשההמׁשכה ההֹוכחה מהי אבל, למּטה. ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשכינה
ׁשהיתה מההמׁשכה יֹותר נעלית היא הּסּלּוק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלאחרי

הּבריאה. ְְִִִַַָּבתחּלת

ÔÈ�Ú‰Âּבּמדרׁש ּדאיתא הּפסּוק37הּוא, נֹורא38על ¿»ƒ¿»ְְִִַַַָָָָ
(ּבאדם ּבֹו נתלה עלילה אדם, ּבני על ְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָעלילה
ּביֹום (ּכי לעֹולם הּמיתה את הביא ׁשהּוא ְִִִִֵֶֶַָָָָהראׁשֹון)

ּתמּות מֹות מּמּנּו אלּפים39אכל קדמה הּתֹורה ׁשהרי ,( ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
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היא35) בתחתונים דדירה הכוונה דירהzenvrdyכי לו להיות נתאוה

וכוונת רצון ח"ו תעכב (נברא) האדם שבחירת שייך ואין בתחתונים,

לקו"ש גם וראה בהערה. 977 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה וראה העצמות.

.82 ע' (סנהדרין36)ח"ו מארז"ל ע"ד שזהו ושם, שם. ח"ג לקו"ש

בעתה. זכו לא אחישנה זכו א) ד.37)צח, וישב תהלים38)תנחומא

ה. יז.39)סו, ב, בראשית
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ipblטז iz`a

ּבּה ּוכתיב לעֹולם ימּות40ׁשנה ּכי אדם הּתֹורה זאת ְִִַָָָָָָָָָֹ
האמצעי אדמֹו"ר ּומבאר נתלה41ּבאהל. ׁשעלילה ּדזה , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּבאה להּמיתה ּבנֹוגע רק לא הּוא הראׁשֹון) (ּבאדם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבֹו
עצמֹו. להחטא ּבנֹוגע ּגם אּלא הּדעת עץ חטא ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָעלֿידי
הּוא האדם, על ּדיצרֿהרע הרע ּגֹובר ׁשּלפעמים זה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכי
לחטא להביאֹו הּיצרֿהרע עליו הסיתּו ׁשּמּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
על להתּגּבר ׁשּבאדם להרע מּלמעלה ׁשהעזר [אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה.
להתּגּבר ׁשּבאדם להּטֹוב מּלמעלה העזר וכן ׁשּבֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּטֹוב
ולכן ּבֹו, נרּגׁש ואינֹו מהאדם מבּדל הּוא ׁשּבֹו, הרע ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
ּברע אֹו ּבטֹוב ּבֹוחר ׁשהאדם וזה האדם, את מכריח ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאינֹו

ּבחירה עּקרziWtgהּוא (סּלּוק ּדעֹולם ׁשהּירידה וכיון .[ ְִָ¨§¦ְְְִִִֵֶַַָָָ
ׁשהחטא (אף הּדעת עץ חטא עלֿידי ׁשּבאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשכינה)
ׁשהּכּונה לֹומר, ּבהכרח ּבכּונה, היתה הרצֹון) הפ ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּוא
ׁשכינה עּקר ׁשהמׁשכת ּבכדי עלּיה, צר היא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּדהּירידה
ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר נעלית ּתהיה ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלאחרי

הּבריאה. ְְִִִַַָּבתחּלת

ÈtŒÏÚÂּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשּבעּקר ב) (סעיף הּנ"ל ¿«ƒְְְְְִִִִֶַַַַָ
– ענינים ׁשני (ׁשּלמעלהxTrמדּגׁשים ׁשכינה ְְְִִִֵָָֻ¦©ְְְִֶַָָ

ּבתחּתֹוניםmipFYgzaEמעֹולמֹות), [ׁשכינה] ׁשעּקר (ּדזה ֵָ§©§¦ְְְְִִִֶֶַַָ
לֹומר, יׁש – ּדהּתחּתֹונים) ענינם מּצד (ּגם) ְְְִִִֵַַַַַָָהּוא
לאחרי ּבתחּתֹונים ׁשכינה עּקר ּבהמׁשכת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּיתרֹון
הּוא הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיתה ּכמֹו לגּבי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנסּתּלקה
עבֹודת עלֿידי ּׁשּנמׁש אלקּות ׁשהּגּלּוי הענינים. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשני
ׁשּנמׁש מהּגּלּוי יֹותר נעלה ּגּלּוי הּוא עכׁשו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאדם
וׁשהמׁשכת החטא, קדם הראׁשֹון אדם עבֹודת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעלֿידי
יֹותר. ּבפנימּיּות הּוא עכׁשו (ּבתחּתֹונים) ּבעֹולם ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּגּלּוי
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באוה"ת40) באוהל ימות כי אדם התורה זאת ד"ה וראה יד. יט, חוקת

ע קכב). ע' תרמ"ז (סה"מ תרמ"ז הנ"ל ד"ה תתטז). (ע' טר"תחוקת

ועוד. תקטו). ע' עטר"ת לך41)(סה"מ ויתן ד"ה תולדות פ' בתו"ח

ע' רז"ל מאמרי על אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך). ד (יב, ואילך פ"י

תשלא ע' ח"ב תקס"ג ואילך. צו ע' ח"א תקס"ב סה"מ ואילך. קמא

(ועם ואילך שלט ע' ח"א התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי ואילך.

לאדמו"ר תשובה שערי ואילך). א'יז ע' יתרו באוה"ת – הגהות

ד). (כא, פי"ב הבחירה שער ח"א האמצעי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

da ·È˙Îe40"Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰ ˙‡Ê"מציאות כלומר ¿ƒ»…«»»»ƒ»¿…∆
מראש נקבעה כבר .המיתה

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe41,מזו Baיתירה ‰Ï˙� ‰ÏÈÏÚL ‰Êc ¿»≈«¿»∆¿»ƒ¿∆∆¬ƒ»ƒ¿»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ (ÔBL‡¯‰ Ì„‡a)בעקבות שבא העונש אודות כשמדובר »»»»ƒ…«

היינו Èn‰Ï˙‰החטא Ú‚B�a¿≈«¿«ƒ»
ıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈≈¿≈

‡l‡ ˙Úc‰אמורים הדברים «««∆»
.BÓˆÚ ‡ËÁ‰Ï Ú‚B�a Ìb«¿≈«¿«≈¿«¿
¯·Bb ÌÈÓÚÙlL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ¿»ƒ≈
ÏÚ Ú¯‰Œ¯ˆÈc Ú¯‰»«¿≈∆»««
ÈÙÏ ‡e‰ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ

‰ÏÚÓlnLמשמיםe˙ÈÒ‰ ∆ƒ¿«¿»≈ƒ
ÂÈÏÚאתÚ¯‰Œ¯ˆi‰כדי »»«≈∆»«

‡l‡] .‰Ê ‡ËÁÏ B‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈¿∆∆»
לכך וסותר מפריע זה שאין

מלאה חפשית בחירה שישנה

כיון שבאÊÚ‰L¯לאדם ∆»≈∆
Ï ‰ÏÚÓlÓצדÚ¯‰ ƒ¿«¿»¿»«

Ì„‡aLשיוכל¯ab˙‰Ï ∆»»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,BaL ·Bh‰ ÏÚ««∆¿≈
אודות כשמדובר אחרות בפעמים

¯ÊÚ‰הניתןÏ ‰ÏÚÓlÓצד »≈∆ƒ¿«¿»¿
Ì„‡aL ·Bh‰שיוכל «∆»»»

,BaL Ú¯‰ ÏÚ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»«∆
הרצון שהינו הזה העזר הרי

הדברים את המוליך האלוקי

בלתי היותו בגלל מלמעלה,

לפעול ביכולתו לכן מוגבל

ש כדי תוך נשאר‰e‡באדם

Ïc·ÓומרומםÌ„‡‰Ó À¿»≈»»»
B�È‡ ÔÎÏÂ ,Ba Lb¯� B�È‡Â¿≈ƒ¿»¿»≈≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÁÈ¯ÎÓאו לכאן «¿ƒ«∆»»»
ÁBa¯לכאן Ì„‡‰L ‰ÊÂ ,¿∆∆»»»≈

‡e‰ Ú¯a B‡ ·BËa¿¿»
‰¯ÈÁaהסברת.חפׁשית ¿ƒ»ְִָ

עצם בין להבדיל צריך הדברים:

החטא במעשה האדם בחירת

והעולם האדם בו המצב לבין

כשמדובר בעקבותיו. אליו נקלעו

במעשה הבחירה עצם אודות

ממש מרידה זו הרי החטא

בו המצב אך הוא ברוך בקדוש

נמצאים והאדם העולם

בהשגחה זו הרי בעקבותיו

מלמעלה ומכוונת ].פרטית
Âכן È¯i‰L„‰אם ÔÂÈÎ ¿≈»∆«¿ƒ»

) ÌÏBÚcשהיאıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL (‰�ÈÎL ¯wÚ ˜elÒ ¿»ƒƒ«¿ƒ»∆»»«¿≈≈¿≈
L Û‡) ˙Úc‰מעשה‡ËÁ‰עצמוÔBˆ¯‰ CÙ‰ ‡e‰האלוקי‰˙È‰ ( ««««∆«≈¿≈∆»»»¿»

‰�eÎaכן,מלמעלה ek‰L�‰אם ,¯ÓBÏ Á¯Î‰aהאלוקית‰„È¯i‰c ¿«»»¿∆¿≈««∆««»»¿«¿ƒ»
ÎLÓ‰L˙הזו È„Îa ,‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰והתגלות‰�ÈÎL ¯wÚ ƒ…∆¬ƒ»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ«¿ƒ»

lzÒpL˜‰שתהיה È¯Á‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿«¿»
BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰È‰zƒ¿∆«¬≈≈ƒ¿
.‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»
(· ÛÈÚÒ) Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««¿ƒ

aLחז"ל "wÚ¯לשון ∆¿ƒ«
"ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ
Y ÌÈ�È�Ú È�L ÌÈLb„ÓÀ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא אחד שמדוברבכךענין

הקשורה ביותר נעלה בהתגלות

(עּקרבמדריגת ‰�ÈÎLהאור ִַ¿ƒ»
«¿»¿∆ÏÚÓlL‰האלוקי

,(˙BÓÏBÚÓהואּו שני ענין ≈»
דווקא היא זו שהתגלות

בסעיף(בתחּתֹונים וכאמור ְְִַ
Lב' ‰Êcהתגלות¯wÚ ¿∆∆ƒ«

‰�ÈÎLדווקא היא ¿ƒ»
) ‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙aרק לא ¿«¿ƒ

יכול הכל של התגלותו מצד

אלא vÓ„מלמעלה (Ìb«ƒ«
Ì�È�Úומהותם ƒ¿»»

Y (ÌÈ�BzÁz‰cכן LÈאם ¿««¿ƒ≈
ÔB¯˙i‰L ,¯ÓBÏהנעשה «∆«ƒ¿

˙ÎLÓ‰aוהתגלות¯wÚ ¿«¿»«ƒ«
È¯Á‡Ï ÌÈ�BzÁ˙a ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬≈
BÓk Èa‚Ï ‰˜lzÒpL∆ƒ¿«¿»¿«≈¿
,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ‰˙È‰L∆»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

‰ÌÈ�È�Ú‰ È�La ‡eהן ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
והן האלוקית ההתגלות בדרגת

אליה התחתונים .בשייכות
‡e˜Ï˙כלומר Èelb‰L∆«ƒ¡…

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpM∆ƒ¿««¿≈¬«
ÂLÎÚ Ì„‡‰הנפילה אחרי »»»«¿»

השונים החטאים ידי על שנגרמה

¯˙BÈ ‰ÏÚ� Èelb ‡e‰ƒ«¬∆≈
CLÓpL Èelb‰Óונתגלה ≈«ƒ∆ƒ¿«

Ì„‡ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»
Â ,‡ËÁ‰ Ì„˜ ÔBL‡¯‰גם »ƒ…∆«≈¿¿

˙ÎLÓ‰LוקליטתÈelb‰ ∆«¿»««ƒ
««ÌÏBÚaהאלוקי

‡e‰ ÂLÎÚ (ÌÈ�BzÁ˙a)¿«¿ƒ«¿»
¯˙BÈ ˙eiÓÈ�Ùaשייך והעולם ƒ¿ƒƒ≈
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ׁשחטאÔ·eÈÂו) ּדהגם לעיל ּבהּמּובא ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ
הפ הּוא החטאים) ּכל וכן הּדעת, עץ ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ(חטא
ּכמֹו הּוא והענין ּבכּונה. הּוא מּכלֿמקֹום העליֹון, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָרצֹון

הּגאּלה ּדחג ּבהּמאמרים ההּלּולא ּבעל ּדכמֹו42ׁשּכתב , ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֻ
ֿעלּֿדר למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש ׁשּלמּטה ּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
על מקֹום ּונתינת סּבה ׁשּיׁש ועֹון, לחטא ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה
ׁשהיה הראׁשֹון מחטא זה על הֹוכחה ּומביא למעלה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
אדם הרי יּפלא, ּדלכאֹורה הּדעת. עץ חטא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבעֹולם,
ׁשחכמתֹו נפׁשֹו מּצד הן העּלּוי ּבתכלית היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

הּנבּדלים ׂשכלים מחכמת יֹותר ּגדֹולה מּצד43היתה והן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁש ׁשּגּופֹו ׁשלּגּופֹו ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון אדם ל ְִִֶֶֶַָָָָָָ

ּגלּגל44הּקּב"ה מכהה היה הראׁשֹון אדם ׁשל ועקבֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּולהֹוסיף,45חּמה ה'. צּוּוי על ועבר ׁשחטא ׁשּי ואי , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר האדם46ׁשעלּֿפי ׁשּנברא ּדהּטעם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אדם ּדגמת הּוא מּיׂשראל אחד ׁשּכל ללּמדנּו הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיחידי
הּוא החטא ענין ׁשּי אי ּדהּפלא לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהראׁשֹון,

מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל הּׁשנית47ּגם ׁשּנפׁש ּדכיון . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק היא להּגּוף48ׁשּבֹו ּבנֹוגע וגם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

נאמר ואיתא49ּדיׂשראל ולׁשֹון עם מּכל ּבחרּת ּובנּו ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבחמרּיּותֹו50ּבתניא ׁשּנדמה החמרי הּגּוף על קאי ׁשּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע ועלּֿפי העֹולם, אּמֹות ענין51לגּופי ׁשאמּתית ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻ
יׁש ּדיׂשראל ׁשּבהּגּוף מּובן, ּבה'עצמּות', הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּבחירה
ּבחירת הּוא ּדוקא (ּבהּגּוף) ׁשּבֹו הּנׁשמה, לגּבי ּגם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּיתרֹון
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ואילך]).42) שיט ע' [שם אֿב קצב, שם וראה שיח]. ע' [תרצ"א ואילך ב קצא, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תמוז הם43)י"ב

משלכם. מרובה חכמתו להמלאכים) (הקב"ה להן אמר ד: פי"ז, ב"ר ראה – (ב).44)המלאכים יב פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה

ספ"א. אדר"נ תקו"ז45)וראה ב. שו, בהשמטות ח"ג ב. קמב, ח"א זהר בסופו. משלי מדרש ב. אחרי תנחומא ב. פ"כ, ויק"ר

א. נח, ב"ב ועיין ב. י, א.46)בהקדמה לז, תווהא.47)סנהדרין תחטא כי ונפש א: טז, שם ע"ב. ריש יג, זח"ג תניא48)ראה

עולם).49)רפ"ב. (אהבת התפלה ואילך.50)בנוסח 409 ע' חי"ח לקו"ש ואילך. 120 ע' שלום תורת סה"ש וראה ראה51)פמ"ט.

.24 ע' תש"ג סה"מ ב. לח, אמור לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô·eÈÂ (Âיתרון‰Ê,החטא במעשה הכרוכה הירידה לאחר דווקא הנעשה ¿»∆
L Ì‚‰c ÏÈÚÏ ‡·en‰a ¯e‡a ÌÈc˜‰aשל (ËÁ‡מציאות ‡ËÁ ¿«¿ƒ≈¿«»¿≈«¬«∆≈¿≈¿

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙ‰ ‡e‰ (ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÔÎÂ ,˙Úc‰ ıÚ≈«««¿≈»«¬»ƒ≈∆¿»∆¿
‰�eÎa ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓמלמעלהÏÚa ·˙kL BÓk ‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â . ƒ»»¿«»»¿»ƒ¿»¿∆»«««

‡Ïel‰‰שבט יו"ד של «ƒ»
‰l‡b‰ ‚Ác ÌÈ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿««¿À»

תמוז42 ויג' יב' BÓÎcשלו ,ƒ¿
L ¯·c ÏkLבעולם קיים ∆»»»∆

L¯L BÏ LÈ ‰hÓl¿«»≈…∆
¯B˜Óeעליון יותר בעולם רוחני »

ŒÏÚמעלהÏÚÓÏ‰ועד , ¿«¿»«
Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«

ÏשלמציאותÚÂ ‡ËÁ,ÔB ¿≈¿¿»
LiLרוחני מקור זו למציאות ∆≈

כ È˙�e�˙המשמש ‰aÒƒ»¿ƒ«
ÏÚ ÌB˜Óחטא‰Ê »«∆

‰ÁÎB‰מ ‡È·Óe .‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ»»
‰Ê ÏÚשישנה הדבר שמוכרח «∆

הנותנת עליונה רוחנית סיבה

לחטא, ¿≈≈ËÁÓ‡מקום
,ÌÏBÚa ‰È‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆»»»»
.˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ‡e‰≈¿≈«««

‰¯B‡ÎÏcסיבה קיימת לא אם ¿ƒ¿»
זה לחטא כיצדÏtÈ‡עליונה ƒ»≈

לכך הגיע הראשון ‰¯Èאדם ,¬≈
‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ»»
„vÓ Ô‰ ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ«

בכך�BLÙדרגת התבטא דבר «¿
‰ÏB„b ‰˙È‰ B˙ÓÎÁL∆»¿»»¿»¿»
ÌÈÏÎN ˙ÓÎÁÓ ¯˙BÈ≈≈»¿«¿»ƒ

ÌÈÏc·p‰43המלאכים הם «ƒ¿»ƒ
vÓ„העליונים, Ô‰Âזכּות ¿≈ƒ«ַ

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL BÙebL ,BÙebאלא אשה ילוד היה ÈˆÈ¯לא ‰È‰ ∆∆»»»ƒ»»¿ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈtk44כך כל ומאיר בהיר היה גופו חומר עדלכן «»∆«»»

‰¯‡ÔBLש Ì„‡ ÏL B·˜ÚÂשבגוף והגס התחתון החלק היותו ‰È‰עם «¬≈∆»»»ƒ»»
‰‰ÎÓשל החזק האור nÁ‰את ÏbÏb45ככהה הנראה הנר אור בדוגמת «¿∆«¿««»

היום אור CiLלגבי CÈ‡Â כן, ‰'.אם Èeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ ‡ËÁL ¿≈«»∆»»¿»««ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe46אדם את מקשרים הם בו ¿ƒ∆«ƒ«¬««≈

בהסבירם ישראל מבני אחד כל עם ‰‡„Ìהראשון ‡¯·pL ÌÚh‰c¿«««∆ƒ¿»»»»
נוסף,È„ÈÁÈתחילה אדם Ï‡¯NiÓללא „Á‡ ÏkL e�„nÏÏ ‡e‰ ¿ƒƒ¿«¿≈∆»∆»ƒƒ¿»≈

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚c ‡e‰הרי‡Ït‰c ,¯ÓBÏ LÈהאמורCÈ‡ À¿«»»»ƒ≈«¿«∆∆≈
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ ‡ËÁ‰ ÔÈ�Ú CiL47כל כי , «»ƒ¿««≈¿«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

עצמו מצד ישראל מבני אחד

לחטא כלל שייך ÔÂÈÎcאינו .¿≈»
‡È‰ BaL ˙È�M‰ LÙpL∆∆∆«≈ƒ∆ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««

LnÓ48Â היא, ‚Ìמעלתו «»¿«
Ûeb‰Ïכשמדובר Ú‚B�a¿≈«¿«
Ï‡¯NÈcשהרי¯Ó‡�49 ¿ƒ¿»≈∆¡«

ÌÚ ÏkÓ z¯Áa e�·e"»»«¿»ƒ»«
‡˙È‡Â "ÔBLÏÂ(ומובא=) ¿»¿ƒ»

‡È�˙a50Lעניין‰fשהקדוש ¿«¿»∆∆
העמים מכל בנו בחר הוא ברוך

האלוקית הנשמה כלפי איננו

‰Ûeb(=מוסב)˜‡Èאלא ÏÚ »≈««
È¯ÓÁ‰,דווקא היהודי של «»¿ƒ
B˙ei¯ÓÁaמשום ‰Ó„pL∆ƒ¿∆¿»¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÙe‚Ï¿≈À»»
לעיל הוסבר הדברים: הסברת

היא אמיתית שבחירה ג' בסעיף

נובעת איננה כאשר דווקא

אך אלא הנבחר של ממעלותיו

של החפשית בחירתו בגלל ורק

של אמיתיותה לכן הבוחר,

כאשר דווקא היא בחירה

דברים שני בין היא הבחירה

על באחד מעלה ניכרת לא אשר

דווקא נבחר זאת ובכל השני

אודותהאחד. מדובר כאשר

דומה אין הרי האלוקית הנפש

באופן התייחסות שייכת לא שכלפיה כך בעליונים לא אף כולם בעולמות לה

ברוך הקדוש של בחירתו אמיתית. בחירה אותושל מצד היא ישראל בעם הוא

החומרי. הגוף שהוא הנבראים לשאר בחיצוניותו הדומה חלק

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ51'ג בסעיף לעיל ‰ÈÁa¯‰ומבואר ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L ¿«ƒ«»«∆¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
Èa‚Ï Ìb ÔB¯˙i LÈ Ï‡¯NÈc Ûeb‰aL ,Ô·eÓ ,'˙eÓˆÚ'‰a ‡e‰¿»«¿»∆¿«¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿«≈

,‰ÓLp‰בכך,'˙eÓˆÚ'‰ ˙¯ÈÁa ‡e‰ ‡˜Âc (Ûeb‰a) BaLולפי «¿»»∆¿««¿»¿ƒ«»«¿
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ׁשחטאÔ·eÈÂו) ּדהגם לעיל ּבהּמּובא ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ
הפ הּוא החטאים) ּכל וכן הּדעת, עץ ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָ(חטא
ּכמֹו הּוא והענין ּבכּונה. הּוא מּכלֿמקֹום העליֹון, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָרצֹון

הּגאּלה ּדחג ּבהּמאמרים ההּלּולא ּבעל ּדכמֹו42ׁשּכתב , ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֻ
ֿעלּֿדר למעלה, ּומקֹור ׁשרׁש לֹו יׁש ׁשּלמּטה ּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכל
על מקֹום ּונתינת סּבה ׁשּיׁש ועֹון, לחטא ּבנֹוגע הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה
ׁשהיה הראׁשֹון מחטא זה על הֹוכחה ּומביא למעלה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
אדם הרי יּפלא, ּדלכאֹורה הּדעת. עץ חטא הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּבעֹולם,
ׁשחכמתֹו נפׁשֹו מּצד הן העּלּוי ּבתכלית היה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהראׁשֹון

הּנבּדלים ׂשכלים מחכמת יֹותר ּגדֹולה מּצד43היתה והן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁש ׁשּגּופֹו ׁשלּגּופֹו ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון אדם ל ְִִֶֶֶַָָָָָָ

ּגלּגל44הּקּב"ה מכהה היה הראׁשֹון אדם ׁשל ועקבֹו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּולהֹוסיף,45חּמה ה'. צּוּוי על ועבר ׁשחטא ׁשּי ואי , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו מאמר האדם46ׁשעלּֿפי ׁשּנברא ּדהּטעם ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אדם ּדגמת הּוא מּיׂשראל אחד ׁשּכל ללּמדנּו הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻיחידי
הּוא החטא ענין ׁשּי אי ּדהּפלא לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהראׁשֹון,

מּיׂשראל ואחד אחד ּבכל הּׁשנית47ּגם ׁשּנפׁש ּדכיון . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּמׁש מּמעל אלקה חלק היא להּגּוף48ׁשּבֹו ּבנֹוגע וגם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

נאמר ואיתא49ּדיׂשראל ולׁשֹון עם מּכל ּבחרּת ּובנּו ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבחמרּיּותֹו50ּבתניא ׁשּנדמה החמרי הּגּוף על קאי ׁשּזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע ועלּֿפי העֹולם, אּמֹות ענין51לגּופי ׁשאמּתית ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻ
יׁש ּדיׂשראל ׁשּבהּגּוף מּובן, ּבה'עצמּות', הּוא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּבחירה
ּבחירת הּוא ּדוקא (ּבהּגּוף) ׁשּבֹו הּנׁשמה, לגּבי ּגם ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָּיתרֹון
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ואילך]).42) שיט ע' [שם אֿב קצב, שם וראה שיח]. ע' [תרצ"א ואילך ב קצא, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תמוז הם43)י"ב

משלכם. מרובה חכמתו להמלאכים) (הקב"ה להן אמר ד: פי"ז, ב"ר ראה – (ב).44)המלאכים יב פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה

ספ"א. אדר"נ תקו"ז45)וראה ב. שו, בהשמטות ח"ג ב. קמב, ח"א זהר בסופו. משלי מדרש ב. אחרי תנחומא ב. פ"כ, ויק"ר

א. נח, ב"ב ועיין ב. י, א.46)בהקדמה לז, תווהא.47)סנהדרין תחטא כי ונפש א: טז, שם ע"ב. ריש יג, זח"ג תניא48)ראה

עולם).49)רפ"ב. (אהבת התפלה ואילך.50)בנוסח 409 ע' חי"ח לקו"ש ואילך. 120 ע' שלום תורת סה"ש וראה ראה51)פמ"ט.

.24 ע' תש"ג סה"מ ב. לח, אמור לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô·eÈÂ (Âיתרון‰Ê,החטא במעשה הכרוכה הירידה לאחר דווקא הנעשה ¿»∆
L Ì‚‰c ÏÈÚÏ ‡·en‰a ¯e‡a ÌÈc˜‰aשל (ËÁ‡מציאות ‡ËÁ ¿«¿ƒ≈¿«»¿≈«¬«∆≈¿≈¿

,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙ‰ ‡e‰ (ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÔÎÂ ,˙Úc‰ ıÚ≈«««¿≈»«¬»ƒ≈∆¿»∆¿
‰�eÎa ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓמלמעלהÏÚa ·˙kL BÓk ‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â . ƒ»»¿«»»¿»ƒ¿»¿∆»«««

‡Ïel‰‰שבט יו"ד של «ƒ»
‰l‡b‰ ‚Ác ÌÈ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ¿««¿À»

תמוז42 ויג' יב' BÓÎcשלו ,ƒ¿
L ¯·c ÏkLבעולם קיים ∆»»»∆

L¯L BÏ LÈ ‰hÓl¿«»≈…∆
¯B˜Óeעליון יותר בעולם רוחני »

ŒÏÚמעלהÏÚÓÏ‰ועד , ¿«¿»«
Ú‚B�a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿≈«

ÏשלמציאותÚÂ ‡ËÁ,ÔB ¿≈¿¿»
LiLרוחני מקור זו למציאות ∆≈

כ È˙�e�˙המשמש ‰aÒƒ»¿ƒ«
ÏÚ ÌB˜Óחטא‰Ê »«∆

‰ÁÎB‰מ ‡È·Óe .‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ»»
‰Ê ÏÚשישנה הדבר שמוכרח «∆

הנותנת עליונה רוחנית סיבה

לחטא, ¿≈≈ËÁÓ‡מקום
,ÌÏBÚa ‰È‰L ÔBL‡¯‰»ƒ∆»»»»
.˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ‡e‰≈¿≈«««

‰¯B‡ÎÏcסיבה קיימת לא אם ¿ƒ¿»
זה לחטא כיצדÏtÈ‡עליונה ƒ»≈

לכך הגיע הראשון ‰¯Èאדם ,¬≈
‰È‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ»»
„vÓ Ô‰ ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ«

בכך�BLÙדרגת התבטא דבר «¿
‰ÏB„b ‰˙È‰ B˙ÓÎÁL∆»¿»»¿»¿»
ÌÈÏÎN ˙ÓÎÁÓ ¯˙BÈ≈≈»¿«¿»ƒ

ÌÈÏc·p‰43המלאכים הם «ƒ¿»ƒ
vÓ„העליונים, Ô‰Âזכּות ¿≈ƒ«ַ

ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ÏL BÙebL ,BÙebאלא אשה ילוד היה ÈˆÈ¯לא ‰È‰ ∆∆»»»ƒ»»¿ƒ
‰"aw‰ ÏL ÂÈtk44כך כל ומאיר בהיר היה גופו חומר עדלכן «»∆«»»

‰¯‡ÔBLש Ì„‡ ÏL B·˜ÚÂשבגוף והגס התחתון החלק היותו ‰È‰עם «¬≈∆»»»ƒ»»
‰‰ÎÓשל החזק האור nÁ‰את ÏbÏb45ככהה הנראה הנר אור בדוגמת «¿∆«¿««»

היום אור CiLלגבי CÈ‡Â כן, ‰'.אם Èeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ ‡ËÁL ¿≈«»∆»»¿»««ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe46אדם את מקשרים הם בו ¿ƒ∆«ƒ«¬««≈

בהסבירם ישראל מבני אחד כל עם ‰‡„Ìהראשון ‡¯·pL ÌÚh‰c¿«««∆ƒ¿»»»»
נוסף,È„ÈÁÈתחילה אדם Ï‡¯NiÓללא „Á‡ ÏkL e�„nÏÏ ‡e‰ ¿ƒƒ¿«¿≈∆»∆»ƒƒ¿»≈

,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚c ‡e‰הרי‡Ït‰c ,¯ÓBÏ LÈהאמורCÈ‡ À¿«»»»ƒ≈«¿«∆∆≈
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ ‡ËÁ‰ ÔÈ�Ú CiL47כל כי , «»ƒ¿««≈¿«¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

עצמו מצד ישראל מבני אחד

לחטא כלל שייך ÔÂÈÎcאינו .¿≈»
‡È‰ BaL ˙È�M‰ LÙpL∆∆∆«≈ƒ∆ƒ
ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ««

LnÓ48Â היא, ‚Ìמעלתו «»¿«
Ûeb‰Ïכשמדובר Ú‚B�a¿≈«¿«
Ï‡¯NÈcשהרי¯Ó‡�49 ¿ƒ¿»≈∆¡«

ÌÚ ÏkÓ z¯Áa e�·e"»»«¿»ƒ»«
‡˙È‡Â "ÔBLÏÂ(ומובא=) ¿»¿ƒ»

‡È�˙a50Lעניין‰fשהקדוש ¿«¿»∆∆
העמים מכל בנו בחר הוא ברוך

האלוקית הנשמה כלפי איננו

‰Ûeb(=מוסב)˜‡Èאלא ÏÚ »≈««
È¯ÓÁ‰,דווקא היהודי של «»¿ƒ
B˙ei¯ÓÁaמשום ‰Ó„pL∆ƒ¿∆¿»¿ƒ

,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÈÙe‚Ï¿≈À»»
לעיל הוסבר הדברים: הסברת

היא אמיתית שבחירה ג' בסעיף

נובעת איננה כאשר דווקא

אך אלא הנבחר של ממעלותיו

של החפשית בחירתו בגלל ורק

של אמיתיותה לכן הבוחר,

כאשר דווקא היא בחירה

דברים שני בין היא הבחירה

על באחד מעלה ניכרת לא אשר

דווקא נבחר זאת ובכל השני

אודותהאחד. מדובר כאשר

דומה אין הרי האלוקית הנפש

באופן התייחסות שייכת לא שכלפיה כך בעליונים לא אף כולם בעולמות לה

ברוך הקדוש של בחירתו אמיתית. בחירה אותושל מצד היא ישראל בעם הוא

החומרי. הגוף שהוא הנבראים לשאר בחיצוניותו הדומה חלק

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ51'ג בסעיף לעיל ‰ÈÁa¯‰ומבואר ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡L ¿«ƒ«»«∆¬ƒƒƒ¿««¿ƒ»
Èa‚Ï Ìb ÔB¯˙i LÈ Ï‡¯NÈc Ûeb‰aL ,Ô·eÓ ,'˙eÓˆÚ'‰a ‡e‰¿»«¿»∆¿«¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿«≈

,‰ÓLp‰בכך,'˙eÓˆÚ'‰ ˙¯ÈÁa ‡e‰ ‡˜Âc (Ûeb‰a) BaLולפי «¿»»∆¿««¿»¿ƒ«»«¿
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ipblיח iz`a

ּבזה והּבאּור חטא. ּביׂשראל ׁשּיהיה ׁשּי אי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה'עצמּות',
מקֹום והּנתינת ׁשהּסּבה ההּלּולא), ּדבעל הּנ"ל ְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָ(ּבּמאמר
מעּוט הּוא ּדלמעלה ּבהענינים למּטה) (ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלחטא

הּוא52הּירח לחטא מקֹום ּונתינת הּסּבה יֹותר, ּולמעלה . ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
הּתהּו, עֹולם ּדבריאת היינּו ּדתהּו. הּכלים ׁשבירת –ְְְְִִִִֵַַַַַַֹֹ

ליּהNX`עֹולם הּוא53אהנייא הּׁשבירה), ּבֹו היה (ׁשּלכן ָ¤Ÿְְֲִֵֵֶַַָָָָָ
לחטא. מקֹום ּונתינת סּבה הּוא ולכן הרצֹון. הפ ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ(ּכמֹו)
– הּוא לחטא מקֹום ּונתינת הּסּבה יֹותר, ְְְְְִִֵֵַַַָָָּולמעלה
הּוא העליֹון רצֹון ּכי סּלּוק. ּבדר ׁשהיה הראׁשֹון ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָצמצּום

הּואwENqeאֹור,iENBׁשּיהיה הראׁשֹון) (צמצּום האֹור ְִֶֶ¦§¦ְִִָָ
[ּדהגם הרצֹון הפ ּבׁשבילzpEMW(ּכמֹו) היא הּצמצּום ְֲֵֶַַָָ¤©¨©ְְִִִִַ

הרצֹון הפ הּוא עצמֹו הּצמצּום הרי והענין54הּגּלּוי, .[ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
סּבה הּוא הראׁשֹון ׁשּבּצמצּום (ּכביכֹול) הרצֹון ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָּדהפ
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לכפרה.52) שצריך כביכול, חטא הוא הירח שמיעוט היינו הירח, את שמיעטתי עלי כפרה הביאו ב) ס, (חולין ממרז"ל ולהעיר

תתקסח).53) (רמז שם קהלת שמעוני ילקוט (א)). יא (פ"ג, בעתו יפה עשה הכל את יא) ג, (קהלת עה"פ קה"ר ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר

שכ].54) ע' [תרצ"א שם קונטרסים בסה"מ הלשון כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מובן אינו זה Êa‰כל ¯e‡a‰Â .‡ËÁ Ï‡¯NÈa ‰È‰iL CiL CÈ‡≈«»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈¿¿«≈»∆
aq‰L‰המובא( ,(‡Ïel‰‰ ÏÚ·c Ï"p‰ ¯Ó‡naהרוחנית ««¬»««¿«««ƒ»∆«ƒ»

Ï ÌB˜Ó ˙�È˙p‰Âשל מציאות להיות שתוכל (כך ‡ËÁמשמעותו לעיתים ¿«¿ƒ«»¿≈¿
מדובר כאן אך הרוחנית בשלימות חיסרון אלא ממש עבירה אינה חטא של

הקורהBËeLÙk,בחטא ƒ¿
שלנו הנהhÓÏ‰)בעולם ¿«»

למטה חטא של למציאות הגורם

הדומה מציאות שישנה בכך היא

הקיימת ÌÈ�È�Ú‰a¿»ƒ¿»ƒלחטא
‰ÏÚÓÏc.עליונים בעולמות ƒ¿«¿»

האצילות המאורע‰e‡בעולם

‰Á¯iשל ËeÚÓ52מבחינת ƒ«»≈«
משמש הירח העליונות הספירות

ספירת המלכות. לספירת כמשל

מבין התחתונה להיותה המלכות

שהיא מה אלא בה אין כולם

שלמעלה מהספירות מקבלת

לירח דומה היא בכך ממנה,

מהשמש. מקבל הוא אורו שאת

בעל היה הירח הבריאה בתחילת

עד השמש, כמו גדול אור

ספירת כלפי אמורים הדברים אופן באותו אורו. את מיעט הוא ברוך שהקדוש

ה' אור מתגלה דרכו כצינור משמשות האצילות שבעולם הספירות המלכות,

בתחתונות מכן ולאחר יותר העליונות בספירות מאיר ה' אור תחילה בעולמות.

לעולמות יורד האור ידה על אשר המלכות היא שבהן שמתחתכשהאחרונה

בספירות האור האיר בה מידה באותה הבריאה, בתחילת האצילות. לעולם

כך האיר ובמילא המלכות בספירת גם האיר כך האצילות שבעולם העליונות

האלוקי האור צמצום משמעותו הירח" "מיעוט התחתונים. בעולמות למטה גם

למעלה מאיר שהוא כמו בה מאיר שאינו כך המלכות בספירת להאיר היורד

מסתתר האלוקי האור התחתונים שבעולמות נגרם זה צמצום בעקבות ממנה.

האור. חיסרון של במובן "חטא" בשם נקרא הירח מיעוט לגמרי.

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeהאצילות מעולם גם יותר‰aq‰למעלה הקדומה ¿«¿»≈«ƒ»
.e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·L Y ‡e‰ ‡ËÁÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�eהספירות ¿ƒ«»¿≈¿¿ƒ««≈ƒ¿…

הבלתי האלוקי האור של החיבור נעשה ידיהם על אשר כממוצע משמשות

לשמש הספירות של יכולתם העולמות. של המוגבלת מציאותם עם מוגבל

שני את בעצמם מכילים היותם בגלל הוא לנבראים סוף אין אור בין כממוצע

בהם יש שני מצד אך ה' אור של התגלות הינם הספירות אחד מצד אלה. קצוות

של המשמעות זו במידה. שיאיר כך והתגלותו האור התפשטות את המגביל כח

אור הינם ה"אורות" ו"כלים". "אורות" הספירות: מציאות של המרכיבים שני

האצילות שבעולם בספירות המגביל. הכח הינם וה"כלים" בספירות המאיר ה'

במידה מועטים הינם ה"אורות" נכון, ואיזון בשילוב הם וה"כלים" ה"אורות"

הקדוש האצילות, עולם התהוות לפני בתחילה, להכילם. יכולים שהכלים כזו

ביותר מרובים היו ה"אורות" בהם אשר יותר עליונות ספירות האיר הוא ברוך

"נשברו". מכך וכתוצאה ולהכילם בפניהם לעמוד יכלו לא שה"כלים" כך

המאירות הן אלה ברותֿקיום, ספירות והאיר שב הוא ברוך הקדוש מכן לאחר

הספירות האצילות. בעולם

נקראים שבירה היתה שבהם

ה"תוהו" עולם של ספירות

"שבירת נקראת והשבירה

הוא ה' רצון דתוהו. הכלים"

את יכילו שה"כלים" בכך דווקא

תוכל ידם שעל כך ה"אורות"

ה' אור של ההתגלות להיות

עולם מציאות כן, אם בעולמות.

שקרתה השבירה ובעיקר התוהו

אי היא מהותה כל אשר בו,

למטה האורות התגלות יכולת

למעלה, והסתלקותם וחזרתם

בדוגמת ה', מרצון הפוכה הינה

È¯·c‡˙"חטא". e�ÈÈ‰«¿ƒ¿ƒ«
ÌÏBÚ ,e‰z‰ ÌÏBÚשעליו ««…»

במדרש ‡‰�ÈÈ‡ּׁשּלא"נאמר ֶֹ«¬¿»
"dÈÏ(הנאה לו גרמו ‰e‡53(=שלא ,(‰¯È·M‰ Ba ‰È‰ ÔÎlL) ≈∆»≈»»«¿ƒ»

.‡ËÁÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�e ‰aÒ ‡e‰ ÔÎÏÂ .ÔBˆ¯‰ CÙ‰ (BÓk)¿≈∆»»¿»≈ƒ»¿ƒ«»¿≈¿
‰aq‰ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeהראשונהY ‡e‰ ‡ËÁÏ ÌB˜Ó ˙�È˙�e ¿«¿»≈«ƒ»¿ƒ«»¿≈¿

C¯„a ‰È‰L ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆשל.˜elÒאור העולמות בריאת לפני ƒ¿»ƒ∆»»¿∆∆ƒ
כיון העולמות. לעמידת "מקום" היה שלא כך המציאות כל את ממלא היה ה'

תוקפו, בכל בהתגלות שהוא זמן כל לכן גבול, בלי הינו כשלעצמו ה' שאור

מבאר לפיכך בפניו. לעמוד יכולה לא העולמות של המוגבלת מציאותם

האור את וגנז סילק תחילה העולמות, את לברוא ה' ברצון שכשעלה האריז"ל

הקדוש האיר מכן לאחר העולמות. לעמידת פנוי" "מקום שנשאר עד הגדול

באופן (תחילה הספירות התגלות באה ממנו אשר יותר מצומצם אור הוא ברוך

"צמצום הנקרא זה צמצום "תיקון"). של באופן מכן ולאחר "תוהו" של

מרצוןהראשון" ההפוכה פעולה של במובן "חטא" בדוגמת כביכול הוא הרי

‰e‡ה' ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Èkהיא הבריאה תכלית ‡B¯,ּגּלּויÈ‰iL‰שכל ƒ¿»∆¿∆ƒ¿∆ִ
פעולתו זאת (BÓk)סּלּוקלעומת ‡e‰ (ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ) ¯B‡‰ ְִ»ƒ¿»ƒ¿

Ì‚‰c] ÔBˆ¯‰ CÙ‰ביצירתׁשּכּונת ‰È‡ה' ÌeˆÓv‰כן ÏÈ·Laגם ≈∆»»«¬«ֶַַָ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ
Èelb‰רק מתאפשר זה שדבר בעולמות, דבר של בסופו שיאיר ה' אור של «ƒ

לעמידתם מקום נתינת ‰¯Èלאחר מציאות, מקום BÓˆÚ,מכל ÌeˆÓv‰ ¬≈«ƒ¿«¿
האור, העדר היא כשלעצמו שמהותו ‰¯ˆBמאחר CÙ‰ ‡e‰Ô54.[ ≈∆»»

L (ÏBÎÈ·k) ÔBˆ¯‰ CÙ‰c ÔÈ�Ú‰Âקיים‡e‰ ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓva ¿»ƒ¿»¿≈∆»»ƒ¿»∆«ƒ¿»ƒ
(È„ÈŒÏÚהראשונהaÒ‰ה ÌB˜Ó ˙�È˙�eבעקבותיו שבאו המאורעות ƒ»¿ƒ«»«¿≈
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּומעּוט ּדתהּו הּכלים ׁשבירת (עלֿידי מקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹּונתינת
ּכפׁשּוטֹו. הרצֹון הפ לחטא, ְְְִֵֵֵֶַַָָָהּירח)

,¯ÈÚ‰Ïeהרצֹון ּדהפ ענין ׁשּגם זה על ׁשההֹוכחה ¿»ƒְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכי הראׁשֹון. מּצמצּום ּבעּקר הּוא ּבכּונה, ְְְִִִִִַָָָָהּוא

הגם הּירח, הריd"ATdWמעּוט הּירח, את המעיט ֲִֵַַַָ¤©¨¨ְֲִִֵֵֶַַָ
הּלבנה קטרּוג היה לזה הּכלים55הּסּבה ׁשבירת וגם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבאפן היתה מּלכּתחּלה הּתהּו עֹולם ׁשּבריאת הגם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדתהּו,
לסּתר עלֿמנת ׁשהיה56ּדבֹונה ּדעלֿידי לֹומר, יׁש , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

נקּבע העֹולמֹות, התהּוּות ׁשרׁש ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַָָֹהּצמצּום,
ּוסתירת ּבנין לאחרי ּתהיה הּתּקּון עֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַׁשהתהּוּות

לבנֹות57הּתהּו עלֿמנת וסֹותר לסּתר עלֿמנת ּבֹונה ,56. ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
ׁשּלא הּוא הרצֹון ּדהפ ענין ׁשּגם עלֿזה ההֹוכחה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועּקר
הראׁשֹון. מּצמצּום הּוא ּבכּונה אּלא חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמקרה
ּכביכֹול הכרח ׁשהיה לֹומר אפׁשר אי להּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבנֹוגע
ׁשהרי העֹולמֹות, התהּוּות להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהּצמצּום

העֹול ּדהתהּוּות הענין העלםּכל לׁשֹון (עֹולם הּוא58מֹות ( ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּלפני איןֿסֹוף ּבאֹור לעֹולמֹות ּדהרצֹון הּצמצּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמּצד
האֹור. ּגּלּוי יהיה ׁשּבהם עֹולמֹות ׁשּיהיּו הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָהּצמצּום
ׁשהיה לעֹולמֹות הרצֹון ּגם ּגּלּוי, הּוא האֹור ׁשענין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדכיון
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ג.55) פ"ו, ב"ר ואילך.56)ראה תקפב ס"ע ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג מסה"ש57)סה"מ להעיר

קמט). ע' תער"בֿתרע"ו לסה"מ בהוספות (ועד"ז 145 ע' שלום ח"א58)תורת דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת

.63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. .p"yeע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ïשהם (Á¯i‰ ËeÚÓe e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lשל ממשËÁ‡מציאות ¿ƒ««≈ƒ¿…ƒ«»≈«¿≈¿
האדם ידי על BËeLÙk.שהוא,הנעשה ÔBˆ¯‰ CÙ‰≈∆»»ƒ¿

c ÔÈ�Ú ÌbL ‰Ê ÏÚ ‰ÁÎB‰‰L ,¯ÈÚ‰Ïeהוא עצמו ‰CÙמצד ¿»ƒ∆«»»«∆∆«ƒ¿»¿≈∆
,ÔBˆ¯‰גם‰�eÎa ‡e‰מלמעלה ‰e‡תחילה הירח, ממיעוט כך כל לא »»¿«»»

עולם של הכלים ומשבירת

אלא ÌeˆÓvÓהתוהו ¯wÚa¿ƒ»ƒƒ¿
Èk .ÔBL‡¯‰של במאורע »ƒƒ
Á¯i‰ ËeÚÓשהיה מוכרח לא ƒ«»≈«

מלמעלה תחילה בכוונה כי,זה

Ì‚‰זהׁשהּקּב"ה הוא ¬«ֶַָָ
‰¯Èש ,Á¯i‰ ˙‡ ËÈÚÓ‰ƒ¿ƒ∆«»≈«¬≈

‰aq‰הגלויה‰È‰ ‰ÊÏלא «ƒ»¿∆»»
אלא מלכתחילה ה' רצון כך כל

‰�·l‰ ‚e¯Ë˜55.,כאמור ƒ¿«¿»»
היתה הלבנה הבריאה, בתחילת

חז"ל כשמש, גדול אור בעלת

כי בטענה קטרגה שהיא מספרים

מלכים לשני אפשר "אי

לה אמר אחד", בכתר שישתמשו

בר ומעטיהקדוש "לכי הוא וך

עצמך". את

Ì‚Âאודות È·L¯˙כשמדובר ¿«¿ƒ«
Ì‚‰ ,e‰˙c ÌÈÏk‰שכאן «≈ƒ¿…¬«

בכוונה מכוון שהדבר ברור

מלמעלה È¯a‡˙הריLתחילה ∆¿ƒ«
‰lÁzÎlÓ e‰z‰ ÌÏBÚ««…ƒ¿«¿ƒ»
ŒÏÚ ‰�B·c ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆¿∆«

¯zÒÏ ˙�Ó56,אךLÈ ¿»ƒ¿…≈
,¯ÓBÏ,התיקון לעולם כהקדמה התוהו עולם ושבירת בניית של זה שסדר «

העולמות למציאות כהקדמה המשמש הראשון הצמצום בעקבות בא עצמו הוא

L¯Lכולם, ‡e‰L ,ÌeˆÓv‰ ‰È‰L È„ÈŒÏÚcל ‰˙‰ee˙והקדמה ¿«¿≈∆»»«ƒ¿∆…∆ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰בעקבותיו È‰z‰רק Ôewz‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰L Úa˜� »»ƒ¿«∆ƒ¿«««ƒƒ¿∆

˙¯È˙Òe ÔÈ�a È¯Á‡Ïעולםe‰z‰57,נאמר כך ÓŒÏÚ�˙שעל ‰�Ba ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ««…∆«¿»
˙B�·Ï ˙�ÓŒÏÚ ¯˙BÒÂ ¯zÒÏ56. ƒ¿…¿≈«¿»ƒ¿

Âאמנם‡e‰ ÔBˆ¯‰ CÙ‰c ÔÈ�Ú ÌbL ‰ÊŒÏÚ ‰ÁÎB‰‰ ¯wÚ ¿ƒ««»»«∆∆«ƒ¿»¿≈∆»»
‰�eÎa ‡l‡ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯˜Óa ‡lL,מלמעלה ‰e‡תחילה ∆…¿ƒ¿∆«¿»∆»¿«»»

.ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓמנת על מוכרחת הצמצום שמציאות כיון לכאורה ƒƒ¿»ƒ
אך ה'. לרצון מתאימה הצמצום מציאות כן, אם העולמות, בריאת את לאפשר

כך, זה Ïאין Ú‚B�·cמציאות‰È‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ÌeˆÓv‰ ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ∆¿»«∆»»
ÏBÎÈ·k Á¯Î‰הוא ברוך הקדוש È„Îaיצירתaמבחינת ÌeˆÓv‰ ∆¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiLמתחייבת שמציאותו למרות ∆«ƒ¿ƒ¿«»»

) ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰c ÔÈ�Ú‰ Ïk È¯‰Lבעלי החשהשהם כזו מציאות ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒ¿«»»
האלוקי, האור של התעלמותו ידי על המתאפשר דבר לעצמה ישות כבעלת

המילה משמעות ‰ÌÏÚמ"ÌÏBÚ"שזו ÔBLÏ58‡e‰ רק) מתאפשר »¿∆¿≈
ÌeˆÓv‰ „vÓ"פנוי ו"מקום חלל הכל.היוצר הכח מבחינת באמת אך ƒ««ƒ¿

יכלו הוא ברוך הקדוש של יכול

שלא כאלה עולמות להבראות

הסתרת של תכונה בהם תהיה

מציאותם וכל האלוקי האור

מבחינה ה'. אור גילוי רק תהיה

מציאות את לראות ניתן זו

ביחד אך הרצון, כהיפך הצמצום

של בפעולה מדובר זאת עם

הסברת הוא. ברוך הקדוש

הבאים וכן האמורים הדברים

ג', בסעיף כאמור לקמן:

הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

כללי, באופן מדריגות שתי ישנם

וה"גילויים". ית'" "עצמותו

ולא ומרומם מובדל ה' עצמות

כל בתבנית ולהגדירו לתארו ניתן

אודות מדובר כאשר שהיא.

הקדוש של ה"גילויים" מדריגת

בהתגלות הקשורה הוא, ברוך

ה' אור של ובהתפשטות

"מצטיירת" היא הרי בעולמות,

"אור". של ובתבנית בהגדרה

היא "אור" של הרוחנית מהותו

מבחינת ו"התגלות". "גילוי"

"אור" עם קשר לה שיש במציאות רק מעלה קיימת ה"אור", של "עולמו"

אשר זכה מציאות כן וכמו האור לגילוי המסייעת כזו מציאות כלומר ו"גילוי",

שלא כזו, מציאות זאת, לעומת עימו. ולהתאחד האור את לקלוט באפשרותה

הרי עליו, ומסתירה מעלימה אף אלא האור בגילוי מסייעת שאיננה בלבד זו

ה"צמצום", אודות מובן מכך מקום. לה אין האור של שב"עולמו" בוודאי

שהוא שמה כיון אך העולמות, בהתהוות קשורה שמציאותו היות עם אשר

ה"אור" בעיני לכן לעצמם, נפרדת ישות בעלי היותם את זה לעולמות, "נותן"

ממש. הרצון היפך היא הצמצום של מציאותו הרי ««¿ÔBˆ¯‰cוה"גילויים"
הaהקייםBÓÏBÚÏ˙האלוקי ‰ÌeˆÓvדרגת È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿»¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
‡e‰המטרה כל שמבחינתו כזה BÓÏBÚבשבילהLרצון eÈ‰i,˙רק היא ∆ƒ¿»

‰‡B¯בשביל Èelb ‰È‰È Ì‰aLבמציאות מעלה בעיניו אין אבל ∆»∆ƒ¿∆ƒ»
כשלעצמה Lהעולמות ÔÂÈÎc שלÔÈ�Úכל. ותוארו ‰e‡גידרו "¯B‡"‰ ¿≈»∆ƒ¿«»

,"Èelb"לכן‰È‰L ˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰ Ìbקייםaשל ‰‡B¯'עולמו' ƒ«»»»»∆»»¿»
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יט `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּומעּוט ּדתהּו הּכלים ׁשבירת (עלֿידי מקֹום ְְְְִִִִֵֵַַַַָֹּונתינת
ּכפׁשּוטֹו. הרצֹון הפ לחטא, ְְְִֵֵֵֶַַָָָהּירח)

,¯ÈÚ‰Ïeהרצֹון ּדהפ ענין ׁשּגם זה על ׁשההֹוכחה ¿»ƒְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכי הראׁשֹון. מּצמצּום ּבעּקר הּוא ּבכּונה, ְְְִִִִִַָָָָהּוא

הגם הּירח, הריd"ATdWמעּוט הּירח, את המעיט ֲִֵַַַָ¤©¨¨ְֲִִֵֵֶַַָ
הּלבנה קטרּוג היה לזה הּכלים55הּסּבה ׁשבירת וגם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבאפן היתה מּלכּתחּלה הּתהּו עֹולם ׁשּבריאת הגם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹּדתהּו,
לסּתר עלֿמנת ׁשהיה56ּדבֹונה ּדעלֿידי לֹומר, יׁש , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

נקּבע העֹולמֹות, התהּוּות ׁשרׁש ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַָָֹהּצמצּום,
ּוסתירת ּבנין לאחרי ּתהיה הּתּקּון עֹולם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַׁשהתהּוּות

לבנֹות57הּתהּו עלֿמנת וסֹותר לסּתר עלֿמנת ּבֹונה ,56. ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ
ׁשּלא הּוא הרצֹון ּדהפ ענין ׁשּגם עלֿזה ההֹוכחה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹועּקר
הראׁשֹון. מּצמצּום הּוא ּבכּונה אּלא חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבמקרה
ּכביכֹול הכרח ׁשהיה לֹומר אפׁשר אי להּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבנֹוגע
ׁשהרי העֹולמֹות, התהּוּות להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבהּצמצּום

העֹול ּדהתהּוּות הענין העלםּכל לׁשֹון (עֹולם הּוא58מֹות ( ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּלפני איןֿסֹוף ּבאֹור לעֹולמֹות ּדהרצֹון הּצמצּום. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמּצד
האֹור. ּגּלּוי יהיה ׁשּבהם עֹולמֹות ׁשּיהיּו הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָהּצמצּום
ׁשהיה לעֹולמֹות הרצֹון ּגם ּגּלּוי, הּוא האֹור ׁשענין ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּדכיון
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ג.55) פ"ו, ב"ר ואילך.56)ראה תקפב ס"ע ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי תשכח. ע' ח"ב תקס"ג מסה"ש57)סה"מ להעיר

קמט). ע' תער"בֿתרע"ו לסה"מ בהוספות (ועד"ז 145 ע' שלום ח"א58)תורת דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת

.63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. .p"yeע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ïשהם (Á¯i‰ ËeÚÓe e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·Lשל ממשËÁ‡מציאות ¿ƒ««≈ƒ¿…ƒ«»≈«¿≈¿
האדם ידי על BËeLÙk.שהוא,הנעשה ÔBˆ¯‰ CÙ‰≈∆»»ƒ¿

c ÔÈ�Ú ÌbL ‰Ê ÏÚ ‰ÁÎB‰‰L ,¯ÈÚ‰Ïeהוא עצמו ‰CÙמצד ¿»ƒ∆«»»«∆∆«ƒ¿»¿≈∆
,ÔBˆ¯‰גם‰�eÎa ‡e‰מלמעלה ‰e‡תחילה הירח, ממיעוט כך כל לא »»¿«»»

עולם של הכלים ומשבירת

אלא ÌeˆÓvÓהתוהו ¯wÚa¿ƒ»ƒƒ¿
Èk .ÔBL‡¯‰של במאורע »ƒƒ
Á¯i‰ ËeÚÓשהיה מוכרח לא ƒ«»≈«

מלמעלה תחילה בכוונה כי,זה

Ì‚‰זהׁשהּקּב"ה הוא ¬«ֶַָָ
‰¯Èש ,Á¯i‰ ˙‡ ËÈÚÓ‰ƒ¿ƒ∆«»≈«¬≈

‰aq‰הגלויה‰È‰ ‰ÊÏלא «ƒ»¿∆»»
אלא מלכתחילה ה' רצון כך כל

‰�·l‰ ‚e¯Ë˜55.,כאמור ƒ¿«¿»»
היתה הלבנה הבריאה, בתחילת

חז"ל כשמש, גדול אור בעלת

כי בטענה קטרגה שהיא מספרים

מלכים לשני אפשר "אי

לה אמר אחד", בכתר שישתמשו

בר ומעטיהקדוש "לכי הוא וך

עצמך". את

Ì‚Âאודות È·L¯˙כשמדובר ¿«¿ƒ«
Ì‚‰ ,e‰˙c ÌÈÏk‰שכאן «≈ƒ¿…¬«

בכוונה מכוון שהדבר ברור

מלמעלה È¯a‡˙הריLתחילה ∆¿ƒ«
‰lÁzÎlÓ e‰z‰ ÌÏBÚ««…ƒ¿«¿ƒ»
ŒÏÚ ‰�B·c ÔÙ‡a ‰˙È‰»¿»¿…∆¿∆«

¯zÒÏ ˙�Ó56,אךLÈ ¿»ƒ¿…≈
,¯ÓBÏ,התיקון לעולם כהקדמה התוהו עולם ושבירת בניית של זה שסדר «

העולמות למציאות כהקדמה המשמש הראשון הצמצום בעקבות בא עצמו הוא

L¯Lכולם, ‡e‰L ,ÌeˆÓv‰ ‰È‰L È„ÈŒÏÚcל ‰˙‰ee˙והקדמה ¿«¿≈∆»»«ƒ¿∆…∆ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰בעקבותיו È‰z‰רק Ôewz‰ ÌÏBÚ ˙ee‰˙‰L Úa˜� »»ƒ¿«∆ƒ¿«««ƒƒ¿∆

˙¯È˙Òe ÔÈ�a È¯Á‡Ïעולםe‰z‰57,נאמר כך ÓŒÏÚ�˙שעל ‰�Ba ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ««…∆«¿»
˙B�·Ï ˙�ÓŒÏÚ ¯˙BÒÂ ¯zÒÏ56. ƒ¿…¿≈«¿»ƒ¿

Âאמנם‡e‰ ÔBˆ¯‰ CÙ‰c ÔÈ�Ú ÌbL ‰ÊŒÏÚ ‰ÁÎB‰‰ ¯wÚ ¿ƒ««»»«∆∆«ƒ¿»¿≈∆»»
‰�eÎa ‡l‡ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰¯˜Óa ‡lL,מלמעלה ‰e‡תחילה ∆…¿ƒ¿∆«¿»∆»¿«»»

.ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÓמנת על מוכרחת הצמצום שמציאות כיון לכאורה ƒƒ¿»ƒ
אך ה'. לרצון מתאימה הצמצום מציאות כן, אם העולמות, בריאת את לאפשר

כך, זה Ïאין Ú‚B�·cמציאות‰È‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ÌeˆÓv‰ ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ∆¿»«∆»»
ÏBÎÈ·k Á¯Î‰הוא ברוך הקדוש È„Îaיצירתaמבחינת ÌeˆÓv‰ ∆¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿≈

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiLמתחייבת שמציאותו למרות ∆«ƒ¿ƒ¿«»»

) ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰c ÔÈ�Ú‰ Ïk È¯‰Lבעלי החשהשהם כזו מציאות ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒ¿«»»
האלוקי, האור של התעלמותו ידי על המתאפשר דבר לעצמה ישות כבעלת

המילה משמעות ‰ÌÏÚמ"ÌÏBÚ"שזו ÔBLÏ58‡e‰ רק) מתאפשר »¿∆¿≈
ÌeˆÓv‰ „vÓ"פנוי ו"מקום חלל הכל.היוצר הכח מבחינת באמת אך ƒ««ƒ¿

יכלו הוא ברוך הקדוש של יכול

שלא כאלה עולמות להבראות

הסתרת של תכונה בהם תהיה

מציאותם וכל האלוקי האור

מבחינה ה'. אור גילוי רק תהיה

מציאות את לראות ניתן זו

ביחד אך הרצון, כהיפך הצמצום

של בפעולה מדובר זאת עם

הסברת הוא. ברוך הקדוש

הבאים וכן האמורים הדברים

ג', בסעיף כאמור לקמן:

הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו

כללי, באופן מדריגות שתי ישנם

וה"גילויים". ית'" "עצמותו

ולא ומרומם מובדל ה' עצמות

כל בתבנית ולהגדירו לתארו ניתן

אודות מדובר כאשר שהיא.

הקדוש של ה"גילויים" מדריגת

בהתגלות הקשורה הוא, ברוך

ה' אור של ובהתפשטות

"מצטיירת" היא הרי בעולמות,

"אור". של ובתבנית בהגדרה

היא "אור" של הרוחנית מהותו

מבחינת ו"התגלות". "גילוי"

"אור" עם קשר לה שיש במציאות רק מעלה קיימת ה"אור", של "עולמו"

אשר זכה מציאות כן וכמו האור לגילוי המסייעת כזו מציאות כלומר ו"גילוי",

שלא כזו, מציאות זאת, לעומת עימו. ולהתאחד האור את לקלוט באפשרותה

הרי עליו, ומסתירה מעלימה אף אלא האור בגילוי מסייעת שאיננה בלבד זו

ה"צמצום", אודות מובן מכך מקום. לה אין האור של שב"עולמו" בוודאי

שהוא שמה כיון אך העולמות, בהתהוות קשורה שמציאותו היות עם אשר

ה"אור" בעיני לכן לעצמם, נפרדת ישות בעלי היותם את זה לעולמות, "נותן"

ממש. הרצון היפך היא הצמצום של מציאותו הרי ««¿ÔBˆ¯‰cוה"גילויים"
הaהקייםBÓÏBÚÏ˙האלוקי ‰ÌeˆÓvדרגת È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¿»¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
‡e‰המטרה כל שמבחינתו כזה BÓÏBÚבשבילהLרצון eÈ‰i,˙רק היא ∆ƒ¿»

‰‡B¯בשביל Èelb ‰È‰È Ì‰aLבמציאות מעלה בעיניו אין אבל ∆»∆ƒ¿∆ƒ»
כשלעצמה Lהעולמות ÔÂÈÎc שלÔÈ�Úכל. ותוארו ‰e‡גידרו "¯B‡"‰ ¿≈»∆ƒ¿«»

,"Èelb"לכן‰È‰L ˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰ Ìbקייםaשל ‰‡B¯'עולמו' ƒ«»»»»∆»»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



ipblכ iz`a

להּגּלּוי אּלא) עצמם, להעֹולמֹות (לא הּוא ְְְְִֶַַָָָָָֹּבהאֹור
] ּבהּצמצּום ּדהּכּונה מּובן, ּומּזה ּבעֹולמֹות. wENqׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ¦

הּוא ׁשענינם עֹולמֹות ׁשּיתהּוּו ּבכדי היאmlrdהאֹור, [ ְְְִִִֵֶֶַָָָָ¤§¥ִ
ׁשהיה לעֹולמֹות הרצֹון יׁשלם ׁשעלֿידיֿזה ּבכדי רק ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלא

הּצמצּום ׁשּקדם ּבהאֹור עֹוד59ּתחּלה ּבזה ׁשּיׁש אּלא , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּתחּלה60ּכּונה ׁשהיה הרצֹון הפ ׁשהיא ּדכּונת61, והינּו, . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

) ּבהאֹור ׁשהיא ּכמֹו `sFqÎoiהּצמצּום xF`Wצמצם ְְְִִֶַָ¤¥ְִֵ
מהּצמצּום, ׁשּיתהּוּו ּבהעֹולמֹות ּגּלּוי ׁשּיהיה הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמֹו)
ׁשּבֹו – היא עצמֹו ּבהּצמצּום ׁשהיא ּכמֹו הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָוכּונת
ׁשה'עצמּות' והּוא מּגּלּוי, ׁשּלמעלה ההעלם ענין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמתּגּלה
להיֹות ּוביכלּתֹו הּגּלּוי ּבענין חסֿוׁשלֹום מכרח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻאינֹו

אּלא ּבהעלם. הּואiENBW(ּגם) [ׁשההעלם ההעלם ענין ְְֵֶֶַָ¤¦ְְְִֵֵֶֶֶַַַ
הּגּלּוי] ּבענין חסֿוׁשלֹום מכרח אינֹו ׁשה'עצמּות' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻמּפני
ּדעלֿידי הּצמצּום. אחרי ּׁשּנמׁש הּגּלּוי עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַהּוא
הם יכֹולים מהּצמצּום, ׁשּנתהּוּו ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּגּלּוי
ההעלם וסּבת ׁשרׁש ּגם הּגּלּוי) הרּגׁש על (נֹוסף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹלהרּגיׁש
עם זה לקּׁשר [ויׁש ה'עצמּות'. יכלת מּצד ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבהם,
נעׂשה הּתחּתֹון הּזה ׁשעֹולם ּבתחּתֹונים, ּדדירה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהענין
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מקודם.59) גם הוא התיקון בהתהוות שהרצון התיקון, עולם התהוות תהי' שאח"כ בכדי התהו וסתירת בבנין הכוונה בדוגמת

אפילו60) אור, נשאר הי' באם כי הוא הקו, נמשך ואח"כ לגמרי האור שנסתלק כזה באופן הי' שהצמצום זה על דהטעם להעיר,

ענינים: שני דבכלים לכאורה, מובן ומזה ובכ"מ). פי"ח, ח"א תער"ב (המשך הכלים התהוות להיות אפשר הי' לא הקו, אור רק

ואדרבה לגילוי, שייכות לו שאין העלם – העצמי נשארjtidענינם הי' באם שלכן והגילוי, הי'`xeהאור לא שיהי') אור (איזה

(ע"י מציאותם עצם על שנתוסף ענין כמו הוא להאור כלים שהם וזה התהוותם; להיות הואk"g`yאפשר שממנו הקו, נמשך

שיהי'lretaהתהוותם הרצון מצד רק היתה הכלים התהוות ובאם .(ielib.העלם של ענין מזה להתהוות אפשר הי' לא – בעולמות

שבהתהוותם לפי הוא מציאותם] עצם הוא זה שענין [ובפרט שבהם ההעלם ענין שנתהווה דהעלם)וזה (כוונה כוונה עוד יש

והצמצום61)כבפנים. אור בגילוי הרצון שהי' ה"ז בגילוי מאיר האוא"ס שהי' "זה תתקטז, ע' ח"ב תער"ב מהמשך להעיר

ה"ז האור oevxdוהתעלמות lehia."כביכול

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡Ï) ‡e‰רצון˙BÓÏBÚ‰Ïכשל(‡l‡ ,ÌÓˆÚרקÈelb‰Ïאור …¿»»«¿»∆»¿«ƒ
.˙BÓÏBÚa ‰È‰iL.'חטא' בדוגמת הרצון, היפך הוא הצמצום זו ומבחינה ∆ƒ¿∆»»

כמבואר אלוקית כוונה בו גם שישנה מובן צמצום ישנו שבפועל מכך אמנם

ו'תבנית', 'ציור' בשום מוגדר שאינו ה' בעצמות קשורה זו כוונה ואדרבא לקמן

'אור'. של ב'תבנית' לא אף

‰�ek‰c ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»¿««»»
הטמונה ¿ÌeˆÓv‰a¿«ƒהאלוקית

הוא[ ‰‡B¯,סּלּוקשעניינו ִ»
העולמות כלפי תפקידו כן וכמו

BÓÏBÚ˙הוא ee‰˙iL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿«»
‡e‰ Ì�È�ÚLהאורהעלם[ ∆ƒ¿»»ְֵֶ
˜¯ ‡Ï ‡È‰ישמש שהצמצום ƒ…«

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאמצעי È„Îaƒ¿≈∆«¿≈∆
˙BÓÏBÚÏ ÔBˆ¯‰ ÌÏLÈÀ¿«»»»»

‰lÁz ‰È‰Lקיים¯B‡‰a ∆»»¿ƒ»¿»
ÌeˆÓv‰ Ì„wL59‡l‡ , ∆…∆«ƒ¿∆»

‰�ek „BÚ ‰Êa LiL60 ∆≈¿∆«»»
‰ÍÙנסתרת ‡È‰L ,ÔBˆ¯‰ ∆ƒ≈∆¿»»

‰lÁz ‰È‰L61.,כאמור ∆»»¿ƒ»
מכל ומרומם מובדל ית' עצמותו

מסויים בתואר "הצטיירות"

אפילו ותבנית הגדרה ומכל

של תבנית אודות כשמדובר

סוף שסוף כיון ו"גילוי" "אור"

של זו רוממות לכן תבנית. זו גם

בשם גם נקראת ית' עצמותו

"להצטייר" מוכרח שאינו בכך מתבטאת זו רוממות מגילוי". שלמעלה "העלם

האור. והסתר העלם של במציאות גם להתגלות ביכולתו אלא "אור" של בציור

את מבטאת העלם של עניין כולה שכל הצמצום מציאות דווקא ואדרבא,

מגילוי". שלמעלה eÎc�˙ה"העלם ,e�È‰Âמאחורי העומדת ‰ÌeˆÓvה' ¿«¿¿«»««ƒ¿
a ‡È‰L BÓkשלדרגתו (ו'עולמו' ¯B‡‰זה איןֿסֹוףהיינו, ׁשאֹור ¿∆ƒ¿»ֵֶ
BÓˆÚ ÌˆÓˆהאור מבחינת הצמצום משמעות כלומר ,‡e‰ לא), ƒ¿≈«¿

בשביל רק אלא עצמו Èelbבצמצום ‰È‰iLשל¯Â‡˙BÓÏBÚ‰a ∆ƒ¿∆ƒ¿»»
Â ,ÌeˆÓv‰Ó ee‰˙iLאילו˙�eÎ'בטמונה‰ה‡È‰L BÓk ÌeˆÓv ∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿«»««ƒ¿¿∆ƒ

שלaקשורה Lמהותו Y ‡È‰ BÓˆÚ ÌeˆÓv‰דווקא‰lb˙Ó Ba ¿«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆

ÔÈ�Úוהיינו האור, ידי על שמתגלה ממה יותר ÏÚÓlL‰נעלה ÌÏÚ‰‰ ƒ¿««∆¿≈∆¿«¿»
Â ,ÈelbÓעניינוÁ¯ÎÓ B�È‡ '˙eÓˆÚ'‰L ‡e‰ומוגדרÌBÏLÂŒÒÁ ƒƒ¿∆»«¿≈À¿»«¿»

e Èelb‰ ÔÈ�Úaאדרבא.ÌÏÚ‰a (Ìb) ˙BÈ‰Ï BzÏÎÈ·כיון אמנם, ¿ƒ¿««ƒƒ»¿ƒ¿«¿∆¿≈
נעלמים. שבו והיתרון המעלה גם לכן "העלם" הינה ההעלם של מהותו שכל

במציאות מביטים כאשר כלומר

האלוקי האור בהסתר הקשורה

שמהותה כך על 'מספרת' איננה

אלא ביותר נעלה היא הפנימית

כך. על גם מסתירה «∆‡l‡היא
ב'אור' מעלה קיימת זו שמבחינה

את גם 'להאיר' ביכולתו ואדרבא

ולגלות עצמו וההסתר החושך

המוסתרת הנעלה מעלתו את

‰‰ÌÏÚׁשּגּלּויבתוכו. ÔÈ�Ú ִֶƒ¿««∆¿≈
שיהיה[ ∆מהותוÂÓL¯‚˘כלומר

של איננה‰‰ÌÏÚהאמיתית «∆¿≈
בחיצוניותו נראה שהוא כמו

קיומו כל ≈¿È�tÓƒרק‰e‡אלא
מבטא ¿»«∆eÓˆÚ'‰L˙'שהוא

ÌBÏLÂŒÒÁ Á¯ÎÓ B�È‡≈À¿»«¿»
ŒÏÚ ‡e‰ [Èelb‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ«

Èelb‰ È„ÈאורCLÓpM ¿≈«ƒ∆ƒ¿«
החלל מקום בתוך ומתגלה יורד

È„ÈŒÏÚc .ÌeˆÓv‰ È¯Á‡«¬≈«ƒ¿¿«¿≈
Èelb‰אורCLÓpLומאיר «ƒ∆ƒ¿«

ee‰˙pL ˙BÓÏBÚa»»∆ƒ¿«
Lb¯‰ ÏÚ ÛÒB�) LÈb¯‰Ï Ì‰ ÌÈÏBÎÈ ,ÌeˆÓv‰ÓמעלתÈelb‰ ≈«ƒ¿¿ƒ≈¿«¿ƒ««∆¿≈«ƒ

Ìbכשלעצמו Lאת) ÌÏÚ‰‰ ˙aÒÂ L¯Lקיים„vÓ ‡e‰L ,Ì‰a «…∆¿ƒ««∆¿≈∆»∆∆ƒ«
.'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÏÎÈכל הצמצום שלפני ה'אור' מבחינת אחרות: במילים ¿…∆»«¿

מכן לאחר שיאיר האלוקי לאור כהקדמה לשמש היא הצמצום מטרת

שמאיר האור אדרבא ה' בעצמות הקשורה עליונה יותר מבחינה אך בעולמות,

בעצמו הצמצום של מעלתו את ו'להאיר' לגלות מנת על הוא הצמצום אחרי

היא[ מציאותם שגם כיון העליונים, גם העולמות, בכל אמורים אלה דברים

וה ההעלם הצמצום.במסגרת שאחרי ‰ÔÈ�Úגילוי ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ»ƒ¿»
ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯È„cהיא,דווקא זו דירה של ‰f‰שמשמעותה ÌÏBÚL ¿ƒ»¿«¿ƒ∆»«∆
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ההעלם, עּקר הּוא הּזה ּבעֹולם ּכי לה'עצמּות', ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדירה
יכלת מּצד הּוא ׁשּבֹו ׁשההעלם ׁשּמתּגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹועלֿידי

לה'עצמּות']. ּדירה נעׂשה הּוא ְְְֲִֶַַַָָָה'עצמּות',

ׁשהאדםÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) ּדזה האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿«∆∆∆ְֲֶֶַַָָָָָָ
[ׁשּזה העליֹון רצֹון הפ לעׂשֹות ְְֲֵֶֶֶֶַָָיכֹול
ׁשה'עצמּות' מּפני הּוא ּכּנ"ל] הּצמצּום, עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָנעׂשה
ׁשּנּתן [הּכח זה ׁשּבענין אּלא ּדבר. ּבׁשּום מכרח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
ה'עצמּות' ּדיכֹולת הענין הרצֹון], הפ לעׂשֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
את עֹובד ׁשהאדם ועלֿידי והסּתר. ההעלם ּבתכלית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

ּובבחירתֹו עצמֹו ּבכח היא והעבֹודה ׁשאֹור62ה' [ּדהגם ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹ
מּכלֿ מּמּנּו, חּוץ ּדבר ואין מקֹום ּבכל הּוא ְְִִֵֵֶָָָָָאיןֿסֹוף
האדם את ּברא יכֹול, ּכל הּוא יתּבר ׁשהּוא ּכיון ְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹמקֹום
מתּגּלה עלֿידיֿזה עצמֹו], ּבכח לעבד ׁשּיּוכל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹּבאפן
חסֿוׁשלֹום לבחר ׁשּיכֹול זה (ּגם ּדהאדם הּבחירה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכח

ה'עצמּות'. יכלת מּצד הּוא הרצֹון) ְְְִֵֶֶַַָָָֹּבהפ

LÈÂהּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת עם זה הּפסּוק63לקּׁשר 64על ¿≈ְִֵֵֶַַַַַַַָ
ּבּמדרׁש ּדאיתא גֹו', בקר ויהי ערב ויהי65ויהי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

מעׂשיהן אּלּו בקר ויהי רׁשעים, ׁשל מעׂשיהן אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹערב
ּדכתיב ּכיון חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע ואיני צּדיקים, 66ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשל ּבמעׂשיהן הוי טֹוב, ּכי האֹור את אלקים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹוּירא
קסלקאּֿדעּתא ׁשּי אי ותמּוּה, חפץ. הּוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָצּדיקים
הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּומבאר רׁשעים. ּבמעׂשה חפץ ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא

החׁש מן לאֹור ויתרֹון ּתֹועלת ׁשּמעלת67ּדיׁש היינּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
נּכרת האֹור החכם68יתרֹון מעלת וכן ,החׁש מּצד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּטּפׁש68ּנּכרת וכּו'.67מּצד הרׁשע מּצד הּצּדיק מעלת , ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
מעׂשה ׁשּגם ּדכיון חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע ואיני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו

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

שכח],62) ע' תרצ"א א. [קצו, 42 שבהערה קונטרסים סה"מ ראה

עצמו בכח עבודה להיות שיוכל מקום "ניתן הראשון צמצום שע"י

ג)63)ובבחירתו". (מו, יוסף פורת ובן ב) (קד, פענח בצפנת הובאה

התורה על בעש"ט בספר הועתק מפולנאה. יוסף יעקב ר' כו' להרה"ק

ואילך. סמ"א בראשית פ' ה.64)ח"א א, ה.65)בראשית פ"ב, ב"ר

ח. פ"ג, שם ד.66)וראה א, יג)67)בראשית ב, (קהלת וכמ"ש

החושך". מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

הערכים68ֿ) ספר בארוכה וראה שם. לקהלת דוד המצודת כפירוש

סק"ג. ס"ח לחושך ביחס אור ערך ב כרך .p"yeחב"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔBzÁz‰דווקא'˙eÓˆÚ'‰Ï ‰¯Èc ‰NÚ�'ה ‰f‰של ÌÏBÚa Èk , ««¿«¬∆ƒ»¿»«¿ƒ»»«∆
ÌÏÚ‰‰ ¯wÚ ‡e‰את רק מרגיש והגשמי גשמי, הינו הזה עולם שהרי ƒ««∆¿≈

Lעצמו ‰lb˙nL È„ÈŒÏÚÂ מציאות, ‰e‡כל BaL ÌÏÚ‰‰רק ¿«¿≈∆ƒ¿«∆∆«∆¿≈∆
,'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÏÎÈ „vÓאזי‰NÚ� ‡e‰,בעצמו שלו מהותו מצד ƒ«¿…∆»«¿«¬∆
.['˙eÓˆÚ'‰Ï ‰¯Ècƒ»¿»«¿

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Ê¿«∆∆∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆

˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰Lדבר ∆»»»»«¬
‰ÔBÈÏÚשהוא ÔBˆ¯ CÙ‰≈∆¿»∆¿
L]לכך המקום f‰נתינת ∆∆

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«ƒ¿
È�tÓהראשון ‡e‰ [Ï"pk ,««ƒ¿≈

Á¯ÎÓ B�È‡ '˙eÓˆÚ'‰L∆»«¿≈À¿»
¯·c ÌeLaאינו ית' עצמותו ¿»»

כל והגדרה בתבנית מוגבל

אפילו מוגבל אינו שהיא,

גם "רצון", של בתבנית

שלו רצון אודות כשמדובר

הם והמצוות התורה בעצמו.

של שעצמותו כיון אך ה', רצון

אינו לכן זה ברצון מוגבל אינו ה'

לפיו, לנהוג האדם את מכריח

לבחור אפשרות לו ניתנת אלא

ואדרבא החפשית. בבחירתו בכך

בחירה ניתנת בו זה מצב דווקא

את מבטאת לאדם חופשית

שאינו בכך ית' עצמותו רוממות

ותבנית במגבלה אפילו מוגבל

ב'רצון' «∆‡l‡הקשורה
ÔzpL Ák‰] ‰Ê ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿»∆«…«∆ƒ«
CÙ‰ ˙BNÚÏ Ì„‡Ï»»»«¬≈∆
˙ÏBÎÈc ÔÈ�Ú‰ ,[ÔBˆ¯‰»»»ƒ¿»ƒ∆

'˙eÓˆÚ'‰בנתינת המתבטא »«¿
לאדם, בחירה ‰e‡חופש

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
מקום יש זה שבמצב כיון

ח"ו ממש מרידה של למחשבה

הוא ברוך È„ÈŒÏÚÂבקדוש .¿«¿≈
Ì„‡‰Lהחופשית בבחירתו ∆»»»

‰„B·Ú‰Â '‰ ˙‡ „·BÚ≈∆¿»¬»
BÓˆÚ ÁÎa ‡È‰ƒ¿…««¿

B˙¯ÈÁ··e62החפשית ƒ¿ƒ»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L Ì‚‰c]«¬«∆≈
¯·c ÔÈ‡Â ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿≈»»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ ıeÁƒ∆ƒ»»
‡e‰ C¯a˙È ‡e‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»≈

,[BÓˆÚ ÁÎa „·ÚÏ ÏÎeiL ÔÙ‡a Ì„‡‰ ˙‡ ‡¯a ,ÏBÎÈ Ïk…»»»∆»»»¿…∆∆««¬…¿…««¿
L ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚשל האמיתית ‰ÈÁa¯‰המציאות Ákשניתן «¿≈∆ƒ¿«∆∆…««¿ƒ»

(בידיו Ì„‡‰cכוללCÙ‰a ÌBÏLÂŒÒÁ ¯Á·Ï ÏBÎiL ‰Ê Ìb ¿»»»«∆∆»ƒ¿…«¿»¿≈∆
.'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÏÎÈ „vÓ ‡e‰ (ÔBˆ¯‰»»ƒ«¿…∆»«¿

˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
·BËŒÌLŒÏÚa‰63ÏÚ «««≈«

˜eÒt‰64היום אודות שנאמר «»
הבריאה של È‰ÈÂ"«¿ƒהראשון

,"'B‚ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú∆∆«¿ƒ…∆
‡˙È‡cכך על (=שמובא) ¿ƒ»
L¯„na65שהמיליםÈ‰ÈÂ" «ƒ¿»«¿ƒ
"·¯Úבחושך ‡elהקשורות ∆∆≈

ÌÈÚL¯ ÏL Ô‰ÈNÚÓ«¬≈∆∆¿»ƒ
·˜¯"והמילים È‰ÈÂ"«¿ƒ…∆

באור Ô‰ÈNÚÓהקשורות el‡≈«¬≈∆
Ú„BÈ È�È‡Â ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈ƒ≈«

ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a,כלומר ¿≈∆≈∆»≈
מציאות יצר הוא ברוך הקדוש

של המאירים מעשיהם ישנם בה

של החשוכים ומעשיהם אלה

זה מעלתם שניכרת מבלי אלה

זה È˙Îc·אלא,על ÔÂÈk≈»ƒ¿ƒ
‡66iÂ"ÌÈ˜Ï(=שכתוב) ‡¯ ««¿¡…ƒ

ÈÂ‰ ,"·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡∆»ƒ¡≈
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆«ƒƒ

ıÙÁ ‡e‰זה מפסוק כלומר »≈
בוחרמובן הוא ברוך שהקדוש

בו ורואה ב"אור" דווקא ורוצה

הטוב הצד Âאת כך. על ¿אומר
שהדבר טוב, שם »̇«deÓ,הבעל

‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ CiL CÈ‡≈«»»«¿»«¿»
הדעת) על ∆e‰L‡(=שיעלה

.ÌÈÚL¯ ‰NÚÓa ıÙÁ»≈¿«¬≈¿»ƒ
,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯‡·Óe¿»≈«««≈
ÔB¯˙ÈÂ ˙ÏÚBz LÈc¿≈∆∆¿ƒ¿

ÔÓדווקאB‡Ï¯הנגרמות »ƒ
CLÁ‰67˙ÏÚnL e�ÈÈ‰ , «…∆«¿∆«¬«

˙¯k� ¯B‡‰ ÔB¯˙È68 ƒ¿»ƒ∆∆
דווקא ‰CLÁ,ומתגלה „vÓƒ««…∆

˙¯kp ÌÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ÔÎÂ68 ¿≈«¬«∆»»ƒ∆∆
דווקא »vÓƒ„ומתגלה

Lth‰67˜Ècv‰ ˙ÏÚÓ , «ƒ≈«¬«««ƒ
דווקא ‰¯ÚLמתגלה „vÓƒ«»»»
e‰ÊÂ .'eÎÂבלשון הפירוש ¿¿∆

ÊÈ‡a‰חז"ל Ú„BÈ È�È‡Â"¿≈ƒ≈«¿≈∆
ÌbL ÔÂÈÎc ,"ıÙÁ Ô‰Ó≈∆»≈¿≈»∆«

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



כי `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ההעלם, עּקר הּוא הּזה ּבעֹולם ּכי לה'עצמּות', ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדירה
יכלת מּצד הּוא ׁשּבֹו ׁשההעלם ׁשּמתּגּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹועלֿידי

לה'עצמּות']. ּדירה נעׂשה הּוא ְְְֲִֶַַַָָָה'עצמּות',

ׁשהאדםÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) ּדזה האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿«∆∆∆ְֲֶֶַַָָָָָָ
[ׁשּזה העליֹון רצֹון הפ לעׂשֹות ְְֲֵֶֶֶֶַָָיכֹול
ׁשה'עצמּות' מּפני הּוא ּכּנ"ל] הּצמצּום, עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָנעׂשה
ׁשּנּתן [הּכח זה ׁשּבענין אּלא ּדבר. ּבׁשּום מכרח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאינֹו
ה'עצמּות' ּדיכֹולת הענין הרצֹון], הפ לעׂשֹות ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָלאדם
את עֹובד ׁשהאדם ועלֿידי והסּתר. ההעלם ּבתכלית ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

ּובבחירתֹו עצמֹו ּבכח היא והעבֹודה ׁשאֹור62ה' [ּדהגם ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹ
מּכלֿ מּמּנּו, חּוץ ּדבר ואין מקֹום ּבכל הּוא ְְִִֵֵֶָָָָָאיןֿסֹוף
האדם את ּברא יכֹול, ּכל הּוא יתּבר ׁשהּוא ּכיון ְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹמקֹום
מתּגּלה עלֿידיֿזה עצמֹו], ּבכח לעבד ׁשּיּוכל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹּבאפן
חסֿוׁשלֹום לבחר ׁשּיכֹול זה (ּגם ּדהאדם הּבחירה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכח

ה'עצמּות'. יכלת מּצד הּוא הרצֹון) ְְְִֵֶֶַַָָָֹּבהפ

LÈÂהּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת עם זה הּפסּוק63לקּׁשר 64על ¿≈ְִֵֵֶַַַַַַַָ
ּבּמדרׁש ּדאיתא גֹו', בקר ויהי ערב ויהי65ויהי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

מעׂשיהן אּלּו בקר ויהי רׁשעים, ׁשל מעׂשיהן אּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹערב
ּדכתיב ּכיון חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע ואיני צּדיקים, 66ׁשל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשל ּבמעׂשיהן הוי טֹוב, ּכי האֹור את אלקים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹוּירא
קסלקאּֿדעּתא ׁשּי אי ותמּוּה, חפץ. הּוא ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָצּדיקים
הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּומבאר רׁשעים. ּבמעׂשה חפץ ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא

החׁש מן לאֹור ויתרֹון ּתֹועלת ׁשּמעלת67ּדיׁש היינּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
נּכרת האֹור החכם68יתרֹון מעלת וכן ,החׁש מּצד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּטּפׁש68ּנּכרת וכּו'.67מּצד הרׁשע מּצד הּצּדיק מעלת , ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
מעׂשה ׁשּגם ּדכיון חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע ואיני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוזהּו
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שכח],62) ע' תרצ"א א. [קצו, 42 שבהערה קונטרסים סה"מ ראה

עצמו בכח עבודה להיות שיוכל מקום "ניתן הראשון צמצום שע"י

ג)63)ובבחירתו". (מו, יוסף פורת ובן ב) (קד, פענח בצפנת הובאה

התורה על בעש"ט בספר הועתק מפולנאה. יוסף יעקב ר' כו' להרה"ק

ואילך. סמ"א בראשית פ' ה.64)ח"א א, ה.65)בראשית פ"ב, ב"ר

ח. פ"ג, שם ד.66)וראה א, יג)67)בראשית ב, (קהלת וכמ"ש

החושך". מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי

הערכים68ֿ) ספר בארוכה וראה שם. לקהלת דוד המצודת כפירוש

סק"ג. ס"ח לחושך ביחס אור ערך ב כרך .p"yeחב"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔBzÁz‰דווקא'˙eÓˆÚ'‰Ï ‰¯Èc ‰NÚ�'ה ‰f‰של ÌÏBÚa Èk , ««¿«¬∆ƒ»¿»«¿ƒ»»«∆
ÌÏÚ‰‰ ¯wÚ ‡e‰את רק מרגיש והגשמי גשמי, הינו הזה עולם שהרי ƒ««∆¿≈

Lעצמו ‰lb˙nL È„ÈŒÏÚÂ מציאות, ‰e‡כל BaL ÌÏÚ‰‰רק ¿«¿≈∆ƒ¿«∆∆«∆¿≈∆
,'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÏÎÈ „vÓאזי‰NÚ� ‡e‰,בעצמו שלו מהותו מצד ƒ«¿…∆»«¿«¬∆
.['˙eÓˆÚ'‰Ï ‰¯Ècƒ»¿»«¿

‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Ê¿«∆∆∆
‰Êc ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»¿∆

˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰Lדבר ∆»»»»«¬
‰ÔBÈÏÚשהוא ÔBˆ¯ CÙ‰≈∆¿»∆¿
L]לכך המקום f‰נתינת ∆∆

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈«ƒ¿
È�tÓהראשון ‡e‰ [Ï"pk ,««ƒ¿≈

Á¯ÎÓ B�È‡ '˙eÓˆÚ'‰L∆»«¿≈À¿»
¯·c ÌeLaאינו ית' עצמותו ¿»»

כל והגדרה בתבנית מוגבל

אפילו מוגבל אינו שהיא,

גם "רצון", של בתבנית

שלו רצון אודות כשמדובר

הם והמצוות התורה בעצמו.

של שעצמותו כיון אך ה', רצון

אינו לכן זה ברצון מוגבל אינו ה'

לפיו, לנהוג האדם את מכריח

לבחור אפשרות לו ניתנת אלא

ואדרבא החפשית. בבחירתו בכך

בחירה ניתנת בו זה מצב דווקא

את מבטאת לאדם חופשית

שאינו בכך ית' עצמותו רוממות

ותבנית במגבלה אפילו מוגבל

ב'רצון' «∆‡l‡הקשורה
ÔzpL Ák‰] ‰Ê ÔÈ�ÚaL∆¿ƒ¿»∆«…«∆ƒ«
CÙ‰ ˙BNÚÏ Ì„‡Ï»»»«¬≈∆
˙ÏBÎÈc ÔÈ�Ú‰ ,[ÔBˆ¯‰»»»ƒ¿»ƒ∆

'˙eÓˆÚ'‰בנתינת המתבטא »«¿
לאדם, בחירה ‰e‡חופש

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«∆¿≈¿∆¿≈
מקום יש זה שבמצב כיון

ח"ו ממש מרידה של למחשבה

הוא ברוך È„ÈŒÏÚÂבקדוש .¿«¿≈
Ì„‡‰Lהחופשית בבחירתו ∆»»»

‰„B·Ú‰Â '‰ ˙‡ „·BÚ≈∆¿»¬»
BÓˆÚ ÁÎa ‡È‰ƒ¿…««¿

B˙¯ÈÁ··e62החפשית ƒ¿ƒ»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L Ì‚‰c]«¬«∆≈
¯·c ÔÈ‡Â ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰¿»»¿≈»»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ ıeÁƒ∆ƒ»»
‡e‰ C¯a˙È ‡e‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»≈

,[BÓˆÚ ÁÎa „·ÚÏ ÏÎeiL ÔÙ‡a Ì„‡‰ ˙‡ ‡¯a ,ÏBÎÈ Ïk…»»»∆»»»¿…∆∆««¬…¿…««¿
L ‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚשל האמיתית ‰ÈÁa¯‰המציאות Ákשניתן «¿≈∆ƒ¿«∆∆…««¿ƒ»

(בידיו Ì„‡‰cכוללCÙ‰a ÌBÏLÂŒÒÁ ¯Á·Ï ÏBÎiL ‰Ê Ìb ¿»»»«∆∆»ƒ¿…«¿»¿≈∆
.'˙eÓˆÚ'‰ ˙ÏÎÈ „vÓ ‡e‰ (ÔBˆ¯‰»»ƒ«¿…∆»«¿

˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«
·BËŒÌLŒÏÚa‰63ÏÚ «««≈«

˜eÒt‰64היום אודות שנאמר «»
הבריאה של È‰ÈÂ"«¿ƒהראשון

,"'B‚ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú∆∆«¿ƒ…∆
‡˙È‡cכך על (=שמובא) ¿ƒ»
L¯„na65שהמיליםÈ‰ÈÂ" «ƒ¿»«¿ƒ
"·¯Úבחושך ‡elהקשורות ∆∆≈

ÌÈÚL¯ ÏL Ô‰ÈNÚÓ«¬≈∆∆¿»ƒ
·˜¯"והמילים È‰ÈÂ"«¿ƒ…∆

באור Ô‰ÈNÚÓהקשורות el‡≈«¬≈∆
Ú„BÈ È�È‡Â ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈ƒ≈«

ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a,כלומר ¿≈∆≈∆»≈
מציאות יצר הוא ברוך הקדוש

של המאירים מעשיהם ישנם בה

של החשוכים ומעשיהם אלה

זה מעלתם שניכרת מבלי אלה

זה È˙Îc·אלא,על ÔÂÈk≈»ƒ¿ƒ
‡66iÂ"ÌÈ˜Ï(=שכתוב) ‡¯ ««¿¡…ƒ

ÈÂ‰ ,"·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡∆»ƒ¡≈
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆«ƒƒ

ıÙÁ ‡e‰זה מפסוק כלומר »≈
בוחרמובן הוא ברוך שהקדוש

בו ורואה ב"אור" דווקא ורוצה

הטוב הצד Âאת כך. על ¿אומר
שהדבר טוב, שם »̇«deÓ,הבעל

‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ CiL CÈ‡≈«»»«¿»«¿»
הדעת) על ∆e‰L‡(=שיעלה

.ÌÈÚL¯ ‰NÚÓa ıÙÁ»≈¿«¬≈¿»ƒ
,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯‡·Óe¿»≈«««≈
ÔB¯˙ÈÂ ˙ÏÚBz LÈc¿≈∆∆¿ƒ¿

ÔÓדווקאB‡Ï¯הנגרמות »ƒ
CLÁ‰67˙ÏÚnL e�ÈÈ‰ , «…∆«¿∆«¬«

˙¯k� ¯B‡‰ ÔB¯˙È68 ƒ¿»ƒ∆∆
דווקא ‰CLÁ,ומתגלה „vÓƒ««…∆

˙¯kp ÌÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ÔÎÂ68 ¿≈«¬«∆»»ƒ∆∆
דווקא »vÓƒ„ומתגלה

Lth‰67˜Ècv‰ ˙ÏÚÓ , «ƒ≈«¬«««ƒ
דווקא ‰¯ÚLמתגלה „vÓƒ«»»»
e‰ÊÂ .'eÎÂבלשון הפירוש ¿¿∆

ÊÈ‡a‰חז"ל Ú„BÈ È�È‡Â"¿≈ƒ≈«¿≈∆
ÌbL ÔÂÈÎc ,"ıÙÁ Ô‰Ó≈∆»≈¿≈»∆«
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ipblכב iz`a

לֹומר מקֹום יׁש צּדיקים, למעׂשה ּכּסא הּוא ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָהרׁשעים
וּירא נאמר לכ חסֿוׁשלֹום, אחד ּבאחדּות נכנס ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהּכל
ּכי צּדיקים, ׁשל מעׂשיהן אּלּו טֹוב ּכי האֹור את ֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלקים
ׁשם מבאר [ועלּֿפיֿזה הבּדלה צרי הרׁשעים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבמעׂשה

עדֹותי,69הּכתּוב אל רגלי ואׁשיבה ּדרכי חׁשבּתי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
יג]. סעיף ְְְִִַָּכדלקּמן

CÈ¯ˆÂהאֹור ׁשּיתרֹון ּדזה הּואxMpלהבין, מהחׁש ¿»ƒְְְִִֶֶָָ¦¨ֵֶַֹ
ׁשעלֿידי נּכרzEzigRd(לכאֹורה) ּדהחׁש ְְִֵֶַָ©§¦ְִֶַָֹ

מעׂשה ּגם זה ׁשּמּפני לֹומר ׁשּי ואי האֹור, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָיתרֹון
אחד ּבאחדּות נכנס (חׁש) לֹומר,70הרׁשעים ויׁש . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

היא החׁש עלֿידי נּכר האֹור ׁשּיתרֹון ּבזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדהּכּונה
נּכר הרׁשעים ּבמעׂשה לבחר האפׁשרּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשעלֿידי
עבֹודה החפׁשית, ּבבחירתם הּוא הּצּדיקים ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמעׂשה
מתּגּלה עצמֹו ּבכח העבֹודה ׁשעלֿידי וכיון עצמם. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבכח
יכלת מּצד הּוא הרׁשעים ּבמעׂשה לבחר האפׁשרּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּגם
ּבמעׂשה חפץ ׁשהּוא לֹומר מקֹום לכן ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָה'עצמּות',
אחדּותֹו ּגּלּוי [וכן ּדלמעלה ׁשהּתענּוג היינּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהרׁשעים,

ּגם הּוא אחד] ּבאחדּות נכנס – יתּברzExWt`dA ְְְְִִֵֶַַַָָ§¨¤§¨
את אלקים וּירא נאמר ּולכ הרׁשעים. ּבמעׂשה ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבחר

טֹו ּכי ּדוקא.האֹור צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהן חפץ ׁשהּוא ב, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשניp‰Â‰ח) הּצמצּום ּדבכּונת ו) (סעיף לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
הּצמצּום וׁשעלֿידי הּגּלּוי, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָענינים.
יכלת ׁשּמּצד מּגּלּוי) (ׁשּלמעלה ההעלם ענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמתּגּלה

מקֹומֹות ּבכּמה ּדמבאר ּולהֹוסיף, ׁשּגם71ה'עצמּות'. ְְְְְִִֶַַַָָָֹ
ׁשּכּונת ענינים. ׁשני הּגּלּוי, ּבׁשביל הּצמצּום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּבכּונת
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נט.69) קיט, שהחושךdyrpyדלהפירוש70)תהלים ע"י בהאור לטעותjtdpיתרון מקום יש ובכ"מ) א פרק ההילולא (המשך לאור

האור שיתרון להפירוש משא"כ לזכיות. זדונות דהפיכת להעילוי להגיע בכדי ואשוב" "אחטא שרואיםxkipשיהי' zigtdzeע"י

רצון מעוררת זו ידיעה אדרבה, הרי – סה"מ71)מהחושך.z`vlדחושך תתקכד. ע' תער"ב המשך תקט. ע' ד. ע' תרס"ו המשך

ובכ"מ. .32 ע' ה'תש"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡qk ‡e‰ ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓהמשרת,ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓÏלכןLÈ «¬≈»¿»ƒƒ≈¿«¬≈«ƒƒ≈
ÌBÏLÂŒÒÁ „Á‡ ˙e„Á‡a Ò�Î� Ïk‰L ¯ÓBÏ ÌB˜Óכלומר »«∆«…ƒ¿«¿«¿∆»«¿»

חשובים להיות יכולים רשעים של שמעשיהם לחשוב אפשרות שישנה

צדיקים של BË·כמעשיהם Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡� CÎÏ ,¿»∆¡«««¿¡…ƒ∆»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰ÈNÚÓ el‡≈«¬≈∆∆«ƒƒ

aדווקא Èk התייחסות, ƒ¿
ˆ¯Èל ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓC «¬≈»¿»ƒ»ƒ

ניכרת‰·Ïc‰,ליצור שתהיה «¿»»
הצדיקים של מעשיהם מעלת

ÌL ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆¿»≈»
·e˙k‰69ÈÎ¯c Èz·LÁ «»ƒ«¿ƒ¿»»

Ï‡ ÈÏ‚¯ ‰·ÈL‡Â»»ƒ»«¿«∆
ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k ,EÈ˙B„Ú≈∆¿ƒ¿«»¿ƒ

.[‚Èהבעל של זו תורה כאן עד

טוב. שם

‰Êc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿∆
¯B‡‰ ÔB¯˙iLנּכרÓתוך ∆ƒ¿»ִָ≈

(‰¯B‡ÎÏ) ‡e‰ CLÁ‰«…∆ƒ¿»
È„ÈŒÏÚLהּפחיתּות ∆«¿≈ְִַ

¯B‡‰ ÔB¯˙È ¯k� CLÁ‰c¿«…∆ƒ»ƒ¿»
ליד "עומד" האור כאשר כלומר

של פחיתותו ניכרת אזי החושך

יותר בולטת כך ומתוך החושך

האור אומרת,מעלת זאת

משרת החושך בה שהצורה

האור מעלת את לגלות ועוזר

ניתן לא כמה עד מדגישה דווקא

ביניהם CiLלהשוות CÈ‡Â¿≈«»
‰Ê È�tnL ¯ÓBÏשהחושך «∆ƒ¿≈∆

מקום היה לכן האור את משרת

ש NÚÓ‰לחשוב Ìb««¬≈
) ÌÈÚL¯‰בשם הנקראים »¿»ƒ

˙e„Á‡a Ò�Î� ('CLÁ'…∆ƒ¿»¿«¿
„Á‡צדיקים של מעשיהם עם ∆»

'אור') בשם 70LÈÂ(הנקראים .¿≈
,¯ÓBÏמדובר אלא בפועל, הנעשים רשעים של מעשיהם אודות מדובר שלא «

ה עצם �k¯לכך.‡Â¯˘Ù˙אודות ¯B‡‰ ÔB¯˙iL ‰Êa ‰�ek‰cÈ„ÈŒÏÚ ¿««»»»∆∆ƒ¿»ƒ»«¿≈
È„ÈŒÏÚL ‡È‰ ,CLÁ‰עצם‰NÚÓa ¯Á·Ï ˙e¯LÙ‡‰ «…∆ƒ∆«¿≈»∆¿»ƒ¿…¿«¬≈

,˙ÈLÙÁ‰ Ì˙¯ÈÁ·a ‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚnL ¯k� ÌÈÚL¯‰»¿»ƒƒ»∆«¬≈««ƒƒƒ¿ƒ»»«»¿ƒ
ב שמדובר LהנעשיתB·Ú„‰ניכר ÔÂÈÎÂ .ÌÓˆÚ ÁÎa,כאמורÈ„ÈŒÏÚ ¬»¿…««¿»¿≈»∆«¿≈

‰„B·Ú‰הנעשית האדם ÌbLשל ‰lb˙Ó BÓˆÚ ÁÎaעצם »¬»¿…««¿ƒ¿«∆∆«
˙ÏÎÈ „vÓ ‡e‰ ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓa ¯Á·Ï ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»ƒ¿…¿«¬≈»¿»ƒƒ«¿…∆

ÔÎÏ ,'˙eÓˆÚ'‰היהL ¯ÓBÏ ÌB˜Óהוא ברוך ıÙÁהקדוש ‡e‰ »«¿»≈»«∆»≈
'ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓ'aאפשרות בעצם אלוקית תכלית שישנה כלומר ¿«¬≈»¿»ƒ

טוב בלא ‰e�ÈÈהבחירה ,«¿
לומר מקום ¬»»∆e�Úz‰L‚שהיה

‰ÏÚÓÏcברוך הקדוש של ƒ¿«¿»
‡B˙e„Áהוא Èelb ÔÎÂ]¿≈ƒ«¿

Y C¯a˙Èמשמעות שזו ƒ¿»≈
טוב: שם הבעל של המילים

‡e‰ [„Á‡ ˙e„Á‡a Ò�Î�ƒ¿«¿«¿∆»
בוחר שהאדם בכך רק לא

אלא צדיקים, של »Ìbבמעשיהם
Á·Ï¯האפׁשרּותעצםּב ְְֶָָƒ¿…

CÎÏe .ÌÈÚL¯‰ ‰NÚÓa¿«¬≈»¿»ƒ¿»
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡�∆¡«««¿¡…ƒ∆

,·BË Èk ¯B‡‰כיוןLבסופו »ƒ∆
עצמותו שלגבי למרות דבר, של

וה"חושך" ה"אור" מציאות

החפשית בבחירתו אך שוים,

ıÙÁ ‡e‰ובוחרÔ‰ÈNÚÓa »≈¿«¬≈∆
.‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ«¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â (Á¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
˙�eÎ·c (Â ÛÈÚÒ)'ה ¿ƒƒ¿«»«

מאחורי ¿ÌeˆÓv‰«ƒהעומדת
.ÌÈ�È�Ú È�Lהאחד הענין ¿≈ƒ¿»ƒ

כהקדמה משמש שהצמצום הוא,

Èelb‰ ÏÈ·Laלאחר שיהיה ƒ¿ƒ«ƒ
בעולמות Âמכן השני, ¿הענין

משמש איננו שהצמצום הוא,

לענין להגיע מנת על כאמצעי

ש אלא ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאחר
ÌeˆÓv‰בעצמו‰lb˙Ó «ƒ¿ƒ¿«∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««∆¿≈∆¿«¿»
˙ÏÎÈ „vnL (ÈelbÓƒƒ∆ƒ«¿…∆

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Óc ,ÛÈÒB‰Ïe .˙eÓˆÚ‰71ÌbLכשמדובר »«¿¿ƒƒ¿…»¿«»¿∆«
הקיים הראשון העניין ‰vאודות ˙�eÎa,ÌeˆÓמשמש היותו כלומר, ¿«»««ƒ¿

‰Èelb,כאמצעי ÏÈ·Laישנם בזה גם ÌÈ�È�Ú.הרי È�Lהדברים הסברת ƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
את ממלא היה סוף אין אור העולמות בריאת לפני כאמור, לקמן: האמורים

בריאת לצורך העולמות. לעמידת "מקום" היה שלא כך החלל' 'מקום
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

לפני ׁשהאיר איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגּלּוי ּבכדי היא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַהּצמצּום
החלל מקֹום ממּלא ׁשהיה (האֹור ּגם72הּצמצּום יהיה ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

להיֹות אפׁשר היה לא הּצמצּום, ּדקדם ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּבעֹולמֹות.
ּבעֹולמֹות, הּגּלּוי היה לא ּובמילא העֹולמֹות, ְְִִֵַָָָָָָָֹמציאּות
יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגּלּוי נתחּדׁש הּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַועלֿידי
ּדפנימּיּות הּגּלּוי יהיה הּצמצּום וׁשעלֿידי ּבעֹולמֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּגם
ממּלא ׁשהיה מהאֹור ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָועצמּות
מקֹום ממּלא ׁשהיה ּדהאֹור ׁשם, ּומבאר החלל. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹמקֹום
הּקו ׁשהמׁשכת (היינּו הּקו ּדאֹור ההעלם הּוא ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהחלל
אֹור (ׁשרׁש) ההעלם), ּדגּלּוי ּבאפן היא זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹמאֹור
מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ׁשּלמעלה והאֹור ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּממּלא,
אי להבין, וצרי הּסֹובב. אֹור (ׁשרׁש) הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהחלל
אפּלּו האיר ׁשּלא ּכזה נעלה ּגּלּוי ּבהעֹולם ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
העֹולם יתּבּטל לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּצמצּום, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹקדם

ְִִמּמציאּותֹו.

הּמּגידp‰Â‰ט) הרב ּתֹורת הּפסּוק73ידּועה עׂשה74על ¿ƒ≈ְֲִֵַַַַַַָָָ
- והאדם ׁשהּקּב"ה ּכסף, חצֹוצרֹות ׁשּתי ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָל
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בתחלתם.72) שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער ע"ח ד.73)ראה (מה, בהעלותך פ' תורה אור

– ובארוכה ואילך). שנז (ס"ע ו צח, לתהלים אור) (יהל באוה"ת ונתבארה הובאה קלד). סימן – ואילך תשמ"א קה"ת בהוצאת

ואילך. תשצ) (ע' פשפ"ד ח"ב תער"ב ב.74)בהמשך יו"ד, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'חלל' שנשאר כך הגדול האור את וגנז סילק הוא ברוך הקדוש העולמות

אור, והאיר חזר הוא ברוך הקדוש מכן לאחר העולמות. לעמידת פנוי' ו'מקום

ביתר הדברים הסברת להכילו. יוכלו שהעולמות כך מצוצמם באור מדובר אך

גבוה הרב של השכל' 'עולם תלמידו. עם ללמוד הניגש לרב משל פרטיות:

התלמיד. של השכל' מ'עולם

סוגיא בלימוד עוסק הרב כאשר

הרי עצמו לבין בינו מסויימת

רובד את רק לא מבין הוא

חלק את גם אלא שבה ה'פשט'

של שכלו זאת לעומת ה'סוד'.

ב'סוד' כלל תופש איננו התלמיד

באמת אך ב'פשט'. רק אלא

לעומת הרב של שכלו רוממות

כאשר גם היא התלמיד של שכלו

ה'פשט' חלק בלימוד עוסק הרב

זה ברובד שגם כיוון שבסוגיא

דבר ולהבין להרחיב ביכולתו

לעומת קץ, אין עד דבר מתוך

ביכולתו אשר התלמיד שכל

וקיצור סיכום את רק להבין

הסוגיא וקיצור סיכום הענין.

על הרב. של שכלו בתוך חבויים

אודות מחשבתו את לסלק הרב

את ולתמצת ולצמצם ה'סוד'

כך ה'פשט' בחלק הבנתו

אצל להיקלט יוכלו שהדברים

של 'מקומו' בשם נקראת התלמיד של שכלו דרגת אחרות: במילים תלמידו.

בו. מכוסה אך הרב של שכלו בתוך גם כאמור נמצא זה 'מקום' התלמיד.

התלמיד ש'מקום' באופן זה 'מקום' את ממלאה ה'פשט' בחלק הרב של הבנתו

נחשב אינו לגביו כלל, זה ל'מקום' שייך שאינו ה'סוד' חלק לעומת ניכר, אינו

כלל.

הגדול אורו אודות מדובר כאשר מעלה. כלפי אמורים הדברים כביכול כן כמו

לעמידת 'מקום' היה שלא כך מאיר היה תחילה אשר הוא ברוך הקדוש של

הצמצום'. שלפני סוף אין 'אור בשם מכונה זה אור ומידה. גבול בעלי עולמות

התחתונה המדריגה סוף. אין בבחינת שתיהן אשר מדריגות שתי ישנם זה באור

הוא הצמצום לאחרי אך גבול, בעל בלתי הינו הצמצום שלפני למרות באור,

כבר כביכול, זו, מדריגה להכילו. יוכלו שהעולמות כך ו'מתקצר' 'מתמעט'

ז ואין אליו, שייכת היא כלומר העולמות, 'מקום' את ממלאה היא המתחילה

היא אשר יותר העליונה המדריגה ניכר. איננו זה 'מקום' הצמצום שלפני אלא

כלל שייכת איננה הצמצום שלפני סוף אין אור של ועצמותו בפנימיותו קשורה

לגביה. כאין נחשב הוא זה, ל'מקום'

את ממלא שהיה 'האור בשם נקראת היא הצמצום לפני התחתונה, המדריגה

בשם נקראת היא בעולמות, הארתה לצורך הצטמצמותה ולאחר החלל' מקום

הקו'. 'אור

עניין עניינים. שני ישנם הצמצום אחרי בעולמות ה' אור בהתגלות כאמור,

הוא העומדתekL�˙אחד ה' ∆«»«
‰È‡,מאחורי ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ

L È„Îaאותו¯B‡c Èelb‰ ƒ¿≈∆«ƒ¿
¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡תחילה ≈∆≈ƒ

גבול בלי של ≈¿È�ÙÏƒבאופן
) ÌeˆÓv‰אודות מדובר «ƒ¿

‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰את »∆»»¿«≈
'ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó'72‰È‰È ( ¿∆»»ƒ¿∆

על האופן, באותו »Ìbכעת
.˙BÓÏBÚaמתאפשר זה ודבר »»

כיון הצמצום ידי ∆…¿Ì„˜cעל
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿…»»∆¿»
˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ
‡Ï ‡ÏÈÓ·e ,˙BÓÏBÚ‰»»¿≈»…

Èelb‰ ‰È‰להיות תוךaיכול »»«ƒ»
È„ÈŒÏÚÂה ,˙BÓÏBÚ»¿«¿≈

Èelb‰L LcÁ˙� ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿«≈∆«ƒ
Ìb ‰È‰È ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈ƒ¿∆«

Â .˙BÓÏBÚaהוא שני עניין »»¿
‰È‰È ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈ�Ùc Èelb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»

‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Óאת ÌLבתחילה ¯‡·Óe .'ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó' ≈»∆»»¿«≈¿∆»»¿…»»
לעיל המוזכרים מקומות הקיימות,באותם אלה מדריגות שתי בין שההבדל

הוא הצמצום שלפני סוף אין lÓÓ‡באור ‰È‰L ¯B‡‰cאתÌB˜Ó' ¿»∆»»¿«≈¿
'ÌÏÚ‰'‰ ‡e‰ 'ÏÏÁ‰הנעלם השורש (‰Èכלומר Âw‰ ¯B‡ce�È ∆»»«∆¿≈¿«««¿

˙ÎLÓ‰Lוהתגלות‰Ê ¯B‡Ó Âw‰אלא חידוש איננה הצמצום שלפני ∆«¿»«««≈∆
ÌÏÚ‰‰ Èel‚c ÔÙ‡a ‡È‰התגלות היא ממנו הקו אור התגלות כלומר ƒ¿…∆¿ƒ«∆¿≈

נעלמת בצורה כן לפני בו קיים שהיה מה (של את), ממלא שהיה זה אור

גם הוא החלל ÂשלL¯Lהמקום ,‡lÓn‰ ¯B‡ זאת) ‰‡B¯לעומת …∆«¿«≈¿»
‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlLאת) ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜ÓהL¯L ∆¿«¿»≈»∆»»¿«≈¿∆»»…∆

ÌÏBÚ‰aשל ‰È‰iL ¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .··Bq‰ ¯B‡ («≈¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆ƒ¿∆¿»»
ŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌeˆÓv‰ Ì„˜ elÙ‡ ¯È‡‰ ‡lL ‰Êk ‰ÏÚ� Èelbƒ«¬∆»∆∆…≈ƒ¬ƒ…∆«ƒ¿¿««

.B˙e‡ÈˆnÓ ÌÏBÚ‰ Ïha˙È ‡Ï ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ
(Ëנוספת בצורה זו שאלה נשאלת זה ‰¯·בסעיף ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈¿»«»«

„Èbn‰73ממזריטש˜eÒt‰ ÏÚ74˙B¯ˆBˆÁ ÈzL EÏ ‰NÚ" ««ƒ««»¬≈¿¿≈¬¿
Y Ì„‡‰Â ‰"aw‰L ,"ÛÒkנאמר שעליהם כיון ישראל, בני כלומר ∆∆∆«»»¿»»»
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כג `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

לפני ׁשהאיר איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגּלּוי ּבכדי היא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַהּצמצּום
החלל מקֹום ממּלא ׁשהיה (האֹור ּגם72הּצמצּום יהיה ( ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

להיֹות אפׁשר היה לא הּצמצּום, ּדקדם ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּבעֹולמֹות.
ּבעֹולמֹות, הּגּלּוי היה לא ּובמילא העֹולמֹות, ְְִִֵַָָָָָָָֹמציאּות
יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ׁשהּגּלּוי נתחּדׁש הּצמצּום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַועלֿידי
ּדפנימּיּות הּגּלּוי יהיה הּצמצּום וׁשעלֿידי ּבעֹולמֹות. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּגם
ממּלא ׁשהיה מהאֹור ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָועצמּות
מקֹום ממּלא ׁשהיה ּדהאֹור ׁשם, ּומבאר החלל. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹמקֹום
הּקו ׁשהמׁשכת (היינּו הּקו ּדאֹור ההעלם הּוא ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהחלל
אֹור (ׁשרׁש) ההעלם), ּדגּלּוי ּבאפן היא זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֹמאֹור
מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור ׁשּלמעלה והאֹור ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּממּלא,
אי להבין, וצרי הּסֹובב. אֹור (ׁשרׁש) הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהחלל
אפּלּו האיר ׁשּלא ּכזה נעלה ּגּלּוי ּבהעֹולם ׁשּיהיה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
העֹולם יתּבּטל לא ואףֿעלּֿפיֿכן הּצמצּום, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹקדם

ְִִמּמציאּותֹו.

הּמּגידp‰Â‰ט) הרב ּתֹורת הּפסּוק73ידּועה עׂשה74על ¿ƒ≈ְֲִֵַַַַַַָָָ
- והאדם ׁשהּקּב"ה ּכסף, חצֹוצרֹות ׁשּתי ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָל
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בתחלתם.72) שערים ומבוא חיים אוצרות ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער ע"ח ד.73)ראה (מה, בהעלותך פ' תורה אור

– ובארוכה ואילך). שנז (ס"ע ו צח, לתהלים אור) (יהל באוה"ת ונתבארה הובאה קלד). סימן – ואילך תשמ"א קה"ת בהוצאת

ואילך. תשצ) (ע' פשפ"ד ח"ב תער"ב ב.74)בהמשך יו"ד, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'חלל' שנשאר כך הגדול האור את וגנז סילק הוא ברוך הקדוש העולמות

אור, והאיר חזר הוא ברוך הקדוש מכן לאחר העולמות. לעמידת פנוי' ו'מקום

ביתר הדברים הסברת להכילו. יוכלו שהעולמות כך מצוצמם באור מדובר אך

גבוה הרב של השכל' 'עולם תלמידו. עם ללמוד הניגש לרב משל פרטיות:

התלמיד. של השכל' מ'עולם

סוגיא בלימוד עוסק הרב כאשר

הרי עצמו לבין בינו מסויימת

רובד את רק לא מבין הוא

חלק את גם אלא שבה ה'פשט'

של שכלו זאת לעומת ה'סוד'.

ב'סוד' כלל תופש איננו התלמיד

באמת אך ב'פשט'. רק אלא

לעומת הרב של שכלו רוממות

כאשר גם היא התלמיד של שכלו

ה'פשט' חלק בלימוד עוסק הרב

זה ברובד שגם כיוון שבסוגיא

דבר ולהבין להרחיב ביכולתו

לעומת קץ, אין עד דבר מתוך

ביכולתו אשר התלמיד שכל

וקיצור סיכום את רק להבין

הסוגיא וקיצור סיכום הענין.

על הרב. של שכלו בתוך חבויים

אודות מחשבתו את לסלק הרב

את ולתמצת ולצמצם ה'סוד'

כך ה'פשט' בחלק הבנתו

אצל להיקלט יוכלו שהדברים

של 'מקומו' בשם נקראת התלמיד של שכלו דרגת אחרות: במילים תלמידו.

בו. מכוסה אך הרב של שכלו בתוך גם כאמור נמצא זה 'מקום' התלמיד.

התלמיד ש'מקום' באופן זה 'מקום' את ממלאה ה'פשט' בחלק הרב של הבנתו

נחשב אינו לגביו כלל, זה ל'מקום' שייך שאינו ה'סוד' חלק לעומת ניכר, אינו

כלל.

הגדול אורו אודות מדובר כאשר מעלה. כלפי אמורים הדברים כביכול כן כמו

לעמידת 'מקום' היה שלא כך מאיר היה תחילה אשר הוא ברוך הקדוש של

הצמצום'. שלפני סוף אין 'אור בשם מכונה זה אור ומידה. גבול בעלי עולמות

התחתונה המדריגה סוף. אין בבחינת שתיהן אשר מדריגות שתי ישנם זה באור

הוא הצמצום לאחרי אך גבול, בעל בלתי הינו הצמצום שלפני למרות באור,

כבר כביכול, זו, מדריגה להכילו. יוכלו שהעולמות כך ו'מתקצר' 'מתמעט'

ז ואין אליו, שייכת היא כלומר העולמות, 'מקום' את ממלאה היא המתחילה

היא אשר יותר העליונה המדריגה ניכר. איננו זה 'מקום' הצמצום שלפני אלא

כלל שייכת איננה הצמצום שלפני סוף אין אור של ועצמותו בפנימיותו קשורה

לגביה. כאין נחשב הוא זה, ל'מקום'

את ממלא שהיה 'האור בשם נקראת היא הצמצום לפני התחתונה, המדריגה

בשם נקראת היא בעולמות, הארתה לצורך הצטמצמותה ולאחר החלל' מקום

הקו'. 'אור

עניין עניינים. שני ישנם הצמצום אחרי בעולמות ה' אור בהתגלות כאמור,

הוא העומדתekL�˙אחד ה' ∆«»«
‰È‡,מאחורי ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ

L È„Îaאותו¯B‡c Èelb‰ ƒ¿≈∆«ƒ¿
¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡תחילה ≈∆≈ƒ

גבול בלי של ≈¿È�ÙÏƒבאופן
) ÌeˆÓv‰אודות מדובר «ƒ¿

‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰את »∆»»¿«≈
'ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó'72‰È‰È ( ¿∆»»ƒ¿∆

על האופן, באותו »Ìbכעת
.˙BÓÏBÚaמתאפשר זה ודבר »»

כיון הצמצום ידי ∆…¿Ì„˜cעל
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿…»»∆¿»
˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ
‡Ï ‡ÏÈÓ·e ,˙BÓÏBÚ‰»»¿≈»…

Èelb‰ ‰È‰להיות תוךaיכול »»«ƒ»
È„ÈŒÏÚÂה ,˙BÓÏBÚ»¿«¿≈

Èelb‰L LcÁ˙� ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿«≈∆«ƒ
Ìb ‰È‰È ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c¿≈ƒ¿∆«

Â .˙BÓÏBÚaהוא שני עניין »»¿
‰È‰È ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿ƒ¿∆
˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈ�Ùc Èelb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»

‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Óאת ÌLבתחילה ¯‡·Óe .'ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó' ≈»∆»»¿«≈¿∆»»¿…»»
לעיל המוזכרים מקומות הקיימות,באותם אלה מדריגות שתי בין שההבדל

הוא הצמצום שלפני סוף אין lÓÓ‡באור ‰È‰L ¯B‡‰cאתÌB˜Ó' ¿»∆»»¿«≈¿
'ÌÏÚ‰'‰ ‡e‰ 'ÏÏÁ‰הנעלם השורש (‰Èכלומר Âw‰ ¯B‡ce�È ∆»»«∆¿≈¿«««¿

˙ÎLÓ‰Lוהתגלות‰Ê ¯B‡Ó Âw‰אלא חידוש איננה הצמצום שלפני ∆«¿»«««≈∆
ÌÏÚ‰‰ Èel‚c ÔÙ‡a ‡È‰התגלות היא ממנו הקו אור התגלות כלומר ƒ¿…∆¿ƒ«∆¿≈

נעלמת בצורה כן לפני בו קיים שהיה מה (של את), ממלא שהיה זה אור

גם הוא החלל ÂשלL¯Lהמקום ,‡lÓn‰ ¯B‡ זאת) ‰‡B¯לעומת …∆«¿«≈¿»
‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlLאת) ‡e‰ ÏÏÁ‰ ÌB˜ÓהL¯L ∆¿«¿»≈»∆»»¿«≈¿∆»»…∆

ÌÏBÚ‰aשל ‰È‰iL ¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .··Bq‰ ¯B‡ («≈¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆ƒ¿∆¿»»
ŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌeˆÓv‰ Ì„˜ elÙ‡ ¯È‡‰ ‡lL ‰Êk ‰ÏÚ� Èelbƒ«¬∆»∆∆…≈ƒ¬ƒ…∆«ƒ¿¿««

.B˙e‡ÈˆnÓ ÌÏBÚ‰ Ïha˙È ‡Ï ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ
(Ëנוספת בצורה זו שאלה נשאלת זה ‰¯·בסעיף ˙¯Bz ‰Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈¿»«»«

„Èbn‰73ממזריטש˜eÒt‰ ÏÚ74˙B¯ˆBˆÁ ÈzL EÏ ‰NÚ" ««ƒ««»¬≈¿¿≈¬¿
Y Ì„‡‰Â ‰"aw‰L ,"ÛÒkנאמר שעליהם כיון ישראל, בני כלומר ∆∆∆«»»¿»»»
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ipblכד iz`a

אדם קרּויין חצאי75אּתם ׁשּתי חצֹוצרֹות, ׁשּתי הם - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָ
ד"ם אל"ף אֹותּיֹות הּוא ּדאדם הּוא76צּורֹות. אל"ף , ְִֶֶָָָָ

[ׁשהאדם האדם הּוא וד"ם עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ְֶֶַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
ּדם],מּצ ּבחינת הּוא ּבהּקּב"ה, ׁשּמתּדּבק לפני עצמֹו, ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדכתיב77ּדזהּו תאכלּו78מאי לא ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹ
ּכי ּדמכם, על ׁשּתתּפּללּו קדם תאכלּו לא הּדם, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹעל
עלֿידי ּבהּקּב"ה ׁשּמתּדּבק (לפני עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם

ּדם ּבחינת הּוא זה79הּתפּלה) [האל"ף מהם אחד וכל . ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
צּורה, חצי רק הּוא האדם] זה והּד"ם ְֲִֶַַַָָָָָָָהּקּב"ה
ּומבאר אדם. ׁשלמה, צּורה נעׂשה יחד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוּכׁשּמתּדּבקים
עלֿידי הּוא האדם עם ּדהּקּב"ה ׁשההתחּברּות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשם,
ּכדי עֹולמֹות ּכּמה ּדר צמצּומים ּכּמה עׂשה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהּקּב"ה
האדם, מּצד הּוא ועלּֿדרֿזה האדם. עם אחדּות ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיהיה
עצמֹו את לפרׁש הּוא צרי הּקּב"ה עם ׁשּיתחּבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבכדי
ויהיה העֹולמֹות ּכל ּדר ׁשּיעלה עד הּגׁשמּיּות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּכל

ּבמציאּות ׁשּיבּטל עד הּקּב"ה עם יּקרא80אחדּות ואז , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
צדק' ה'צמח ּומבאר ּכּמה81אדם. עׂשה ׁשהּקּב"ה ּדזה , ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּוא כּו' עצמֹו את לפרׁש צרי והאדם כּו' ְְְְִִִִֶַָָָָֹצמצּומים
הּׁשני ּתקעּו ּדּבּורֿהּמתחיל ּתֹורה' ּב'לּקּוטי 82ּכּמבאר ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ

העליֹון צרי ותחּתֹון ּדעליֹון החּבּור ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּבכדי
למעלה לעלֹות צרי והּתחּתֹון מּמדרגתֹו, למּטה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָלירד
צמצּומים ּכּמה עׂשה ׁשהּקּב"ה ּדזה ּומבאר, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּמדרגתֹו.

נאמר ּבאיןֿסֹוף ּכי הּוא ּובכדי83כּו' הּוא, אדם לא ּכי ְְֱִִִֵֵֶַָָֹ
ּכּמה עלֿידי הּוא אדם, צּיּור ספירֹות, ּבעׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלהתלּבׁש
אדם ּבצּיּור הם ספירֹות ׁשהעׂשר ּדזה ּומֹוסיף, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָצמצּומים.

קּוין ג' הם ספירֹות ׁשעׂשר לפי ׁשעׂשר84הּוא לפי וגם , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ

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

רע"א.75) סא, א.76)יבמות כא, ב.77)של"ה יו"ד, כו.78)ברכות יט, תער"ב79)קדושים המשך שנח. ע' שם לתהלים אוה"ת

ואילך. פשצ"א "80)שם (הנדפס) תורה באור "nהלשון תז ר"פ תער"ב ובהמשך שנח ע' אור ביהל אבל מציאות",aמציאות",

ס"ב.81)כבפנים. שם לתהלים סע"ג.82)באוה"ת נה, לר"ה דרושים כט.83)לקו"ת טו, –84)שמואלֿא ב עא, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì„‡ ÔÈÈe¯˜ Ìz‡75˙B¯eˆ È‡ˆÁ ÈzL ,˙B¯ˆBˆÁ ÈzL Ì‰ - «∆¿ƒ»»≈¿≈¬¿¿≈¬»≈
שתי הם חצוצרות ושתי צורות", "חצאי המילים מסתתרות חצוצרות במילה

צורות שניה..חצאי צורה חצי הינו הוא ברוך והקדוש צורה חצי הינו האדם

cהמילהÌ"„ Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ ‡e‰ "Ì„‡"76,האות‡e‰ Û"Ï‡ ¿»»ƒ»∆»∆
על שהוא‰aw"‰רומז כיון «»»

ÌÏBÚ",נקרא ÏL BÙel‡"«∆»
Âבאותיות‡e‰ Ì"„על רמז ¿«

] Ì„‡‰בגללÌ„‡‰L »»»∆»»»
È�ÙÏ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿≈
‡e‰ ,‰"aw‰a ˜ac˙nL∆ƒ¿«≈¿«»»

Ìc ˙�ÈÁaאת מסמל הדם ¿ƒ«»
הבהמית הנפש של החיות

האדם התדבקות ולפני שבאדם,

בהמיות כולו e‰Êcבבורא, ,[¿∆
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L77 ∆»¿«≈

·È˙Îc È‡Ó78מהי=) «ƒ¿ƒ
הכתוב) …"Ï‡משמעות

,"Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙לומדים …¿««»
ש חז"ל ˜„Ìמכך eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿…∆

Èk ,ÌÎÓc ÏÚ eÏlt˙zL∆ƒ¿«¿«ƒ¿∆ƒ
È�ÙÏ) BÓˆÚ „vÓ Ì„‡‰»»»ƒ««¿ƒ¿≈
ŒÏÚ ‰"aw‰a ˜ac˙nL∆ƒ¿«≈¿«»»«
˙�ÈÁa ‡e‰ (‰lÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿ƒ«

Ìc79.:המגיד הרב וממשיך »
] Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÂכלומר ¿»∆»≈∆

‰"aw‰ ‰Ê Û"Ï‡‰»»∆∆«»»
‡e‰ [Ì„‡‰ ‰Ê Ì"c‰Â¿«»∆»»»
,‰¯eˆ ÈˆÁ ˜«̄¬ƒ»
‰NÚ� „ÁÈ ÌÈ˜ac˙nLkÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«««¬∆

,‰ÓÏL ‰¯eˆהמתבטאת »¿≈»
" השלימה ««‡„Ì".במילה

,ÌL ¯‡·Óe¿…»»
‰"aw‰c ˙e¯aÁ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿«»»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ì„‡‰ ÌÚƒ»»»«¿≈
‰nk ‰NÚ ‰"aw‰L∆«»»»»«»
‰nk C¯c ÌÈÓeˆÓƒ̂¿ƒ∆∆«»

Ì„‡‰ ÌÚ ˙e„Á‡ ‰È‰iL È„k ˙BÓÏBÚמטה למטה .הנמצא »¿≈∆ƒ¿∆«¿ƒ»»»
‰"aw‰ ÌÚ ¯aÁ˙iL È„ÎaL ,Ì„‡‰ „vÓ ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ«»»»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ«»»
C¯c ‰ÏÚiL „Ú ˙eiÓLb‰ ÏkÓ BÓˆÚ ˙‡ L¯ÙÏ ‡e‰ CÈ¯»̂ƒƒ¿…∆«¿ƒ»««¿ƒ«∆«¬∆∆∆
Ïh·iL „Ú ‰"aw‰ ÌÚ ˙e„Á‡ ‰È‰ÈÂ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»¿ƒ¿∆«¿ƒ«»»«∆¿À«

˙e‡ÈˆÓa80מהתכללות הנובעת מוחלטת להתבטלות יגיע האדם כלומר ƒ¿ƒ

ה' ˆ„˜'במציאות ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe .Ì„‡ ‡¯wÈ Ê‡Â ,81‰Êc , ¿»ƒ»≈»»¿»≈∆«∆∆¿∆
‰"aw‰Lמצידו'eÎ ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk ‰NÚעם להתחבר מנת על ∆«»»»»«»ƒ¿ƒ

eÎ'מצידוÌ„‡‰Âהאדם, BÓˆÚ ˙‡ L¯ÙÏ CÈ¯ˆלהתחבר מנת על ¿»»»»ƒƒ¿…∆«¿
הוא, ברוך הקדוש Bz¯‰'עם ÈËewÏ'a ¯‡·nk ‡e‰במאמר «¿…»¿ƒ≈»

eÚ˜z ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒƒ¿
È�M‰82‰È‰iL È„ÎaL «≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚc ¯eaÁ‰«ƒ¿∆¿¿«¿
‰hÓÏ „¯ÈÏ ÔBÈÏÚ‰ CÈ¯»̂ƒ»∆¿≈≈¿«»
ÔBzÁz‰Â ,B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»¿««¿
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿«¿»

¯‡·Óe .B˙‚¯„nÓאדמו"ר ƒ«¿≈»¿»≈
צדק' aw‰L"‰ה'צמח ‰Êc ,¿∆∆«»»

'eÎ ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk ‰NÚ»»«»ƒ¿ƒ
a Èk ‡e‰למדריגת נוגע ƒ¿

ברוך‡ÛBÒŒÔÈה הקדוש של ≈
‡„Ó‡�83Ì¯הוא ‡Ï Èk" ∆¡«ƒ…»»

"‡e‰למדנו הדברים: הסברת

העליונות הספירות שעשר

אין אור בין כממוצע משמשות

שאור מובן מכך לעולמות. סוף

למעלה הוא בעצמו סוף אין

כרוכה דרכם והתגלותו מהם

דרך ההתגלות בהצטמצמותו.

"אדם" ב'תבנית' היא הספירות

סוף אין אור אודות כשמדובר אך

מתבנית למעלה הוא הרי בעצמו

"לא בשם מכונה הוא ולכן זו

LaÏ˙‰Ïאדם" È„Î·e ,ƒ¿≈¿ƒ¿«≈
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaאשר ¿∆∆¿ƒ

ב היא דרכם eiƒ̂¯ההתגלות
ŒÏÚ(=תבנית) ‡e‰ ,Ì„‡»»«

.ÌÈÓeˆÓˆ ‰nk È„È¿≈«»ƒ¿ƒ
,ÛÈÒBÓeעשר של שייכותן ƒ

איננה "אדם" לתבנית הספירות

אלא כמובן, גשמי במובן

מעלת הרוחנית. מהותו מבחינת

הקצוות כל את בתוכו מכיל שהוא בכך היא היצורים שאר על האדם

והגבורה. הדין מידת את בו ויש והחסד הנתינה יכולת את בו יש האפשריות.

יכולת את בו יש כך עם וביחד המחשבה בעולם הקשורה הרוחניות בו קיימת

המעשה. בעולם כןהפעולה eiˆa¯כמו Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰L ‰Êc¿∆∆»∆∆¿ƒ≈¿ƒ
Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚL ÈÙÏ ‡e‰ Ì„‡בתוכן ˜ÔÈeכוללים '‚84 »»¿ƒ∆∆∆¿ƒ≈«ƒ
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ד' א' ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ּכלל ּבדר הם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָספירֹות
ולכאֹורה85מ"ם אדם. ּבחינֹות ג' ענין עם זה ּומקּׁשר .ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מחׁשבה על רֹומזים אד"ם האֹותּיֹות ׁשג' ּדזה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּכּונה,
הּבחינֹות לג' רק לא היא ּבזה הּכּונה ּומעׂשה, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּדּבּור
אּלא ּדאצילּות, ספירֹות ׁשּבעׂשר ּומעׂשה ּדּבּור ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמחׁשבה
הּכללּיים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה אדם, ּבחינֹות לג' ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּגם

ואצילּות) ,וארי עּתיק ּדגמת86(אדםֿקדמֹון, ׁשהם , ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
ּומעׂשה ּדּבּור עׂשה87מחׁשבה ׁשהּקּב"ה זה ועלּֿפיֿזה, . ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

היא ּבזה הּכּונה אדם, ּבצּיּור להתלּבׁש צמצּומים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכּמה
לבריאהֿיצירהֿ ההמׁשכה היא ׁשעלֿידם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָלהּצמצּומים
עצּומים צמצּומים מיני ׁשלׁשה ׁשהם הּכללּיים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעׂשּיה

miIllM88ׁשּתהיה ּבכדי הם אּלּו צמצּומים ּדכל . §¨¦¦ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
ׁשּתהיה ּבכדי ּולאחריֿזה, העליֹון. אדם ּבצּיּור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההמׁשכה
עלֿידי הּוא לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, מאצילּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָההמׁשכה
ּבפרּוׁש הּנ"ל הּמּגיד הרב ּבתֹורת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהּפרסא.

ׁשם,89הּכתּוב מכּסה יתּבר ׁשהּוא הּכּסא, ּדמּות ועל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
צדק' ה'צמח הּוא81ּומבאר ּכּסּוי) (מּלׁשֹון ּדכּסא , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּומסּתיר ׁשּמכּסה הּמׁשל ּדגמת ׁשהיא על90הּפרסא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
ּדאֹור ׁשהחּבּור ּדכיון להבין, וצרי ׁשּבתֹוכֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׂשכל
צמצּומים וכּמה ּכּמה עלֿידי הּוא האדם עם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָאיןֿסֹוף
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שם. אור ביהל ג.85)הובא לא, בהעלותך לקו"ת נדפס86)ראה – להצ"צ אדם בחי' ג' שיש בע"ח מ"ש להבין ד"ה בארוכה ראה

ואילך. עז ע' ענינים אוה"ת ואילך. תתקסב ע' בלק הפרטיים).87)באוה"ת בי"ע (בענין ואילך סע"ד כה, אחרי לקו"ת בארוכה ראה

הפרטיים.88) בי"ע בענין מדבר שם שבתניא אלא רע"א). (סט, פמ"ט בתניא אדה"ז כו.89)לשון א, הצמצומים90)יחזקאל משא"כ

בֿג. יד, וירא תו"א וראה בצמצום. הוא שהגילוי אלא בגילוי הוא אלקות באצילות, ולכן מסתירים. אינם הפרסא שלפני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

וההשפעה,,וקצוות החסד במידת הקשורות הספירות הם הימני והקו הקצה

והקצה והגבורה הדין במידת הקשורות הספירות הם השמאלי והקו הקצה

במידת הקשורות ביניהם ומשלבות המאחדות הספירות הם האמצעי והקו

ÏÏkהתפארת. C¯„a Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚL ÈÙÏ Ì‚Â(כללית (=בצורה ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ≈¿∆∆¿»
eac¯בדוגמת ‰·LÁÓ«¬»»ƒ

,‰NÚÓeהעליונות הספירות «¬∆
שהיא המחשבה בדוגמת הינם

למעלה הקשור העליון הקצה

בדוגמת הינם התחתונות מעלה,

התחתון הקצה שהוא המעשה

למטה הפעולה ביכולת הקשור

הספירות וביניהם מטה,

מעלה בין ומשלבות המאחדות

המחבר הדיבור בדוגמת ומטה

והמעשה המחשבה עולם ,בין
רמוזות אלה מדריגות שלושת

המילה את המרכיבות באותיות

Ì"Ó"אדם" '„ ‡'ה85‡'

רוממות על המחשבהרומזת

התיבותÌ„והאותיות ראשי הם

המילים ו„של .עשהÓיבור
e'צדק ה'צמח ≈»¿M˜Ó¯אדמו"ר

˙B�ÈÁa '‚ ÔÈ�Ú ÌÚ ‰Ê∆ƒƒ¿«¿ƒ
‰�ek‰ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ì„‡»»¿ƒ¿»««»»

‰‡Bi˙B˙היא '‚L ‰Êc ,¿∆∆»ƒ
ÏÚ ÌÈÊÓB¯ Ì"„‡»»¿ƒ«
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰Êa ‰�ek‰««»»»∆ƒ…«

a‰ '‚Ï‰·LÁÓ ˙B�ÈÁ ¿«¿ƒ«¬»»
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL ‰NÚÓe ¯eacאדם,עצמם בחינת שהם ƒ«¬∆∆¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

‡„Ìאחד ˙B�ÈÁa '‚Ï Ìb ‡l‡ ישנן.שונות, הספירות של בהתגלותן ∆»«¿¿ƒ»»
ולאחר האצילות, מעולם מעלה למעלה היא התגלותן תחילת שונות, מדריגות

באופן האצילות. בעולם התגלותן שמתאפשרת עד יותר למטה יורדות מכן

הנקראות "אדם" של מדרגות בשלוש כלומר מדריגות, בשלוש מדובר כללי

(בשם "ÌÈiÏÏk‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a"הקבלה בלשון הנקראות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ
("˙eÏÈˆ‡Â" ,"CÈ¯‡Â ˜ÈzÚ" ,"ÔBÓ„˜ŒÌ„‡"86Ì‰L כן, גם »»«¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ∆≈

‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ ˙Ó‚c87.מדובר כאשר הדברים: הסברת À¿««¬»»ƒ«¬∆
"עולמות וישנם סוף" האין "עולמות ישנם העולמות, מציאות אודות

הם אך הראשון הצמצום אחרי שהם היות עם סוף האין עולמות הנבראים".

המדרגות הוא סוף האין עולמות של עניינם הנבראים. ממציאות למעלה

עולמות קיימים מהם למטה הספירות. בעשר ה' אור התגלות של השונות

בשם נקראים הנבראים עולמות שונות. מדריגות בהם גם אשר הנבראים,

"בריאה, בשם הנקראים סוף האין עולמות לעומת ועשיה" יצירה "בריאה,
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כה `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ד' א' ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ּכלל ּבדר הם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָספירֹות
ולכאֹורה85מ"ם אדם. ּבחינֹות ג' ענין עם זה ּומקּׁשר .ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מחׁשבה על רֹומזים אד"ם האֹותּיֹות ׁשג' ּדזה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָהּכּונה,
הּבחינֹות לג' רק לא היא ּבזה הּכּונה ּומעׂשה, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹּדּבּור
אּלא ּדאצילּות, ספירֹות ׁשּבעׂשר ּומעׂשה ּדּבּור ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמחׁשבה
הּכללּיים ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה אדם, ּבחינֹות לג' ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָּגם

ואצילּות) ,וארי עּתיק ּדגמת86(אדםֿקדמֹון, ׁשהם , ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
ּומעׂשה ּדּבּור עׂשה87מחׁשבה ׁשהּקּב"ה זה ועלּֿפיֿזה, . ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

היא ּבזה הּכּונה אדם, ּבצּיּור להתלּבׁש צמצּומים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכּמה
לבריאהֿיצירהֿ ההמׁשכה היא ׁשעלֿידם ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָלהּצמצּומים
עצּומים צמצּומים מיני ׁשלׁשה ׁשהם הּכללּיים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעׂשּיה

miIllM88ׁשּתהיה ּבכדי הם אּלּו צמצּומים ּדכל . §¨¦¦ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
ׁשּתהיה ּבכדי ּולאחריֿזה, העליֹון. אדם ּבצּיּור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההמׁשכה
עלֿידי הּוא לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, מאצילּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָההמׁשכה
ּבפרּוׁש הּנ"ל הּמּגיד הרב ּבתֹורת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהּפרסא.

ׁשם,89הּכתּוב מכּסה יתּבר ׁשהּוא הּכּסא, ּדמּות ועל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
צדק' ה'צמח הּוא81ּומבאר ּכּסּוי) (מּלׁשֹון ּדכּסא , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּומסּתיר ׁשּמכּסה הּמׁשל ּדגמת ׁשהיא על90הּפרסא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
ּדאֹור ׁשהחּבּור ּדכיון להבין, וצרי ׁשּבתֹוכֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׂשכל
צמצּומים וכּמה ּכּמה עלֿידי הּוא האדם עם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָאיןֿסֹוף
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שם. אור ביהל ג.85)הובא לא, בהעלותך לקו"ת נדפס86)ראה – להצ"צ אדם בחי' ג' שיש בע"ח מ"ש להבין ד"ה בארוכה ראה

ואילך. עז ע' ענינים אוה"ת ואילך. תתקסב ע' בלק הפרטיים).87)באוה"ת בי"ע (בענין ואילך סע"ד כה, אחרי לקו"ת בארוכה ראה

הפרטיים.88) בי"ע בענין מדבר שם שבתניא אלא רע"א). (סט, פמ"ט בתניא אדה"ז כו.89)לשון א, הצמצומים90)יחזקאל משא"כ

בֿג. יד, וירא תו"א וראה בצמצום. הוא שהגילוי אלא בגילוי הוא אלקות באצילות, ולכן מסתירים. אינם הפרסא שלפני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

וההשפעה,,וקצוות החסד במידת הקשורות הספירות הם הימני והקו הקצה

והקצה והגבורה הדין במידת הקשורות הספירות הם השמאלי והקו הקצה

במידת הקשורות ביניהם ומשלבות המאחדות הספירות הם האמצעי והקו

ÏÏkהתפארת. C¯„a Ì‰ ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚL ÈÙÏ Ì‚Â(כללית (=בצורה ¿«¿ƒ∆∆∆¿ƒ≈¿∆∆¿»
eac¯בדוגמת ‰·LÁÓ«¬»»ƒ

,‰NÚÓeהעליונות הספירות «¬∆
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‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ ˙Ó‚c87.מדובר כאשר הדברים: הסברת À¿««¬»»ƒ«¬∆
"עולמות וישנם סוף" האין "עולמות ישנם העולמות, מציאות אודות
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ipblכו iz`a

עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ׁשּי אי ּפרסא, עלֿידי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוגם
מהּצמצּום. ׁשּלמעלה ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶַַַָימׁשי

אלקיכם,91ּדכתיבהּוא,ÔÈ�Ú‰Âיו"ד) הוי' את ועבדּתם ¿»ƒ¿»ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
מהר"ׁש אדמֹו"ר עבֹודה92ּומדּיק ּדענין , ְְְְֲֲִֵַַַַָָ

וכיון לרּבֹו, ּומתּקן עֹובד ׁשהעבד מה וׁשרּות ּתּקּון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא
ּדכּלא ׁשלימּותא הּוא יתּבר ענין93ׁשהּוא ׁשּי אי , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ּומבאר למעלה. ּבנֹוגע ׁשּי94העבֹודה אין ּדבאמת , ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
העבד ׁשרּות עלּֿדר ּגבֹוּה צר היא ׁשהעבֹודה ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר
לֹו להיֹות ׁשּיתאּוה יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלרּבֹו,
האדם. עבֹודת עלֿידי יהיה וׁשּזה ּבתחּתֹונים, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדירה
הפ ּכׁשעֹוׂשה הּוא העבֹודה ענין ּדעּקר ׁשם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומבאר

ּבגמרא וכדאיתא אתּכפיא. הּפסּוק95רצֹונֹו, 96על ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ
עבדֹו, לא לאׁשר אלקים עֹובד ּבין גֹו' ּוראיתם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹוׁשבּתם
לּמּוד ּכי עבדֹו לא נקרא ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָֹּדכׁשּׁשֹונה
הרגילּות היה (ׁשּבימיהם הרגילּות ּכפי הּוא ׁשּלֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּתֹורה
מאה ּפרקֹו ּוכׁשּׁשֹונה ּפעמים), מאה ּפרק ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָלׁשנֹות
עֹובד נקרא אתּכפיא, הרגילּות, ׁשּנּוי ואחד, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּפעמים
עבּודים, עֹורֹות מּלׁשֹון הּוא ׁשעבֹודה ּגם וזהּו ְְֱֲֲִִִֶֶַָֹאלקים.

עלֿידי הּוא עֹורֹות עּבּוד וזהּו97אֹותםmikxFCWּכי . ְִִֵַ¤§¦ְֶָ
הּוא העבֹודה ענין ּכי אתהּפכא, לגּבי ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָהּיתרֹון

טבעֹו נגד עצמֹו הּמעלה98ׁשּמיּגע ּגם ׁשּזהּו ׁשם, ּומבאר . ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבתּנאֿדביֿאלּיהּו ּכדאיתא לבעל99ֿׁשּבתׁשּובה, ּבנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּדּפים, ב' יקרא אחד ּדף לקרֹות רגיל היה ְְְִִִִֶַַָָָָָָּתׁשּובה,
ּפרקים.לׁשנֹות ב' יׁשנה אחד ּפרק ְְְִִִֶֶֶֶָָ
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LÈÂאת100להֹוסיף ועבדּתם ׁשּכתיב ּדמּזה ,'ied ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַ£¨¨
רק לא היא (הּׁשירּות) ׁשהעבֹודה מּובן ֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ(אלקיכם)

הּממּלא אֹור אלקים, אֹור101לׁשם להוי', ּגם אּלא , ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
הרמּב"ן101הּסֹובב ׁשּכתב מה ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, .102 ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

וידּבר [ּכמֹו הּמדּבר ּדׁשליׁשי ּבסגנֹון נכּתבה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּתֹורה
מׁשה אל עצמּות103הוי' הּוא הּמדּבר ּדׁשליׁשי וידּוע ,[ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדזה לֹומר, יׁש מהוי', ּגם ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָאֹור
הּוא הּמדּבר ׁשליׁשי הּוא הוי' את ועבדּתם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמצוה
איןֿסֹוף. אֹור לעצמּות ּגם נֹוגע העבֹודה ׁשענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
הּוא, אלקיכם הוי' את ועבדּתם ּפרּוׁש ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועלּֿפיֿזה
אֹור הוי', ּגּלּוי נמׁש אתּכפיא, ועבדּתם, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי
ועד ּבפנימּיּות, היא ּדהּוי' הּגּלּוי והמׁשכת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּסֹובב.

וחּיּותכם ּכחכם אלקיכם, הּוא סֹובב104ׁשהוי' יחּוד , ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
אֹור ּדעצמּות הּגּלּוי ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּוממּלא.
(סֹובב). מהוי' ּגם ׁשּלמעלה הּמדּבר) (ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיןֿסֹוף
למעלה ׁשהּוא אּלא ּגּלּוי ּבגדר ׁשהּוא ּדהּוי' לֹומר, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויׁש

ׁשהאיר105מעֹולם הּצמצּום ׁשּלפני האֹור ּבכללּות הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
(ּבכללּות) הּוא מהוי' ׁשּלמעלה הּמדּבר ּוׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבגּלּוי,

ּבגּלּוי. היה לא הּצמצּום לפני ׁשּגם האֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹעצם

¯e‡·eׁשּנּוי ּדאתּכפיא, העבֹודה (ׁשעלֿידי הענין ≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
הּגּלּוי וגם ּדהּוי' הּגּלּוי נמׁש והּטבע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהרגילּות

ׁש ׁשּכתּובּדבחינת מה עלּֿפי לֹומר יׁש הּמדּבר) ליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּכתּוב ּבפרּוׁש הּנ"ל הּמּגיד הרב ּדמּות89ּבתֹורת (ועל ְְְְִֵַַַַַַַַָָ
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ב)]. (קי, ואילך).100)למדנו ריז ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב משכלה תהי' לא ד"ה בארוכה ראה לקמן, סהמ"צp"ye.(101בהבא

ובכ"מ. א. סב, התורה.102)להצ"צ על לפירושו זה103)בהקדמתו אומר הוי' ובאם אלי, הוי' וידבר הול"ל זה אומר משה דבאם

המדבר. כשלישי הוא משה אל הוי' וידבר ולשון משה, אל דיברתי ראה.104)הול"ל ר"פ לקו"ת למעלה105)ראה הוא דהוי'

א). פב, – פ"ז (שעהיוה"א ו)זמן (מקום הוא העולם וגדר מהזמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ100˙‡ Ìz„·ÚÂ" ·È˙kL ‰fÓc הוי', ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«¬«¿∆≈ֲָָ
"(ÌÎÈ˜Ï‡)" שם רק לא מוזכר שבפסוק מכך המבטא‡ÌÈ˜ÂÏכלומר " ¡…≈∆

אלא צמצומים, ריבוי לאחר שהיא כפי הוא ברוך הקדוש של התגלותו את

" שם גם גבול,‰ÈÂ'מוזכר הבלי סוף אין אור של התגלותו את המבטא "

L Ô·eÓשנתאווה כך בעקבות »∆
האדם לעבודת הוא ברוך הקדוש

(‰e¯ÈM˙)לכן ‰„B·Ú‰»¬»«≈
‡È‰נוגעת˜¯ ‡ÏÌLÏ ƒ…«¿≈

,"ÌÈ˜Ï‡"את המבטא ¡…ƒ
"‰lÓn‡"מדריגת ¯B‡101 «¿«≈

השונים הצמצומים עם ,הקשור
Ï ˙Ú‚Â� Ìb ‡l‡שם ∆»««

,"'ÈÂ‰"מדרגת את המבטא ¬»»
"··Bq‰" ¯B‡101הקשור «≈

גבול הבלי סוף אין אור .בגילוי
‰Ó ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«
Ô"aÓ¯‰ ·˙kL102 ∆»«»«¿«

‰¯Bz‰Lשבכתב‰·zÎ� ∆«»ƒ¿¿»
ÈLÈÏL"c ÔB�‚Òa¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

] "¯a„n‰בגוף לא כלומר «¿«≈
עצמו, על ומספר המדבר ראשון

"ואדבר להיכתב צריך היה שאז

שני בגוף ולא משה", אל

שמדברים מה אודות המספר

צריך היה שאז לו, ומספרים

אלא אלי", ה' "וידבר להיכתב

שלישי בגוף נכתבה התורה

על ומדבר המספר נסתר

הוא ברוך הקדוש של התגלותו

משה ‰ÈÂ'אל ¯a„ÈÂ" BÓk¿«¿«≈¬»»
"‰LÓ Ï‡103Úe„ÈÂ ,[ ∆…∆¿»«

"¯a„n‰ ÈLÈÏL"cלהיותו ƒ¿ƒƒ«¿«≈
לכן ‡B¯נסתר ˙eÓˆÚ ‡e‰«¿

Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡בשם הקשורה זה‰ÈÂ',ההתגלות LÈלפי ≈∆¿«¿»«≈¬»»≈
‡e‰ "'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" ‰Âˆn‰L ‰Êc ,¯ÓBÏבתורה נאמר «¿∆∆«¿«∆«¬«¿∆≈¬»»

גוף של ‰a„n¯בסגנון ÈLÈÏLבני אל תאמר כה משה אל ה' "ויאמר ¿ƒƒ«¿«≈
אלקיכם" הוי' את ועבדתם ‰"B·Ú„‰"ישראל... ÔÈ�ÚL È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿«»¬»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÏ Ìb Ú‚B�הLe¯tשל ≈««¿«¿≈¿«ƒ∆≈
"Ìz„·ÚÂ" È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ "ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ"«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆∆«¿≈«¬«¿∆

�CLÓכלומר,דווקא ,"‡ÈÙk˙‡"ה בעולם איןÈelbומתגלה אור של ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ

בשם הרמוז הוא ברוך בפסוק"‰ÈÂ'"סוף ‡B¯שהוא,המוזכר ¬»»
Â ."··Bq‰",מזו Èe‰c'יתירה Èelb‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה היותה עם «≈¿«¿»««ƒ¿«»»

ומאירה‰È‡מעלה, ‰e‡חודרת "'ÈÂ‰"L „ÚÂ ,˙eiÓÈ�Ùaנעשה ƒƒ¿ƒƒ¿«∆¬»»
,"ÌÎÈ˜Ï‡"אשר העולמות, של ובחיות בכח קשור "אלקים" שם כאמור ¡…≈∆

ובחיות בכח מדובר כלל בדרך

ופירוש ומוגבלים, מצומצמים

הוא אלקיכם" "הוי' המילים

היא גבול הבלי האור שמדרגת

נעשית ∆¬…ÌÎÁkהיא
ÌÎ˙eiÁÂ104„eÁÈ , ¿«¿∆ƒ

" ≈BÒ··"והתאחדות
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ."‡lÓÓ"e¿«≈¿«¿≈∆
שתי ומתאחדים שמתחברים

הבלי ה', אור גילוי של הצורות

בשמות (הרמוזים והגבול, גבול

הנה ואלוקים) Ìbהוי' CLÓ�ƒ¿»«
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚc Èelb‰«ƒ¿«¿≈
(¯a„n‰ ÈLÈÏL) ÛBÒ¿ƒƒ«¿«≈
'ÈÂ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈¬»»
,¯ÓBÏ LÈÂ .(··BÒ)≈¿≈«
השונים השמות של שההקבלה

סוף אין באור הקיימות למדרגות

e‰L‡היא: 'Èe‰cמבטא ¿«»»∆
שהוא כזה ∆∆¿a‚„¯אור

של ‡l‡(=בתבנית) "Èelb"ƒ∆»
Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Lשל הגבול ∆¿«¿»≈

ÌÏBÚ105,˙eÏÏÎaה ‡e‰ , »ƒ¿»
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ¯B‡‰»∆ƒ¿≈«ƒ¿

האור אודות לפניLומדובר ∆גם
Èel‚a,הצמצום ¯È‡‰≈ƒ¿ƒ

eדרגת¯a„n‰ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿«≈
‰ÏÚÓlLגםÓשם'ÈÂ‰ ∆¿«¿»≈¬»»

ÌˆÚ (˙eÏÏÎa) ‡e‰ƒ¿»∆∆
,¯B‡‰'ה באור מדריגה אותה ‰È‰כלומר, ‡Ï ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ÌbL »∆«ƒ¿≈«ƒ¿…»»

.Èel‚a¿ƒ
ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eהאמורÈepL ,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL) ≈»ƒ¿»∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ú·h‰Â ˙eÏÈ‚¯‰האדם ‰Èelbשל Ì‚Â 'Èe‰c Èelb‰ CLÓ� , »¿ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ¿«»»¿««ƒ
¯a„n‰ ÈLÈÏL ˙�ÈÁ·cהעולמות ממציאות למעלה היותם LÈלמרות ( ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿«≈≈

Le¯Ùa Ï"p‰ „Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙a ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ¯ÓBÏ««ƒ«∆»¿«»«««ƒ««¿≈
·e˙k‰89הוא ברוך הקדוש של התגלותו את eÓc˙המתאר ÏÚÂ") «»¿«¿
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כז `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

LÈÂאת100להֹוסיף ועבדּתם ׁשּכתיב ּדמּזה ,'ied ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַ£¨¨
רק לא היא (הּׁשירּות) ׁשהעבֹודה מּובן ֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ(אלקיכם)

הּממּלא אֹור אלקים, אֹור101לׁשם להוי', ּגם אּלא , ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
הרמּב"ן101הּסֹובב ׁשּכתב מה ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, .102 ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

וידּבר [ּכמֹו הּמדּבר ּדׁשליׁשי ּבסגנֹון נכּתבה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּתֹורה
מׁשה אל עצמּות103הוי' הּוא הּמדּבר ּדׁשליׁשי וידּוע ,[ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדזה לֹומר, יׁש מהוי', ּגם ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָאֹור
הּוא הּמדּבר ׁשליׁשי הּוא הוי' את ועבדּתם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּמצוה
איןֿסֹוף. אֹור לעצמּות ּגם נֹוגע העבֹודה ׁשענין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
הּוא, אלקיכם הוי' את ועבדּתם ּפרּוׁש ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועלּֿפיֿזה
אֹור הוי', ּגּלּוי נמׁש אתּכפיא, ועבדּתם, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי
ועד ּבפנימּיּות, היא ּדהּוי' הּגּלּוי והמׁשכת ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּסֹובב.

וחּיּותכם ּכחכם אלקיכם, הּוא סֹובב104ׁשהוי' יחּוד , ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
אֹור ּדעצמּות הּגּלּוי ּגם נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּוממּלא.
(סֹובב). מהוי' ּגם ׁשּלמעלה הּמדּבר) (ׁשליׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאיןֿסֹוף
למעלה ׁשהּוא אּלא ּגּלּוי ּבגדר ׁשהּוא ּדהּוי' לֹומר, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויׁש

ׁשהאיר105מעֹולם הּצמצּום ׁשּלפני האֹור ּבכללּות הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
(ּבכללּות) הּוא מהוי' ׁשּלמעלה הּמדּבר ּוׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבגּלּוי,

ּבגּלּוי. היה לא הּצמצּום לפני ׁשּגם האֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹעצם

¯e‡·eׁשּנּוי ּדאתּכפיא, העבֹודה (ׁשעלֿידי הענין ≈ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
הּגּלּוי וגם ּדהּוי' הּגּלּוי נמׁש והּטבע, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָהרגילּות

ׁש ׁשּכתּובּדבחינת מה עלּֿפי לֹומר יׁש הּמדּבר) ליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּכתּוב ּבפרּוׁש הּנ"ל הּמּגיד הרב ּדמּות89ּבתֹורת (ועל ְְְְִֵַַַַַַַַָָ
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ב)]. (קי, ואילך).100)למדנו ריז ע' תשי"ב (סה"מ תשי"ב משכלה תהי' לא ד"ה בארוכה ראה לקמן, סהמ"צp"ye.(101בהבא

ובכ"מ. א. סב, התורה.102)להצ"צ על לפירושו זה103)בהקדמתו אומר הוי' ובאם אלי, הוי' וידבר הול"ל זה אומר משה דבאם

המדבר. כשלישי הוא משה אל הוי' וידבר ולשון משה, אל דיברתי ראה.104)הול"ל ר"פ לקו"ת למעלה105)ראה הוא דהוי'

א). פב, – פ"ז (שעהיוה"א ו)זמן (מקום הוא העולם וגדר מהזמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ100˙‡ Ìz„·ÚÂ" ·È˙kL ‰fÓc הוי', ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«¬«¿∆≈ֲָָ
"(ÌÎÈ˜Ï‡)" שם רק לא מוזכר שבפסוק מכך המבטא‡ÌÈ˜ÂÏכלומר " ¡…≈∆

אלא צמצומים, ריבוי לאחר שהיא כפי הוא ברוך הקדוש של התגלותו את

" שם גם גבול,‰ÈÂ'מוזכר הבלי סוף אין אור של התגלותו את המבטא "

L Ô·eÓשנתאווה כך בעקבות »∆
האדם לעבודת הוא ברוך הקדוש

(‰e¯ÈM˙)לכן ‰„B·Ú‰»¬»«≈
‡È‰נוגעת˜¯ ‡ÏÌLÏ ƒ…«¿≈

,"ÌÈ˜Ï‡"את המבטא ¡…ƒ
"‰lÓn‡"מדריגת ¯B‡101 «¿«≈

השונים הצמצומים עם ,הקשור
Ï ˙Ú‚Â� Ìb ‡l‡שם ∆»««

,"'ÈÂ‰"מדרגת את המבטא ¬»»
"··Bq‰" ¯B‡101הקשור «≈

גבול הבלי סוף אין אור .בגילוי
‰Ó ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«
Ô"aÓ¯‰ ·˙kL102 ∆»«»«¿«

‰¯Bz‰Lשבכתב‰·zÎ� ∆«»ƒ¿¿»
ÈLÈÏL"c ÔB�‚Òa¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

] "¯a„n‰בגוף לא כלומר «¿«≈
עצמו, על ומספר המדבר ראשון

"ואדבר להיכתב צריך היה שאז

שני בגוף ולא משה", אל

שמדברים מה אודות המספר

צריך היה שאז לו, ומספרים

אלא אלי", ה' "וידבר להיכתב

שלישי בגוף נכתבה התורה

על ומדבר המספר נסתר

הוא ברוך הקדוש של התגלותו

משה ‰ÈÂ'אל ¯a„ÈÂ" BÓk¿«¿«≈¬»»
"‰LÓ Ï‡103Úe„ÈÂ ,[ ∆…∆¿»«

"¯a„n‰ ÈLÈÏL"cלהיותו ƒ¿ƒƒ«¿«≈
לכן ‡B¯נסתר ˙eÓˆÚ ‡e‰«¿

Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡בשם הקשורה זה‰ÈÂ',ההתגלות LÈלפי ≈∆¿«¿»«≈¬»»≈
‡e‰ "'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ" ‰Âˆn‰L ‰Êc ,¯ÓBÏבתורה נאמר «¿∆∆«¿«∆«¬«¿∆≈¬»»

גוף של ‰a„n¯בסגנון ÈLÈÏLבני אל תאמר כה משה אל ה' "ויאמר ¿ƒƒ«¿«≈
אלקיכם" הוי' את ועבדתם ‰"B·Ú„‰"ישראל... ÔÈ�ÚL È�tÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ¿«»¬»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÏ Ìb Ú‚B�הLe¯tשל ≈««¿«¿≈¿«ƒ∆≈
"Ìz„·ÚÂ" È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ "ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ"«¬«¿∆≈¬»»¡…≈∆∆«¿≈«¬«¿∆

�CLÓכלומר,דווקא ,"‡ÈÙk˙‡"ה בעולם איןÈelbומתגלה אור של ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ

בשם הרמוז הוא ברוך בפסוק"‰ÈÂ'"סוף ‡B¯שהוא,המוזכר ¬»»
Â ."··Bq‰",מזו Èe‰c'יתירה Èelb‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה היותה עם «≈¿«¿»««ƒ¿«»»

ומאירה‰È‡מעלה, ‰e‡חודרת "'ÈÂ‰"L „ÚÂ ,˙eiÓÈ�Ùaנעשה ƒƒ¿ƒƒ¿«∆¬»»
,"ÌÎÈ˜Ï‡"אשר העולמות, של ובחיות בכח קשור "אלקים" שם כאמור ¡…≈∆

ובחיות בכח מדובר כלל בדרך

ופירוש ומוגבלים, מצומצמים

הוא אלקיכם" "הוי' המילים

היא גבול הבלי האור שמדרגת

נעשית ∆¬…ÌÎÁkהיא
ÌÎ˙eiÁÂ104„eÁÈ , ¿«¿∆ƒ

" ≈BÒ··"והתאחדות
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ."‡lÓÓ"e¿«≈¿«¿≈∆
שתי ומתאחדים שמתחברים

הבלי ה', אור גילוי של הצורות

בשמות (הרמוזים והגבול, גבול

הנה ואלוקים) Ìbהוי' CLÓ�ƒ¿»«
ŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚc Èelb‰«ƒ¿«¿≈
(¯a„n‰ ÈLÈÏL) ÛBÒ¿ƒƒ«¿«≈
'ÈÂ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«≈¬»»
,¯ÓBÏ LÈÂ .(··BÒ)≈¿≈«
השונים השמות של שההקבלה

סוף אין באור הקיימות למדרגות

e‰L‡היא: 'Èe‰cמבטא ¿«»»∆
שהוא כזה ∆∆¿a‚„¯אור

של ‡l‡(=בתבנית) "Èelb"ƒ∆»
Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Lשל הגבול ∆¿«¿»≈

ÌÏBÚ105,˙eÏÏÎaה ‡e‰ , »ƒ¿»
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ¯B‡‰»∆ƒ¿≈«ƒ¿

האור אודות לפניLומדובר ∆גם
Èel‚a,הצמצום ¯È‡‰≈ƒ¿ƒ

eדרגת¯a„n‰ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿«≈
‰ÏÚÓlLגםÓשם'ÈÂ‰ ∆¿«¿»≈¬»»

ÌˆÚ (˙eÏÏÎa) ‡e‰ƒ¿»∆∆
,¯B‡‰'ה באור מדריגה אותה ‰È‰כלומר, ‡Ï ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ ÌbL »∆«ƒ¿≈«ƒ¿…»»

.Èel‚a¿ƒ
ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eהאמורÈepL ,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL) ≈»ƒ¿»∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ú·h‰Â ˙eÏÈ‚¯‰האדם ‰Èelbשל Ì‚Â 'Èe‰c Èelb‰ CLÓ� , »¿ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ¿«»»¿««ƒ
¯a„n‰ ÈLÈÏL ˙�ÈÁ·cהעולמות ממציאות למעלה היותם LÈלמרות ( ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¿«≈≈

Le¯Ùa Ï"p‰ „Èbn‰ ·¯‰ ˙¯B˙a ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ¯ÓBÏ««ƒ«∆»¿«»«««ƒ««¿≈
·e˙k‰89הוא ברוך הקדוש של התגלותו את eÓc˙המתאר ÏÚÂ") «»¿«¿
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ipblכח iz`a

מראה ּכמֹו הּוא ׁשהּקּב"ה אדם, ּכמראה ּדמּות) ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּסא
אצלֹו נתעֹורר ּכן (ּבהאדם) ּבֹו ׁשּנתעֹורר ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָאדם,

ׁשּכתּוב [ּוכמֹו הּצל106יתּבר ּכמֹו הּוא ׁשה' ,צּל ה' ְְְְִִֵֵֶֶַָָ
לעׂשֹות107ׁשּל עצמֹו את ּכֹופה ׁשהאדם עלֿידי ולכן, .[ ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

לא היא ּדלמעלה הּגּלּויים המׁשכת וטבעֹו, רצֹונֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּכנגד
מּצד ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי האֹור ׁשּגם ׁשּלהם. הּטבע ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכפי
מאיר מעֹולמֹות), (למעלה הּצמצּום לפני הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ"טבעֹו"
הּוא "טבעֹו" ׁשּמּצד האֹור ׁשּגם מּזֹו, ויתירה ְִִִִֵֶֶַַָָָָּבעֹולם,
ּבגּלּוי נמׁש הּצמצּום) לפני מּגּלּוי (ּגם מּגּלּוי ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָלמעלה

ָָּבעֹולם.

ׁשהּגּלּוייםp‰Â‰יא) זה על ּבאּור הּוא הּנ"ל ענין ¿ƒ≈ְִִִֵֶֶַַַַַ
mikWnpיכֹול אי להבין צרי אבל ּבעֹולם. ¦§¨¦ְֲִִֵָָָָָָ

ּבאיןֿערֹוך מּמּנּו ׁשּלמעלה נעלים ּגּלּויים לקּבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעֹולם
ּדמציאּות מּובן, אינֹו ּוביֹותר מּמציאּותֹו. יתּבּטל ְְְְְִִִִִֵֵֵַָֹולא
האֹור ּגּלּוי (ּגם הּצמצּום ׁשּלפני האֹור וגּלּוי ְְְִִִִֵֶַַָָָָהעֹולמֹות
מּזה ּכּמּובן הפכים, ׁשני הם החלל) מקֹום ממּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

ּדוקא היא העֹולמֹות ּדמציאּות wENQnׁשההתהּוּות ְְְִִִִֶַַַָָָ¦¦
ׁשּקדם האֹור ּגּלּוי לקּבל הם יכֹולים ואי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹהאֹור,

ְִַהּצמצּום.

‰p‰Âהּוא הּצמצּום לפני ּגם האיר ׁשּלא ׁשהאֹור אף ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
מקֹום ממּלא ׁשהיה מהאֹור יֹותר נעלה ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָאֹור
נתהּוּו ׁשּמּמּנּו [ּדהּצמצּום הּנ"ל ּדּיּוק מּכלֿמקֹום, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהחלל,
הפכים], ׁשני הם הּצמצּום ׁשּקדם האֹור וגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהעֹולמֹות,
החלל. מקֹום ממּלא ׁשהיה להאֹור ּבנֹוגע ּבעּקר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן (מהורש"ב) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָּוכמֹו

הּגבּול108תער"ב ּבאֹור הּצמצּום ּפעּלת ּבין ְְְְִִֵַַַַֻהחּלּוק
הּבליּֿגבּול ּבאֹור הּצמצּום ּופעּלת הּממּלא) ְְְְְְִִֵֶַַַַַֹֻ(ׁשרׁש
היא הּגבּול ּבאֹור הּצמצּום ּדפעּלת הּסֹובב), ְְְְִִִֵֶַַַַֹֻ(ׁשרׁש
ּוגבּול, ּבמּדה ּבא הּצמצּום ׁשעלֿידי עצמֹו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָּבהאֹור
ּבהאֹור (לא היא הּבליּֿגבּול ּבאֹור הּצמצּום ְְְְְְִִִַַַָֹֻּופעּלת
וזהּו החלל. ּבמקֹום יאיר ׁשּלא אּלא) ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹעצמֹו,
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ה.106) קכא, שנט).107)תהלים ע' שם לתהלים באוה"ת (הובא ג לו, מקץ ע'108)תו"א ח"ב

ואילך. תתקלד ס"ע שם וראה ואילך. תתקכז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰‡¯Ó BÓk ‡e‰ ‰"aw‰L ,"Ì„‡ ‰‡¯Ók (˙eÓc ‡qk‰«ƒ≈¿¿«¿≈»»∆«»»¿«¿∆
,Ì„‡על רק לא מוסבת זה בפסוק "אדם" שהמילה המגיד הרב מבאר »»

המילים ופירוש למטה. הנמצא הגשמי האדם על גם אלא הוא ברוך הקדוש

" עצמו את ומראה מתגלה הוא ברוך שהקדוש הוא, אדם" מראה",Î"כמראה

שהאדם המראה בדוגמת כלומר

מלמטה. מראה ¿BÓkהגשמי
(Ì„‡‰a) Ba ¯¯BÚ˙pL∆ƒ¿≈¿»»»
C¯a˙È BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙� Ôk≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿»≈

·e˙kL BÓÎe]106'‰" ¿∆»
BÓk ‡e‰ '‰L ,"Elƒ̂¿∆¿

ElL Ïv‰107,ÔÎÏÂ .[ «≈∆¿¿»≈
‰ÙBk Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»»∆
„‚�k ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬¿∆∆

,BÚ·ËÂ B�Bˆ¯הקדוש הרי ¿¿ƒ¿
באותה כן גם מתגלה הוא ברוך

ש ‰ÌÈÈelbמידה, ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ
ÈÙk ‡Ï ‡È‰ ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»ƒ…¿ƒ

.Ì‰lL Ú·h‰כלומרÌbL «∆«∆»∆∆«
¯B‡‰גבול Èelb‰Lהבלי »∆«ƒ

‡e‰ "BÚ·Ë" „vÓ BlL∆ƒ«ƒ¿
היכולות העליונות במדריגות רק

המדרגות שהם אותו להכיל

(ÏÚÓÏ‰ש ÌeˆÓv‰ È�ÙÏƒ¿≈«ƒ¿¿«¿»
,(˙BÓÏBÚÓהוא זאת בכל ≈»

ו"רגילותו" מ"טבעו" יוצא

È˙ÈÂ¯‰גםÈ‡Ó¯ו ,ÌÏBÚa ≈ƒ»»ƒ≈»
‰ ÌbL ,BfÓ„vnL ¯B‡ ƒ∆«»∆ƒ«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "BÚ·Ë"לא ƒ¿¿«¿»
גם למעלה אלא מהעולם רק

È�ÙÏ ÈelbÓ Ìb) "Èelb"Óƒƒ«ƒƒƒ¿≈
(ÌeˆÓv‰הוא גם הנה «ƒ¿

.ÌÏBÚa Èel‚a CLÓ�ƒ¿»¿ƒ»»
‡e‰ Ï"p‰ ÔÈ�Ú ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈ƒ¿«««
ÌÈÈelb‰L ‰Ê ÏÚ ¯e‡a≈«∆∆«ƒƒ
מטבעם" "יוצאים הם נעלים הכי

‡·Ïנמׁשכיםו .ÌÏBÚa ְִִָ»»¬»
ÏBÎÈ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»
ÌÈÈelb Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰»»¿«≈ƒƒ

L ,ÌÈÏÚ�הם‰ÏÚÓl «¬ƒ∆¿«¿»
‡ÏÂ ,ÍB¯ÚŒÔÈ‡a epnÓƒ∆¿≈¬¿…
.B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙Èƒ¿«≈ƒ¿ƒ
,Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓcמצד ƒ¿ƒ»»
È�ÙlLאחד, ¯B‡‰ Èel‚Â¿ƒ»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰,שני (Ìbמצד «ƒ¿«
‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰ Èelbƒ»∆»»¿«≈

ÌÈÎÙ‰ È�L Ì‰ (ÏÏÁ‰ ÌB˜Óביחד לעמוד יכולים אינם ,שלכאורה ¿∆»»≈¿≈¬»ƒ
‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓc ˙ee‰˙‰‰L ‰fÓ Ô·enkאפשרית «»ƒ∆∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ»»ƒ

‡˜Âcמּסּלּוק¯B‡‰הצמצום Âשלפני כן, ‰Ìאם ÌÈÏBÎÈ CÈ‡ «¿»ִִ»¿≈¿ƒ≈
.ÌeˆÓv‰ Ì„wL ¯B‡‰ Èelb Ïa˜Ï¿«≈ƒ»∆…∆«ƒ¿

‡lL ¯B‡‰L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»∆…
,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ Ìb ¯È‡‰≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚ� ¯B‡ ‡e‰«¬∆≈
‡lÓÓ ‰È‰L ¯B‡‰Ó≈»∆»»¿«≈
ŒÏkÓ ,ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»ƒ»

˜eic ,ÌB˜ÓהקושיאÏ"p‰ »ƒ««
היא[ ¿ÌeˆÓv‰c¿«ƒשנקודתה

˙BÓÏBÚ‰ ee‰˙� epnnL∆ƒ∆ƒ¿«»»
אחד ‰‡B¯מצד Èel‚Â ,¿ƒ»

ÌeˆÓv‰ Ì„wLשני מצד ∆…∆«ƒ¿
‡e‰ ,[ÌÈÎÙ‰ È�L Ì‰≈¿≈¬»ƒ

Ï Ú‚B�a ¯wÚaמדריגה ¿ƒ»¿≈«¿
סוף אין באור הקיימת התחתונה

lÓÓ‡שהיא ‰È‰L ¯B‡‰»∆»»¿«≈
BÓÎeאת .ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó¿∆»»¿

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"˘¯Â‰Ó)ƒ¿»≈∆

·"¯Ú˙ CLÓ‰a108אודות ¿∆¿≈
Út ÔÈa ˜elÁ‰˙l «ƒ≈¿À«

ÌeˆÓv‰שנגרמה¯B‡"a «ƒ¿¿
) "Ïe·b‰שהיה האור שהוא «¿

שהוא החלל מקום את ממלא

"אורL¯Lה ‰lÓn‡")של …∆«¿«≈
eביןÌeˆÓv‰ ˙lÚÙ¿À««ƒ¿

‰ŒÈÏaשנגרמה ¯B‡"a¿«¿ƒ
) "Ïe·bמהאור למעלה שהוא ¿

שהוא החלל במקום שהאיר

"אורL¯Lה ‰Bq··"),של …∆«≈
ÌeˆÓv‰ ˙lÚÙcשנגרמה ƒ¿À««ƒ¿

¯B‡‰a ‡È‰ Ïe·b‰ ¯B‡a¿«¿ƒ¿»
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ«¿∆«¿≈«ƒ¿

עצמו cÓa‰האור ‡a»¿ƒ»
e ,Ïe·‚eזאת lÚÙ˙לעומת ¿¿À«
ÌeˆÓv‰שנגרמה¯B‡a «ƒ¿¿

‡Ï) ‡È‰ Ïe·bŒÈÏa‰שינוי «¿ƒ¿ƒ…
‡l‡ ,BÓˆÚ ¯B‡‰aרק( ¿»«¿∆»

.ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ¯È‡È ‡lL∆…»ƒƒ¿∆»»
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּתֹו ׁשּנתעּלם (לא היא הּבליּֿגבּול ּדאֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹׁשההתעּלמּות
ּדענין ּבמקֹורֹו, ונכלל ׁשּנתעּלם אּלא) הּצמצּום, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהעלם
החלל, ּבמקֹום מאיר ׁשאינֹו זה הּוא ּבמקֹורֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָההתעּלמּות
הּמבאר ועלּֿדר] ׁשּנּוי נעׂשה לא עצמֹו ּבהאֹור ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

אחר מּמׁש109ּבמקֹום צמצּום היה לא הּבליּֿגבּול ּדבאֹור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאֹור זֹו ּפעּלה ׁשּגם מּזֹו, ויתירה הּצמצּום]. ּבֹו נגע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻורק
רק הּוא החלל, ּבמקֹום ּבגּלּוי מאיר ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּבליּֿגבּול

נרּגׁש (ׁשאינֹו להעֹולמֹות ּבנֹוגעmdAּבנֹוגע ולא ,( ְְְִֵֵֶַָָָ¨¤ְְֵַֹ
עכׁשו ּגם ,יתּבר ׁשּבידיעתֹו ּבזה. ענינים ּוׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלהאֹור.
מּמׁש, ּבגּלּוי החלל ּבמקֹום מאיר הּוא הּצמצּום) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ(לאחרי

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּלגּבי110ּכּמבאר ּדכיון מּזֹו, ויתירה . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
האֹור מּצד הרי מעלים, הּצמצּום אין הּבליּֿגבּול ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָאֹור
ּגם ׁשּירּגׁש מּמׁש ּבגּלּוי להיֹות יכֹול הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָָֻ(הּבליּֿגבּול)
הּצמצּום ּפעל ׁשּבֹו ּכיון הּגבּול, ּדאֹור ְְְְִֵֶַַַָָָָּבהעֹולמֹות.
לכן, העֹולמֹות, ער לפי יהיה ּבעֹולמֹות ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּגּלּוי

ּכביכֹול ּבׁשרׁשֹו111קׁשה ׁשהּוא ּכמֹו ּבעֹולמֹות ׁשּיתּגּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּצמצּום (ּפעּלת אּלה ענינים ׁשני ּכי הּצמצּום, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֻלפני
עלֿידי ׁשּנקּבע הּסדר ּכפי ׁשּלא והּגּלּוי ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהיתה
הּבליֿ אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הפכים. ׁשני הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהּצמצּום)

ּכי ּבכדיּגבּול, הּצמצּום, ּפעּלת היתה לא ׁשּלגּביּה ון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
הּצמצּום עלֿידי ׁשּנקּבע הּסדר ּכפי ׁשּלא ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּיהיה
ּבהעֹולמֹות), ּגם ׁשּירּגׁש ּבאפן יהיה ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ(היינּו

קׁשה ּדבר זה .112אין ֵֶֶָָָ
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כט `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּתֹו ׁשּנתעּלם (לא היא הּבליּֿגבּול ּדאֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹׁשההתעּלמּות
ּדענין ּבמקֹורֹו, ונכלל ׁשּנתעּלם אּלא) הּצמצּום, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהעלם
החלל, ּבמקֹום מאיר ׁשאינֹו זה הּוא ּבמקֹורֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָההתעּלמּות
הּמבאר ועלּֿדר] ׁשּנּוי נעׂשה לא עצמֹו ּבהאֹור ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹאבל

אחר מּמׁש109ּבמקֹום צמצּום היה לא הּבליּֿגבּול ּדבאֹור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאֹור זֹו ּפעּלה ׁשּגם מּזֹו, ויתירה הּצמצּום]. ּבֹו נגע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻורק
רק הּוא החלל, ּבמקֹום ּבגּלּוי מאיר ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָהּבליּֿגבּול

נרּגׁש (ׁשאינֹו להעֹולמֹות ּבנֹוגעmdAּבנֹוגע ולא ,( ְְְִֵֵֶַָָָ¨¤ְְֵַֹ
עכׁשו ּגם ,יתּבר ׁשּבידיעתֹו ּבזה. ענינים ּוׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלהאֹור.
מּמׁש, ּבגּלּוי החלל ּבמקֹום מאיר הּוא הּצמצּום) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ(לאחרי

מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּלגּבי110ּכּמבאר ּדכיון מּזֹו, ויתירה . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
האֹור מּצד הרי מעלים, הּצמצּום אין הּבליּֿגבּול ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָאֹור
ּגם ׁשּירּגׁש מּמׁש ּבגּלּוי להיֹות יכֹול הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָָֻ(הּבליּֿגבּול)
הּצמצּום ּפעל ׁשּבֹו ּכיון הּגבּול, ּדאֹור ְְְְִֵֶַַַָָָָּבהעֹולמֹות.
לכן, העֹולמֹות, ער לפי יהיה ּבעֹולמֹות ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּגּלּוי

ּכביכֹול ּבׁשרׁשֹו111קׁשה ׁשהּוא ּכמֹו ּבעֹולמֹות ׁשּיתּגּלה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּצמצּום (ּפעּלת אּלה ענינים ׁשני ּכי הּצמצּום, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֻלפני
עלֿידי ׁשּנקּבע הּסדר ּכפי ׁשּלא והּגּלּוי ּבֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהיתה
הּבליֿ אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הפכים. ׁשני הם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהּצמצּום)

ּכי ּבכדיּגבּול, הּצמצּום, ּפעּלת היתה לא ׁשּלגּביּה ון ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
הּצמצּום עלֿידי ׁשּנקּבע הּסדר ּכפי ׁשּלא ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹׁשּיהיה
ּבהעֹולמֹות), ּגם ׁשּירּגׁש ּבאפן יהיה ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ(היינּו

קׁשה ּדבר זה .112אין ֵֶֶָָָ
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אין א"ס "לגבי כי במציאותו" ונשאר נתבטל "לא ואעפ"כ הזדככות"

תתקלא). ע' הנ"ל (המשך ומעכב" מונע דבר שום
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e‰ÊÂאחר במקום שמבואר ‰Ïe·bŒÈÏaכמו ¯B‡c ˙eÓlÚ˙‰‰L ¿∆∆«ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿
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ipblל iz`a

‰p‰Âואֹור הּגבּול אֹור ׁשּבין החּלּוק הּנ"ל, ּבהמׁש ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֶֶַַַַ
וגּלּוי להמׁשכת ּבנֹוגע הּוא .xF`dהּבליּֿגבּול ְְְְְְִִֵַַַַָ¨

הּוא ּבׁשרׁשֹו ׁשהּוא ּכמֹו הּגבּול אֹור ּגּלּוי ְְְְְְִֶַַַָָּדהמׁשכת
ויׁש הּבליּֿגבּול. אֹור ּגּלּוי המׁשכת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָקׁשה,

לזה ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה lAwnלֹומר, mlFrdW ְְֵֶֶֶֶֶַַַַ¤¨¨§©¥
הּבליּֿגבּול, אֹור לגּלּוי ּדבנֹוגע ּבערּכֹו. ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַּגּלּוי

זה מּצד יהיה ּבעֹולמֹות ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי הּואxF`dWאפׁשר ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ¤¨
ּכלים אינם ענינם) (מּצד ׁשהעֹולמֹות הגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבליּֿגבּול,
ׁשאינֹו ּגּלּוי יקּבל ׁשהעֹולם אפׁשר אי והּדּיּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּגּלּוי.
ּדכיון הּגבּול. אֹור לגּלּוי ּבנֹוגע (ּבעּקר) הּוא ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָּבערּכֹו
יהיה ּבעֹולמֹות ׁשּלֹו ׁשהּגּלּוי הּצמצּום ּפעל זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבאֹור
ׁשהעֹולם אפׁשר אי להבין, צרי העֹולמֹות, ער ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָלפי

ּבערּכֹו. ׁשאינֹו אֹור ְְְֵֵֶֶַיקּבל

ÔÈ�Ú‰Âהּנ"ל ּבהמׁש ּכּמבאר ׁשעלֿידי113הּוא, , ¿»ƒ¿»ְְְֵֵֶֶַַַַַָֹ
מהּפכים לנהֹורא חׁשּוכא ּדאתהּפכא ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָהעבֹודה
העֹולמֹות נעׂשים ועלֿידיֿזה לאֹור, הּצמצּום חׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאת
הן יֹותר, נעלה אֹור לגּלּוי ּכלים מהּצמצּום) ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ(ׁשּנתהּוּו

הּגבּול אֹור לגּלּוי אֹור114ּבנֹוגע לגּלּוי ּבנֹוגע הּבליֿוהן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַ
ּבפנימּיּות. ּבהם מאיר הּבליּֿגבּול אֹור ּגּלּוי וגם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָּגבּול,

ּבהּמאמרÊŒÈtŒÏÚÂ‰יב) ּׁשּכתּוב מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲֵֵֶַַַָָָ
עלֿ היא ּבתחּתֹונים הּדירה ְְֲִִִִֶַַַַָׁשעׂשּית
סטראֿ אתּכפיא ּכד ּכמאמר ואתהּפכא אתּכפיא ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָידי
עלמין, ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא אסּתּלק ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָאחרא

ּכד נאמר ׁשּמביא הּזהר סטראֿאחרא`itMz`ּדבמאמר ְֱֲִִֵֶֶַַַַַַֹ¦§©§¨ְֲִַָָ
אֹומר kRdz`e`ּובהּמאמר `itMz`הּבאּור לֹומר ויׁש . ְֲֵַַָ¦§©§¨§¦§©§¨ְֵֵַַ
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תתקלב.113) תתקצא.114)ע' ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰p‰ÂהמדוברÏ"p‰ CLÓ‰aאודות הרש"ב אדמו"ר קדושת כבוד של ¿ƒ≈¿∆¿≈««
Ú‚B�aה ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡Â Ïe·b‰ ¯B‡ ÔÈaL ˜elÁ‰«ƒ∆≈«¿¿«¿ƒ¿¿≈«

Èel‚Â ˙ÎLÓ‰Ïהאֹור.‡e‰L BÓk Ïe·b‰ ¯B‡ Èelb ˙ÎLÓ‰c ¿«¿»«¿ƒָ¿«¿»«ƒ«¿¿∆
‰e‡מאירהיה BL¯LaדברÈelb ˙ÎLÓ‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰L˜ ¿»¿»∆«∆≈≈«¿»«ƒ

.Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡LÈÂ «¿ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯ÓBÏ«∆«∆∆∆

‰ÊÏ Ú‚B�a Ìbׁשהעֹולם «¿≈«¿∆ֶָָ
B�È‡LכזהÈelbמקּבל ְֵַƒ∆≈

Èel‚Ï Ú‚B�·c .Bk¯Úa¿∆¿ƒ¿≈«¿ƒ
¯LÙ‡ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡«¿ƒ¿∆¿»
˙BÓÏBÚa BlL Èelb‰L∆«ƒ∆»»

‰Ê „vÓ ‰È‰Èׁשהאֹור ƒ¿∆ƒ«∆ֶָ
Ì‚‰ ,Ïe·bŒÈÏa ‡e‰¿ƒ¿¬«
(Ì�È�Ú „vÓ) ˙BÓÏBÚ‰L∆»»ƒ«ƒ¿»»
Èelb‰Ï "ÌÈÏk" Ì�È‡≈»≈ƒ¿«ƒ

השאלה.שלו eic‰Â¿«ƒ˜ועיקר
ÌÏBÚ‰L ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆»»
,Bk¯Úa B�È‡L Èelb Ïa˜È¿«≈ƒ∆≈¿∆¿

) ‡e‰כאשר גם היא זו שאלה

הגבול, הבלי אור אודות מדובר

כשלעצמו שהעולם זמן כל שהרי

"כלי" ואינו לקבלו יכול איננו

בשלימות חסר עדיין לו, ראוי

למרות האלוקית, ההתגלות של

מוגבל בלתי זה אור היות שמצד

בעולם. גם להתגלות ביכולתו

היא זו שאלה «wÚa¿ƒ¯)אמנם
.Ïe·b‰ ¯B‡ Èel‚Ï Ú‚B�a¿≈«¿ƒ«¿
ÏÚt ‰Ê ¯B‡aL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿∆»«
BlL Èelb‰L ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆«ƒ∆
C¯Ú ÈÙÏ ‰È‰È ˙BÓÏBÚa»»ƒ¿∆¿ƒ∆∆
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ,˙BÓÏBÚ‰»»»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ‰L ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆»»
.Bk¯Úa B�È‡L ¯B‡ Ïa˜È¿«≈∆≈¿∆¿

Âהסברת,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ¿»ƒ¿»
Ï"p‰ CLÓ‰a ¯‡·nk113‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL האדם, של «¿…»«∆¿≈««∆«¿≈»¬»

‡¯B‰�Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡cלמרות לאור), החושך את (=שמהפך ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
הוא אשר הגשמי הזה בעולם הנמצא החושך הוא האדם הופך שאותו שהחושך

ע אך שבעולמות, הראשון,התחתון החושך של גם ההתהפכות נעשית זה ידי ל

ש B‡Ï¯,כלומר ÌeˆÓv‰ CLÁ ˙‡ ÌÈÎt‰Óהתהפכות של משמעותה ¿«¿ƒ∆…∆«ƒ¿¿
שמשמעות מתגלה כלומר הצמצום, של האמיתית מציאותו שמתגלה היא זו

הוא, ברוך מהקדוש נפרדת איננה הצמצום ומציאות לגבינו רק הינה הצמצום

ית' עצמותו של יותר עליון בכח קשור הצמצום שדווקא מתגלה מזו, ויתירה

העולמות שמציאות לכך שהסיבה כיון ובמילא, ו'. בסעיף כמבואר ממש,

אור על מסתיר אשר הצמצום חושך היא ובהגבלה, במדידה הינה כשלעצמה

מציאותם מתגלה לאור מתהפך זה חושך כאשר לכן גבול, הבלי סוף אין

גבול הבלי סוף אין מאור נפרדים שאינם העולמות, של ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂהאמיתית
˙BÓÏBÚ‰ ÌÈNÚ� ‰Ê∆«¬ƒ»»
(ÌeˆÓv‰Ó ee‰˙pL)∆ƒ¿«≈«ƒ¿
‰ÏÚ� ¯B‡ Èel‚Ï ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ«¬∆

,¯˙BÈראויים כלים נעשים הם ≈
האלוקי האור כאשר‰Ôלגילוי ≈

‡B¯מדובר Èel‚Ï Ú‚B�a¿≈«¿ƒ
Ïe·b‰114בהם להאיר שיוכל «¿

מקום בתוך האיר שהוא כמו

הצמצום, קודם ≈¿Ô‰Âהחלל
מדובר Èel‚Ïכאשר Ú‚B�a¿≈«¿ƒ

Â ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡העולמות «¿ƒ¿¿
להתגלות ראויים" "כלים נעשים

כזה באופן זה שאין כך כדי עד זו

מאיר גבול הבלי ‡ÂÏÈÙשאור

אלא ‡B¯שבהם, Èelb Ì‚«ƒ
Ì‰a ¯È‡Ó Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿≈ƒ»∆

˙eiÓÈ�Ùaכזו בצורה כלומר ƒ¿ƒƒ
להכילו ראוי "כלי" נעשים שהם

עימו .ולהתאחד
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (·Èפי על כלומר ¿«ƒ∆

גודל אודות האמורים הדברים

על לאור החושך הפיכת מעלת

אשר ה"אתהפכא", עבודת ידי

שבכל החושך את מהפכים בכך

חושך את כולל העולמות,

הוא אשר הראשון הצמצום

חושך, של מציאות לכל המקור

¯‡·Ï LÈהמתעוררת קושיא ≈¿»≈
Ó‡n‰a¯מ ·e˙kM ‰Ó«∆»¿««¬»

לגני" ‰Èc¯‰"באתי ˙iNÚL∆¬ƒ««ƒ»
‡È‰ ÌÈ�BzÁ˙aÈ„ÈŒÏÚ ¿«¿ƒƒ«¿≈

בשם הנקראת האדם Ó‡Ók¯עבודת "‡Ît‰˙‡"Â "‡ÈÙk˙‡"ספר ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿«¬«
Œ‡L„e˜cהזוהר ‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ „k"«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»¿¿»

"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aאור מתעלה אחרא הסטרא נכפית (=כאשר ¿ƒ¿¿»¿ƒ
העולמות) בכל היא,ה' "k„הקושיא ¯Ó‡� ‡È·nL ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó·cƒ¿«¬««…«∆≈ƒ∆¡««

בשםÁ‡Œ‡¯ËÒ¯‡"אתּכפיא הנקרא העבודה סוג רק מוזכר כלומר ְְִַָƒ¿»«¬»
היא שמשמעותה ללאÈÈÙÎ˙"אתכפיא", בלבד אילוeלטוב.‰Â˙ÎÈÙהרע

לגני"‰Ó‡n¯בגוף· ואתהּפכא"‡ÓB¯"באתי כלומר"אתּכפיא ¿««¬»≈ְְְְְִִַַָָ
האתהפכא עבודת גם Êa‰,מוזכרת ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ שלימות. כאמור, ¿≈««≈»∆
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ּדלמעלה הּגּלּוי ּבהמׁשכת מדּבר הּזהר ּדבמאמר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּבזה,
עלמין, ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ(אסּתּלק
אתּכפיא, עלֿידי נעׂשה וזה הּסֹובב), אֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהמׁשכת

עֹוׂשה ׁשהאדם סעיףcbpעלֿידי (ּכּנ"ל ּורצֹונֹו טבעֹו ְֵֶֶַָָָ¤¤ְְְִִַַ
ּדירה ּדענין ּבתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה ּבכדי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָיּו"ד),
ּגם יהיה ּבתחּתֹונים ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַּבתחּתֹונים
סעיף (ּכּנ"ל לזה ּכלים ׁשּיהיּו ּדהּתחּתֹונים, ענינם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּצד

עלֿידי נעׂשה זה kRdz`e`ב), `itMz`. ְֲֵֶֶַַ¦§©§¨§¦§©§¨

CÈ¯ˆÂהּמעלה ּבענין ּבהּמאמר ּדמבאר להבין, ¿»ƒְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹ
ּדוקא, החׁש מן הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּדאתהּפכא,

ׁשהחׁש ּדמּזהKRdpּדעלֿידי האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור ְְֵֶֶַַֹ¤§©ְְְֲִִֶֶַָ
להּתחּתֹון ּבּנֹוגע רק לא היא ּדאתהּפכא ׁשהּמעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹמּובן,
ׁשעלֿ אּלא ּכלי), נעׂשה ּדאתהּפכא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשעלֿידי

(יתרֹון ּבההמׁשכה יתרֹון ּגם נעׂשה אתהּפכא ).xF`dידי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ¨
ּכד נאמר ׁשּמביא הּזהר סטראֿאחרא`itMz`ּובמאמר ְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹ¦§©§¨ְֲִַָָ

היא אתּכפיא ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה לֹומר, ויׁש ,iENBכּו'. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ¦
[ּדעלֿידי לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות למעלה הּוא ׁשהּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּכפי לא היא הּגּלּוי המׁשכת טבעֹו, ּכנגד עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאדם
לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור וגם ׁשּלֹו, ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּטבע

)wNYq`ּדאתהּפכא והעבֹודה ּבעֹולם]. ּבגּלּוי נמׁש ( ¤§©¥ְְְְְְֲִִִַָָָָָָ
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ישנה כאשר הינה בעולם האלוקית גבול‡'-ההתגלות הבלי אור של התגלות

בכך·'-בעולם, לה, ראוי "כלי" נעשה שהעולם כזו בצורה היא ההתגלות

מובן מכך בתחתונים. דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש של תאוותו מתממשת

גם זו אלו. עניינים לשני לגרום היא אדמות עלי האדם עבודת של שתכליתה

העבודות שתי של חשיבותם

פי על ו"אתהפכא". "אתכפיא"

מובן ‰f‰¯זה ¯Ó‡Ó·cבו , ƒ¿«¬««…«
ה"אתכפיא" עבודת רק מוזכרת

שהוא משום זה רקa„Ó¯הרי ¿«≈
ה' עבודת של החלק אודות

העולם בהפיכת לא הקשור,

העליונים לגילויים ראוי ל"כלי"

לעצםaאלא הנוגע ¿כל
Èelb‰ ˙ÎLÓ‰האלוקי «¿»««ƒ
) ‰ÏÚÓÏcהזהר בספר ƒ¿«¿»

הבאה ה' התגלות מתוארת

האדם עבודת במיליםבעקבות

Œ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡"∆¿«≈¿»»¿¿»
e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿À¿

"ÔÈÓÏÚשל אורו (=מתעלה »¿ƒ
בכל הוא ברוך הקדוש

בסעיף,העולמות) לעיל כאמור

דרגת רמוזה אף אלו במילים ב',

שהיא ידה, על המתגלה האור

,("··Bq‰ ¯B‡" ˙ÎLÓ‰«¿»««≈
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰ÊÂעבודת ¿∆«¬∆«¿≈

כלומר,דווקא"‡˙ÈÙk‡"ה ƒ¿«¿»
‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»»∆

(Ï"pkנגד B�Bˆ¯e BÚ·Ë ֶֶƒ¿¿««
„"eÈ ÛÈÚÒהרי ורצונו, טבעו נגד דבר ועושה מגדרו יוצא האדם שכאשר ¿ƒ

כך גבול בלי הינו "טבעו" מצד האלוקי שהאור שלמרות למעלה, נגרם גם כך

למטה ומאיר מטבעו" "יוצא הוא גם אך העולמות, למציאות כלל שייך שאיננו

ÔÈ�Úcמטה ,"ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc" ‰È‰iL È„Îa Ï·‡ Èc¯‰ה), ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»
,‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙aגם אלא התחתונים בעולמות אלוקי גילוי שיהיה רק לא ¿«¿ƒ

ÌÈ�BzÁz‰c Ì�È�Ú „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÈ�BzÁ˙a CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿∆«ƒ«ƒ¿»»¿««¿ƒ
·),הםLכלומר,בעצמם ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÊÏ ÌÈÏk eÈ‰iחידוש‰Ê ∆ƒ¿≈ƒ¿∆««¿ƒ∆
‰NÚ�דווקא אלא "אתכפיא" של באופן רק לא עבודה שישנה זה ידי על «¬∆

È„ÈŒÏÚכלומר ביחד, העבודות ואתהּפכאשתי .אתּכפיא «¿≈ְְְְְִִַַָָ
עניינים,למדנו בב' צורך יש התחתונים בעולמות לה' דירה יצירת שלצורך

ידי‰Î˘Ó‰ב על הנגרם דבר מלמעלה, מוגבל הבלתי האלוקי האור ובהתגלות

שיהיו התחתונים, של מציאותם בהפיכת צורך יש כן וכמו ה'אתכפיא', עבודת

ידי על בהם נעשית זו פעולה אשר מלמעלה, הנמשכים לגילויים ראוי כלי

ה'אתהפכא'. cעבודת ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂעבודת של מעלתה שעיקר למרות ¿»ƒ¿»ƒƒ
ה'תחתון' בהכשרת אלא מלמעלה האור בהמשכת קשורה איננה האתהפכא

מקום מכל העליונים, לגילויים ראוי לכלי Ó‡n‰a¯ו'הפיכתו' ¯‡·Ó¿…»¿««¬»
לגני" Ît‰˙‡c‡"באתי ‰ÏÚn‰ ÔÈ�ÚaÔÓ ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙iL ¿ƒ¿«««¬»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ

CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc ,‡˜Âc CLÁ‰נהּפÔB¯˙È ‰NÚ� ¯B‡Ï «…∆«¿»¿«¿≈∆«…∆ְֶַ¿«¬∆ƒ¿
Ú‚Bpa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‡Ît‰˙‡c ‰ÏÚn‰L ,Ô·eÓ ‰fÓc .¯B‡‰»¿ƒ∆»∆««¬»¿ƒ¿«¿»ƒ…«¿≈«

) ÔBzÁz‰Ïבכך רק איננה מעלתה ‰B·Ú„‰כלומר, È„ÈŒÏÚL ¿««¿∆«¿≈»¬»
‰NÚ� ‡Ît‰˙‡cהתחתון‡l‡ ,(ÈÏkהמאיר האור במעלת היא ¿ƒ¿«¿»«¬∆¿ƒ∆»

≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמלמעלה
ÔB¯˙È Ìb ‰NÚ� ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»«¬∆«ƒ¿
ÔB¯˙È) ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿

eהאֹור ·Ó‡Ó¯אילו). ָ¿«¬«
‡È·nL ¯‰f‰מדובר בו «…«∆≈ƒ

נעשית ידה שעל העבודה אודות

מלמעלה סוף אין אור התגלות

„k" ¯Ó‡�אתּכפיא ∆¡««ְְִַָ
"'eÎ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒכלומר ƒ¿»«¬»

ה'אתכפיא' עבודת מוזכרת

ÓBÏ¯בלבד LÈÂ שההסברה. ¿≈«
היא זה שלמרות,בכל

ההתגלות של שההמשכה

בשתי קשורה מלמעלה האלוקית

ו'אתהפכא', 'אתכפיא' העבודות,

ההתגלות בין הבדל יש אך

אחת כל ידי על הנמשכת

האמורות. מהעבודות

‰ÎLÓ‰‰cשל וההתגלות ¿««¿»»
ה' ‡˙ÈÙk‡אור È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿»
‡È‰האור של כזו במדריגה ƒ

ב הקשור שלהאלוקי "תבנית"

Èelb"‰L""ּגּלּוי" ‡l‡ , ִ∆»∆«ƒ
כאן מדובר ÏÚÓÏ‰עליו ‡e‰¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓכאמור ƒ«»»»
גם הצמצום, שלפני האלוקי האור אודות מדובר כאשר שגם ו' בסעיף לעיל

ממש, עצמותו שאיננו כיון ו'גילוי' 'אור' של בתבנית ב'הצטיירות' קשור הוא

'מצטייר' בה ה'תבנית' גם לכן הצמצום לפני שהוא מאחר מקום שמכל אלא

למעלה היא זו התגלות גם ולכן גבול בלי של 'תבנית' היא האלוקי האור

כשלעצמם העולמות [ממציאות עבודת. ידי על היא בעולמות זו התגלות

BÚ·Ë,ה'אתכפיא' „‚�k ‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚcגם כך ידי על ¿«¿≈∆»»»∆¿∆∆ƒ¿
Èelb‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה BlLהאלוקי Ú·h‰ ÈÙk ‡Ï ‡È‰של «¿»««ƒƒ…¿ƒ«∆«∆

בעצמו האלוקי Âהאור ש, בכך מתבטא זה ÏÚÓlL‰דבר ¯B‡‰ Ì‚ ¿«»∆¿«¿»
) ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓהרמוז דבר הזהר, במאמר מדובר זה אור אודות אשר ƒ«»»»

במילה הזהר בלשון מתוארת שהתגלותו מדובר"אסּתּלק"בכך כאשר . ְֵֶַ
להכילו העולמות ביכולת לעולמות", "השייך האלוקי האור מדרגת אודות

שלמעלה האלוקי האור מדרגת אודות מדובר כאשר אמנם ובהשגתם. בשכלם

לכן והשגתם, בשכלם נתפשת איננה זו שהתגלות מאחר לעולמות, משייכות

ביחד אך בהם 'נוגעת' אחד מצד היא הנבראים, הרגשת מבחינת זו, התגלות

נקראת לכן תפישתם. מיכולת למעלה נשארת היא מהם, 'מסולקת' כך עם

" בשם זו מדרגה Ï˙Ò‡"Â˜התגלות .[ÌÏBÚa Èel‚a CLÓ� אילו) ƒ¿»¿ƒ»»¿
˙ÚbÓ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰('ו'נוגעת עליון,ÌB˜Óa(=מגיעה יותר »¬»¿ƒ¿«¿»«««¿»
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לי `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

ּדלמעלה הּגּלּוי ּבהמׁשכת מדּבר הּזהר ּדבמאמר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּבזה,
עלמין, ּבכּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ(אסּתּלק
אתּכפיא, עלֿידי נעׂשה וזה הּסֹובב), אֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהמׁשכת

עֹוׂשה ׁשהאדם סעיףcbpעלֿידי (ּכּנ"ל ּורצֹונֹו טבעֹו ְֵֶֶַָָָ¤¤ְְְִִַַ
ּדירה ּדענין ּבתחּתֹונים, ּדירה ׁשּיהיה ּבכדי אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָיּו"ד),
ּגם יהיה ּבתחּתֹונים ׁשּנמׁש ׁשהּגּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַּבתחּתֹונים
סעיף (ּכּנ"ל לזה ּכלים ׁשּיהיּו ּדהּתחּתֹונים, ענינם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמּצד

עלֿידי נעׂשה זה kRdz`e`ב), `itMz`. ְֲֵֶֶַַ¦§©§¨§¦§©§¨

CÈ¯ˆÂהּמעלה ּבענין ּבהּמאמר ּדמבאר להבין, ¿»ƒְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹ
ּדוקא, החׁש מן הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹּדאתהּפכא,

ׁשהחׁש ּדמּזהKRdpּדעלֿידי האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור ְְֵֶֶַַֹ¤§©ְְְֲִִֶֶַָ
להּתחּתֹון ּבּנֹוגע רק לא היא ּדאתהּפכא ׁשהּמעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹמּובן,
ׁשעלֿ אּלא ּכלי), נעׂשה ּדאתהּפכא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשעלֿידי

(יתרֹון ּבההמׁשכה יתרֹון ּגם נעׂשה אתהּפכא ).xF`dידי ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ¨
ּכד נאמר ׁשּמביא הּזהר סטראֿאחרא`itMz`ּובמאמר ְֱֲִֵֶֶַַַַַַֹ¦§©§¨ְֲִַָָ

היא אתּכפיא ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה לֹומר, ויׁש ,iENBכּו'. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ¦
[ּדעלֿידי לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות למעלה הּוא ׁשהּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּכפי לא היא הּגּלּוי המׁשכת טבעֹו, ּכנגד עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהאדם
לעֹולמֹות מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה האֹור וגם ׁשּלֹו, ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָהּטבע

)wNYq`ּדאתהּפכא והעבֹודה ּבעֹולם]. ּבגּלּוי נמׁש ( ¤§©¥ְְְְְְֲִִִַָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ישנה כאשר הינה בעולם האלוקית גבול‡'-ההתגלות הבלי אור של התגלות

בכך·'-בעולם, לה, ראוי "כלי" נעשה שהעולם כזו בצורה היא ההתגלות

מובן מכך בתחתונים. דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש של תאוותו מתממשת

גם זו אלו. עניינים לשני לגרום היא אדמות עלי האדם עבודת של שתכליתה

העבודות שתי של חשיבותם

פי על ו"אתהפכא". "אתכפיא"

מובן ‰f‰¯זה ¯Ó‡Ó·cבו , ƒ¿«¬««…«
ה"אתכפיא" עבודת רק מוזכרת

שהוא משום זה רקa„Ó¯הרי ¿«≈
ה' עבודת של החלק אודות

העולם בהפיכת לא הקשור,

העליונים לגילויים ראוי ל"כלי"

לעצםaאלא הנוגע ¿כל
Èelb‰ ˙ÎLÓ‰האלוקי «¿»««ƒ
) ‰ÏÚÓÏcהזהר בספר ƒ¿«¿»

הבאה ה' התגלות מתוארת

האדם עבודת במיליםבעקבות

Œ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡"∆¿«≈¿»»¿¿»
e‰lÎa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿À¿

"ÔÈÓÏÚשל אורו (=מתעלה »¿ƒ
בכל הוא ברוך הקדוש

בסעיף,העולמות) לעיל כאמור

דרגת רמוזה אף אלו במילים ב',

שהיא ידה, על המתגלה האור

,("··Bq‰ ¯B‡" ˙ÎLÓ‰«¿»««≈
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰ÊÂעבודת ¿∆«¬∆«¿≈

כלומר,דווקא"‡˙ÈÙk‡"ה ƒ¿«¿»
‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»»∆

(Ï"pkנגד B�Bˆ¯e BÚ·Ë ֶֶƒ¿¿««
„"eÈ ÛÈÚÒהרי ורצונו, טבעו נגד דבר ועושה מגדרו יוצא האדם שכאשר ¿ƒ

כך גבול בלי הינו "טבעו" מצד האלוקי שהאור שלמרות למעלה, נגרם גם כך

למטה ומאיר מטבעו" "יוצא הוא גם אך העולמות, למציאות כלל שייך שאיננו

ÔÈ�Úcמטה ,"ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc" ‰È‰iL È„Îa Ï·‡ Èc¯‰ה), ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»
,‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙aגם אלא התחתונים בעולמות אלוקי גילוי שיהיה רק לא ¿«¿ƒ

ÌÈ�BzÁz‰c Ì�È�Ú „vÓ Ìb ‰È‰È ÌÈ�BzÁ˙a CLÓpL Èelb‰L∆«ƒ∆ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿∆«ƒ«ƒ¿»»¿««¿ƒ
·),הםLכלומר,בעצמם ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÊÏ ÌÈÏk eÈ‰iחידוש‰Ê ∆ƒ¿≈ƒ¿∆««¿ƒ∆
‰NÚ�דווקא אלא "אתכפיא" של באופן רק לא עבודה שישנה זה ידי על «¬∆

È„ÈŒÏÚכלומר ביחד, העבודות ואתהּפכאשתי .אתּכפיא «¿≈ְְְְְִִַַָָ
עניינים,למדנו בב' צורך יש התחתונים בעולמות לה' דירה יצירת שלצורך

ידי‰Î˘Ó‰ב על הנגרם דבר מלמעלה, מוגבל הבלתי האלוקי האור ובהתגלות

שיהיו התחתונים, של מציאותם בהפיכת צורך יש כן וכמו ה'אתכפיא', עבודת

ידי על בהם נעשית זו פעולה אשר מלמעלה, הנמשכים לגילויים ראוי כלי

ה'אתהפכא'. cעבודת ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂעבודת של מעלתה שעיקר למרות ¿»ƒ¿»ƒƒ
ה'תחתון' בהכשרת אלא מלמעלה האור בהמשכת קשורה איננה האתהפכא

מקום מכל העליונים, לגילויים ראוי לכלי Ó‡n‰a¯ו'הפיכתו' ¯‡·Ó¿…»¿««¬»
לגני" Ît‰˙‡c‡"באתי ‰ÏÚn‰ ÔÈ�ÚaÔÓ ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙iL ¿ƒ¿«««¬»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿»ƒ

CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc ,‡˜Âc CLÁ‰נהּפÔB¯˙È ‰NÚ� ¯B‡Ï «…∆«¿»¿«¿≈∆«…∆ְֶַ¿«¬∆ƒ¿
Ú‚Bpa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‡Ît‰˙‡c ‰ÏÚn‰L ,Ô·eÓ ‰fÓc .¯B‡‰»¿ƒ∆»∆««¬»¿ƒ¿«¿»ƒ…«¿≈«

) ÔBzÁz‰Ïבכך רק איננה מעלתה ‰B·Ú„‰כלומר, È„ÈŒÏÚL ¿««¿∆«¿≈»¬»
‰NÚ� ‡Ît‰˙‡cהתחתון‡l‡ ,(ÈÏkהמאיר האור במעלת היא ¿ƒ¿«¿»«¬∆¿ƒ∆»

≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמלמעלה
ÔB¯˙È Ìb ‰NÚ� ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»«¬∆«ƒ¿
ÔB¯˙È) ‰ÎLÓ‰‰a¿««¿»»ƒ¿

eהאֹור ·Ó‡Ó¯אילו). ָ¿«¬«
‡È·nL ¯‰f‰מדובר בו «…«∆≈ƒ

נעשית ידה שעל העבודה אודות

מלמעלה סוף אין אור התגלות

„k" ¯Ó‡�אתּכפיא ∆¡««ְְִַָ
"'eÎ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒכלומר ƒ¿»«¬»

ה'אתכפיא' עבודת מוזכרת

ÓBÏ¯בלבד LÈÂ שההסברה. ¿≈«
היא זה שלמרות,בכל

ההתגלות של שההמשכה

בשתי קשורה מלמעלה האלוקית

ו'אתהפכא', 'אתכפיא' העבודות,

ההתגלות בין הבדל יש אך

אחת כל ידי על הנמשכת

האמורות. מהעבודות

‰ÎLÓ‰‰cשל וההתגלות ¿««¿»»
ה' ‡˙ÈÙk‡אור È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿»
‡È‰האור של כזו במדריגה ƒ

ב הקשור שלהאלוקי "תבנית"

Èelb"‰L""ּגּלּוי" ‡l‡ , ִ∆»∆«ƒ
כאן מדובר ÏÚÓÏ‰עליו ‡e‰¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓכאמור ƒ«»»»
גם הצמצום, שלפני האלוקי האור אודות מדובר כאשר שגם ו' בסעיף לעיל

ממש, עצמותו שאיננו כיון ו'גילוי' 'אור' של בתבנית ב'הצטיירות' קשור הוא

'מצטייר' בה ה'תבנית' גם לכן הצמצום לפני שהוא מאחר מקום שמכל אלא

למעלה היא זו התגלות גם ולכן גבול בלי של 'תבנית' היא האלוקי האור

כשלעצמם העולמות [ממציאות עבודת. ידי על היא בעולמות זו התגלות

BÚ·Ë,ה'אתכפיא' „‚�k ‰NBÚ Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚcגם כך ידי על ¿«¿≈∆»»»∆¿∆∆ƒ¿
Èelb‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה BlLהאלוקי Ú·h‰ ÈÙk ‡Ï ‡È‰של «¿»««ƒƒ…¿ƒ«∆«∆

בעצמו האלוקי Âהאור ש, בכך מתבטא זה ÏÚÓlL‰דבר ¯B‡‰ Ì‚ ¿«»∆¿«¿»
) ˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓהרמוז דבר הזהר, במאמר מדובר זה אור אודות אשר ƒ«»»»

במילה הזהר בלשון מתוארת שהתגלותו מדובר"אסּתּלק"בכך כאשר . ְֵֶַ
להכילו העולמות ביכולת לעולמות", "השייך האלוקי האור מדרגת אודות

שלמעלה האלוקי האור מדרגת אודות מדובר כאשר אמנם ובהשגתם. בשכלם

לכן והשגתם, בשכלם נתפשת איננה זו שהתגלות מאחר לעולמות, משייכות

ביחד אך בהם 'נוגעת' אחד מצד היא הנבראים, הרגשת מבחינת זו, התגלות

נקראת לכן תפישתם. מיכולת למעלה נשארת היא מהם, 'מסולקת' כך עם

" בשם זו מדרגה Ï˙Ò‡"Â˜התגלות .[ÌÏBÚa Èel‚a CLÓ� אילו) ƒ¿»¿ƒ»»¿
˙ÚbÓ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰('ו'נוגעת עליון,ÌB˜Óa(=מגיעה יותר »¬»¿ƒ¿«¿»«««¿»
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ipblלב iz`a

נהּפ ׁשהחׁש זה [ּכי מּגּלּוי ׁשּלמעלה ּבמקֹום ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּגעת
לגּביּה. ׁשוים וחׁש ׁשאֹור ה'עצמּות' מּצד הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹלאֹור
(ּכּנ"ל), ּכלי הּתחּתֹון נעׂשה אתהּפכא ׁשעלֿידי לפי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָוגם,
ּכּונת ּבתחּתֹונים, ּדדירה הּכּונה נׁשלמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
והּגּלּוי ּבהאֹור ּגם יתרֹון נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָה'עצמּות'],
הענינים, ׁשני להיֹות צריכים ולכן מּׁשם. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמׁש
המׁשכת להיֹות צריכה ּבתחּלה ּכי ואתהּפכא, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָאתּכפיא
ׁשּלאחרי אתהּפכא ועלֿידי אתּכפיא, עלֿידי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּגּלּויים
ּגם יתרֹון ונעׂשה להּגּלּוי, ּכלי הּתחּתֹון נעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָאתּכפיא,
מּגּלּוי. ׁשּלמעלה מּמקֹום היא ׁשהמׁשכתֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּבהּגּלּוי

ּבבעלּֿתׁשּובה.p‰Â‰יג) ּבעּקר הם הּנ"ל ענינים ׁשני ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
וׁשֹונה קֹורא ׁשהּבעלּֿתׁשּובה לזה ְְְְֵֶֶֶַַַָָּדנֹוסף
יו"ד) (סעיף לעיל ּכּמּובא ּורגילּותֹו מּטבעֹו ְְְְִִִִֵֵַָיֹותר
את ּכֹובׁשים הּבעליּֿתׁשּובה מהר"ׁש, אדמֹו"ר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָמּדרּוׁשי

מּצּדיקים יֹותר ּבהעבֹודה115יצרם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חׁשּוכא116ּדאתהּפכא ּדאתהּפכא הּמעלה עּקר ּכי . ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ

האֹור מּצד לא היא לאֹור החׁש ּכׁשהפיכת היא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹלנהֹורא
לאֹור נהּפ עצמֹו מּצד ׁשהחׁש ועני117אּלא הּוא, זה ן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

העבֹודה ּגם ּדבצּדיקים, ּבבעלּֿתׁשּובה. ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּבעּקר
ּגּלּוי אלקּות, ׁשּמרּגיׁשים עלֿידי היא ׁשּלהם ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּדאתהּפכא
ונהּפ ׁשּמׁשּתּנה ּדבעלּֿתׁשּובה, והאתהּפכא ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּלמעלה,

עצמֹו מּצד היא הּקצה, אל הּקצה לֹומר,118מן ויׁש . ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ויהי הּפסּוק על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּבתֹורת מרּמז זה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֻּדענין
ׁשם ׁשּמבאר ז), סעיף לעיל (ׁשהּובאה גֹו' בקר ויהי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹערב
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ה"ד.115) פ"ז תשובה הל' ב)116)רמב"ם פו, (יומא לזכיות נהפכים זדונות התשובה) (שלימות מאהבה תשובה שע"י לזה דנוסף

גם –dceard.תשובה בבעלי בעיקר היא יאיר".117)דאתהפכא עצמו "דהחושך ה פרק דההילולא בההמשך ראה118)וכהלשון

ואילך. 63 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כזו ÓהיאLבמדריגה ‰ÏÚÓlשל ב'תבנית' כלומר"Èelb"'הצטיירות' ∆¿«¿»ƒƒ
ממש עצמותו של בהתגלות האתהפכא[מדובר עבודת שדווקא לכך הסיבה

זו במדריגה vÓ„קשורה ‡e‰ ¯B‡Ï Ct‰� CLÁ‰L ‰Ê Èkיכולת ƒ∆∆«…∆∆¿«¿ƒ«
'˙eÓˆÚ'‰כיוןÂ .dÈa‚Ï ÌÈÂL "CLÁ"Â "¯B‡"L,מזו יתירה »«¿∆¿…∆»ƒ¿«≈¿

האתהפכא שעבודת לכך הסיבה

רק איננה ית' לעצמותו קשורה

זו היא העצמות שיכולת בגלל

החושך הפיכת את המאפשרת

ŒÏÚLאלאלאור ÈÙÏ ,Ì‚«¿ƒ∆«
‰NÚ� ‡Ît‰˙‡ È„È¿≈ƒ¿«¿»«¬∆

ÈÏk ÔBzÁz‰הגילויים לכל ««¿¿ƒ
ממש ית' עצמותו להתגלות ועד

Ï"pk)י"א ŒÏÚLסעיף ,( ««∆«
‰ÊŒÈ„Èדווקא˙ÓÏL� ¿≈∆ƒ¿∆∆

È„c¯‰ומתממשת ‰�ek‰««»»¿ƒ»
,ÌÈ�BzÁ˙aזו כוונה אשר ¿«¿ƒ

ו תאוות »«»ek�˙היא
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,['˙eÓˆÚ'‰»«¿¿«¿≈∆
עבודת האדם, שעבודת

בעצמותו 'נוגעת' האתהפכא,

Ìbית', ÔB¯˙È ‰NÚ�aכל «¬∆ƒ¿«¿
«‰"‡B¯"מדריגות

ÌMÓ CLÓpL "Èelb‰"Â¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ»
המדריגות שכל היות עם אשר

ה' של והגילוי האור של השונות

דבר ית', מעצמותו למטה הם

'מצטיירים' שהם בכך המתבטא

הגבלה עם הקשורה ב'תבנית'

ידי על הרי מסויימים, ומדידה

נעשים הם גם האתהפכא, עבודת

ובכך ממש ית' בעצמותו קשורים

מהגבלתם יוצאים הם ÔÎÏÂגם .¿»≈
È�L ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿≈

,ÌÈ�È�Ú‰גםÂ ‡ÈÙk˙‡גם »ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿
'ÌÈÈelb'‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÁ˙a Èk ,‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿»««ƒƒ

הנעשה דבר מהעולמות, שלמעלה È„ÈŒÏÚÂהעליונים ,‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿≈
Èelb‰Ï ÈÏk ÔBzÁz‰ ‰NÚ� ,‡ÈÙk˙‡ È¯Á‡lL ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»∆¿«¬≈ƒ¿«¿»«¬∆««¿¿ƒ¿«ƒ

מלמעלה Âשמאיר Èelb‰aגם, Ìb ÔB¯˙È ‰NÚ�,עצמוB˙ÎLÓ‰L ¿«¬∆ƒ¿«¿«ƒ∆«¿»»
ÌB˜nÓמלמעלה ‡È‰'ית בעצמותו הקשור Èelb'Ó'.עליון ‰ÏÚÓlL ƒƒ»∆¿«¿»ƒƒ

Ï"p‰ ÌÈ�È�Ú È�L ‰p‰Â (‚Èלמרות האתהפכא, ומעלת האתכפיא מעלת ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ««

אך אדם בכל ÛÒB�cשישנם .‰·eLzŒÏÚ·a ¯wÚa Ì‰‰ÊÏשמעלת ≈¿ƒ»¿««¿»¿»¿∆
בכך אצלו מתבטאת חיסרוןeLzŒÏÚa‰L·‰האתכפיא תיקון לצורך ∆«««¿»

הוא ÏÈÚÏהעבר ‡·enk B˙eÏÈ‚¯e BÚ·hÓ ¯˙BÈ ‰�BLÂ ‡¯B˜≈¿∆≈ƒƒ¿¿ƒ«»¿≈
,L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ÈLe¯cÓ („"ÂÈ ÛÈÚÒ),מזו יתירה הרי ¿ƒƒ¿≈«¿«¬»

‰·eLzŒÈÏÚa‰שהם מאחר ««¬≈¿»
בכך הרי חטא, של טעם טעמו

הם ממנו פורשים שהם

¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk¿ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈ˜ÈcvÓ115טעמו שלא ƒ«ƒƒ

כבישת והרי מעולם, חטא טעם

עבודת של מהותה היא היצר

∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰,האתכפיא.
תשובה בעל של ‰e‡היתרון

«¬«¿B·Ú‰a„‰גם
‡Ît‰˙‡c116¯wÚ Èk ¿ƒ¿«¿»ƒƒ«

‡Ît‰˙‡c ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ¿«¿»
‡¯B‰�Ï ‡ÎeLÁשל=) ¬»ƒ¿»

לאור) החושך È‰ƒ‡התהפכות
¯B‡Ï CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰Lk¿∆¬ƒ««…∆¿

‡Ï ‡È‰נעשית¯B‡‰ „vÓ ƒ…ƒ«»
החושך, על «∆‡l‡שגובר

BÓˆÚ „vÓ CLÁ‰L∆«…∆ƒ««¿
¯B‡Ï Ct‰�117‰Ê ÔÈ�ÚÂ , ∆¿«¿¿ƒ¿»∆

ŒÏÚ·a ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»¿««
.‰·eLzכיון היא, לכך הסיבה ¿»

‰„B·Ú‰ Ìb ,ÌÈ˜Ècˆ·cƒ¿«ƒƒ«»¬»
‡Ît‰˙‡cÌ‰lLשהם ¿ƒ¿«¿»∆»∆

שהם עד ויצרם גופם את מזככים

ממש, לטוב לא‰È‡הופכים ƒ
עצמם והיצר הגוף בכח כך כל

ÌÈLÈb¯nLאלא È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿ƒƒ
ה עליהם‡e˜Ï˙את שמאירה ¡…

חומר האלוקות ובפני מלמעלה,

מתבטלים והיצר כלומר,הגוף

בכח אלא עצמו ה'חושך' בכח נעשית לא ÏÚÓlÓ‰,ההתהפכות Èelbƒƒ¿«¿»
Âזאת ÔÓלעומת Ct‰�Â ‰pzLnL ,‰·eLzŒÏÚ·c ‡Ît‰˙‡‰ ¿»ƒ¿«¿»¿««¿»∆ƒ¿«∆¿∆¿«ƒ

BÓˆÚ „vÓ ‡È‰ ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰118הוא חטאיו בעקבות שהרי «»∆∆«»∆ƒƒ««¿
היא להתעוררותו שהסיבה כך מלמעלה גילוי בו מאיר ולא מאלוקות נתרחק

החבויה פנימית נקודה של ÂÏˆ‡Ên¯Óהתגלותה ‰Ê ÔÈ�Úc ,¯ÓBÏ LÈÂ .¿≈«¿ƒ¿»∆¿À»
'B‚ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a¿««««≈««»«¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

מה חפץ] מהן ּבאיזה יֹודע איני ּבענין להּבאּור ּבהמׁש]ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הּמל ּדוד אל69ׁשאמר רגלי ואׁשיבה ּדרכי חּׁשבּתי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדרכיו חֹוׁשב היה ׁשּדוד הּוא ּדרכי חּׁשבּתי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעדֹותי
גֹו' רגלי ואׁשיבה זה), על הּטעם ׁשם (ּכּמבאר ְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּגׁשמּיים
ויׁש .עדֹותי אל הרּגל) מּלׁשֹון (רגלי להרּגיל אׁשּובה –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּתׁשּובה ׁשל עּלּה ׁשהקים הּוא ּדוד ׁשל ּדענינֹו .119לֹומר, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
הּמעלֹות ׁשּתי מרּמז ּדהּבעלֿׁשםֿטֹוב הּנ"ל ְְְֲֵֵַַַַַַַַָָֻּובּתֹורה
הרגילּות, ׁשּנּוי – להרּגיל אׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּבבעליּֿתׁשּובה.
– חפץ מהן ּבאיזה יֹודע ּדאיני הענין ּובאּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאתּכפיא,
ז), סעיף (ּכּנ"ל עצמֹו ּבכח והעבֹודה הּבחירה ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹענין

ְְִַָאתהּפכא.

e‰ÊÂהיא הּסּלּוק לאחר למּטה ׁשכינה עּקר ׁשהמׁשכת ¿∆ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּכי הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָנעלית
הּדעת עץ חטא ׁשעלֿידי הּסּלּוק לאחרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָההמׁשכה
והּיתרֹון הּתׁשּובה. ענין ּדגמת היא ׁשּלאחריו ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהחטאים
ּבׁשני הּוא הּסּלּוק ׁשּלאחרי ּבההמׁשכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנתחּדׁש
הּגּלּוי ּבהמׁשכת הן ה), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהענינים
עלֿידי היא עכׁשו הּגּלּוי המׁשכת ּכי – ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּדלמעלה
להּתחּתֹונים ּבנֹוגע והן [ואתהּפכא], ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהעבֹודה
[ּדזה עצמֹו ּבכח עבֹודה היא עכׁשו העבֹודה ּכי –ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹ
עצמֹו ּבכח העבֹודה ענין נתחּדׁש הּצמצּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשעלֿידי
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ירידה זו סוף שסוף כיון

הרוחנית הדביקות במדריגת

ההתעסקות בזמן קיימת שהייתה
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Y "'B‚ ÈÏ‚¯הבעל ומפרש «¿«

טוב ÏÈb¯‰Ïהשם ‰·eL‡»»¿«¿ƒ
(Ïb¯‰ ÔBLlÓ "ÈÏ‚¯")«¿«ƒ¿∆¿≈
את ואשנה תשובה אעשה כלומר

ואחזור האחרון, ∆‡Ïהרגלי
EÈ˙B„Úאל אחזור כלומר ≈∆
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ÏL dlÚ ÌÈ˜‰"L ‡e‰∆≈ƒÀ»∆
"‰·eLz119‰¯Bz·e . ¿»«»

·BËŒÌLŒÏÚa‰c Ï"p‰««¿«««≈
˙BÏÚn‰ ÈzL Ên¯Ó¿À»¿≈««¬

.‰·eLzŒÈÏÚ·aLהמילים את טוב שם הבעל של "‡eL·‰ביאורו ∆¿«¬≈¿»»»
Y "ÏÈb¯‰Ïשמשמעותם,˙eÏÈ‚¯‰ ÈepLה מעלת ‡˙ÈÙk‡,זו ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿«¿»

¯e‡·eאודות טוב שם Ô‰Óהבעל ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ È�È‡"c ÔÈ�Ú‰ ≈»ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈∆≈∆
Y "ıÙÁאת האדם‰ÈÁa¯‰ומעלתÔÈ�Úשמדגיש של מעלתÂחפשית »≈ƒ¿««¿ƒ»¿
‰„B·Ú‰הנעשית,(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk) BÓˆÚ ÁÎaמעלת שזו »¬»¿…««¿««¿ƒ

«¿»¿Ît‰˙‡ƒ‡.ה
שכינה' 'עיקר בהתגלות היא העולם בריאת שתכלית למדנו המאמר בתחילת

וקליטתה שכינה' 'עיקר של ההתגלות פרטים: שני בכך ויש בתחתונים.

למדנו ה' בסעיף לכך. 'כלי' יהיו שהם כזה באופן התחתונים בעולמות

בני חטאי כל ולאחריו הדעת עץ חטא תחילה השונים, החטאים שבעקבות

ירד והעולם השכינה' 'עיקר נסתלקה אלו, ענינים בשני ירידה נגרמה האדם,

היא זו ירידה אך ה'. להתגלות 'כלי' איננה הגלויה שמציאותו כך ממדריגתו

אלו. ענינים בכל יתירה שלימות תהיה ידה על דווקא כלומר עליה, צורך

עבודת מעלת אודות הקודמים בסעיפים הביאור לאחר היטב מובן זה חידוש

ידם ועל שכינה' 'עיקר התגלות נעשית ידם על אשר והאתהפכא האתכפיא

עבודת של שעיקרה זה בסעיף המבואר לאור ובפרט העולם, הכשרת נעשית

תשובה. בבעל דווקא היא והאתהפכא האתכפיא

¯wÚ ˙ÎLÓ‰L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»«ƒ«
¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«»¿««
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˜elq‰«ƒƒ«¬≈≈
˙lÁ˙a ‰˙È‰L BÓkÓƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ Èk ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ««¿»»
È„ÈŒÏÚL ˜elq‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ∆«¿≈
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««
‡È‰ ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ

‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˙Ó‚cהבאה À¿«ƒ¿««¿»
של מציאות שהיתה לאחר דווקא

LcÁ˙pLחטא ÔB¯˙i‰Â .¿«ƒ¿∆ƒ¿«≈
‰ÎLÓ‰‰aוההתגלות ¿««¿»»

‰elq˜,האלוקית È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ È�La ‡e‰ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ ÛBÒ Ï"pk)««¿ƒ

aכלומר Ô‰עצם˙ÎLÓ‰ ≈¿«¿»«
Èk Y ‰ÏÚÓÏc Èelb‰«ƒƒ¿«¿»ƒ
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È„ÈŒÏÚדווקא ‡È‰ƒ«¿≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰. »¬»¿ƒ¿«¿»
עץ חטא לפני הבריאה בתחילת

ממילא כפוף היה הרע הדעת,

היה לא והאדם הקדושה בפני

כך בכפייתו, לעסוק צריך

הייתה ה' עבודת של שעיקרה

זאת המנגד, הצד על ובהתגברות במלחמה כך כל ולא בה' בדביקות בהוספה

הרע מציאות עכשיו, כן שאין מה האתכפיא. עבודת חסירה שהייתה אומרת

האתכפיא. בעבודת כרוכה ה' עבודת הקדושה, כנגד עומדת ושבאדם שבעולם

מטבעו האדם ביציאת הקשורה עבודה האתכפיא, ידי על דווקא וכאמור,

מלמעלה. העליונים הגילויים המשכת נעשית בכך[Âורגילותו, מוסיפה ¿כאמור,
ה עבודת ממש‡˙‰Ît‡גם ית' עצמותו של ההתגלות נעשית ידה על ,,[ ƒ¿«¿»

Ï Ú‚B�a Ô‰Âוהפיכת הכשרת שהוא השני ראוי‰ÌÈ�BzÁzענין ל'כלי' ¿≈¿≈«¿««¿ƒ
החטא לאחר כעת דווקא יתרון ישנו בכך גם האלוקית, Èkלהתגלות Yדווקא ƒ

‰„B·Ú‰האדם [של BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú ‡È‰ ÂLÎÚשלמדנו למרות »¬»«¿»ƒ¬»¿…««¿
הראשון, הצמצום ידי על היא עצמו בכח לעבודה האפשרות שנתינת ז' בסעיף

מכל אך הדעת, עץ לחטא גם דווקאשקדם הוא זו אפשרות של המימוש מקום

ממש. בפועל חטא של מציאות שהיתה ‰ÌeˆÓvלאחר È„ÈŒÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈«ƒ¿
‡ËÁ È¯Á‡Ï ¯wÚa ‡e‰ BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú LcÁ˙�ƒ¿«≈ƒ¿«»¬»¿…««¿¿ƒ»¿«¬≈≈¿
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לג `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

מה חפץ] מהן ּבאיזה יֹודע איני ּבענין להּבאּור ּבהמׁש]ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הּמל ּדוד אל69ׁשאמר רגלי ואׁשיבה ּדרכי חּׁשבּתי ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבדרכיו חֹוׁשב היה ׁשּדוד הּוא ּדרכי חּׁשבּתי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעדֹותי
גֹו' רגלי ואׁשיבה זה), על הּטעם ׁשם (ּכּמבאר ְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹהּגׁשמּיים
ויׁש .עדֹותי אל הרּגל) מּלׁשֹון (רגלי להרּגיל אׁשּובה –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּתׁשּובה ׁשל עּלּה ׁשהקים הּוא ּדוד ׁשל ּדענינֹו .119לֹומר, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
הּמעלֹות ׁשּתי מרּמז ּדהּבעלֿׁשםֿטֹוב הּנ"ל ְְְֲֵֵַַַַַַַַָָֻּובּתֹורה
הרגילּות, ׁשּנּוי – להרּגיל אׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשּבבעליּֿתׁשּובה.
– חפץ מהן ּבאיזה יֹודע ּדאיני הענין ּובאּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאתּכפיא,
ז), סעיף (ּכּנ"ל עצמֹו ּבכח והעבֹודה הּבחירה ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹענין

ְְִַָאתהּפכא.

e‰ÊÂהיא הּסּלּוק לאחר למּטה ׁשכינה עּקר ׁשהמׁשכת ¿∆ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּכי הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָנעלית
הּדעת עץ חטא ׁשעלֿידי הּסּלּוק לאחרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָההמׁשכה
והּיתרֹון הּתׁשּובה. ענין ּדגמת היא ׁשּלאחריו ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָֻוהחטאים
ּבׁשני הּוא הּסּלּוק ׁשּלאחרי ּבההמׁשכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנתחּדׁש
הּגּלּוי ּבהמׁשכת הן ה), סעיף סֹוף (ּכּנ"ל ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהענינים
עלֿידי היא עכׁשו הּגּלּוי המׁשכת ּכי – ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּדלמעלה
להּתחּתֹונים ּבנֹוגע והן [ואתהּפכא], ּדאתּכפיא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהעבֹודה
[ּדזה עצמֹו ּבכח עבֹודה היא עכׁשו העבֹודה ּכי –ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹ
עצמֹו ּבכח העבֹודה ענין נתחּדׁש הּצמצּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשעלֿידי
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המילים שמשמעות טוב שם ‰È‰הבעל „ÂcL ‡e‰ "ÈÎ¯c Èz·MÁ"ƒ«¿ƒ¿»»∆»ƒ»»

·LBÁבמחשבתו עוסק כלומר , ≈
ÂÈÎ¯„aבצרכיו כלומר , ƒ¿»»

ÌL ¯‡·nk) ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ«¿…»»
‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ששלימות ««««∆

האדם כאשר היא בה' הדביקות

בשעת גם ממנה סר לא

הגוף בצרכי אך),התעסקותו

ירידה זו סוף שסוף כיון

הרוחנית הדביקות במדריגת

ההתעסקות בזמן קיימת שהייתה

ממשיך לכן ובתפילה, בתורה

ואומר המלך «ÈL‡Â"»»ƒ·‰דוד
Y "'B‚ ÈÏ‚¯הבעל ומפרש «¿«

טוב ÏÈb¯‰Ïהשם ‰·eL‡»»¿«¿ƒ
(Ïb¯‰ ÔBLlÓ "ÈÏ‚¯")«¿«ƒ¿∆¿≈
את ואשנה תשובה אעשה כלומר

ואחזור האחרון, ∆‡Ïהרגלי
EÈ˙B„Úאל אחזור כלומר ≈∆

בתורה הקיימת בה' הדביקות

בשם הנקראים ומצוות תפילה

ÓBÏ¯,"עדותיך" LÈÂ .¿≈«
B�È�Úcותפקידו„Âc ÏL ¿ƒ¿»∆»ƒ

ÏL dlÚ ÌÈ˜‰"L ‡e‰∆≈ƒÀ»∆
"‰·eLz119‰¯Bz·e . ¿»«»

·BËŒÌLŒÏÚa‰c Ï"p‰««¿«««≈
˙BÏÚn‰ ÈzL Ên¯Ó¿À»¿≈««¬

.‰·eLzŒÈÏÚ·aLהמילים את טוב שם הבעל של "‡eL·‰ביאורו ∆¿«¬≈¿»»»
Y "ÏÈb¯‰Ïשמשמעותם,˙eÏÈ‚¯‰ ÈepLה מעלת ‡˙ÈÙk‡,זו ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿«¿»

¯e‡·eאודות טוב שם Ô‰Óהבעל ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ È�È‡"c ÔÈ�Ú‰ ≈»ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈∆≈∆
Y "ıÙÁאת האדם‰ÈÁa¯‰ומעלתÔÈ�Úשמדגיש של מעלתÂחפשית »≈ƒ¿««¿ƒ»¿
‰„B·Ú‰הנעשית,(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk) BÓˆÚ ÁÎaמעלת שזו »¬»¿…««¿««¿ƒ

«¿»¿Ît‰˙‡ƒ‡.ה
שכינה' 'עיקר בהתגלות היא העולם בריאת שתכלית למדנו המאמר בתחילת

וקליטתה שכינה' 'עיקר של ההתגלות פרטים: שני בכך ויש בתחתונים.

למדנו ה' בסעיף לכך. 'כלי' יהיו שהם כזה באופן התחתונים בעולמות

בני חטאי כל ולאחריו הדעת עץ חטא תחילה השונים, החטאים שבעקבות

ירד והעולם השכינה' 'עיקר נסתלקה אלו, ענינים בשני ירידה נגרמה האדם,

היא זו ירידה אך ה'. להתגלות 'כלי' איננה הגלויה שמציאותו כך ממדריגתו

אלו. ענינים בכל יתירה שלימות תהיה ידה על דווקא כלומר עליה, צורך

עבודת מעלת אודות הקודמים בסעיפים הביאור לאחר היטב מובן זה חידוש

ידם ועל שכינה' 'עיקר התגלות נעשית ידם על אשר והאתהפכא האתכפיא

עבודת של שעיקרה זה בסעיף המבואר לאור ובפרט העולם, הכשרת נעשית

תשובה. בבעל דווקא היא והאתהפכא האתכפיא

¯wÚ ˙ÎLÓ‰L e‰ÊÂ¿∆∆«¿»«ƒ«
¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰�ÈÎL¿ƒ»¿«»¿««
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‡È‰ ˜elq‰«ƒƒ«¬≈≈
˙lÁ˙a ‰˙È‰L BÓkÓƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰‰ Èk ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ««¿»»
È„ÈŒÏÚL ˜elq‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ∆«¿≈
˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««
‡È‰ ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ

‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ˙Ó‚cהבאה À¿«ƒ¿««¿»
של מציאות שהיתה לאחר דווקא

LcÁ˙pLחטא ÔB¯˙i‰Â .¿«ƒ¿∆ƒ¿«≈
‰ÎLÓ‰‰aוההתגלות ¿««¿»»

‰elq˜,האלוקית È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ È�La ‡e‰ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
,(‰ ÛÈÚÒ ÛBÒ Ï"pk)««¿ƒ

aכלומר Ô‰עצם˙ÎLÓ‰ ≈¿«¿»«
Èk Y ‰ÏÚÓÏc Èelb‰«ƒƒ¿«¿»ƒ

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰לא הנעשית «¿»««ƒ
אלא הבריאה «¿»ÂLÎÚבתחילת

È„ÈŒÏÚדווקא ‡È‰ƒ«¿≈
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰. »¬»¿ƒ¿«¿»
עץ חטא לפני הבריאה בתחילת

ממילא כפוף היה הרע הדעת,

היה לא והאדם הקדושה בפני

כך בכפייתו, לעסוק צריך

הייתה ה' עבודת של שעיקרה

זאת המנגד, הצד על ובהתגברות במלחמה כך כל ולא בה' בדביקות בהוספה

הרע מציאות עכשיו, כן שאין מה האתכפיא. עבודת חסירה שהייתה אומרת

האתכפיא. בעבודת כרוכה ה' עבודת הקדושה, כנגד עומדת ושבאדם שבעולם

מטבעו האדם ביציאת הקשורה עבודה האתכפיא, ידי על דווקא וכאמור,

מלמעלה. העליונים הגילויים המשכת נעשית בכך[Âורגילותו, מוסיפה ¿כאמור,
ה עבודת ממש‡˙‰Ît‡גם ית' עצמותו של ההתגלות נעשית ידה על ,,[ ƒ¿«¿»

Ï Ú‚B�a Ô‰Âוהפיכת הכשרת שהוא השני ראוי‰ÌÈ�BzÁzענין ל'כלי' ¿≈¿≈«¿««¿ƒ
החטא לאחר כעת דווקא יתרון ישנו בכך גם האלוקית, Èkלהתגלות Yדווקא ƒ

‰„B·Ú‰האדם [של BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú ‡È‰ ÂLÎÚשלמדנו למרות »¬»«¿»ƒ¬»¿…««¿
הראשון, הצמצום ידי על היא עצמו בכח לעבודה האפשרות שנתינת ז' בסעיף

מכל אך הדעת, עץ לחטא גם דווקאשקדם הוא זו אפשרות של המימוש מקום

ממש. בפועל חטא של מציאות שהיתה ‰ÌeˆÓvלאחר È„ÈŒÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈«ƒ¿
‡ËÁ È¯Á‡Ï ¯wÚa ‡e‰ BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú LcÁ˙�ƒ¿«≈ƒ¿«»¬»¿…««¿¿ƒ»¿«¬≈≈¿
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ipblלד iz`a

העבֹודה ועלֿידי הּדעת], עץ חטא לאחרי ּבעּקר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָהּוא
ּדגמ ׁשהיא עצמֹו ּובפרטּבכח ּדאתהּפכא, הענין ת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

ּכלי העֹולם נעׂשה מּמׁש, ּדאתהּפכא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָעלֿידי
ְִַלהּגּלּוי.

ועבֹודתינּוÈ„ÈŒÏÚÂיד) הּוא120מעׂשינּו [ּדמעׂשינּו ¿«¿≈ְֲֲֲֵֵֵַַַָ
הּטבע, ּכפי ּומצֹות הּתֹורה ְְִִִֶַַַָקּיּום
הּטבע נגד ּומצֹות ּבּתֹורה הּיגיעה היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָועבֹודתינּו

ׁשעלֿידי121(אתּכפיא) ּגם נכלל ׁשּבמעׂשינּו לֹומר, ויׁש . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבזמן ּובפרט (אתהּפכא)], ׁשּלֹו הּטבע זה נעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּיגיעה

עץ120הּגלּות חטא עלֿידי ׁשהיתה הּירידה מתּקנים , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
רק היא ׁשהּירידה ּבגּלּוי נרּגׁש ׁשּיהיה ועד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּדעת,
החטאים ּבכל הּוא ועלּֿדרֿזה העלּיה, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשביל
הּתׁשּובה ׁשעלֿידי הּדעת], עץ מחטא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ[ׁשּנׁשּתלׁשלּו
ּבנֹוגע הּוא ׁשעלּֿדרֿזה לֹומר ויׁש לזכּיֹות. ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻנהפכים
לבא ׁשּלעתיד הּדעת, עץ חטא עלֿידי ׁשּבאה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמיתה

מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר לחּיים. ּתחּית122יתהּפ ּדענין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹ
ּבנֹוגע הּוא ועלּֿדרֿזה חי. יהיה ׁשהּמת הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַהּמתים
לּצמצּום ועד הּכלים ודׁשבירת הּירח ּדמעּוט ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָלהּתּקּון
ׁשהּצמצּום מּזה, ויתירה יסּתיר, לא ׁשהּצמצּום ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהראׁשֹון,
ּכלי הּגׁשמי הּזה עֹולם יהיה ועלֿידיֿזה יאיר. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעצמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו אלקּות, ּכל123לגּלּוי וראּו הוי' ּכבֹוד ונגלה ְְְְְְֱֲִִֶָָָָָָֹ
ּכלי יהיה הּגׁשמי ּבׂשר ׁשּגם ּדּבר, הוי' ּפי ּכי יחּדיו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׂשר
ּדפי להּגּלּוי והן (מּקיף) הוי' ּדכבֹוד להּגּלּוי הן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהּגּלּוי,
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רפל"ז.120) תניא תו"מ121)ראה בארוכה וראה ואילך). א (קיח, סי"ב לאגה"ק שמציין טו), (ע' שם לתניא לוי"צ לקוטי ראה

ואילך. קפח ע' מנחםֿאב יכול122)סה"מ זה ומשום שוים וחיים מות דשם אוא"ס מעצמות הוא "דתחה"מ ק ע' עת"ר סה"מ ראה

zeiglגם zndוראה ."f"cr.48 ע' ה'תש"א ה.123)סה"מ מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙Úc‰ ıÚאור גילוי בכח ולא עצמו בכח תהיה האדם שעבודת מנת על . ≈«««
הצמצום לאחר גם האלוקי. האור של גמור בהסתר צורך יש מלמעלה המאיר

מורגש ה' רצון ג', בסעיף וכאמור בעולם, אלוקות גילוי ישנו עדיין הראשון,

החטא בעקבות באה ממש הסתר של מציאות ‰B·Ú„‰בעולם. È„ÈŒÏÚÂ ,[¿«¿≈»¬»
ומצוות בתורה האדם »…¿ÁÎaשל

BÓˆÚהחפשית בחירתו בכח «¿
עצמו, מתוך הנובעת האדם של

וההסתר החושך È‰L∆ƒ‡מתוך
,‡Ît‰˙‡c ÔÈ�Ú‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈»¬»

LnÓ ‡Ît‰˙‡cהקשורה ¿ƒ¿«¿»«»
האדם בה התשובה בעבודת

אל הקצה מן מהותו את משנה

‰ÌÏBÚהקצה ‰NÚ� עצמו, «¬∆»»
.Èelb‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«ƒ

e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚÂ („È¿«¿≈«¬≈
e�È˙„B·ÚÂ120את הכוללים «¬»≈

עבודת את הן העבודות סוגי ב'

עבודת את והן האתכפיא

המילה[cהאתהפכא ¿משמעות
"e�ÈNÚÓ"Ìei˜ ‡e‰ «¬≈ƒ

Ú·h‰ ÈÙk ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ«∆«
שלנו Âוהרגילות »משמעות,

‰È‡המילה "e�È˙„B·Ú"¬»≈ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»«»ƒ¿

Ú·h‰ עבודת(שלנו�‚„ שזו ∆∆«∆«
ÈÙk˙‡121LÈÂ‡)ה . ƒ¿«¿»¿≈

aL ,¯ÓBÏמילה"e�ÈNÚÓ" «∆¿«¬≈
אותם היא משמעותה אשר

הטבע מצד הנעשים מעשים

למרות הרי שלנו, והרגילות

נחשב זה דבר כלל שבדרך

האדם של וביציאה בהתבטלות כרוך זה אין כלל שבדרך מאחר כחיסרון

"מעשינו" במילה אך Ìbמעצמו, ÏÏÎ�שהם לכך שהסיבה מעשים אותם ƒ¿»«
אדרבא אלא האדם של יגיעתו שחסירה בגלל זה אין בטבעיות נעשים

‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚLשלו) BlL Ú·h‰ ‰Ê ‰NÚ�עבודת שזו ∆«¿≈«¿ƒ»«¬∆∆«∆«∆
Ë¯Ù·eה ,[(‡Ît‰˙‡הנעשים ועבודינו מעשינו ידי ÔÓÊaעל ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«

˙eÏb‰120של והאתהפכא האתכפיא עבודת יותר עוד מודגשת אז אשר «»
ביותר הוא האלוקי האור של ההסתר הגלות שבזמן כיון לאור הרי,החושך

זה כל ידי ıÚאתÌÈ�w˙Óעל ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ‰„È¯i‰ ¿«¿ƒ«¿ƒ»∆»¿»«¿≈≈¿≈
Â ,˙Úc‰נעשה כךÚ„התיקון È¯i‰L„‰כדי Èel‚a Lb¯� ‰È‰iL «««¿«∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ»

ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰iÏÚ‰ ÏÈ·La ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ»¬ƒ»¿«∆∆∆¿»«¬»ƒ
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ,[˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁÓ eÏLÏzLpL]רק לא ∆ƒ¿«¿¿≈≈¿≈«««∆«¿≈«¿»

הם אלא תיקונם לידי באים ÓBÏ¯שהם LÈÂ .˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰�שכשם ∆¡»ƒƒ¿À¿≈«
הרי לזכות, יתהפך הוא מזו, ויתירה עצמו החטא ∆∆∆»∆ÊŒC¯cŒÏÚL‰שיתוקן

Ï Ú‚B�a ‡e‰מציאות ¿≈««
בעולם,Èn˙‰ה הקיימת ƒ»

ıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈≈¿≈
˙Úc‰רק לא לבוא לעתיד «««

שתתבטל כך תתוקן היא שאף

אלא בעולם, המיתה מציאות

מזו Ï·‡יתירה „È˙ÚlL∆¿»ƒ»…
Ct‰˙Èעצמה המיתה מציאות ƒ¿«≈

‰nÎa ¯‡·nÎÂ .ÌÈiÁÏ¿«ƒ¿«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó122˙iÁz ÔÈ�Úc ¿¿ƒ¿«¿ƒ«

L ‡e‰ ÌÈ˙n‰הגוף˙n‰ «≈ƒ∆«≈
ŒC¯cŒÏÚÂעצמו .ÈÁ ‰È‰Èƒ¿∆«¿«∆∆

Ôewz‰Ï Ú‚B�a ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿«ƒ
והצמצום החושך עניני כל של

הזה, העולם של לחושך שקדמו

והצמצום ËeÚÓc¿ƒהחושך
ÌÈÏk‰ ˙¯È·L„Â Á¯i‰«»≈«¿ƒ¿ƒ««≈ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvÏ „ÚÂ¿««ƒ¿»ƒ
כל יתוקנו לבוא לעתיד אשר

Ï‡אלה ÌeˆÓv‰L ,∆«ƒ¿…
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ ,¯ÈzÒÈ«¿ƒƒ≈»ƒ∆
.¯È‡È BÓˆÚ ÌeˆÓv‰L∆«ƒ¿«¿»ƒ
הוא הצמצום שחושך ומאחר

עולם מציאות של לחושך המקור

שהוא כך בעקבות כן אם הזה

יאיר ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בעצמו
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ‰È‰Èƒ¿∆»«∆««¿ƒ

‡e˜Ï˙,בעצמו Èel‚Ï ÈÏk¿ƒ¿ƒ¡…
·e˙kL BÓk123Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚�Â" ¿∆»¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»ƒ
"¯ac 'ÈÂ‰ Èt'ה דבר את יראה שלו הבשר בעיני הגשמי, כלומר,שהבשר ƒ¬»»ƒ≈

Èelb‰Ï ÈÏk ‰È‰È ÈÓLb‰ ¯Na ÌbLלבוא לעתיד שיהיה ,אלוקות ∆«»»««¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ
c Èelb‰Ï Ô‰במילים (רמוז "'ÈÂ‰ „B·Î"מבטאת "כבוד" המילה אשר ≈¿«ƒƒ¿¬»»

של באופן מהגבלתÛÈwÓהתגלות למעלה שהוא אור של גילוי המסמל דבר , «ƒ
ו' עומד כביכול אלא בתוכו נתפש אינו האור שלכן עליוÛÈ˜Óה'כלי' '

cמלמעלה Èelb‰Ï Ô‰Â במילים) (רמוז "'ÈÂ‰ ÈÙ"פי" המילים אשר ¿≈¿«ƒ¿ƒ¬»»
באופן התגלות מבטאות השייךÈÓÈ�tה'" אור של גילוי המסמל דבר , ¿ƒƒ

ב ונמצא ה'כלי' תוך את ממלא זה אור שלכן ה'כלי' ÌÈ�Ùלהגבלת
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`"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

(ּפנימי) ז"ל124הוי' רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו העֹולם125. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ
הּבא ׁשעֹולם ּדהגם ׁשתּיה, ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּבא
ּבגּופים נׁשמֹות יהיּו ׁשאז הּתחּיה זמן על 126קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּגׁשמי ּגּוף ּכי ּוׁשתּיה, לאכילה יצטרכּו לא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹּומּכלֿמקֹום
הּׁשכינה מּזיו נּזֹון לבא127יהיה ׁשּלעתיד מּזה, ויתירה . ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּנׁשמה ּתהיה ׁשּלכן מהּנׁשמה, ּגם למעלה הּגּוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיהיה
הּגּוף מן .128נּזֹונית ִִֵַ

ÏÎÂ,(ּכּנ"ל) עכׁשו ועבֹודתינּו מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּתֹורה והבטיחה הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּובפרט
הן ּומּיד ּגלּותן ּבסֹוף ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשּסֹוף

מׁשיח129נגאלין עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ
הּוא הּמׁשיח ּבביאת ׁשּיתחּדׁשּו ּדמהענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצדקנּו,

ּבתיּובתא צדיקיא לאתבא אתא והקיצּו130ׁשּמׁשיח , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
עפר ׁשֹוכני ויֹוליכנּו131ורּננּו ּבתֹוכם, ההּלּולא ּובעל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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תתקל.124) ע' ח"ב תער"ב א.125)המשך יז, וכ"ה126)ברכות שט). ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער הרמב"ן כדעת

ב). יד, (דרמ"צ ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ סע"ד. סה, שובה לשבת דרושים ג. טו, צו לקו"ת ראה – החסידות בתורת ההכרעה

הרמב"ן. דעת רק מזכיר בהדרושים שאדה"ז כתב, א'תרלז) ע' ה כרך שם תתט. (ס"ע חוקת תרל"ז127)ובאוה"ת וככה המשך

ובכ"מ. ריט. ע' תרח"ץ סה"מ תתקלא. ע' שם תער"ב המשך שם.128)פצ"אֿב. תרח"ץ וסה"מ וככה הל'129)המשך רמב"ם

ה"ה. פ"ז ע'130)תשובה ח"ג דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה יט.131)א'קכט. כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

124Â)ה'כלי' לקלוט. 'כלי' תהיה הזה עולם של גשמיותו אשר זו, ¿נקודה
אל Ï"Êוקות,בתוכה e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰Ê125ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰" ∆∆»¿«≈»»«»≈

L Ì‚‰c ,"‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Baהמושג"‡a‰ ÌÏBÚ" …¬ƒ»¿…¿ƒ»«¬«∆»«»
זה חז"ל אשר(=מוסב)˜‡Èבמאמר עליונים בעולמות הקיים עדן גן על לא »≈

כלל אין ושם הנשמות, מדור שם

אלא גשמי, גוף של מציאות

‰iÁz‰מדובר ÔÓÊ ÏÚ«¿««¿ƒ»
הזה, בעולם eÈ‰Èשיהיה Ê‡L∆»ƒ¿

˙BÓL�נמצאותÌÈÙe‚a126 ¿»¿ƒ
דווקא ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒגשמיים

‰ÏÈÎ‡Ï eÎ¯ËˆÈ ‡Ï…ƒ¿»¿«¬ƒ»
,‰i˙Leהיא לכך Èkוהסיבה ¿ƒ»ƒ

‰È‰È ÈÓLb‰ Ûebכלי ««¿ƒƒ¿∆
יהיה שהוא כך כדי עד לאלוקות

ÔBf�בעצמוÂÈfÓ ƒƒƒ
‰�ÈÎM‰127הנשמה בדוגמת «¿ƒ»

חיותה את המקבלת האלוקית

ברוך בקדוש דביקותה מעצם

fÓ‰,הוא ‰¯È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ∆
Ûeb‰ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆«
‰ÓLp‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ, ¿«¿»«≈«¿»»
אליה האלוקות מדריגת שהרי

עצמותו היא הגשמי הגוף קשור

באותם קשורה היא לכן רוחנית להיותה אשר הנשמה, לעומת ממש ית'

אין כן אם רוחניות, של בתבניות 'מצטיירות' הן גם אשר באלוקות מדריגות

ממש ית' עצמותו ‰Ûebזה ÔÓ ˙È�Bf� ‰ÓLp‰ ‰È‰z ÔÎlL ,128 ∆»≈ƒ¿∆«¿»»ƒ≈ƒ«
עם תתחבר היא דרכו הגוף, דרך ה' עם התקשרותה את תקבל היא כלומר

ממש ית' .עצמותו
‰Ê ÏÎÂ,לבוא לעתיד שתהיה האלוקית ההתגלות כלומר ,È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ¿»∆«¬∆«¿≈

ÂLÎÚ e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ«¬≈«¬»≈«¿»
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,(Ï"pk)««ƒ¿»«¿≈

‰·eLz‰ ˙„B·Úאשר ¬««¿»
לאור החושך את להפוך בכוחה

מציאותו את לגלות ובכך

העולם כל ושל שלו האמיתית,

Bz¯‰הריÂ,כולו ‰ÁÈË·‰ ¿ƒ¿ƒ»»
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL∆ƒ¿»≈«¬
„iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz¿»¿»»ƒ»

ÔÈÏ‡‚� Ô‰129‰l‡ba , ≈ƒ¿»ƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
ÌÈ�È�Ú‰Óc ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ
ÁÈLn‰ ˙‡È·a eLcÁ˙iL∆ƒ¿«¿¿ƒ««»ƒ«
‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLnL ‡e‰∆»ƒ«»»¿«¿»
‡˙·eÈ˙a ‡ÈÈ˜È„ˆ130 «ƒ«»ƒ¿¿»

את להשיב בא (=שמשיח

שגם כלומר בתשובה) הצדיקים

מעלת תהיה הצדיקים בעבודת

Âהתשובה הבטחת, ¿תתקיים
ÙÚ¯"הנביא È�ÎBL e�p¯Â eˆÈ˜‰"131,ÌÎB˙a ‡Ïel‰‰ ÏÚ·e »ƒ¿«¿¿≈»»«««ƒ»¿»

.LnÓ ·B¯˜a e�ˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜ e�ÎÈÏBÈÂ¿ƒ≈¿ƒ¿«¿≈¿»«»
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לה `"lyz'd ,hay `"i ,glya zyxt ycew zay i`vene ycew zay

(ּפנימי) ז"ל124הוי' רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו העֹולם125. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ
הּבא ׁשעֹולם ּדהגם ׁשתּיה, ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּבא
ּבגּופים נׁשמֹות יהיּו ׁשאז הּתחּיה זמן על 126קאי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּגׁשמי ּגּוף ּכי ּוׁשתּיה, לאכילה יצטרכּו לא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹּומּכלֿמקֹום
הּׁשכינה מּזיו נּזֹון לבא127יהיה ׁשּלעתיד מּזה, ויתירה . ְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּנׁשמה ּתהיה ׁשּלכן מהּנׁשמה, ּגם למעלה הּגּוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיהיה
הּגּוף מן .128נּזֹונית ִִֵַ

ÏÎÂ,(ּכּנ"ל) עכׁשו ועבֹודתינּו מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה זה ¿»ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּתֹורה והבטיחה הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּובפרט
הן ּומּיד ּגלּותן ּבסֹוף ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשּסֹוף

מׁשיח129נגאלין עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ
הּוא הּמׁשיח ּבביאת ׁשּיתחּדׁשּו ּדמהענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָצדקנּו,

ּבתיּובתא צדיקיא לאתבא אתא והקיצּו130ׁשּמׁשיח , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ
עפר ׁשֹוכני ויֹוליכנּו131ורּננּו ּבתֹוכם, ההּלּולא ּובעל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב לארצנּו ְְְְִֵַַָָקֹוממּיּות
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תתקל.124) ע' ח"ב תער"ב א.125)המשך יז, וכ"ה126)ברכות שט). ע' – שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער הרמב"ן כדעת

ב). יד, (דרמ"צ ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ סע"ד. סה, שובה לשבת דרושים ג. טו, צו לקו"ת ראה – החסידות בתורת ההכרעה

הרמב"ן. דעת רק מזכיר בהדרושים שאדה"ז כתב, א'תרלז) ע' ה כרך שם תתט. (ס"ע חוקת תרל"ז127)ובאוה"ת וככה המשך

ובכ"מ. ריט. ע' תרח"ץ סה"מ תתקלא. ע' שם תער"ב המשך שם.128)פצ"אֿב. תרח"ץ וסה"מ וככה הל'129)המשך רמב"ם

ה"ה. פ"ז ע'130)תשובה ח"ג דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי ובהנסמן סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה יט.131)א'קכט. כו, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

124Â)ה'כלי' לקלוט. 'כלי' תהיה הזה עולם של גשמיותו אשר זו, ¿נקודה
אל Ï"Êוקות,בתוכה e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰Ê125ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰" ∆∆»¿«≈»»«»≈

L Ì‚‰c ,"‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Baהמושג"‡a‰ ÌÏBÚ" …¬ƒ»¿…¿ƒ»«¬«∆»«»
זה חז"ל אשר(=מוסב)˜‡Èבמאמר עליונים בעולמות הקיים עדן גן על לא »≈

כלל אין ושם הנשמות, מדור שם

אלא גשמי, גוף של מציאות

‰iÁz‰מדובר ÔÓÊ ÏÚ«¿««¿ƒ»
הזה, בעולם eÈ‰Èשיהיה Ê‡L∆»ƒ¿

˙BÓL�נמצאותÌÈÙe‚a126 ¿»¿ƒ
דווקא ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒגשמיים

‰ÏÈÎ‡Ï eÎ¯ËˆÈ ‡Ï…ƒ¿»¿«¬ƒ»
,‰i˙Leהיא לכך Èkוהסיבה ¿ƒ»ƒ

‰È‰È ÈÓLb‰ Ûebכלי ««¿ƒƒ¿∆
יהיה שהוא כך כדי עד לאלוקות

ÔBf�בעצמוÂÈfÓ ƒƒƒ
‰�ÈÎM‰127הנשמה בדוגמת «¿ƒ»

חיותה את המקבלת האלוקית

ברוך בקדוש דביקותה מעצם

fÓ‰,הוא ‰¯È˙ÈÂ .ƒ≈»ƒ∆
Ûeb‰ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆«
‰ÓLp‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ, ¿«¿»«≈«¿»»
אליה האלוקות מדריגת שהרי

עצמותו היא הגשמי הגוף קשור

באותם קשורה היא לכן רוחנית להיותה אשר הנשמה, לעומת ממש ית'

אין כן אם רוחניות, של בתבניות 'מצטיירות' הן גם אשר באלוקות מדריגות

ממש ית' עצמותו ‰Ûebזה ÔÓ ˙È�Bf� ‰ÓLp‰ ‰È‰z ÔÎlL ,128 ∆»≈ƒ¿∆«¿»»ƒ≈ƒ«
עם תתחבר היא דרכו הגוף, דרך ה' עם התקשרותה את תקבל היא כלומר

ממש ית' .עצמותו
‰Ê ÏÎÂ,לבוא לעתיד שתהיה האלוקית ההתגלות כלומר ,È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ¿»∆«¬∆«¿≈

ÂLÎÚ e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ«¬≈«¬»≈«¿»
È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e ,(Ï"pk)««ƒ¿»«¿≈

‰·eLz‰ ˙„B·Úאשר ¬««¿»
לאור החושך את להפוך בכוחה

מציאותו את לגלות ובכך

העולם כל ושל שלו האמיתית,

Bz¯‰הריÂ,כולו ‰ÁÈË·‰ ¿ƒ¿ƒ»»
˙BNÚÏ Ï‡¯NÈ ÛBqL∆ƒ¿»≈«¬
„iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz¿»¿»»ƒ»

ÔÈÏ‡‚� Ô‰129‰l‡ba , ≈ƒ¿»ƒ«¿À»
È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
ÌÈ�È�Ú‰Óc ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿≈»ƒ¿»ƒ
ÁÈLn‰ ˙‡È·a eLcÁ˙iL∆ƒ¿«¿¿ƒ««»ƒ«
‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLnL ‡e‰∆»ƒ«»»¿«¿»
‡˙·eÈ˙a ‡ÈÈ˜È„ˆ130 «ƒ«»ƒ¿¿»

את להשיב בא (=שמשיח

שגם כלומר בתשובה) הצדיקים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד נסיעה לכאן - ידועה דעתי בזה שעל תלמידי תו"ת דלוד חוב קדוש ללמוד באופן 

כזה שתתפרסם ישיבה זו בכל קצוי אה"ק ת"ו לתהלה ולשם ולתפארת - ואך ורק בהתלמידים תלוי הנ"ל 

- ולא לבלבל עצמם במח' דנסיעות לאיזה מקום שיהי'. והלואי שיזכה ויצליח להשפיע ע"ע ועל שאר הת' 

שי' בזה, שזה הטוב לפניהם בגו"ר.



לו

,hay f"i ,exzi zyxt zay .c"qa

.n"cyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÏÎÂההר ואת הּלּפידים ואת הּקֹולֹות את רֹואים העם ¿»ְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
מרחֹוק וּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא וידּוע1עׁשן , ְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָ

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּבזה ּב'דּבּור2הּדּיּוק וגם , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ
תרמ"ד (ּבׁשנת ׁשנה מאה לפני ׁשּנאמר זה ),3הּמתחיל' ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּדברים ּכל והלא הּללּו, הּקֹולֹות ענין מהּו להבין ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹּדצרי
תרצח לא ּכמֹו ּפׁשּוטים ּדברים הם ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּנצטּוּו
נצטּוּו לא אם ׁשּגם ּפׁשּוטים ּדברים ׁשהם כּו' תענה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלא
ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר לעׂשֹותם מהראּוי היה ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָעליהם

ערּובין למדים4(ּבמּסכת היינּו ּתֹורה נּתנה לא אלמלא ( ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
כ"ק ׁשל הּנ"ל ּבּמאמר והּנה וכּו'. מחתּול ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָצניעּות

נׁשמתֹוֿעדן (מֹוהרׁש"ב) נאמר3אדמֹו"ר ּדאם ,ממׁשי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ
ועֹוׂשה הּמצּוה ׁשּגדֹול מּפני הּוא עלֿזה ׁשּנצטּוּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּדמה

ועֹוׂשה מצּוה ׁשאינֹו מּובן5מּמי אינֹו עדין מּכלֿמקֹום , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבעת ׁשהיה והּנֹורא הּגדֹול והרעׁש הּקֹולֹות ענין ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָמהּו
מדּיק ועֹוד ּפׁשּוטים. ּדברים ׁשהם ּובפרט כּו', ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּתן

ׁשם ּבילקּוט3ּבהּמאמר ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו 6ּבמה ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָ
אחד ּכל הּקּב"ה מּפי כּו' אנכי הּדּבּור ׁשּיצא ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּבׁשעה
וזהּו מדּבר, הּדּבּור עּמי אֹומר היה מּיׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואחד

כּו' יחיד לׁשֹון אלקי ה' אנכי וצריׁשּכתּוב הּדּברֹות), ּבׁשאר (ועלּֿדרֿזה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
כּו'. מּיׂשראל ואחד אחד ּכל עם מדּבר ׁשהּדּבּור זה ענין מהּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלהבין

‰p‰Â,הּמאמר המׁש ּבגּוףּֿכתבֿידֿקדׁש נמצא לא תרמ"ד ּדׁשנת ּבהּמאמר ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
אחרים ּבדרּוׁשים הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור המׁש את להבין יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ׁשּלפניֿזה ּבּדרּוׁשים וגם נׁשמתֹוֿעדן), אדמֹו"ר (כ"ק עצמֹו הּמאמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָמּבעל
ועד האמצעי ואדמֹו"ר צדק' ה'צמח אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי מאמרֹו, מיּסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשעליהם

הּזקן. אדמֹו"ר ְְִֵֵַַָלדרּוׁשי

‰p‰Âּבעל ּבדרּוׁשי ּובפרט נׂשיאינּו, רּבֹותינּו (ּבדרּוׁשי ּבזה הּבאּור נקּודת ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ענין7הּמאמר ׁשּׁשּי (ּכפי ּבגלּוי העצמּות המׁשכת היה ּתֹורה מּתן ּדענין ,( ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
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טו.)1 כ, ובכ"מ.)2יתרו ב. יב, במדבר לקו"ת וכל)3ראה ד"ה גם וראה רכד. ע' תרמ"ד סה"מ

תש"ו. תרע"ח, סע"ב.)4העם ואילך)5ק, 212 ע' חכ"א לקו"ש גם וראה ובכ"מ. א. לא, קדושין

שם. רפו.)6ובהנסמן רמז גם)7יתרו וראה ואילך. קסד ע' תרע"ח סה"מ - תרע"ח העם וכל ד"ה
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ּבמּתן ּכי ּתֹורה, ּבמּתן נפעל זה וענין ּבהעצמּות). ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָהּגּלּוי
ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה ּבּטּול נהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה

לעליֹונים יעלּו לא ענין8ותחּתֹונים אז נפעל ולכן , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ּבגלּוי העצמּות ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
חדרה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ּדברים ְְְְְִִִַַַָָָָָָּתֹורה
ּבּדברים ּגם ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהמׁשכת
לענין ׁשּיכת העצמּות המׁשכת ואדרּבה, ּפׁשּוטים. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהכי
ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ּתחּתֹון ּבמקֹום ּדוקא, ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָֹֻהּמּטה

האמצעי אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי ּובפרט מקֹומֹות, ׁשּכל9ּבכּמה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּגם וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ּגבֹוּה ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּגבֹוּה
ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם
ּתחּתֹונים ּבדברים היא ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,
הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ּביֹותר, ְְְֲִִִֵֵָָָָָּופׁשּוטים

מּמּנּו למּטה ׁשאין עצמֹו,10ּתחּתֹון זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ו ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים מהּבדברים ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

האּלה הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ּתֹורה ּבמּתן ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר
ּכאן11לאמר לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש ׁשהּגׁשמי12, הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהּתחּתֹון
הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו מּצד העצמּות המׁשכת .*היתה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

e‰ÊÂוּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְְִַַַַַַָָָָָָ
העצמּות. להמׁשכת ּכלי מעין היה ׁשּזה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמרחֹוק,
הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה מעין ׁשּיהיה צרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום
וההסּתרים ההעלמֹות הסרת עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהעצמּות,

אחר ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ג'13והּבלּבּולים. ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
האתערּותאּֿדלעילא אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָּבחינֹות
והאתערּותאּֿדלעילא לאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּקֹודמת
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‰Ê ÔÈ�ÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈ�Ú CiML ÈÙk) ÈeÏ‚a ˙eÓˆÚ‰»«¿¿»¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆
‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰� ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz ÔzÓa ÏÚÙ�ƒ¿«¿««»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»
ÌÈ�BÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BzÁzl e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚc¿∆¿ƒ…≈¿««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה היתה תורה מתן עד כי

יעלו לא סוריה ובני לסוריה

לא שתחתונים היינו לרומי",

ירדו לא והעליונים למעלה יעלו

נתבטלה תורה ובמתן למטה.

רוחניות בין הפרדה של זו גזירה

שנתאפשר כלומר לגשמיות,

התחתונים בין גמור יחוד

שניתנה התורה ידי על לעליונים

שלום בעולם, שלום לעשות כדי

(רוחניות) מעלה של פמליא בין

מטה של פמליא לבין

‡8Ê(גשמיות) ÏÚÙ� ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»«¿

aÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÈeÏ‚¿»¿»»¿»≈
‰¯Bz ÔzÓa e¯Ó‡�∆∆¿¿««»
Èk ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa¿««»»¿»
ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»
Ìb ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿«

ÌÈËeLt ÈÎ‰ ÌÈ¯·caכפי «¿»ƒ¬ƒ¿ƒ
שהמצוות בחסידות שמוסבר

לריח, נמשלו האבות שקיימו

ולמרות הדבר, עצם אינו שריח

יחסר לא מה, דבר האדם שיריח

עצמו הדבר מן זה ידי על

אצל המצוות קיום כך - מאומה

שאינו הריח כדוגמת היה האבות

במתן זאת לעומת הדבר. עצם

עצמותו הקב"ה הכניס תורה

ישראל ממשיכים ומאז בתורה

אלוקות והמצוות התורה בקיום

הגשמיות את .החודרת
˙ÎLÓ‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«
ÔÈ�ÚÏ ˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰»«¿«∆∆¿ƒ¿«
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«
‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa dB·b»«¿≈≈¿«»

¯˙BÈa ‰hÓנפילת כמשל «»¿≈
של שמקומה ככל אבנים, חומת

יותר למרחוק תיפול כן יותר, גבוה בחומה ÓÏ‰האבן ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«
ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«««»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈ�BzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»∆∆ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa10, ƒ¿»»»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆

,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa Ô‰Â¿≈¿»∆«¿
.BaL ÌÈËeLt ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ¿ƒ∆
Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈
‰¯Bz ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó«∆∆¡«¿««»
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈¡…ƒ∆»
¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11, «¿»ƒ»≈∆≈…

¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆≈≈…
Ô‡k12ÈÓLb‰L ‡e‰ »∆««¿ƒ

‰NÚ� BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â¿««¿«¿«¬∆
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰»≈«»
‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»
„vÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿ƒ«

(ÔBzÁz‰ ÏL) B�È�Úשענין ƒ¿»∆««¿
מצד מתגלה ית' עצמותו המשכת

והתחתון הגשמי של תכונתו

תיבת יתפרש כן ועל עצמו

הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

של עצמותו את וממשיך האומר

.*הקב"ה

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול (ענין ≈»∆∆
˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ ‰È‰»»≈≈¿ƒ¿«¿»«
È„k ‰p‰c .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ≈¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»«¿
Û‡ ‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa¿««»ƒ≈«
ÔÈ�Ú ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ»»
‰�Î‰ ÔÈÚÓ ‰È‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿∆≈≈¬»»
,˙eÓˆÚ‰ Èelb Ï‡ ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ»«¿
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«««¬»
.ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿»

¯Á‡13˙B�ÈÁa '‚ ÔÈ�Úa «≈¿ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה] העליון ,[=התעוררות
«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ‡א'-
ו‰ Ó„Bw˙מעוררת «∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה] התחתון ,[=התעוררות

«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ‡ב'-
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ּבמּתן ּכי ּתֹורה, ּבמּתן נפעל זה וענין ּבהעצמּות). ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָהּגּלּוי
ּלּתחּתֹונים ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזרה ּבּטּול נהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹּתֹורה

לעליֹונים יעלּו לא ענין8ותחּתֹונים אז נפעל ולכן , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבמּתן נאמרּו ולכן מקֹום. ּבכל ּבגלּוי העצמּות ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
חדרה ּתֹורה ּבמּתן ּכי ּדוקא, ּפׁשּוטים ּדברים ְְְְְִִִַַַָָָָָָּתֹורה
ּבּדברים ּגם ההׁשּתלׁשלּות סדר ּבכל העצמּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהמׁשכת
לענין ׁשּיכת העצמּות המׁשכת ואדרּבה, ּפׁשּוטים. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָהכי
ּבארּכה וכּמבאר ּביֹותר, ּתחּתֹון ּבמקֹום ּדוקא, ְְְְְְֲֵַַַַַַָָָָָֹֻהּמּטה

האמצעי אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי ּובפרט מקֹומֹות, ׁשּכל9ּבכּמה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּגם וזהּו ּביֹותר. מּטה למּטה יֹורד ּביֹותר ּגבֹוּה ְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּגבֹוּה
ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּטעם
ּתחּתֹונים ּבדברים היא ה'עצם' ׁשהמׁשכת מּׁשּום ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדוקא,
הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ּביֹותר, ְְְֲִִִֵֵָָָָָּופׁשּוטים

מּמּנּו למּטה ׁשאין עצמֹו,10ּתחּתֹון זה ּבעֹולם והן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ו ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים מהּבדברים ּכן ּגם ּדזהּו לֹומר יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

האּלה הּדברים ּכל את אלקים וידּבר ּתֹורה ּבמּתן ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר
ּכאן11לאמר לאמר ׁשּפרּוׁש לֹומר ּדיׁש ׁשהּגׁשמי12, הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהּתחּתֹון
הּתחּתֹון) (ׁשל ענינֹו מּצד העצמּות המׁשכת .*היתה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

e‰ÊÂוּיעמדּו וּינּועּו העם וּירא גֹו' רֹואים העם וכל ¿∆ְְְִַַַַַַָָָָָָ
העצמּות. להמׁשכת ּכלי מעין היה ׁשּזה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמרחֹוק,
הּנה ּתֹורה, ּבמּתן העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
העצמּות, אל מּמׁש ּכלי ׁשל ענין ׁשּיהיה ׁשּי ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאף
ּגּלּוי אל ּוכלי הכנה מעין ׁשּיהיה צרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמּכלֿמקֹום
וההסּתרים ההעלמֹות הסרת עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָהעצמּות,

אחר ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר ג'13והּבלּבּולים. ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
האתערּותאּֿדלעילא אתערּותאּֿדלעילא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָּבחינֹות
והאתערּותאּֿדלעילא לאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּקֹודמת
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ואילך. 94 ע' תש"ו טו.)8סה"מ וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר ראה

ד"ה)9 גם וראה ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ואילך. פ"ד תשי"ט לגני פל"ו.)10באתי א.)11תניא כ, ראה)12יתרו

וש"נ. .119 ע' ח"ו לקו"ש ואילך.)13בזה ד כג, שה"ש לקו"ת

עמו אומר הי' מישראל "שכאו"א לעיל) (שהובא הילקוט דברי לבאר יש ובזה *

. בנפשו שהאיר הוי' השם את בנפשו הרגיש או"א שכל היינו מדבר, הדבור הי'

תרע"ח). העם וכל (סד"ה א"ס" עצמות מבחי' היא ההמשכה ושרש .

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ê ÔÈ�ÚÂ .(˙eÓˆÚ‰a Èelb‰ ÔÈ�Ú CiML ÈÙk) ÈeÏ‚a ˙eÓˆÚ‰»«¿¿»¿ƒ∆«»ƒ¿««ƒ¿»«¿¿ƒ¿»∆
‰¯Êb‰ Ïeha ‰È‰� ‰¯Bz ÔzÓa Èk ,‰¯Bz ÔzÓa ÏÚÙ�ƒ¿«¿««»ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«¿≈»
ÌÈ�BÈÏÚÏ eÏÚÈ ‡Ï ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BzÁzl e„¯È ‡Ï ÌÈ�BÈÏÚc¿∆¿ƒ…≈¿««¿ƒ¿«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ
ירדו לא רומי "בני ואומר שגוזר למלך בדומה גזירה היתה תורה מתן עד כי

יעלו לא סוריה ובני לסוריה

לא שתחתונים היינו לרומי",

ירדו לא והעליונים למעלה יעלו

נתבטלה תורה ובמתן למטה.

רוחניות בין הפרדה של זו גזירה

שנתאפשר כלומר לגשמיות,

התחתונים בין גמור יחוד

שניתנה התורה ידי על לעליונים

שלום בעולם, שלום לעשות כדי

(רוחניות) מעלה של פמליא בין

מטה של פמליא לבין

‡8Ê(גשמיות) ÏÚÙ� ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒ¿«»
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»«»«¿

aÔÎÏÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÈeÏ‚¿»¿»»¿»≈
‰¯Bz ÔzÓa e¯Ó‡�∆∆¿¿««»
Èk ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‰¯„Á ‰¯Bz ÔzÓa¿««»»¿»
ÏÎa ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿»
Ìb ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿«

ÌÈËeLt ÈÎ‰ ÌÈ¯·caכפי «¿»ƒ¬ƒ¿ƒ
שהמצוות בחסידות שמוסבר

לריח, נמשלו האבות שקיימו

ולמרות הדבר, עצם אינו שריח

יחסר לא מה, דבר האדם שיריח

עצמו הדבר מן זה ידי על

אצל המצוות קיום כך - מאומה

שאינו הריח כדוגמת היה האבות

במתן זאת לעומת הדבר. עצם

עצמותו הקב"ה הכניס תורה

ישראל ממשיכים ומאז בתורה

אלוקות והמצוות התורה בקיום

הגשמיות את .החודרת
˙ÎLÓ‰ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¿»«
ÔÈ�ÚÏ ˙ÎiL ˙eÓˆÚ‰»«¿«∆∆¿ƒ¿«
ÌB˜Óa ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»¿»
¯‡·nÎÂ ,¯˙BÈa ÔBzÁz«¿¿≈¿«¿…»
,˙BÓB˜Ó ‰nÎa ‰k¯‡a«¬À»¿«»¿
¯"BÓ„‡ ÈLe¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰9dB·b‰ ÏkL , »∆¿»ƒ∆»«»«
‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa dB·b»«¿≈≈¿«»

¯˙BÈa ‰hÓנפילת כמשל «»¿≈
של שמקומה ככל אבנים, חומת

יותר למרחוק תיפול כן יותר, גבוה בחומה ÓÏ‰האבן ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ .¿∆««««¿«
ÌeMÓ ,‡˜Âc ÌÈËeLt ÌÈ¯·„a ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«««»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ
Ô‰ ,¯˙BÈa ÌÈËeLÙe ÌÈ�BzÁz ÌÈ¯·„a ‡È‰ ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»∆∆ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ÔBzÁz ÈÎ‰ ÌÏBÚa ,˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa10, ƒ¿»»»»»¬ƒ«¿∆≈¿«»ƒ∆

,BÓˆÚ ‰Ê ÌÏBÚa Ô‰Â¿≈¿»∆«¿
.BaL ÌÈËeLt ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ¿ƒ∆
Ôk Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«≈
‰¯Bz ÔzÓa ¯Ó‡pL ‰Ó«∆∆¡«¿««»
Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈¡…ƒ∆»
¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰11, «¿»ƒ»≈∆≈…

¯Ó‡Ï Le¯tL ¯ÓBÏ LÈc¿≈«∆≈≈…
Ô‡k12ÈÓLb‰L ‡e‰ »∆««¿ƒ

‰NÚ� BÓˆÚ ÔBzÁz‰Â¿««¿«¿«¬∆
,(¯Ú‚‡Ê ‡) ¯ÓB‡‰»≈«»
‰˙È‰ Ê‡L ÌeMÓƒ∆»»¿»
„vÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿ƒ«

(ÔBzÁz‰ ÏL) B�È�Úשענין ƒ¿»∆««¿
מצד מתגלה ית' עצמותו המשכת

והתחתון הגשמי של תכונתו

תיבת יתפרש כן ועל עצמו

הוא והתחתון שהגשמי 'לאמר'

של עצמותו את וממשיך האומר

.*הקב"ה

'B‚ ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ e‰ÊÂ¿∆¿»»»ƒ
e„ÓÚiÂ eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»«««¿

‰fL ,˜BÁ¯Ó(הביטול (ענין ≈»∆∆
˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ÔÈÚÓ ‰È‰»»≈≈¿ƒ¿«¿»«
È„k ‰p‰c .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ≈¿≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»«»«¿
Û‡ ‰p‰ ,‰¯Bz ÔzÓa¿««»ƒ≈«
ÔÈ�Ú ‰È‰iL CiL ÔÈ‡L∆≈«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
Ï‡ LnÓ ÈÏk ÏL∆¿ƒ«»∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÓˆÚ‰»«¿ƒ»»
‰�Î‰ ÔÈÚÓ ‰È‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿∆≈≈¬»»
,˙eÓˆÚ‰ Èelb Ï‡ ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ»«¿
˙BÓÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»«««¬»
.ÌÈÏeaÏa‰Â ÌÈ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿»

¯Á‡13˙B�ÈÁa '‚ ÔÈ�Úa «≈¿ƒ¿«¿ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה] העליון ,[=התעוררות
«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰»ƒ¿¬»ƒ‡א'-
ו‰ Ó„Bw˙מעוררת «∆∆

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה] התחתון ,[=התעוררות

«≈¿ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Â¿»ƒ¿¬»ƒ‡ב'-
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מוגה בלתי

השמים‡. "ויכולו שכתוב כמו המעשה, ימי ששת דכל והשלימות העליה נפעלת שבו - הוא השבת ענין
צבאם", וכל והארץ

- "ויכולו" (א) ב)): מב, בראשית התורה (אור צדק' ה'צמח בדרושי בארוכה (כמבואר פירושים ב' - ובזה
מלשון - "ויכולו" (ב) המעשה, ימי בששת שהיו הענינים וכל הנבראים דכל והכליון העליה היינו, כליון, מלשון
העילוי, תכלית התענוג, לבחינת עד - היא המעשה ימי דששת הענינים וכל הנבראים כל שעליית היינו, תענוג,

מעונג". למעלה "אין שהרי

חמשה החמישי, יום - כולל המעשה, ימי בששת שהיו הענינים כל מתעלים שבה - זו לשבת בנוגע כן וכמו
העילוי. תכלית תענוג, של באופן - זה ולאחרי כליון, של באופן לראש לכל - וכאמור בשבט, עשר

ובהקדמה:·. - ביאור ליתר
כולהו מתברכין "מיניה השבוע, ימי לכל ומשפיע מברך שבת - אחד מצד קצוות: ב' ישנם השבת ביום
שהאכילה היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי השבוע, ימי מכל מקבל שבת - לאידך אבל יומין",
מהווים שהם - השבוע דימי השלימות וזוהי השבוע, ימי דכל והמלאכה הטירחא עלֿידי נפעלת דשבת (התענוג)

ד"ויכולו". באופן השבת ביום ונכללים הם עולים ולכן השבת, ליום הכנה

תאכל אפך "בזעת נאמר החול דימי האכילה על שכן, החול, ימי מאכילת היא שונה דשבת האכילה דהנה,
אכילה זו אין - ושבעת" ד"ואכלת באופן היא האכילה כאשר גם ולכן, ועמל, יגיעה של באופן אכילה לחם",
אדמו"ר (שולחןֿערוך ושתיה" באכילה לענגו ש"מצוה באופן היא דשבת האכילה מהֿשאיןֿכן כו'; תענוג של

תענוג. של ענין עם הקשורה אכילה היינו, רמב), סימן ריש חיים אורח הזקן

כביוםֿטוב (דלא וקיימא" "מקדשא בגרמי", מלה ד"קדש הענין ישנו השבת שבקדושת כשם [כלומר:
השבת בקדושת יהודי מוסיף זאת ובכל לזמני), קדשינהו שישראל מכיון והזמנים", ישראל "מקדש שאומרים

ש שאףֿעלֿפי דשבת, העונג בענין גם הוא כן כמו להוסיף- יהודי צריך התענוג, ענין הוא עצמו מצד שבת
המענג "כל ב) קיח, (שבת ז"ל חכמינו לשון כדיוק ושתיה, באכילה השבת את שמענג עלֿידיֿזה התענוג בענין

דשבת]. התענוג בענין מוסיף שיהודי היינו, השבת", את

הקדמת לאחרי לבוא מוכרחת שאכילה (אף תענוג של באופן להיות יכולה דשבת שהאכילה הדבר וטעם
כבר נעשתה המלאכה שכל היינו, עשויה", מלאכתך "כל השבת שביום מכיון - כפשוט) והיגיעה, המלאכה

תענוג. של באופן בשבת", "יאכל - ועלֿידיֿזה השבוע, ימי במשך

בזה:‚. להוסיף ויש
עם הקשור תענוג עשויה", מלאכתך ש"כל מזה כתוצאה שבא התענוג (א) ענינים: ב' - דשבת בתענוג
ממלאכה מנוחה עם קשור שאינו התענוג עצם (ב) המלאכה, בענין והיגיעה העמל לאחרי מיד הבאה המנוחה

דרגות). וכמה כמה – גופא (ובזה

כחות שמתפשטין מלאכה שעושה מ"אדם עלֿדרךֿמשל הוא השבת שענין ואילך) א (קעד, בסידור וכמבואר
וכל עצמותו", אל שבא וינפש, וזהו כידוע, דרוחא נייחא נקרא המלאכה מן וכששובת המלאכה, באותה נפשו
- מזה ולמעלה גדול". עונג מקבל שאז עשה, אשר הזאת המלאכה בעיניו "יוכשר כאשר המלאכה", "בגמר זה

התענוג. לענין בנוגע ראשֿהשנה בדרושי גם וכמבואר כו'. הפשוט התענוג עצמות

הקשור מהתענוג שלמעלה התענוג, ענין עצם - הוא בשבת") ("יאכל השבת דסעודת התענוג ועלֿפיֿזה:
עשויה") מלאכתך ("כל המלאכה וגמר סיום לאחרי מיד שבא התענוג שכן, המלאכה, שלאחרי המנוחה עם
יותר, נעלה באופן הוא התענוג אזי - דשבת הסעודה זמן מגיע כאשר ולכן, השבת, בכניסת ומיד תיכף ישנו

התענוג. ענין עצם

דסעודת התענוג גם אלא התענוג, ענין עצם הוא השבת יום דסעודת שהתענוג בלבד זו שלא - בזה להוסיף ויש
מכיון - הדבר וטעם עלֿכלֿפנים), (בכללות התענוג ענין עצם הוא המלאכה) לזמן יותר (הסמוכה שבת ליל
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והאתערּותאֿ אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּנמׁשכת
ׁשּקּודׁשאֿ אּלא מאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדלעילא

ׁשלים ּבאתר אּלא ׁשריא לא ּדכדי14ּבריֿהּוא היינּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשאליו ׁשהאתר צרי זֹו, אתערּותאּֿדלעילא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
היינּו, אֹותּה), ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנמׁשכת
הּוא ועלּֿדרֿזה ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
הסרת צרי לזה ׁשּגם ה'עצם', ּבהמׁשכת יֹותר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכי והּבלּבּולים, וההסּתרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָההעלמֹות
העם ּדוּירא הענין היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

מרחֹוק. וּיעמדּו ְֵַַַַָָוּינּועּו

ÔÈ�Ú‰Âהעם וכל הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
תער"ב ּבהמׁש) תרע"ה ּדׁשנת ),15רֹואים ְְְִִֵֶַ

ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הוויה לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקדם
ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל הּצמצּום החרדה16ענין ענין ּכן ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידי
הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּירא
את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ּכדי ההוויה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאל
ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּגּלּוי

האמּתית. ההוויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓeעם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּדכׁשם ּדמׁשיחא, עקבתא האחרֹון, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָהּגלּות
להּגּלּוי הכנה ּבתֹור הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּביציאת
וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּדמּתן
עלֿ להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא מצרים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדגלּות
הּתֹורה, ּפנימּיּות מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא ְְִִִֶֶֶֶַַָָָּדרֿזה
ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשההכנה
ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ּובפרט ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻהּגלּיֹות,
וכּו', הּמר וגלּות וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹּדמׁשיחא,
אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא האמּתית ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻההויה
ׁשאי מּׁשּום הּוא ּגלּות אחריה ׁשאין ּדהּטעם ּגלּות, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחריה
הּגלּות מן יֹותר ּגדֹולה ּגלּות ׁשל מציאּות ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאפׁשר
ּגאּלה היא ׁשעלֿידֹו, (ההויה) הּגאּלה ּגם ולכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּזה,
מּמׁש, ּבקרֹוב זה ׁשּיקּים ויהיֿרצֹון הימּנה. למעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין
ּבנערינּו לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָּבביאת

ּובבנֹותינּו ּבבנינּו גֹו' מּמׁש.17ּובזקנינּו ּבימינּו ּובמהרה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

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

ב.)14 צ, זח"ג ואילך.)15ראה א'ב א'ט.)16ע' ע' ט.)17שם י, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰(ערך ולפי ג'-‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡,(כתוצאה «ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Âזו בדרגה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

לעבודת באיןֿערוך שהיא שלמעלה מהעליון והשפעה התעוררות נמשכת

a‡˙¯התחתון ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ…«¿»∆»«¬«
ÌÈÏLשורה אינו הקב"ה =] »ƒ

שלם] במקום ‰14e�ÈÈאלא ,«¿
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL È„Îcƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿¬»
CÈ¯ˆ ,BÊ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»»ƒ
˙ÎLÓ� ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L∆»¬«∆≈»ƒ¿∆∆
‰Ê ÔÈ‡L Û‡) ÌÈÏL ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ«∆≈∆
,e�ÈÈ‰ ,(d˙B‡ CÈLÓÓ«¿ƒ»«¿

‡e‰L(זה נעלה ˜eL¯(שפע ∆»
ŒÏÚÂ .‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚƒ¬«∆«¿»¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«¿»
,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆
˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÌbL∆«¿∆»ƒ¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ

ÌÈÏeaÏa‰Âביטול ידי על ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית ˜Œ‡L„eהאדם Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»
eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿««¿»»«»

.˜BÁ¯Ó e„ÓÚiÂ«««¿≈»
ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ
'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a ¯‡·n‰«¿…»¿ƒ««¿ƒ
˙�Lc ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒƒ¿«
CLÓ‰a) ‰"Ú¯˙¿∆¿≈

·"¯Ú˙15ÏÎÏ Ì„wL ,(∆…∆¿»
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂÂ‰('יש') ¬»»¿ƒ¿«

¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«∆¿≈
‰ÌeˆÓv('אין') ÔÈ�Ú BÓÎe ,¿ƒ¿««ƒ¿

Èelb‰ ÏÈ·LaLכדוגמת ∆ƒ¿ƒ«ƒ
המפנה לרבו התלמיד התבטלות

לגילויים התלמיד בתודעת מקום

ממורו e‰Êcהנעלים .16Ìb ¿∆«
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈ�Ú Ôk≈ƒ¿««¬»»«¿≈
eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»
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,'B‚ eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»

,(‰„¯Á‰ ÔÈ�Úשבמתן כידוע ƒ¿««¬»»
'מציאות' בניֿישראל נעשו תורה

חדשה התהוות ולכל חדשה,

המציאות וביטול העדר לה קודם

‰‰cÚ¯הקודמת e‰fL∆∆«∆¿≈
‰ÈÂÂ‰‰ Ï‡ Ì„Bw‰בחינת) «≈∆«¬»»
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.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ
˙eÏb‰ ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ�Úc ,ÌL ·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈»¿ƒ¿»∆»«ƒ«»
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓcהבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כגודל מזו, ויתרה החושך, מן

העליה גודל כן ,הירידה
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe««»ƒ≈¿
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¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆
‡˙·˜Ú·e ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿¿»
˙eÏb‰ e‰fL ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»∆∆«»
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
‰ÈÂÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»
‰l‡b‰ ‡È‰L ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆ƒ«¿À»
ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆≈
ÌÚh‰c ,˙eÏb ‰È¯Á‡«¬∆»»¿«««
‡e‰ ˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓƒ∆ƒ∆¿»
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆
ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b ˙eÏb»¿»≈ƒ

‰f‰ ˙eÏb‰ותוקף גודל מפני «»«∆
הזה האחרון ÔÎÏÂהשעבוד ,¿»≈

(‰ÈÂÂ‰‰) ‰l‡b‰ Ìb««¿À»«¬»»
‰l‡b ‡È‰ ,B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿À»
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e�È�·a 'B‚ e�È�˜Ê·eƒ¿≈≈¿»≈
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מוגה בלתי

השמים‡. "ויכולו שכתוב כמו המעשה, ימי ששת דכל והשלימות העליה נפעלת שבו - הוא השבת ענין
צבאם", וכל והארץ

- "ויכולו" (א) ב)): מב, בראשית התורה (אור צדק' ה'צמח בדרושי בארוכה (כמבואר פירושים ב' - ובזה
מלשון - "ויכולו" (ב) המעשה, ימי בששת שהיו הענינים וכל הנבראים דכל והכליון העליה היינו, כליון, מלשון
העילוי, תכלית התענוג, לבחינת עד - היא המעשה ימי דששת הענינים וכל הנבראים כל שעליית היינו, תענוג,

מעונג". למעלה "אין שהרי

חמשה החמישי, יום - כולל המעשה, ימי בששת שהיו הענינים כל מתעלים שבה - זו לשבת בנוגע כן וכמו
העילוי. תכלית תענוג, של באופן - זה ולאחרי כליון, של באופן לראש לכל - וכאמור בשבט, עשר

ובהקדמה:·. - ביאור ליתר
כולהו מתברכין "מיניה השבוע, ימי לכל ומשפיע מברך שבת - אחד מצד קצוות: ב' ישנם השבת ביום
שהאכילה היינו, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי שהרי השבוע, ימי מכל מקבל שבת - לאידך אבל יומין",
מהווים שהם - השבוע דימי השלימות וזוהי השבוע, ימי דכל והמלאכה הטירחא עלֿידי נפעלת דשבת (התענוג)

ד"ויכולו". באופן השבת ביום ונכללים הם עולים ולכן השבת, ליום הכנה

תאכל אפך "בזעת נאמר החול דימי האכילה על שכן, החול, ימי מאכילת היא שונה דשבת האכילה דהנה,
אכילה זו אין - ושבעת" ד"ואכלת באופן היא האכילה כאשר גם ולכן, ועמל, יגיעה של באופן אכילה לחם",
אדמו"ר (שולחןֿערוך ושתיה" באכילה לענגו ש"מצוה באופן היא דשבת האכילה מהֿשאיןֿכן כו'; תענוג של

תענוג. של ענין עם הקשורה אכילה היינו, רמב), סימן ריש חיים אורח הזקן

כביוםֿטוב (דלא וקיימא" "מקדשא בגרמי", מלה ד"קדש הענין ישנו השבת שבקדושת כשם [כלומר:
השבת בקדושת יהודי מוסיף זאת ובכל לזמני), קדשינהו שישראל מכיון והזמנים", ישראל "מקדש שאומרים

ש שאףֿעלֿפי דשבת, העונג בענין גם הוא כן כמו להוסיף- יהודי צריך התענוג, ענין הוא עצמו מצד שבת
המענג "כל ב) קיח, (שבת ז"ל חכמינו לשון כדיוק ושתיה, באכילה השבת את שמענג עלֿידיֿזה התענוג בענין

דשבת]. התענוג בענין מוסיף שיהודי היינו, השבת", את

הקדמת לאחרי לבוא מוכרחת שאכילה (אף תענוג של באופן להיות יכולה דשבת שהאכילה הדבר וטעם
כבר נעשתה המלאכה שכל היינו, עשויה", מלאכתך "כל השבת שביום מכיון - כפשוט) והיגיעה, המלאכה

תענוג. של באופן בשבת", "יאכל - ועלֿידיֿזה השבוע, ימי במשך

בזה:‚. להוסיף ויש
עם הקשור תענוג עשויה", מלאכתך ש"כל מזה כתוצאה שבא התענוג (א) ענינים: ב' - דשבת בתענוג
ממלאכה מנוחה עם קשור שאינו התענוג עצם (ב) המלאכה, בענין והיגיעה העמל לאחרי מיד הבאה המנוחה

דרגות). וכמה כמה – גופא (ובזה

כחות שמתפשטין מלאכה שעושה מ"אדם עלֿדרךֿמשל הוא השבת שענין ואילך) א (קעד, בסידור וכמבואר
וכל עצמותו", אל שבא וינפש, וזהו כידוע, דרוחא נייחא נקרא המלאכה מן וכששובת המלאכה, באותה נפשו
- מזה ולמעלה גדול". עונג מקבל שאז עשה, אשר הזאת המלאכה בעיניו "יוכשר כאשר המלאכה", "בגמר זה

התענוג. לענין בנוגע ראשֿהשנה בדרושי גם וכמבואר כו'. הפשוט התענוג עצמות

הקשור מהתענוג שלמעלה התענוג, ענין עצם - הוא בשבת") ("יאכל השבת דסעודת התענוג ועלֿפיֿזה:
עשויה") מלאכתך ("כל המלאכה וגמר סיום לאחרי מיד שבא התענוג שכן, המלאכה, שלאחרי המנוחה עם
יותר, נעלה באופן הוא התענוג אזי - דשבת הסעודה זמן מגיע כאשר ולכן, השבת, בכניסת ומיד תיכף ישנו

התענוג. ענין עצם

דסעודת התענוג גם אלא התענוג, ענין עצם הוא השבת יום דסעודת שהתענוג בלבד זו שלא - בזה להוסיף ויש
מכיון - הדבר וטעם עלֿכלֿפנים), (בכללות התענוג ענין עצם הוא המלאכה) לזמן יותר (הסמוכה שבת ליל
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והאתערּותאֿ אתערּותאּֿדלתּתא, עלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּנמׁשכת
ׁשּקּודׁשאֿ אּלא מאתערּותאּֿדלתּתא, ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדלעילא

ׁשלים ּבאתר אּלא ׁשריא לא ּדכדי14ּבריֿהּוא היינּו , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשאליו ׁשהאתר צרי זֹו, אתערּותאּֿדלעילא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתהיה
היינּו, אֹותּה), ממׁשי זה ׁשאין (אף ׁשלים יהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנמׁשכת
הּוא ועלּֿדרֿזה ּדוקא. זה אתר עם קׁשּור ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
הסרת צרי לזה ׁשּגם ה'עצם', ּבהמׁשכת יֹותר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
קּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכי והּבלּבּולים, וההסּתרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָההעלמֹות
העם ּדוּירא הענין היה וזה ׁשלים, ּבאתר אּלא ׁשריא ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

מרחֹוק. וּיעמדּו ְֵַַַַָָוּינּועּו

ÔÈ�Ú‰Âהעם וכל הּמתחיל' ּב'דּבּור הּמבאר עלּֿפי יּובן ¿»ƒ¿»ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
תער"ב ּבהמׁש) תרע"ה ּדׁשנת ),15רֹואים ְְְִִֵֶַ

ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הוויה לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּקדם
ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל הּצמצּום החרדה16ענין ענין ּכן ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים הּקֹולֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָעלֿידי
הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', וּינּועּו העם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוּירא
את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ּכדי ההוויה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאל
ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ּבמּתן העצמּות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּגּלּוי

האמּתית. ההוויה ׁשהּוא העצם, להמׁשכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּכלי

CÈLÓÓeעם ּגם קׁשּור זה ּדענין ׁשם, תער"ב ּבהמׁש «¿ƒְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּדכׁשם ּדמׁשיחא, עקבתא האחרֹון, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָהּגלּות
להּגּלּוי הכנה ּבתֹור הּנה ּתֹורה ּומּתן מצרים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּביציאת
וההסּתר ההעלם הקּדמת להיֹות צרי היה ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּדמּתן
עלֿ להויה, הּקֹודם ההעּדר ענין ׁשהּוא מצרים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדגלּות
הּתֹורה, ּפנימּיּות מׁשיח, ׁשל ּבתֹורתֹו הּוא ְְִִִֶֶֶֶַַָָָּדרֿזה
ׁשּבכל וההעלם ההעּדר עלֿידי היא אליה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשההכנה
ּובעקבתא האחרֹון, הּזה ּבּגלּות ּובפרט ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻהּגלּיֹות,
וכּו', הּמר וגלּות וכּו' האר הכי הּגלּות ׁשּזהּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹּדמׁשיחא,
אל עלֿידֹו ּבאים ולכן ּביֹותר, הּגדֹול ההעּדר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
ׁשאין והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ׁשהיא האמּתית ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻההויה
ׁשאי מּׁשּום הּוא ּגלּות אחריה ׁשאין ּדהּטעם ּגלּות, ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחריה
הּגלּות מן יֹותר ּגדֹולה ּגלּות ׁשל מציאּות ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאפׁשר
ּגאּלה היא ׁשעלֿידֹו, (ההויה) הּגאּלה ּגם ולכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהּזה,
מּמׁש, ּבקרֹוב זה ׁשּיקּים ויהיֿרצֹון הימּנה. למעלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאין
ּבנערינּו לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו צדקנּו, מׁשיח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָּבביאת

ּובבנֹותינּו ּבבנינּו גֹו' מּמׁש.17ּובזקנינּו ּבימינּו ּובמהרה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ
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È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰(ערך ולפי ג'-‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡,(כתוצאה «ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Âזו בדרגה ¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

לעבודת באיןֿערוך שהיא שלמעלה מהעליון והשפעה התעוררות נמשכת

a‡˙¯התחתון ‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ‡l‡ ,∆»∆¿»¿ƒ…«¿»∆»«¬«
ÌÈÏLשורה אינו הקב"ה =] »ƒ

שלם] במקום ‰14e�ÈÈאלא ,«¿
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ‰È‰zL È„Îcƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿¬»
CÈ¯ˆ ,BÊ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»»ƒ
˙ÎLÓ� ÂÈÏ‡L ¯˙‡‰L∆»¬«∆≈»ƒ¿∆∆
‰Ê ÔÈ‡L Û‡) ÌÈÏL ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ«∆≈∆
,e�ÈÈ‰ ,(d˙B‡ CÈLÓÓ«¿ƒ»«¿

‡e‰L(זה נעלה ˜eL¯(שפע ∆»
ŒÏÚÂ .‡˜Âc ‰Ê ¯˙‡ ÌÚƒ¬«∆«¿»¿«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿«¿»
,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰a ,¯˙BÈ≈¿«¿»«»∆∆
˙¯Ò‰ CÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÌbL∆«¿∆»ƒ¬»«
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿«∆¿≈ƒ

ÌÈÏeaÏa‰Âביטול ידי על ¿«ƒ¿ƒ
בתכלית ˜Œ‡L„eהאדם Èk ,ƒ¿»

‡l‡ ‡È¯L ‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ…«¿»∆»
‰È‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏL ¯˙‡a«¬«»ƒ¿∆»»
eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿««¿»»«»

.˜BÁ¯Ó e„ÓÚiÂ«««¿≈»
ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»«ƒ
'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a ¯‡·n‰«¿…»¿ƒ««¿ƒ
˙�Lc ÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒƒ¿«
CLÓ‰a) ‰"Ú¯˙¿∆¿≈

·"¯Ú˙15ÏÎÏ Ì„wL ,(∆…∆¿»
˙ee‰˙‰Â ‰ÈÂÂ‰('יש') ¬»»¿ƒ¿«

¯cÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«∆¿≈
‰ÌeˆÓv('אין') ÔÈ�Ú BÓÎe ,¿ƒ¿««ƒ¿

Èelb‰ ÏÈ·LaLכדוגמת ∆ƒ¿ƒ«ƒ
המפנה לרבו התלמיד התבטלות

לגילויים התלמיד בתודעת מקום

ממורו e‰Êcהנעלים .16Ìb ¿∆«
È„ÈŒÏÚ ‰„¯Á‰ ÔÈ�Ú Ôk≈ƒ¿««¬»»«¿≈
eÈ‰L ÌÈ˜¯·e ˙BÏBw‰«¿»ƒ∆»
ÔÈ�Ú e‰fL) ‰¯Bz ÔzÓa¿««»∆∆ƒ¿«
,'B‚ eÚe�iÂ ÌÚ‰ ‡¯iÂ««¿»»«»

,(‰„¯Á‰ ÔÈ�Úשבמתן כידוע ƒ¿««¬»»
'מציאות' בניֿישראל נעשו תורה

חדשה התהוות ולכל חדשה,

המציאות וביטול העדר לה קודם

‰‰cÚ¯הקודמת e‰fL∆∆«∆¿≈
‰ÈÂÂ‰‰ Ï‡ Ì„Bw‰בחינת) «≈∆«¬»»
עליה) צורך È„kירידה ,¿≈

ÔzÓa ˙eÓˆÚ‰ Èelb ˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL Ïeha ˙�ÈÁ·a eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ∆¿¿«≈∆ƒ»«¿¿««
‰Ê ¯cÚ‰L .‰¯Bz(הגשמית ישותם ÈÏk‰Â(ביטול ‰�Î‰‰ ‡e‰ »∆∆¿≈∆«¬»»¿«¿ƒ

.˙ÈzÓ‡‰ ‰ÈÂÂ‰‰ ‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»∆∆∆«¬»»»¬ƒƒ
˙eÏb‰ ÌÚ Ìb ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ�Úc ,ÌL ·"¯Ú˙ CLÓ‰a CÈLÓÓe«¿ƒ¿∆¿≈»¿ƒ¿»∆»«ƒ«»
‡˙·˜Ú ,ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓcהבא האור כיתרון ƒ¿ƒ»
כגודל מזו, ויתרה החושך, מן

העליה גודל כן ,הירידה
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
¯B˙a ‰p‰ ‰¯Bz ÔzÓe««»ƒ≈¿
‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰Ï ‰�Î‰¬»»¿«ƒ¿««»
˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿«¿»«
˙eÏ‚c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆ƒ¿«
,‰ÈÂÂ‰Ï Ì„Bw‰ ¯cÚ‰‰«∆¿≈«≈«¬»»
B˙¯B˙a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿»
˙eiÓÈ�t ,ÁÈLÓ ÏL∆»ƒ«¿ƒƒ
‰ÈÏ‡ ‰�Î‰‰L ,‰¯Bz‰«»∆«¬»»≈∆»
¯cÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆¿≈
,˙BiÏb‰ ÏÎaL ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆¿»«»À
‰f‰ ˙eÏba Ë¯Ù·eƒ¿»«»«∆
‡˙·˜Ú·e ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿¿»
˙eÏb‰ e‰fL ,‡ÁÈLÓcƒ¿ƒ»∆∆«»
˙eÏ‚Â 'eÎÂ C¯‡‰ ÈÎ‰¬ƒ»»…¿¿»
¯cÚ‰‰ e‰fL ,'eÎÂ ¯n‰««¿∆∆«∆¿≈
ÌÈ‡a ÔÎÏÂ ,¯˙BÈa ÏB„b‰«»¿≈¿»≈»ƒ
‰ÈÂÂ‰‰ Ï‡ B„ÈŒÏÚ«»∆«¬»»
‰l‡b‰ ‡È‰L ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ∆ƒ«¿À»
ÔÈ‡L ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆≈
ÌÚh‰c ,˙eÏb ‰È¯Á‡«¬∆»»¿«««
‡e‰ ˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L∆≈«¬∆»»
¯LÙ‡ È‡L ÌeMÓƒ∆ƒ∆¿»
ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ∆
ÔÓ ¯˙BÈ ‰ÏB„b ˙eÏb»¿»≈ƒ

‰f‰ ˙eÏb‰ותוקף גודל מפני «»«∆
הזה האחרון ÔÎÏÂהשעבוד ,¿»≈

(‰ÈÂÂ‰‰) ‰l‡b‰ Ìb««¿À»«¬»»
‰l‡b ‡È‰ ,B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿À»
.‰pÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L∆≈¿«¿»≈∆»
‰Ê Ìi˜iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆¿À«∆
˙‡È·a ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«
e�ÎÈÏBÈÂ ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈
e�È¯Ú�a e�ˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
e�È�·a 'B‚ e�È�˜Ê·eƒ¿≈≈¿»≈

e�È˙B�··e17‰¯‰Ó·e , ƒ¿≈ƒ¿≈»
.LnÓ e�ÈÓÈa¿»≈«»
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n"cyz'dמ hay f"i ,exzi zyxt zay zgiy

(בכמות, רב זמן משך היינו, שבת, תוספת ולאחרי שבת, קבלת לאחרי השבת, תפלת לאחרי באה שבת ליל שסעודת
המלאכה). וגמר סיום עם הקשור התענוג ישנו (שאז המלאכה וגמר סיום לאחרי באיכות) ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

יאכל שבת בערב שטרח "מי ז"ל רבותינו כמאמר השבוע, דימי ההכנה עלֿידי – כאמור - נפעל זה וכל
באופן השבת, ביום השבוע ימי דכל העליה נפעלת ועלֿידיֿזה השבוע, מימי מקבל שהשבת מה שזהו בשבת",

ע הפירושים: כב' התענוג.ד"ויכולו", ענין - מזה ולמעלה הכליון, נין

הענין„. על (נוסף יומין" כולהו מתברכין ד"מיניה הענין גם ישנו השבת שביום לעיל האמור עלֿפי והנה,
אלא בלבד, המעשה ימי לששת בנוגע רק לא הוא זו בשבת שנפעל ד"ויכולו" שהעילוי לומר יש - ד"ויכולו")

שלפניו: השבת ליום בנוגע גם
פעולת שישנה היינו, יומין"), כולהו מתברכין ("מיניה שלפניו השבת מיום מתברכים השבוע ימי שכל מכיון
ד"ויכולו", באופן השבת ביום עולים השבוע ימי ששת שכאשר נמצא, הרי השבוע, ימי בכל השבת והשפעת

השבת). מיום שמקבלים (הברכה שבהם השבת לבחינת בנוגע גם ד"ויכולו" העילוי נפעל

שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה [ונתבאר פעמים כמה המדובר עלֿפי לומר: יש - מזו ויתרה
גם אלא המעשה, ימי לששת בנוגע רק לא הוא יומין" כולהו מתברכין ד"מיניה שהענין ב)] סעיף בא פרשת
לא הוא שבשבת ד"ויכולו" הענין שגם מובן, - שלפניו מהשבת מתברך הוא שאף עצמו, השבת ליום בנוגע
מתעלה הוא שגם עצמו, השבת ליום בנוגע גם אלא המעשה, ימי לששת השבת מיום הנמשכת לברכה בנוגע רק

יותר. נעלית לדרגא שלאחריו בשבת

יום שגם נמצא, השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע היא השבת דיום שהברכה מכיון כלומר:
ביום ד"ויכולו" באופן ונכלל עולה הוא גם ולכן, שלאחריו, השבת ליום הכנה מסויימת) (במדה מהווה השבת

השבת). ליום הכנה להיותם המעשה ימי דששת העליה ובדוגמת (עלֿדרך שלאחריו השבת

יותר: ובעומק - קצת אחר בסגנון

מששת רק (לא שלמעלה בחינה בשבת שיש הוכחה מהווה - הבאה שבת על השבת מיום הברכה המשכת
למעלה להיות צריך שהמברך (כידוע השבת יום את לברך בכוחה שלכן השבת, מענין גם אלא) המעשה, ימי

המתברך). מן

נעלית לדרגא מתעלה עצמו השבת שיום - השבת ליום בנוגע גם עליה של ענין ששייך מובן, שכן, ומכיון
בשבת יותר, נעלית לדרגא השבת, כולל)יום השבוע, ימי שבעת ד(כל העליה - ד"ויכולו" הענין שזהו יותר,

כו'. השבת מענין שלמעלה השבת בחינת - שלאחריו

לעניננו: ובנוגע

שבשבת מובן, בשבט, דעשירי ההילולא יום חל שבו השבת - שלפניה מהשבת מתברכת זו ששבת מכיון
בנ (גם) ד"ויכולו" העילוי נפעל דיוםזו השבת עם הקשורים הענינים שכל היינו, ההילולא, דיום לשבת וגע

התענוג. ענין - השלימות לתכלית ועד כליון, של באופן יותר, נעלית לדרגא מתעלים - ההילולא

היא‰. יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה השבת דיום שהברכה לעיל בהאמור - ביאור דרוש עדיין אמנם,
השבת: ליום בנוגע גם אלא) המעשה, ימי לששת בנוגע רק (לא

שהענין לומר מסתבר שבפשטות הנ"ל) בא פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות בארוכה נתבאר
לומר ביותר מוזר שהרי השבת, יום כולל השבוע, ימי שבעת לכל בנוגע הוא יומין" כולהו מתברכין ד"מיניה

השבת! מיום הברכה תהיה לא - השבת ביום ואילו השבת, מיום ברכה תהיה המעשה ימי ששת שבכל

כללות ונשלם מסתיים שבוע שבכל ועוד) א. כה, השירים שיר תורה (לקוטי בחסידות המבואר עלֿפי ובפרט
נשלם שבו השבת, שביום לומר יתכן לא שעלֿפיֿזה, – כו') חדש זמנים סדר מתחיל השבת (ולאחרי הזמן סדר

השבת! מיום ברכה אין הזמן, ענין כללות

(חלק בזהר מפורש שלכאורה, - לז) סעיף בשלח פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שאלו זה ועל
ספירת בדוגמת הוא השבת שיום בשלח), פרשת סוף יצחק לוי (לקוטי אדוניֿאביֿמוריֿורבי ובהערות ב) סג, ב
קצוות ו' יומין, שיתא מתברכין שמיניה . . דזעירֿאנפין מדות הששה לכל השפע "נמשך שממנה הבינה
מבאר שהרי - ו' במקום ז' להיות וצריך הדפוס, טעות כאן אין שבוודאי לעיל שנתבאר [וכפי דזעירֿאנפין"
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דלעיל הפשוטה הסברא עם זה ענין מתאים כיצד כן, ואם קצוות], ששה ישנם שבזעירֿאנפין בטעמא, מילתא
שלפניו? השבת מיום מתברך השבת יום גם שבודאי

מתברך השבת יום שגם שהמדובר - וביניהם תירוצים, וכמה כמה ותירצו ב"קובצים", בזה וטרו שקלו וכבר
ישראל כנסת נמי ש"כן שסביראֿליה – שם בזהר הענין בהמשך - ייסא ר' לדעת זה הרי שלפניו, השבת מיום

הבינה. מספירת הנמשכת בברכה נכללת המלכות ספירת שגם היינו, כו'", שבת אקרי (מלכות)

כי: - כלל מתאים אינו זה תירוץ אמנם,

אמר ומר חדא אמר ש"מר באופן אלא מחלוקת, של ענין עם זאת לקשר שלא להשתדל יש - לראש לכל
פליגי". ולא חדא

מיום מתברך השבת יום (שגם זה ענין אילו שכלי: הכרח שיסודו ענין אודות שמדובר - דידן בנידון ובפרט
על מיוסד היה שלפניו) קושיאהשבת מוצאים כאשר הנה - בזה וכיוצא ז"ל, רבותינו מאמר מפסוק, לימוד

מסויים ענין מבארים כאשר אבל חיים"; אלקים דברי ואלו ו"אלו בדבר, פלוגתא שיש לבאר יכולים אחר, ממקום
הרי - ברכה] של ענין חסֿושלום יחסר השבת שביום לומר יתכן [שלא פשוטה שכלית סברא של ההכרח מצד
- לכאן וסברא לכאן סברא שיש היינו, בדבר, מחלוקת יש באם כי פלוני, לדעת היא זו שסברא לומר שייך לא
שכלית)! דסברא הכרח על מלכתחילה (הבנויה ההוכחה כל בטלה - ובמילא כולה, הסברא את מחליש זה הרי

הפלפול שמרוב - כך כדי ועד לזה, לב שמים לא - הפשיטות ומרוב בפשטות, - הוא בזה הביאור אלא
על גם או דזעירֿאנפין קצוות ו' על היא דבינה הברכה האם השיטות ב' [ביאור הענין בפרטי והשקלאֿוטריא
לגמרי שוכחים - בזה] כיוצא ענינים ושאר המאמר, בעל עם אלו שיטות דב' השייכות וביאור המלכות, ספירת
כדלקמן. פשוט, הכי לענין לב שמים לא ולכן, השקלאֿוטריא, כל והולכת סובבת שאודותיו הענין עצם על

.Âשמים לא - בזה וכיוצא רגילים דברים פשוטים, הכי דברים על שדוקא פעמים כמה המדובר - ובהקדים
ולדוגמא: לב.

תהלל הנשמה "כל וכתיב גו'", אֿל כבוד מספרים "השמים אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כתיב
בזה. וכיוצא להקב"ה", לקלס צריך ונשימה נשימה כל "על ט) יד, פרשה רבה (בראשית ז"ל חכמינו ואמרו יֿה",

מאליו?! ומובן הפשוט דבר זה הרי - זה ענין אודות ולעורר להדגיש צריכים מה לשם תמוה: ולכאורה

באמונה ומאמין יודע הוא הרי - ז"ל חכמינו ובמאמרי התורה בפסוקי שמאמין יהודי אודות שמדובר מכיון
הבעלֿשםֿטוב תורת עדיין למד לא אם אפילו - וזאת הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית פשוטה
את ורואה לרחוב יוצא כאשר כן, ואם המוחלט. ואפס מאין ורגע רגע בכל הבריאה התהוות חידוש אודות
רבו ש"מה ויודע הקב"ה, עלֿידי שנבראו הוא יודע בודאי - ביתו) מחלון אותם שרואה (או והארץ השמים

זה?! ענין על אותו ולעורר להדגיש צריכים מה לשם כן, ואם ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך

זה הרי שלכאורה, - ונשימה נשימה כל על להקב"ה והודיה שבח נתינת על להתעוררות בנוגע ועלֿדרךֿזה
מאליו: ומובן הפשוט דבר

יהו ובודאיכאשר להקב"ה, והודיה שבח של ברגש לבו מתמלא - ביותר הגדול בפרס ב"הגרלה" זוכה די
לקיומו, מוכרחת אינה זה גדול בפרס שזכיה למרות - וזאת עמו, שעשה ה"נס" על להקב"ה ומודה משבח
וכמה כמה ישנם - שזכה לאחרי וגם זו, זכיה ללא לפניֿזה שנים וכמה כמה התקיים עצמו שהוא - והראיה

לבב. וטוב שמחה מתוך טובות, ושנים ימים לאורך להתקיים ימשיכו הם וגם גדול, הכי בפרס זכו שלא

הרי להקב"ה, ומשבח הוא מודה - האדם של לקיומו מוכרח שאינו גדול בפרס לזכיה בנוגע אם ועלֿפיֿזה:
הנשימה ענין לולי שהרי האדם, של לקיומו מוכרח הכי דבר "נשימה", אודות מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
הרי - בעליֿהחיים] כל אצל הבריאה טבע הוא שכן במוחש שרואים [כפי כלל להתקיים יכול אינו חסֿושלום

לקיומו! המוכרח דבר שזהו מכיון ונשימה, נשימה כל על להקב"ה לקלס שצריך ובודאי בודאי

ועד לכך, לב שמים אין - האדם נושם שעה ובכל עת בכל שהרי ביותר, הרגיל דבר שזהו מכיון - מאי אלא
- [ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זאת לקשר דעתו על יעלה ולא שנה, ועשרים מאה במשך ינשום שאדם מצב שיתכן
מאמין היותו (למרות להקב"ה והודיה שבח של ענין עם אותו] =שיזעזע טאן' טרייסל א אים זאל 'עס באופן

לב! שמים לא רגיל הכי דבר שעל מכיון - פשוטה) באמונה
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דלעיל הפשוטה הסברא עם זה ענין מתאים כיצד כן, ואם קצוות], ששה ישנם שבזעירֿאנפין בטעמא, מילתא
שלפניו? השבת מיום מתברך השבת יום גם שבודאי

מתברך השבת יום שגם שהמדובר - וביניהם תירוצים, וכמה כמה ותירצו ב"קובצים", בזה וטרו שקלו וכבר
ישראל כנסת נמי ש"כן שסביראֿליה – שם בזהר הענין בהמשך - ייסא ר' לדעת זה הרי שלפניו, השבת מיום

הבינה. מספירת הנמשכת בברכה נכללת המלכות ספירת שגם היינו, כו'", שבת אקרי (מלכות)

כי: - כלל מתאים אינו זה תירוץ אמנם,

אמר ומר חדא אמר ש"מר באופן אלא מחלוקת, של ענין עם זאת לקשר שלא להשתדל יש - לראש לכל
פליגי". ולא חדא

מיום מתברך השבת יום (שגם זה ענין אילו שכלי: הכרח שיסודו ענין אודות שמדובר - דידן בנידון ובפרט
על מיוסד היה שלפניו) קושיאהשבת מוצאים כאשר הנה - בזה וכיוצא ז"ל, רבותינו מאמר מפסוק, לימוד

מסויים ענין מבארים כאשר אבל חיים"; אלקים דברי ואלו ו"אלו בדבר, פלוגתא שיש לבאר יכולים אחר, ממקום
הרי - ברכה] של ענין חסֿושלום יחסר השבת שביום לומר יתכן [שלא פשוטה שכלית סברא של ההכרח מצד
- לכאן וסברא לכאן סברא שיש היינו, בדבר, מחלוקת יש באם כי פלוני, לדעת היא זו שסברא לומר שייך לא
שכלית)! דסברא הכרח על מלכתחילה (הבנויה ההוכחה כל בטלה - ובמילא כולה, הסברא את מחליש זה הרי

הפלפול שמרוב - כך כדי ועד לזה, לב שמים לא - הפשיטות ומרוב בפשטות, - הוא בזה הביאור אלא
על גם או דזעירֿאנפין קצוות ו' על היא דבינה הברכה האם השיטות ב' [ביאור הענין בפרטי והשקלאֿוטריא
לגמרי שוכחים - בזה] כיוצא ענינים ושאר המאמר, בעל עם אלו שיטות דב' השייכות וביאור המלכות, ספירת
כדלקמן. פשוט, הכי לענין לב שמים לא ולכן, השקלאֿוטריא, כל והולכת סובבת שאודותיו הענין עצם על

.Âשמים לא - בזה וכיוצא רגילים דברים פשוטים, הכי דברים על שדוקא פעמים כמה המדובר - ובהקדים
ולדוגמא: לב.

תהלל הנשמה "כל וכתיב גו'", אֿל כבוד מספרים "השמים אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו כתיב
בזה. וכיוצא להקב"ה", לקלס צריך ונשימה נשימה כל "על ט) יד, פרשה רבה (בראשית ז"ל חכמינו ואמרו יֿה",

מאליו?! ומובן הפשוט דבר זה הרי - זה ענין אודות ולעורר להדגיש צריכים מה לשם תמוה: ולכאורה

באמונה ומאמין יודע הוא הרי - ז"ל חכמינו ובמאמרי התורה בפסוקי שמאמין יהודי אודות שמדובר מכיון
הבעלֿשםֿטוב תורת עדיין למד לא אם אפילו - וזאת הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית פשוטה
את ורואה לרחוב יוצא כאשר כן, ואם המוחלט. ואפס מאין ורגע רגע בכל הבריאה התהוות חידוש אודות
רבו ש"מה ויודע הקב"ה, עלֿידי שנבראו הוא יודע בודאי - ביתו) מחלון אותם שרואה (או והארץ השמים

זה?! ענין על אותו ולעורר להדגיש צריכים מה לשם כן, ואם ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך

זה הרי שלכאורה, - ונשימה נשימה כל על להקב"ה והודיה שבח נתינת על להתעוררות בנוגע ועלֿדרךֿזה
מאליו: ומובן הפשוט דבר

יהו ובודאיכאשר להקב"ה, והודיה שבח של ברגש לבו מתמלא - ביותר הגדול בפרס ב"הגרלה" זוכה די
לקיומו, מוכרחת אינה זה גדול בפרס שזכיה למרות - וזאת עמו, שעשה ה"נס" על להקב"ה ומודה משבח
וכמה כמה ישנם - שזכה לאחרי וגם זו, זכיה ללא לפניֿזה שנים וכמה כמה התקיים עצמו שהוא - והראיה

לבב. וטוב שמחה מתוך טובות, ושנים ימים לאורך להתקיים ימשיכו הם וגם גדול, הכי בפרס זכו שלא

הרי להקב"ה, ומשבח הוא מודה - האדם של לקיומו מוכרח שאינו גדול בפרס לזכיה בנוגע אם ועלֿפיֿזה:
הנשימה ענין לולי שהרי האדם, של לקיומו מוכרח הכי דבר "נשימה", אודות מדובר כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה
הרי - בעליֿהחיים] כל אצל הבריאה טבע הוא שכן במוחש שרואים [כפי כלל להתקיים יכול אינו חסֿושלום

לקיומו! המוכרח דבר שזהו מכיון ונשימה, נשימה כל על להקב"ה לקלס שצריך ובודאי בודאי

ועד לכך, לב שמים אין - האדם נושם שעה ובכל עת בכל שהרי ביותר, הרגיל דבר שזהו מכיון - מאי אלא
- [ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זאת לקשר דעתו על יעלה ולא שנה, ועשרים מאה במשך ינשום שאדם מצב שיתכן
מאמין היותו (למרות להקב"ה והודיה שבח של ענין עם אותו] =שיזעזע טאן' טרייסל א אים זאל 'עס באופן

לב! שמים לא רגיל הכי דבר שעל מכיון - פשוטה) באמונה
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ש"שוכחים" ועד פשוט, הכי לענין לב שמים לא כו', והחריפות השקלאֿוטריא שמרוב - בעניננו ועלֿדרךֿזה
כדלקמן. דנים, שעליו הענין נושא אודות

.Ê."ה"ברכה ענין - הוא הנ"ל שקלאֿוטריא מתנהלת שאודותיו הענין נושא
שמצינו הברכות עלֿדרך לו, המצטרך בכל רעהו את מברך שיהודי - כפשוטה - הוא הברכה ענין והנה,
הכיפורים, יום בערב והבנות הבנים את ההורים שמברכים הברכות ועלֿדרך בזה, וכיוצא האבות אצל בתורה

בישראל. קדושות קהילות וכמה כמה כמנהג - שבת ערב בכל או

שיש בענין ולא - אליו שזקוק בענין המתברך: של לצרכיו בהתאם - היא הברכה שנתינת בפשטות ומובן
למעמדו שבאיןֿערוך בענין ולא אליו, השייך בענין - ולאידך כפשוט, בברכה, צורך אין שעלֿזה כבר, לו

כלל. ומצבו

לדבר: פשוטה הכי דוגמא

של בביתו והנינים הנכדים הבנים מתאספים הכיפורים) יום בערב (או שבת שבערב נוהגים מקומות בכמה
לקבל כדי - והסב ילדיםהאב גדולם: ועד מקטנם המשפחה, מבני ואחת אחד כל את מברך והוא ברכתו, את

אברכים נשואים, אברכים השידוכין, לעונת שהגיעו בחורים למצוות, שהגיעו נערים וד', ג' בני קטנים, הכי
ובנותיהם. בניהם את השיאו שכבר זקנים ליהודים עד ובנות, בנים להם נולדו שכבר

שכולם (למרות שוה באופן אינו - המשפחה מבני ואחת אחד לכל והסב האב שמברך הברכות תוכן והנה,
ענינו: לפי ואחד אחד לכל אלא האב), מאותו ברכה מקבלים

ולבחור ,(!) טוב" "שידוך שימצא.. ברכה יתנו לא - ובמצוות בתורה עוסקים ובנות בנים כבר שגידל ליהודי
יתנו לא קטן לילד - ולאידך אל"ףֿבי"ת"(!). "לימוד ב.. שיצליח ברכה יתנו לא - השידוכין לעונת שהגיע

לבינה"!... ארבעים ל"בן השייכים התורה סודות בלימוד שיצליח ברכה

דוקא, זו ברכה נותנים שלאחד הברכות, בענין לשינוי הטעם מהו בשאלה: יבוא לא אחד שאף - ופשיטא
לשמאלו"!... ימינו בין מבחין "שאינו עליו יאמרו כזו, שאלה ישאל מישהו אם - דוקא?! אחרת ברכה - ולשני

הברכה - ולאידך כבר, לו שיש לדבר ביחס ולא אליו, שזקוק לדבר ביחס רק שייך ברכה של ענין כלומר:
ד"בן בענין קטן ילד לברך הנ"ל: [כבדוגמא כלל בערכו שאינו בענין ולא אליו, השייך בענין להיות צריכה
ענין אלא א), כג, (תענית כו'" טובה רוב להם ד"השפעת באופן רק לא זה הרי שאז לבינה"), ארבעים

כפשוט. ומצבו, למעמדו כלל שבאיןֿערוך

.Á:השבת מיום הברכה המשכת - לעניננו בנוגע גם מובן עלֿפיֿזה
עם הקשורים בענינים היא זו ברכה הרי – המעשה לימי השבת מיום הנמשכת הברכה אודות מדובר כאשר

תעשה". אשר מלאכתך ב"כל הצלחה ברכת היינו, המעשה, ימי

דוקא, אליו השייכת הברכה את מקבל ויום יום כל כי וכו', שני ליום ראשון יום בין חילוק - גופא ובזה
והברכה טוב", כי בו ד"הוכפל בענין - שלישי דיום הברכה אור", ד"יהי בענין - ראשון דיום הברכה ולדוגמא:
ומובן, הימים. בשאר בזה וכיוצא השני, דיום אלקים" ל"ויבדל ביחס גם ה"טוב" ענין את לפעול - שני דיום

הימים. בשאר בזה וכיוצא ששי, ליום השייך אדם" ד"נעשה בענין ראשון יום את לברך אפשר שאי

מובן מחתאועלֿפיֿזה בחדא לכלול שייך לא - המעשה לימי השבת דיום הברכה אודות מדברים שכאשר
סוגי שני - השבת דיום לברכה כלל שייכת אינה החול דימי שהברכה מכיון השבת, ליום השייכת הברכה את גם
הברכה ואילו תעשה", אשר מלאכתך "בכל - ומלאכה לעשיה בנוגע היא החול דימי הברכה לגמרי: שונים ברכות
מלאכה. של מענין בתכלית היפך השבת, בעניני אם כי חסֿושלום, מלאכה של בענין לא - היא השבת דיום

מדות (ששה המעשה ימי לששת (בינה), השבת מיום והמשכה ברכה אודות מדובר שבזהר מכיון ולכן:
שברכה מכיון דזעירֿאנפין, קצוות ו' בלבד, השבוע ימי ששת על היא שהברכה בזהר מודגש - דזעירֿאנפין)

השבת. לענין וכלל כלל שייכת אינה החול) ימי מלאכת תעשה", אשר מלאכתך ל"כל (בנוגע זו

מתברך שבודאי בפשטות מובן - השבת מיום הברכה דהמשכת הענין כללות אודות מדברים כאשר אמנם,
באיןֿערוך, יותר נעלית ברכה - ואדרבה החול), מימי השבת יום יגרע למה (כי שלפניו מהשבת השבת יום גם

החול. ימי לגבי השבת דיום לעילוי בהתאם
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דזעירֿאנפין) קצוות (ו' מדות שבששה מפני זה הרי - המלכות ספירת גם בזה נכללת יהודה רבי שלדעת ומה
המלכות. בחינת הוא יום דכל שה"ערב" בוקר", ויהי ערב "ויהי בענין כידוע המלכות, בחינת כלולה עצמם

.Ë!?הפשוט דבר זה הרי לעיל, האמור בכל החידוש מהו - גיסא לאידך להבין צריך עלֿפיֿזה אמנם,
בזה: והביאור

וזהו ברכה. לו להמשיך בכחו שלכן המתברך, מן למעלה להיות צריך שהמברך מקומות בכמה ומבואר ידוע
עד נעלה ענין ישנו השבת שביום - השבוע ימי שבעת מתברכין השבת שמיום לעיל שנתבאר במה החידוש

השבת. יום את גם אלא המעשה, ימי ששת את רק לא (ולהמשיך) לברך שבכוחו כך כדי

שלאחריהם השבת ביום ד"ויכולו" באופן מתעלים השבוע ימי שבעת שכל לעיל להמבואר בנוגע ועלֿדרךֿזה
המעשה ימי לששת ביחס עילוי זה שאין עד כך כל גדול (השני) השבת דיום שהעילוי הוא, בזה שהחידוש -

השבת. ליום ביחס גם אלא בלבד,

ביאור: ליתר

וחוזרים ומלאכה עשיה לעניני שירדו הכחות כל מתעלים שבו רק לא - הוא השבת שביום ד"ויכולו" העילוי
הוא העילוי אלא המלאכה), וגמר שבסיום והתענוג המנוחה (בחינת הירידה לפני שהיו כפי ומקורם לשרשם

בחינת - הירידה לפני שהיה מכמו יותר נעלית התענוג.לדרגא עצם

יותר נעלית לדרגא היא שהעליה לומר בהכרח - עליה לצורך היא ירידה שכל שמכיון פעמים כמה [וכמדובר
ב. מ, מציעא (בבא ז"ל חכמינו ובלשון שבדבר, התועלת איפוא מהי כן, לא דאם הירידה, לפני שהיה מכמו

(בתמיה)]. איקרי" תגרא וזבין "זבון נסמן): ושם

התענוג עצם בבחינת כי - (העבר) השבת ליום בנוגע גם שייך ד"ויכולו" שהעילוי שפיר אתי ועלֿפיֿזה
יותר. נעלית לדרגא מתעלה השבת יום שגם לומר שייך ולכן, קץ, אין עד דרגות ישנם

.È:ההילולא דיום השבת שלאחרי השבת להיותה זו, דשבת העילוי גודל מובן, לעיל, האמור כל עלֿפי
ז"ך סימן הקודש' ב'אגרת המבואר עלֿפי – ההילולא דיום בענין וה"שטורעם" העילוי גודל לאחרי
עד צדק', ה'צמח אדמו"ר ולכ"ק האמצעי, אדמו"ר לכ"ק בעומר ל"ג בדרושי - יותר ובארוכה וכ"ח,
אדמו"ר (כ"ק זקנו אביו ודרושי מהורש"ב), אדמו"ר (כ"ק אביו דרושי וכן ההילולא, בעל לדרושי
מובן, "איןֿסוף", של באופן הם קדושה עניני שכל מכיון הנה - אריבער") "לכתחילה שענינו מהר"ש,
ההילולא, דיום הענינים בכל יותר עוד נעלית ושלימות עילוי נפעל זה, שלאחרי השבת יום מגיע שכאשר

ד"ויכולו". באופן

עד נעלים, הכי הענינים שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה במשנתם: ז"ל חכמינו אומרים - זה כל ולאחרי
בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו" באופן שהוא כפי ההילולא דיום לעילוי

שמצד [ובפרט שבתורה דרזין ורזין לרזין עד בתורה, עמוקים בענינים ופלפול בלימוד להסתפק אין כלומר:
התורה דברי על חוזר והוא נשיאינו, רבותינו דברי את ללמוד אותו זיכה שהקב"ה אלא לזה... שייך אינו עצמו

בפועל. מעשה לידי יבואו אלו שדברים הוא העיקר אלא - שמם] על נקראת שתורתם אלו של

יתרו: פרשת - השבוע בפרשת גם מרומז בפועל) במעשה לבוא צריכים נעלים הכי (שהענינים זה וענין

תורה". "מתן היא יתרו דפרשת והתיכונה הכללית הנקודה

דמתן ה"רעש" שכל חסידות, בדרושי נשיאינו רבותינו דיוק ידוע - תורה" ד"מתן הענין לכללות בנוגע והנה,
"לא - ביותר פשוטים לדברים בנוגע אלא היה לא וכו', ולפידים קולות אתתורה, "כבד תגנוב", לא תרצח

פשוטים. הכי דברים בזה, וכיוצא אמך", ואת אביך

באופן ההילולא דיום העילוי ובעניננו: ביותר, הנעלים שהענינים - לעיל האמורה הנקודה תוכן וזהו
העיקר". הוא "המעשה בפועל, למעשה עד פשוטים, הכי בענינים ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו"

.‡È:פשוטות באותיות - לעיל האמור מכל ההוראה
להוסיף שיש ומעוררים ד"ויכולו", העילוי נפעל שבו שלאחריו בשבת או ההילולא, ביום נמצאים כאשר
האם ולטעון: מישהו לבוא יכול - בזה וכיוצא הצדקה, בענין להוסיף ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בענין

ההילולא"?! ד"יום נעלה הכי הענין את לנצל צורך יש כאלו פשוטים ענינים בשביל

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



מג n"cyz'd hay f"i ,exzi zyxt zay zgiy

דזעירֿאנפין) קצוות (ו' מדות שבששה מפני זה הרי - המלכות ספירת גם בזה נכללת יהודה רבי שלדעת ומה
המלכות. בחינת הוא יום דכל שה"ערב" בוקר", ויהי ערב "ויהי בענין כידוע המלכות, בחינת כלולה עצמם

.Ë!?הפשוט דבר זה הרי לעיל, האמור בכל החידוש מהו - גיסא לאידך להבין צריך עלֿפיֿזה אמנם,
בזה: והביאור

וזהו ברכה. לו להמשיך בכחו שלכן המתברך, מן למעלה להיות צריך שהמברך מקומות בכמה ומבואר ידוע
עד נעלה ענין ישנו השבת שביום - השבוע ימי שבעת מתברכין השבת שמיום לעיל שנתבאר במה החידוש

השבת. יום את גם אלא המעשה, ימי ששת את רק לא (ולהמשיך) לברך שבכוחו כך כדי

שלאחריהם השבת ביום ד"ויכולו" באופן מתעלים השבוע ימי שבעת שכל לעיל להמבואר בנוגע ועלֿדרךֿזה
המעשה ימי לששת ביחס עילוי זה שאין עד כך כל גדול (השני) השבת דיום שהעילוי הוא, בזה שהחידוש -

השבת. ליום ביחס גם אלא בלבד,

ביאור: ליתר

וחוזרים ומלאכה עשיה לעניני שירדו הכחות כל מתעלים שבו רק לא - הוא השבת שביום ד"ויכולו" העילוי
הוא העילוי אלא המלאכה), וגמר שבסיום והתענוג המנוחה (בחינת הירידה לפני שהיו כפי ומקורם לשרשם

בחינת - הירידה לפני שהיה מכמו יותר נעלית התענוג.לדרגא עצם

יותר נעלית לדרגא היא שהעליה לומר בהכרח - עליה לצורך היא ירידה שכל שמכיון פעמים כמה [וכמדובר
ב. מ, מציעא (בבא ז"ל חכמינו ובלשון שבדבר, התועלת איפוא מהי כן, לא דאם הירידה, לפני שהיה מכמו

(בתמיה)]. איקרי" תגרא וזבין "זבון נסמן): ושם

התענוג עצם בבחינת כי - (העבר) השבת ליום בנוגע גם שייך ד"ויכולו" שהעילוי שפיר אתי ועלֿפיֿזה
יותר. נעלית לדרגא מתעלה השבת יום שגם לומר שייך ולכן, קץ, אין עד דרגות ישנם

.È:ההילולא דיום השבת שלאחרי השבת להיותה זו, דשבת העילוי גודל מובן, לעיל, האמור כל עלֿפי
ז"ך סימן הקודש' ב'אגרת המבואר עלֿפי – ההילולא דיום בענין וה"שטורעם" העילוי גודל לאחרי
עד צדק', ה'צמח אדמו"ר ולכ"ק האמצעי, אדמו"ר לכ"ק בעומר ל"ג בדרושי - יותר ובארוכה וכ"ח,
אדמו"ר (כ"ק זקנו אביו ודרושי מהורש"ב), אדמו"ר (כ"ק אביו דרושי וכן ההילולא, בעל לדרושי
מובן, "איןֿסוף", של באופן הם קדושה עניני שכל מכיון הנה - אריבער") "לכתחילה שענינו מהר"ש,
ההילולא, דיום הענינים בכל יותר עוד נעלית ושלימות עילוי נפעל זה, שלאחרי השבת יום מגיע שכאשר

ד"ויכולו". באופן

עד נעלים, הכי הענינים שכל היינו, העיקר", הוא "המעשה במשנתם: ז"ל חכמינו אומרים - זה כל ולאחרי
בפועל. במעשה ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו" באופן שהוא כפי ההילולא דיום לעילוי

שמצד [ובפרט שבתורה דרזין ורזין לרזין עד בתורה, עמוקים בענינים ופלפול בלימוד להסתפק אין כלומר:
התורה דברי על חוזר והוא נשיאינו, רבותינו דברי את ללמוד אותו זיכה שהקב"ה אלא לזה... שייך אינו עצמו

בפועל. מעשה לידי יבואו אלו שדברים הוא העיקר אלא - שמם] על נקראת שתורתם אלו של

יתרו: פרשת - השבוע בפרשת גם מרומז בפועל) במעשה לבוא צריכים נעלים הכי (שהענינים זה וענין

תורה". "מתן היא יתרו דפרשת והתיכונה הכללית הנקודה

דמתן ה"רעש" שכל חסידות, בדרושי נשיאינו רבותינו דיוק ידוע - תורה" ד"מתן הענין לכללות בנוגע והנה,
"לא - ביותר פשוטים לדברים בנוגע אלא היה לא וכו', ולפידים קולות אתתורה, "כבד תגנוב", לא תרצח

פשוטים. הכי דברים בזה, וכיוצא אמך", ואת אביך

באופן ההילולא דיום העילוי ובעניננו: ביותר, הנעלים שהענינים - לעיל האמורה הנקודה תוכן וזהו
העיקר". הוא "המעשה בפועל, למעשה עד פשוטים, הכי בענינים ולהתבטא לבוא צריכים - ד"ויכולו"

.‡È:פשוטות באותיות - לעיל האמור מכל ההוראה
להוסיף שיש ומעוררים ד"ויכולו", העילוי נפעל שבו שלאחריו בשבת או ההילולא, ביום נמצאים כאשר
האם ולטעון: מישהו לבוא יכול - בזה וכיוצא הצדקה, בענין להוסיף ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בענין

ההילולא"?! ד"יום נעלה הכי הענין את לנצל צורך יש כאלו פשוטים ענינים בשביל
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הציווי אודות וכן כמוך", לרעך "ואהבת הציווי אודות כבר למד - לטעון הנ"ל ממשיך - ב"חדר" בהיותו
צריכים מה לשם כן, ואם רש"י), ובפירוש חֿי טו, (ראה פעמים כמה אפילו - תתן" ו"נתן תפתח" ד"פתח
הכנסת בבית מישראל, וכמה כמה ובמעמד ההילולא, ליום בקשר אלו פשוטים ענינים אודות לעורר

פשוטים?! הכי דברים אודות לעורר כדי כאלו נעלים ענינים לנצל הצורך מהו - ובביתֿהמדרש

"עשרת ניתנו כו', ולפידים דקולות ה"רעש" כל שלאחרי תורה", ב"מתן מצינו שכן - לו מסבירים זה ועל
ב) עמוד סוף ק, (עירובין ז"ל חכמינו ובלשון מחייבם, אנושי שכל שאפילו פשוטים, הכי דברים - הדברות"
שיחות לקוטי (ראה מקומות בכמה מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שמוסיף כפי - [חסֿושלום תורה ניתנה לא "אילמלא
ניתנו אלו ענינים דוקא ואףֿעלֿפיֿכן, מנמלה", וגזל מחתול צניעות למדים היינו [(12 הערה 890 עמוד ג חלק

תורה. במתן

פשוטים בדברים ולהתבטא לבוא צריכים ההילולא דיום נעלים הכי שהענינים - בעניננו מובן ועלֿדרךֿזה
בזה. וכיוצא ישראל, ואחדות ישראל אהבת הצדקה, ענין ביותר,

"בכן" להיות צריך ביותר) הנעלה הענין (גם דבר שבכל נשיאינו, רבותינו בדרושי כמבואר - הדבר וטעם
בפנימיותו. חדרו אכן אלו שענינים "אבןֿהבוחן" וזהו בפועל, למעשה בנוגע

.·È:העיקר הוא והמעשה
- ההילולא יום עניני לכל בנוגע ד"ויכולו" העילוי נפעל שאז ההילולא, יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו

והיהדות התורה דהפצת הפעולות בכל להוסיף טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זה חוצה,הרי והמעיינות
להוראה בהתאם - תענוג מתוך להיות צריכה אלו ענינים בכל והעבודה ההילולא, בעל והוראת לציווי בהתאם

עונג. - שענינו השבת, דיום הענין מכללות הנלמדת

יתרו, פרשת בשבת נמצאים כאשר ובפרט לכך, הדרושים הכחות כל ניתנו שבוודאי פעמים כמה וכמדובר
משה של בקולו בקול", יעננו והאלקים ידבר ד"משה הענין רק לא - תורה דמתן הענין כללות מתחדש שאז
לאמר", האלה הדברים כל את אלקים ד"וידבר באופן אלא לג), סעיף בשבט דט"ו בהתוועדות שנתבאר (כפי
הנ"ל. ענינים כל על כח הנתינת גודל מובן שמזה - בעצמו הקב"ה של דבריו על יהודי חוזר פעם שבכל היינו

"עמדו ההילולא: בעל של ובלשונו ההילולא, יום שלאחרי השבת להיותה - זו בשבת מיוחדת כח ונתינת
שכתוב וכמו והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הברכות כל את ונותנים נתנו שבוודאי מכיון כולכם", הכן

וגדוש. מלא באופן (בגימ"ל), "הגדושה" - הבעלֿשםֿטוב בסידור

והנתינתֿכח ההוראה את קיבל ששם נשיאינו, רבותינו של וב"ישיבה" ב"חדר" ללמוד זכה כאשר ובפרט
להתנהג הוא מוכרח אלא בדבר, "בחירה" של ענין אצלו שייך ולא ברירה, לו אין הרי - להאיר" "נר להיות
עד שממתין כ"טפש" מתנהג ולא ומיד, תיכף זאת עושה - "חכם" להיותו ולכן, לעיל. האמור לכל בהתאם

זאת. לעשות בדברים) (כפיה אותו שיכפו

"חכם יהיה אם המלאך מכריז האדם לידת שקודם ב) טז, (נדה בגמרא איתא ולטעון: לבוא יכול עדיין אבל
הכריז שכך מכיון באשמתו, זה אין הרי - "טפש" היותו על בטענות אליו לבוא יכולים כיצד כן, ואם טפש". או

ה"מלאך"! אל ויטען ילך - טענות למישהו יש אם ה"מלאך"!...

המלאך: עלֿידי שנקבע מה אפילו לשנות וביכלתו שבכחו - לו אומרים זה על הנה

את לשנות שבכוחו עד העולם, מציאות על הבית' 'בעל הוא נעשה אזי - התורה עם מתקשר יהודי כאשר
ועוד). ח. הלכה ו פרק (נדרים בזה הירושלמי דברי כידוע תבל, בקצוי הנמצאת קטנה ילדה של הגוף טבע

לשנות שבכוחו עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - הימנו שמחוץ העולם מציאות את לשנות בכחו אם - ועלֿפיֿזה
"חכם". להיות ביכלתו "טפש", שיהיה עליו הכריז שה"מלאך" שלמרות הוא, מציאותו את

דתו בנגלה לכך המקור הוא היכן השואלים בתורה:ולאלו מפורש פסוק זה הרי - רה?!

אלקים עם שרית "כי שם על "ישראל", בשם שנקרא בתורה מסופר - שבאבות בחיר - אבינו יעקב אודות
המלאך! את שניצח היינו, ותוכל", אנשים ועם

רבותינו כמאמר "ישראל", בשם נקרא שהוא, ומצב מעמד שבכל - מישראל ואחד אחד לכל בנוגע מובן ומזה
שהרי ל"תורה", שייכות לו שיש מכיון הוא", ישראל שחטא "אףֿעלֿפי א) עמוד ריש מד, (סנהדרין ז"ל
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למרות - ובעניננו ה"מלאך", את לנצח שבכוחו - לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש ראשיֿתיבות "ישראל"
"חכם". ולהיות הדבר את לשנות וביכלתו בכחו "טפש", שיהיה הכריז שהמלאך

שהרי - ומיד ותיכף ובגלוי, בפועל - ולמדן שמים וירא חכם יהיה מישראל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
צדקנו, משיח פני לקבל "לרוץ" צריכים אלא חסֿושלום, בגלות ישראל בני את ולעכב להמתין איֿאפשר

"נאו". ממש, בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה אל וללכת ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו

* * *

.‚Èבענין יג) סעיף בשבט ט"ו (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות לעיל שנתבאר מה ולבאר להשלים המקום כאן
שנים: ראשי מארבעה אחד - לאילן" השנה "ראש

אומרים שאין לכך המקור מהו וכו' בראשונים שקלאֿוטריא ישנה בשבט עשר לחמשה שבנוגע לעיל נתבאר
יוםֿטוב. של ענין - תחנון בו

הם - באלול וא' בניסן א' בתורה, המפורש יוםֿטוב הוא - בתשרי א' הנה: - שנים ראשי לשאר בנוגע
ותוספות רש"י (ראה במלאכה אסורות שנשים מנהג שישנו [ועד תחנון בו אומרים אין שבלאוֿהכי חודש, בראש
בספרי כמובא רמד), סימן ג חלק תשב"ץ (ראה תפירה מלאכת - ובפרט ועוד). ב. עמוד ריש כב, מגילה -

מלאכה דאיסור המנהג בו שייך [ולא השנה ראש שאינו - בשבט עשר חמשה מהֿשאיןֿכן המנהגים]; טעמי
יוםֿטוב. בשם שיקרא בש"ס מצינו ולא כו'],

מיימוניות הגהות תש"א. סימן א פרק השנה ראש – (מרדכי בראשונים כמבואר - הוא לכך היחידי והמקור
כדמוכח אהדדי", דמיא בהא ביחד) שנים ראשי ארבעה (כל הדדי בהדי דקתני ש"כיון א) פרק שופר הלכות
ותשובות שאלות (ראה מהדדי" ילפינן הדדי, בהדי "גמרי שאם א) (ד, קטן מועד במסכת הגמרא מדברי גם

ה'). סימן מרוטנבורג מהר"ם

בר אם כי יוםֿטוב, בשם נקרא בשבט שט"ו בש"ס מצינו (שלא גופא זה שענין נתבאר זה כו')ועל אשונים
למנהג בנוגע ג) עמוד סוף פ, סוכות תורה (לקוטי המבואר עלֿדרך – בשבט דט"ו העילוי גודל על מורה
המפורש היין" מ"ניסוך יותר ונעלה שבעלֿפה, בתורה שמפורש המים" מ"ניסוך יותר נעלה שהוא ד"הקפות",
דתורה בהגבלה לא וגם שבכתב, דתורה בהגבלה לבוא יכול אינו מעלתו גודל מפני ואדרבה: שבכתב, בתורה
בתור אם כי מופלג], ריבוי - מספר" אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים נאמר שעליה [למרות שבעלֿפה
(משנה שבעלֿפה בתורה נתפרש לא מעלתו גודל שמפני - בשבט לט"ו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה ישראל". "מנהג

כו'. הראשונים בדברי אם כי וגמרא),

שמצינו - שנים ראשי שאר לגבי לאילן") השנה ("ראש בשבט בט"ו נוספת מעלה שיש נתבאר לזה ובהמשך
אומרים ביתֿהלל ביתֿשמאי, כדברי לאילן השנה ראש בשבט "באחד לביתֿהלל: ביתֿשמאי בין פלוגתא בו
החושך, מן האור דיתרון באופן היא בשבט) בט"ו הוא לאילן השנה (שראש זו שהלכה כלומר, בו", עשר בחמשה
לעילוי שמגיעים עד כו), סימן הקודש אגרת (ראה כו' ומחלוקת שקלאֿוטריא לאחרי ההלכה דבירור ענין שזהו
המיוחדת השייכות גם שזוהי ונתבאר חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין על נוסף - כמותו" שהלכה עמו ד"הוי'
של ענין ג), מח, השירים שיר תורה לקוטי וראה ג. כט, (איוב נרו" "בהילו מלשון הוא "הלל" כי - הלל" ל"בית

כו'. הרחמים ענין שזהו שמאי), (דבית הגבורה ענין לאחרי שבא החסד - גופא ובזה החסד, קו וגילוי, אור

ראש באלול "באחד - במשנה פלוגתא ישנה בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע גם הרי זה: על ושאלו
דיתרון העילוי ישנו זה בענין גם כן, ואם בתשרי", באחד אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי בהמה, למעשר השנה

לאילן"? השנה שב"ראש המיוחד איפוא ומהו כו', האור

כדי - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד, לרגע מתבוננים היו אם - אבל "קלאץֿקושיא", זו הרי לכאורה והנה,
כדלקמן. זו, קושיא על פשוט תירוץ מוצאים היו מיל... הילוך

.„Èעם הקשור שהעילוי מובן, תחנון, אמירת שלילת דיוםֿטוב, הענין אודות מדברים כאשר - לראש לכל
לב' הרי - בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע כי לאילן", השנה ל"ראש בנוגע רק שייך כו' מחלוקת של ענין

חודש",ה "ראש היותו מפני - בלאוֿהכי תחנון אומרים אין שבו בחודש, באחד הוא השנה ראש דעות
בשבט. עשר בחמשה - לאילן" השנה ל"ראש בנוגע מהֿשאיןֿכן
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למרות - ובעניננו ה"מלאך", את לנצח שבכוחו - לתורה" אותיות ריבוא ששים "יש ראשיֿתיבות "ישראל"
"חכם". ולהיות הדבר את לשנות וביכלתו בכחו "טפש", שיהיה הכריז שהמלאך

שהרי - ומיד ותיכף ובגלוי, בפועל - ולמדן שמים וירא חכם יהיה מישראל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
צדקנו, משיח פני לקבל "לרוץ" צריכים אלא חסֿושלום, בגלות ישראל בני את ולעכב להמתין איֿאפשר

"נאו". ממש, בימינו במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה אל וללכת ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו

* * *

.‚Èבענין יג) סעיף בשבט ט"ו (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות לעיל שנתבאר מה ולבאר להשלים המקום כאן
שנים: ראשי מארבעה אחד - לאילן" השנה "ראש

אומרים שאין לכך המקור מהו וכו' בראשונים שקלאֿוטריא ישנה בשבט עשר לחמשה שבנוגע לעיל נתבאר
יוםֿטוב. של ענין - תחנון בו

הם - באלול וא' בניסן א' בתורה, המפורש יוםֿטוב הוא - בתשרי א' הנה: - שנים ראשי לשאר בנוגע
ותוספות רש"י (ראה במלאכה אסורות שנשים מנהג שישנו [ועד תחנון בו אומרים אין שבלאוֿהכי חודש, בראש
בספרי כמובא רמד), סימן ג חלק תשב"ץ (ראה תפירה מלאכת - ובפרט ועוד). ב. עמוד ריש כב, מגילה -

מלאכה דאיסור המנהג בו שייך [ולא השנה ראש שאינו - בשבט עשר חמשה מהֿשאיןֿכן המנהגים]; טעמי
יוםֿטוב. בשם שיקרא בש"ס מצינו ולא כו'],

מיימוניות הגהות תש"א. סימן א פרק השנה ראש – (מרדכי בראשונים כמבואר - הוא לכך היחידי והמקור
כדמוכח אהדדי", דמיא בהא ביחד) שנים ראשי ארבעה (כל הדדי בהדי דקתני ש"כיון א) פרק שופר הלכות
ותשובות שאלות (ראה מהדדי" ילפינן הדדי, בהדי "גמרי שאם א) (ד, קטן מועד במסכת הגמרא מדברי גם

ה'). סימן מרוטנבורג מהר"ם

בר אם כי יוםֿטוב, בשם נקרא בשבט שט"ו בש"ס מצינו (שלא גופא זה שענין נתבאר זה כו')ועל אשונים
למנהג בנוגע ג) עמוד סוף פ, סוכות תורה (לקוטי המבואר עלֿדרך – בשבט דט"ו העילוי גודל על מורה
המפורש היין" מ"ניסוך יותר ונעלה שבעלֿפה, בתורה שמפורש המים" מ"ניסוך יותר נעלה שהוא ד"הקפות",
דתורה בהגבלה לא וגם שבכתב, דתורה בהגבלה לבוא יכול אינו מעלתו גודל מפני ואדרבה: שבכתב, בתורה
בתור אם כי מופלג], ריבוי - מספר" אין ועלמות גו' מלכות המה "ששים נאמר שעליה [למרות שבעלֿפה
(משנה שבעלֿפה בתורה נתפרש לא מעלתו גודל שמפני - בשבט לט"ו בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה ישראל". "מנהג

כו'. הראשונים בדברי אם כי וגמרא),

שמצינו - שנים ראשי שאר לגבי לאילן") השנה ("ראש בשבט בט"ו נוספת מעלה שיש נתבאר לזה ובהמשך
אומרים ביתֿהלל ביתֿשמאי, כדברי לאילן השנה ראש בשבט "באחד לביתֿהלל: ביתֿשמאי בין פלוגתא בו
החושך, מן האור דיתרון באופן היא בשבט) בט"ו הוא לאילן השנה (שראש זו שהלכה כלומר, בו", עשר בחמשה
לעילוי שמגיעים עד כו), סימן הקודש אגרת (ראה כו' ומחלוקת שקלאֿוטריא לאחרי ההלכה דבירור ענין שזהו
המיוחדת השייכות גם שזוהי ונתבאר חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין על נוסף - כמותו" שהלכה עמו ד"הוי'
של ענין ג), מח, השירים שיר תורה לקוטי וראה ג. כט, (איוב נרו" "בהילו מלשון הוא "הלל" כי - הלל" ל"בית

כו'. הרחמים ענין שזהו שמאי), (דבית הגבורה ענין לאחרי שבא החסד - גופא ובזה החסד, קו וגילוי, אור

ראש באלול "באחד - במשנה פלוגתא ישנה בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע גם הרי זה: על ושאלו
דיתרון העילוי ישנו זה בענין גם כן, ואם בתשרי", באחד אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי בהמה, למעשר השנה

לאילן"? השנה שב"ראש המיוחד איפוא ומהו כו', האור

כדי - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד, לרגע מתבוננים היו אם - אבל "קלאץֿקושיא", זו הרי לכאורה והנה,
כדלקמן. זו, קושיא על פשוט תירוץ מוצאים היו מיל... הילוך

.„Èעם הקשור שהעילוי מובן, תחנון, אמירת שלילת דיוםֿטוב, הענין אודות מדברים כאשר - לראש לכל
לב' הרי - בהמה" למעשר השנה ל"ראש בנוגע כי לאילן", השנה ל"ראש בנוגע רק שייך כו' מחלוקת של ענין

חודש",ה "ראש היותו מפני - בלאוֿהכי תחנון אומרים אין שבו בחודש, באחד הוא השנה ראש דעות
בשבט. עשר בחמשה - לאילן" השנה ל"ראש בנוגע מהֿשאיןֿכן
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זאת לבאר יש - בהמה) למעשר השנה בראש גם פלוגתא יש (שבזה השנה" ד"ראש לענין בנוגע ואפילו
ובהקדים: בפשטות,

בענין בתכלית מנוגדות שיטות ב' הקצה: אל הקצה ומן אופנים, וכמה כמה ישנם - פלוגתא של לענין בנוגע
מסויים בפרט מחלוקת - השני לקצה ועד שונים, ענינים וכמה בכמה פרטים ריבוי מסתעפים שממנו ביותר, כללי

בלבד. פרטי בענין

דיעותיהם היו הענינים שאר בכל ואילו ב), יד, (שבת מקומות" בג' אלא נחלקו לא והלל "שמאי ולדוגמא:
ולא שוות, דיעותיהם היו הענינים ברוב ולכן ואבטליון, משמעיה קיבלו ששניהם מכיון - הדבר וטעם שוות,
"בית תלמידיהם, אצל - זאת ולעומת (בתחלתו). תער"ב בהמשך בארוכה כמבואר ענינים, בג' אלא נחלקו
והלל שמאי תלמידי "משרבו ב): פח, (סנהדרין הגמרא ובלשון ביותר, המחלוקות נתרבו הלל", ו"בית שמאי"
שיש ועד כלליים, בענינים מנוגדות שיטות ב' שנעשו ועד כו'", בישראל מחלוקת רבו צרכן כל שמשו שלא

שמאי. כבית הלכה - לבוא ולעתיד משנה", אינה הלל בית במקום שמאי ש"בית פסקֿדין לקבוע צורך

מדות מב' שונים, פסוקים מב' שלמדים מכך הנובעת מחלוקת פרטית: במחלוקת אופנים כמה ישנם כן כמו
אלא אחת, ממדה או אחד מפסוק למדים ששניהם מחלוקת קיימת - ולאידך בזה; וכיוצא בהם, נדרשת שהתורה

בזה. וכיוצא גופא, זו ומדה זה בפסוק מסויים בפרט שנחלקו

לעניננו: ובנוגע

א): ח, השנה (ראש בגמרא איתא - שמעון ורבי אליעזר רבי עם מאיר) (רבי דתנאֿקמא המחלוקת בפירוש
אחר. באופן הפסוק את מפרש מהם אחד שכל אלא וכו'", דרשו אחד מקרא "ושניהם

מאיר רבי לפלוגתת לאילן, השנה לראש בנוגע הלל ובית שמאי בית פלוגתת שבין החילוק מובן ועלֿפיֿזה
בהמה: למעשר השנה לראש בנוגע שמעון ורבי אליעזר רבי עם

בתורה, כללית שיטה כללי, בענין פלוגתא היא - לאילן השנה לראש בנוגע הלל ובית שמאי בית פלוגתת
פלוגתא היא - שמעון ורבי אליעזר רבי עם מאיר רבי פלוגתת מהֿשאיןֿכן ענינים; וכמה לכמה ונוגעת הקשורה

דרשו". אחר מקרא ש"שניהם - כך כדי ועד פרטי, בענין

מחלוקת אודות מדובר כאשר יותר גדול מחלוקת) של מענין כתוצאה (הבא כו' האור דיתרון שהעילוי ומובן,
בלבד. פרטי בענין במחלוקת מאשר יותר, וגדולה כללית

.ÂË:ובהקדים במשנה. הלימוד לדרך בנוגע - כללי ענין בזה להוסיף ויש
ולכאן, לכאן וסברות שקלאֿוטריא בריבוי פרטיה, כל על מסויימת סוגיא שלומדים - בישיבות הלימוד דרך
את וללמד ללמוד לב שמים ולא אתר, על הסוגיא לביאור בנוגע רק הוא זה כל - אבל וכו', ובעומק ברוחב
כדבעי - בעצמו ללמוד יוכל שהתלמיד כדי בזה, וכיוצא בהם, נדרשת שהתורה מדות י"ג הלימוד, ואופני דרכי

ה"ראשֿישיבה". מפי ילמדנה שלא סוגיא אחרת, בסוגיא -

ובגמרא, בברייתא ביאורה מלבד המשנה בלימוד יש דרך איזו לכאורה, - המשנה בלימוד הדרך - ובעניננו
בזה? להוסיף עוד יש ומה ותוספות, רש"י בפירוש מעיינים - הגמרא את מבינים לא ואם

בגמרא, מביאורה שונה בדרך המשנה את ללמוד שיכולים ישראל גדולי בדברי מצינו דבר, של לאמיתתו הנה
להלכה), בנוגע (ולא בלבד המשנה דברי פירוש אודות מדובר כאשר היינו, להלכה, נוגע זה אין כאשר - וזאת

כפשוט. שבתורה, הלימוד דרכי עלֿפי הוא הפירוש כאשר רק - אז וגם

ולדוגמא:

הגמרא, כפירוש דלא משנה מפרש שהרמב"ם מביא ה) משנה ה (פרק לנזיר התוספותֿיוםֿטוב בפירוש
ויפרש יכריע שלא שצריך אלא כו', לפרש נתונה הרשות מידי, ולא נפקאֿמינה לא דינא ולענין ש"הואיל ומבאר

הגמרא". בעלי דעת סותר שיהא דין שום

מכיון בגמרא, המובא מהפסוק אחר פסוק מביא שלפעמים - ה"יד" בספר הרמב"ם בכללי ידוע ועלֿדרךֿזה
הרי - "הלכות" הוא ה"יד" שספר ומכיון ד). סעיף הרמב"ם כללי מלאכי (יד בלבד הפסוק פירוש אודות שמדובר
"הלכה". הוא בגמרא) המובא מהפירוש שונה פירוש ללמוד יכולים להלכה נוגע שאינו (שבאופן גופא זה ענין
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(אבות נתן דרבי בברייתא המשנה פירוש שישנו שלמרות - אבות דמסכת למשניות בנוגע מצינו כן וכמו
לאחרוני עד וכו', והרמב"ם (רש"י ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו פירושים ריבוי מצינו מכלֿמקום, נתן), דרבי
אודות שמדובר מכיון - הדבר וטעם נתן. דרבי באבות מהפירוש הפכי) לאופן (ועד אחר באופן האחרונים)

ז ואין בלבד, המשנה דברי בכמהפירוש המשנה דברי את לפרש יכולים שאז להלכה, - חסֿושלום – בניגוד ה
התורה. לימוד ודרכי כללי עלֿפי והגמרא), הברייתא כפירוש (שלא אופנים וכמה

.ÊË:לעניננו ובנוגע
ראשי ג' ישנם שאז בתשרי, בא' הוא בהמה למעשר השנה שראש שמעון ורבי אליעזר רבי לדעת בנוגע
לרגלים, השנה כראש בניסן עשר חמשה מחשיבים זו שלדעה ב) ז, השנה (ראש בגמרא איתא - בלבד שנים
גם שנים ראשי ד' ישנם - ובמילא תאחר", ל"בל בנוגע כסדרן רגלים שלש בעינן שמעון רבי שלדעת מכיון

התוספותֿיוםֿטוב). בפירוש גם (כמובא זו לדעה

ללימוד זקוקים שבו היחידי בשבט ט"ו נשאר עדיין - בניסן עשר חמשה מוסיפים כאשר גם אגב: [דרך
בלאוֿהכי יוםֿטוב הוא בניסן עשר חמשה שהרי יג), סעיף (כנ"ל תחנון אמירת לשלילת בנוגע ושקלאֿוטריא

הפסח]. חג -

לדעת שנים ראשי ד' ישנם כיצד המבארים הגמרא דברי הובאו לא - להרמב"ם המשניות בפירוש אמנם,
בכל שנתקבל המשניות, מפרשי ועיקרי מגדולי – מברטנורה עובדיה הרב בפירוש וגם שמעון. ורבי אליעזר רבי

הנ"ל. הגמרא דברי הובאו לא - חסידות בדרושי גם מובא ופירושו ישראל, תפוצות

הם": שנים ראשי "ארבעה המשנה דברי בפירוש אופנים ב' שישנם ונמצא,

שמעון לרבי רגלים, דל - ארבעה מאיר "לרבי הכל: לדברי להיות צריכים שנים" ראשי ש"ד' מפרשת הגמרא
רבי שלדעת המשנה דברי בפירוש לומדים מברטנורה עובדיה והרב הרמב"ם אבל בהמה"; מעשר דל - ארבעה
תנאֿקמא. לדעת רק זה הרי - שנים" ראשי "ארבעה שכתוב ומה שנים, ראשי ג' ישנם אליעזר ורבי שמעון

מפני לאילן" השנה ב"ראש המיוחד העילוי אודות לעיל שנתבאר מה נוסף) (באופן לתרץ יש ועלֿפיֿזה
"ארבעה אודות הוא המדובר כי - פלוגתא) יש בהמה למעשר השנה לראש בנוגע שגם (אף כו' שבו הפלוגתא
ג' רק ישנם - שמעון ורבי אליעזר רבי לדעת מהֿשאיןֿכן תנאֿקמא, לדעת כלומר, שבמשנה, שנים" ראשי

ארבעה. ולא שנים, ראשי

.ÊÈ.(יז טו, (בשלח ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הפסוק על רש"י בפירוש הביאור את להשלים המקום כאן
ובהקדים:

המתאימות נקודות - ובחלקם תירוצים, וכמה כמה ותירצו - רש"י דברי בפירוש ב"קובצים" וטרו שקלו כבר
נכתבו אלו תירוצים - אבל המתרצים; כל של ו"יישרֿכחם" הפשט, דרך על וחצי,ללימוד דף גדולה, באריכות

שיחות' מ'לקוטי למקור עד וכו', מפרשים ז"ל, חכמינו מדברי מקורות וכמה כמה הבאת ומתוך בזה, וכיוצא
אריכות עם ממנו רוצים מה הוא: טוען - למקרא חמש בן אודות שמדובר ומכיון פלונית! הערה פלוני כרך
לו להסביר מה ואין לשחק... אחרֿכך שיוכל כדי ובקיצור, בפשטות רש"י דברי את להבין רצונו - כזו גדולה
- גופא שיחות' וב'לקוטי פלוני, כרך שיחות' מ'לקוטי להוכחה עד המפרשים, בדברי ארוכה שקלאֿוטריא

נקודות!... ללא הכתובה ב"הערה",

שמבארים (כפי בפשטות ומוכרחים מובנים מקרא של בפשוטו רש"י דברי אכן אם ועיקר: - ועוד
ש"מקדש רש"י, מפירוש שונה באופן לומדים המפרשים וכל ז"ל חכמינו מדרשי שכל היתכן - ב"קובצים")
עצמו, בפני ענין הוא ועד" לעולם ימלוך "ה' שכתוב ומה ה'", פעלת לשבתך "מכון על קאי ידיך" כוננו אדנֿי
מקדש על וקאי ה'", פעלת לשבתך "מכון על נוסף ענין הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומד רש"י ורק

ועד"?! לעולם ימלוך ש"ה' בזמן ידים בשתי שיבנה דלעתיד

המפרשים, כל כדברי לומר יותר מסתבר הכתוב פשטות שמצד - הנכון הוא שההיפך לומר בהכרח ולכן,
אלא עצמו, בפני ענין הוא ועד" לעולם ימלוך ו"ה' לשבתך", ה"מכון הוא הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש
לשיטתו שאזיל מכיון המפרשים), דכל הפשוטה הסברא (היפך אחר באופן זה פסוק לפרש הכרח ישנו שלרש"י

כדלקמן. שלפניֿזה, בפסוקים בפירושו שהובאה שיטה -
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(אבות נתן דרבי בברייתא המשנה פירוש שישנו שלמרות - אבות דמסכת למשניות בנוגע מצינו כן וכמו
לאחרוני עד וכו', והרמב"ם (רש"י ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו פירושים ריבוי מצינו מכלֿמקום, נתן), דרבי
אודות שמדובר מכיון - הדבר וטעם נתן. דרבי באבות מהפירוש הפכי) לאופן (ועד אחר באופן האחרונים)

ז ואין בלבד, המשנה דברי בכמהפירוש המשנה דברי את לפרש יכולים שאז להלכה, - חסֿושלום – בניגוד ה
התורה. לימוד ודרכי כללי עלֿפי והגמרא), הברייתא כפירוש (שלא אופנים וכמה

.ÊË:לעניננו ובנוגע
ראשי ג' ישנם שאז בתשרי, בא' הוא בהמה למעשר השנה שראש שמעון ורבי אליעזר רבי לדעת בנוגע
לרגלים, השנה כראש בניסן עשר חמשה מחשיבים זו שלדעה ב) ז, השנה (ראש בגמרא איתא - בלבד שנים
גם שנים ראשי ד' ישנם - ובמילא תאחר", ל"בל בנוגע כסדרן רגלים שלש בעינן שמעון רבי שלדעת מכיון

התוספותֿיוםֿטוב). בפירוש גם (כמובא זו לדעה

ללימוד זקוקים שבו היחידי בשבט ט"ו נשאר עדיין - בניסן עשר חמשה מוסיפים כאשר גם אגב: [דרך
בלאוֿהכי יוםֿטוב הוא בניסן עשר חמשה שהרי יג), סעיף (כנ"ל תחנון אמירת לשלילת בנוגע ושקלאֿוטריא

הפסח]. חג -

לדעת שנים ראשי ד' ישנם כיצד המבארים הגמרא דברי הובאו לא - להרמב"ם המשניות בפירוש אמנם,
בכל שנתקבל המשניות, מפרשי ועיקרי מגדולי – מברטנורה עובדיה הרב בפירוש וגם שמעון. ורבי אליעזר רבי

הנ"ל. הגמרא דברי הובאו לא - חסידות בדרושי גם מובא ופירושו ישראל, תפוצות

הם": שנים ראשי "ארבעה המשנה דברי בפירוש אופנים ב' שישנם ונמצא,

שמעון לרבי רגלים, דל - ארבעה מאיר "לרבי הכל: לדברי להיות צריכים שנים" ראשי ש"ד' מפרשת הגמרא
רבי שלדעת המשנה דברי בפירוש לומדים מברטנורה עובדיה והרב הרמב"ם אבל בהמה"; מעשר דל - ארבעה
תנאֿקמא. לדעת רק זה הרי - שנים" ראשי "ארבעה שכתוב ומה שנים, ראשי ג' ישנם אליעזר ורבי שמעון

מפני לאילן" השנה ב"ראש המיוחד העילוי אודות לעיל שנתבאר מה נוסף) (באופן לתרץ יש ועלֿפיֿזה
"ארבעה אודות הוא המדובר כי - פלוגתא) יש בהמה למעשר השנה לראש בנוגע שגם (אף כו' שבו הפלוגתא
ג' רק ישנם - שמעון ורבי אליעזר רבי לדעת מהֿשאיןֿכן תנאֿקמא, לדעת כלומר, שבמשנה, שנים" ראשי

ארבעה. ולא שנים, ראשי

.ÊÈ.(יז טו, (בשלח ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הפסוק על רש"י בפירוש הביאור את להשלים המקום כאן
ובהקדים:

המתאימות נקודות - ובחלקם תירוצים, וכמה כמה ותירצו - רש"י דברי בפירוש ב"קובצים" וטרו שקלו כבר
נכתבו אלו תירוצים - אבל המתרצים; כל של ו"יישרֿכחם" הפשט, דרך על וחצי,ללימוד דף גדולה, באריכות

שיחות' מ'לקוטי למקור עד וכו', מפרשים ז"ל, חכמינו מדברי מקורות וכמה כמה הבאת ומתוך בזה, וכיוצא
אריכות עם ממנו רוצים מה הוא: טוען - למקרא חמש בן אודות שמדובר ומכיון פלונית! הערה פלוני כרך
לו להסביר מה ואין לשחק... אחרֿכך שיוכל כדי ובקיצור, בפשטות רש"י דברי את להבין רצונו - כזו גדולה
- גופא שיחות' וב'לקוטי פלוני, כרך שיחות' מ'לקוטי להוכחה עד המפרשים, בדברי ארוכה שקלאֿוטריא

נקודות!... ללא הכתובה ב"הערה",

שמבארים (כפי בפשטות ומוכרחים מובנים מקרא של בפשוטו רש"י דברי אכן אם ועיקר: - ועוד
ש"מקדש רש"י, מפירוש שונה באופן לומדים המפרשים וכל ז"ל חכמינו מדרשי שכל היתכן - ב"קובצים")
עצמו, בפני ענין הוא ועד" לעולם ימלוך "ה' שכתוב ומה ה'", פעלת לשבתך "מכון על קאי ידיך" כוננו אדנֿי
מקדש על וקאי ה'", פעלת לשבתך "מכון על נוסף ענין הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לומד רש"י ורק

ועד"?! לעולם ימלוך ש"ה' בזמן ידים בשתי שיבנה דלעתיד

המפרשים, כל כדברי לומר יותר מסתבר הכתוב פשטות שמצד - הנכון הוא שההיפך לומר בהכרח ולכן,
אלא עצמו, בפני ענין הוא ועד" לעולם ימלוך ו"ה' לשבתך", ה"מכון הוא הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש
לשיטתו שאזיל מכיון המפרשים), דכל הפשוטה הסברא (היפך אחר באופן זה פסוק לפרש הכרח ישנו שלרש"י

כדלקמן. שלפניֿזה, בפסוקים בפירושו שהובאה שיטה -
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.ÁÈ:ישראל לארץ ישראל בני לכניסת בקשר - הוא הים" "שירת סיום תוכן
"תפול כנען", יושבי כל נמוגו גו' אדום אלופי נבהלו "אז פלשת", יושבי אחז חיל ירגזון עמים "שמעו
גו'", לשבתך מכון נחלתך בהר ותטעמו "תבאמו - לזה ונוסף גו'", ה' עמך יעבור עד גו' ופחד אימתה עליהם

המקדש. בית בנין גם אלא לארץ, הכניסה רק לא היינו,

לשבתך", ה"מכון על קאי ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הכתוב שהמשך לומר בפשטות - מסתבר שכן, ומכיון
בסמיכות שיהיו הענינים אודות מדובר הפסוקים המשך בכל שהרי לבוא, לעתיד שיהיה אחר מקדש על ולא

לארץ. ישראל בני לכניסת זמן

ועוד: זאת

הבןֿחמש למד שמות עמםבפרשת "אהיה אהיֿה", אשר "אהיֿה רבינו למשה אמר הקב"ה שכאשר למקרא
צרה להם מזכיר אני "מה להקב"ה: רבינו משה אמר - מלכיות" שאר בשעבוד עמם אהיה אשר זאת בצרה
וגו'" תאמר כה אמרת "יפה לו: ואמר רבינו, משה של טענתו את קיבל הקב"ה ואכן, זו", בצרה דיים אחרת,

יד). ג, שמות רש"י (פירוש

שה' ("בזמן לבוא לעתיד שיהיה אחר מקדש על קאי ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש נאמר אם ועלֿפיֿזה:
מעלה בו תהיה שלא לשבתך", "מכון מהֿשאיןֿכן ידים", "בשתי יבנה זה מקדש ודוקא ועד"), לעולם ימלוך
הכניסה אודות להם שמבשרים לאחרי מיד - אחד בהמשך - (ובפרט ישראל לבני לומר הצורך מהו יוקשה: - זו
דלעתיד המקדש שיבוא עד בשלימות, יהיה לא לשבתך") ("מכון הזה המקדש שבית המקדש) בית ובנין לארץ

דלעיל)?! משה של טענתו (עלֿדרך ידים בשתי שיבנה

לא לכך לארץ, יכנס שלא משה "נתנבא רש"י: מפרש - ותטעמו" "תבאמו הפסוק על לדבר: נוספת הוכחה
שמוכרחים הדבר וטעם ניבא. מה ידע ולא שניבא באופן נאמרו רבינו משה של שדבריו כלומר, תביאנו", נאמר
באמצע לארץ) יכנס לא רבינו (שמשה בלתיֿרצוי דבר לומר מקום שאין מפני - ניבא מה ידע שלא להדגיש

כו'. טובים ענינים אודות מדובר שבה הים, שירת

על ולא לשבתך", ה"מכון על קאי ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש שכתוב שמה – בפשטות - מובן זה ומכל
לבוא. לעתיד שיבנה אחר מקדש

.ËÈ.אחר באופן לפרש הכרח ישנו - (כדלקמן) השירה ענין לכללות בנוגע רש"י של לשיטתו אמנם,
ובהקדים:

ולכפול לחזור המקראות דרך - בכתובים והן בנביאים הן בתורה, הן - שב"שירה" לומדים, המפרשים רוב
ענין להוסיף כדי כן אם אלא סתם, כופלים אין ב"שירה" גם - רש"י לדעת אבל המליצה. ליופי פעם, אחר פעם

הקודמת. בפעם נאמר שלא חדש

תמצא הזאת השירה כל "וכן רש"י: כותב - הים") ד"שירת הראשון (פסוק גאה" גאה "כי הפסוק על דהנה,
הפסוקים בכל - זה עם וביחד כולם". וכן שמו, ה' מלחמה איש ה' לישועה, לי ויהי יֿה וזמרת עזי כפולה,
לבשר אפשר שאי דבר שעשה לומר הכפל בא - גאה גאה "כי הענין: לכפל הטעם את רש"י מבאר שלאחריֿזה
זיין, בכלי לא ש"מלחמותיו להוסיף באה שמו" ד"ה' ההכפלה - שמו" ה' מלחמה איש "ה' כו'". לעשות ודם

הפסוקים. בשאר בזה וכיוצא נלחם", הוא בשמו אלא

רש"י שלדעת מובן, כפלומזה כאשר אם כי בלבד, המליצה ליופי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" גם -
חדש. וענין פרט מוסיף זה

לרש"י: - המפרשים שאר כל שבין החילוק מובן ועלֿפיֿזה

ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לפרש אפשר - בלבד המליצה ליופי הכפלה קיימת שב"שירה" המפרשים כל לדעת
המליצה; ליופי אלא אינו והכפל הכתובים), (כפשטות לפניֿזה שהוזכר - לשבתך" "מכון - המקדש בית על קאי

לומר בהכרח - חדש וענין פרט נוסף כאשר אם כי סתם, הכפלה קיימת לא ב"שירה" שגם רש"י, לדעת אבל
ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש לפרש רש"י מוכרח ולכן לשבתך", ל"מכון בהוספה הוא ידיך" כוננו אדנֿי ש"מקדש

שלו". המלוכה שכל לבוא, לעתיד ועד, לעולם ימלוך שה' "בזמן לבוא, לעתיד שיהיה אחר, מקדש על קאי
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.Î:מובן אינו עדיין אבל
ד"מכון שהמקדש מודגש שבזה - לבוא לעתיד שיהיה המקדש אודות הים" ב"שירת מזכירים מה לשם

יח)?! סעיף (כנ"ל השלימות תכלית אינו לארץ) ישראל בני בכניסת (שיהיה לשבתך"

בפשטות: - בזה והביאור

כניסתם עם ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה היתה - ישראל זכו שאילו ז"ל חכמינו במדרשי מבואר
לארץ.

לקחת צריך הדבר היה לא - ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הים" ב"שירת אמרו ישראל בני כאשר ועלֿפיֿזה:
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - לאחריֿזה ומיד לשבתך", ה"מכון יהיה לארץ כשיכנסו ומיד תיכף כי רב, זמן משך

ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד ידים", "בשתי

לגמרי חדש בענין אינה זו שהוספה מובן, הרי - חדש וענין פרט להוסיף בא השירה שכפל אף כלומר:
פרעה אל החלום השנות "על (ולדוגמא: ענין באותו נוסף פרט אלא שלפניו, לענין כלל קשר כל לו שאין
בענין וזריזות תוקף המוסיף כפל - לב) מא, (מקץ לעשותו" האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - אחר מקדש יהיה לשבתך" ד"מכון המקדש בית על נוסף ובנידוןֿדידן: עצמו], זה
(לעתיד ביותר ארוך זמן משך לאחרי שיהיה דבר עצמו, בפני ענין אינו ידים) בשתי (שיבנה זה מקדש אבל
לארץ שיכנסו ומיד תיכף יהיה זה מקדש גם אלא בארוכה), (כנ"ל זו ל"שירה" שייכות לזה אין שאז - לבוא)

ה"מכ לאחרי מיד,(מיד לארץ להכנס שעמדו ומצב במעמד ישראל בני היו שעה באותה שהרי לשבתך"), ון
ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד והשלימה, האמיתית הגאולה באה היתה ומיד ותיכף

.‡Îשענין ובפרט לתשובה", ד"לאלתר הענין גם כבר והיה הקיצין", כל "כלו שכבר שלאחרי ויהיֿרצון
ממש בקרוב נזכה - א) עמוד סוף קכט, א חלק (זהר חדא" וברגעא חדא ביומא חדא "בשעתא הוא התשובה

חדא, בשעתא - וגם לגאולה", "לאלתר
ובזקנינו "בנערינו - העם" ד"שלימות באופן מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
לארצנו באים כזה ובאופן בשלימות, ומצוותיה התורה קיום התורה", "שלימות עם ביחד ובבנותינו", בבנינו

גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי - מזה ויתירה הארץ", "שלימות - בשלימותה שהיא כפי הקדושה

קיום עם וביחד ידים, בשתי שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי המקדש בית לבנין זוכים ושם
ועד", לעולם ימלוך "ה' היעוד

ראשם. על עולם ושמחת "נאו", ממש, בימינו במהרה

* * *

.·Î.'גו הקולות את רואים העם וכל המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‚Îֿאדוניֿאביֿמורי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
דפרשתנו. הזהר על ורבי

על נתעכב גו', הקולות את רואים העם וכל המתחיל' 'דיבור למאמר בהמשך הנה - רש"י לפירוש בנוגע
טו): (כ, זה בפסוק רש"י פירוש

היה שלא ומניין סומא. אחד בהם היה שלא "מלמד ומפרש: רואים", העם "וכל התיבות את מעתיק רש"י
ונשמע". נעשה לומר תלמוד חרש, בהם היה שלא ומניין העם. כל ויענו לומר תלמוד אלם, בהם

למכילתא [והציון במכילתא" "איתא כותב אינו שרש"י ואף במכילתא. - הוא זה רש"י לפירוש המקור והנה,
בכתביֿיד זה ציון מצינו לא ולכן, כו'. המדפיס הוספת אלא רש"י, מדברי אינו - שלפנינו בחומשים שמופיע
כו'", "מלמד רש"י בלשון גם וכמודגש מקרא, של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון הראשונים], ובדפוסים

רש"י. של מקורו זהו סוףֿכלֿסוף הרי - וכך כך מלמדנו מקרא של שפשוטו היינו,

פי את רש"י מביא שמשם במכילתא, מעיינים קושיא:וכאשר מתעוררת - רושו
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.Î:מובן אינו עדיין אבל
ד"מכון שהמקדש מודגש שבזה - לבוא לעתיד שיהיה המקדש אודות הים" ב"שירת מזכירים מה לשם

יח)?! סעיף (כנ"ל השלימות תכלית אינו לארץ) ישראל בני בכניסת (שיהיה לשבתך"

בפשטות: - בזה והביאור

כניסתם עם ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה היתה - ישראל זכו שאילו ז"ל חכמינו במדרשי מבואר
לארץ.

לקחת צריך הדבר היה לא - ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש הים" ב"שירת אמרו ישראל בני כאשר ועלֿפיֿזה:
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - לאחריֿזה ומיד לשבתך", ה"מכון יהיה לארץ כשיכנסו ומיד תיכף כי רב, זמן משך

ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד ידים", "בשתי

לגמרי חדש בענין אינה זו שהוספה מובן, הרי - חדש וענין פרט להוסיף בא השירה שכפל אף כלומר:
פרעה אל החלום השנות "על (ולדוגמא: ענין באותו נוסף פרט אלא שלפניו, לענין כלל קשר כל לו שאין
בענין וזריזות תוקף המוסיף כפל - לב) מא, (מקץ לעשותו" האלקים וממהר האלקים מעם הדבר נכון כי פעמים
ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - אחר מקדש יהיה לשבתך" ד"מכון המקדש בית על נוסף ובנידוןֿדידן: עצמו], זה
(לעתיד ביותר ארוך זמן משך לאחרי שיהיה דבר עצמו, בפני ענין אינו ידים) בשתי (שיבנה זה מקדש אבל
לארץ שיכנסו ומיד תיכף יהיה זה מקדש גם אלא בארוכה), (כנ"ל זו ל"שירה" שייכות לזה אין שאז - לבוא)

ה"מכ לאחרי מיד,(מיד לארץ להכנס שעמדו ומצב במעמד ישראל בני היו שעה באותה שהרי לשבתך"), ון
ועד". לעולם ימלוך "ה' היעוד קיום עם ביחד והשלימה, האמיתית הגאולה באה היתה ומיד ותיכף

.‡Îשענין ובפרט לתשובה", ד"לאלתר הענין גם כבר והיה הקיצין", כל "כלו שכבר שלאחרי ויהיֿרצון
ממש בקרוב נזכה - א) עמוד סוף קכט, א חלק (זהר חדא" וברגעא חדא ביומא חדא "בשעתא הוא התשובה

חדא, בשעתא - וגם לגאולה", "לאלתר
ובזקנינו "בנערינו - העם" ד"שלימות באופן מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ממש ומיד שתיכף - ובפשטות
לארצנו באים כזה ובאופן בשלימות, ומצוותיה התורה קיום התורה", "שלימות עם ביחד ובבנותינו", בבנינו

גבולך", את אלקיך ה' ירחיב "כי - מזה ויתירה הארץ", "שלימות - בשלימותה שהיא כפי הקדושה

קיום עם וביחד ידים, בשתי שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השלישי המקדש בית לבנין זוכים ושם
ועד", לעולם ימלוך "ה' היעוד

ראשם. על עולם ושמחת "נאו", ממש, בימינו במהרה

* * *

.·Î.'גו הקולות את רואים העם וכל המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

* * *

.‚Îֿאדוניֿאביֿמורי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד שבת בכל נהוג
דפרשתנו. הזהר על ורבי

על נתעכב גו', הקולות את רואים העם וכל המתחיל' 'דיבור למאמר בהמשך הנה - רש"י לפירוש בנוגע
טו): (כ, זה בפסוק רש"י פירוש

היה שלא ומניין סומא. אחד בהם היה שלא "מלמד ומפרש: רואים", העם "וכל התיבות את מעתיק רש"י
ונשמע". נעשה לומר תלמוד חרש, בהם היה שלא ומניין העם. כל ויענו לומר תלמוד אלם, בהם

למכילתא [והציון במכילתא" "איתא כותב אינו שרש"י ואף במכילתא. - הוא זה רש"י לפירוש המקור והנה,
בכתביֿיד זה ציון מצינו לא ולכן, כו'. המדפיס הוספת אלא רש"י, מדברי אינו - שלפנינו בחומשים שמופיע
כו'", "מלמד רש"י בלשון גם וכמודגש מקרא, של בפשוטו מוכרח זה שפירוש מכיון הראשונים], ובדפוסים

רש"י. של מקורו זהו סוףֿכלֿסוף הרי - וכך כך מלמדנו מקרא של שפשוטו היינו,

פי את רש"י מביא שמשם במכילתא, מעיינים קושיא:וכאשר מתעוררת - רושו
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ומניין ההר. בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם היה שלא "מניין נוספים: ענינים ב' מצינו במכילתא
לדעת". הראת אתה שנאמר טפשים, בהם היה שלא

ושלא אלם, בהם היה שלא סומא, בהם היה שלא - ענינים ג' רק ממכילתא רש"י מביא מדוע להבין: וצריך
טיפש? בהם היה ושלא חיגר בהם היה שלא - שבמכילתא הענינים שאר את מביא ואינו חרש, בהם היה
מקרא, של בפשוטו היא מוכרחת וחרש אלם סומא בהם היה שלא המכילתא דרשת אם ממהֿנפשך: – דלכאורה

בפירושו?! רש"י הביאה לא שלכן וטיפש, חיגר בהם היה שלא הדרשה איפוא, שונה, במה

לא עדיין למקרא שהבןֿחמש מפני לדעת" הראת "אתה מהפסוק הלימוד את מביא אינו שרש"י לומר ואין
ההר" בתחתית "ויתייצבו מהפסוק הלימוד את הביא שלא מה קשה שעדיין לזה [נוסף שהרי - זה פסוק למד
שהבןֿחמש אף משפטים, שבפרשת ונשמע" "נעשה מהפסוק הלימוד את מביא רש"י הרי] לפניֿזה, שנאמר

זה. פסוק עדיין למד לא למקרא

להבין: צריך גם

לבאר רש"י ממתין מדוע - ועלֿפיֿזה זה. בענין קושי שמתעורר הראשונה בפעם דבר לבאר רש"י של דרכו
הפסוק הרי הקולות", את רואים העם "וכל לפסוק עד העם" כל ויענו לומר תלמוד אלם בהם היה שלא "מניין
צריך רש"י היה כן, ואם הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק לפני ח) (יט, בפרשתנו מופיע העם" כל "ויענו
עד להמתין ולא עצמו, זה בפסוק אלם") בהם היה "שלא למדים (שממנו העם" כל "ויענו הדיוק על להתעכב

הקולות"?! את רואים העם "וכל הפסוק את שילמדו

מביא רש"י היה לא כן, דאם – מקרא של פשוטו עלֿפי אינו העם" כל "ויענו מהפסוק שהלימוד לומר ואין
כפשוט. הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק על בפירושו גם זה לימוד

לקמן. שיתבאר וכפי

.„Îויבוא" ב) (סט, הזהר מאמר מביא פג) עמוד יצחק לוי (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות
לגביה משה דאתא לבתר דהא דיתרו, בניו ובניו חדא, כללא איהו כולא משה, אל ואשתו ובניו משה חתן יתרו
כיון משה, הכא אוף בנין, ליה הוו ביה דיוריה ושוי דלבן לגביה דאתא דכיון ביעקב הוה והכי בנין. ליה הוו

ת לון למיעל עמיה אייתי ביתיה וכל בנין. ליתרו ליה הוו ביתרו, דיוריה וכו'",דשוי דשכינתא גדפי חות
ט) כט, (ויצא שנאמר בנים, ללבן היו לא שבתחילה מצינו ולבן יעקב שאצל שכשם מבאר הזהר כלומר:
(פירוש הרועים" אצל בתו שולח והוא בנים לו יש "אפשר היא", רועה כי לאביה אשר הצאן עם באה "ורחל
ה' "ויברכני אזי לבן של בביתו מקומו קבע שיעקב לאחרי ואילו לגמרי, הצניעות ענין היפך - שם) רש"י
אצל היה כן כמו - כז) ל, שם רש"י (פירוש לבן" בני דברי את וישמע שנאמר בנים לו היו "עכשיו בגללך",
שלא מכיון צאנו את לרעות מדין כהן יתרו שלחן שלכן בנות, אלא בנים ליתרו היו לא שבתחילה ויתרו, משה

בנים. לו נולדו אזי יתרו, בבית מקומו את קבע שמשה לאחרי ואילו ברירה, לו היתה

תחת ויכניסם שיגיירם כדי משה, אל משפחתו כל עם יחד בא שיתרו ללבן, יתרו בין חילוק ישנו אמנם,
למשפחתו בנוגע אפילו אדרבה: אלא בעצמו, להתגייר בא שלא בלבד זו לא הרי - לבן ואילו השכינה, כנפי

כו'. להתגייר לבניו הניח שלא ובודאי מג), לא, (שם בני" והבנים בנותי "הבנות לבן טען יעקב, של

מענין שלמדים ההוראה את מבאר אינו אבל כו', הקבלה באותיות - בזה הענינים פרטי את אאמו"ר ומבאר
לקונו, האדם בעבודת הוראה ללמוד יש העולם מעניני שאם פעמים כמה וכמדובר לקונו. האדם בעבודת זה

התורה. עניני אודות מדובר כאשר הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î,ההילולא יום בשבט, עשר חמשה - שבט דחודש המיוחדים הענינים אודות לעיל להמדובר בהמשך
בעל של הראשון שמו שזהו יוסף, שמזלו שבט דחודש הענין כללות וכן שלאחריהם, בשבת המיוחד והעילוי
שבט, בחודש נוסף ענין ישנו - א) כ, ברכות ז"ל חכמינו (לשון קאתינן" דיוסף מזרעא "אנן והרי ההילולא.

פעמים: וכמה כמה אודותיו דובר שכבר מכיון כך כל הודגש שלא
. . לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי מפורש: מקרא מצינו - שבט חודש ראש אודות
ביומו, יום מדי שבט, חודש ימי בכל הדבר נמשך וכך גֿה), א, (דברים הזאת" התורה את באר משה הואיל

באדר. בשבעה משה של להסתלקותו עד
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n"cyz'd hay f"i ,exzi zyxt zay zgiy

את ד"באר הענין היה זה חודש ימי שבכל - השנה חדשי שאר לגבי שבט דחודש המיוחד העילוי וזהו
זה שענין - אדר חודש כולל השנה, חדשי בשאר מצינו שלא מה תורה"), "משנה (כל הזאת" רקהתורה היה

באדר. שבעה עד החודש, בהתחלת

שנה היתה הארבעים שנת אם שקלאֿוטריא ישנה - העיבור) שנת זו, שנה (כקביעות ראשון לאדר [בנוגע
נמצא העיבור, שנת שהיתה נאמר ואם משה), של לידתו לשנת בנוגע השקלאֿוטריא (עלֿדרך לאו אם מעוברת
בדבר, שקלאֿוטריא יש - כאמור - אבל הזאת", התורה את ד"באר הענין היה ראשון אדר ימי בכל שגם

החודש]. ימי בכל הזאת" התורה את ד"באר הענין היה שבודאי שבט, לחודש בנוגע מהֿשאיןֿכן

ההילולא: לבעל המיוחדת השייכות מודגשת התורה") את ("באר זה ובענין

[עלֿדרך להם" פירשה לשון "בשבעים רש"י: מפרש - התורה" את באר משה "הואיל הפסוק על בפירושו
ה' ה', - הקדמי במספר ש"היטב" גם וכידוע לשון". "בשבעים - ח) כז, (תבוא היטב" "באר בפסוק פירושו

שבעים]. בגימטריא - ב' ט' י' ה' ט', י' ה' י',

יתורגמו התורה שעניני ההילולא בעל של השתדלותו גודל כידוע - ההילולא לבעל המיוחדת השייכות וזוהי
התורה), (פנימיות דתורה ל"מעיינות" עד ויהדות, תורה להפיץ כדי לשון", ל"שבעים עד לשונות, וכמה לכמה

הקודש. ללשון שייכים אינם שעדיין אלו אצל גם ומקום, מקום בכל

יקויים לבוא לעתיד שהרי - העתידה לגאולה הכנה מהווה לשון) בשבעים התורה עניני (תרגום זה וענין
המתאימה שההכנה מובן ומזה אחד", שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד

לשון. בשבעים התורה עניני את לתרגם - היא לזה

.ÂÎההילולא מיום לקחת שצריכים ההתעוררות אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
לא אם שגם חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת ההילולא בעל של שליחותו למילוי הקשור בכל
להשלים צריכים שתהיה), סיבה (מאיזה חסֿושלום בכלל בזה עסקו שלא או המתאימה, בשלימות בזה עסקו

לתושיה". ד"כפלים באופן עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים כל
פעמים וכמה כמה אם כי פעמים, ב' של כפל רק אינו לתושיה" ד"כפליים שהפירוש פעמים כמה וכמדובר

מופלג, לריבוי עד ככה,

"אמר הלוחות, שבירת על הצטער רבינו משה שכאשר א) מו, פרשה רבה (שמות המדרש מדברי כדמוכח
לבד הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה נותןלו אני השניים ובלוחות ,

והרי לתושיה", כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד דכתיב הוא הדא ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך
"הלכות מופלג, ריבוי - אם כי בלבד, פעמים ב' של כפל אינו שניות בלוחות לתושיה" ד"כפלים שהענין פשיטא

וכו'", ואגדות מדרש

כידוע לפניֿכן, שהיו התורה בעניני גם עילוי פועלת ואגדות") מדרש ("הלכות זו שהוספה - כך כדי ועד
בנוגע זו בסברא להשתמש יכולים שהרי התורה, עניני שאר בהבנת עילוי פועלת בתורה אחד ענין שהוספת

נוספים. ענינים וכמה לכמה

שהכוונה לתושיה", ד"כפלים באופן ההילולא בעל של שליחותו במילוי ההוספה - לעניננו בנוגע מובן ומזה
באיכות. והן בכמות הן ביותר, מופלג בריבוי להוספה בזה

אלו. ענינים בכל להוסיף עצמם על שיקבלו אלו כל - ברכה עליהם ותבוא

מעלתה גודל ומפורסם כידוע - חסידית בהתוועדות אלו ענינים אודות מחליטים כאשר העילוי גודל ומובן
קדוש ובמקום מישראל, עשיריות וכמה כמה במעמד נערכת ההתוועדות כאשר ובפרט חסידית, התוועדות של
בעל ולמד התפלל שבו במקום - ובפרט תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין וביתֿהמדרש, הכנסת בית –

הטובות ההחלטות בקבלת מוסיף זה שכל - דין בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך ההילולא
בפועל. במעשה וקיומן

שיחליטו הטובות ההחלטות וכן שלפניֿזה, ברגעים שהחליטו הטובות ההחלטות כל לאחרי ועוד: זאת
ומצאת", "יגעת של באופן יהיה בפועל במעשה אלו החלטות שקיום לזה נוסף הנה - שלאחריֿזה ברגעים
נעלה באופן יהיה בפועל המעשה זאת, עוד הנה היגיעה, לאופן כלל בערך שאינה מציאה של באופן היינו,
מאות. ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש מי ז"ל: חכמינו ובלשון לכן, מקודם שהחליטו ממה יותר
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ני n"cyz'd hay f"i ,exzi zyxt zay zgiy

את ד"באר הענין היה זה חודש ימי שבכל - השנה חדשי שאר לגבי שבט דחודש המיוחד העילוי וזהו
זה שענין - אדר חודש כולל השנה, חדשי בשאר מצינו שלא מה תורה"), "משנה (כל הזאת" רקהתורה היה

באדר. שבעה עד החודש, בהתחלת

שנה היתה הארבעים שנת אם שקלאֿוטריא ישנה - העיבור) שנת זו, שנה (כקביעות ראשון לאדר [בנוגע
נמצא העיבור, שנת שהיתה נאמר ואם משה), של לידתו לשנת בנוגע השקלאֿוטריא (עלֿדרך לאו אם מעוברת
בדבר, שקלאֿוטריא יש - כאמור - אבל הזאת", התורה את ד"באר הענין היה ראשון אדר ימי בכל שגם

החודש]. ימי בכל הזאת" התורה את ד"באר הענין היה שבודאי שבט, לחודש בנוגע מהֿשאיןֿכן

ההילולא: לבעל המיוחדת השייכות מודגשת התורה") את ("באר זה ובענין

[עלֿדרך להם" פירשה לשון "בשבעים רש"י: מפרש - התורה" את באר משה "הואיל הפסוק על בפירושו
ה' ה', - הקדמי במספר ש"היטב" גם וכידוע לשון". "בשבעים - ח) כז, (תבוא היטב" "באר בפסוק פירושו

שבעים]. בגימטריא - ב' ט' י' ה' ט', י' ה' י',

יתורגמו התורה שעניני ההילולא בעל של השתדלותו גודל כידוע - ההילולא לבעל המיוחדת השייכות וזוהי
התורה), (פנימיות דתורה ל"מעיינות" עד ויהדות, תורה להפיץ כדי לשון", ל"שבעים עד לשונות, וכמה לכמה

הקודש. ללשון שייכים אינם שעדיין אלו אצל גם ומקום, מקום בכל

יקויים לבוא לעתיד שהרי - העתידה לגאולה הכנה מהווה לשון) בשבעים התורה עניני (תרגום זה וענין
המתאימה שההכנה מובן ומזה אחד", שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד

לשון. בשבעים התורה עניני את לתרגם - היא לזה

.ÂÎההילולא מיום לקחת שצריכים ההתעוררות אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
לא אם שגם חוצה, המעיינות והפצת והיהדות התורה בהפצת ההילולא בעל של שליחותו למילוי הקשור בכל
להשלים צריכים שתהיה), סיבה (מאיזה חסֿושלום בכלל בזה עסקו שלא או המתאימה, בשלימות בזה עסקו

לתושיה". ד"כפלים באופן עוז, וביתר שאת ביתר אלו ענינים כל
פעמים וכמה כמה אם כי פעמים, ב' של כפל רק אינו לתושיה" ד"כפליים שהפירוש פעמים כמה וכמדובר

מופלג, לריבוי עד ככה,

"אמר הלוחות, שבירת על הצטער רבינו משה שכאשר א) מו, פרשה רבה (שמות המדרש מדברי כדמוכח
לבד הדברות עשרת אלא בהם היו שלא הראשונות בלוחות תצטער אל הקב"ה נותןלו אני השניים ובלוחות ,

והרי לתושיה", כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד דכתיב הוא הדא ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך
"הלכות מופלג, ריבוי - אם כי בלבד, פעמים ב' של כפל אינו שניות בלוחות לתושיה" ד"כפלים שהענין פשיטא

וכו'", ואגדות מדרש

כידוע לפניֿכן, שהיו התורה בעניני גם עילוי פועלת ואגדות") מדרש ("הלכות זו שהוספה - כך כדי ועד
בנוגע זו בסברא להשתמש יכולים שהרי התורה, עניני שאר בהבנת עילוי פועלת בתורה אחד ענין שהוספת

נוספים. ענינים וכמה לכמה

שהכוונה לתושיה", ד"כפלים באופן ההילולא בעל של שליחותו במילוי ההוספה - לעניננו בנוגע מובן ומזה
באיכות. והן בכמות הן ביותר, מופלג בריבוי להוספה בזה

אלו. ענינים בכל להוסיף עצמם על שיקבלו אלו כל - ברכה עליהם ותבוא

מעלתה גודל ומפורסם כידוע - חסידית בהתוועדות אלו ענינים אודות מחליטים כאשר העילוי גודל ומובן
קדוש ובמקום מישראל, עשיריות וכמה כמה במעמד נערכת ההתוועדות כאשר ובפרט חסידית, התוועדות של
בעל ולמד התפלל שבו במקום - ובפרט תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין וביתֿהמדרש, הכנסת בית –

הטובות ההחלטות בקבלת מוסיף זה שכל - דין בעלמא חיותו בחיים האחרונות שנותיו עשר במשך ההילולא
בפועל. במעשה וקיומן

שיחליטו הטובות ההחלטות וכן שלפניֿזה, ברגעים שהחליטו הטובות ההחלטות כל לאחרי ועוד: זאת
ומצאת", "יגעת של באופן יהיה בפועל במעשה אלו החלטות שקיום לזה נוסף הנה - שלאחריֿזה ברגעים
נעלה באופן יהיה בפועל המעשה זאת, עוד הנה היגיעה, לאופן כלל בערך שאינה מציאה של באופן היינו,
מאות. ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש מי ז"ל: חכמינו ובלשון לכן, מקודם שהחליטו ממה יותר
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.ÊÎ:העיקר הוא והמעשה
ה"מבצעים": בעניני - לראש ולכל והיהדות. התורה דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, וחינוך עצמו חינוך ישראל, ואחדות ישראל אהבת
אות ירכוש יהודי שכל והמבצע המשפחה, וטהרת ושתיה, האכילה כשרות ויוםֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה,

בספר", כתוב הנמצא "כל - הכלליים התורה מספרי באחד

יש שלא באופן יהודי", ד"מיהו והאומללה האיומה הגזירה ביטול וכלל.וכן כלל רושם מאומה ממנה אר

לקיום הכנה מהווה - כהלכה אלא אינו שגיור שייקבע עלֿידיֿזה יהודי", ד"מיהו הגזירה ביטול - זה וענין
השלימות [תכלית עבדים" מאות וח' אלפים "ב' יהיו יהודי שלכל ב) לב, (שבת ז"ל בחכמינו המובא היעוד
תושב", ד"גר מצב במעמד יהיו אלו ש"עבדים" כו'], מעשר ועשר מעשר, כלול אחד שכל כפי - כ"ח דמספר

.(50 ובהערה ואילך, 138 עמוד כ"ו חלק שיחות' 'לקוטי (ראה הגירות ענין התתלת שזוהי

הסנהדרין על דקאי גו'", המשפטים ד"ואלה לענין ממש בקרוב באים - אלו ענינים בכל ההתעסקות ועלֿידי
יקויים כאשר - משפטים)] פרשת ריש רש"י (פירוש המזבח" אצל סנהדרין ["שתשים הגזית בלשכת שיושבים
היא "קבלה יא): הלכה יד פרק סנהדרין (הלכות הרמב"ם ובלשון כבראשונה", שופטיך "ואשיבה היעוד
צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה למקדש", נעתקין ומשם תחילה לחזור עתידין שבטבריא

ממש. בימינו במהרה

* * *

.ÁÎמסודר בסדר להיות צריך דבר שכל ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק דייק כמה עד ומפורסם ידוע
פשוט. דבר זה הרי שלכאורה אף פעמים, וכמה כמה והדגיש שתבע כפי דוקא,

תכנית השבת, ביום שתיערך מסויימת תכנית אודות ידיעה קבלתי שבת בערב - הדברים אמורים מה כלפי
זו! תכנית להתקיים אמורה שבו (!) . . התאריך - אחד דבר מלבד היומי סדר פרטי כל אודות מפורטת

איֿאפשר הרי - המדוייק התאריך את להוסיף ושוכחים השבת, ליום התכנית פרטי כל את כותבים כאשר
הבאה!... לשבת או שעברה לשבת זו, לשבת שייכת זו תכנית אם לדעת

הנ"ל שתכנית "הוכחה".. הדבר מהווה - זה שבת בערב הידיעה נתקבלה פרטית" ש"בהשגחה מכיון אמנם,
זו! בשבת מתקיימת

.ËÎ- יתרו פרשת שבת זו, לשבת המיוחדת השייכות וזוהי ישראל, ובנות נשי עבור נערכת הנ"ל תכנית
ג) יט, (פרשתנו שכתוב כמו ישראל, נשי של מעלתן מודגשת השבוע) (שבפרשת תורה" ל"מתן שבנוגע מכיון
תורה למתן שביחס היינו, האנשים, - ישראל" לבני "ותגיד - ואחרֿכך הנשים, אלו - יעקב" לבית תאמר "כה

לאנשים. הנשים קדמו
תלויוכמ בה הרי הבית", "עקרת מהן אחת כל שבהיות - ישראל נשי של מעלתן אודות פעמים כמה דובר

למתן בנוגע הנשים שהקדמת ונמצא, כו'. הבעל הנהגת על להשפיע וביכלתה שבכוחה ועד כולו, הבית הנהגת
בכל האנשים על גם ופועלות משפיעות הנשים שכן, לאנשים, גם שייכת - יעקב" לבית תאמר "כה - תורה

תורה. מתן עם הקשורים הענינים

בענינים - ובמיוחד ישראל, נשי של לעבודתן מיוחדת כח ונתינת התעוררות ישנה זו שבשבת מובן, ומזה
המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות קודש, שבת נרות אליהן: השייכים

.Ïלערב מבלי וכבשוה", הארץ את ומילאו ורבו "פרו ובנות, בנים לגדל - העיקרי לתפקידן בנוגע - לראש ולכל
המתאים, ובאופן המתאים בזמן ברכתו את שיתן הקב"ה על לגמרי להסתמך אם כי כו', ושיקולים חשבונות שום
בודאי כי - וכו') ולאחריה הלידה (עד נוספות הוצאות לידי יביא נוסף שילד חשבון לעשות שלא ובודאי

כולו! העולם את ומפרנס שזן כשם נוסף, יהודי ילד ולפרנס לזון הקב"ה יכול

זאת אומר אינו ובודאי וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן המזון: בברכת אומר יהודי כל
במשך כולו העולם את ומפרנס זן שהקב"ה ומכיון באמת! הוא שכן ואמונה הכרה מתוך אלא בלבד... בדיבור
נוסף!... יהודי ילד ולפרנס לזון עבורו בעיה תהיה שלא בודאי הרי חדשים, כמה ועוד שנה תשמ"ג אלפים ה'
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ילד ולפרנס לזון הקב"ה של ברכתו המשכת את בעקבותיה המביאה נוסף, יהודי ילד של לידתו ועוד: זאת
כולו, העולם לכל ברכה תוספת המשכת פועלת - זה

פועל זה הרי לפלוני, חסד לעשות כדי החסד מדת את אצלו מעוררים שכאשר - האדם בטבע שרואים כפי
(כתוצאה בהתגלות היא החסד שמדת בתנועה כבר בהיותו כי לאחרים, ביחס גם הנהגתו בכללות גם
השפעת אלא זה, לחסד זקוקים כמה עד לדעת מדקדק ואינו לכל, הוא משפיע אזי - לפלוני) ביחס מההתעוררות

להשפיע. למי שמחפש ועד כו', מהגבלה שלמעלה באופן היא החסד

החסד והשפעת גילוי את הקב"ה אצל מעוררים שכאשר - שלמעלה החסד להשפעת בנוגע גם מובן ומזה
כולו, העולם בכל החסד מדת והשפעת גילוי תוספת מעורר זה הרי עתה), זה (שנולד נוסף יהודי לילד ביחס
את לקבל שיוכלו מקבלים ויוצרת מחפשת שלמעלה החסד שמדת ועד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן

כו'. החסד השפעת

ש החסדוכפי מדת "אמרה ז"ל רבותינו כמאמר שלמעלה, החסד מדת גילוי שענינו אבינו, באברהם מצינו
במקומי", ומשמש עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ אברהם היות מיום הקב"ה לפני
אפילו לכל, וחסד טוב שהשפיע - דאצילות החסד מדת של פעולתה את מילא שלמטה בעולם שבהיותו היינו,
הצטער - וחסד טוב להשפיע למי לו היה לא שכאשר ועד וכו', והשקם האכילם לביתו, שהכניסם לערביים,
להשפיע למי לו שיהיה כדי מלאכים, לו שלח הקב"ה שהרי - המקבלים של מציאותם את פעל ועלֿידיֿזה כו',

וחסד. טוב

הארץ את ומילאו ורבו ד"פרו באופן ובנות בנים לגדל - ישראל נשי על המוטלת המיוחדת השליחות וזוהי
זה. בענין הבעל על להשפיע שבכוחה ועד כו', חשבונות כל ללא וכבשוה",

(יבמות הגמרא ובלשון עניניו. בכל לבעל לעזור כלומר, כנגדו", "עזר שהיא - האשה של מעלתה דהנה,
ומעמידתו עינו "מאירה - כנגדו" "עזר שהיא - האשה אלא (בתמיה)", כוסס חטין חטין מביא "אדם א) סג,
תפקידה את ממלאת שהאשה שעלֿידיֿזה – הבעל של הרוחניים לעניניו בנוגע ועלֿדרךֿזה רגליו". על
לביתו מחוץ בהיותו והן בביתו בהיותו הן הנפש, מנוחת מתוך תורה ללמוד הבעל יכול כ"עקרתֿהבית"
אהלך", שלום כי "וידעת הכתוב: ובלשון האשה, על להסתמך שיכול בידעו - בזה) וכיוצא (בביתֿהמדרש
להשפיע האשה של שבכוחה ועד ביתה". בנתה נשים "חכמת נאמר עליה חיל", "אשת נמצאת שבביתו מכיון

כנ"ל. תורה, במתן לאנשים הנשים קדמו שלכן וקדושה, טוב עניני בכל הבעל על

שבהם ענינים ישנם זה עם ביחד אבל מקבל, בחינת היא והאשה משפיע בחינת הוא שהאיש אמת הן כלומר:
מקבל, בבחינת היותה עם שביחד השבת, בענין ב) (סעיף לעיל המבואר ועלֿדרך האיש. על האשה משפיעה
מתברכין "מיניה שהרי משפיע, בבחינת גם היא הרי מלכתא, שבת - נוקבא בחינת השבוע, ימי מששת שמקבלת
בארוכה. כנ"ל ממנה, שלמטה המדות לכל המשפיעה שמחה", הבנים "אם בינה, בחינת בדוגמת יומין", כולהו

.‡Ïמהן אחת כל שהרי - ישראל לבנות גם שייך ישראל, נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל והנה,
עלֿידי נעשית זו והכנה הפרטי, בביתה - הבנים" ו"אם הבית" "עקרת היא תהיה הזמן שבבוא לכך מתכוננת

למטרה המתאים באופן זו.החינוך
טובה. ומחשבה החלטה מאשר יותר עוד - הדבר להתחלת ככר נחשבת החינוך) ענין (עלֿידי זו שהכנה ומובן,

למעשה, מצרפה שהקב"ה ז"ל חכמינו אמרו טובה למחשבה בנוגע ואם

[אלא הטובה למחשבתו שיצטרף בפועל מעשה לו ומזמין מסייע שהקב"ה נשיאינו רבותינו פירוש וכידוע -
ועלֿדרך עלֿידו], הדבר נעשה שסוףֿכלֿסוף מכיון שלו, למעשה נחשב - הקב"ה לו שהזמין המעשה שגם

- ה"כלים" את גם נותן שהקב"ה יכלכלך", "והוא שכתוב במה הפירוש

המתאים. באופן החינוך עלֿידי – הענין התחלת כבר ישנה כאשר הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

של לעבודתן הקשור בכל מיוחדת כח נתינת ישנה ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבה זו בשבת - וכאמור
העתידה. בגאולה - מלכות" ו"בתי כהונה" ל"בתי עד בישראל, בתים לבנות ישראל בנות חינוך - כולל ישראל, נשי

.·Ïהעולם בכל ברכה תוספת פועלת נוסף יהודי לילד הקב"ה של ברכתו שהוספת ל) (סעיף לעיל האמור
ארץ יכסה "החושך ומכופל, כפול חושך של במצב אנו נמצאים שהרי אלו, לימינו ביותר נוגע זה הרי - כולו
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ילד ולפרנס לזון הקב"ה של ברכתו המשכת את בעקבותיה המביאה נוסף, יהודי ילד של לידתו ועוד: זאת
כולו, העולם לכל ברכה תוספת המשכת פועלת - זה

פועל זה הרי לפלוני, חסד לעשות כדי החסד מדת את אצלו מעוררים שכאשר - האדם בטבע שרואים כפי
(כתוצאה בהתגלות היא החסד שמדת בתנועה כבר בהיותו כי לאחרים, ביחס גם הנהגתו בכללות גם
השפעת אלא זה, לחסד זקוקים כמה עד לדעת מדקדק ואינו לכל, הוא משפיע אזי - לפלוני) ביחס מההתעוררות

להשפיע. למי שמחפש ועד כו', מהגבלה שלמעלה באופן היא החסד

החסד והשפעת גילוי את הקב"ה אצל מעוררים שכאשר - שלמעלה החסד להשפעת בנוגע גם מובן ומזה
כולו, העולם בכל החסד מדת והשפעת גילוי תוספת מעורר זה הרי עתה), זה (שנולד נוסף יהודי לילד ביחס
את לקבל שיוכלו מקבלים ויוצרת מחפשת שלמעלה החסד שמדת ועד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן

כו'. החסד השפעת

ש החסדוכפי מדת "אמרה ז"ל רבותינו כמאמר שלמעלה, החסד מדת גילוי שענינו אבינו, באברהם מצינו
במקומי", ומשמש עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות הוצרכתי לא בארץ אברהם היות מיום הקב"ה לפני
אפילו לכל, וחסד טוב שהשפיע - דאצילות החסד מדת של פעולתה את מילא שלמטה בעולם שבהיותו היינו,
הצטער - וחסד טוב להשפיע למי לו היה לא שכאשר ועד וכו', והשקם האכילם לביתו, שהכניסם לערביים,
להשפיע למי לו שיהיה כדי מלאכים, לו שלח הקב"ה שהרי - המקבלים של מציאותם את פעל ועלֿידיֿזה כו',

וחסד. טוב

הארץ את ומילאו ורבו ד"פרו באופן ובנות בנים לגדל - ישראל נשי על המוטלת המיוחדת השליחות וזוהי
זה. בענין הבעל על להשפיע שבכוחה ועד כו', חשבונות כל ללא וכבשוה",

(יבמות הגמרא ובלשון עניניו. בכל לבעל לעזור כלומר, כנגדו", "עזר שהיא - האשה של מעלתה דהנה,
ומעמידתו עינו "מאירה - כנגדו" "עזר שהיא - האשה אלא (בתמיה)", כוסס חטין חטין מביא "אדם א) סג,
תפקידה את ממלאת שהאשה שעלֿידיֿזה – הבעל של הרוחניים לעניניו בנוגע ועלֿדרךֿזה רגליו". על
לביתו מחוץ בהיותו והן בביתו בהיותו הן הנפש, מנוחת מתוך תורה ללמוד הבעל יכול כ"עקרתֿהבית"
אהלך", שלום כי "וידעת הכתוב: ובלשון האשה, על להסתמך שיכול בידעו - בזה) וכיוצא (בביתֿהמדרש
להשפיע האשה של שבכוחה ועד ביתה". בנתה נשים "חכמת נאמר עליה חיל", "אשת נמצאת שבביתו מכיון

כנ"ל. תורה, במתן לאנשים הנשים קדמו שלכן וקדושה, טוב עניני בכל הבעל על

שבהם ענינים ישנם זה עם ביחד אבל מקבל, בחינת היא והאשה משפיע בחינת הוא שהאיש אמת הן כלומר:
מקבל, בבחינת היותה עם שביחד השבת, בענין ב) (סעיף לעיל המבואר ועלֿדרך האיש. על האשה משפיעה
מתברכין "מיניה שהרי משפיע, בבחינת גם היא הרי מלכתא, שבת - נוקבא בחינת השבוע, ימי מששת שמקבלת
בארוכה. כנ"ל ממנה, שלמטה המדות לכל המשפיעה שמחה", הבנים "אם בינה, בחינת בדוגמת יומין", כולהו

.‡Ïמהן אחת כל שהרי - ישראל לבנות גם שייך ישראל, נשי של מעלתן אודות לעיל האמור כל והנה,
עלֿידי נעשית זו והכנה הפרטי, בביתה - הבנים" ו"אם הבית" "עקרת היא תהיה הזמן שבבוא לכך מתכוננת

למטרה המתאים באופן זו.החינוך
טובה. ומחשבה החלטה מאשר יותר עוד - הדבר להתחלת ככר נחשבת החינוך) ענין (עלֿידי זו שהכנה ומובן,

למעשה, מצרפה שהקב"ה ז"ל חכמינו אמרו טובה למחשבה בנוגע ואם

[אלא הטובה למחשבתו שיצטרף בפועל מעשה לו ומזמין מסייע שהקב"ה נשיאינו רבותינו פירוש וכידוע -
ועלֿדרך עלֿידו], הדבר נעשה שסוףֿכלֿסוף מכיון שלו, למעשה נחשב - הקב"ה לו שהזמין המעשה שגם

- ה"כלים" את גם נותן שהקב"ה יכלכלך", "והוא שכתוב במה הפירוש

המתאים. באופן החינוך עלֿידי – הענין התחלת כבר ישנה כאשר הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי

של לעבודתן הקשור בכל מיוחדת כח נתינת ישנה ישראל, נשי של מעלתן מודגשת שבה זו בשבת - וכאמור
העתידה. בגאולה - מלכות" ו"בתי כהונה" ל"בתי עד בישראל, בתים לבנות ישראל בנות חינוך - כולל ישראל, נשי

.·Ïהעולם בכל ברכה תוספת פועלת נוסף יהודי לילד הקב"ה של ברכתו שהוספת ל) (סעיף לעיל האמור
ארץ יכסה "החושך ומכופל, כפול חושך של במצב אנו נמצאים שהרי אלו, לימינו ביותר נוגע זה הרי - כולו
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של בברכתו להוסיף ההכרח גודל מובן ומזה האחרונה, בתקופה בפרט במוחש שרואים כפי לאומים", וערפל
כולו. בעולם הקב"ה

שומר יישן ולא ינום "לא שהרי ישראל, בבני חסֿושלום לפגוע כדי בו אין החמור העולם מצב אמנם,
דעהו" דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן היא העולם בעניני ההנהגה כאשר ובפרט ישראל",
המנוחה לשלימות בנוגע (עלֿכלֿפנים ישראל בני על גם הדבר משפיע מסויימת במדה אףֿעלֿפיֿכן, אבל -

העולם. מצב את לשפר כדי בהם התלוי כל את לעשות ישראל בני צריכים ולכן, כו'), והשלוה

- ובמיוחד כולל וקדושה, טוב עניני בכל מוסיפים ישראל שבני עלֿידיֿזה – לראש לכל - נפעל זה וענין
של חסדו והמשכת השפעת תוספת פועלים שעלֿידיֿזה וכבשוה", הארץ את ומילאו ורבו "פרו הציווי קיום

(כנ"ל), כולו העולם בכל הקב"ה

ציווי קיום - העיקר על [נוסף שהרי נח, בני מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על להשפיע הפעולה - וכן
שצוה מפני . . נח בני שנצטוו מצוות לקיים העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי רבינו משה "צוה הקב"ה,

עוד הנה - ח) פרק סוף מלכים הלכות (רמב"ם בתורה" הקב"ה העולםבהן שהנהגת פועלים עלֿידיֿזה זאת]
ומנוחה. שלום של באופן יצרה", "לשבת ויושר, צדק עלֿפי תהיה

.‚Ï:ובהקדים ללבן. יתרו שבין החילוק אודות - הזהר מדברי ההוראה לביאור באים ומזה
ישנם - לבוא דלעתיד צאנכם" ורעו זרים "ועמדו ביעוד המתבטא - העולם דאומות הבירור לכללות בנוגע
למעלה צאנכם"; ש"רעו מפני אלא אינה ישראל לבני שייכותם שכל ממש, גוים כפשוטו, "זרים" דרגות: כמה
"גר ממש, כהלכה גיור - שבזה השלימות לתכלית ועד כז); סעיף (כנ"ל גירות" "קצת תושב", "גר - מזה

מא). (פרק אליעזר דרבי בפרקי כמבואר סיני, הר במעמד היתה נשמתו שגם מכיון ממש, שנתגייר"

ולא שנתגייר", "גר הלשון דיוק אודות (14 הערה 89 עמוד יו"ד חלק שיחות (לקוטי פעמים כמה [וכמדובר
דבר של שלאמיתתו דתורה בנגלה מרומז שבזה - דבר] לכל כבןֿנח דינו הגיור שלפני [אף שנתגייר" "בןֿנח
אלא סיני, הר במעמד היתה נשמתו שהרי בפועל, שנתגייר לפני עוד "גר", בעצם הוא הרי הענינים, ובפנימיות
סיני. בהר שהיתה נשמה יש שאצלו מתברר ואז הלכה, עלֿפי גיור בפועל, מתגייר כאשר גילוי לידי בא זה שענין

- לאו?! אם סיני הר במעמד שהיתה נשמה נמצאת אכן אצלו אם ולדעת לבחון אנו יכולים כיצד : כלומר
מקצת אותו ("מודיעין מצוות וקבלת וטבילה מילה הלכה, שעלֿפי הגיור הליכי כל את הוא עובר כאשר אלא
נשמה יש שאצלו המוכיחה "אבןֿהבוחן" מהווה זו עובדה הרי כו'"). חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות

שנתגייר"]. "גר ביה קרינן ולכן סיני, הר במעמד שהיתה

ויתרו: למשה ולבן יעקב שבין החילוק מובן ועלֿפיֿזה

ועלֿדרך כו'. הגיור עלֿידי דלבן הבירור את לפעול יכול היה לא ולכן, תורה, מתן לפני היה אבינו יעקב
ועלו שנאמר המשיח, בימי - ילך "ואימתי יד), לג, (וישלח שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד - לעשו שאמר

שם). רש"י (פירוש עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים

שהרי השלימות, בתכלית דיתרו הבירור את פעל - תורה דמתן הענין כללות היה שעלֿידו רבינו משה אבל
השכינה. כנפי תחת והכניסם משפחתו וכל ובניו יתרו את גייר

.„Ï:אלו לימינו בנוגע ההוראה ביאור
לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום בסמיכות הגלות, זמן בסוף אנו שנמצאים מכיון
שיקיימו העולם אומות על ההשפעה עלֿידי העולם, אומות בבירור גם לעסוק להשתדל צריכים - אחד" שכם
הבירור ובדוגמת מעין רבינו", משה עלֿידי והודיענו בתורה הקב"ה בהן שצוה "מפני נח בני מצוות שבע

המלוכה". לה' "והיתה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר לבוא, דלעתיד

קשרים מקיימים שבלאוֿהכי מכיון - העולם אומות על זאת לפעול נקל אלו שבימינו פעמים כמה וכמדובר
לקיים עליהם ולהשפיע לפעול נקל ולכן בזה, וכיוצא מסחר לעניני בנוגע כו' וקירוב נועם בדרכי העולם אומות עם
בהתאם שלום, ודרכי נועם בדרכי בדברים, כפיה "לכוף", - ועד וסניפיהם, פרטיהם כל על נח בני מצוות שבע

בעולם". שלום לעשות "ניתנה "דרכיה") רק (לא עצמה שהתורה ועד גו'", נועם דרכי ש"דרכיה התורה לדרך

אותו שולח ולכן האישית, לטובתו דואג שהקב"ה - נועם בדרכי - לו ומסבירים לאינוֿיהודי ניגשים כאשר
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התורה נתינת עם (ביחד סיני בהר רבינו למשה שצוה הציווי את למסור רבינו) משה ניצוץ בו שיש היהודי (את
העולם לישוב בנוגע שבדבר התועלת את לו ומסבירים נח, בני מצוות שבע יקיימו העולם שאומות ישראל) לבני

פעולתן. יפעלו אלו שדברים בודאי הרי -

להאריך (ואין זו... בקשה מתקבלת תמיד לא לצערנו, הרי, נשק, במשלוח סיוע בבקשת הגוי אל פונים כאשר
עליו. לפעול שיצליחו בודאי - נח בני מצוות שבע קיום אודות עמו מדברים כאשר מהֿשאיןֿכן כו'); המצער בדבר

וגזילה, דמים שפיכות כמו המדינה, חוקי עלֿפי גם ומוכרח מקובל נח בני מצוות משבע שחלק - ובפרט
השיתוף לענין בנוגע [מהֿשאיןֿכן דעבודהֿזרה הענין שלילת - העולם בורא של מלכותו לקבלת בנוגע וכן
ג)], פרק תשי"ז רבים מים המתחיל' ב'דיבור (נסמן השיתוף על הוזהרו נח בני אם שקלאֿוטריא ישנה שבזה

ט). פרק ריש מלכים הלכות (רמב"ם להן" נוטה "הדעת - אלו ענינים שכל

והערצה כבוד של יחס עליו פועל זה הרי כו', לטובתו ודואג מתעניין שהיהודי רואה הגוי כאשר ועוד: זאת
כ"ו חלק שיחות לקוטי (ראה הגשמיים בעניניו לו יסייע שהגוי בכך גם ביטוי לידי בא זה וענין היהודי, כלפי

מ שבכך הענין עיקר על בהוספה זה שכל - וכמובן יב). סעיף הקב"ה.שם ציווי את קיימים

המוסגר: [מאמר

יהודי, על ולהלשין סרה לדבר "שוחד", לגוי לתת - ההפכית ההנהגה בשלילת להאריך צורך אין
ההפכית המטרה את פועלת עצמה זו הנהגה הרי עצמו, מצד הענין חומר על שנוסף בזה, וכיוצא רחמנאֿליצלן,
מסוגל (היהודי) שהוא בראותו הגוי, בפני ה"אימון" את הוא מפסיד בכך כי - זו פעולה נעשתה להשיגה שכדי
טוען ואז האנגלית!... בשפה הגוי גם שלמד דבר - כו' והפכו מברכיך" "ואברכה התורה הוראת היפך להתנהג

כו'!... הצרות כל את עצמו על הביא (היהודי) שהוא הגוי

שכן, פשע, על חטא הוא מוסיף בכך אדרבה: הרי התורה, הוראת על - כביכול - בהסתמכו כן שמתנהג ומי
(ראה חיים" ד"סם הענין היפך התורה נעשית שאז כדבעי, שלא תורה לומד כאשר רק להיות יכול כזה ענין
מלך של ראשו מ"האוחז כד) פרק (סוף התניא בספר הזקן אדמו"ר שמביא המשל קאי זה ועל ב), עב, יומא

עליו!...]. לחזור רוצה שאינני משל - כו'"

מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על ההשפעה פעולת אודות הזהר מדברי הנלמדת ההוראה - לעניננו ונחזור
יצרה". "לשבת ושלום, מנוחה של במצב יהיה כולו שהעולם פועלים שעלֿידיֿזה – וכאמור נח, בני שנצטוו

חיים ד"טועמיה באופן - הגלות בזמן עוד מניקותיך" ושרותיהם אומניך ד"מלכים לענין זוכים ועלֿידיֿזה
רב", "מעשה - א) עמוד ריש יט, (זבחים בגמרא כמסופר הגאולה, בערב זכו"

אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
והשלימה, האמיתית בגאולה - מלכים) הלכות וחותם בסיום הרמב"ם (כפסקֿדין

בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו והולכים מהגלות, ישראל בני כל יוצאים שאז
להתפשט עתידה אשר רב", מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש ולבית הבית להר - גופא ושם ישראל, ארץ בכל

ביחד הקדושה בארצנו שנמצאים כאפ" א זיך מ'גיט "אז - ובפשטות חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה ַַַוכל
ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עם

* * *

.‰Ïעלֿכלֿפנ בקיצור - רש"י בפירוש ים:הביאור
אלם", בהם היה ש"לא מקרא של בפשוטו הכרח אין - ח) (יט, העם" כל "ויענו הפסוק את לומדים כאשר
שלפניֿזה בפסוק שכתוב למה מתייחס סתם) העם" "ויענו (ולא העם" כל "ויענו שהדיוק לומר שאפשר מכיון
(לזקני משה של לדבריו שהמענה מיוחד באופן להדגיש צריכים ולכן העם", לזקני ויקרא משה "ויבוא ז) (שם,
אלם". בהם היה "שלא מוכיח זה אין אבל העם", "כל עלֿידי אלא העם", "זקני עלֿידי רק לא ניתן העם)

דמתן שהענין מיוחדת הדגשה ישנה שכאן הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק את לומדים כאשר אבל
בפשוטו כן לפרש יכולים אזי - נס של ענין העולם, במציאות שינוי כלומר, סומא", בהם היה "שלא פעל תורה
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התורה נתינת עם (ביחד סיני בהר רבינו למשה שצוה הציווי את למסור רבינו) משה ניצוץ בו שיש היהודי (את
העולם לישוב בנוגע שבדבר התועלת את לו ומסבירים נח, בני מצוות שבע יקיימו העולם שאומות ישראל) לבני

פעולתן. יפעלו אלו שדברים בודאי הרי -

להאריך (ואין זו... בקשה מתקבלת תמיד לא לצערנו, הרי, נשק, במשלוח סיוע בבקשת הגוי אל פונים כאשר
עליו. לפעול שיצליחו בודאי - נח בני מצוות שבע קיום אודות עמו מדברים כאשר מהֿשאיןֿכן כו'); המצער בדבר

וגזילה, דמים שפיכות כמו המדינה, חוקי עלֿפי גם ומוכרח מקובל נח בני מצוות משבע שחלק - ובפרט
השיתוף לענין בנוגע [מהֿשאיןֿכן דעבודהֿזרה הענין שלילת - העולם בורא של מלכותו לקבלת בנוגע וכן
ג)], פרק תשי"ז רבים מים המתחיל' ב'דיבור (נסמן השיתוף על הוזהרו נח בני אם שקלאֿוטריא ישנה שבזה

ט). פרק ריש מלכים הלכות (רמב"ם להן" נוטה "הדעת - אלו ענינים שכל

והערצה כבוד של יחס עליו פועל זה הרי כו', לטובתו ודואג מתעניין שהיהודי רואה הגוי כאשר ועוד: זאת
כ"ו חלק שיחות לקוטי (ראה הגשמיים בעניניו לו יסייע שהגוי בכך גם ביטוי לידי בא זה וענין היהודי, כלפי

מ שבכך הענין עיקר על בהוספה זה שכל - וכמובן יב). סעיף הקב"ה.שם ציווי את קיימים

המוסגר: [מאמר

יהודי, על ולהלשין סרה לדבר "שוחד", לגוי לתת - ההפכית ההנהגה בשלילת להאריך צורך אין
ההפכית המטרה את פועלת עצמה זו הנהגה הרי עצמו, מצד הענין חומר על שנוסף בזה, וכיוצא רחמנאֿליצלן,
מסוגל (היהודי) שהוא בראותו הגוי, בפני ה"אימון" את הוא מפסיד בכך כי - זו פעולה נעשתה להשיגה שכדי
טוען ואז האנגלית!... בשפה הגוי גם שלמד דבר - כו' והפכו מברכיך" "ואברכה התורה הוראת היפך להתנהג

כו'!... הצרות כל את עצמו על הביא (היהודי) שהוא הגוי

שכן, פשע, על חטא הוא מוסיף בכך אדרבה: הרי התורה, הוראת על - כביכול - בהסתמכו כן שמתנהג ומי
(ראה חיים" ד"סם הענין היפך התורה נעשית שאז כדבעי, שלא תורה לומד כאשר רק להיות יכול כזה ענין
מלך של ראשו מ"האוחז כד) פרק (סוף התניא בספר הזקן אדמו"ר שמביא המשל קאי זה ועל ב), עב, יומא

עליו!...]. לחזור רוצה שאינני משל - כו'"

מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על ההשפעה פעולת אודות הזהר מדברי הנלמדת ההוראה - לעניננו ונחזור
יצרה". "לשבת ושלום, מנוחה של במצב יהיה כולו שהעולם פועלים שעלֿידיֿזה – וכאמור נח, בני שנצטוו

חיים ד"טועמיה באופן - הגלות בזמן עוד מניקותיך" ושרותיהם אומניך ד"מלכים לענין זוכים ועלֿידיֿזה
רב", "מעשה - א) עמוד ריש יט, (זבחים בגמרא כמסופר הגאולה, בערב זכו"

אחד" שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
והשלימה, האמיתית בגאולה - מלכים) הלכות וחותם בסיום הרמב"ם (כפסקֿדין

בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו והולכים מהגלות, ישראל בני כל יוצאים שאז
להתפשט עתידה אשר רב", מלך "קרית הקודש, עיר לירושלים - גופא ושם שנה", אחרית ועד השנה מרשית

ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש ולבית הבית להר - גופא ושם ישראל, ארץ בכל

ביחד הקדושה בארצנו שנמצאים כאפ" א זיך מ'גיט "אז - ובפשטות חדא, וברגעא חדא בשעתא - זה ַַַוכל
ממש. ומיד תיכף צדקנו, משיח עם

* * *

.‰Ïעלֿכלֿפנ בקיצור - רש"י בפירוש ים:הביאור
אלם", בהם היה ש"לא מקרא של בפשוטו הכרח אין - ח) (יט, העם" כל "ויענו הפסוק את לומדים כאשר
שלפניֿזה בפסוק שכתוב למה מתייחס סתם) העם" "ויענו (ולא העם" כל "ויענו שהדיוק לומר שאפשר מכיון
(לזקני משה של לדבריו שהמענה מיוחד באופן להדגיש צריכים ולכן העם", לזקני ויקרא משה "ויבוא ז) (שם,
אלם". בהם היה "שלא מוכיח זה אין אבל העם", "כל עלֿידי אלא העם", "זקני עלֿידי רק לא ניתן העם)

דמתן שהענין מיוחדת הדגשה ישנה שכאן הקולות", את רואים העם "וכל הפסוק את לומדים כאשר אבל
בפשוטו כן לפרש יכולים אזי - נס של ענין העולם, במציאות שינוי כלומר, סומא", בהם היה "שלא פעל תורה
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ד"כל שההוספה ולומר לדחוק זקוקים לא ושוב אלם", בהם היה "שלא העם", כל "ויענו בפסוק גם מקרא של
סתם, העם" "ויענו כתוב היה אילו גם המובן (דבר בלבד העם" "זקני עלֿידי ניתן זה שמענה לשלול היא העם"

העם"). "זקני ולא

"ומניין נוסף: פרט רש"י מוסיף לכן - לגמרי הטבע שינוי פעל תורה שמתן הכרח ישנו זה שבפסוק ומכיון
ונשמע". נעשה לומר תלמוד חרש, בהם היה שלא

.ÂÏ,ההר בתחתית ויתייצבו שנאמר חגרים, בהם היה שלא "מניין המכילתא דברי בהמשך שכתוב מה אמנם,
אינו זה שענין מכיון בפירושו, רש"י מביא לא - לדעת" הראת אתה שנאמר טפשים, בהם היה שלא ומניין

מקרא: של בפשוטו מוכרח
גם כי חגר", בהם היה "שלא מקרא של בפשוטו הכרח כל אין - ההר" בתחתית "ויתייצבו שכתוב ממה
הוא! יכול - עמדו על ולעמוד להתייצב אבל כדבעי, ללכת יכול אינו חגר - מקומו! על להתייצב יכול "חגר"

בהם היה "שלא מקרא של בפשוטו הכרח אין שמזה - לדעת" הראת "אתה שכתוב למה בנוגע כן וכמו
כי: טפש",

אודות כאן מדובר שלא היינו, מלבדו", עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת "אתה נאמר הכתוב בהמשך
להם ש"פתח עלֿידיֿזה מלבדו", עוד אין האלקים הוא "ה' - מסויים דבר ידיעת אלא בכלל, "דעת" של ענין

הפסוק). על רש"י (פירוש יחידי" שהוא וראו כו' רקיעים שבעה

- וזאת לדעת", הראת ש"אתה מפני זה, ענין הוא יודע - "טפש" אודות מדובר כאשר גם הרי שכן, ומכיון
"טפש"!... הוא נשאר לאחריֿזה שגם העובדה למרות

.ÊÏ,בראשיתוהנה) בעצמו רש"י שמדגיש כפי מקרא", של "פשוטו הוא רש"י שפירוש פעמים כמה דובר
הלכות לפסוק - התורה על בפירושו - רש"י של ענינו ואין מקרא", של לפשוטו אלא באתי לא "אני ח): ג,

בפועל. למעשה בנוגע
הרי - טפש" בהם היה "שלא הכרח אין לדעת" הראת "אתה שכתוב שממה לעיל שנתבאר מה ועלֿפיֿזה:
להתנהג שיש פשיטא - בפועל להנהגה בנוגע אבל מקרא; של בפשוטו הפסוקים פירוש את לומדים כאשר רק זה
"אתה שכתוב שממה הלכה), - (שענינו ב"מכילתא" שכתוב מה עלֿפי – היא ההלכה - ובעניננו הלכה, עלֿפי

טפש". בהם היה "שלא למדים לדעת" הראת

הראת "אתה כאשר תורה, מתן שמאז לדעת עליו - ממש בפועל יהודי של הנהגתו אודות מדובר כאשר כלומר:
הוא. "חכם" - הפכי...] באופן עליו הכריז שהמלאך זה [גם מישראל ואחד אחד שכל לאמר הלכה נקבעה לדעת",

.ÁÏ,היצרֿטוב הוראת עלֿפי – ל"חכם" וראוי המתאים באופן יתנהג מישראל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
לימינו". חכם "לב אשר

אתהפכא, של באופן - לשמאלו" כסיל "לב שבלבו, השמאלי בחלל אשר היצרֿהרע אצל גם כן שיפעל ועד
טוב. ממנו ועשה מרע סור - טוב" ועשה מרע "סור הפסוק על הבעלֿשםֿטוב וכתורת יצריך", בשני - לבבך "בכל

לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר - כולו העולם בכל זאת פועלים ועלֿידיֿזה
ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה המלוכה", לה' "והיתה אחד", שכם

ממש. בימינו במהרה לארצנו, קוממיות

ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך

בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה לאחרי
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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השבוע משה1בפרשת את יתרו ראה שכאשר מסופר,

הוא הערב", עד הבקר מן העם... את "לשפוט יושב רבינו

עליך נצב העם וכל לבדך יושב אתה "מדוע כלפיו: טען

ונתן העם...", גם אתה גם תבול נבול ערב... עד בקר מן

תחזה..." "ואתה העצה את אלפים2לו שרי יבחר שמשה ,

יביאו הגדול "הדבר את ורק עת", "בכל שישפטו וכו'

על הזה העם כל וגם עמוד "ויכלת כך ועלֿידי אליך",

בשלום". יבוא מקומו

זה בענין התמיהה רבינו3ידועה שמשה ייתכן, כיצד :

ישראל של מהימנא" שאופןl`"רעיא בעצמו חשש

עלתה ולא העם...", "נבול... לידי להביא יכול הנהגתו

העצה xzeiaבדעתו dheytdשיעזרו שופטים למנות

לזמן הגיע אשר מדין, כהן יתרו ורק העם", את "לשפוט

זאת? והציע הבין קצר,

דבר ועמא העולם מאמר ווייל,4[ידוע א פאר גאסט ַַַַ"א

למרחק רואה קצרה לשעה (=אורח מייל" א אויף ַזעט

אך הקב"הdlilgeÎqgמיל), אשר רבינו, משה על לומר

היוולדו מרגע ישראל רועה להיות בחרו היה5עצמו וכבר ,

ישראל של נאמן ממושךlretaרועה ידע6זמן לא שהוא ,

כך]. על העירו שיתרו עד זה דבר

ואכן - סבר שמשה מובן, zn`dמכך idefדרגת מצד

יכול, שהוא - בעצמוjixveמשה העם בשפיטת ,7לעסוק

ולא לו יזיק לא והדבר הקטן", "דבר והן הגדול" "דבר הן

על הזה העם כל וגם עמוד ש"ויכלת כך ישראל, לבני

בשלום". יבא מקומו

העם.. את "לשפוט משה של שדרכו לכך נוספת הוכחה

התורה, עלֿפי אמיתית דרך היא הערב" עד הבקר מן

ממאמר ללמוד ניתן תבול...", "נבול את תמנע ובודאי

"יתרו"8חז"ל (או "יתר" שיתר9שהשם שם "על הוא (

תחזה". ואתה בתורה אחת פרשה

" חז"ל של אחתxziyמדיוק ולאdxezaפרשה ,"

ידו" על "נכתבה") (או "נאמרה שהפרשה זכה שהוא

בתורה אחרות פרשיות לגבי הקיים מובן,10(ביטוי ,(

רק לא יתרו תחזה",dzlbzpשבאמצעות "ואתה פרשת

יתרו מכך: יותר באמצעותוdxezaלהוספהmxbאלא -

dtqepכן לפני היתה שלא תחזה", "ואתה פרשת לתורה

עצמה מצד .11בתורה

מובן, הריiptlyמכך בתורה, זו לתוספת יתרו שגרם

של ההנהגה סדר קיים היה לא עצמה, תורתֿאמת מצד

העם את לשפוט צריך היה משה אלא תחזה", "ואתה

ענין כל על רבינו,12בעצמו שמשה לכך הסיבה זוהי .

כך. נהג תורה, שכולו

של דרכו עלֿידי גם אם שני: מצד מובן לא זה לפי אך

הזה העם כל וגם עמוד "ויכלת של מציאות תיתכן משה

יתרו, של החשש התחדש מנין בשלום", יבוא מקומו על

תבול... "נבול לידי להוביל עלולה משה ו"כבדשהנהגת "

הדבר" ?13ממך
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ואילך.1) יג יח,

ואילך.2) כא שם,

עה"ת3) ש"ך אברבנאל, עקידה, כאן.cereראה

ושם).4) א (צב, ב"ק סוגיית א. מה, ברכות ראה

שם,5) יח. פ"א, שמו"ר רועה. הי' ומשה א) ג, (שמות עה"פ דחז"ל ראה

כד. כאֿכב.

הדיעות6) וראה גו'. אחיו אל ויצא גו' ויגדל יא: ב, משמות להעיר

אז. הי' שנים כמה בן וש"נ) כז. (שם, בשמו"ר

אפשר7) יֿיא): פ"א, דב"ר וראה שם. מספרי ט. (א, דברים פרש"י ראה

כו'. ישראל את לדון יכול משה הי' שלא

פרשתנו8) תנחומא ח). (פכ"ז, שמו"ר שם. ממכילתא פרשתנו. ריש פרש"י

ועוד. כט. י, בהעלותך ופרש"י ספרי ד.

שם*.9) בהעלותך פרש"י שם. ושמו"ר בספרי כ"ה

לבוש רע"ב. ראה – העתיד (ע"ש "יתר" נקרא שמקודם לתווך, יש ואולי

כו', בפועל עצתו ולאחרי פרשתנו), ריש לפרש"י ועוד דוד דברי האורה,

תחזה". "ואתה הפרשה של) (הר"ת ע"ש וא"ו, אות לו הוסיפו

סנהדרין10) א. קיט, ב"ב ה. כז, פינחס (ח). ז ט, בהעלותך ופרש"י ספרי

א. ח,

נתעלם11) ולמה מסיני.. היו משה בידי אף "והלא (7 (שבהערה בספרי

" הלשון נקט שבנד"ז מזה אבל – ביתרו" הדבר שיתלה כדי משה.. xziyמעיני

של ענין הי' שבפרשתנו משמע כו'" לקמןoexziפרשה וראה כבפנים. בתורה,

.56 הערה

משה ויאמר ד"ה פרשתנו, ריש אוה"ת – החסידות ע"ד – בארוכה וראה

דוקא, החשך מן שבא האור דיתרון הענין בתורה פעל שיתרו – פ"וֿז תש"ט

כו'. פרשה שיתר וזהו"ע

שווין12) אחת פרוטה ודין מנה אלף דין יהי לעולם מהפס"ד: להעיר

ה"י). פ"כ סנה' הל' (רמב"ם דבר לכל בעיניך

יח.13) שם, פרשתנו

iyxtn k"eka oke ,i"yx i"zk aexe mipey`xd miqetca la` .(epzyxt yix `"aixe (mipwf zrc mb d`xe .mipwf xcd) z"draxa mb qixb oke) "xzi" `zi` epiptl miqetc dnka (*

."exzi" ± `qxibd (epzyxt yix cec ixac ,m"`x ,a"rx) i"yx
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÍÎ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â ,Â¯˙È ˙ˆÚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰

השבוע משה1בפרשת את יתרו ראה שכאשר מסופר,

הוא הערב", עד הבקר מן העם... את "לשפוט יושב רבינו

עליך נצב העם וכל לבדך יושב אתה "מדוע כלפיו: טען

ונתן העם...", גם אתה גם תבול נבול ערב... עד בקר מן

תחזה..." "ואתה העצה את אלפים2לו שרי יבחר שמשה ,

יביאו הגדול "הדבר את ורק עת", "בכל שישפטו וכו'

על הזה העם כל וגם עמוד "ויכלת כך ועלֿידי אליך",

בשלום". יבוא מקומו

זה בענין התמיהה רבינו3ידועה שמשה ייתכן, כיצד :

ישראל של מהימנא" שאופןl`"רעיא בעצמו חשש

עלתה ולא העם...", "נבול... לידי להביא יכול הנהגתו

העצה xzeiaבדעתו dheytdשיעזרו שופטים למנות

לזמן הגיע אשר מדין, כהן יתרו ורק העם", את "לשפוט

זאת? והציע הבין קצר,

דבר ועמא העולם מאמר ווייל,4[ידוע א פאר גאסט ַַַַ"א

למרחק רואה קצרה לשעה (=אורח מייל" א אויף ַזעט

אך הקב"הdlilgeÎqgמיל), אשר רבינו, משה על לומר

היוולדו מרגע ישראל רועה להיות בחרו היה5עצמו וכבר ,

ישראל של נאמן ממושךlretaרועה ידע6זמן לא שהוא ,

כך]. על העירו שיתרו עד זה דבר

ואכן - סבר שמשה מובן, zn`dמכך idefדרגת מצד

יכול, שהוא - בעצמוjixveמשה העם בשפיטת ,7לעסוק

ולא לו יזיק לא והדבר הקטן", "דבר והן הגדול" "דבר הן

על הזה העם כל וגם עמוד ש"ויכלת כך ישראל, לבני

בשלום". יבא מקומו

העם.. את "לשפוט משה של שדרכו לכך נוספת הוכחה

התורה, עלֿפי אמיתית דרך היא הערב" עד הבקר מן

ממאמר ללמוד ניתן תבול...", "נבול את תמנע ובודאי

"יתרו"8חז"ל (או "יתר" שיתר9שהשם שם "על הוא (

תחזה". ואתה בתורה אחת פרשה

" חז"ל של אחתxziyמדיוק ולאdxezaפרשה ,"

ידו" על "נכתבה") (או "נאמרה שהפרשה זכה שהוא

בתורה אחרות פרשיות לגבי הקיים מובן,10(ביטוי ,(

רק לא יתרו תחזה",dzlbzpשבאמצעות "ואתה פרשת

יתרו מכך: יותר באמצעותוdxezaלהוספהmxbאלא -

dtqepכן לפני היתה שלא תחזה", "ואתה פרשת לתורה

עצמה מצד .11בתורה

מובן, הריiptlyמכך בתורה, זו לתוספת יתרו שגרם

של ההנהגה סדר קיים היה לא עצמה, תורתֿאמת מצד

העם את לשפוט צריך היה משה אלא תחזה", "ואתה

ענין כל על רבינו,12בעצמו שמשה לכך הסיבה זוהי .

כך. נהג תורה, שכולו

של דרכו עלֿידי גם אם שני: מצד מובן לא זה לפי אך

הזה העם כל וגם עמוד "ויכלת של מציאות תיתכן משה

יתרו, של החשש התחדש מנין בשלום", יבוא מקומו על

תבול... "נבול לידי להוביל עלולה משה ו"כבדשהנהגת "

הדבר" ?13ממך
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ואילך.1) יג יח,

ואילך.2) כא שם,

עה"ת3) ש"ך אברבנאל, עקידה, כאן.cereראה

ושם).4) א (צב, ב"ק סוגיית א. מה, ברכות ראה

שם,5) יח. פ"א, שמו"ר רועה. הי' ומשה א) ג, (שמות עה"פ דחז"ל ראה

כד. כאֿכב.

הדיעות6) וראה גו'. אחיו אל ויצא גו' ויגדל יא: ב, משמות להעיר

אז. הי' שנים כמה בן וש"נ) כז. (שם, בשמו"ר

אפשר7) יֿיא): פ"א, דב"ר וראה שם. מספרי ט. (א, דברים פרש"י ראה

כו'. ישראל את לדון יכול משה הי' שלא

פרשתנו8) תנחומא ח). (פכ"ז, שמו"ר שם. ממכילתא פרשתנו. ריש פרש"י

ועוד. כט. י, בהעלותך ופרש"י ספרי ד.

שם*.9) בהעלותך פרש"י שם. ושמו"ר בספרי כ"ה

לבוש רע"ב. ראה – העתיד (ע"ש "יתר" נקרא שמקודם לתווך, יש ואולי

כו', בפועל עצתו ולאחרי פרשתנו), ריש לפרש"י ועוד דוד דברי האורה,

תחזה". "ואתה הפרשה של) (הר"ת ע"ש וא"ו, אות לו הוסיפו

סנהדרין10) א. קיט, ב"ב ה. כז, פינחס (ח). ז ט, בהעלותך ופרש"י ספרי

א. ח,

נתעלם11) ולמה מסיני.. היו משה בידי אף "והלא (7 (שבהערה בספרי

" הלשון נקט שבנד"ז מזה אבל – ביתרו" הדבר שיתלה כדי משה.. xziyמעיני

של ענין הי' שבפרשתנו משמע כו'" לקמןoexziפרשה וראה כבפנים. בתורה,

.56 הערה

משה ויאמר ד"ה פרשתנו, ריש אוה"ת – החסידות ע"ד – בארוכה וראה

דוקא, החשך מן שבא האור דיתרון הענין בתורה פעל שיתרו – פ"וֿז תש"ט

כו'. פרשה שיתר וזהו"ע

שווין12) אחת פרוטה ודין מנה אלף דין יהי לעולם מהפס"ד: להעיר

ה"י). פ"כ סנה' הל' (רמב"ם דבר לכל בעיניך

יח.13) שם, פרשתנו

iyxtn k"eka oke ,i"yx i"zk aexe mipey`xd miqetca la` .(epzyxt yix `"aixe (mipwf zrc mb d`xe .mipwf xcd) z"draxa mb qixb oke) "xzi" `zi` epiptl miqetc dnka (*

."exzi" ± `qxibd (epzyxt yix cec ixac ,m"`x ,a"rx) i"yx
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השניות (הלוחות לאחר יתרו, לטענת בקשר זה ענין

הכיפורים יום ישראל,14של) ואת עצמו את העריך שמשה ,

להישפט ומחובתם שביכלתם יתרו, מטענת כמשתמע שלא

האלקים "חוקי את רק ממנו וללמוד בעצמו, משה עלֿידי

תורותיו" -15ואת הגדול הדבר משפט ואת ,

dnecהדברות עשרת לאחר מיד לפניֿכן, הנמצא לענין

ביכולתם שאין שטענו לישראל, בקשר ראשונות), (לוחות

עוד" אלקינו ה' "קול את "ואת16לשמוע ממשה ובקשו ,

רש"י)17אלינו"תדבר (כפירוש משה, טען כך על ואשר ,

את "התשתם היא - נקבה לשון - "ואת" של שמשמעותה

לא וכי ידי.. את ורפיתם עליכם שנצטערתי כנקבה כוחי

ממני". ללמוד ולא הגבורה מפי ללמוד לכם יפה היה

עליהם היה ישראל, את משה של הערכתו לפי כלומר,

אך הגבורה", "מפי תורה ללמוד ביכולתם והיה לרצות,

דברו" אשר כל "היטיבו ישראל טענת את קבל ,18הקב"ה

הסכים שהקב"ה שלנו, במקרה כך19כמו יתרו, לעצת

בתורה. לפרשה הפך שהענין

כפי ישראל דרגת בין ההבדל להבין: קשה כאן גם

הגבורה) מפי ללמוד (שביכלתם משה עלֿידי שהוערכה

הוא משה) מפי ללימוד זקוקים (שהם למעשה דרגתם לבין

עצום,

למשה גרמה למצבם שההתוודעות מכך, שמובן [כפי

כנקבה"] כחי את ל"התשתם

של ומפרנס הרועה רבינו, שמשה לומר, ייתכן וכיצד

מצב את האמת לפי כלל כביכול, העריך, לא ישראל, כלל

מרעיתו? צאן

.‚
‰‰Â·‚ ‰‚¯„· Ô‰ ,Ï‡¯˘È ÏÚ ËÈ·Ó ‰˘Ó ¯˘‡Î

¯˙ÂÈ
הוא: כך על לומר שניתן הדברים מן אחד

בהערכת ח"ו, טעה, רבינו שמשה לכך, הכוונה אין

רבינו משה שכאשר היא, הכוונה אלא ישראל, של מצבם

עמו יחד נמצאים הם כאשר ישראל, על אכן20מביט הם ,

zn`aתורה ללמוד שביכולתם כך יותר, גבוהה בדרגה

הדרגה אל ומקרבם מרוממם שמשה כיוון הגבורה, מפי

ely21הוא כך הגבורה, מפי תורה למד שהוא כשם ולפיכך ,

הגבורה. מפי ללמוד יוכלו ישראל שגם משפיע

נובעת הגבורה מפי ללמוד יכולתם טענו: ישראל אך

"לקבל"dynyמכך מבקשים הם אך זו, לדרגה מרוממם

וההשגה ההבנה בכלי התורה העצמיmdlyאת בכוחם ,22,

הקב"ה אמר כך על עצמם. מצד שרויים הם שבו במצב

התורה תיקלט כזה באופן כי דברו", אשר כל "היטיבו

.23בפנימיותם

.„
‰˘Ó Ï˘ "Â˙˘ÏÂÁ"Ï ¯·Ò‰‰

שאיננו כנקבה", כוחי את "התשתם הביטוי יובן בכך

אלא - עליכם" "נצטערתי - צער של רגש על מצביע

של הענין את בעיקר ידי"),dylegdמדגיש את ("ורפיתם

כחו חולשת לכאן מתאימה כיצד קשה: לכאורה lyאשר

dyn?

את תורה ילמד רבינו שמשה כדי הוא: לכך ההסבר

mpevxישראל itlלרדת עליו היה - אלינו" תדבר "ואת -

במלוא24מדרגתו בגלוי "משה" דרגת אז תאיר אם כי ,

יצטרכו והם משה, לדרגת ישראל יתרוממו עוצמתה,

ממשה. "ממני", ולא הגבורה", "מפי ללמוד

וירידה חולשה כן לפני להיות מוכרחה היתה לפיכך

משה כך24בדרגת ועלֿידי - כנקבה משה של כוחו תש -

לישראל, הקב"ה בין "ממוצע" להיות היה יכול הוא

ה'. דבר את להם ולהעביר

.‰
‰¯Â˙‰ ÏÎ ˙‡ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯˘È˘ ¯·Ò ‰˘Ó

Â�ÓÓ
לישראל, תורה ללמד יתחיל שמשה הזמן הגיע כאשר

סיני, בהר הגבורה מפי התורה את קבל שהוא לאחר
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יתרו14) למ"ד גם שכ"ה מוכח, (ומשם יג שם, פרשתנו ופרש"י מכילתא

ס"ל (ועוד) שם בבעה"ת אבל שם. ועוד רא"ם בארוכה ראה – בא מ"ת קודם

ואכ"מ). מ"ת. לפני שהי'

טז.15) שם, פרשתנו

(טו).16) שם וברמב"ן טז כ, פרשתנו וראה כב. ה, ואתחנן

כד.17) שם,

כה.18) שם,

בגבורה".19) "המלך כג) שם, יט. (שם, פרשתנו (ממכילתא) פרש"י ראה

לכם אומר אני מעצמי לא שם): מספרי יב. שם, ט. (שם, דברים פרש"י וראה

הקב"ה. מפי אלא

שכל20) רבו במקום אדם ידור לעולם סע"א) ח, (ברכות ממחז"ל להעיר

כו'. זמן

פי"א.21) הכללים ש' ע"ח הקבלה: ע"ד – משה של לדורו בנוגע ראה

ד. לא, בהעלותך לקו"ת וראה ועוד. שמות. ר"פ הפסוקים ש'

א).22) לח, (ב"מ חבירו של קבין מט' שלו בקב אדם רוצה ממחז"ל להעיר

ח23) שלבו במקום תורה אדם ילמוד לעולם ממחז"ל א).להעיר יט, (ע"ז פץ

לפ'24) ב' שיחה ח"ח לקו"ש ובארוכה סו. ע' תרכ"ח סה"מ ראה

בהעלותך.

exzi zyxt zegiyÎihewl

שאת סבר, הוא הכפורים, ביום שניות לוחות נתינת ולאחר

lkממנו ישירות לשמוע ישראל צריכים התורה .25עניני

אין ממש, הגבורה" "מפי התורה את למד שמשה כיוון

באופן לישראל ה' דבר את להעביר יכול זולתו אדם

כלֿכך ומאיר "אנכי26מושלם הוא משה יתרֿעלֿכן: .

ה'" דבר את לכם להגיד וביניכם... ה' בין ושכינה27עומד ,

משה של גרונו מתוך שומעים28מדברת כאשר ולפיכך, ,

הגבורה" "מפי כאילו זה הרי משה, מפי תורה .29ישראל

לטענת משה שבתשובת בלשון לדיוק ההסבר [זהו

העם אלי יבא "כי - העם) את לבדו שופט הוא (מדוע יתרו

תלמודmiwl`"30לדרוש "לשאול רש"י זאת שמפרש וכפי ,

dxeabd itnתלמוד" - ממשה לומדים ישראל כלומר, ."

הגבורה" ].31מפי

ומקרבם ישראל את מרומם שמשה כיוון ועוד: זאת,

קיבלelyלדרגתו שהוא כפי מפיו, התורה את יקבלו הם ,

הגבורה. מפי אותה

"ראיה" היא משה דרגת החסידות: הוא32ועלֿפי -

ראיה של באופן הגבורה מפי תורה לכך,33קבל ובנוסף .

לבין בעצמו, זאת שראה ממי דבר קבלת בין להשוות שאין

חז"ל (כמאמר בלבד, כך על ששמע ממי דבר אינה34קבלת

הגבהת עלֿידי הביא, משה הרי לשמיעה), ראיה דומה

ממשה עלֿידם הדברים קבלת אופן שגם לכך, 35ישראל,

ראיה של בדרגה .36תהיה

התורה השפעת את מקבלים שישראל זו, ומסיבה

בעצמו משה רק וצריך, יכול, ראיה, של באופן ממשה

"ויכלת עניניהם בכל ולשופטם תורה, ישראל את ללמד

בשלום".37עמוד יבוא מקומו על הזה העם כל וגם

.Â
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יתרו: פעולת היתה וזאת

דרגת את העריך וכו', גר ובהיותו מארצו, בא יתרו

מצד לדרגתו.mnvr,`leישראל מרוממם שמשה במצב

טען, הוא עלֿידיzhityyלכן להעשות יכולה אינה העם

לבדו: משה

"את ללמוד באים ישראל כאשר התורה, לימוד בענין

ואת בה ילכו הדרך את התורות... ואת החוקים

ואז38המעשה..." משפיע עצמו שהלימוד לומר, אפשרי ,

ולפיכך בדרגתו, ולומדים משה, לדרגת ישראל מתעלים

) "והזהרתה החוקים..."dynייתכן את אתהם (32.

העסקים על להשפט באים הם כאשר וליישרmdlyאך ,

ריבותם" משה,39"דברי של ב"עולמו" הם אין אז הרי ,

וללמוד ולקבל, להתעלות מסוגלים הם משפט40ואין את

משה בדרגת .41התורה

משה, לפני עומדים בעליֿהדין שכאשר הוא, המצב אך

שביכולתם עד מעסקיהם, מרוממתם זו עובדה עצם הרי

וללמוד דרגת34לקבל של באופן התורה משפט את ממנו

משה.

הוא שכאשר למקרא", חמש "בן אפילו שמבין [כפי

נמצא שהוא מכפי הדבר שונה - ה"מלמד" עם בחדר נמצא

בצרכיו]. ועסוק לבדו,
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כו'25) אלפים השרי למינוי בנוגע – יד) (שם, דברים ורש"י ספרי ראה

כו'". עלי' שנצטערת ממך כו' מתלמידך או ממך תורה ללמוד נאה "ממי –

"ביד שגם לב) לד, תשא פרש"י ב. נד, (עירובין תורה" מ"סדר mrdולהעיר lk

עצמו. ממשה אחד" פעם) עכ"פ (הי'

מילתי'.26) מסתייעא גמר הגבורה מפי דמשה כיון שם: עירובין ראה

אלו "נעשו א) (ג, במדבר מפרש"י elyולהעיר zeclezdמה שלמדן

מטעם ש(גם) ואילך, 11 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה וראה הגבורה". מפי שלמד

הוא ילדו" כו' המלמד ד"כל הענין רש"יxwiraזה, כותב [שלכן משה גבי

ענין כי – ילדו"] ""כאילו לפנ"ז) (כמ"ש רק ולא שלו", התולדות אלו "נעשה

"פי מצד הוא תורה" חבירו בן "מלמד ע"י שנעשה חדשה) (מציאות הלידה

וראה הגבורה", מפי "שלמד משה גבי בעיקר הי' וזה שבתורה, הגבורה"

.193 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש

ה.27) ה, ואתחנן

ועוד.28) .5 הערה 69 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

בסופה.29) ה"ו פ"ג חגיגה הל' רמב"ם ראה

טו.30) שם, פרשתנו

יט,31) (סנהדרין ממחז"ל ולהעיר שם. למכילתא המשנה מרכבת גם ראה

כו'". עומד אתה לפנינו "לא כאן) באלשיך הובא סע"א.

ואילך.32) ד ב, ואתחנן לקו"ת ראה

(33(– (הקולות את רואים ישראל כל היו מ"ת שבעת ממחז"ל להעיר

שם). ממכילתא – טו כ, פרשתנו (פרש"י הנשמע

ט.34) יט, פרשתנו מכילתא ראה

בעיניך35) שראית כו' רבנו משה נבואת ספ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

כו'.

יסוד36) שדרגתו זה מצד היא דמשה ראי' דבחי' ד) (ג, שם לקו"ת ראה

.(21 בהערה שנסמנו מקומות (ראה ליסו"א שייכים המדבר ודור – אבא

"ריבוא37) שיהיו אף כולו העם כל את תורה משיח שילמד זה ע"ד

(וראה אֿב יז, צו (לקו"ת ראי' של באופן לימוד יהי' כי וכו'" אנשים רבבות

אלקים וידבר ד"ה ג). שם, ואתחנן לקו"ת וראה כו'. משה ביקש ועד"ז שם:

וסופו). בתחלתו תרצ"ט (הב')

(38.25 הערה לעיל וראה כ. שם, פרשתנו

יט.39) שם, רש"י

ולהעיר40) תורה". ללמוד נאה "ממי (25 הערה (כנ"ל חז"ל כלשון

תורה" היינו נמי "דדינא כאן) פרשתנו עה"ת בש"ך הובא א. (ו, מברכות

שכינה"). (ו"אתיא

דרגת41) מצד שהתורהdxezdוגם כמו הוא המשפט שענין מכיון –

היא העולם), מן למעלה עצמה, מצד כמו"ש (ולא העולם בעניני לדון "יורדת"

הראי'). (וענין משה מבחי' למטה
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שאת סבר, הוא הכפורים, ביום שניות לוחות נתינת ולאחר

lkממנו ישירות לשמוע ישראל צריכים התורה .25עניני

אין ממש, הגבורה" "מפי התורה את למד שמשה כיוון

באופן לישראל ה' דבר את להעביר יכול זולתו אדם

כלֿכך ומאיר "אנכי26מושלם הוא משה יתרֿעלֿכן: .

ה'" דבר את לכם להגיד וביניכם... ה' בין ושכינה27עומד ,

משה של גרונו מתוך שומעים28מדברת כאשר ולפיכך, ,

הגבורה" "מפי כאילו זה הרי משה, מפי תורה .29ישראל

לטענת משה שבתשובת בלשון לדיוק ההסבר [זהו

העם אלי יבא "כי - העם) את לבדו שופט הוא (מדוע יתרו

תלמודmiwl`"30לדרוש "לשאול רש"י זאת שמפרש וכפי ,

dxeabd itnתלמוד" - ממשה לומדים ישראל כלומר, ."

הגבורה" ].31מפי

ומקרבם ישראל את מרומם שמשה כיוון ועוד: זאת,

קיבלelyלדרגתו שהוא כפי מפיו, התורה את יקבלו הם ,

הגבורה. מפי אותה

"ראיה" היא משה דרגת החסידות: הוא32ועלֿפי -

ראיה של באופן הגבורה מפי תורה לכך,33קבל ובנוסף .

לבין בעצמו, זאת שראה ממי דבר קבלת בין להשוות שאין

חז"ל (כמאמר בלבד, כך על ששמע ממי דבר אינה34קבלת

הגבהת עלֿידי הביא, משה הרי לשמיעה), ראיה דומה

ממשה עלֿידם הדברים קבלת אופן שגם לכך, 35ישראל,

ראיה של בדרגה .36תהיה

התורה השפעת את מקבלים שישראל זו, ומסיבה

בעצמו משה רק וצריך, יכול, ראיה, של באופן ממשה

"ויכלת עניניהם בכל ולשופטם תורה, ישראל את ללמד

בשלום".37עמוד יבוא מקומו על הזה העם כל וגם
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יתרו: פעולת היתה וזאת

דרגת את העריך וכו', גר ובהיותו מארצו, בא יתרו

מצד לדרגתו.mnvr,`leישראל מרוממם שמשה במצב

טען, הוא עלֿידיzhityyלכן להעשות יכולה אינה העם

לבדו: משה

"את ללמוד באים ישראל כאשר התורה, לימוד בענין

ואת בה ילכו הדרך את התורות... ואת החוקים

ואז38המעשה..." משפיע עצמו שהלימוד לומר, אפשרי ,

ולפיכך בדרגתו, ולומדים משה, לדרגת ישראל מתעלים

) "והזהרתה החוקים..."dynייתכן את אתהם (32.

העסקים על להשפט באים הם כאשר וליישרmdlyאך ,

ריבותם" משה,39"דברי של ב"עולמו" הם אין אז הרי ,

וללמוד ולקבל, להתעלות מסוגלים הם משפט40ואין את

משה בדרגת .41התורה

משה, לפני עומדים בעליֿהדין שכאשר הוא, המצב אך

שביכולתם עד מעסקיהם, מרוממתם זו עובדה עצם הרי

וללמוד דרגת34לקבל של באופן התורה משפט את ממנו

משה.

הוא שכאשר למקרא", חמש "בן אפילו שמבין [כפי

נמצא שהוא מכפי הדבר שונה - ה"מלמד" עם בחדר נמצא

בצרכיו]. ועסוק לבדו,
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אלו "נעשו א) (ג, במדבר מפרש"י elyולהעיר zeclezdמה שלמדן
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(33(– (הקולות את רואים ישראל כל היו מ"ת שבעת ממחז"ל להעיר

שם). ממכילתא – טו כ, פרשתנו (פרש"י הנשמע

ט.34) יט, פרשתנו מכילתא ראה

בעיניך35) שראית כו' רבנו משה נבואת ספ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

כו'.

יסוד36) שדרגתו זה מצד היא דמשה ראי' דבחי' ד) (ג, שם לקו"ת ראה

.(21 בהערה שנסמנו מקומות (ראה ליסו"א שייכים המדבר ודור – אבא

"ריבוא37) שיהיו אף כולו העם כל את תורה משיח שילמד זה ע"ד

(וראה אֿב יז, צו (לקו"ת ראי' של באופן לימוד יהי' כי וכו'" אנשים רבבות

אלקים וידבר ד"ה ג). שם, ואתחנן לקו"ת וראה כו'. משה ביקש ועד"ז שם:

וסופו). בתחלתו תרצ"ט (הב')

(38.25 הערה לעיל וראה כ. שם, פרשתנו

יט.39) שם, רש"י

ולהעיר40) תורה". ללמוד נאה "ממי (25 הערה (כנ"ל חז"ל כלשון

תורה" היינו נמי "דדינא כאן) פרשתנו עה"ת בש"ך הובא א. (ו, מברכות

שכינה"). (ו"אתיא

דרגת41) מצד שהתורהdxezdוגם כמו הוא המשפט שענין מכיון –

היא העולם), מן למעלה עצמה, מצד כמו"ש (ולא העולם בעניני לדון "יורדת"

הראי'). (וענין משה מבחי' למטה
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יש כי יתרו, לעצת הקדושֿברוךֿהוא הסכים זאת בכל

לארץ כניסתם לאחר ישראל של למצבם גם לדאוג

הזה..."42ישראל העם וקם שוכב... "הנך כאשר שגם43, ,

באמצעותו, ויתעלו משה מפי תורה ילמדו לא הם כאשר

תמיד שהיא התורה, אליהם תגיע אז d'גם xacבאמצעות ,

הדור. של ישראל אלפי ראשי

לעשות צריך שהוא סבר לא שמשה לכך הסיבה זוהי

סדר את ישנה ישראל שרועה הענין עצם כי בעצמו, זאת

הוא - הסתלקותו שלאחר למצב לדאוג כדי הנהגתו

אחר, מצב על מחשבה אז היתה לא לכך: ובנוסף חידוש,

החטא לולא okn,כי xg`lyישראל את מכניס משה היה

גלות אחריה שאין שלימה גאולה והיתה ישראל, ,44לארץ

ראיה של בדרגה ישראל לומדים .45שאז

.Ê
‰˘Ó È„ÈŒÏÚ ˙Â˘Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈËÙÂ˘‰ ˙¯ÈÁ·

רבינו, משה עלֿידי להיעשות צריך עצמו זה ענין אך

לדורותlkכי המתייחסים הענינים ואף התורה, עניני

חז"ל כמאמר משה. באמצעות להגיע צריכים 46מאוחרים,

ניתן הכל בתורה לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל

כל מסיני". בדורלמשה ותיק שתלמיד מה אף xge`nומר,

,ycgnגםyecig."מסיני למשה "ניתן זה

בשכלו חודש ותיק תלמיד של זה שחידוש ,elyכיוון

אלא משה, מתורת חלק להיות זה חידוש יכול אין לפיכך

ה' דבר זהו שאז משה, באמצעות יעבור הוא כן אם

.47ממש

- תחזה "ואתה רבינו למשה יתרו אמר Îgexaוזאת

jilry ycewd48:dynברוחֿהקודש ולהציב, לבחור צריך

ely49ועלֿידי העם, את שישפטו וכו' האלפים שרי את ,

עלֿידי ישראל ששפיטת הדורות, כל על משפיע הוא כך

רבינו, משה עד איש מפי איש הסמוכין ישראל חכמי

של משפט הוא בשכלם, אליו מגיעים שהם דין פסק עלֿפי

משה. תורת אמת, תורת

.Á
"‰ÊÁ˙" ÔÂ˘Ï· ˜ÂÈ„‰

"ואתה בלשון הדיוק גם יובן "ואתהdfgzמכך ולא ,"

תראה":

של בדרגה שלו ברוחֿהקודש יסתכל משה -di`xאם

אלפים בשרי צורך יהא לא הרי עוצמתה, בכל משה דרגת

משה דרך עוברים הענינים כל עצמוielbaוכו'. והוא

בעניניהם העם כל את כולם, את "דברmdlyשופט הן

הקטן": "דבר והן הגדול",

חלה משה שאצל כך עלֿידי (בדומהdcixiרק מדרגתו

הדרגה אצלו קיימת ראיה שבמקום כוחי"), את ל"התשתם

שהיא "תחזה", ראיהmebxzשל כאשר50של כלומר, ,

לשון ארמית, ללשון "מתורגם" ראיה של ,mlerd51הענין

החסידות בלשון ראיה"52וכמצוי בחינת של "אחוריים :53,

יש ואז עצמם, מצד שהם כפי ישראל את רואה הוא אז

וכו' אלפים שרי בבחירת .54צורך

שיתר שם "על - יתרו שם על הפרשה נקראת לפיכך

ההנהגה סדר משה דרגת מצד כי בתורה": אחת פרשה

שונה התורה55הוא לפי ויתרֿעלֿכן: ,dnvr cvn-ielib

יתרו אך שונה. הוא ההנהגה סדר משה) (עלֿידי ה' חכמת

יהא תחזה" "ואתה של הסדר שגם בתורה, לתוספת גרם

הנהגה של dxezסדר it lr56.
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(ר"פ42) וגו'" שדך תזרע שנים "שש – נושבת דארץ הסדר מתחיל שאז

בהר).

טז.43) לא, וילך

ע'44) ואתחנן אוה"ת בתחלתו. (חינוך) ח"ב לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

וש"נ. צג. ע' סה.

ואתחנן),45) ד"ה מאמרי שם אוה"ת (ובארוכה שם ואתחנן לקו"ת ראה

עניןדז בהם הי' אז כי הוא, לארץ בנ"י להכניס רצה שמשה [ומכיוןi`xd'ה

ישראל "ועתה לארץ) שנכנסו (לדור אמר זה, פעל בחי'rnyשלא גו'",

בבחי' התורה התלבשות שהיא תורה משנה אז אמר זה שמטעם וי"ל שמיעה.

.[45 הערה כדלקמן כו', משה השגת

(46.11 הערה 70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

(47– ואילך) 12 ע' חי"ט ואילך. 69 ע' (שם לקו"ש בארוכה גם ראה

מפי (דמשה דמשה ברוה"ק נתלבשה שהתורה שעי"ז תורה, למשנה בנוגע

ותיק תלמיד של התורה לימוד שגם "פתח" זה ב), לא, מגילה – אמרה עצמו

השגתו ממשנ"תed`(מצד גם ולהעיר ממש. ה' דבר הוא הדורות כל סוף עד (

יסף". ולא גדול "קול בענין ואילך) 74 ע' ח"ד [המתורגם] (לקו"ש

באספקלריא48) "בנבואה.. שם במכילתא הדיעות ב' וראה עה"פ. פרש"י

כו'".

מפי49) משה (שאמרה תורה למשנה בנוגע דגם ה"זenvrלהעיר, (

שם). מגילה מעצמו משה (תוד"ה "ברוה"ק"

פכ"ה.50) האמונה שער רע"א. ז, ואתחנן לקו"ת ג. עח, משפטים תו"א

סע"ב. פח, (ס"ת) זח"א וראה ועוד.

ואילך.51) ד עז, שם העמוד. בריש שם תו"א ראה

שם.52) האמונה) ושער תו"א (ועד"ז לקו"ת

שס"ל53) דהמ"ד שמפרש ער) (רמז פרשתנו ליל"ש רענן בזית וצ"ע

באספקלריא בנבואה "פי' – באספקלריא היינו תחזה וכברdxi`ndדואתה ."

ועוד. שם. למכילתא המשנה במרכבת עליו הקשה

הענין54) משה תלה ואילך) ט (א, דברים שבפ' הא ג"כ לבאר יש עפ"ז

שופטים כיenvraדמינוי – ועוד) כאן. פרשתנו אברבנאל (ראה ביתרו ולא

נתלבשה שהתורה כפי היינו עצמו, מפי משה אמרה תורה שמשנה מכיון

בחי' מצד גם לכן, – הגבורה") "מפי בגלוי כמו"ש (ולא שבמשה ברוה"ק

dyn.שופטים שצ"ל נרגש

פ"א.55) של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח (ראה הכלל ע"פ ובפרט

בחי' עתה) (גם ישנה הרי – ממקומה זזה לא דקדושה זך) לסי' ביאור אגה"ק

"תחזה"). – (ולא "ראי'" צ"ל שמצדה משה

שניתן56) מובן בתורה חלק שהוא ipiqnומכיון dynl(11 (הערה וכנ"ל ,

הערה 387 ע' חי"ט בלקו"ש משנ"ת וע"פ מסיני". היו משה בידי "אף מספרי

שהוא (היינו לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל דזה ,54yecigניתן כבר (

המשך בעמקד וק
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המשך בעמקד וק

יעקב אבינו

ויקרא שמו יעקב1.

כי  אדנ"י.  הוי"ה  פעמים  שתי  מספרו   — יעק"ב 
תפארת, קו האמצעי, מחבר הוי', חסד, ואדני, גבורה.

ומספרו שתי פעמים הוי"ה אדנ"י, כי יש שני אופנים 
בחיבור ושילוב שני השמות.

כמו  לגבורה2.  מאשר  לחסד  יותר  נוטה  הוא  א. 
שיעקב  אברהם,  את  פדה  אשר  יעקב  לבית  שכתוב3 
שייך יותר לאברהם, חסד, מאשר ליצחק, גבורה. והוא 

שילוב אדני בהוי"ה, שאותיות הוי"ה קודמות.
ב. הוא נוטה יותר לגבורה מאשר לחסד. וכמו בתיבת 
ר"ח,  הוא  מתחלה  הרי  תפארת,  על  שקאי  רחמים, 
דאברהם.  חסד  מים,  כך  ואחר  גבורה,  יצח"ק,  מספר 

והוא שילוב הוי"ה באדני, שאותיות אדני קודמות.
)תורת לוי יצחק עמ' שיד(

ויעקב איש תם )גבר שלים, תרגום אונקלוס(4.

יעקב הוא שלם, גבר שלים, וכתיב5 ויבא יעקב שלם, 
ובדברי רז"ל מצינו6 ר' יעקב משלם,

כי קו האמצעי, תפארת, יש בו שלימות, שכולל את 
שני הקוים של חסד וגבורה.

ויעקב אמר7 ושבתי בשלום,
שלם — הוא פנימיות התפארת, שאינו לא חסד ולא 

גבורה, ונקרא עמודא דאמצעיתא.
שלום — היינו שלום בין הפכים, והוא מה שתפארת 

כוללת ומחברת חסד וגבורה8.
)ליקוטים ואגרות עמ' קיב, תורת לוי יצחק עמ' קעג(

ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מהרת למצוא בני9.

מדתו של יעקב, רחמים, תפארת, קו האמצעי, היא 

1( תולדות כה, כו.
2  פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.

3( ישעיה כט, כב.
4( תולדות שם, כז.

5( וישלח לג, יח.
6( בבא קמא לט, ב.

7( ויצא כח, כא.
8( וזהו מה שכתוב בזהר )וארא כג, א( יעקב הוה שלימו דכלא )שלום( 
. . שלימא יתיר מכלהו )שלם( - הערות לזהר ב עמ' ג. וראה תורת מנחם 

תפארת לוי יצחק שמות עמ' לב. 
9( תולדות כז, כ.

בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה10, שאין שם 
מניעה ועיכוב כלל. 

השמאל  קו  כי  מהירות,  אין  בלבד  הימין  קו  מצד 
הימין  קו  כי  מהירות,  אין  השמאל  מקו  עליו.  מעכב 
ומניעה  עיכוב  שום  אין  האמצעי  ובקו  עליו.  מעכב 

והוא במהירות.
)הערות לזהר א עמ' רכו, הערות לתניא עמ' לח(

אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק11.

ביעקב כתיב על אברהם אביך, ועל יצחק לא כתיב 
אביך, כי תפארת שייכת לחסד יותר מגבורה12.

ההדס  חג"ת,  שכנגד  ההדס,  ענפי  בשלשה  וכן 
האמצעי נוטה לימין13.

אמנם, אף שבעצם מהותו נוטה יעקב יותר לאברהם 
מאשר ליצחק, הנה תפארת סמוכה יותר לגבורה מאשר 

לחסד, ויעקב הוא בנו של יצחק, לא של אברהם.
שם  מספר  מאברה"ם,  יעק"ב  של  ריחוקו  ומספר 
אדנ"י, הוא יותר ממספר ריחוקו של יעק"ב מיצח"ק, 

מספר שם הוי"ה14.
)הערות לזהר ב עמ' ערב, ליקוטים ואגרות עמ' קס(

ויקרא שם המקום ההוא בית אל15.

לא כאברהם, שכתוב בו הר . . אלא כיעקב, שקראו 
בית16. 

תפארת גבוה מחסד, כי נחלת יעקב היא נחלה בלי 
גבוה  יותר  בחינה  שהיא  בית,  קראו  ויעקב  מצרים17. 
ממה שאברהם קראו הר. וכתיב18 לבית יעקב אשר פדה 
את אברהם, הרי שיעקב פודה את אברהם, ולא להיפך. 
וכתיב לבית יעקב, בית דוקא, הוא מה שיעקב קראו 

בית.
)הערות לזהר ב עמ' ערב, ליקוטים ואגרות עמ' קס(

10( תרומה כו, כח. זח"א א, ב.
11( ויצא כח, יג.

12 פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.
13( סידור אדמו"ר הזקן דיני נטילת לולב.

14( ראה לקוטי תורה להאריז"ל סוף פרשת וירא.
15( ויצא כח, כט.

16( פסחים פח, א.
17( שבת קיח, א.

18( ישעיה כט, כב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



סב
וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם   – יז  יג, 
קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל

א. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אלו זכו ישראל היו כולם 
כהנים גדולים ולע”ל תחזור להם שנא' )ישעי' סא, ו( ואתם 

כהני ה' תקראו )מדרש ארקים(.
בעל הטורים

* * *                                         
וזהו העילוי שנתחדש בקבלת התורה לגבי יציאת מצרים 
דעבודה  העילוי  ישראל  אצל  הי'  מצרים  יציאת  שבעת   –
נעשו  התורה  ואילו בקבלת  סתם,  כהונה  ענין של  בבכורות, 
סתם,  כהן  רק  לא  היינו  גדולים”,  "כהנים  בדרגת  ישראל  כל 

כהן הדיוט, ואפילו לא סגן כהן גדול, אלא “כהן גדול” ממש.
ויהי רצון אשר יתגלה אצל כל אחד ואחד מישראל בחי' 
הקשורה  העבודה  שזוהי  בפועל,  בעבודה  שבו  גדול”  ה”כהן 
עד  ד”ה  יח.  )מנחות  בתוס'  כמבואר  בנפש,  יחידה  בחי'  עם 
לא  שבה  יחידה,  שנקראת  הנפש  על  קאי  ש”אחת”  אחת( 

שייך ענין של טומאה כו'.
דכל  שבנפש  יחידה  בחי'  עם  הקשורה  העבודה  ידי  ועל 
הכללית  היחידה  בחי'  לגילוי  זוכים  מישראל,  ואחד  אחד 
ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  צדקנו,  משיח   – ישראל  עם  דכללות 
במהרה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארצנו,  קוממיות 

בימינו ממש.
תורת מנחם התוועדויות תשד"מ עמוד 1842

יט, ח – ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר 
דבר ה' נעשה וישב משה את דברי העם אל ה'

ב. משה את דברי העם. ס”ת למפרע מית”ה, שמתו כולם 
)שבת  אותם  והחי'  המתים  בו  להחיות  שעתיד  טל  והוריד 

פח:(.
שפתי כהן

ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר  יט, טז – 
וקול  ההר  על  כבד  וענן  וברקים  קולות  ויהי 

שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה

הא  לדקדק  יש  וגו'.  הבקר  בהיות  השלישי  ביום  ויהי  ג. 
דלא אמר בבוקר. י”ל משום דכתיב לעתיד )ישעי' ס, יט( לא 
יהי' לך עוד השמש לאור יומם וגו', וכן בשעת קבלת התורה 
מחמת גילוי אור השכינה לא הי' ניכר אור היום אלא דאמר 
ניכר  להיות  ראוי  שהי'  בשעה  כלומר  הבוקר,  בהיות  הכתוב 

אור הבוקר.
פנים יפות

יט, יט – ויהי קול השופר הולך וחזק מאד 
משה ידבר והאלקים יעננו בקול

ד. לע"ל כתיב )ישעי' כז, יג( והי' ביום ההוא יתקע בשופר 
גדול כו', ביום ההוא דוקא ביום קבוץ גליות וכו' וגם מה שהי' 

קול השופר במתן-תורה דכתיב ויהי קול השופר חזק מאד כו' 
לא נקרא שופר גדול רק שהי' חזק מאד וכו'.

ולהבין הטעם לזה הנה מבואר במ"א ע"פ )שיר השירים א, 
ד( משכני אחריך נרוצה כו', שזהו כמשל הניצוצות שעומדים 
בקירוב לשלהבת שיש במאור השלהבת כח המושך להמשיך 
ישראל להקב"ה  כנסת  א'  וע"ז  כו',  בו  ויוכלל  הניצוץ שירוץ 
משכני שבהיות קרוב אלינו יכול למשוך רוח ולב כנ"י שישובו 
אליו בתשובה שלימה כמו בעשרת ימי תשובה דכתיב )ישעי' 
נה, ו( דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, שמתעוררים 
ממילא הכל גם מי שנתרחק מאד ימשיכנו אליו מצד היותו 

קרוב גם לרחוקים.
וכמו שהי' במתן תורה שהיו כולם עומדים בקירוב בהכנת 
לבם לקבלת התורה ואור ה' מאיר עליהם בקירוב גדול כמו 

שכתוב פנים בפנים דבר ה' עמכם וכו'.
זה  אין  כן  על  המקבל  מצד  גם  הקירוב  הי'  תורה  ובמתן 
רבותא כל כך ולא הי' צריך אז לשופר גדול אלא בשופר קטן 
הי' מספיק לעוררם וכמו שכתוב וכל העם רואים כו' ואת קול 

השופר כו' וירא העם וינועו כו'.
אך כל זה אינו אלא שהמאור יורד ומתקרב שגם הנצוצים 
שנתרחקו ישיגם כח המושך, אבל אם הנצוצים נתרחקו כל 
כח  ישיגם  שלא  באופן  כו'  תחתית  בשאול  מטה  למטה  כך 
המושך של המאור כלל, וגם המאור עצמו איננו יורד למטה 
כלל  למטה  אורו  יגיע  שלא  כך  כל  רום  בגובה  עומד  הוא  כי 
להמשיך הנצוצות ולעוררם שאז יוכלו לידח ולישאר למטה 

וכו' הנה אז ודאי צריך לשופר גדול דוקא.
וזה יהי' בעת קבוץ גליות דוקא, שאז יתקע בשופר גדול 
דוקא, כי בגלותי' קודב"ה אסתלק לעילא לעילא כמו שכתוב 
כו'  סתימין  דכל  סתימא  בעצמות  ההוא  ביום  פני  אסתיר 
בעוצם  מלך  פני  מאור  נתרחקו  ישראל  דנשמות  והנצוצות 
הרחוק כל כך למטה כמאמר אתתא אתתרכא מבעלה כמו 
ומגודל  כו'  אמכם  שלחה  ובפשעיכם  א(  נ,  )ישעי'  שכתוב 
הרחוק מכל צד מן המשפיע והמקבל לא ישיגם כח המושך 
מעצמות המאור כלל ולא יועיל אז אור תורה להשיב הנדחים 
עצמות  בבחי'  שהוא  גדול  בקול  דוקא  גדול  שופר  אלא  כו' 
אור אין סוף ממש דקמי' כחשיכה כאורה וגם חשך לא יחשיך 
יכול לעורר גם נשמות הנדחים למטה מטה ביותר  כו'  ממך 
להוציאם מן החשך שיעלו משם ויבאו לפני ה' וכמו שכתוב 

ובאו האובדים כו' והנדחים כו' והשתחוו לה' כו'.
לאתבא  דאתא  משיח  מעלת  יתרון  ענין  עיקר  כל  וזהו 
צדיקים גמורים בתשובה כידוע, וזהו ביום ההוא דוקא יתקע 
בשופר גדול שבמקום ומדרגת השפל ביותר צריך למדרגה 
העליונה ביותר כדי להעלות גם הרחוק כל כך שלא ישיגנו כח 
המושך דאור תורה כו' והוא מעצמות אור אין סוף ממש כמו 

שהוא שיתגלה לעתיד לבוא כנ"ל.
עטרת ראש – שער ראש השנה

כ, א – וידבר אלקים את כל הדברים האלה 
לאמר 

ה. ידוע דבמ”ת נתנו כל הגלויים גם הבחינות היותר נעלות 
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סג
שיתגלו בביאת המשיח כמ”ש כי תורה מאתי תצא, וקאי על 
זמן ביאת המשיח במהרה בימינו, כדאי' במד”ר ויקרא פי”ג 
תצא  מאתי  חדשה  תורה  הקב”ה  אמר  כהנא  בר  אבין  א”ר 
עם  המשיח  מלך  ילמוד  זו  ותורה  תצא,  מאתי  תורה  חדוש 
את  יורה  המשיח  מלך  במקומו  המצו”ד  שפי'  כמו  ישראל 

בנ”א ללכת בדרכי ה' וכו'.
דמ”ת  לאמר  האלה  הדברים  כל  את  אלקים  וידבר  וזהו 
גבוהים  היותר  הגלויים  דכל  הוא  דהרמז  אלקים,  משם  הוא 
גם הגלויים העצומים דביאת המשיח תלויים בעבודת הסרת 
ההעלמות וההסתרים דע”י קיום כל מצוה והנהגה טובה יהי' 

מזה גילוי עצום בביאת המשיח במהרה בימינו אמן.
ספר המאמרים תרצ"ט, חלק ממאמר ד"ה וידבר אלקים וגו'

כ, ב – אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ 
מצרים מבית עבדים 

ו. כאשר קבלו ישראל התורה יצאה נשמתן והוריד הקב”ה 
טל של תחי' והחזיר נשמתן )שבת פח:(. ויש להבין למה היד 

ה' תקצר ח”ו לעשות תיכף נסים שלא יצא נשמתן כלל.
בתועבות  במצרים  נגאלו  ישראל  כי  נודע  כבר  אבל 
ומלוכלכים בעונות והי' גופם בלתי כדאי לקבל התורה ולכנוס 
בברית ה' ולכך יצאו נשמתן והרי הם מתים והגוף בטל, והוריד 
הקב”ה טל של תחי' ונעשה גוף חדש וברי' חדשה שהוא ענין 
טל של תחי' שיהי' גוף חדש כמ”ש המדרש נעלם פ' תולדות 

ע”ש, ואז היו ראוים לקבל התורה מפי גבורה.
וכן יהי' לע”ל כי ודאי גופנו אינו ראוי למעלה נשגבה שיהי' 
יג( הנה ישכיל  נב,  )ישעי'  לישראל בזמן אשר נאמר עליהם 
עבדי וכו', רק שאז גם כן יהי' כמו מ”ת כמו שאומרים והוא 
לפני  מאוסים  המה  הזה  הגופים  וא”כ  כו',  שנית  ישמיענו 
הקב”ה כי המה מגואלים בעונות ולית לי' סבר אבל הקב”ה 
יחדשם בטל של תחי' גופים אחרים ברי' חדשה והם ראוים 

לקבל כמו במ”ת.
יערות דבש חלק ראשון – דרוש ב' אב תקל"ה בק"ק מיץ

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך 

ז. ששת ימים תעבוד יש לפרשו על עסק התורה ועבודה 

דוקא כמו בין עובד אלקים לאשר לא עבדו1, בין שונה פרקו 
ויום  ועי”ז  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה 
השביעי שבת כו', כי אורייתא סתים וגליא, וכן ישראל סתים 
ישראל  מחברת  והתורה  דרגין,  תלת  מענין  וכנודע  וגליא, 
עם הקב”ה, וע”י גליא ההתקשרות מבחי' גליא כו', אבל ע”י 
סתים כו', גם ב' בחי' אלו בכלל נק' אירוסין ונשואין, שמ”ת 
גילוי  שיהי'  ולע”ל  אירוסין,  נק'  שבתורה  גליא  גילוי  שהי' 
חול  בין  יובן ההפרש  נשואין, מ”מ עד”ז  נק'  פנימית התורה 
לשבת שהריעו לה' כל הארץ ר”ת הלכה זהו בחול, והשתחוו 

לה' בהדרת קודש ר”ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

כ, כא – מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו 
בקרך  ואת  צאנך  את  שלמיך  ואת  עלתיך  את 
בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 

וברכתיך 

ממזבח  חוץ  טבילה,  טעונין  במקדש  שהיו  הכלים  כל  ח. 
הזהב ומזבח הנחשת מפני שהן כקרקע דברי ר”א.

משנה חגיגה פרק ג משנה ח

קראתו  שהתורה  הנחושת  מזבח  וכו'.  הזהב  ממזבח  חוץ 
המנורה  ג(  )במדבר  כתיב  הזהב  ומזבח  אדמה.  מזבח 

והמזבחות, אתקש מזבחות זה לזה.
ר' עובדי' מברטנורא

שהתורה  הנחשת  מזבח  הר”ב  כתב  כקרקע.  שהן  מפני 
עליו  שמעלין  המזבח  וכלומר  גמ',  אדמה.  מזבח  קראתו 
את  עליו  וזבחת  כ'(  )שמות  כדכתיב  והשלמים,  העולות 
עולותיך ואת שלמיך, וקשיא לי דלמאי צריך לי' דהא מזבח 
ועופרת  וזפת  סיד  דאבנים  מקשה  אלא  הי'  לא  הנחשת 
כדכתב הר”ב ברפ”ג דמדות, והרי הוא כשאר חומות אבנים 

שלא מצאנו טומאה בה אלא הנגעים ולא מגעות.
רבינו  משה  כבימי  הנחשת  מזבח  הי'  אילו  דה”ק  ואפשר 
ג”כ  דינו  יהא  נחשת  משל  יעשוהו  לעתיד  אם  נמי  אי  ע”ה, 
הכי  לאו  ואי  אדמה,  מזבח  מדקראו  טבילה,  טעון  יהי'  שלא 

הוי טמא צפוייו.
תוספות יו"ט שם

1( עיין תניא פרק טו.
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i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת סּוף ים קטז)קריעת נקראּו∑B¯˙È.(זבחים ׁשמֹות ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ְְִֵֶַ
ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, תחזה".(מכילתא)לֹו: "ואּתה ּבּתֹורה: אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר ׁשּנאמר:יתרֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ד) היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב אֹומר"מּבני ב)ּומהּו רעּואל(לעיל אל "וּתבאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבספרי אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות LÓ‰.אביהן"? Ô˙Á∑(מכילתא)אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ…≈…∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל Ï‡¯NÈÏe.חֹותן ‰LÓÏ∑ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ¿…∆¿ƒ¿»≈

מׁשה יׂשראלׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת B‚Â'.להם '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה אׁשרלהתּגּירׁשאלתֹו ּכל "את ׁשמע הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים לׁשֹוןלבֹואעׂשה את העּדיף לכן ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", א)הּמכילּתא, קטז, "ּובא(זבחים החיים".ונתּגּיר: אור ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

È˙א ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ÚÓLiÂיחסֹו ענין לאיזה לדעת צרי «ƒ¿«¿ְְֲִִִֵֶַַָָָ

ירידה אּלא מעלה זֹו ׁשאין מדין ּכהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹּביחּוס

ּכי ואּולי ּתּזכרנה. לא ראׁשֹונֹות הראּוי ְְִִִִַַָָָָֹּומן

ּבאֹומרֹו האיׁש ׁשבח לֹומריכּון מדין ּכהן ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבכהן הרמּוזֹות ּבחינֹות ב' לֹו ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶַָָֹׁשהגם

לעבֹודה ואדּוק למדין ראׁש היֹותֹו ׁשהם ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָֹמדין

נגּדּיים ּדברים ב' עׂשה כן ּפי על אף ְְִִִִֵֶַַָָָָָזרה

אמר ּגדֹול היֹותֹו ּכנגד הּפרטים. לב' ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָוהפּכּיים

לֹו נֹודעה ׁשּלא לאדם ׁשּנתחּתן מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹחתן

ׂשררה נֹוהגי עליו יקּפידּו זה ודבר עדין, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדּלה

ׁשּיקּפיד לאּמתֹו המיחד א' לֹומר צרי ְְְְִִֵֶַַַָָָֻֻואין

אדּוק היֹותֹו ּוכנגד ׁשם, ּבלא לאדם ּבּתֹו ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֹלתת

ּכהן מּתבת הּמּובן ּכמׁשמעּות זרה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹלעבֹודה

הענין ּבסֹוף ּׁשאמר מה (י"א) הּכתּוב ְְִֶַַַַָָָָָאמר

ודבר האלהים מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי ְְֱִִִִַַָָָָָָָֹעּתה

ּגֹוי ּכן ּבאמר ּגדֹולה ּומעלה חּדּוׁש ּבֹו אין ְֱֲִֵֵֶֶַָָֹזה

ּׁשּקדם מה ּבאמצעּות אּלא ּבּתֹורה לקבעֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָא'

ׁשּכהן הּוא ּגדֹול ּדבר מדין ּכהן ּבׁשם ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹליחסֹו

יפצה הבל ּכי על יעיד ּובהם מהם אחת ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּמה

ִֶּפיהם:

B¯ÓB‡ ÌÚË „BÚּבאמצעּות לֹומר מדין ּכהן ««¿ְְְִֵֶַָָֹ

ּכי ה', עׂשה אׁשר ּכל לדעת הּׂשיג ֲִִִֵֶַַָָָָּכן

ּבצדק הּכל ויּודע יתּגּלה הּגדֹולים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלאנׁשים

לׁשאינם ּכן ּׁשאין מה וגרעֹון ּתֹוספת ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבלא

ידעּו לא החדׁשֹות להם ׁשּיּודע הגם ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹרׁשּות

הּנעׂשים. הּדברים ְֲִִַַַָָּכל

.'B‚Â ¯L‡ Ïk האיׁש‡˙ ׁשבח יּגיד זה ּגם ≈»¬∆¿ִִֶֶַַַָ

וזה הּמעׂשים, ּפרטי ּכל לדעת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהׁשּתּדל

א אהב ּכי איׁשיּגיד ּתראה ׁשהלא יעקב, ת ְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ויחּדל וטּובֹו ׁשבחיו ּבהּגדת יקץ לרעהּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׂשֹונא

לאהּובֹו, אהּוב כן לא אׁשר הּטֹוב, מּצבֹו ֲֲִֵֶַַַַַָָֹמּדעת

יׂשראל.ורׁשם את אהב האיׁש זה ּכי ּבדתֹו ה' ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב הֹוציא לּמה עֹוד ּבדקּדּוק ירצה ְְְִִִֶַָָָעֹוד

מּכלל מּמצרים יׂשראל הֹוצאת ׁשל זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּפרט

אׁשר ּכל עּקר הּוא ּכי ועֹוד עׂשה. אׁשר ְֲֲִִֶֶַָָָָּכל

לפרׁשּה: צרי היה ולא ְְְִָָָָָָָֹעׂשה

ÔÎ‡ׁשבּית ּתקף ידע הּסתם מן יתרֹו ּכי לצד »≈ְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

ּכי (מכילּתא) ּבדבריהם ּכאמּור ְְְְְִִִִִֵֶַָָָמצרים

ּגם ּומה מעֹולם, ּפתחּו לא מצרים ְְֲִִִֵֵַַַָָֹאסירי

ׁשאמרּו פ"א) שמו"ר קו. (סנהדרין ְְְְְִִֵֶֶֶַָלדבריהם

ּבמצרים ּובקי ּפרעה מּיֹועצי היה יתרֹו ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹּכי

וגֹו' הֹוציא ּכי ׁשּיׁשמע הגם ולזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָואסיריה,

הּכתּוב הקּדים לזה ּבלּבֹו, היציאה יצּדיק ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

וּיׁשמע ואמר הֹוציא ּכי הצּדיק ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּדבר

הּנפלאֹותיתרֹו ּכל ּפרּוׁש עׂשה אׁשר ּכל את ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

והּוא נביא, ּבהצּדקת ה' עׂשה אׁשר ְְְְֲִֶַַַָָָָָוהּנֹוראֹות

ׁשעׂשהאֹומרֹו והּנפלאֹות למׁשה עׂשה אׁשר ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָ

ּבין ּבם מחזיק ּברדּית ּבין יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָלהּצלת

ּובזה וכּו' הּים ּבנס ּבין מהּמּכֹות ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָּבהפלאתם

הֹוציאידע וכי אמר לא ולזה וגֹו', הֹוציא ּכי ְְְִִִִֶַַָָָֹ

היה לא מהּפלאים הּנעׂשה ּכל ׁשמיעת ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹוזּולת

יאמין לא ּכי ׁשּׁשלחם ׁשּיׁשמע הגם ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֹמצּדיק

ירּדפּו ׁשּוב יאמר ּכי יבטח לא יאמין ְְְְֲִִִִִַַַֹֹואם

מחנה עֹוד יכינּו יכלּו ולא רדפּו ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹאחריהם

ְְְִוירּדפּו:

ÚÓML ‰na ÔÎ‡ּכי הצּדיק וגֹו' אׁשר ּכל »≈«∆∆»«ְְֲִִִֶָ

(זבחים נחלקּו ז"ל רּבֹותינּו ּכי ותמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָהֹוציא.

אמרּו נרּגׁש,מהם מהּׁשמּועֹות ּבאיזה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָקט"ז.)

עמלק, מלחמת אמרּו ּומהם סּוף ים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָקריעת

מלחמת האֹומר ּולדברי לדברנּו. מתאים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוזה

לא ּכי יּגיד זה וּיׁשמע, לֹו ּׁשּסמ מּמה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעמלק

יתלה ּכי מהּנפלאֹות ּׁשּׁשמע מה ּכל לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהסּפיק

ׁשהתריס ּפרעה ׁשל ּפחזּותֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַֹׁשהּסֹובב

יׂשראל הּצלת לצר לא מקֹום ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנגד

ּוכפי ּבׁשבילם ּכ ּכל טֹורח ה' היה לא ְְִִִִֵַָָָָָֹּכי

יקּומּו אׁשר מעּמים ליׂשראל ּבּטחֹון אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָזה

מלחמת ׁשּׁשמע הּכתּוב אמר לזה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעליהם

(מכילּתא) ז"ל רּבֹותינּו הפליאּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַָָָעמלק,

ונראה הארּורה. הּמלחמה עצמה מה ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָלֹומר

אֹומרֹו זה לדר לצדלפרׁש ּפרּוׁש הֹוציא ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

מלחמת זה ּובכלל עׂשה אׁשר ּכל ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשמע

היּו לא הּמֹופתים ּכל ּכי הצּדיק ּבזה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעמלק

להֹוציאם יׂשראל ּולחּבת למעלה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָאּלא

עמלק ּוׁשמיעת עׂשה אׁשר ּכל עׂשה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּובׁשבילם

ִַיּגיד:

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚאחריה לסמ הֹוציא ּכי ƒ¿∆¿¿ְֲִִִֶַָֹ

ּדר על וגֹו' צּפרה את יתרֹו קחת ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹהּגדת

למׁשה יתרֹו אמר ּכי פ"ד) (שמו"ר ז"ל ְְְִִֶַָָאֹומרם

עתידין לֹו אמר וכּו' אׁשּת מֹולי אּתה ְְְֲִִִִַַָָָָלּמה

יהיּו ולא סיני הר על הּתֹורה לקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹיׂשראל

ּכאן, עד וכּו' לׁשלֹום ל לֹו אמר ּבּכלל ְְְֵַַַַָָָָָּבני

הּכתּוב אמר לקּיםולזה וגֹו' וּיּקח הֹוציא ּכי ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ְָּדברֹו:

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy

(á)øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelL¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא ׁשּנׂשאתיוגֹו'", אׁשּתי יא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצטערים, אנּו הראׁשֹונים 'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמדין,
ּבניה ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא לּהואּתה החיים.והלכה אור ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

(â)øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééäהחיים אור ¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤¨−¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçîהחיים אור ¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ È�ÏviÂ∑ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)ׁשיׁש. ִַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ׁשל ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו החיים.עֹולם אור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

‡z˙ב ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰�a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe� ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È�·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה È‰B�·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.ב) Ô˙Á B¯˙È ÁwiÂׁשהיה לצד ּפרּוׁש «ƒ«ƒ¿…≈∆ְֵֶַָָ

להר ׁשהל ּככה עׂשֹות מצא מׁשה ְֲֵֶֶַַָָָָָֹחתן

ּכיהאלהים מׁשה ׁשל מּיראתֹו ׁשהּניחּוהּו וגֹו' ְְֱִִִִִִֶֶֶָָֹ

זה זּולת אבל העּמים, ּכל על אימתֹו ְֲִֵֶַַַָָָָָָנפלה

ּומה ּבאמּונתם לכּפר מּלכת אֹותֹו מֹונעין ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹהיּו

אּמה ׁשּכל ותמצא ּבעיניהם, היה ׁשחׁשּוד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּגם

היֹות ּולצד ּבאמּונתם, לּכֹופר מיתה ְְֱֱִֵֵֶַַַָָָּתחּיב

ואּולי לֹו, ׁשעמדה היא מׁשה לחתן ְְְְִִֵֶֶַָָֹיתרֹו

ׁשל ּכּנּוי ליתרֹו ׁשהיה הגם ּכי עֹוד ְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹׁשּירמז

ולקח זה ּבכּנּוי מאס מדין ּכהן לּקרֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻּגדּלה

אֹומרֹו והּוא מׁשה, חתן ּכּנּוי יתרֹולֹו וּיּקח ְְְִִִֵֶַַֹ

ּבתחּלה, הּכתּוב ׁשּיחסֹו יחּוסין מהּב' ּלקח ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּומה

מדין: ּכהן לא מׁשה ְִֵֵֶָֹֹֹחתן

¯Á‡אחר לֹומר ׁשהצר טעם ׁשּלּוחיה. ««ְִֶֶַַַַַַָֻ

ׁשּלּוחין, לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ּגם ְְִִִִֵֶַַָׁשּלּוחיה,

ׁשם) רּבה (ׁשמֹות ז"ל רּבֹותינּו ּדברי ְְְִֵֵַַַָָוזּולת

נראה וגֹו' עׂשה אׁשר ּכל את ּבּפסּוק ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבּתי

עֹוסק ׁשהיה ּכׁשראה ּגרׁשּה מׁשה ּכי ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלֹומר

הּזמן ׁשעּור ידע לא יתּבר ׁשליחּותֹו ְְְְְִִִִַַַַַָָֹּבמצות

היה קטן אליעזר והּבנים מּביתֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָוׁשּלחּה

מן וגרׁשם ּבּמלֹון, ּבּדר ׁשּנֹולד לאּמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוצרי

אֹו מּלפניו, לאליעזר סמּו יהיה קטן ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָהּסתם

עם ׁשהתנה (מכילּתא) ׁשאמרּו ז"ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלדבריהם

זה לטעם לאב, ב' ּובן לּבת אחד ּבן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָיתרֹו

הּדבר ה' הֹודעת וכּונת ּבידּה, ׁשניהם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָנמצאּו

ּבעיניו מׁשה ּומעלת יתרֹו ׁשבח לֹומר ְְֲִֵֶֶַַַַָָּכאן

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו וטרח לקחּה ׁשּׁשּלחּה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהגם

אּלא ׁשּלּוחיה, אחר אפּלּו לֹו ְֲִִִֶֶַַָָָלהֹוליכּה

ׁשּלחּה ׁשּלא ׁשאמרּו (שמו"ר) ז"ל ְְְְִִֵֶֶֶָָֹלדבריהם

ּתביאּנה, ידיו ּכי יתרֹו הבטחת על סמ ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

אֹומרֹו טעם ּכי לֹומר ׁשּלּוחיהנראה אחר ְְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּקדמה עד אּלא הּדבר היה ׁשּלא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרּוׁש

מקֹום וידעה ׁשלּוחים למׁשה לֹו ְְְְְְְִֶָָָָוׁשלחה

יתרֹו ׁשּלקח הּוא אז ידּה על והסּכים ְְְֲִִִֶַַַָָָָּתחנֹותֹו

וגֹו': הּמדּבר אל וּיבא ְְְִֶַַָָֹוגֹו'

B‚Â'.ג) ÌL¯b „Á‡‰ ÌLטעם לכּתב הצר ≈»∆»≈¿…¿ְְִַַַֹֻ

ׁשמֹות ּבפרׁשת ׁשּכתבֹו אחר ב' ּפעם ְְְֵֶַַַַַַָָָהּׁשם

האמּור זה הּוא ּכי ׁשּתדע ּכדי כ"ב) ב' ְְִֵֵֵֶֶַָָ(לעיל

ׁשּנ אחר ולא ׁשמֹות ׁשמֹו:ּבפרׁשת על קרא ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

„BÚּכי האֹומר ׁשּיאמר הּכתּוב חׁש ּכי ִִֵֶַַַָָָֹאּולי

לצד הּוא ּגרׁשם ׁשם לֹו ׁשּקרא ְְֵֵֶַַַָָֹטעם

והגם מּביתֹו, אֹו ׁשלחנֹו מעל יתרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּגרׁשֹו

לצד ּכי אּולי וגֹו', הייתי ּגר הּטעם ְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשאמר

הּכתּוב חזר לזה ּכן, אמר יתרֹו ירּגיׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יחּוׁש ׁשּלא ּבזמן אפּלּו הּדברים ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹוהצּדיק

טעם ּכי יתרֹו וגֹו'להרּגׁשת וגֹו'.ׁשם אמר ּכי ְְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּפרׁשּתיו וגֹו' ּגר אמר ּכי מׁשמעּות ְְְִִֵֵֵַַַָָּופרּוׁש

(ׁשם): ׁשמֹות ְְַָָָּבפרׁשת

B‚Â'.ד) ¯ÊÚÈÏ‡ „Á‡‰ ÌLÂאֹומרֹו טעם ¿≈»∆»¡ƒ∆∆¿ְַַ

טעמֹו הּׁשמֹות קריאת טעם לצד ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַַָָהאחד,

ׁשּבתחּלה ּגרׁשם ׁשם ׁשל לטעמֹו קדם זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ׁשם, וגר למדין ּבא ואחר ּפרעה מחרב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּצילֹו

הּואוטעם אליעזר ׁשם קריאת הקּדים ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹ

נכרּיה ּבארץ אז ּבֹו ׁשהיה למארע קרא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּכי

אֹו קֹודמֹות, מארעֹות לחּפׁש הל ּכ ְְְְֵַַַַָָָֹואחר

ׁשּיכּון (ׁשם) הייתי ּגר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

להּצלתֹו קדמה זֹו ּבחינה הּזה ּבעֹולם ּגרּותֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָעל

ּגרּות ּבחינת ּולצד הקּדימֹו, ולזה ּפרעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחרב

ּבקריאת הרמּוזה ּכּונה לֹו קדם נכרּיה ּבארץ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָב'

הצר ולזה האחד אמר זה ּוכנגד אליעזר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשם

ׁשם לֹו קרא ׁשּכנגּדֹו העזר הּוא מה ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָלפרׁש

ׁשםואמר עליו לֹומר יצּדק ּובזה וגֹו', וּיּצלני ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הייתי ּפרעה מחרב וּיּצלני אֹומרֹו וזּולת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאחד,

והּקדימּה הּגרּות אחר הּוא ׁשהעזר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמפרׁש

לפרׁש ּתחּיבני וגֹו' הייתי ּגר לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשהקּדים

האחד: אֹומרֹו טעם ּבפני ויּסתם ְְְִֵֵֶַַַָָָָּכן

B‚Â'.ה) ¯a„n‰ Ï‡מּנין ּתאמר ואם ּפרּוׁש ∆«ƒ¿»¿ְִִִֵַַֹ

לזה הּגדֹול, ּבּמדּבר ּתחנֹותֹו מקֹום ְְְֲִֶַַַָָָָידעּו

ּוכבראמר ּפרּוׁש וגֹו' ׁשם חֹונה הּוא אׁשר ְְֲֵֶֶַָָָ

ׁשם אּתֹו ּדּבר אׁשר מקֹום מׁשה ֲִִִֵֶֶָָהֹודיעֹו

ּתעבדּון י"ב) ג' (לעיל אליו ואמר ְְְֱִֵֵַַַָָָֹהאלהים

ׁשעליו ההר והֹודיעֹו הּזה ההר על האלהים ְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאת

אֹומר והּוא הּתֹורה, חנהיקּבלּו הּוא אׁשר ֹו ְְְְֲֶֶַַָֹ

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא אצלֹו. הּידּוע וגֹו' הר ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשם

קּבלת ענין ליתרֹו מׁשה ׁשאמר פ"ד) ְְְִִֶֶַַַַָָ(שמו"ר
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(á)øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelL¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא ׁשּנׂשאתיוגֹו'", אׁשּתי יא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצטערים, אנּו הראׁשֹונים 'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמדין,
ּבניה ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא לּהואּתה החיים.והלכה אור ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

(â)øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééäהחיים אור ¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤¨−¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçîהחיים אור ¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ È�ÏviÂ∑ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)ׁשיׁש. ִַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ׁשל ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו החיים.עֹולם אור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

‡z˙ב ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

‡¯Èג ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰�a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe� ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È�·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה È‰B�·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.ב) Ô˙Á B¯˙È ÁwiÂׁשהיה לצד ּפרּוׁש «ƒ«ƒ¿…≈∆ְֵֶַָָ

להר ׁשהל ּככה עׂשֹות מצא מׁשה ְֲֵֶֶַַָָָָָֹחתן

ּכיהאלהים מׁשה ׁשל מּיראתֹו ׁשהּניחּוהּו וגֹו' ְְֱִִִִִִֶֶֶָָֹ

זה זּולת אבל העּמים, ּכל על אימתֹו ְֲִֵֶַַַָָָָָָנפלה

ּומה ּבאמּונתם לכּפר מּלכת אֹותֹו מֹונעין ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹהיּו

אּמה ׁשּכל ותמצא ּבעיניהם, היה ׁשחׁשּוד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּגם

היֹות ּולצד ּבאמּונתם, לּכֹופר מיתה ְְֱֱִֵֵֶַַַָָָּתחּיב

ואּולי לֹו, ׁשעמדה היא מׁשה לחתן ְְְְִִֵֶֶַָָֹיתרֹו

ׁשל ּכּנּוי ליתרֹו ׁשהיה הגם ּכי עֹוד ְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹׁשּירמז

ולקח זה ּבכּנּוי מאס מדין ּכהן לּקרֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻּגדּלה

אֹומרֹו והּוא מׁשה, חתן ּכּנּוי יתרֹולֹו וּיּקח ְְְִִִֵֶַַֹ

ּבתחּלה, הּכתּוב ׁשּיחסֹו יחּוסין מהּב' ּלקח ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּומה

מדין: ּכהן לא מׁשה ְִֵֵֶָֹֹֹחתן

¯Á‡אחר לֹומר ׁשהצר טעם ׁשּלּוחיה. ««ְִֶֶַַַַַַָֻ

ׁשּלּוחין, לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ּגם ְְִִִִֵֶַַָׁשּלּוחיה,

ׁשם) רּבה (ׁשמֹות ז"ל רּבֹותינּו ּדברי ְְְִֵֵַַַָָוזּולת

נראה וגֹו' עׂשה אׁשר ּכל את ּבּפסּוק ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּכתבּתי

עֹוסק ׁשהיה ּכׁשראה ּגרׁשּה מׁשה ּכי ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָלֹומר

הּזמן ׁשעּור ידע לא יתּבר ׁשליחּותֹו ְְְְְִִִִַַַַַָָֹּבמצות

היה קטן אליעזר והּבנים מּביתֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָוׁשּלחּה

מן וגרׁשם ּבּמלֹון, ּבּדר ׁשּנֹולד לאּמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹוצרי

אֹו מּלפניו, לאליעזר סמּו יהיה קטן ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָהּסתם

עם ׁשהתנה (מכילּתא) ׁשאמרּו ז"ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלדבריהם

זה לטעם לאב, ב' ּובן לּבת אחד ּבן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָיתרֹו

הּדבר ה' הֹודעת וכּונת ּבידּה, ׁשניהם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָנמצאּו

ּבעיניו מׁשה ּומעלת יתרֹו ׁשבח לֹומר ְְֲִֵֶֶַַַַָָּכאן

ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו וטרח לקחּה ׁשּׁשּלחּה ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשהגם

אּלא ׁשּלּוחיה, אחר אפּלּו לֹו ְֲִִִֶֶַַָָָלהֹוליכּה

ׁשּלחּה ׁשּלא ׁשאמרּו (שמו"ר) ז"ל ְְְְִִֵֶֶֶָָֹלדבריהם

ּתביאּנה, ידיו ּכי יתרֹו הבטחת על סמ ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

אֹומרֹו טעם ּכי לֹומר ׁשּלּוחיהנראה אחר ְְִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּקדמה עד אּלא הּדבר היה ׁשּלא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפרּוׁש

מקֹום וידעה ׁשלּוחים למׁשה לֹו ְְְְְְְִֶָָָָוׁשלחה

יתרֹו ׁשּלקח הּוא אז ידּה על והסּכים ְְְֲִִִֶַַַָָָָּתחנֹותֹו

וגֹו': הּמדּבר אל וּיבא ְְְִֶַַָָֹוגֹו'

B‚Â'.ג) ÌL¯b „Á‡‰ ÌLטעם לכּתב הצר ≈»∆»≈¿…¿ְְִַַַֹֻ

ׁשמֹות ּבפרׁשת ׁשּכתבֹו אחר ב' ּפעם ְְְֵֶַַַַַַָָָהּׁשם

האמּור זה הּוא ּכי ׁשּתדע ּכדי כ"ב) ב' ְְִֵֵֵֶֶַָָ(לעיל

ׁשּנ אחר ולא ׁשמֹות ׁשמֹו:ּבפרׁשת על קרא ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

„BÚּכי האֹומר ׁשּיאמר הּכתּוב חׁש ּכי ִִֵֶַַַָָָֹאּולי

לצד הּוא ּגרׁשם ׁשם לֹו ׁשּקרא ְְֵֵֶַַַָָֹטעם

והגם מּביתֹו, אֹו ׁשלחנֹו מעל יתרֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּגרׁשֹו

לצד ּכי אּולי וגֹו', הייתי ּגר הּטעם ְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשאמר

הּכתּוב חזר לזה ּכן, אמר יתרֹו ירּגיׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יחּוׁש ׁשּלא ּבזמן אפּלּו הּדברים ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹוהצּדיק

טעם ּכי יתרֹו וגֹו'להרּגׁשת וגֹו'.ׁשם אמר ּכי ְְְְְִִִֵַַַַַָָ

ּפרׁשּתיו וגֹו' ּגר אמר ּכי מׁשמעּות ְְְִִֵֵֵַַַָָּופרּוׁש

(ׁשם): ׁשמֹות ְְַָָָּבפרׁשת

B‚Â'.ד) ¯ÊÚÈÏ‡ „Á‡‰ ÌLÂאֹומרֹו טעם ¿≈»∆»¡ƒ∆∆¿ְַַ

טעמֹו הּׁשמֹות קריאת טעם לצד ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַַָָהאחד,

ׁשּבתחּלה ּגרׁשם ׁשם ׁשל לטעמֹו קדם זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ׁשם, וגר למדין ּבא ואחר ּפרעה מחרב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּצילֹו

הּואוטעם אליעזר ׁשם קריאת הקּדים ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹ

נכרּיה ּבארץ אז ּבֹו ׁשהיה למארע קרא ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָֹּכי

אֹו קֹודמֹות, מארעֹות לחּפׁש הל ּכ ְְְְֵַַַַָָָֹואחר

ׁשּיכּון (ׁשם) הייתי ּגר ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלפי

להּצלתֹו קדמה זֹו ּבחינה הּזה ּבעֹולם ּגרּותֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָעל

ּגרּות ּבחינת ּולצד הקּדימֹו, ולזה ּפרעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחרב

ּבקריאת הרמּוזה ּכּונה לֹו קדם נכרּיה ּבארץ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָב'

הצר ולזה האחד אמר זה ּוכנגד אליעזר ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשם

ׁשם לֹו קרא ׁשּכנגּדֹו העזר הּוא מה ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָלפרׁש

ׁשםואמר עליו לֹומר יצּדק ּובזה וגֹו', וּיּצלני ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

הייתי ּפרעה מחרב וּיּצלני אֹומרֹו וזּולת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאחד,

והּקדימּה הּגרּות אחר הּוא ׁשהעזר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָמפרׁש

לפרׁש ּתחּיבני וגֹו' הייתי ּגר לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשהקּדים

האחד: אֹומרֹו טעם ּבפני ויּסתם ְְְִֵֵֶַַַָָָָּכן

B‚Â'.ה) ¯a„n‰ Ï‡מּנין ּתאמר ואם ּפרּוׁש ∆«ƒ¿»¿ְִִִֵַַֹ

לזה הּגדֹול, ּבּמדּבר ּתחנֹותֹו מקֹום ְְְֲִֶַַַָָָָידעּו

ּוכבראמר ּפרּוׁש וגֹו' ׁשם חֹונה הּוא אׁשר ְְֲֵֶֶַָָָ

ׁשם אּתֹו ּדּבר אׁשר מקֹום מׁשה ֲִִִֵֶֶָָהֹודיעֹו

ּתעבדּון י"ב) ג' (לעיל אליו ואמר ְְְֱִֵֵַַַָָָֹהאלהים

ׁשעליו ההר והֹודיעֹו הּזה ההר על האלהים ְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאת

אֹומר והּוא הּתֹורה, חנהיקּבלּו הּוא אׁשר ֹו ְְְְֲֶֶַַָֹ

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא אצלֹו. הּידּוע וגֹו' הר ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשם

קּבלת ענין ליתרֹו מׁשה ׁשאמר פ"ד) ְְְִִֶֶַַַַָָ(שמו"ר
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(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EEzLàå E ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½
:dnò äéðá éðLe§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E�˙Á È�‡∑,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין ואםאם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה החיים.(מכילתא)אין אור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eäòøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìL ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑הּוא ּומי ואביהּוא, נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את BÏ.ׁשראה ˜MiÂ eÁzLiÂ∑,"לרעהּו "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי החיים.(מכילתא)מי אור ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)äòøôì ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ
øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק∑‡˙ וׁשל הּים .(מכילתא)ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

C˙ÂÏו È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡�‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰�a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈL�e˜ז „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe�·ÊLÂ ‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ותהיה הּפרׁשה ּבתחּלת ּוכתבּתיו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּתֹורה

ּׁשהֹודיעֹו: מה מּכלל האלהים הר ְֱִִִֶַַַַָָֹהֹודעת

B‚Â'.ו) EzL‡Â 'B‚Â E�˙Á È�‡ׁשּׁשּנה טעם ¬ƒ…∆¿¿¿ƒ¿¿¿ִֶַַָ

ּבּפסּוק ׁשּכתב מּסדר ּכאן סדרם ְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

על יתּבאר לאּׁשה, הּבנים ׁשהקּדים זה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלפני

שמו"ר (מכילּתא, ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ְְְְִִִֵֶֶָָּפי

ּכן אם וכּו', ּבגיני יֹוצא אּתה אין אם ְְִִִִֵֵֵַָָּכאן)

הקּדים לזה הּכתּוב, סדרם למעלה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָמּמּטה

יעׂשה ּבׁשבילּה יעׂשה לא ׁשאם לּבנים ְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהאּׁשה

הּכתּוב ּכׁשהֹודיע ּכן ּׁשאין מה הּבנים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשביל

חׁשּוב החׁשּוב סדר וסדרם לּמדּבר ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּביאתם

יתרֹו ׁשם ׁשהקּדים והגם הּבנים, הקּדים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָקֹודם

ׁשהּוא ׁשּיֹורה לאּׁשה קדם סּדרֹו וכאן ְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹלּבנים

וׁשפלּות ּבענוה ּדּבר יתרֹו הּוא מּמּנּה, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָלמּטה

חֹותנֹו היֹותֹו לצד והקּדימֹו ּכּבדֹו הּכתּוב ְְְְְֱֲִִִַַָָאבל

ּדכתיב מׁשה אפּלּו לכּבדֹו וצרי מׁשה ְְְְֲִִִִֶֶֶַָׁשל

ראה: ּגם ראה ואבי כ"ד) ְְְִֵֵַָ(ש"א

.dnÚ ‰È�· È�Leאֹומרֹו נתּכּוןטעם עּמּה, ¿≈»∆»ƒ»ְְִִֵַַַָ

אּתה אין ׁשאם רביעית חלּקה ְֲִִִֵֶַַָָֻלֹומר

צרף לבד ּבניה ּבגין ולא לבד ּבגינּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹעֹוׂשה

וצא: ׁשניהם ְְְֵֵֶּכבֹוד

B�˙Á.ז) ˙‡¯˜Ï 'B‚Â ‡ˆiÂלצד ּפרּוׁש «≈≈¿ƒ¿«…¿ְֵַ

ּבגיני יֹוצא אּתה אין אם יתרֹו לֹו ְְִִִִֵֵֶַַָָׁשאמר

הּכתּוב אמר לזה לקראתוכּו' מׁשה וּיצא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לצאת לֹו הסּפיק חתנֹו ׁשל ּכבֹודֹו ּכי ְְְְִִִֵֶָֹֹחתנֹו

ׁשּיצא לּדבר הּכר ׁשעׂשה ואּולי ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלקראתֹו.

למקֹום ּביציאתֹו ּפנה ולא לקראתֹו ְְְְִִִִִָָָָֹּביחּוד

ּבפרּוׁש אֹומר ׁשהיה אֹו וילדיה, האּׁשה ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאהל

לדבריהם ּגם חתנֹו, לקראת הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹׁשּיציאתֹו

ליתרֹו ׁשהׁשּתחוה הּוא ׁשּמׁשה (מכילּתא) ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָז"ל

ז"ל אמרּו ולזה יצא, לכבֹודֹו ּכי האֹות ל ְְְְִִֶֶָָָָָזה

וזּולת וכּו', יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד ְְְְִִֵַַָָָ(ׁשם)

לכבֹוד ּדלמא זֹו מיציאה ּכבֹוד לֹו מּנין ְְְִִִִִִֵַָָָָּדברנּו

מׁשה: יצא ואׁשּתֹו ְְִֶָָָָּבניו

.'B‚Â eÁzLiÂאיני אמרּו (ׁשם) ז"ל רּבֹותינּו «ƒ¿«¿ְִֵֵַָָ

אֹומר ּכׁשהּוא למי הׁשּתחוה מי ְְְֲִִִֵֵֶַַָיֹודע

ּכאן. עד מׁשה זה איׁש ׁשּקרּוי הּוא מי ִִִֶֶֶַָָאיׁש

זה הׁשּתחוּו ׁשניהם ּכי אמרּו ׁשּלא טעם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּנה

לֹו וּיׁשק וּיׁשּתחּו יחיד לׁשֹון ׁשאמר לצד ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָלזה

ּתאמר ואם הׁשּתחוה. לבד אחד ּכי יּגיד ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹזה

נקרא יתרֹו ׁשּגם מצינּו והלא ז"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹלדבריהם

לׁשבת מׁשה וּיֹואל כ"א) ב' (לעיל ּדכתיב ְְִִִֵֶֶֶֶַָאיׁש

ׁשל איׁש קריאת ּבין לחּלק יׁש האיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָאת

אעירה וקדם מׁשה, ׁשל איׁש לקריאת ְְְִִִִִֶֶֶַָָֹיתרֹו

והלא איׁש ׁשל זה ּבׁשם יׁש ּמעלה מה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשחר

ּבבהמֹות וגם אּׁשה, ּונקבתֹו איׁש יּקרא אדם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּכל

(ּבראׁשית נח ּבפרׁשת הּכתּוב ׁשאמר ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹמצינּו

ׁשם ׁשּיׁשּתּנה אּלא ואׁשּתֹו, איׁש ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָז')

לֹו ויֹוסף האדם זכרֹון ּבמקֹום ּכׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָאיׁש

מעלה לׁשֹון ׁשהּוא יּגיד ׁשזה איׁש קריאת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָלוי

זה ׁשמֹו זכרֹון ּבלא איׁש ׁשּיאמר ְְְְְִִִֶֶַֹֹלבמקֹום

ּכמֹו מעלה, יּגיד ולא הּׁשם ּבמקֹום ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹיּמצא

מׁשּתאה והאיׁש כ"א) כ"ד (ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּתאמר

וגם ט"ו), ל"ז (ּבראׁשית איׁש וּימצאהּו ְְְִִִֵֵַַָָלּה,

פט"ז) (במד"ר ז"ל ׁשאמרּו אנׁשים ְְֲִִֶָָזכרֹון

ׁשמם זכרֹון ּבצרּוף ּדוקא חׁשיבּות לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶַָָׁשהּוא

ׁשאחר אנׁשים ּכּלם ג') י"ג (ּבּמדּבר ְְֲִִִִֶַַַָָָֻּדכתיב

יּגיד זה אנׁשים ּכּלם לֹומר חזר ׁשמם ְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּזכר

ּבמקֹום ּכׁשּיהיה ּכן ּׁשאין מה חׁשיבּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַלׁשֹון

ּכאֹומרֹו מעלה זֹו אין זה ּכּנּוי ׁשמם ְְְְֲִֵֶַַַָָָהזּכרת

עּמ האּלה האנׁשים מי ט') כ"ב ְֲִִִִֵֶַָָָָָ(ּבּמדּבר

ּגם י"א) (לעיל הּכתּוב ׁשאמר מצינּו ְְִִֵֵֶַַַָָָוהּנה

ה מׁשה זה ּכי מׁשה, ל"ב)האיׁש (לקּמן איׁש ְִִִֶֶֶַָָָ

יּגיד זה האיׁש לֹומר והֹוסיף ׁשמֹו הזּכיר ְְְֲִִִִִֵֶַַָהרי

מי אֹומרם הּוא וזה יכּון, ואדנּות למעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָּכי

לׁשֹון איׁש ּפרּוׁש מׁשה זה איׁש ׁשּקרּוי ְִִֵֶֶֶָהּוא

לֹו ׁשּמצינּו הגם יתרֹו אבל ּומׁשילּות, ְְְֲֲִִִֶַָָָׂשררּות

ּבמקֹום אּלא ּבלוי אֹותֹו מצינּו לא איׁש ְְְִִִִִֶֶַָָָֹׁשּנקרא

על הּצֹודק ׁשם והּוא האיׁש אמר ׁשמֹו ְְְִִֵֵַַַָָזכרֹון

ּכאן הּכתּוב ּכׁשאמר ּומעּתה זכר, נברא ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבבחינת הרגיל ּכּנּוי הּוא אם ׁשקּול הּדבר ְִִִִִִַַָָָָָאיׁש

למעלה הרׁשּום איׁש הּוא ּפרּוׁשֹו אֹו ְְֲִִֵַַָָָָהּזכרים

מׁשה ּובין יתרֹו ּבין מּנחת זֹו ותבה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻוחׁשיבּות,

יּכנס לזכר ּכּנּוי הּוא ׁשּפרּוׁשֹו נאמר ְִִִֵֵֶַָָָֹאם

ׁשקּולים ּוׁשניהם יתרֹו ּגם ְְְְִִֵֶַַַָּבּמׁשמעּות

ׁשהרי ׁשניהם לעׂשֹות יכֹול אני ואין ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמׁשמעּות

ׁשּדּיקנּו ּכמֹו אחד אּלא אמר לא ְְִֶֶֶַַַָָָָֹהּכתּוב

מי יֹודע אני אין זה ואחד וּיׁשּתחּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָמאֹומרֹו

לפרׁש, אּלא לסּתם הּכתּוב ּבא ולא ְְְִֵֶַָָָָֹֹהּוא

ּפרּוׁש ּכי לֹומר הּואּובהכרח ּכאן האמּור איׁש ְְִִֵֵֶַַָָָ

ּכי לֹומר נתחּיב ּכן ּובאֹומרֹו חׁשיבּות ְְְְֲִִִֵֵַַלׁשֹון

חׁשיבּות נתיחד ׁשאליו האיׁש מׁשה הּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָזה

ּכּונתֹו הּכתּוב סתם לא ּובזה ליתרֹו ולא ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹזה

אֹומר: הּוא מׁשה ׁשעל ּפרׁש ֲֵֵֵֵֶֶַַוהרי

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy

‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה החיים.ּתקּומה, אור ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§¨−§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּודּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו החיים.(מכילתא)מסּגרת, אור ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒְְַ

הּיד ּומרּות, רּדּוי העבֹודהלׁשֹון היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(àé)øácá ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§¨−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈
:íäéìò eãæ øLà£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּבעֹולם, עבדּהאלילים ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ּבמים ּכתרּגּומֹו: ֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְְִַַ

ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, e„Ê.ּדּמּו ¯L‡∑ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר כה)לׁשֹון(סוטה יעקב(בראשית "וּיזד ְְְְְִִֵֶֶַַָ¬∆»ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה החיים.נזיד": אור ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(áé)àáiå íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ
ìëå ïøäà|éðôì äLî ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

ÈÈט „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôep�c da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÒÎ�Â˙יב ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.ח) ¯tÒÈÂוּיׁשמע הּכתּוב ׁשאמר הגם «¿«≈∆ְֲִֶַַַַַָָ

ּפרטים ׁשהיּו אּולי וגֹו' אׁשר ּכל את ְְְֲִֶֶֶַָָָוגֹו'

הצּדיק ׁשּלא אפׁשר אֹו אזנֹו. ׁשמעתן ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּקדם ׁשהגם אֹו הענינים, הגזמת לצד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפלאֹות

נרּתק ׁשּלא מסּתּפק היה עדין מהידיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו

מׁשה לֹו וסּפר צּואריהם, ׁשעל מצרים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַחבל

הריגת והּוא מּזּולתֹו לדעת יכֹול היה ׁשּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹענין

ח"ב (זהר ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מצרים ְְִִֵֶַַַַָֹׂשר

יתרֹו החליט ּובזה מת יׂשראל ׁשראהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָנ"ב:)

ׁשרמז הּוא זה ּכי ואּולי מעליהם, נירם ּפקע ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

ּבאֹומרֹו מצאתםהּכתּוב אׁשר הּתלאה ּכל את ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּכי הּׂשר מרדיפת ׁשהֹודיעֹו וגֹו' וּיּצלם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּדר

יבחינּו הם הּסתם ּומן היה מדין ּכהן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹיתרֹו

וסּפר אּמה ּכל על מעלה ׂשרי יׁש ּכי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻוידעּו

(לעיל ּדכתיב ּבעצמֹו הּוא אֹותם רדף ּכי ְְְְִִִֵַַָָלֹו

רעׁשּו ּומּזה אחריהם נסע מצרים והּנה י') ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹי"ד

ּוכׁשּׁשמע ׁשם, ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו יׂשראל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּופחדּו

אמר ּכן וגֹו'יתרֹו מצריםּברּו יד מּתחת ְְְִִִִֵַַַַַָָ

ונכֹון: ׁשמֹו ׁשּמצרים הּׂשר ְְְִִֶֶַַַָׁשהּוא

B¯˙È.ט) cÁiÂוצרי וחדי. אנקלּוס ּתרּגּום «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְִִַָָֻ

ולא ארמית ּכאן הּכתּוב ידּבר לּמה ְְֲִֵַַַַָָָָָָֹלדעת

והגם הּקדׁש. לׁשֹון ׁשהּוא ּברּור לׁשֹון ֲֶֶַַַַָָָָֹאמר

אף לׁשֹון, ּבׁשבעים ל"ב.) (סֹוטה ז"ל ְְְִִֶַָָָׁשאמרּו

ונראה טעמֹו. את ּבׁשּנֹותֹו יּגיד ּדבר כן ּפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעל

ּבׂשרֹו, נתחּדד הּׂשמחה מרב ּכי הּכתּוב יֹודיע ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹּכי

ּדבר והּוא ׂשמחה לאדם ּכׁשּתהיה ּתמצא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּכי

הרּגׁשה ּבֹו ּתּולד הרגיל ּבמּׂשג המׁשער ּכפי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

יסּתּכן ולפעמים יתעּלף ולפעמים מזּגֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָּבהרּכבת

ּבּפסּוק ּבוּיּגׁש ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמּמׁש,

והּנה חי. יֹוסף עֹוד לאמר כ"ו) מ"ה ְְִִֵֵֵֵַֹ(ּבראׁשית

מּבׂשֹורֹות ידיעה אצלֹו ׁשּקדם הגם ְְְְֲִִִֶֶַַָָיתרֹו

ּומה הּנס ּתכן ּכׁשּׁשמע כן ּפי על אף ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּטֹובֹות

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אֹותם הּמלא ּברדיפת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּגם

ּבׂשרֹו, נתחּדד ה' והּצילם מׁשה ויסּפר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ(ח')

מרּגיׁש: חי ּבעל ּכל אצל הּוא מרּגׁש זה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻודבר

B‚Â'.יא) ÈzÚ„È ‰zÚׁשּיׁש הגם ּכי ּפרּוׁש «»»«¿ƒ¿ֲִֵֵֶַ

להּלחם ועצּומים ּגדֹולים ׂשרים ְְֲִִִִֵַָָָֻלאּמֹות

ּכנגּדם יד מרים וכל לאֹויביהם ּולהרע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבעדם

מהאּמֹות להּנקם יכּונּו לא כן ּפי על ְְְִִֵֵֵַַַָָֹֻאף

אלהי ּכן ּׁשאין מה הּמרד ּבדמיֹון ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהּנגּדּיים

הּמֹורד ׁשל עצמּה ּבּמּדה למּדד ׁשּיכּון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

יׁש ּגם וכּו', ׁשֹוקעיהם ׁשּקע רׁשעה ְְְְִִֵֵֶֶַַָועֹוׂשה

מּצד לא ּכי הרע ּבמארע הּכהלתלֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

הּמּכֹות ׁשּכל יׂשראל אלהי ּכן ּׁשאין ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמה

למה מכּונים הן ּפרעה יּסר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּיּסּורין

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא עליהם. ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָּׁשּזדּו

מּדה ּכנגד אחת ׁשּכל הּמּכֹות ּבכּוּון ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ(ּתנחּומא)

וכּו': הּמצרּיים ׁשּזדּו רעה ְְִִִֶַַַָָָאחת
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‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה החיים.ּתקּומה, אור ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§¨−§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּודּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו החיים.(מכילתא)מסּגרת, אור ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒְְַ

הּיד ּומרּות, רּדּוי העבֹודהלׁשֹון היא עליהם, מכּבידים .ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(àé)øácá ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§¨−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈
:íäéìò eãæ øLà£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּבעֹולם, עבדּהאלילים ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ּבמים ּכתרּגּומֹו: ֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְְִַַ

ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, e„Ê.ּדּמּו ¯L‡∑ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר כה)לׁשֹון(סוטה יעקב(בראשית "וּיזד ְְְְְִִֵֶֶַַָ¬∆»ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה החיים.נזיד": אור ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(áé)àáiå íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ
ìëå ïøäà|éðôì äLî ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

ÈÈט „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôep�c da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÒÎ�Â˙יב ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

LÓ‰.ח) ¯tÒÈÂוּיׁשמע הּכתּוב ׁשאמר הגם «¿«≈∆ְֲִֶַַַַַָָ

ּפרטים ׁשהיּו אּולי וגֹו' אׁשר ּכל את ְְְֲִֶֶֶַָָָוגֹו'

הצּדיק ׁשּלא אפׁשר אֹו אזנֹו. ׁשמעתן ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּקדם ׁשהגם אֹו הענינים, הגזמת לצד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָהּפלאֹות

נרּתק ׁשּלא מסּתּפק היה עדין מהידיעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו

מׁשה לֹו וסּפר צּואריהם, ׁשעל מצרים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַחבל

הריגת והּוא מּזּולתֹו לדעת יכֹול היה ׁשּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹענין

ח"ב (זהר ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מצרים ְְִִֵֶַַַַָֹׂשר

יתרֹו החליט ּובזה מת יׂשראל ׁשראהּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָנ"ב:)

ׁשרמז הּוא זה ּכי ואּולי מעליהם, נירם ּפקע ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

ּבאֹומרֹו מצאתםהּכתּוב אׁשר הּתלאה ּכל את ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ּכי הּׂשר מרדיפת ׁשהֹודיעֹו וגֹו' וּיּצלם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּבּדר

יבחינּו הם הּסתם ּומן היה מדין ּכהן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹיתרֹו

וסּפר אּמה ּכל על מעלה ׂשרי יׁש ּכי ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֻוידעּו

(לעיל ּדכתיב ּבעצמֹו הּוא אֹותם רדף ּכי ְְְְִִִֵַַָָלֹו

רעׁשּו ּומּזה אחריהם נסע מצרים והּנה י') ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹי"ד

ּוכׁשּׁשמע ׁשם, ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו יׂשראל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּופחדּו

אמר ּכן וגֹו'יתרֹו מצריםּברּו יד מּתחת ְְְִִִִֵַַַַַָָ

ונכֹון: ׁשמֹו ׁשּמצרים הּׂשר ְְְִִֶֶַַַָׁשהּוא

B¯˙È.ט) cÁiÂוצרי וחדי. אנקלּוס ּתרּגּום «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְִִַָָֻ

ולא ארמית ּכאן הּכתּוב ידּבר לּמה ְְֲִֵַַַַָָָָָָֹלדעת

והגם הּקדׁש. לׁשֹון ׁשהּוא ּברּור לׁשֹון ֲֶֶַַַַָָָָֹאמר

אף לׁשֹון, ּבׁשבעים ל"ב.) (סֹוטה ז"ל ְְְִִֶַָָָׁשאמרּו

ונראה טעמֹו. את ּבׁשּנֹותֹו יּגיד ּדבר כן ּפי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעל

ּבׂשרֹו, נתחּדד הּׂשמחה מרב ּכי הּכתּוב יֹודיע ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹּכי

ּדבר והּוא ׂשמחה לאדם ּכׁשּתהיה ּתמצא ְְְְְִִִִֶֶָָָָָָָּכי

הרּגׁשה ּבֹו ּתּולד הרגיל ּבמּׂשג המׁשער ּכפי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

יסּתּכן ולפעמים יתעּלף ולפעמים מזּגֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָּבהרּכבת

ּבּפסּוק ּבוּיּגׁש ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמּמׁש,

והּנה חי. יֹוסף עֹוד לאמר כ"ו) מ"ה ְְִִֵֵֵֵַֹ(ּבראׁשית

מּבׂשֹורֹות ידיעה אצלֹו ׁשּקדם הגם ְְְְֲִִִֶֶַַָָיתרֹו

ּומה הּנס ּתכן ּכׁשּׁשמע כן ּפי על אף ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּטֹובֹות

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אֹותם הּמלא ּברדיפת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּגם

ּבׂשרֹו, נתחּדד ה' והּצילם מׁשה ויסּפר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ(ח')

מרּגיׁש: חי ּבעל ּכל אצל הּוא מרּגׁש זה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻודבר

B‚Â'.יא) ÈzÚ„È ‰zÚׁשּיׁש הגם ּכי ּפרּוׁש «»»«¿ƒ¿ֲִֵֵֶַ

להּלחם ועצּומים ּגדֹולים ׂשרים ְְֲִִִִֵַָָָֻלאּמֹות

ּכנגּדם יד מרים וכל לאֹויביהם ּולהרע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבעדם

מהאּמֹות להּנקם יכּונּו לא כן ּפי על ְְְִִֵֵֵַַַָָֹֻאף

אלהי ּכן ּׁשאין מה הּמרד ּבדמיֹון ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹהּנגּדּיים

הּמֹורד ׁשל עצמּה ּבּמּדה למּדד ׁשּיכּון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיׂשראל

יׁש ּגם וכּו', ׁשֹוקעיהם ׁשּקע רׁשעה ְְְְִִֵֵֶֶַַָועֹוׂשה

מּצד לא ּכי הרע ּבמארע הּכהלתלֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

הּמּכֹות ׁשּכל יׂשראל אלהי ּכן ּׁשאין ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמה

למה מכּונים הן ּפרעה יּסר אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּיּסּורין

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא עליהם. ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָּׁשּזדּו

מּדה ּכנגד אחת ׁשּכל הּמּכֹות ּבכּוּון ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ(ּתנחּומא)

וכּו': הּמצרּיים ׁשּזדּו רעה ְְִִִֶַַַָָָאחת



exziסח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÚ∑ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑הּוא והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
לפניהם ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשּיצא È�ÙÏ∑ׁשהּנהנה מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒֱִֶֶֶַָ

הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי כד)מּסעּדה החיים.(ברכות אור ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

ß hay a"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ועלמֹוצאי ההר. מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
אתֿחּקי "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכרח
הּלּוחֹות, את וׁשבר ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'"

ּכּסדר, ּכתּובה זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה "ויהיּולמחר נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּמחרת",

מׁשה:ׁשנּיה, לֹו ׁשאמר הּדגלים ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר י)ׁשהרי אנחנּו(במדבר "נֹוסעים ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום ּתאמר:אל ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכת ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ד)יב:ׁשם חֹותן(שופטים חֹובב "מּבני ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
‰ÌÚ.מׁשה" „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב ֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ

,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, נּצביםׁשל וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ‰Ú¯·.ׁשּנאמר: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י (שבת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻƒ«…∆«»»∆
ּכן? לֹומר ּכלאפׁשר ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו וגֹו'"הּיֹום ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום יג)מֹוצאי יח, ּדהּנה(רש"י לֹומר, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ּכדבריָך", "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין יח)ּכל ט, עקב מּובן(רש"י . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאם

"סלחּתי") אמירת (לפני ּכּפּור.לאהראׁשֹון יֹום היה ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

(ãé)øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
áLBé äzà òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì:áøò-ãò ø÷a-ïî E §©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨¨−¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווהּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְִִִִַַַַֹֻ
החיים.הּגבּורה אור ְַָ

ÔcÓÏיג ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú·„יד ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יב) ‰ÏÚ 'B‚Â B¯˙È ÁwiÂנתחּכם הּנה «ƒ«ƒ¿¿…»¿ְִִֵֵַ

לאֹות לֹו היה וזה רּבים, ׁשלמים לזּבח ְְְְְִִִִֶַַָָָֹיתרֹו

ולזה ׁשלחנֹו, על יׂשראל ּגדֹולי הּוא מזמין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכי

יׂשראל ּולזקני לאהרן וּיקרא הּכתּוב אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹלא

אּלא וגֹו' מעצמןלאכל ּפרּוׁש וגֹו' אהרן וּיבא ְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

יבֹואּו ׁשּלא ּכדי מֹוכיחיםההזמנה מעׂשיו ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּבאּו

אהרן מעצמן ּובאּו וכּבדּוהּו נֹותר לידי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹקדׁשים

הּזבח: על להזמינם הטריחּוהּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹוהּזקנים

B‚Â'.טו) ÌÚ‰ ÈÏ‡ ‡·È Èkּתׁשּובה מה קׁשה ƒ»…≈«»»¿ְֶַָָ

העם אליו ּבא ּכי יתרֹו ראה והלא עֹוׂשה ְֲִִֵַָָָָָָָֹזֹו

ּבמנהג יתנהג לּמה הּוא קׁשיתֹו וכּונת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֻלדרׁש

אּתה מּללּו ּברּור ּודבריו לעם. טרח יׁש ּכי ְְִִֵֶַַָָָָָָֹזה

לדּון אחרים ׁשֹופטים ואין ּפרּוׁש לבּד ְְְְֲִִֵֵֵֵַָיֹוׁשב

היה ּדבריו, מׁשה הבין ׁשּלא יהיה ולּו ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹהעם,

ּדברים לֹו ׁשּיאמר לא הּדּבּור ּגזרת לׁשאל ְְְִִִֵֶַַַָֹֹֹלֹו

הבין מׁשה ּכי ונראה מקׁשה. הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשעליהם

ּׁשאמר ּבּמה יתרֹו עֹוׂשהּבדברי אּתה אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא ּומחּיבם מכריחם מׁשה ּכי מׁשמע ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'

ׁשּסֹובלים סּבה וזה זּוּלתֹו ּדּין לפני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעמד

ּדּינים עליהם ימּנה יחּפץ ואם הּטרח ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהעם

מּמּנּו לא ּכי הׁשיבֹו לזה לפניהם, לדּון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹוילכּו

לזּולתי ולא אלי מעצמֹו יבֹוא ּכי מהעם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא

יחּפצּו לּמה ל ׁשּיקׁשה ּולצד ללכת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָחפץ

הּוא הּטעם זה, ּבאּבטרח ּדבר להם יהיה ּכי ְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

א ּבא ע"ח.) ח"ב (זהר ז"ל ואמרּו ליאלי ְְֵֵַַַָָֹ

זה ודבר לאמּתֹו, הּדין ויצטּדק עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָהּדבר

ּבזּולתי: יּמצא ְִִֵָָֹלא

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy

(æè)ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלימי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈
:äNòŸ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)ãáë-ék Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®¦«¨¥³
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·�∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה "ּכנבל(ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ונלאה ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", זקנים∑z‡ŒÌb‰.עלה וע' וחּור אהרן .לרּבֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ««»ְְְְֲִֵַַֹ

EnÓ „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב החיים.ּכבדֹו אור ƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא)ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ‰‡ÌÈ‰Ï.ּבעצה ÏeÓ ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰∑ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»»¡…ƒ
מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמלְך יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: ּפׁשיטאיתרֹוּכתב אמנם, למׁשה". ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

להּלן ׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא (ּפסּוקׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשעליָך".כא) הּקדׁש "ּברּוח :ְֶֶֶַַָֹ

ÔÈaטז ‡��È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eÎÏÈÂ ÌÈ�ic ˙BpÓÏ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ‰zÚÓe≈«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿
¯Ó‡ ¯Ó‚Â ,Ì‰È�ÙÏ ÌÚ‰והֹודעּתי »»ƒ¿≈∆¿»«…∆ְְִַ

ּבזּולתי. אפׁשר אי זה ּדבר ּגם ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָוגֹו'

ׁשּסֹובל מׁשה ּדברי ּבמׁשמעּות נסּתּפק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָויתרֹו

העם אצלֹו ׁשּבאים לצד ּכי הא' דרכים. ְְְִִִֶֶַָָָָָב'

וגֹו' איׁש ּבין לדּון הּמצוה על חׁש ְְִִֵַַָָָהּוא

לא העם ּכי והּב' אחרים, ולא הּוא ְְֲֲִִֵַַָָָֹֹלעׂשֹותּה

לזה ּבדבריו, ּׁשּפרׁשנּו מה לצד לזּולתֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָיחּפצּו

עׂשֹות יבחר ּכי מּדבריו הּמּובן ּכנגד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהׁשיבֹו

אמר טֹוב עׂשֹות ימנע ולא ּבעצמֹו ְְְְְֲִִַַַַָָֹהּמצוה

יבאר ּכאׁשר וגֹו' אּתה אׁשר הּדבר טֹוב ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹלא

לא העם ּכי מּדבריו ּׁשּמּובן מה ּוכנגד ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּטעם.

אמר לזּולתֹו ללכת וגֹו'יתרּצּו היהאיעצ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

וגֹו' לעם וגֹו'אּתה ּתחזה אתואּתה וׁשפטּו ְְְְְֱֶֶֶַַָָָָָ

הּמׁשּפט ׁשּיהיה ּדין ּבכל ּפרּוׁש עת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהעם

ּכׁשּידּונּו הּסתם ּומן ּדינים ּבעלי לב' ְְְֲִִִֵֶַַָָָרצּוי

הּגדֹול, ּבּטרח יבחרּו לּמה רצּוי מׁשּפט ְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלהם

ׁשל ּגדֹול ּדבר ּוכׁשּיהיה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִֵֶֶֶָָָָָוהיה

יּוכלּו ׁשּלא הּׁשֹופטים לצד ּבין הּדין ְְְְְִִִֵֶַַַַֹהתעּצמּות

הּכּתֹות ב' יתרּצּו ׁשּלא הּנׁשּפטים לצד ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּׂשג

זה ּפרט לצד ולא ,אלי יביאּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּבמׁשּפטם

ּבּכל: ְִֵַַֹּתתחּיב

Ïaz.יח) Ï·�לֹומר ּכיּכפל להיֹות וגֹו', נבל »…ƒ…ְְִִַַָָֹ

ּבמׁשמעּות ּגדרים ב' ּכליׁש הא' ּתּבֹול, ְְְִִֵַָָָָ

עליו יּקרא הראׁשֹון מּכחֹו ׁשהּוא ּכל ִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּגרע

יכֹול ּפנים ּכל על אבל הּקֹודם לער ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּלאּות

יגיעה. ּבמעט קדם עֹוׂשה ּׁשהיה מה ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹעׂשֹות

הּמֹונע ּגדר ׁשהּוא לּכל הּנרּגׁש הּלאּות הּוא ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהּב'

ּכח, ּבֹו יּׁשאר לא ּכי לצד חפצֹו מעׂשֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹהאדם

מהּלאּותלזה אליו ּׁשּיּגיע מה ּכי אליו אמר ִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האמת ׁשּכפי ׁשעּור אּלא מעט ׁשעּור לא ְֱִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּכח

לֹו אמריּקרא ּׁשּגמר מה והּוא ּתּוכלּתּבֹול, לא ְִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּׁשאמר מה ּכנגד ׁשּכפל אּולי אֹו .לבּד ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעׂשהּו

וגֹו': ּגם אּתה ְַַַָּגם

.‰f‰ ÌÚ‰ Ìb ‰z‡ Ìbּגם אֹומרֹו טעם ««»«»»«∆ְַַַ

מּבעיא לא ירצה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻּבחלּקה

אּלא זה ּבמּצב זּולת,חיל רב ּכי אּתה ּגם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לצדואֹומרֹו יׂשראל ּפרּוׁש הּזה העם ּגם ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

האמּור ּכמעׂשה ּבּדין לזה זה להמּתין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּצריכין

ּתבת ואֹומרֹו וגֹו' וּיעמד ׁשּטרחםּבענין לצד ּגם ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ

(מכילּתא) ז"ל ורּבֹותינּו ּביחיד. מקּבץ ְְְְְִִֵֵַָָָֻאינֹו

וצרי זקנים, הע' אּלּו העם אהרן זה ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו

לצד ואם ּכן, ׁשּפרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו טעם ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָלדעת

לצד אכן ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו לפרׁש להם היה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגם

מּיׂשראל ּגדֹול ס ׁשּימּנה אמר ּבעצתֹו ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו

ׁשמֹונה למנין ּבהם ׁשעֹולה וגֹו' אלפים ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׂשרי

זקנים. ע' יסּפיקּו לא ּכי ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְִִִִֵַַָָֹרבבֹות

אֹומרֹו יתּפרׁש ז"ל הּזקנים.ּולדבריהם מּלבד ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבכל רבּותא ויׁש מׁשה, מּלבד ּפרּוׁש ׁשנית ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוגם

היֹותם לצד והּזקנים מעלתֹו, לצד מׁשה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָאחד,

ּבאֹומרֹו ׁשּנתּכּון אפׁשר אֹו אּתהרּבים, ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּכׁשּיהיּו אנׁשים הּלאּות להם ׁשּיּגיע העם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלרּבֹות

ואֹומרֹו ּבּדין, לזה זה ב'ממּתינים ּפעם ּגם ְְְִִִֶֶַַַַַָ

הּזקנים: עם הּוא ׁשּיצטרף הּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָלרּבֹות
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(æè)ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלימי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈
:äNòŸ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)ãáë-ék Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®¦«¨¥³
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·�∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה "ּכנבל(ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ונלאה ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", זקנים∑z‡ŒÌb‰.עלה וע' וחּור אהרן .לרּבֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ««»ְְְְֲִֵַַֹ

EnÓ „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב החיים.ּכבדֹו אור ƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא)ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ‰‡ÌÈ‰Ï.ּבעצה ÏeÓ ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰∑ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»»¡…ƒ
מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמלְך יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: ּפׁשיטאיתרֹוּכתב אמנם, למׁשה". ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

להּלן ׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא (ּפסּוקׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשעליָך".כא) הּקדׁש "ּברּוח :ְֶֶֶַַָֹ

ÔÈaטז ‡��È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

eÎÏÈÂ ÌÈ�ic ˙BpÓÏ ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡ ‰zÚÓe≈«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿
¯Ó‡ ¯Ó‚Â ,Ì‰È�ÙÏ ÌÚ‰והֹודעּתי »»ƒ¿≈∆¿»«…∆ְְִַ

ּבזּולתי. אפׁשר אי זה ּדבר ּגם ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָוגֹו'

ׁשּסֹובל מׁשה ּדברי ּבמׁשמעּות נסּתּפק ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָויתרֹו

העם אצלֹו ׁשּבאים לצד ּכי הא' דרכים. ְְְִִִֶֶַָָָָָב'

וגֹו' איׁש ּבין לדּון הּמצוה על חׁש ְְִִֵַַָָָהּוא

לא העם ּכי והּב' אחרים, ולא הּוא ְְֲֲִִֵַַָָָֹֹלעׂשֹותּה

לזה ּבדבריו, ּׁשּפרׁשנּו מה לצד לזּולתֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָיחּפצּו

עׂשֹות יבחר ּכי מּדבריו הּמּובן ּכנגד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהׁשיבֹו

אמר טֹוב עׂשֹות ימנע ולא ּבעצמֹו ְְְְְֲִִַַַַָָֹהּמצוה

יבאר ּכאׁשר וגֹו' אּתה אׁשר הּדבר טֹוב ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹלא

לא העם ּכי מּדבריו ּׁשּמּובן מה ּוכנגד ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּטעם.

אמר לזּולתֹו ללכת וגֹו'יתרּצּו היהאיעצ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ

וגֹו' לעם וגֹו'אּתה ּתחזה אתואּתה וׁשפטּו ְְְְְֱֶֶֶַַָָָָָ

הּמׁשּפט ׁשּיהיה ּדין ּבכל ּפרּוׁש עת ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָהעם

ּכׁשּידּונּו הּסתם ּומן ּדינים ּבעלי לב' ְְְֲִִִֵֶַַָָָרצּוי

הּגדֹול, ּבּטרח יבחרּו לּמה רצּוי מׁשּפט ְְֲִִֶַַַָָָָָָֹלהם

ׁשל ּגדֹול ּדבר ּוכׁשּיהיה ּפרּוׁש וגֹו' ְְְְִֵֶֶֶָָָָָוהיה

יּוכלּו ׁשּלא הּׁשֹופטים לצד ּבין הּדין ְְְְְִִִֵֶַַַַֹהתעּצמּות

הּכּתֹות ב' יתרּצּו ׁשּלא הּנׁשּפטים לצד ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּׂשג

זה ּפרט לצד ולא ,אלי יביאּו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹּבמׁשּפטם

ּבּכל: ְִֵַַֹּתתחּיב

Ïaz.יח) Ï·�לֹומר ּכיּכפל להיֹות וגֹו', נבל »…ƒ…ְְִִַַָָֹ

ּבמׁשמעּות ּגדרים ב' ּכליׁש הא' ּתּבֹול, ְְְִִֵַָָָָ

עליו יּקרא הראׁשֹון מּכחֹו ׁשהּוא ּכל ִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּגרע

יכֹול ּפנים ּכל על אבל הּקֹודם לער ֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּלאּות

יגיעה. ּבמעט קדם עֹוׂשה ּׁשהיה מה ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹעׂשֹות

הּמֹונע ּגדר ׁשהּוא לּכל הּנרּגׁש הּלאּות הּוא ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹוהּב'

ּכח, ּבֹו יּׁשאר לא ּכי לצד חפצֹו מעׂשֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹהאדם

מהּלאּותלזה אליו ּׁשּיּגיע מה ּכי אליו אמר ִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

האמת ׁשּכפי ׁשעּור אּלא מעט ׁשעּור לא ְֱִִִֶֶֶַָָָֹֹֻּכח

לֹו אמריּקרא ּׁשּגמר מה והּוא ּתּוכלּתּבֹול, לא ְִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּׁשאמר מה ּכנגד ׁשּכפל אּולי אֹו .לבּד ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעׂשהּו

וגֹו': ּגם אּתה ְַַַָּגם

.‰f‰ ÌÚ‰ Ìb ‰z‡ Ìbּגם אֹומרֹו טעם ««»«»»«∆ְַַַ

מּבעיא לא ירצה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻּבחלּקה

אּלא זה ּבמּצב זּולת,חיל רב ּכי אּתה ּגם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לצדואֹומרֹו יׂשראל ּפרּוׁש הּזה העם ּגם ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

האמּור ּכמעׂשה ּבּדין לזה זה להמּתין ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּצריכין

ּתבת ואֹומרֹו וגֹו' וּיעמד ׁשּטרחםּבענין לצד ּגם ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ

(מכילּתא) ז"ל ורּבֹותינּו ּביחיד. מקּבץ ְְְְְִִֵֵַָָָֻאינֹו

וצרי זקנים, הע' אּלּו העם אהרן זה ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו

לצד ואם ּכן, ׁשּפרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו טעם ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָלדעת

לצד אכן ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו לפרׁש להם היה ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגם

מּיׂשראל ּגדֹול ס ׁשּימּנה אמר ּבעצתֹו ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשראּו

ׁשמֹונה למנין ּבהם ׁשעֹולה וגֹו' אלפים ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׂשרי

זקנים. ע' יסּפיקּו לא ּכי ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְִִִִֵַַָָֹרבבֹות

אֹומרֹו יתּפרׁש ז"ל הּזקנים.ּולדבריהם מּלבד ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבכל רבּותא ויׁש מׁשה, מּלבד ּפרּוׁש ׁשנית ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוגם

היֹותם לצד והּזקנים מעלתֹו, לצד מׁשה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָאחד,

ּבאֹומרֹו ׁשּנתּכּון אפׁשר אֹו אּתהרּבים, ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ּכׁשּיהיּו אנׁשים הּלאּות להם ׁשּיּגיע העם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלרּבֹות

ואֹומרֹו ּבּדין, לזה זה ב'ממּתינים ּפעם ּגם ְְְִִִֶֶַַַַַָ

הּזקנים: עם הּוא ׁשּיצטרף הּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָלרּבֹות
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(ë)úà äzøäæäåzòãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´
:ïeNòé øLà äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì̈¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
éøN íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים∑‡�ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין ‡�ÈL.עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ«¿≈
˙Ó‡∑נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי ·ˆÚ.אּלּו È‡�N∑ׁשּׂשֹונאין ¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈»«ְִֶ

הּוא' דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם נח)את ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ»≈¬»ƒ
אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑היּו אלפים ÌÈMÓÁ.ׁשׁשת È¯N∑אלף .י"ב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ

˙B¯NÚ È¯NÂ∑אל ּתּקןׁשּׁשים ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¿»≈¬»ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבזה
הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלפרׁש,
נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹצא

החיים.ודֹוק) אור ְ

‡È¯B˙‡כ ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï Ô�Òc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
È�a¯ ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÊÁz‰.כא) ‰z‡Âימּנּו ׁשהעם לא ּפרּוׁש ¿«»∆¡∆ְֵֶַָָֹ

ּכי רמז עֹוד יחזה. הּוא אּלא ֱֲִֵֶֶֶֶַָָעליהם

הּוא ּכאּלּו יחׁשב זה ׁשהםלצד ּכיון הּׁשֹופט ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּמצוֹות: חלק ויּטל ְְְִִֵֶַָֹׁשלּוחיו

.ÌÚ‰ ÏkÓאדם ּבני ׁשּיּמצא הגם ּפרּוׁש ƒ»»»ְֲִֵֵֵֶַָָָ

לּדבר, ראּויים הם ּכי ּבעיניו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיראה

עד ּבהם מתרּצה יהיה לא כן ּפי על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאף

ּבכל ׁשּבכּלם הּגדֹול ויּקח העם ּכל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּיבּקׁש

ּבדבריו: הּמנּויֹות הּטֹובֹות מּבחינֹות ְְְְִִִִַַָָָּבחינה

.'B‚Â ÏÈÁ ÈL�‡'ד ּכנגד הּדרגֹות ד' אמר «¿≈«ƒ¿ְְֶֶַַָָ

ׂשרי ּכנגד ּבדבריו, הּמזּכרֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמּנּויים

אמר עצםאלפים ּתּגיד חיל ּתבת חיל, אנׁשי ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

ּוכללּות והּגבּורה והּמּדֹות האׁשר ְְְְְִֶַַַַָָָָהׁשלמת

האלף, ׂשר להיֹות צרי כן ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַָָהּׁשלמּות,

אמר הּמאֹות ׂשרי לצדּוכנגד ּכי אלהים יראי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ירא ּכׁשּיהיה אּלא ּכ ּכל יצטר לא זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּפרט

ודקּדק למאה, ׂשר להתמּנֹות ראּוי ְְְְְֱִִִֵֵַַָָֹאלהים

יראיםלֹומר להיֹות ׁשּצריכין אלהים יראי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַֹ

הּירא ּכי לדעת ל יׁש ּכי הענׁש, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹיראת

ּכי ּבדעּתֹו ׁשּיהיה לצד הוי"ה ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבבחינת

על ויסמ יחטא לפעמים וחּנּון רחּום ְְְְְִִִֶַַַָָֹה'

יראת אבל וכּדֹומה אּפֹו יארי ּכי ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָרחמיו

ׁשּכל ׁשּתמצא ּוכמֹו הּמׂשּכיל, ּתרעיד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהענׁש

הגם הּמׁשּפט מּדקּדּוקי יראים עֹולם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּגדֹולי

וצא ּונכֹונים, יׁשרים ׁשּמעׂשיהם יֹודעים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָּכי

ׁשאמרּו ד') (חגיגה ז"ל חכמינּו מּמאמר ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָּולמד

והביא ׁשמּואל ּכׁשעלה אֹוב ּבעלת ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּבמעׂשה

ּדבריהם, ׁשם יעּין הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעּמֹו

צריכין ּכי אלהים יראי אמר ּכן על ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָֹואׁשר

ּבאין הּמׁשּפט מּדקּדּוקי יראה ּבגדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָלהיֹות

האלפים ּבׂשרי ּכן ּגם יׁשנּה זֹו ּובחינה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָרחמים,

צר ׁשאין אחרים ּפרטים ּבהם ׁשּנֹוסף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

אמר חמּׁשים ׂשרי ּוכנגד הּמאה, ּבׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ׁשּלא הגם זה לגדר ׁשּיסּפיק אמת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאנׁשי

אּלא הּדין עצם יראת ׁשל זֹו לבחינה ְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹהּׂשיגּו

העמדת על ׁשּיׁשּתּדלּו אמת אנׁשי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

עׂשרֹות ׂשרי ּוכנגד נעּדרת, ּתהיה לבל ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָהאמת

יהיּואמר ּובזה זה ּגדר להם ּדי בצע ׂשנאי ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר ודקּדק עׂשרֹות, ׂשרי להיֹות ְְְְֲִִִֵֵַָָראּויים

לא ׂשנאּוי הּדבר להם יהיה ּכי ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׂשנאי

חׁשד יׁש לאּלה ּכי ּתאותם להרחיק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיצטרכּו

יׁשנם הּג' מּדֹות וכל המפּתה מהרׁשע ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּינצחּו

ּביראי יׁשנם הּב' מּדֹות וכל חיל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבאנׁשי

אמת ּבאנׁשי יׁשנּה בצע ׂשנאי ּומּדת ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאלהים,

ויראי אמר לא ולזה מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹוהם

יתקּבצּו ּכּלם אם בצע וׂשנאי אמת ואנׁשי ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹֻוגֹו'

ּבכל וא"ו לֹומר צרי היה א' ּבאדם ְְִַַַָָָָָָָיחד

וּדאי אּלא האחרֹונה ּבחלּקה לפחֹות אֹו ְֲֲֶַַַַַַָָָָָֻאחת

הּפרטים. ּבכל לזה צר ׁשאין ׁשּכתבּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו

המׁשּבח מּמין יּמצא ׁשאם ּפׁשיטא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֻוהּנה

ּנעים, ּומה ּטֹוב מה הּמנּויים לכל ְְְִִֶַַַָָָֻׁשּבכּלן

מּמין מצא ּביׂשראל מׁשה ּכׁשּבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָולזה

לכּלם ׁשּיסּפיק ׁשעּור חיל אנׁשי ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻֻהמׁשּבח

יׂשראל מּכל חיל אנׁשי מׁשה וּיבחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּכאֹומרֹו

יׁשנם ּכי הּפרטים ׁשאר לפרט הצר ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻולא

ּכן ּגם ל יצּדיק וזה חיל, אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּבבחינת

זאת לֹומר ּכּונתֹו ׁשאם יתרֹו, ּבדברי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּפרּוׁשנּו

ּכן ּגם לבחר למׁשה לֹו היה ּכן אם ְְְִִֵֵֶַָָֹועֹוד

חס לֹומר ואין יתרֹו, ּבדברי הרמּוזים ְְְְְִִִֵֵַַָָּכל

אלהים יראי ּביׂשראל מצא לא ּכי ְְְְֱִִִִֵֵָָָָֹֹוׁשלֹום

ׁשּלא ּכדברנּו וּדאי אּלא וגֹו' אמת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹאנׁשי

ׁשחׁש לצד אּלא הּפרטים ׁשאר יתרֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהזּכיר

מּבחינה הּמסּפיק ׁשעּור יּמצא ׁשּלא ְְְְִִִִִִֶַַָָֹיתרֹו

ּכּנזּכר: קטּנה ּבמדרגה מסּתּפק והיה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָהּגדֹולה

È˙È‡¯Âעל ׁשּתּכתב יתרֹו זכה אי לב לתת ¿»ƒƒְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּכּבד הּוא ּכי אמת והן זֹו, ּפרׁשה ְֱִִֵֵֶָָָָידֹו

אּלא ה', ׁשּכּבדֹו ׂשכרֹו והּנה ה' עבד ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָמׁשה

לא אחר ּכבֹוד ּדר לֹו עׂשֹות יכֹול ה' ֲֵֶֶַָָָָֹהיה

ידיעה ּכפחּות וׁשלֹום חס ׁשּיראה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבדר

והׂשּכילם: מדין ּכהן ׁשּבא עד ה' ְְְְִִִֵֶַַָָָֹּבעם

‰‡¯�Âאת ה' להראֹות הּוא הּדבר טעם ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֶַַַַָָ

ודֹור ּדֹור וכל ההּוא הּדֹור יׂשראל ְְְִֵֵַַָָָּבני

וצא ּובהׂשּכלה, ּבהבנה ּגדֹולים ּבאּמֹות יׁש ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֻּכי

ּבני סדר ואפן ּבעצתֹו יתרֹו מהׂשּכלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּולמד

ּדברים מּכירים ּבאּמֹות יׁש ּכי ּבחר אׁשר ְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻאדם

הּבחירה ּבאה לא ּכי ּבזה והּכּונה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻהמאּׁשרים,

יֹותר והּכרה הׂשּכלה ּבהם ׁשּיׁש לצד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּביׂשראל

הא יתרֹו הׂשּכלת האֹות ל וזה האּמֹות, ְְְְִִֶַַָָָָָֻמּכל

והׂשּכלתם יׂשראל חכמת מרב לא ּכי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹלמדּת

ּולאהבת עליֹון לחסד אּלא ּבהם ה' ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָּבחר

ּדאמר למאן זה טעם לח יערב ויֹותר ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָהאבֹות.

ּכי ּבא ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו קט"ז.) ְְִִִֶַַָָָֹ(זבחים

ׁשהגם לֹומר ּתֹורה מּתן קדם זה על ה' ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹנתחּכם

ּפי על אף מּיׂשראל חכמים יֹותר ּבאּמֹות ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּיׁש

זה ועל ּבנּו, ּובחר אליו ה' הביא אֹותנּו ְִֵֵֵֶַַָָָָכן

מּצד ּבנּו ּבחר לאׁשר לׁשּבח עלינּו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבפרט

יׁש ּתֹורה מּתן אחר ּדאמר למאן ּגם ְְֲֵַַַַַַָָָָָחסדיו.

הּכּונה להראֹות קדם ּביאתֹו ּׁשּסּדר ּבּמה ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹטעם

נגלית הּנזּכרת הּכּונה אין זה ׁשּזּולת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנזּכרת

ְֵָוהבן:
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Ú˙.כב) ÏÎaמׁשה ׁשהיה ּבזמן אפּלּו רמז ¿»≈ְֲִִֶֶַַָָָ

וכּדֹומה ותֹורֹותיו ה' חּקי ּבקּבלת ְְְֵֶַַַָָָֻעסּוק

ּכן ּׁשאין מה עת ּבכל יׁשּפטּו ּפנּויים הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאּלּו

מׁשה: עׂשֹות ֲֶָיכֹול

.e‡N�Â EÈÏÚÓ Ï˜‰Âּׁשאני מה ּכי ּפרּוׁש ¿»≈≈»∆¿»¿ֲִִֵֶַ

ּתׁשּפט ׁשּלא לא מעלי להקל ל ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹֹאֹומר

אּלא הּגדֹול הּדבר ּפרּוׁשאּלא אּת ונׂשאּו ְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

זֹו: ּבמלאכה ּתהיּו והם ְְְִִֵַָָָאּתה

B‚Â'.כג) EeˆÂ 'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ì‡לדעת צרי ƒ∆«»»¿¿ƒ¿¿ִַַָָ

אֹומרֹו הּואּכּונת ּבּגבּורה להּמל אם ,וצּו ְְְְְִִִֵַַַָָָ

(ּפסּוק ּדכתיב אחת ּפעם ּכן לֹו אמר ּכבר ְְִִֵֵַַַַַָָָאֹומר

ּבכפל ּצר ּומה ,עּמ אלהים ויהי איעצ ְְֱִִִִִֶֶֶַָָֹֹי"ט)

על ּתׁשּובה לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּדברים.

מעצמֹו מֹונע הּוא סֹוף ּכל סֹוף ּכי ּׁשּיטען ְְִִֵֵֶַַַָֹמה

ה מּמּדת ואין מעליהםהּמצוֹות להקל ּצּדיקים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לעמל אדם ּכי ייגע וכי ייעף ּכי הגם ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמצוֹות

אמר לזה מצוה, ׁשל ּבעמלּה ה') (אּיֹוב ְֲִִֶֶַַָָָָָָיּוּלד

הּואאליו ידּוע הּנה ּכי ּפרּוׁש וגֹו' אלהים וצּו ְְְֱִִִִֵֵֵַָָֹ

ּולמד וצא נביא, לאיׁש יצטר אׁשר הּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעצם

מלא אליו ּבדּבר י') (ּדניאל ּדניאל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמּמאמרי

ׁשאמרּו ּתמצא ולזה אל, לדּברֹות ּתׂשּכיל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּומּזה

על אּלא ׁשֹורה נבּואה אין ל"ח.) (נדרים ְְִֵֶַָָָָז"ל

יארע ולא ּגּופֹו זּכ מׁשה ּכי אמת והן ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַֹּגּבֹור,

יכֹול לא ּפנים ּכל על אבל ּכח, הּתּׁשּות ֲִַַַַָָָָֹֹלֹו

ולזה ּבטבעֹו. חּלׁש ּכׁשּיהיה ּכ ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלהתאּזר

להתקּים ׁשּיכֹולה זֹו ּבמצוה יוּתר ּכי אליו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר

ׁשאינּה הּנבּואה מצות ׁשּיקּים ּכדי אחרים ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל

אֹומרֹו והּוא זּולתֹו, ידי על להתקּים אםיכֹולה ְְְְְְִִֵֵַַָָ

וגֹו' אלהיםאת יצּו ּכאׁשר ּפרּוׁש אלהים וצּו ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַֹֹ

הּתֹורה ּבהֹודעת מצּו הּוא אׁשר ְְְְֲִֶַַַַָָהּמצוֹות

ּכח ּב יהיה ּפרּוׁש ּבהם עמֹוד ּתּוכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוהּמצוה

עמידה לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ּכי ואּולי ּבהם. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹלעמד

מעּמד הּנבּואה לקּבל ּכח ּבֹו יהיה ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻלֹומר

ׁשאר ּכי קע"א.) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַָָֹּכאֹומרם

ּכן ּׁשאין מה ּפניהם על נֹופלים היּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים

ל"ד (ׁשמֹות וגֹו' ׁשם לי ונּצבּת ּדכתיב ְְְְְִִִִֶַָָמׁשה

אם ולזה כ"ח), ה' (ּדברים עּמדי עמד ּפה ְְֲִִִִֶָָָֹֹב')

מּצּדיק ׁשּיגרע סּבה לֹו יהיה זה מעליו יקל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא

עמֹוד: יּוכל ולא וׁשלֹום חס ְְֵַַָָֹעינֹו



עי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy

(áë)ìãbä øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ
éìà eàéáééìòî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëå EE ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðå§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑,צּוּויוידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה "והּכֹותּדבר לּבֹו", את "והכּבד ּכמֹו והקל, .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הֹווה לׁשֹון מֹואב", החיים.את אור ְֶֶָ

(âë)ãîò zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï‡ EeˆÂ∑,עמד ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות יצּוה אם ּבּגבּורה, על(מכילתא)הּמל יעּכב ואם ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
לעמד ּתּוכל לא – יד.‰f‰ ÌÚ‰ Ïk Ì‚Â∑עּמ עּתה הּנלוים זקנים וע' ואביהּוא נדב החיים.(מכילתא)אהרן, אור ְֲַַָֹֹ¿«»»»«∆ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹ

ß hay b"i iyily mei ß

(ãë)øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå: ©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
íéMîç éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬£¦¦−

úøNò éøNå: §¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)ïeàéáé äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨¨−§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑עּמא ית ‰Ì.ןמית∑Ôe‡È·È.ודינין eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו ּכמֹו:(רות ּתעבּורי" "לא ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָƒ¿≈ְְְְֲִִֵַֹֹ
ּומקראֹות ידּונּון, ייתּון וידּונּון מתרּגמין לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים מקראֹות אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻ'לא

עׂשּיה לׁשֹון .הּללּו ְֲִַָָ

(æë):Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

Ìb˙tכב Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôe�e„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôe�e„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
È�a¯ ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈ�È„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe�‡ ÔÈ�Èc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ú˙.כב) ÏÎaמׁשה ׁשהיה ּבזמן אפּלּו רמז ¿»≈ְֲִִֶֶַַָָָ

וכּדֹומה ותֹורֹותיו ה' חּקי ּבקּבלת ְְְֵֶַַַָָָֻעסּוק

ּכן ּׁשאין מה עת ּבכל יׁשּפטּו ּפנּויים הם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָאּלּו

מׁשה: עׂשֹות ֲֶָיכֹול

.e‡N�Â EÈÏÚÓ Ï˜‰Âּׁשאני מה ּכי ּפרּוׁש ¿»≈≈»∆¿»¿ֲִִֵֶַ

ּתׁשּפט ׁשּלא לא מעלי להקל ל ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹֹאֹומר

אּלא הּגדֹול הּדבר ּפרּוׁשאּלא אּת ונׂשאּו ְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

זֹו: ּבמלאכה ּתהיּו והם ְְְִִֵַָָָאּתה

B‚Â'.כג) EeˆÂ 'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ì‡לדעת צרי ƒ∆«»»¿¿ƒ¿¿ִַַָָ

אֹומרֹו הּואּכּונת ּבּגבּורה להּמל אם ,וצּו ְְְְְִִִֵַַַָָָ

(ּפסּוק ּדכתיב אחת ּפעם ּכן לֹו אמר ּכבר ְְִִֵֵַַַַַָָָאֹומר

ּבכפל ּצר ּומה ,עּמ אלהים ויהי איעצ ְְֱִִִִִֶֶֶַָָֹֹי"ט)

על ּתׁשּובה לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון ואּולי ְְְְִִֵֶַַַַַָָהּדברים.

מעצמֹו מֹונע הּוא סֹוף ּכל סֹוף ּכי ּׁשּיטען ְְִִֵֵֶַַַָֹמה

ה מּמּדת ואין מעליהםהּמצוֹות להקל ּצּדיקים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לעמל אדם ּכי ייגע וכי ייעף ּכי הגם ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמצוֹות

אמר לזה מצוה, ׁשל ּבעמלּה ה') (אּיֹוב ְֲִִֶֶַַָָָָָָיּוּלד

הּואאליו ידּוע הּנה ּכי ּפרּוׁש וגֹו' אלהים וצּו ְְְֱִִִִֵֵֵַָָֹ

ּולמד וצא נביא, לאיׁש יצטר אׁשר הּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעצם

מלא אליו ּבדּבר י') (ּדניאל ּדניאל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָמּמאמרי

ׁשאמרּו ּתמצא ולזה אל, לדּברֹות ּתׂשּכיל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּומּזה

על אּלא ׁשֹורה נבּואה אין ל"ח.) (נדרים ְְִֵֶַָָָָז"ל

יארע ולא ּגּופֹו זּכ מׁשה ּכי אמת והן ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַֹּגּבֹור,

יכֹול לא ּפנים ּכל על אבל ּכח, הּתּׁשּות ֲִַַַַָָָָֹֹלֹו

ולזה ּבטבעֹו. חּלׁש ּכׁשּיהיה ּכ ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלהתאּזר

להתקּים ׁשּיכֹולה זֹו ּבמצוה יוּתר ּכי אליו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר

ׁשאינּה הּנבּואה מצות ׁשּיקּים ּכדי אחרים ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל

אֹומרֹו והּוא זּולתֹו, ידי על להתקּים אםיכֹולה ְְְְְְִִֵֵַַָָ

וגֹו' אלהיםאת יצּו ּכאׁשר ּפרּוׁש אלהים וצּו ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַֹֹ

הּתֹורה ּבהֹודעת מצּו הּוא אׁשר ְְְְֲִֶַַַַָָהּמצוֹות

ּכח ּב יהיה ּפרּוׁש ּבהם עמֹוד ּתּוכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוהּמצוה

עמידה לׁשֹון לֹומר ּדקּדק ּכי ואּולי ּבהם. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָֹלעמד

מעּמד הּנבּואה לקּבל ּכח ּבֹו יהיה ּכי ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻלֹומר

ׁשאר ּכי קע"א.) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַָָֹּכאֹומרם

ּכן ּׁשאין מה ּפניהם על נֹופלים היּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנביאים

ל"ד (ׁשמֹות וגֹו' ׁשם לי ונּצבּת ּדכתיב ְְְְְִִִִֶַָָמׁשה

אם ולזה כ"ח), ה' (ּדברים עּמדי עמד ּפה ְְֲִִִִֶָָָֹֹב')

מּצּדיק ׁשּיגרע סּבה לֹו יהיה זה מעליו יקל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא

עמֹוד: יּוכל ולא וׁשלֹום חס ְְֵַַָָֹעינֹו
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èé(à)íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia©´©¤½¨−¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ּתֹורה(שבת ּדברי ׁשּיהיּו הּזה? ּבּיֹום מהּו ההּוא. ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי החיים.חדׁשים אור ְְֲִִִֶַָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר ׁשּמּׁשםלּמה ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
מרפידים נסיעתן אף ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנסעּו?

Ï‡¯NÈ.(מכילתא)ּבתׁשּובה ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ּובמחלקתּכאיׁש ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ׁשאר .(מכילתא)אבל ְִָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
¯‰‰ נגד,(מכילתא)∑�‚„ מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרחלמזרחֹו, החיים.ּפנים אור ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)øää-ïî ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«

Ï‡¯NÈא È�a ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

„È�ÈÒב ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏË�e¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È�·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ÈLÈÏM‰ L„Áaּׁשּקדם למה הּנה «…∆«¿ƒƒ¿ְִֵֶַַָ

חׁשקֹו וגדל ּביׂשראל יתּבר חּבתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעצם

לּמה ּתקׁשה הּתֹורה זאת ארּוסתם להם ְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹלתת

ּכי הּׁשליׁשי חדׁש עד הּתֹורה מּתת ה' ְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹנתעּכב

מּבא חֹוׁשק יתעּכב ׁשּלא היא האהבה סימני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹמן

ׁשאפּלּו מצינּו הלא הּדר לצד ואם ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹלחׁשּוקתֹו.

(סנהדרין הארץ לֹו קפצה אברהם עבד ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלאליעזר

ׁשּכן ּומּכל ליצחק אּׁשה לקחת ּבלכּתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָצ"ה.)

הארץ ּתקּפץ ראׁש נׂשיאת לחתּונת וחמר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוקל

ּבא ּכן על אׁשר לּה, יצטרכּו אם הּׁשמים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוגם

לא ּכי לּדבר אמּתלא ונתן הּוא ּברּו ְְְִַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש

הכׁשרת לצד אּלא הּסֹובב הּוא החׁשק ְְִֵֵֶֶַַַַַָָמעּוט

ׁשהיּו לצד ראּויים יׂשראל היּו לא ּכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהחתן

לסּפר והצרכּו ּביניהם לנּדה והיּו הּטמאה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבארץ

נקּיים ז' ּכדר ׁשּבתֹות ׁשבע טהרתם ְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָספירת

אֹומרֹו והּוא צ"ז:) ח"ג (זהר לזבה ה' צּוה ְְְֲִֶַָָָֹאׁשר

מארץ יציאתם לסּבת ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָלצאת

החדׁש עד הּדבר עּכבת הּסֹובב הּוא ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹמצרים

ּבּיֹום ּבֹו הכׁשרתם ימי ּכׁשּקרבּו ּכי והראיה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָהּג',

אֹומרֹו והּוא ּבאּו, ּבּיֹום ּבֹו הּזהנסעּו ּבּיֹום ְְְֶַַַָָ

ּבדבריהם הּובא וכן ּבאּו, ּבּיֹום ּבֹו ׁשּנסעּו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּפרּוׁש

והצצּתי ּבאּו. ּבֹו ׁשּנסעּו ׁשּבּיֹום פ"ז:) (ׁשּבת ְְְִֵֶֶַַַָָָז"ל

ּביׂשראל יתּבר חׁשקֹו עצם ואראה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבענין

ה' הטריחם לּמה ּבהעיר מעׂשיו מּתֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּנּכרת

עדין ׁשּכתבנּו לסּבה ואם הּג'. החדׁש עד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּדר

למדּבר ּולהּגיע הארץ לקּפץ לֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּתקׁשה

ׁשבּועֹות ז' ספר עד יתעּכבּו וׁשם ּבּיֹום ּבֹו ְְְְִִַַַַָָֹסיני

ּכּנזּכר: הּכׁשר זמן ְְְְִִֶֶַַַַויהיה

ÔÎ‡,ליׂשראל הּתֹורה נתינת חׁשק עצם יּגיד זה »≈ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

רצה לא ּבהם הּוא ּברּו חׁשקֹו לגדל ְְִֶֶֶָָָָֹֹּכי

ּבבית חתּנה ּבלא אר זמן ּולהתעּכב ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹֻלהביאם

מקֹום, ּברחּוק הּימים ממעיט היה ולזה ְְְְִִִֶַַַָָָָָחתנּות,

וחׁשּוקתֹו מחׁשּוק ּדברים ׁשל ׁשעּורן ל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָותּקח

זמן ּכל אליה מּבֹוא ּבעּכבתֹו יצטער לא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכי

ּכּלה עלתה לא ועדין ּדֹודים עת הּגיעֹו ְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא

לא ּבחּפתּה ּכּלה ּבעת כן לא אׁשר ְְְֲֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻּבחּפתּה

אליה: ּביאתֹו לעּכב ּכח ְֲִֵֵֶַַַָָֹֹיעצר

ÌÈ„ÈÙ¯Ó.ב) eÚÒiÂהּמקּדם אחר לּמה קׁשה «ƒ¿≈¿ƒƒְִֵֶַָָָָֻ

ּפסּוק קדם להקּדים לֹו היה זה ּפסּוק ְְִִֶֶַָָָָֹּכי

על ׁשהּוא ואּולי סיני, מדּבר ּבאּו ׁשאמר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלפניו

מקלקלת אהבה ק"ה:) (סנהדרין אֹומרם ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָּדר

זה הּוא ּכי ׁשּלהיֹות המאחר, להקּדים ְְְְִִִֶֶַַַָָֻהּׁשּורה

לעליֹונים לעֹולם לּתֹורה לּבֹורא המקּוה ְְִֵֶֶַַַָָָָֻיֹום

ּומצּפים יֹוׁשבים והם ּומּיֹוםהּבריאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָולּתחּתֹונים

ּכׁשהּגיעּו לזה סיני. מדּבר יׂשראל ּבני יבֹואּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתי

קדמה ותכף הּדבר סדר לסּפר ּכח עצרּו לא ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּמה

ּבאֹומרֹו חׁשּוקההֹודעה הּגיע וגֹו' ּבאּו הּזה ּבּיֹום ְְְִִֶַַַַָָָָ

ּכי וארץ ׁשמים וׂשמחּו וחׁשּוק לחֹוׁשק ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָונחׁשק

חזר ּכ ואחר ותקותּה הּבריאה ּתכלית הּוא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָזה

ּדברים: ׁשל ּפרטן להֹודיע ְְְִִֶַַָָָָהּכתּוב

B¯ÓB‡ „BÚ ¯ÈÚ‰a ‰ˆ¯È „BÚמדּבר וּיבאּו ƒ¿∆¿»ƒ¿ְִַַָֹ

ּבאּו ׁשּלפניו ּבּכתּוב אמר ּכבר והלא ְְֲִֶַַַַָָָָָָֹסיני

לֹומר הצר לּמה לדעת צרי עֹוד סיני. ְְִִִַַַַַָָָָָֻמדּבר

ּבמקֹום ּכי הּדבר הּוא מּובן הלא ּבּמדּבר ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹוּיחנּו

חנּו: ִָָָּביאתם

ÔÎ‡הם ענינים ג' להקּדים הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְְִִִֵַַַַָָָ

הּתֹורה לקּבלת ההכנה ְְֲִֵַַַַָָָָעּקרי

ׁשּדי נחלת להנחילם ה' נתרּצה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבאמצעּותם

הּנעימה: ּתֹורתנּו ְִִֵַָָהיא

הּתֹורה‰‡' ּבעסק והתעּצמּות התּגּברּות הּוא »ְְְְְְִִֵֶַַַָ

הּׂשגתּה, הּמפסיד עׂשב הּוא העצלּות ְְִִֵֶַַַַָָָָּכי

לּתֹורה ה' ׁשּיזּכירּנּה מקֹום ּכל ּכי ּתמצא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָולזה

ׁשּימית ּגדר עד ואמץ חזק לׁשֹון לֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹידקּדק

זאת י"ד) י"ט (ּבּמדּבר ּדכתיב עליה ְְְִִִֶַַָָָֹעצמֹו

(ׁשּבת ז"ל ודרׁשּו וגֹו' ימּות ּכי אדם ְְְִַַָָָָָָהּתֹורה

ידקּדקּו ז"ל רּבֹותינּו כן ּכמֹו וכּו', ְְְְְֵֵַַפ"ג:)

הּתֹורה הׁשּתּדלּות הּתֹורה עסק לֹומר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּבהזּכרתּה

חפץ ּבספרי ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ּכמֹוהּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָורּבים

הּׁש"ס מּמּסכּתֹות קצת על ׁשחּברּתי ְְְִִִֶֶַַַַַָה'

פ"ח:) (ׁשם ז"ל רּבֹותינּו ּבמאמר ְְְֲִֵַַַַָּבקטנּותי

ההּׂשגה ּתּׂשג לא ּכי ותראה כּו' ּבּה ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֻלּמימינים

הּכתּוב אמר זֹו ּוכנגד ּגדֹול, ּבהתעּצמּות ְְְְִֶֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשּמּמּנּו מקֹום להֹודיע ּבא לא מרפידים, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹוּיסעּו

ּתחנֹותם, קדם להקּדימֹו לֹו היה ּכן ׁשאם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹנסעּו

ידים רפיֹון מּבחינת ׁשּנסעּו לֹומר נתּכּון ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאּלא

(סנהדרין ז"ל רּבֹותינּו ּכן ׁשּדרׁשּו ׁשּמצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּכמֹו

יׂשראל עם וּיּלחם ח') י"ז (לעיל ּבּפסּוק ְְִִִֵֵֶַַָָָק"ו.)

נסעּו עּתה והן ּכאן. עד ידים ּברפיֹון ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּברפידים

מּׂשא עבֹודת לעבד עצמם והכינּו זֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹמּבחינה

אֹומרֹו והּוא ה', סיני.ּבנעם מּדּבר וּיבאּו ְְְְִִַַַַָֹֹ

ÔÈ�ÚÂּתֹורה ּדברי אין ּכי והענוה הּואהּׁשפלּות ב' ¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ּומׂשים עצמֹו ׁשּמׁשּפיל ּבמי אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָמתקּימין

זהאמר ּוכנגד ּכמדּבר, ּפרּוׁשעצמֹו ּבּמדּבר וּיחנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

עליו: ּדֹורכים ׁשהּכל וענוהּכּמדּבר ׁשפלּות ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹלׁשֹון

ÔÈ�ÚÂּבהתחּברּות חכמים יעּוד ּבחינת הּוא ג' ¿ƒ¿»ְְְְֲִִִֵַַָ

ּבבד ּבד ׁשּיהיּו לא ותמים ׁשלם ְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבלב

הּבּדים חרבאל ג') (ירמיה הּכתּוב אמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליהם

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È�·Ï „Èb˙Â∑ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש החיים.(מכילתא)ודקּדּוקין, אור ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה זה ויחּדדּו יחד יתועדּו אּלא ס"ג.), ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ(ּברכֹות

אמר זה ּוכנגד לזה, זה ּפנים ׁשםויסּבירּו וּיחן ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אחד, ּכאיׁש יחד ּכּלן ׁשּנעׂשּו יחיד לׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל

הּתֹורה: לקּבלת ראּויים הם עּתה ְְְִֵֵַַַַָָָוהן

B‚Â'.ג) ‰ÏÚ ‰LÓeעלה לּמה לדעת צרי ∆»»¿ִַַָָָָָָ

לדעת צרי עֹוד ה'. לֹו ׁשּיקרא קדם ְִִֶֶֶַַָָָֹמׁשה

אל לֹומר לֹו היה להר אם עלה, מקֹום ְִֵֶֶַָָָָָָָלאיזה

רּבה (ׁשמֹות אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ּבפרּוׁש. ְְְְֵֵַַָָָָההר

ס"ח) (ּתהּלים הּכתּוב ׁשאמר הּוא זה ְִִֶֶַַָָפכ"ח)

וגֹו לּמרֹום ּכיעלית עֹוד קׁשה ּולדבריהם .' ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ההר מן אליו הּקריאה היתה ּכ ׁשאחר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמצינּו

ּכבר הּוא ואם ההר מן וגֹו' וּיקרא ְְְְְִִִִִַָָָָּדכתיב

נמּו מּמקֹום לּקריאה ּמקֹום מה לּׁשמים ְִִִַַַַָָָָָָָעלה

אמר לּמה לדקּדק יׁש עֹוד עליֹון. ְְְְֵֵֶַַָָָָלמקֹום

ּכמֹו ה' אל אמר ולא האלהים אל ְְֱִֶֶַַָָָֹֹהּכתּוב

וגֹו': ה' אליו וּיקרא אמר ְְִֵֶֶַַָָָֹׁשּגמר

ÔÎ‡ואמר ה' ׁשּקדם להיֹות הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֶַַַַַָָָָ

ּבהֹוציא י"ב) ג' (לעיל ּבּסנה ְְְְֲִֵֶֶַלמׁשה

הּזה, ההר על האלהים את ּתעבדּון העם ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הּתֹורה, קּבלת מקֹום הּוא ׁשם ּכי מראהּו ְְִֵַַַַָָָהּוא

מׁשּפט מׁשה עׂשה ׁשּמה ּבהּגיעֹו ּכן על ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

הצר ולא ההר אל ועלה וקדם נאמן ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעבד

נגד ּדכתיב ּבסמּו ׁשהזּכירֹו ּכיון ההר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהזּכיר

ואֹומרֹו עלה, ּומׁשה אֹומרֹו חֹוזר ועליו ְְְְֵֶָָָָָָההר

ּׁשּיכּות מה ּכי עלּיתֹו טעם הּוא האלהים ֱֲִִִֶַַַַָָָֹאל

אצלֹו ׁשּקדם האלהים אל אמר לזה זֹו ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעלּיה

הּזה ההר על האלהים את ּתעבדּון ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהּבֹורא

אליו ה' ׁשּיקרא עד מתעּכב היה אם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזה

ּתכף לזה ּבּדבר, חׁשק ּומעּוט התרּׁשלּות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיראה

לֹו ּׁשּקדם מה וזּולת ועלה, עצמֹו והכין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָקדם

היה לא האלהים את ּתעבדּון ה' ְְֱֲִֶַַַַָָָֹֹּבמאמר

הּדקּדּוקים ּכל נתיּׁשבּו ּובזה ההר. אל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָעֹולה

לדברי סתירה זה ּבפרּוׁש ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשּדקּדקנּו.

לּמרֹום עלית ׁשם) (שמו"ר ׁשאמרּו ז"ל ְִֵֶַַָָָָָרּבֹותינּו

ה' ׁשהרּכין מקֹום ׁשהּוא ההר ּבעלּיתֹו ְֲִִִִֶֶַָָָָּכי

לּׁשמים: עֹולה נמצא הּוא הּנה עליו ְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשמים

.'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂועלה הּוא ּכׁשּקדם ּפרּוׁש «ƒ¿»≈»ְְֵֶַָָָ

ּכי לדעת ל ויׁש ה'. לֹו קרא ְְִֵֵֶַַָָָּתכף

אֹותּה לּמזמין אּלא ּתקּדים לא הּקדּׁשה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֻּבחינת

ח"ג (זהר ז"ל מאמרם והּוא הּדבר, על ְֲִֵַַַַָָָָֹּומעיר

ּדלעילא, אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָצ"ב)

יעלה ואד ו') ב' (ּבראׁשית אֹומרֹו סֹוד ְְְְֲִֵֵֶַוהּוא

האדמה, ּפני ּכל את מּלמעלה והׁשקה הארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָמן

ּבאֹומרֹו עׂשהוירמז ּוגדּלה יקר לׁשֹון וּיקרא ְְְְְְְְִִַָָָָָֹֻ

ּבּדבר: ּוזריזּותֹו הכנתֹו על למׁשה ְְֲִֶַַָָָָה'

.¯Ó‡Ï ¯‰‰ ÔÓּבא ה' ּדבר ּכי לצד ּפרּוׁש ƒ»»≈…ְְִֵַַָ

על ה' ירד לא עדין ּכי הּׁשמים ׁשמי ְֲִִִִֵַַַַַָָֹמן

ּכי הּכתּוב להֹודיענּו ּבא ּכן על אׁשר סיני, ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהר

יׁשמע ּומּׁשם הר ּדר ׁשּיעבר הּקֹול על ה' ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹצּוה

יּׁשמע לא ּגם לצדדין יפנה ולא אמריו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

יבֹוא להר אּלא להר ׁשּיּגיע קדם מׁשה ְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאזן

ׁשעּור הּוא וזה אליו. נׁשמע יהיה ההר ְְְִִִִֵֶֶָָָָּומן

ׁשםהּכתּוב ׁשּׁשמֹו מּמקֹום ה' אליו וּיקרא ְְִִֵֶַַָָָָָ

זֹו ּוקריאה מןּכּידּוע ּפרּוׁש לאמר ההר מן ְִִִֵֵַַָָָָֹ

מן ולא קדם ולא האמירה התחיל ְְְֲִִִִֶָָָָֹֹֹההר

היה לאמר ּתבת הּכתּוב אמר לא ואם ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּצדדים,

ּוכבר ההר מן היה הּקריאה התחלת ּכי ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָּבּנׁשמע

הּוא: כן ולא ׁשּמה ׁשכינה ְְְִֵָָָָָֹירדה

.'B‚Â Ì˙È‡¯ Ìz‡ 'B‚Â ¯Ó‡˙ ‰kצרי ……«¿«∆¿ƒ∆¿ִָ

ּכפל לּמה וגֹו'לדעת וגֹו'.תאמר ותּגיד ְְְֵַַַַַָָָָֹ

ּבית פכ"ח) רּבה (ׁשמֹות אמרּו ז"ל ְְְֵֵַַָָורּבֹותינּו

ולבני ר מענה יאמר ולהם הּנׁשים הם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיעקב

לא הלא וקׁשה ּכגידים. קׁשים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹיׂשראל

ׁשליחּות מיני ב' ּבדבריו ה' ׁשאמר ְְִִִִֵֶַָָָָמצינּו

אם ונׁשים אנׁשים יחד לכּלם א' לׁשֹון ְְֲִִִֶַַָָָָָֻאּלא

יחד רּכים הם ואם יׁשמעּוהּו יחד קׁשים ְְְִִִִֵֵַַַַַָהם

יׁשּנה מׁשה ׁשּכׁשּידּבר לֹומר ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַיׁשמעּוהּו.

הלא ּכי וׁשלֹום חס הּנדּבר מּסדר לׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמענה

(ּפסּוק אליו אמר ה' ּדברי ּבסֹוף ּכי ְְְִִִֵֵַָָָָּתמצא

יׂשראל ּבני אל ּתדּבר אׁשר הּדברים אּלה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָו')

ּפחֹות לא לׁשֹונם וזה (מכילּתא) ז"ל ְְְְְְִֶָָָָֹואמרּו

אל אֹומרֹו ּכּונת ּכי ולכׁשּנאמר יֹותר. ּבניולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אׁשר ּדר יחסר האנׁשים, על הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

ל ּבֹו ּדבריםידּבר רֹואה אני אין ּגם ּנׁשים, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

המחּיים ּדברים אּלא לאנׁשים ה' ּבדברי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָקׁשים

הּנפׁש. ֶֶֶַאת

ÔÎ‡וקדם הּדר זה על הּוא ה' ּדברי ּכּונת »≈ְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכי הּתֹורה מּכל אצלנּו הּמּׂשג ְְִִִֵֶַַַָָָֻאקּדים

ויֹותר להטיב הם מּדֹותיו יׂשראל אלהי ְְְֱִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהאדֹון

לגדל וזה להטיב, חׁשקֹו המקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹמחׁשק

לבני מהּמה ויֹותר טּובֹו, ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהפלגת

ׂשכרנּו להרּבֹות יתּבר הּוא ּומתחּכם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָיׂשראל,

והּנה ה'. יחּפץ אׁשר הּוא זה ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹוטֹובתנּו

ּתֹורת המקּים ׂשכר ּכי ּדעּתֹו ׁשּגּלה לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָמצינּו

מהעֹוׂשה מחצה הּוא מּיראה ּומצוֹותיו ְְֱִִִֵֶֶָָָָה'

ׂשכר ּבהֹודעת הּבאים ּכתּובים מּב' ְְְֲִִִֵַַַַָָָמאהבה

ּדֹור לאלף ט') ז' (ּדברים אמר ּבאחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּמצוֹות

ודקּדק לאלפים ו') כ' (לקּמן אמר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּובאחד

וׂשר מּיראה הּׁשֹומר ׁשהּוא האלף ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבׂשר

יׁש והּנה מאהבה. לעֹוׂשה ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהאלפים

ּתסּפיק לא ּכי רעה ּגֹורם צד האהבה ְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹּבבחינת

איזה עבֹור לבל ּבתמידּות להּׁשמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלבעליה

לּבֹורא קרבתֹו ׁשּמּצד יאמר ּכי ּבאקראי ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּפעם

וסדר ּכמנהג זה על עליו יקּפיד לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוחביבּותֹו

מּמׁשה ּבענין ּולהׂשּכיל הּנבראים, ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהרגיל

ה' עם וחּבתֹו קרבתֹו רב לצד ּכי למד ְְְִִִֵַַָָָָָֹאּתה

ּביד נא ׁשלח י"ג) ד' (לעיל אליו ודּבר ְְְְִֵֵֵַַַָָָׁשגג

הּצלּת לא כ"ב), (ה' וגֹו' הרעתה לּמה ְְְֲִִֵַָָָָָֹֹּתׁשלח,

ה' לפני קרבתֹו גדל סּבה היה וזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹוגֹו',

ׁשּלא אחר ׁשאדם ּפׁשיטא ּכי הּיראה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנתקררה

ופחד. אימתה עליו ּתּפל ּכ ּכל קרב ְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹיהיה

ּכמֹו יחׁשב כן לא צבאֹות ה' האדֹון ְְְְִֵֵַָָָֹֹוהּנה

יּׂשא לא אׁשר י"ז) י' (ּדברים הּכתּוב ְֲִִֶֶַַָָָָֹׁשאמר

על ּביֹותר אדרּבה ויקּפיד וגֹו' ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָֹּפנים

אפּלּו עברֹו על מרּבה ּבתֹוספת ליּסרֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַָָֻאהּובֹו

ּכאֹומרֹו ׁשּבּקּלים הּקּלה על ואפּלּו אחת ְְֲִִֶַַַַַַַַַַָּפעם

ז"ל ואמרּו מאד נׂשערה ּוסביביו נ') ְְְְְְֲִִִִָָָֹ(ּתהּלים

הּׂשערה, ּכחּוט חסידיו עם ׁשּמדקּדק נ'.) ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ(ב"ק

ה' חׁשב הּתֹורה נתינת ּבעת ּכן על ְְֲִֵֵֶַַַַַָָואׁשר

ּולפניו הּתֹורה ּבקּבלת להֹועיל טֹובֹות ְְְְִַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ויׁש וחּבה אהבה ּדברי לדּבר א' ּדרכים, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָב'

ׁשקל מאהבה ּכׁשּיקּבלּוה טֹוב ּדבר ּתכלית ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה

אחר צד ּבזה ויׁש ּבׂשכרם, הּוא ּכפּול ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּקדׁש

ּבפרט ידקּדק לא לפעמים מאהבה העֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכי

המגעּגעֹו ּבנֹו עם האב ּכדר מהּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאחד

הּמֹורא ּבחינת עליו ׁשאין ּכיון ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוהמׁשעׁשעֹו

מחמת הּתֹורה קּבלת ּכׁשּתהיה ּכן ּׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמה

אחד ּדקּדּוק על לפחד הּירא מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיראה

עץ לׁשמר עֹומד ּתמיד ונמצא מרּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכעבד

(ירּוׁשלמי ז"ל. ּבדבריהם הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַהחּיים

קׁשים ּדברים לדּבר הּוא ב' ודר ְְְְִִֵֶֶַָָָּברכֹות).

ואימת מרה ּבזריקת עבּדֹו על ׁשּגֹוזר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמל

יזלזלּו ׁשּלא טֹוב ּתכלית ּבזה ויׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַָֹמלכּות,

ּבאקראי ואפּלּו הּתֹורה מצוֹות מּכל ְְְְֲִִִַַַַַַָָּבאחת

מּׂשכר ׂשכר מחצית ׁשּמּגיעם אּלא ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָועראי

מאהבה: ּבעׂשֹותם ֲֲִֵַַַַָָָהּמּגיעם

¯L‡אפנים ּבב' לצּוֹות ה' נתחּכם ּכן על ¬∆ְְְֳִִֵֵַַַָ

ואמר והפחדה ׂשררה ודר אהבה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדר

אחד, ּבנֹוׂשא צּדיק לׁשֹון ּבמתק ׁשניהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּגם

לֹומר ּׁשהתחיל מה זהוהּוא על תאמר ּכה ְְִִֶֶַַַַֹֹ

הּדרל אֹומר ׁשאני זה ּכסדר ּפרּוׁש ּכה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

ּבֹו יׁש ּפרּוׁש וגֹו' ותּגיד יעקב לבית ְְְֲֵֵֵֵַַַֹֹּתאמר

וחּבה אהבה ּדר ׁשהיא רּכה ותּגידאמירה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכגידים קׁשים ּדברים ּכן ּגם ּבֹו יׁש ְְִִִִֵֵֵַָָּפרּוׁש

לֹומר ודקּדק ויראה. הפחדה ּדר ּביתׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאמירה חלקיעקב לֹומר ּבקׁשי, יׂשראל ּובני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכי הּדר זה על מּׁשניהם אחד לכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהחסר

ׁשּבאּמתנּו הּקטּנה מדרגה הם יעקב ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּבית

מאהבה ה' את עבֹוד יּׂשיגּו לא אׁשר ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹהּקדֹוׁשה

מ להֹוסיףאּלא ׁשּצריכין להם המצּוה לזה ּיראה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּכּנזּכר, רּכה ּבאמירה הרמּוזה מאהבה ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָעבֹוד

והמעּלה הּנבחרת מדרגה ׁשהם יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻולבני

ּכנגּדם אמר האהבה ּבחינת יּׂשיגּו ותּגידאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפרט לגּבי האהבה ּבחינת להם יסּפיק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא



עג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È�·Ï „Èb˙Â∑ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש החיים.(מכילתא)ודקּדּוקין, אור ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזה זה ויחּדדּו יחד יתועדּו אּלא ס"ג.), ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ(ּברכֹות

אמר זה ּוכנגד לזה, זה ּפנים ׁשםויסּבירּו וּיחן ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אחד, ּכאיׁש יחד ּכּלן ׁשּנעׂשּו יחיד לׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׂשראל

הּתֹורה: לקּבלת ראּויים הם עּתה ְְְִֵֵַַַַָָָוהן

B‚Â'.ג) ‰ÏÚ ‰LÓeעלה לּמה לדעת צרי ∆»»¿ִַַָָָָָָ

לדעת צרי עֹוד ה'. לֹו ׁשּיקרא קדם ְִִֶֶֶַַָָָֹמׁשה

אל לֹומר לֹו היה להר אם עלה, מקֹום ְִֵֶֶַָָָָָָָלאיזה

רּבה (ׁשמֹות אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ּבפרּוׁש. ְְְְֵֵַַָָָָההר

ס"ח) (ּתהּלים הּכתּוב ׁשאמר הּוא זה ְִִֶֶַַָָפכ"ח)

וגֹו לּמרֹום ּכיעלית עֹוד קׁשה ּולדבריהם .' ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ההר מן אליו הּקריאה היתה ּכ ׁשאחר ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמצינּו

ּכבר הּוא ואם ההר מן וגֹו' וּיקרא ְְְְְִִִִִַָָָָּדכתיב

נמּו מּמקֹום לּקריאה ּמקֹום מה לּׁשמים ְִִִַַַַָָָָָָָעלה

אמר לּמה לדקּדק יׁש עֹוד עליֹון. ְְְְֵֵֶַַָָָָלמקֹום

ּכמֹו ה' אל אמר ולא האלהים אל ְְֱִֶֶַַָָָֹֹהּכתּוב

וגֹו': ה' אליו וּיקרא אמר ְְִֵֶֶַַָָָֹׁשּגמר

ÔÎ‡ואמר ה' ׁשּקדם להיֹות הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ְְִֶַַַַַָָָָ

ּבהֹוציא י"ב) ג' (לעיל ּבּסנה ְְְְֲִֵֶֶַלמׁשה

הּזה, ההר על האלהים את ּתעבדּון העם ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הּתֹורה, קּבלת מקֹום הּוא ׁשם ּכי מראהּו ְְִֵַַַַָָָהּוא

מׁשּפט מׁשה עׂשה ׁשּמה ּבהּגיעֹו ּכן על ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

הצר ולא ההר אל ועלה וקדם נאמן ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעבד

נגד ּדכתיב ּבסמּו ׁשהזּכירֹו ּכיון ההר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהזּכיר

ואֹומרֹו עלה, ּומׁשה אֹומרֹו חֹוזר ועליו ְְְְֵֶָָָָָָההר

ּׁשּיכּות מה ּכי עלּיתֹו טעם הּוא האלהים ֱֲִִִֶַַַַָָָֹאל

אצלֹו ׁשּקדם האלהים אל אמר לזה זֹו ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעלּיה

הּזה ההר על האלהים את ּתעבדּון ְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהּבֹורא

אליו ה' ׁשּיקרא עד מתעּכב היה אם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָלזה

ּתכף לזה ּבּדבר, חׁשק ּומעּוט התרּׁשלּות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיראה

לֹו ּׁשּקדם מה וזּולת ועלה, עצמֹו והכין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָקדם

היה לא האלהים את ּתעבדּון ה' ְְֱֲִֶַַַַָָָֹֹּבמאמר

הּדקּדּוקים ּכל נתיּׁשבּו ּובזה ההר. אל ְְְִִִֶֶֶַַָָָָעֹולה

לדברי סתירה זה ּבפרּוׁש ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשּדקּדקנּו.

לּמרֹום עלית ׁשם) (שמו"ר ׁשאמרּו ז"ל ְִֵֶַַָָָָָרּבֹותינּו

ה' ׁשהרּכין מקֹום ׁשהּוא ההר ּבעלּיתֹו ְֲִִִִֶֶַָָָָּכי

לּׁשמים: עֹולה נמצא הּוא הּנה עליו ְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשמים

.'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯˜iÂועלה הּוא ּכׁשּקדם ּפרּוׁש «ƒ¿»≈»ְְֵֶַָָָ

ּכי לדעת ל ויׁש ה'. לֹו קרא ְְִֵֵֶַַָָָּתכף

אֹותּה לּמזמין אּלא ּתקּדים לא הּקדּׁשה ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֻּבחינת

ח"ג (זהר ז"ל מאמרם והּוא הּדבר, על ְֲִֵַַַַָָָָֹּומעיר

ּדלעילא, אתערּותא ּדלתּתא ּבאתערּותא ְְְְְִִִִֵַָָָָָָצ"ב)

יעלה ואד ו') ב' (ּבראׁשית אֹומרֹו סֹוד ְְְְֲִֵֵֶַוהּוא

האדמה, ּפני ּכל את מּלמעלה והׁשקה הארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָמן

ּבאֹומרֹו עׂשהוירמז ּוגדּלה יקר לׁשֹון וּיקרא ְְְְְְְְִִַָָָָָֹֻ

ּבּדבר: ּוזריזּותֹו הכנתֹו על למׁשה ְְֲִֶַַָָָָה'

.¯Ó‡Ï ¯‰‰ ÔÓּבא ה' ּדבר ּכי לצד ּפרּוׁש ƒ»»≈…ְְִֵַַָ

על ה' ירד לא עדין ּכי הּׁשמים ׁשמי ְֲִִִִֵַַַַַָָֹמן

ּכי הּכתּוב להֹודיענּו ּבא ּכן על אׁשר סיני, ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהר

יׁשמע ּומּׁשם הר ּדר ׁשּיעבר הּקֹול על ה' ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹצּוה

יּׁשמע לא ּגם לצדדין יפנה ולא אמריו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹמׁשה

יבֹוא להר אּלא להר ׁשּיּגיע קדם מׁשה ְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאזן

ׁשעּור הּוא וזה אליו. נׁשמע יהיה ההר ְְְִִִִֵֶֶָָָָּומן

ׁשםהּכתּוב ׁשּׁשמֹו מּמקֹום ה' אליו וּיקרא ְְִִֵֶַַָָָָָ

זֹו ּוקריאה מןּכּידּוע ּפרּוׁש לאמר ההר מן ְִִִֵֵַַָָָָֹ

מן ולא קדם ולא האמירה התחיל ְְְֲִִִִֶָָָָֹֹֹההר

היה לאמר ּתבת הּכתּוב אמר לא ואם ְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּצדדים,

ּוכבר ההר מן היה הּקריאה התחלת ּכי ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָּבּנׁשמע

הּוא: כן ולא ׁשּמה ׁשכינה ְְְִֵָָָָָֹירדה

.'B‚Â Ì˙È‡¯ Ìz‡ 'B‚Â ¯Ó‡˙ ‰kצרי ……«¿«∆¿ƒ∆¿ִָ

ּכפל לּמה וגֹו'לדעת וגֹו'.תאמר ותּגיד ְְְֵַַַַַָָָָֹ

ּבית פכ"ח) רּבה (ׁשמֹות אמרּו ז"ל ְְְֵֵַַָָורּבֹותינּו

ולבני ר מענה יאמר ולהם הּנׁשים הם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיעקב

לא הלא וקׁשה ּכגידים. קׁשים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹיׂשראל

ׁשליחּות מיני ב' ּבדבריו ה' ׁשאמר ְְִִִִֵֶַָָָָמצינּו

אם ונׁשים אנׁשים יחד לכּלם א' לׁשֹון ְְֲִִִֶַַָָָָָֻאּלא

יחד רּכים הם ואם יׁשמעּוהּו יחד קׁשים ְְְִִִִֵֵַַַַַָהם

יׁשּנה מׁשה ׁשּכׁשּידּבר לֹומר ואין ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַיׁשמעּוהּו.

הלא ּכי וׁשלֹום חס הּנדּבר מּסדר לׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹמענה

(ּפסּוק אליו אמר ה' ּדברי ּבסֹוף ּכי ְְְִִִֵֵַָָָָּתמצא

יׂשראל ּבני אל ּתדּבר אׁשר הּדברים אּלה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָו')

ּפחֹות לא לׁשֹונם וזה (מכילּתא) ז"ל ְְְְְְִֶָָָָֹואמרּו

אל אֹומרֹו ּכּונת ּכי ולכׁשּנאמר יֹותר. ּבניולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אׁשר ּדר יחסר האנׁשים, על הּוא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

ל ּבֹו ּדבריםידּבר רֹואה אני אין ּגם ּנׁשים, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

המחּיים ּדברים אּלא לאנׁשים ה' ּבדברי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָקׁשים

הּנפׁש. ֶֶֶַאת

ÔÎ‡וקדם הּדר זה על הּוא ה' ּדברי ּכּונת »≈ְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּכי הּתֹורה מּכל אצלנּו הּמּׂשג ְְִִִֵֶַַַָָָֻאקּדים

ויֹותר להטיב הם מּדֹותיו יׂשראל אלהי ְְְֱִִִֵֵֵֵֵָָָָֹהאדֹון

לגדל וזה להטיב, חׁשקֹו המקּבל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹמחׁשק

לבני מהּמה ויֹותר טּובֹו, ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהפלגת

ׂשכרנּו להרּבֹות יתּבר הּוא ּומתחּכם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָיׂשראל,

והּנה ה'. יחּפץ אׁשר הּוא זה ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹוטֹובתנּו

ּתֹורת המקּים ׂשכר ּכי ּדעּתֹו ׁשּגּלה לֹו ְְְִִִֵֶַַַַַָָמצינּו

מהעֹוׂשה מחצה הּוא מּיראה ּומצוֹותיו ְְֱִִִֵֶֶָָָָה'

ׂשכר ּבהֹודעת הּבאים ּכתּובים מּב' ְְְֲִִִֵַַַַָָָמאהבה

ּדֹור לאלף ט') ז' (ּדברים אמר ּבאחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָהּמצוֹות

ודקּדק לאלפים ו') כ' (לקּמן אמר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּובאחד

וׂשר מּיראה הּׁשֹומר ׁשהּוא האלף ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבׂשר

יׁש והּנה מאהבה. לעֹוׂשה ׁשהּוא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהאלפים

ּתסּפיק לא ּכי רעה ּגֹורם צד האהבה ְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹּבבחינת

איזה עבֹור לבל ּבתמידּות להּׁשמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלבעליה

לּבֹורא קרבתֹו ׁשּמּצד יאמר ּכי ּבאקראי ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹּפעם

וסדר ּכמנהג זה על עליו יקּפיד לא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹוחביבּותֹו

מּמׁשה ּבענין ּולהׂשּכיל הּנבראים, ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהרגיל

ה' עם וחּבתֹו קרבתֹו רב לצד ּכי למד ְְְִִִֵַַָָָָָֹאּתה

ּביד נא ׁשלח י"ג) ד' (לעיל אליו ודּבר ְְְְִֵֵֵַַַָָָׁשגג

הּצלּת לא כ"ב), (ה' וגֹו' הרעתה לּמה ְְְֲִִֵַָָָָָֹֹּתׁשלח,

ה' לפני קרבתֹו גדל סּבה היה וזה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹוגֹו',

ׁשּלא אחר ׁשאדם ּפׁשיטא ּכי הּיראה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנתקררה

ופחד. אימתה עליו ּתּפל ּכ ּכל קרב ְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹיהיה

ּכמֹו יחׁשב כן לא צבאֹות ה' האדֹון ְְְְִֵֵַָָָֹֹוהּנה

יּׂשא לא אׁשר י"ז) י' (ּדברים הּכתּוב ְֲִִֶֶַַָָָָֹׁשאמר

על ּביֹותר אדרּבה ויקּפיד וגֹו' ולא ְְְְְְִִֵַַַַָָֹּפנים

אפּלּו עברֹו על מרּבה ּבתֹוספת ליּסרֹו ְְְְְֲֲִֶֶַַָָֻאהּובֹו

ּכאֹומרֹו ׁשּבּקּלים הּקּלה על ואפּלּו אחת ְְֲִִֶַַַַַַַַַַָּפעם

ז"ל ואמרּו מאד נׂשערה ּוסביביו נ') ְְְְְְֲִִִִָָָֹ(ּתהּלים

הּׂשערה, ּכחּוט חסידיו עם ׁשּמדקּדק נ'.) ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ(ב"ק

ה' חׁשב הּתֹורה נתינת ּבעת ּכן על ְְֲִֵֵֶַַַַַָָואׁשר

ּולפניו הּתֹורה ּבקּבלת להֹועיל טֹובֹות ְְְְִַַַַָָָָָמחׁשבֹות

ויׁש וחּבה אהבה ּדברי לדּבר א' ּדרכים, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָב'

ׁשקל מאהבה ּכׁשּיקּבלּוה טֹוב ּדבר ּתכלית ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה

אחר צד ּבזה ויׁש ּבׂשכרם, הּוא ּכפּול ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּקדׁש

ּבפרט ידקּדק לא לפעמים מאהבה העֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכי

המגעּגעֹו ּבנֹו עם האב ּכדר מהּתֹורה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאחד

הּמֹורא ּבחינת עליו ׁשאין ּכיון ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָוהמׁשעׁשעֹו

מחמת הּתֹורה קּבלת ּכׁשּתהיה ּכן ּׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמה

אחד ּדקּדּוק על לפחד הּירא מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיראה

עץ לׁשמר עֹומד ּתמיד ונמצא מרּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹּכעבד

(ירּוׁשלמי ז"ל. ּבדבריהם הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַהחּיים

קׁשים ּדברים לדּבר הּוא ב' ודר ְְְְִִֵֶֶַָָָּברכֹות).

ואימת מרה ּבזריקת עבּדֹו על ׁשּגֹוזר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכמל

יזלזלּו ׁשּלא טֹוב ּתכלית ּבזה ויׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַָֹמלכּות,

ּבאקראי ואפּלּו הּתֹורה מצוֹות מּכל ְְְְֲִִִַַַַַַָָּבאחת

מּׂשכר ׂשכר מחצית ׁשּמּגיעם אּלא ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָועראי

מאהבה: ּבעׂשֹותם ֲֲִֵַַַַָָָהּמּגיעם

¯L‡אפנים ּבב' לצּוֹות ה' נתחּכם ּכן על ¬∆ְְְֳִִֵֵַַַָ

ואמר והפחדה ׂשררה ודר אהבה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדר

אחד, ּבנֹוׂשא צּדיק לׁשֹון ּבמתק ׁשניהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּגם

לֹומר ּׁשהתחיל מה זהוהּוא על תאמר ּכה ְְִִֶֶַַַַֹֹ

הּדרל אֹומר ׁשאני זה ּכסדר ּפרּוׁש ּכה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ

ּבֹו יׁש ּפרּוׁש וגֹו' ותּגיד יעקב לבית ְְְֲֵֵֵֵַַַֹֹּתאמר

וחּבה אהבה ּדר ׁשהיא רּכה ותּגידאמירה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכגידים קׁשים ּדברים ּכן ּגם ּבֹו יׁש ְְִִִִֵֵֵַָָּפרּוׁש

לֹומר ודקּדק ויראה. הפחדה ּדר ּביתׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאמירה חלקיעקב לֹומר ּבקׁשי, יׂשראל ּובני ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ּכי הּדר זה על מּׁשניהם אחד לכל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהחסר

ׁשּבאּמתנּו הּקטּנה מדרגה הם יעקב ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻּבית

מאהבה ה' את עבֹוד יּׂשיגּו לא אׁשר ְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹהּקדֹוׁשה

מ להֹוסיףאּלא ׁשּצריכין להם המצּוה לזה ּיראה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּכּנזּכר, רּכה ּבאמירה הרמּוזה מאהבה ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָעבֹוד

והמעּלה הּנבחרת מדרגה ׁשהם יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻולבני

ּכנגּדם אמר האהבה ּבחינת יּׂשיגּו ותּגידאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפרט לגּבי האהבה ּבחינת להם יסּפיק ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
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(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו אּלא(שבת עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" על"אּתם אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÎ.ידכם ‡O‡Â∑(מכילתא)קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּתּקן – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּבאּו

למעלה ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, �ÌÈ¯L.את ÈÙ�k ÏÚ∑אתּכּנׁשר נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבניהם
אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיזרק
ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹאני

מקּבלם והענן ‡ÈÏ.ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑החיים.ּכתרּגּומֹו אור ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)éúéøa-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®
:õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤

i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆

ÈÏË�e˙ד ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿
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:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מּטעם ּולאהבה ליראה הם ּוצריכין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָאחד

וצר הּׁשנים טֹובים ּכי אֹומר נמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּכתבנּו,

מּיׂשראל איׁש ּכל וצרי הּתֹורה לקּיּום ְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבהם

אמרם יחד ּוׁשניהם ויראה אהבה ׁשניהם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות

ראיתם אּתם ּבאֹומרֹו ּדבריו ּבנעימּות עליֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָאל

ּבעזרת ּבסמּו אבאר ּכאׁשר וגֹו' עׂשיתי ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָאׁשר

(מכילּתא) ׁשאמרּו ז"ל רּבֹותינּו ודברי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּׁשם

ּדרׁש: ּדר הם האנׁשים ואּלּו הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו

B‚Â'.ד) Ì˙È‡¯ Ìz‡אל ּכּונת לדעת צרי «∆¿ƒ∆¿ִֵַַַַָָָ

לֹומר ּׁשּדקּדק ּבּמה עׂשיתיעליֹון אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ

הֹוצאתי אׁשר לֹומר לֹו היה ׁשּיֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלמצרים

להתחּיב הּדבר עּקר ׁשהּוא מצרים מארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאתכם

ּגמלם אׁשר ּכל על אמריו ּולחּבק ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָלהׁשּתעּבד

רׁשּומים הם הרי נפלאֹותיו להזּכיר ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵַָה'.

וידּוע מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבאֹומרֹו

הּמּסֹות ּבאמצעּות אּלא הֹוציאם לא ּכי ְְִִֶֶַַָָָֹהּוא

ְַהּגדֹולֹות:

‰p‰Âּדברים לב' ה' יכּון ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ

הּיראה ּובחינת האהבה ּבחינת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשהם

הּיראה זה, ּבמאמר ׁשניהם ה' רׁשם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָלזה

אׁשרּבאֹומרֹו ּפרּוׁש למצרים עׂשיתי אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָ

ּכּמה מאמרי עׂשֹות לממאן נקמה יּסּורי ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָיּסרּתי

עׂשֹות מאן אׁשר על מסּפר ּבאין רעֹות ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָמּכֹות

לכם הּזה הּדבר והיה אתכם, לׁשלח ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמצותי

מּמּנּו אתנּקם ּכי מצוֹותי על לעֹובר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָלאֹות

ראית ּכאׁשר רּבֹות וצרֹות נקמה ּוקחּוּביּסּורי ם ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

זה ּבגדר ׁשהם להם לרמז ה' ונתּכּון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּוסר,

אל לׁשמע ימאנּו אם הּמצרים ׁשל ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹעצמֹו

יראת הּיראה ּבחינת וזֹו הּמצוֹות ואל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּתֹורה

מאמר ּבּנׁשמע יׁש ּגם עׂשיתיהענׁש, אׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

והאֹותֹות הּנפלאֹות ּבכל הרֹוממּות ְְְְְִִַַָָָָיראת

הראה ּבזה ּגם למצרים. עׂשה אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָוהּמֹופתים

ּבׁשבילנּו עׂשה זה ׁשּכל והחּבה האהבה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחינת

ּבׁשבילנּו, אחת אּמה ואּבד הּבריאה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻהרעיׁש

אׁשר הּבֹורא ּבחּבת אדם יתלהב זה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּולצד

האהבה ּבחינת הּוא והּנה להם, חסּדֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהפליא

ּבאֹומרֹו הרמּוזים ּדברים ב' והם אלהינּו, ְְְְְֱִִֵֵַָָֹלה'

וצרי הּיראה ּתסּפיק ׁשּלא יעקב לבית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹתאמר

האהבה ּתסּפיקּגם ׁשּלא יׂשראל לבני ותּגיד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ּכמֹו והּטעם הּיראה ּגם וצרי האהבה ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָּבחינת

ְֶַָׁשּכתבנּו:

.ÌÎ˙‡ ‡O‡Âּבבחינת האדֹון הארי הּנה »∆»∆¿∆ְֱִִִִֵֶַָָ

להרויח ּבּמצוה העּקר הּוא ּכי ְְְֲִִִִַַַַָָָָָהאהבה

להּׂשיגּה, ּגדֹול התעּצמּות וצרי הּׂשכר, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכפל

ּבנים על אב ּכרחם ּבכם חּבתי ראּו אמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלזה

עליכם חסּתי רגליכם ּכף מּדר ׁשאפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַחביבין

ענני ּפרּוׁש נׁשרים ּכנפי על אתכם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָונׂשאתי

אֹומר הּוא וכן ּתחּתם, ממּצעים היּו ְְְִֵֵַָָָָֻּכבֹוד

יׁש ועֹוד בצקה, לא ורגל ד') ח' ְְְְְִֵֵַָָָֹ(ּדברים

הּיראה ּכן ּׁשאין מה האהבה לעֹורר מּלין ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלאלּה

לֹו הסּפיק לזה האדם ּבלב ּתּכנס ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּבנקל

ּכמֹו למצרים עׂשיתי אׁשר ּבּמאמר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּברמיזתֹו

ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי:

.ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡·‡Âהקרבתם קדם לא ּכי ירצה »»ƒ∆¿∆≈»ְְִִֶַַָָָָֹ

למׁשּכן הּקרב הּקרב ּכל ּכמׁשּפט ה' ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָאל

ׁשאין ּכּידּוע חּבתֹו לעֹורר הּוא ׁשּיקּדים ְְִִֵֵֶֶַַַָָה'

הּמתקרב ׁשּיעֹורר עד לקרב מקּדים עֹולם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאלהי

ההדיֹוטֹות ּכי מהּמּוסר הּוא וכן האהבה, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאת

לּגדֹולים להתקרב הּמׁשּתּדלים הם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָוהּקּלים

מֹוׁשלים, עבד עם ׁשּכן ּומּכל מהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָונכּבּדים

אּלא עׂשה כן לא ּכי ה' אמר כן ּפי על ְִִֵֵֶַַַָָָָֹואף

ּבלאהגם ועריה ערם ּגֹוי מּקרב ּגֹוי ׁשהיּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

הבאתי אני כן ּפי על אף התעֹוררּות ְְֲִִִִֵֵֵַַׁשּום

אלי: התקרבּתם אּתם ולא אלי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאתכם

„BÚמּמצרים ׁשהֹוציאם ׁשאחר לֹומר ְְִִִִִֶֶֶַַַַָירצה

ׁשּמצינּו ּכמֹו הּׁשכינה מאחרי חֹוזרים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהיּו

ּבּׂשלו ּבּמן סּוף ּבים אל אמרי ׁשהמרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָלהם

אליו מֹוׁשכם ה' היה כן ּפי על אף ְְִֵֵֶַַַָָָָוכּדֹומה

ּומביאן לאחֹוריהם חֹוזרים ׁשהיּו עת ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבכל

:יתּבר אליו ְְְִֵַָָָָּומקרבן

„BÚאּלּו (הּגדה) ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִִֶֶֶַַָָָירצה

אבֹותינּו את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא ֲִֵֶַָָֹלא

יׁשּתּקעּו ׁשּלא ּכדי והּטעם כּו', מּיד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹמּמצרים

חס ּתהיה ולא מצרים ּבטמאת הרע ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹֻּבבחינת

יׂשראל ׁשל לׂשֹונאיהם ּתקּומה עֹוד ְְְְְִֵֵֶֶָָָוׁשלֹום

קדֹוׁש, ּבמקֹום ׁשּיעמדּו ּכדי להֹוציאם מהר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלזה

אֹומרֹו אליוהּוא ּתבת ּדּיק אלי אתכם ואבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לצלן רחמנא הרע ּבחלק הׁשּתּקעּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלׁשלל

ְֵָוהבן:

„BÚמצינּו הלא ּכי הּטֹוען טענת לׁשלל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹירצה

ּופארן לׂשעיר ׁשהל ּברכה) (ספרי ְְְִִִֵֶַָָָָָלֹו

ולא ּתֹורה לקּבל והזמינם ועׂשו ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹליׁשמעאל

זֹו ּמעלה מה ּכן ואם ׁשאמרּו לטעם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָקּבלּו

אמר לזה יׂשראל, לעם וגֹו'ׁשּמרֹומם ואבא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הראּובני (ילקּוט ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְִֵֵֶֶַַָָּפרּוׁש

אלהים וּיקר ד') כ"ג (ּבּמדּבר ּבּפסּוק ּבלק) ְֱִִִֶַַַָָָָֹר"פ

לדּבר אֹוהבֹו ׁשּבא למל מׁשל וגֹו' ּבלעם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָאל

הבאתי אּתם ּכי ּפרּוׁש ּכאן, עד וכּו' ְִִִֵֵֵֶַַָעּמֹו

להם ׁשּׁשלחּתי הם ּכן ּׁשאין מה אלי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאתכם

לדחֹותם אּלא זה ואין ּולפארן לׂשעיר ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלמקֹומם

אּתם ּכן ּׁשאין מה ּבּדין ּולחּיבם לבֹוא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלעתיד

לדּמֹות ואין אלי לקרבכם ּורצֹוני ּדעּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכי

ויׁשמעאל: אדֹום למעׂשה יׂשראל ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵַַָָמעׂשה

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

È˙È¯aŒ˙‡∑עּמכם הּתֹורהׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ
אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻטֹובֹות

לכלּום ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה החיים.עּמכם, אור ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ì‡ ‰zÚÂאֹומרֹוּדר על ועּתה, ¿«»ƒ¿ְְֶֶַַָ

אּלא ועּתה אין פכ"א) (ב"ר ז"ל ְְֵֶַָָָאֹומרם

ּבחרמי מלכלכים יׂשראל ׁשהיּו לצד ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּתׁשּובה,

מּקרֹוב החדׁשים וגם להם קדמּו אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָהעוֹונֹות

ּפרטי ּכּמה ּבּתֹורה ּכּכתּוב ּבהמראתם ְְְֵַַַַָָָָָָָָּבאּו

רצה וכאׁשר ּבּמים ּבּׁשּבת ּבּׂשלו ּבּמן ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָחטאים

הּקדּׁשה יסֹוד ּוברה זּכה הּתֹורה לתת עליֹון ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻאל

ׁשּיחזרּו להם צּוה הרּוחנּיּות, ורּוחנּיּות ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָוהּטהרה

לנּו קדם ּוכבר קל, מחטא אפּלּו ְְְֲִִֵֵַַָָָָּבתׁשּובה

המקּדׁש ּבדין מ"ט:) (קּדּוׁשין ז"ל ְְֲִִִֵַַַָָמאמרם

ונמצא ּגמּור צּדיק ׁשהּוא מנת על האּׁשה ְְְִִִֶֶַַָָָָָאת

עׂשה ׁשּמא חיׁשינן ּכי קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְִִִִִֶֶַָָָָָָָרׁשע

עֹוד צּדיק. יּקרא ּתׁשּובתֹו ּובאמצעּות ְְְְִִֵֶַָָָָּתׁשּובה

:ּבסמּו ְְִֵָָיתּבאר

.'B‚Â eÚÓLz ÚBÓL Ì‡טעם לדקּדק צרי ƒ»«ƒ¿¿¿ְְִֵַַַָ

לצּוֹותםּכפל ה' יכּון ואּולי ּתׁשמעּו, ׁשמֹוע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבאֹותֹו יׁשמיעם אׁשר אחת ּתֹורֹות ב' קּבלת ְְֲִֵֶַַַַַַָעל

ודקּדּוקי ּפה ׁשּבעל ּתֹורה היא ואחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמּצב,

ותּקנֹותם חכמים וגדרי ּוספרים ְְְְְְֲִִִִֵַָָָסֹופרים

י"ז (ּדברים ּבמצות ּכרמּוז יֹורֹו אׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָּוגזרתם

ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור לא ְֲִִֶַַָָָָֹי"א)

ּׁשּמׁשמיעם מה ּכנגד אמר ולזה ּוׂשמאל, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹימין

אמר אז ּתֹורֹותמהּמצוֹות ּוכנגד ׁשמֹוע, אם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

אמר יׂשראל חכמי מּפי ּתׁשמעּוהעתידים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָ

אֹומרֹו נכֹון על ידּיק זה ּולדר ועּתהלעתיד. ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבאֹומרֹו ׁשּמצּוה להיֹות ּכי ׁשמֹוע, ּתׁשמעּואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָ

סמ לזה העתיד לֹומרעל ׁשמֹוע אם ועּתה ְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ודקּדק ּכּנזּכר. לעתיד ותׁשמעּו עּתה ׁשמֹוע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאם

(במד"רלֹומר ז"ל אֹומרם ּדר על ּבקלי, ְְִֶֶַַָֹ

מּפי ּכׁשֹומע וכּו' חכם מּפי ׁשֹומע ְְִִִִֵֵַַָָפי"ד)

אֹומרה ׁשאני זֹו מצוה ּכי אֹומרֹו והּוא ּגבּורה, ְְְְֲִִִֵֶַָָ

לכם ׁשּתהיה צרי חכם ּתּקנת ׁשּתקּבלּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכם

לכם. והּגדּתיה הׁשמעּתיה אם ּכאּלּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשוה

ׁשּבת (ּבמס' ז"ל מאמרם יתיּׁשב ּבזה ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָואּולי

ּבתחּתית וּיתיּצבּו (י"ז) ּבּפסּוק ׁשּדרׁשּו ְְְְְִִֶַַַַָָפ"ח.)

אם להם ואמר ּכגּגית הר עליהם ׁשּכפה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָההר

ּתהא ׁשם לאו ואם וכּו' מקּבלים ְְְְְִִֵֶַַָָאּתם

כ"ד (לקּמן אמרּו הם והלא וקׁשה ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹקבּורתכם,

ּמקֹום ּומה ונׁשמע נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ּכל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָז')

היּו ׁשּמא ׁשם ּתרצּו והּתֹוספֹות זֹו, ְְְִִֵֶַָָָָָלכפּיה

נׁשמתן ׁשּיצתה הּגדֹולה האׁש ּכׁשּיראּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָחֹוזרים

יֹוסיפּו אדרּבה ּכי נראים ּדבריהם ואין ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעד

מה ּולפי הרֹוממּות. יראת ויראּו ּופחת ְְְְְִִִַַַַַַָּפחד

אחת ּתֹורֹות ב' להם אמר ה' ּכי ְִִֵֶֶַַַַָָּׁשּפרׁשּתי

ּכּנזּכר חכמים מּפי לעתיד ואחת אז ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָמּפיו

ּכל ׁשאמרּו ּתׁשּובתם לפרׁש ּדּברנּוכל אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

האפן זה על היא ׁשּכּונתם ונׁשמע נעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'

ּׁשאמר מה ׁשהּוא מּמּנּו חלק ה' ּדּבר אׁשר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכל

מּפי הּנאמר ענין ׁשהּוא ׁשמֹוע אם ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָועּתה

לעׂשֹות עלינּו מקּבלין אנּו נעׂשה אז ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּגבּורה

מה ׁשהּוא מּמּנּו וחלק ׁשּנׁשמעהּו, קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמעּתה

ונׁשמעּׁשאמר חכם ּתֹורת ׁשהּוא לעתיד ּתׁשמעּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

עד הּדבר ּתלּו אּלא מאנּו ולא קּבלּו לא ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּפרּוׁש

ּדברים הם ּכי יׂשראל, ּיעׂשה מה לדעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁשמעּו

ּבכל ּכי זֹו לקּבלה ּגבּול ואין ׁשעּור להם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

ותּקנֹות ּוסיגים ּוגדרים ּדינים יחּדׁשּו ודֹור ְְְְְְִִִִַַָָָּדֹור

ּתלּו לזה ּכזֹו, ׁשעּור לּה ׁשאין ּתֹורה יכלּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּומי

ויבחנּו ׁשּיׁשמעּו עד ּברׁשּותם הּדבר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

קּבלּו לא ּומעּתה קּבל, יּוכלּו אם ּדבר ְְְִִֵֵַַָָָָֹּבכל

ׁשּבעל ּתֹורה אבל ׁשּבכתב ּתֹורה אּלא ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

עליהם ה' ּכפה זה ועל ועֹומד, ּתלּוי הּדבר ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָּפה

חכם, ּתֹורת עליהם ׁשּקּבלּו עד ּכגּגית ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָההר

חכם ּפעּלת ׁשראּו מרּדכי ימי עד היה ְְְְֳֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובאנס

חזרּו ואסּתר מרּדכי להם עׂשּו אׁשר ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַַָָָָלחּיים

ויתּקנּו יחּדׁשּו אׁשר ּדבר ּכל לקּים ּברצֹון ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלקּבל

מעׂשה ּגדלּו מה ראּו אׁשר אחר חכמיהם ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעליהם

רׁשם נׁשאר היה לא ׁשּזּולתם ְִִִֶֶַַַָָָָֹהּצּדיקים

ז"ל ׁשרּבֹותינּו והגם יׂשראל. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּׂשֹונאיהם

אחר ּבאפן ונׁשמע נעׂשה אֹומרם ּדרׁשּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ(ׁשם)

הּמעׂשה לֹומר ׁשּקדמּו לּמלאכים ׁשּדמּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָלׁשבח

(ּתהּלים ׁשּמקּדימין ּכּמלאכים הּׁשמיעה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹקדם

זה ּדברֹו, ּבקֹול לׁשמע קֹודם ּדברֹו עׂשי ְְְְִֵֶֶַָָֹֹק"ג)

קדם נעׂשה אמרּו הרי לדרּכנּו וגם ּדרׁש. ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ּבתֹורת אּלא הּׁשמיעה הקּדימּו ולא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹׁשּיׁשמעּו

הּפרּוׁשים לב' נתּכּון ׁשהּכתּוב אפׁשר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָחכם.

ּפׁשיטא ּכי העם ּבׁשאר ואחד ּבצּדיקים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאחד

יחד יׂשראל הדרגֹות יׁשוּו לא הּסתם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּמן

ְְִּבצדקּות:

ÏÙÎa ÊÓ¯È „BÚּׁשהיה מה ּתׁשמעּו ׁשמֹוע ƒ¿…¿∆∆ְְִֶַַָָָ

ּפי על הּתֹורה ּבקּבלת האמת ְֱִֶַַַַַַָָָאחר

ּדּברֹות ב' ּכי ח'.) (הֹוריֹות ז"ל ְְִִִֵֶָּדבריהם

ׁשּנברא הּמלא מּפי וח' הּגבּורה מּפי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשמעּו

אמר לזה יתּבר ּתׁשמעּומּדּבּורֹו ׁשמֹוע אם ְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּכנגד לֹומר ודקּדק הּׁשמיעה, הדרגֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָב'

מהּגבּורה מּמׁש ׁשּיׁשמעּו ּתׁשמעּוׁשמיעה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

והבן: לקֹולי אמר ולא ְְְְִִֵַָָֹּבקֹולי

„BÚהּתֹורה לׁשמע יתחיל אם ּכי לֹומר ְְְִִִִִֶַַַַָֹירצה

והּוא עֹוד, לׁשמע יתאּוה הּוא ואיל ְְְִִִֵֶַַָָָֹמּׁשם

ּתׁשמעּואֹומרֹו ּכי מבטיחכם אני עּתה ׁשמֹוע אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָ

(ּתהּלים ּכאֹומרֹו טעמּה, ּכׁשּתטעמּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָמעצמכם

על ירצה עֹוד ה'. טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִֶַַל"ד)

וכּו' ּבין ּתֹורה כ"א:) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְְֵֶֶָָָּדר

אֹומרֹו והוא ּומּצלא, ּפרּוׁשמגנא ׁשמֹוע אם ְְְִֵֵַַָָָָ

ּתֹועלּיֹות לב' לכם יהיה זה הּׁשמיעה ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָאם

ית קֹולֹו ׁשֹומעים ׁשאּתם אלהיםהא' ּדברי ּבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹ

נ"ה) (יׁשעיה ּכאֹומרֹו ותחיּו החּיים ּבהם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

והּב' נפׁשכם, ּותחי ּבריתיׁשמעּו את ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַ

הרוחנּו זה ּולדר הרע, מּיצר עליכם ׁשּיגן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפרּוׁש

ׁשעּקר וגֹו' ּתׁשמעּו הּוא ׁשּמקֹומֹו הּדּבּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַּגזרת

נמׁשכים ּומּמּנּה הּתֹורה ׁשמיעת היא ְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּמצוה

אלהים מּקֹול נהנים ׁשהם הא' הּתֹועלּיֹות, ֱֱִִִִֵֶֶַָָָֹּכל

ּבהם יׁשלט ולא הּמצוֹות ׁשֹומרים יהיּו ב' ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹחּיים,

מה ּולפי וגֹו'. סגּלה לי והייתם ג' הרע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻיצר

לּתֹורה הּוא ּתׁשמעּו אֹומרֹו ּכי למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּׁשּפרׁשּתי

הּכתּוב ּגזרת ּתהיה ּפה, וגֹו'ׁשּבעל ּוׁשמרּתם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

הרע מּיצר ּתּצילהּו הּתֹורה ּבאמצעּות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכי

מּלבד לֹומר וא"ו, ּבתֹוספת ואֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמחטיאֹו,

טֹוב ּבין להבחין מּמּנּה ידיעה לכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

יׁשלט ולא הּׁשמירה ׁשּתּׂשיגּו לכם עֹוד ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹלרע

הּׂשטן: ֶַָָָּבכם

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ·e˙k‰ ÔeÎÈ „BÚאם ועּתה ¿«≈«»«∆«∆∆ְִַָ

אני לׁשמע עצמכם ּתכינּו ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹׁשמֹוע

עּמכם אדּבר ׁשּלא ּפרּוׁש קֹולי את ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאׁשמיעכם

ׁשּיׁשמעּו ּבאמצעּות ּכי רמז ּגם ׁשליח, ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל

יׁשמעּו אחת מּׁשמיעה יתּבר מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָהּדברים

(ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על רּבֹות, ׁשמיעֹות ְְְִִִֶֶַַעֹוד

ותדלה רב צבא המבּׂשרֹות אמר יּתן ה' ְְְִִֶֶֶַַָָָֹס"ח)

ׁשעּור וזה ּותבּונה, חכמה חּיים מים ְְְְִִִֶַַַָָָָנפׁשם

ׁשּמּמּנההּכתּוב ׁשמיעה ּפרּוׁש ׁשמֹוע אם ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבקֹולי, ׁשמיעה היא רּבֹות ׁשמיעֹות עֹוד ְְְְְִִִִִַָּתׁשמעּו

אֹומרֹו לכםוהּוא יׁש עֹוד ּבקלי, ּתׁשמעּו ְְְְְִִֵֶָֹ

ּבזה ּדרּתֹועלת על ּבריתי את ּוׁשמרּתם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכי יּׁשקני) ּבּפסּוק פ"א (שהש"ר ז"ל ְִִִֵַָָָאֹומרם

לּׁשכח עֹומדת היא אדם מּפי ּתֹורה ִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשֹומע

ׁשמּורה עליֹון מּפי הּׁשֹומע ּכן ּׁשאין מה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּמּנּו

אֹומרֹו והּוא ּולעֹולמים, אתלעד ּוׁשמרּתם ְְְְְִֶֶַַָָ

(ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַָָּבריתי.

ּפסקה סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְְִִֵֶַַַָָָָקמ"ו.)

להם ה' ּדּבּור ּבאמצעּות ּכי והּכּונה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻזהמתן,

אדם נפׁש ׁשהיא להם ׁשּנתן מלכּות ּבגדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכח

ּבגעּולי למאס הּנפׁש ּתתרּצה ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּובאמצעּות

אֹומרֹו והּוא הרע, הּמתאּוים ּוׁשמרּתםּגֹוים ְְְְְִִִֶַַַַָ

ּבריתי: ְִִֶאת

.'B‚Â ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âּכׁשם ּכי היא ּבזה הּכּונה ƒ¿ƒ∆ƒ¿ְִִֵֶַַָָָ

הּטבע ּכפי ׁשאינֹו ּדבר היא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּסגּלה

ּוסגּלתֹו קר ׁשּטבעֹו עׂשב יׁש ּכי ּתמצא הלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכי

חם עׂשב יׁש וכן הּקרירּות, חֹולי ְְְְִֵֵֵֵֶַַַלרּפאֹות

סגּלה, ּדבר אּלא הּטבע ּכפי אינֹו וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻוכּו',

ׁשּלא ּגם סגּלה ׁשּיהיּו ה' מבטיחם כן ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻּוכמֹו

זֹו, ּבהבטחה ענפים הרּבה ויׁש המׁשער, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּכפי

ס"ג) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְִֶֶַַָָָראׁשֹונה

ולא ונאנס מצוה לעׂשֹות מּיׂשראל אדם ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

כן ולא עׂשאּה, ּכאּלּו ׂשכר לֹו נֹותנים ְְְֲֲִִֵָָָָָָֹעׂשאּה

ואין ,להפ אּלא ּכן אינֹו ּובאּמֹות ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבעברה,

אם ּנפׁש מּמה הּׂשכל ּכפי מהּנׁשער ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה

ּבחֹוׁשב ּתעׂשה ּכן אם ּדבר ּתעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

ולא הּטֹוב ּבבחינת אּלא ּתעׂשה לא ואם ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹרע



עה exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

È˙È¯aŒ˙‡∑עּמכם הּתֹורהׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ
אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻטֹובֹות

לכלּום ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה החיים.עּמכם, אור ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) Ì‡ ‰zÚÂאֹומרֹוּדר על ועּתה, ¿«»ƒ¿ְְֶֶַַָ

אּלא ועּתה אין פכ"א) (ב"ר ז"ל ְְֵֶַָָָאֹומרם

ּבחרמי מלכלכים יׂשראל ׁשהיּו לצד ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּתׁשּובה,

מּקרֹוב החדׁשים וגם להם קדמּו אׁשר ְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָהעוֹונֹות

ּפרטי ּכּמה ּבּתֹורה ּכּכתּוב ּבהמראתם ְְְֵַַַַָָָָָָָָּבאּו

רצה וכאׁשר ּבּמים ּבּׁשּבת ּבּׂשלו ּבּמן ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָחטאים

הּקדּׁשה יסֹוד ּוברה זּכה הּתֹורה לתת עליֹון ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻאל

ׁשּיחזרּו להם צּוה הרּוחנּיּות, ורּוחנּיּות ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָוהּטהרה

לנּו קדם ּוכבר קל, מחטא אפּלּו ְְְֲִִֵֵַַָָָָּבתׁשּובה

המקּדׁש ּבדין מ"ט:) (קּדּוׁשין ז"ל ְְֲִִִֵַַַָָמאמרם

ונמצא ּגמּור צּדיק ׁשהּוא מנת על האּׁשה ְְְִִִֶֶַַָָָָָאת

עׂשה ׁשּמא חיׁשינן ּכי קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְִִִִִֶֶַָָָָָָָרׁשע

עֹוד צּדיק. יּקרא ּתׁשּובתֹו ּובאמצעּות ְְְְִִֵֶַָָָָּתׁשּובה

:ּבסמּו ְְִֵָָיתּבאר

.'B‚Â eÚÓLz ÚBÓL Ì‡טעם לדקּדק צרי ƒ»«ƒ¿¿¿ְְִֵַַַָ

לצּוֹותםּכפל ה' יכּון ואּולי ּתׁשמעּו, ׁשמֹוע ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבאֹותֹו יׁשמיעם אׁשר אחת ּתֹורֹות ב' קּבלת ְְֲִֵֶַַַַַַָעל

ודקּדּוקי ּפה ׁשּבעל ּתֹורה היא ואחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמּצב,

ותּקנֹותם חכמים וגדרי ּוספרים ְְְְְְֲִִִִֵַָָָסֹופרים

י"ז (ּדברים ּבמצות ּכרמּוז יֹורֹו אׁשר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָּוגזרתם

ל יּגידּו אׁשר הּדבר מּכל תסּור לא ְֲִִֶַַָָָָֹי"א)

ּׁשּמׁשמיעם מה ּכנגד אמר ולזה ּוׂשמאל, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹימין

אמר אז ּתֹורֹותמהּמצוֹות ּוכנגד ׁשמֹוע, אם ְְִִֵֶֶַַַָָָ

אמר יׂשראל חכמי מּפי ּתׁשמעּוהעתידים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָ

אֹומרֹו נכֹון על ידּיק זה ּולדר ועּתהלעתיד. ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּבאֹומרֹו ׁשּמצּוה להיֹות ּכי ׁשמֹוע, ּתׁשמעּואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָ

סמ לזה העתיד לֹומרעל ׁשמֹוע אם ועּתה ְִִֶֶַַַַַָָָָָ

ודקּדק ּכּנזּכר. לעתיד ותׁשמעּו עּתה ׁשמֹוע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאם

(במד"רלֹומר ז"ל אֹומרם ּדר על ּבקלי, ְְִֶֶַַָֹ

מּפי ּכׁשֹומע וכּו' חכם מּפי ׁשֹומע ְְִִִִֵֵַַָָפי"ד)

אֹומרה ׁשאני זֹו מצוה ּכי אֹומרֹו והּוא ּגבּורה, ְְְְֲִִִֵֶַָָ

לכם ׁשּתהיה צרי חכם ּתּקנת ׁשּתקּבלּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלכם

לכם. והּגדּתיה הׁשמעּתיה אם ּכאּלּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשוה

ׁשּבת (ּבמס' ז"ל מאמרם יתיּׁשב ּבזה ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָואּולי

ּבתחּתית וּיתיּצבּו (י"ז) ּבּפסּוק ׁשּדרׁשּו ְְְְְִִֶַַַַָָפ"ח.)

אם להם ואמר ּכגּגית הר עליהם ׁשּכפה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָההר

ּתהא ׁשם לאו ואם וכּו' מקּבלים ְְְְְִִֵֶַַָָאּתם

כ"ד (לקּמן אמרּו הם והלא וקׁשה ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹקבּורתכם,

ּמקֹום ּומה ונׁשמע נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ּכל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָז')

היּו ׁשּמא ׁשם ּתרצּו והּתֹוספֹות זֹו, ְְְִִֵֶַָָָָָלכפּיה

נׁשמתן ׁשּיצתה הּגדֹולה האׁש ּכׁשּיראּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָחֹוזרים

יֹוסיפּו אדרּבה ּכי נראים ּדבריהם ואין ּכאן, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָעד

מה ּולפי הרֹוממּות. יראת ויראּו ּופחת ְְְְְִִִַַַַַַָּפחד

אחת ּתֹורֹות ב' להם אמר ה' ּכי ְִִֵֶֶַַַַָָּׁשּפרׁשּתי

ּכּנזּכר חכמים מּפי לעתיד ואחת אז ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָמּפיו

ּכל ׁשאמרּו ּתׁשּובתם לפרׁש ּדּברנּוכל אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

האפן זה על היא ׁשּכּונתם ונׁשמע נעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'

ּׁשאמר מה ׁשהּוא מּמּנּו חלק ה' ּדּבר אׁשר ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכל

מּפי הּנאמר ענין ׁשהּוא ׁשמֹוע אם ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָועּתה

לעׂשֹות עלינּו מקּבלין אנּו נעׂשה אז ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהּגבּורה

מה ׁשהּוא מּמּנּו וחלק ׁשּנׁשמעהּו, קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמעּתה

ונׁשמעּׁשאמר חכם ּתֹורת ׁשהּוא לעתיד ּתׁשמעּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

עד הּדבר ּתלּו אּלא מאנּו ולא קּבלּו לא ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹּפרּוׁש

ּדברים הם ּכי יׂשראל, ּיעׂשה מה לדעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁשמעּו

ּבכל ּכי זֹו לקּבלה ּגבּול ואין ׁשעּור להם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

ותּקנֹות ּוסיגים ּוגדרים ּדינים יחּדׁשּו ודֹור ְְְְְְִִִִַַָָָּדֹור

ּתלּו לזה ּכזֹו, ׁשעּור לּה ׁשאין ּתֹורה יכלּכל ְְִִֵֵֶֶַָָָָָּומי

ויבחנּו ׁשּיׁשמעּו עד ּברׁשּותם הּדבר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

קּבלּו לא ּומעּתה קּבל, יּוכלּו אם ּדבר ְְְִִֵֵַַָָָָֹּבכל

ׁשּבעל ּתֹורה אבל ׁשּבכתב ּתֹורה אּלא ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

עליהם ה' ּכפה זה ועל ועֹומד, ּתלּוי הּדבר ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָּפה

חכם, ּתֹורת עליהם ׁשּקּבלּו עד ּכגּגית ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָההר

חכם ּפעּלת ׁשראּו מרּדכי ימי עד היה ְְְְֳֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּובאנס

חזרּו ואסּתר מרּדכי להם עׂשּו אׁשר ְְְְְֲֳִֵֶֶֶַַָָָָלחּיים

ויתּקנּו יחּדׁשּו אׁשר ּדבר ּכל לקּים ּברצֹון ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלקּבל

מעׂשה ּגדלּו מה ראּו אׁשר אחר חכמיהם ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעליהם

רׁשם נׁשאר היה לא ׁשּזּולתם ְִִִֶֶַַַָָָָֹהּצּדיקים

ז"ל ׁשרּבֹותינּו והגם יׂשראל. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּׂשֹונאיהם

אחר ּבאפן ונׁשמע נעׂשה אֹומרם ּדרׁשּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ(ׁשם)

הּמעׂשה לֹומר ׁשּקדמּו לּמלאכים ׁשּדמּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָלׁשבח

(ּתהּלים ׁשּמקּדימין ּכּמלאכים הּׁשמיעה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹקדם

זה ּדברֹו, ּבקֹול לׁשמע קֹודם ּדברֹו עׂשי ְְְְִֵֶֶַָָֹֹק"ג)

קדם נעׂשה אמרּו הרי לדרּכנּו וגם ּדרׁש. ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ּבתֹורת אּלא הּׁשמיעה הקּדימּו ולא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹׁשּיׁשמעּו

הּפרּוׁשים לב' נתּכּון ׁשהּכתּוב אפׁשר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָחכם.

ּפׁשיטא ּכי העם ּבׁשאר ואחד ּבצּדיקים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָאחד

יחד יׂשראל הדרגֹות יׁשוּו לא הּסתם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּמן

ְְִּבצדקּות:

ÏÙÎa ÊÓ¯È „BÚּׁשהיה מה ּתׁשמעּו ׁשמֹוע ƒ¿…¿∆∆ְְִֶַַָָָ

ּפי על הּתֹורה ּבקּבלת האמת ְֱִֶַַַַַַָָָאחר

ּדּברֹות ב' ּכי ח'.) (הֹוריֹות ז"ל ְְִִִֵֶָּדבריהם

ׁשּנברא הּמלא מּפי וח' הּגבּורה מּפי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשמעּו

אמר לזה יתּבר ּתׁשמעּומּדּבּורֹו ׁשמֹוע אם ְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ּכנגד לֹומר ודקּדק הּׁשמיעה, הדרגֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָב'

מהּגבּורה מּמׁש ׁשּיׁשמעּו ּתׁשמעּוׁשמיעה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

והבן: לקֹולי אמר ולא ְְְְִִֵַָָֹּבקֹולי

„BÚהּתֹורה לׁשמע יתחיל אם ּכי לֹומר ְְְִִִִִֶַַַַָֹירצה

והּוא עֹוד, לׁשמע יתאּוה הּוא ואיל ְְְִִִֵֶַַָָָֹמּׁשם

ּתׁשמעּואֹומרֹו ּכי מבטיחכם אני עּתה ׁשמֹוע אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָ

(ּתהּלים ּכאֹומרֹו טעמּה, ּכׁשּתטעמּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָמעצמכם

על ירצה עֹוד ה'. טֹוב ּכי ּוראּו טעמּו ְְֲִִֶַַל"ד)

וכּו' ּבין ּתֹורה כ"א:) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְְֵֶֶָָָּדר

אֹומרֹו והוא ּומּצלא, ּפרּוׁשמגנא ׁשמֹוע אם ְְְִֵֵַַָָָָ

ּתֹועלּיֹות לב' לכם יהיה זה הּׁשמיעה ּתהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָאם

ית קֹולֹו ׁשֹומעים ׁשאּתם אלהיםהא' ּדברי ּבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹ

נ"ה) (יׁשעיה ּכאֹומרֹו ותחיּו החּיים ּבהם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָׁשּיׁש

והּב' נפׁשכם, ּותחי ּבריתיׁשמעּו את ּוׁשמרּתם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַ

הרוחנּו זה ּולדר הרע, מּיצר עליכם ׁשּיגן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפרּוׁש

ׁשעּקר וגֹו' ּתׁשמעּו הּוא ׁשּמקֹומֹו הּדּבּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַּגזרת

נמׁשכים ּומּמּנּה הּתֹורה ׁשמיעת היא ְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּמצוה

אלהים מּקֹול נהנים ׁשהם הא' הּתֹועלּיֹות, ֱֱִִִִֵֶֶַָָָֹּכל

ּבהם יׁשלט ולא הּמצוֹות ׁשֹומרים יהיּו ב' ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹחּיים,

מה ּולפי וגֹו'. סגּלה לי והייתם ג' הרע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻיצר

לּתֹורה הּוא ּתׁשמעּו אֹומרֹו ּכי למעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּׁשּפרׁשּתי

הּכתּוב ּגזרת ּתהיה ּפה, וגֹו'ׁשּבעל ּוׁשמרּתם ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָ

הרע מּיצר ּתּצילהּו הּתֹורה ּבאמצעּות ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכי

מּלבד לֹומר וא"ו, ּבתֹוספת ואֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָהּמחטיאֹו,

טֹוב ּבין להבחין מּמּנּה ידיעה לכם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

יׁשלט ולא הּׁשמירה ׁשּתּׂשיגּו לכם עֹוד ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹלרע

הּׂשטן: ֶַָָָּבכם

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ·e˙k‰ ÔeÎÈ „BÚאם ועּתה ¿«≈«»«∆«∆∆ְִַָ

אני לׁשמע עצמכם ּתכינּו ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹׁשמֹוע

עּמכם אדּבר ׁשּלא ּפרּוׁש קֹולי את ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאׁשמיעכם

ׁשּיׁשמעּו ּבאמצעּות ּכי רמז ּגם ׁשליח, ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָעל

יׁשמעּו אחת מּׁשמיעה יתּבר מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָהּדברים

(ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על רּבֹות, ׁשמיעֹות ְְְִִִֶֶַַעֹוד

ותדלה רב צבא המבּׂשרֹות אמר יּתן ה' ְְְִִֶֶֶַַָָָֹס"ח)

ׁשעּור וזה ּותבּונה, חכמה חּיים מים ְְְְִִִֶַַַָָָָנפׁשם

ׁשּמּמּנההּכתּוב ׁשמיעה ּפרּוׁש ׁשמֹוע אם ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבקֹולי, ׁשמיעה היא רּבֹות ׁשמיעֹות עֹוד ְְְְְִִִִִַָּתׁשמעּו

אֹומרֹו לכםוהּוא יׁש עֹוד ּבקלי, ּתׁשמעּו ְְְְְִִֵֶָֹ

ּבזה ּדרּתֹועלת על ּבריתי את ּוׁשמרּתם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכי יּׁשקני) ּבּפסּוק פ"א (שהש"ר ז"ל ְִִִֵַָָָאֹומרם

לּׁשכח עֹומדת היא אדם מּפי ּתֹורה ִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשֹומע

ׁשמּורה עליֹון מּפי הּׁשֹומע ּכן ּׁשאין מה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּמּנּו

אֹומרֹו והּוא ּולעֹולמים, אתלעד ּוׁשמרּתם ְְְְְִֶֶַַָָ

(ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַָָּבריתי.

ּפסקה סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְְִִֵֶַַַָָָָקמ"ו.)

להם ה' ּדּבּור ּבאמצעּות ּכי והּכּונה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻזהמתן,

אדם נפׁש ׁשהיא להם ׁשּנתן מלכּות ּבגדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכח

ּבגעּולי למאס הּנפׁש ּתתרּצה ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּובאמצעּות

אֹומרֹו והּוא הרע, הּמתאּוים ּוׁשמרּתםּגֹוים ְְְְְִִִֶַַַַָ

ּבריתי: ְִִֶאת

.'B‚Â ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âּכׁשם ּכי היא ּבזה הּכּונה ƒ¿ƒ∆ƒ¿ְִִֵֶַַָָָ

הּטבע ּכפי ׁשאינֹו ּדבר היא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּסגּלה

ּוסגּלתֹו קר ׁשּטבעֹו עׂשב יׁש ּכי ּתמצא הלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכי

חם עׂשב יׁש וכן הּקרירּות, חֹולי ְְְְִֵֵֵֵֶַַַלרּפאֹות

סגּלה, ּדבר אּלא הּטבע ּכפי אינֹו וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻוכּו',

ׁשּלא ּגם סגּלה ׁשּיהיּו ה' מבטיחם כן ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֻּוכמֹו

זֹו, ּבהבטחה ענפים הרּבה ויׁש המׁשער, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹּכפי

ס"ג) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ְִֶֶַַָָָראׁשֹונה

ולא ונאנס מצוה לעׂשֹות מּיׂשראל אדם ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב

כן ולא עׂשאּה, ּכאּלּו ׂשכר לֹו נֹותנים ְְְֲֲִִֵָָָָָָֹעׂשאּה

ואין ,להפ אּלא ּכן אינֹו ּובאּמֹות ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבעברה,

אם ּנפׁש מּמה הּׂשכל ּכפי מהּנׁשער ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה

ּבחֹוׁשב ּתעׂשה ּכן אם ּדבר ּתעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה

ולא הּטֹוב ּבבחינת אּלא ּתעׂשה לא ואם ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹרע
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עֹוד .ּבהפ לּמה ּבאּמֹות ּכן אם הרע ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּבבחינת

ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ּכּותי נ"ט.) (סנהדרין ְְְִִִֵֶֶַַָָּתמצא

מצוֹות ׁשאר ואפּלּו מיתה, חּיב ׁשּׁשבת ְְֲִִִֶַַַָָָָאֹו

עצמּה מּצד הּפעּלה אם ולּמה לעׂשֹות, לֹו ְְְֲִִֵַַַַָָָָֻאין

ּדבר עֹוׂשה זה הרי העֹוׂשה ּכל טֹובה ְֲֵֶֶֶָָָָָָֻּפעּלה

הּכתּוב אמר לזה מּכלטֹוב, סגּלה לי והייתם ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

מּידכם אּלא יֹוצאה טֹובה ּפעּלה אין ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהעּמים

מּכם. אּלא והּמצוֹות הּתֹורה סגּלת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻׁשאין

יאמרואֹומרֹו ּכי ּפרּוׁש הארץ, ּכל לי ּכי ְְִִִֵֶַָָָֹ

ּתצּדק לא סגּלה ׁשּיהיּו זֹו הבטחה ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻֻהאֹומר

ולעׂשֹות ללמד חפצים האּמֹות ּכׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֻאּלא

רֹואני אבל סגּלה, ׁשעׂשנּו לֹומר יצּדק ּבזה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָֻֻוגֹו'

לקּבל(ספ העּמים מאנּו אדרּבה ּכי ּברכה) רי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּומעּתה וׂשעיר לפארן ה' ּכׁשּדּבר ּומצוֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּתֹורה

אמר לזה הּמעלה, הבטחת טּובּיּות ּיּכר ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֻּבּמה

ל אין ּכי ה' הֹודיע ּכאן הארץ, ּכל לי ְִִִִֵֶַָָָָּכי

,יתּבר אלהּותֹו מּכירי ּבּה ׁשאין ואּמה ְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻאּמה

לׁשמי מּגׁש מקטר א') (מלאכי אֹומר הּוא ְְְְִִִֵֵַָָָֻֻוכן

ּפי על ואף יכרעּו לֹו הּגֹויים ּכל ּכי הרי ְְְְֲִִִִֵַַַָוגֹו'

מעׂשיהם יעׂשה ולא הּדבר על ׂשכר יּטלּו לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹכן

יׂשראל: ׁשל סגּלתם היא וזֹו ְְְִִֵֶֶָָָֻרׁשם,

„BÚׁשּיהיּו היא והּסגּלה סגּלה ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֻֻירצה

עֹולם אלהי לעבד ּביחּוד לֹו ְְֱֲִִֵַָָֹֹֻמיחדים

ּפרּוׁש הם לי העּמים ּכל ּגם ּכי העּמים ִִִִִֵֵַַַָָָָמּכל

אּלא עֹובדים אינם ּכי הּוא לי ְֲִִִֵֶָָָָעבֹודתם

ולּירח לּׁשמׁש עֹובדים ּכיצד הא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלמׁשרתיו

יתּבר מׁשּמׁשיו ּכּלם הלא הּׁשמים ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹֻולצבא

ד') (ּדברים ּכאֹומרֹו לעבדיו עֹובדים ְְְְְְֲִִִִַָָָָונמצאים

העּמים: לכל וגֹו' ה' חלק ְְֲִֶַַָָֹאׁשר

‰Óeהּוא וכּו' וסנחריב ּפרעה ׁשּמרד ּׁשּמצינּו «ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הּדבר למה הא וׁשּגיֹון, טעּות ְְְִֶֶַַָָָָָּבדר

מּכירים ׁשאינם לפני ויצא ׁשּנחּבא למל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדֹומה

עצמם עבדיו ולפעמים ּכהדיֹוט הּוא הרי ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָאֹותֹו

ּפרעה כן ּכמֹו הּפחּותים ּכפחּות ּבֹו ְְְְְְְִֵַַַָֹיזלזלּו

מי על הׁשּלט האדֹון זה הּוא ּכי ידע ִִִֶַַַַָָָֹלא

ּכל ּכי אֹומר נמצאת אלהֹו, ׁשהּוא ְֱִִֵֵֵֶֶָָֹׁשחֹוׁשב

לֹו ּובחר יׁשּתחוּו מלכּותֹו למׁשרתי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהארץ

סגּלה: ועׂשאם ּביחּוד לֹו ׁשּיעבדּוהּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻליׂשראל

Èzˆˆ‰Âּבספרי ז"ל ׁשאמרּו זה ּדבר ּבהׂשּכלת ¿≈«¿ƒְְְְְִִֶֶַַָָָָ

ל"ג (ּדברים הּברכה וזאת ְְְְִַַָָָָָֹּבפרׁשת

לתת יׂשראל על ה' ּכׁשּנגלה לׁשֹונֹו וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָב')

מקּבלים להם אמר עׂשו ּבני אצל הל ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה

ואמר ּבּה ּכתּוב מה לֹו אמרּו הּתֹורה ְְֶַַַַָָָָָאּתם

עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמרּו ּתרצח לא ְְְִִֶֶַָָָָָֹלהם

ועל הּוא רֹוצח אביהם אֹותֹו ׁשל עצמֹו ְְֲִֵֶֶַַַָּכל

אצל הל ּתחיה חרּב ועל אביו הבטיחֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכ

לא ּבּה ּכתּוב מה לֹו אמרּו וכּו' ּומֹואב ְְַַָָָָֹעּמֹון

להם ערוה ׁשל עצמּה ּכל לֹו אמרּו וגֹו' ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָּתנאף

וכּו' להם אמר יׁשמעאל ּבני ּומצא הל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָהיא

ׁשל עצמֹו ּכל עֹולם ׁשל רּבֹונֹו וכּו' ּתגנב ְְְִִֶֶַָָֹֹלא

מאמר הּנה ּכאן. עד וכּו' היה לסטים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאביהם

אל עם אנֹוׁש ּיצּדק מה ּכי הּוא ּתמּוּה ְֱִִִֵֶַַַָזה

ׁשאביהם ּבׁשביל וכי זֹו ּפחּותה ּטענה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָּומה

ׁשאכל מי ועֹוד הּנׁשמעת, ּטענה היא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָרׁשע

ה' קּבל אי הּקׁשיא ותגּדל וכּו', וריחֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָֻׁשּום

מּמׁש: ּבּה ׁשּיׁש ּכּנׁשמע טענתם ְֲִֵֶֶַַַָָָָָאת

ÔÎ‡ּתחזינה עיני אׁשר ּכל ּכי אׂשּכיל »≈ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָ

ּבמצוֹות ּבין עׂשה ּבמצוֹות ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵָּבתֹורתנּו

ּבּמה ּבחן ה' ּכי הּוא הּדברים טעם תעׂשה ְֲִִֶֶַַַַַַָָֹלא

ּובחן מּמּנּו והבּדילנּו הרע ּבחינת והּכיר ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּׁשּברא

הּזהר מאמר והּוא ּבֹו, וקּדׁשנּו הּטֹוב ְְְְֲִִַַַַַַָֹּבחינת

מטעּמים לי ועׂשה ּבּפסּוק כ"א) ּתּקּון ְֲִִִֵַַַַָ(תקו"ז

ׂשנאתי ּכאׁשר ולא עׂשה מּמצות אהבּתי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

רּבֹותינּו מאמר הּוא וכן ּתעׂשה, לא ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַֹמּמצות

(רפא ה' אני ּכי ּפסּוק (מכילּתא ּבספרא ְְְְְֲִִִִֶָָָֹז"ל

ּתֹורה ּדברי ליׂשראל להם אמר למׁשה ה' ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹאמר

הם חּיים לכם הם רפּואה לכם נֹותן ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאני

ּכנגד וחּיים רפּואה לֹומר ּכפל ּכאן, עד ְְְִֶֶֶַַַַָָָָלכם

לבל רפּואה עׂשה, ּומצוֹות ּתעׂשה לא ְְְְֲֲִִֵֵַַָֹמצוֹות

מהּמעׂשים ּבעׂשֹותכם אֹו ּבאכלכם ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָּתחלּו

אׁשר מעׂשים ּבעׂשֹותכם הם וחּיים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָהרעים,

ּבעת ּכי ותמצא ּבהם, וחי האדם אֹותם ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָיעׂשה

(וּיקרא יאמר האסּורים ּדברים על ה' ְְֲִִִַַַַָָָֹצּוֹות

אל נפׁשתיכם, את ּתׁשּקצּו אל מ"ג) ְְְֵֶֶַַַַֹי"א

יזּכיר ּגם כ"ד), י"ח (וּיקרא וגֹו' ְְְְִִִַַַַָּתּטּמאּו

ּבא להּגיד לזה, וכּדֹומה ּתֹועבה ּבׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָהעריֹות

אֹותנּו לׁשמר הם מחׁשבֹותיו ּכל ּכי ְְְֱִִִֵַָָָָֹֹהאלהים

קדֹוׁשים. להיֹות וצּונּו הּקדּׁשה ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִַַָָֻלהיֹות

יׁש הרע מעׂשה ּבחינת ּכל ּכי לדעת ל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָויׁש

ּבבחינ ׁשרׁש ּבחינתלּה וכל הּטמאה, רּוח ת ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ

הּקדּׁשה ׁשרׁש ּבחינת היא הּטֹוב ְְֲִִֵֶַַַַָֹֻמעׂשה

לבל עליה ה' ׁשּצּונּו מצוה ּכל והּנה ְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָוהּטהרה,

ׁשּמּמּנּו הרע ּבחינת ׁשם הּוא ׁשּמה ְֲִִֵֶֶַַָָָָעׂשֹותּה

ּבחינת ׁשרׁש הּנאּוף ׁשּקּוץ ׁשּתאמר ּכמֹו ְְִִֵֶֶַַַֹֹהּוא,

ׁשרׁש ׁשם ּכ כן ּכמֹו הּגזל ׁשמֹו, ּכ ְְֵֵֶֶֶַַָָָֹהרע

הרע מפעל האדם עׂשֹות ּובעת הרע, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָּבחינת

ׁשּיהיה ּובעת הרע, ׁשרׁשֹו מחזיק הּוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָהּנה

ׁשּפרׁשּו ּוכמֹו ּבּטּולֹו, הּוא הּנה מעׂשֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶָנזהר

ּבּפסּוק פצ"ב) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ְְְֲִִִַַַָָָּבמאמרם

האדם מעׂשה ּכי ודע וגֹו'. ה' איבי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹהּנה

ולענה ראׁש ׁשרׁש אם נפׁשֹו ׁשרׁש על ְְֲִִֶֶַַַַָֹֹֹיּגיד

והערב הּמתֹוק ׁשרׁש אם אֹו הרע ּבחינת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

מּזה ענף ּכתבּתי ּוכבר הּקדּׁשה, ּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא

ּובזה וגֹו'. ּבכרי ראּובן ּבּפסּוק ויחי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבפרׁשת

טענה ּכי עליה. ׁשּבאנּו הּבריתא מאֹור ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָמצאנּו

עּמֹון יׁשמעאל עׂשו הּכּתֹות ג' טענּו ְֲִִִֵֵַַַַָָָנּצחת

ּכי אמר עׂשו לֹו, ּׁשּנגע למה אחד ּכל ְִֵֶֶַַַָָָָָָּומֹואב

ׁשּׁשמֹו ההּוא הרע מּבחינת הּוא נפׁשֹותם ְְְִִֶֶַַַַָָֹׁשרׁש

קּבלתם ּובעת ּכמעׂשהּו הּוא מּמּנּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָרציחה

עּמֹון כן ּוכמֹו הויתם, ׁשלילת הּוא זה ְְֲִֵֶַַַָָָָָהּדבר

אחד ּכל ׁשּדקּדק הּוא וזה ויׁשמעאל, ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּומֹואב

ּכל ּפרּוׁש וכּו' אביהם ׁשל עצמֹו ּכל ְְְֲִֵֶֶַַָָָואמר

רֹוצח, ׁשּׁשמּה הרע מּבחינת ּבנּוי הּוא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהויתֹו

ערוה ׁשל עצמּה וכּו' מֹואב אמרּו כן ְְְְְֵֶֶַָָָָּוכמֹו

ּפרּוׁש היא להם עליה מצּוה ׁשאּתה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוׁש

זה ּכן אם ההפּכּיּות יקּבלּו ואי ּבחינתּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהם

ׁשל עצמֹו ּכל אמר יׁשמעאל וכן ּבּטּולם, ְְְִִֵֵֶַַָָָָהּוא

הּנקראת הרע ּבחינת ּפרּוׁש היה לסטים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָאביהם

נפׁשם ּבחינת על מּגיד היה ּומעׂשיהם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלסטים,

הֹוכיחּו ּומֹואב עּמֹון והּנה ּבאה. מקֹום ְִִֵֵֵֶַָָָָמאיזה

הּנאּוף, מּבחינת ׁשהיתה הויתם מעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבטענתם

מעּקר הּדבר הּכר לא ויׁשמעאל אדֹום ְְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹֻאבל

ׁשאמר מלא ּפי על יׁשמעאל אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּבנין

ידֹו אדם ּפרא יהיה והּוא י"ב) ט"ז ְְְִִֵֶֶֶָָָ(ּבראׁשית

זה, הּוא ּכי ׁשרׁשֹו לּה מּגיד ּכי הרי ְֲִִִֵֶַַָָֹּבּכל

מ') כ"ז (ּבראׁשית ּכאֹומרֹו יצחק ּפי על ְְְְְִִִֵֵַָָועׂשו

ואּׂשא ּבחינה. מאֹותּה ׁשאּתה ּפרּוׁש חרּב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָועל

יׂשראל אדֹון הּוא הּקדׁש חּבת ואראה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעיני

להקּדים זה ּבסדר העּמים עם התנהג ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאׁשר

ּכנגּדּה, טענה להם ׁשּיׁש מצוה מהם אחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלכל

טענה להם ׁשאין ּכיון ׁשּיקּבלּו ׁשּידע אּולי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכי

יּטלּו ׁשּלא ּכדי הּוא ּברּו ונתחּכם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּכנגּדּה,

להם ׁשאין ראׁשֹונה מצוה קּבלת על ְִִֵֶֶַַַָָָָָָׂשכר

אל רֹוממּות להם ּדבריו ּופתח מענה, ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעליה

לעּמֹו יּה לֹו ּובחר ׁשּדי מּנחלת ְְְֲִִַַַַַַַָָָלהׁשמידם

אֹומרֹו זה ּדר והּנה l‚Ò‰סגּלה. ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â ְְְִֵֶֶֶָֻƒ¿ƒ∆ƒ¿À»

אֹומרֹו טעם זה ּוכפי הּפסּוק, ּגזרת ְְְִֵֶַַַַָהּוא

ׁשאר מּלבד ׂשכר לתֹוספת וא"ו, ְְְְִֶֶֶֶַָָָָּבתֹוספת

סגּלה ׁשּתהיּו לכם עֹוד מהּמעלֹות הּמּׂשג ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּפרטי

מּובנים ּכי להזּכירם הצר ולא ְְְְְִִִִַַַַָָֹֻּכּנזּכר,

עֹוד וגֹו'. והייתם ׁשל וא"ו ּתֹוספת ְְְִִִֶֶֶֶַָָמּמׁשמעּות

והּוא אחר, ענין לרמז וא"ו ּבתֹוספת ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹירצה

האדֹון הּוא ּכי לחׁשב לבבם יטעה לא ְְֲִִִֶַָָָָֹֹּכי

ּדבר לׁשּום להם צרי וׁשלֹום חס הּוא ְְִֶַָָָָָָּברּו

ׁשחפצים ּכמלכים סגּלה אּלא הּוא כן ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֻלא

להם ׁשאין הגם יקר ּכלי ׁשהּוא סגּלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבדבר

ּבער יקרה אבן לי ּתהיּו אּתם ּגם ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹצר

לצר אצלי הּוא ׁשהּדבר ולא העּמים Èkּכל ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹƒ

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, מׁשרת(ויגש ּכהן לׁשֹון "ּכל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". ח)לאלקּות י, לעמד"(עקב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ה' יׂשראל.לפני עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא אְך החייםלׁשרתֹו", אור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ß hay e"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk:החיים אור ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦¨−§¨«

cÒÂ¯ז ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯‡‰ Ïk ÈÏלֹומר יצּדק לא ּומעּתה ּפרּוׁש ƒ»»»∆ְֵֵַַַָֹֻ

ּוכאֹומרֹו ּבּדבר צר לי ל"ה)ׁשּיׁש אם(אּיֹוב ְְִִִֵֶֶַָָֹ

:יתּבר ׁשּלֹו הּכל ּכי לֹו ּתּתן מה ְְִִִֶֶַַַַָָָֹצדקּת

„BÚז"ל ּׁשאמרּו למה קמ"ו.)ירמז יׂשראל(ׁשּבת ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

וזֹו זהמתן, ּפסקה סיני הר על ְְְֲִֶַַַָָָָָֻׁשעמדּו

זהמתן. ּפסקה ׁשּלא העּמים מּכל סגּלתן ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֻֻהיא

ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי עליֹון סתר ירמז ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹעֹוד

מציאּות ואין ּבעֹולם נתּפּזרּו הּקדּׁשה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻענפי

ּוביֹותר יׂשראל ּבאמצעּות זּולת להתּברר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלהם

הּׁשֹואבת ּכאבן ׁשהיא הּתֹורה עסק ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמאמצעּות

הּק ניצֹוצי ואֹותם ׁשהם, ּבמקֹום דּׁשהניצֹוציה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא סגּלה, יּקרא להם Ì˙ÈÈ‰Âּגם ְְְִֵֶַָָָֻƒ¿ƒ∆

ּכי מלאפו"ם ּבה"א ּפרּוׁש והויתם ּביה ְִִִֵֵֶַָָֹקרינן

סגּלה הוית יהיּו ‰ÌÈnÚהם ÏkÓנפֹוצּו אׁשר ְְֲִֵַָָֻƒ»»«ƒֲֶָ

ּוכמֹו ז"ל ּכמאמרם הּתֹורה ּבאמצעּות ְְְְֲֶַַָָָָָׁשם

מצרים. ּבמעׂשה הּדברים ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתבנּו

‰‡¯ıואֹומרֹו Ïk ÈÏ Èkלֹו ׁשּיׁש רמז ּכאן ְְƒƒ»»»∆ֵֶַָָ

ּפּזּור טעם וזה הארץ, ּבכל מפּזרת ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻֻסגּלה

הּסגּלה אחר לחּזר העֹולם רּוחֹות ּבד' ְְְְִֵֵַַַַָָָָֻיׂשראל

יׂשראל ׁשל עונם זּולת והּנה אבדתם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשהיא

ּבעֹולם ּפּזּור ּבלא הּדבר הּׂשגת יכֹולים ְְִִַַַָָָָָָֹהיּו

ּבכל מֹולכים היּו ּתֹורתם עצם ּבכח ְְְִֶֶַָָָָֹֹֹאּלא

מּכל הּקדּׁשֹות ּבחינֹות ּכל וׁשֹואבים ְְְֲִִִַָָָָֻהעֹולם

ּכחם ּתׁש החטא ּובאמצעּות ׁשהם, ְְְֵֵֶֶַָָָָֹמקֹום

ההּוא: הּטֹוב לברר ׁשּמה לרדת ְְִִֵֶֶַַָָָָּוצריכין

B‚Â'.ו) ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Âלּמה לדעת צרי ¿«∆ƒ¿ƒ¿ִַַָָָָ

לֹומר הצרÌz‡Âלהם עּתה ׁשעד ּכיון ְַַֻ¿«∆ֵֶֶַַָָָ

חֹוזרים ואהרן מׁשה על ּכי ואּולי מדּבר. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹהיה

ּכל על מדּבר היה עּתה ׁשעד ולהיֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּדברים,

ּכי מׁשה יאמר ּכן אם סגּלה ועׂשאם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻיׂשראל

אמר לזה יׂשראל, לבין ּבינם עֹוד הפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

Ìz‡Âממלכת לי ּתהיּו ואחי אּתה ּפרּוׁש ¿«∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

אהרן, ּכנגד ˜„LBּכהנים ÈB‚Âמׁשה ּכנגד ְֲֲִֶֶַֹֹ¿»ְֶֶֶ

אֹומרֹו ּדר על יזֿיח)ּומׁשּפחּתֹו ח (ּבמדּבר ְְְְִִֶֶַַַָ

[וגֹו']: הּלוּיים את] ואּקח [לי אתם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהקּדׁשּתי

B‡ּבבחינת הם יהיּו מעּתה ּכי להם לֹומר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

להאדֹון יׁש למעלה ּכי מעלה, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּפמליא

יּקרא ולהם ּבּמרֹום לפניו ּומׁשּמׁשים ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמׁשרתיו

קדֹוׁש הּנקרא רב צבא לפניו יׁש ּגם ְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּכהנים

ח')ּדכתיב ּכי(ּדניאל ה' ואמר קדֹוׁש, אחד ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּוקדֹוׁשיםאֹותם ּכהנים ּבמקֹום ה' יעׂשה ְְֲֲִִִֶַָֹ

ּבית לֹו לעׂשֹות ׁשּצּוה היה וכן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹונים,

לנּו וצּוה ּכהנים מּמּנּו ּובחר ּבתֹוכנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשּכן

מ"ד) י"א אֹומרֹו(וּיקרא זה ּוכפי קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְִִִִִֶֶַָ

Ìz‡Âוהצר יׂשראל, לכללּות הּדבר חֹוזר ¿«∆ְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּתבת להםÌz‡Â,לֹומר ּדבריו ּכי יחׁשבּו לבל ֵַַ¿«∆ְְְְִֶַַָָָ

הּפרדה אחר הּנפׁש ּבעלֹות לבֹוא העתיד ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

אבל הּסדּורֹות מעלֹות הרּוחנּיּות יּׂשיג ְֲֲִִֵַַַַָָָמהּגּוף

לזה זֹו, הּׂשגה הּדעת ּתרחיק חּיּותֹו ְְִִֶַַַַַַַָָָּבחּיים

ּגוּיהÌz‡Âאמר ּבעלי ּבעצמכם אּתם ּפרּוׁש ַָ¿«∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

הּׂשיגּו ׁשהּצּדיקים ּומצינּו זֹו. מעלה ֲִִִִִִֶַַַַָָּתּׂשיגּו

ּכי ּוקדֹוׁשים מלאכים ׁשּנקראים זֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָמעלה

האדם מעלת ותעלה ּתגּדל הּתֹורה ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבאמצעּות

מהּמלאכים למעלה קץ אין צ"ג.),עד (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לקדּׁשת מעלה ליֹותר ּבחר ה' ּכי האֹות ל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻוזה

הם ּכי למדּת הא יׂשראל עם ּכבֹודֹו ְְְְִִִֵֵַָָָָמקֹום

וכּו': ּבּקדׁש מעלין ּכי מהם ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹלמעלה

„BÚוהייתם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹירמז

הּקדּׁשה ניצֹוצֹות לברּורי ׁשּירמז סגּלה ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻלי

המבררÌz‡Âאֹומרֹו מעלת להגּדיל וגֹו' ְ¿«∆ְְְְֲִֵַַַַָ

ּכהנים ׁשל ממלכת יהיה המברר ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמהּמתּברר

הּקדּׁשה הּדרגֹות ב' ׁשהם קדֹוׁש ּגֹוי ְְְֵֶֶַַָָָֻוׁשל

יׁש ּכי חלקים לב' וחּלקם ּכּנזּכר, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהּמתּבררים

ּכפי קטּנים והדרגֹות עליֹונים הדרגֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבּנבררים

מלכּות ּבחינת ּכי ּבזה והּכּונה הּקדּׁשה, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻּבחינת

ּכי מּמׁשה ּולמד וצא הּמתּבררים, על להם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיׁש

מלכּות קנה מּמצרים יׂשראל ׁשהֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלצד

ֲֵֶעליהם:

.'B‚Â ÌÈ¯·c‰ ‰l‡מה לפי הּכתּוב ּכּונת ≈∆«¿»ƒ¿ְִַַַַָָ

לי ּתהיּו ואּתם ּבּפסּוק ּבסמּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָּׁשּפרׁשנּו

ׁשּלא הּדר זה על הּכתּוב ידּיק יׂשראל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעל

חֹוזרת וגֹו' לי ּתהיּו ואּתם אמירתי ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹּתחׁשב

אּלה אּלא הּוא כן לא ואהרן מׁשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹעליכם

ּכ יׂשראל ּבני אל ּתדּבר אׁשר הּמעלֹותהּדברים י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

מׁשה על ׁשחֹוזר ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי הּנה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהם

ּבאֹומרֹו ‰ÌÈ¯·cיכּון ‰l‡יֹוסיף ׁשּלא וגֹו' ְְְֵַ≈∆«¿»ƒְִֶֹ

עליהם יֹוסיף ׁשּלא ּפׁשיטא ּתאמר ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹעליהם.

לֹו צּוה לא לּמה וׁשלֹום חס לחׁשדֹו יׁש ְְְְִִֵַָָָָָֹואם

עּתה: עד ׁשּׁשלחֹו הּמצוֹות ְְְִִֶַַַָָָּבׁשאר

ÔÎ‡ּדברי יפרׁש ׁשּלא לֹו ׁשּצּוה היא הּכּונה »≈ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹות הּדברים יאמר אּלא ליׂשראל ְְְְִִֵֶַַָָָֹה'

ּבדבריו ׁשּדקּדק להיֹות הּבֹורא וטעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם,

ׁשּפרׁשנּום ּוכמֹו האהבה וענין הּיראה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָענין

למׁשה(ג')ּבּפסּוק הּבֹורא וחׁש תאמר ּכה ְְֵֶַַַָָֹֹ

לבאר יבֹוא להם ה' ּדברי ׁשּידּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאחר

מֹוראֹו להכניס מעצמֹו זרּוז להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַַָָהּדברים

לזה הּבֹורא, ּבאהבת להפליג אֹו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבלב

זּולת הּזה ּבּדבר עֹוד ּתדּבר אל אליו ‡l‰אמר ְֵֵֶַַַַַַָָָָ≈∆

ÌÈ¯·c‰ּדברי מׁשה יאמר אם יבֹואּויראהּכי «¿»ƒְְִִִִֵֶַָָֹ

הזּכיר ולא יעץ כן לא וה' הּיראה מּצד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹלעׂשֹות

ּבּתבׁשיל ּתבלין ׁשּמֹוסיף ּכמי אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּיראה

ׁשהּוא ׁשם ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ערב טעם ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָלהֹוסיף

ּבאֹומרֹו ּפרט ּבאיזה זמן ּבאיזה אדם יזלזל ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָלבל

העבֹודה עּקר ּכל אבל האֹוהב יקּפיד לא ְֲֲִִִֵַַָָָָָֹּכי

חס מפסיד מׁשה ּדברי ונמצא ּבאהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָצריכה

לנּסֹותם ה' רצה ּכי נראה עֹוד הּכּונה. ְְְִִֶַַַָָָָָָוׁשלֹום

מהּמּוסר להם הּמסּפיקים ּדברים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשער

ּתדּוץ לא ואם הּתֹורה קּבלת לצר ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹּומהאהבה

רחֹוקים ּכי יּגיד זה אּלּו ּדברים ּבׁשמעם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָנפׁשם

לדּבר מׁשה יֹוסיף אם לזה לב, מּטהר ְִִִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ּבבחינת בין הּיראה ּבבחינת ּבין רּבים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָּדברים

עצמֹו ּדברי ׁשהם ּבפרּוׁש ׁשּיאמר הגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאהבה

הגם ּבנסיֹונֹו הּבֹורא ּכּונת מפסיד הּוא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָהרי

מׁשה ׁשל רּצּויֹו ּכי לֹומר מקֹום יׁש ְְִִֵֶֶֶַַָׁשּיקּבלּו

הּתֹורה חּבת ּפחיתּות ּבזה יׁש ּגם הּסֹובב. ְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

צּוה ּכן על אׁשר הּגדֹול, האל אביה ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשבח

ּדבר עצמֹו מּפי אפּלּו לדּבר יֹוסיף לבל ְְְֲִִִִֵַַַָָה'

ְֵָוהבן:

‰ÌÚ.ז) È�˜ÊÏ ‡¯˜iÂרּבנּו מׁשה נתחּכם הּנה «ƒ¿»¿ƒ¿≈»»ְִִֵֵֵֶַַ

לעׂשֹותּה ּבׁשליחּותֹו הּׁשלֹום ְֲִִַַָָָָעליו

ּתארע ּדלמא לבבֹו ּופחד ירא ּכי ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָּבהתּבֹוננּות,

העֹולם, ועּקר הּכל ּתכלית ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּתּקלה

לא וׁשלֹום חס ׁשּמא לארץ חבלים אחזּו ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹּוכבר

הּׁשלֹום עליו ונתחּכם הּתֹורה, את יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיקּבלּו

לּזקנים ׁשּקרא עד העם לכללּות ּדּבר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹולא

ּדברי ׁשֹומעים יחד יׂשראל וכל לפניו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהֹוׁשיבם

הּזקנים, לפני הּדברים ׁשהקּביל אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמׁשה

למׁשה להׁשיב יתחילּו ׁשּלא ּכדי ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹוהֹועיל

ּדלמא חׁש ּכי העם ּכללּות ולא הּזקנים ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאּלא

מה ּכהגן ׁשּלא ּתׁשּובה מהעם יענּו וׁשלֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹחס

ׁשּתׁשּובתם ּבהם הּוא מבטח הּזקנים ּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּׁשאין

העם ּכהגן הּזקנים ׁשּיׁשיבּו ואחר ּכהגן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתהיה

חס ׁשּניהם יקהּו ּכי יהיה ולּו אחריהם, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַיּטּו

מׁשּפחּתֹו. לבני ידּבר וזקן זקן ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָוׁשלֹום,

התחּכמּות להם נֹודעה חי אל ּבני ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָואּולי

עצמם והֹוציאּו וׁשלֹום חס למאּון חׁש ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָמׁשה



עז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, מׁשרת(ויגש ּכהן לׁשֹון "ּכל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". ח)לאלקּות י, לעמד"(עקב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ה' יׂשראל.לפני עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא אְך החייםלׁשרתֹו", אור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ß hay e"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk:החיים אור ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦¨−§¨«

cÒÂ¯ז ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯‡‰ Ïk ÈÏלֹומר יצּדק לא ּומעּתה ּפרּוׁש ƒ»»»∆ְֵֵַַַָֹֻ

ּוכאֹומרֹו ּבּדבר צר לי ל"ה)ׁשּיׁש אם(אּיֹוב ְְִִִֵֶֶַָָֹ

:יתּבר ׁשּלֹו הּכל ּכי לֹו ּתּתן מה ְְִִִֶֶַַַַָָָֹצדקּת

„BÚז"ל ּׁשאמרּו למה קמ"ו.)ירמז יׂשראל(ׁשּבת ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

וזֹו זהמתן, ּפסקה סיני הר על ְְְֲִֶַַַָָָָָֻׁשעמדּו

זהמתן. ּפסקה ׁשּלא העּמים מּכל סגּלתן ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֻֻהיא

ּכי לנּו ּׁשּקדם מה לפי עליֹון סתר ירמז ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹעֹוד

מציאּות ואין ּבעֹולם נתּפּזרּו הּקדּׁשה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻענפי

ּוביֹותר יׂשראל ּבאמצעּות זּולת להתּברר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָלהם

הּׁשֹואבת ּכאבן ׁשהיא הּתֹורה עסק ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמאמצעּות

הּק ניצֹוצי ואֹותם ׁשהם, ּבמקֹום דּׁשהניצֹוציה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא סגּלה, יּקרא להם Ì˙ÈÈ‰Âּגם ְְְִֵֶַָָָֻƒ¿ƒ∆

ּכי מלאפו"ם ּבה"א ּפרּוׁש והויתם ּביה ְִִִֵֵֶַָָֹקרינן

סגּלה הוית יהיּו ‰ÌÈnÚהם ÏkÓנפֹוצּו אׁשר ְְֲִֵַָָֻƒ»»«ƒֲֶָ

ּוכמֹו ז"ל ּכמאמרם הּתֹורה ּבאמצעּות ְְְְֲֶַַָָָָָׁשם

מצרים. ּבמעׂשה הּדברים ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתבנּו

‰‡¯ıואֹומרֹו Ïk ÈÏ Èkלֹו ׁשּיׁש רמז ּכאן ְְƒƒ»»»∆ֵֶַָָ

ּפּזּור טעם וזה הארץ, ּבכל מפּזרת ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻֻסגּלה

הּסגּלה אחר לחּזר העֹולם רּוחֹות ּבד' ְְְְִֵֵַַַַָָָָֻיׂשראל

יׂשראל ׁשל עונם זּולת והּנה אבדתם. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשהיא

ּבעֹולם ּפּזּור ּבלא הּדבר הּׂשגת יכֹולים ְְִִַַַָָָָָָֹהיּו

ּבכל מֹולכים היּו ּתֹורתם עצם ּבכח ְְְִֶֶַָָָָֹֹֹאּלא

מּכל הּקדּׁשֹות ּבחינֹות ּכל וׁשֹואבים ְְְֲִִִַָָָָֻהעֹולם

ּכחם ּתׁש החטא ּובאמצעּות ׁשהם, ְְְֵֵֶֶַָָָָֹמקֹום

ההּוא: הּטֹוב לברר ׁשּמה לרדת ְְִִֵֶֶַַָָָָּוצריכין

B‚Â'.ו) ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Âלּמה לדעת צרי ¿«∆ƒ¿ƒ¿ִַַָָָָ

לֹומר הצרÌz‡Âלהם עּתה ׁשעד ּכיון ְַַֻ¿«∆ֵֶֶַַָָָ

חֹוזרים ואהרן מׁשה על ּכי ואּולי מדּבר. ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹהיה

ּכל על מדּבר היה עּתה ׁשעד ולהיֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּדברים,

ּכי מׁשה יאמר ּכן אם סגּלה ועׂשאם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻיׂשראל

אמר לזה יׂשראל, לבין ּבינם עֹוד הפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין

Ìz‡Âממלכת לי ּתהיּו ואחי אּתה ּפרּוׁש ¿«∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

אהרן, ּכנגד ˜„LBּכהנים ÈB‚Âמׁשה ּכנגד ְֲֲִֶֶַֹֹ¿»ְֶֶֶ

אֹומרֹו ּדר על יזֿיח)ּומׁשּפחּתֹו ח (ּבמדּבר ְְְְִִֶֶַַַָ

[וגֹו']: הּלוּיים את] ואּקח [לי אתם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹהקּדׁשּתי

B‡ּבבחינת הם יהיּו מעּתה ּכי להם לֹומר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָירצה

להאדֹון יׁש למעלה ּכי מעלה, ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּפמליא

יּקרא ולהם ּבּמרֹום לפניו ּומׁשּמׁשים ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמׁשרתיו

קדֹוׁש הּנקרא רב צבא לפניו יׁש ּגם ְְֲִִֵַַָָָָָָָֹּכהנים

ח')ּדכתיב ּכי(ּדניאל ה' ואמר קדֹוׁש, אחד ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּוקדֹוׁשיםאֹותם ּכהנים ּבמקֹום ה' יעׂשה ְְֲֲִִִֶַָֹ

ּבית לֹו לעׂשֹות ׁשּצּוה היה וכן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹונים,

לנּו וצּוה ּכהנים מּמּנּו ּובחר ּבתֹוכנּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹלׁשּכן

מ"ד) י"א אֹומרֹו(וּיקרא זה ּוכפי קדֹוׁשים, והייתם ְְְְְִִִִִֶֶַָ

Ìz‡Âוהצר יׂשראל, לכללּות הּדבר חֹוזר ¿«∆ְְְְִִֵֵַַָָָָֻ

ּתבת להםÌz‡Â,לֹומר ּדבריו ּכי יחׁשבּו לבל ֵַַ¿«∆ְְְְִֶַַָָָ

הּפרדה אחר הּנפׁש ּבעלֹות לבֹוא העתיד ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

אבל הּסדּורֹות מעלֹות הרּוחנּיּות יּׂשיג ְֲֲִִֵַַַַָָָמהּגּוף

לזה זֹו, הּׂשגה הּדעת ּתרחיק חּיּותֹו ְְִִֶַַַַַַַָָָּבחּיים

ּגוּיהÌz‡Âאמר ּבעלי ּבעצמכם אּתם ּפרּוׁש ַָ¿«∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָ

הּׂשיגּו ׁשהּצּדיקים ּומצינּו זֹו. מעלה ֲִִִִִִֶַַַַָָּתּׂשיגּו

ּכי ּוקדֹוׁשים מלאכים ׁשּנקראים זֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָמעלה

האדם מעלת ותעלה ּתגּדל הּתֹורה ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָּבאמצעּות

מהּמלאכים למעלה קץ אין צ"ג.),עד (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

לקדּׁשת מעלה ליֹותר ּבחר ה' ּכי האֹות ל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֻוזה

הם ּכי למדּת הא יׂשראל עם ּכבֹודֹו ְְְְִִִֵֵַָָָָמקֹום

וכּו': ּבּקדׁש מעלין ּכי מהם ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹלמעלה

„BÚוהייתם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה לפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹירמז

הּקדּׁשה ניצֹוצֹות לברּורי ׁשּירמז סגּלה ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻֻלי

המבררÌz‡Âאֹומרֹו מעלת להגּדיל וגֹו' ְ¿«∆ְְְְֲִֵַַַַָ

ּכהנים ׁשל ממלכת יהיה המברר ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמהּמתּברר

הּקדּׁשה הּדרגֹות ב' ׁשהם קדֹוׁש ּגֹוי ְְְֵֶֶַַָָָֻוׁשל

יׁש ּכי חלקים לב' וחּלקם ּכּנזּכר, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהּמתּבררים

ּכפי קטּנים והדרגֹות עליֹונים הדרגֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבּנבררים

מלכּות ּבחינת ּכי ּבזה והּכּונה הּקדּׁשה, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻּבחינת

ּכי מּמׁשה ּולמד וצא הּמתּבררים, על להם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָיׁש

מלכּות קנה מּמצרים יׂשראל ׁשהֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלצד

ֲֵֶעליהם:

.'B‚Â ÌÈ¯·c‰ ‰l‡מה לפי הּכתּוב ּכּונת ≈∆«¿»ƒ¿ְִַַַַָָ

לי ּתהיּו ואּתם ּבּפסּוק ּבסמּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָּׁשּפרׁשנּו

ׁשּלא הּדר זה על הּכתּוב ידּיק יׂשראל ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעל

חֹוזרת וגֹו' לי ּתהיּו ואּתם אמירתי ּכי ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹּתחׁשב

אּלה אּלא הּוא כן לא ואהרן מׁשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹעליכם

ּכ יׂשראל ּבני אל ּתדּבר אׁשר הּמעלֹותהּדברים י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

מׁשה על ׁשחֹוזר ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי הּנה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהם

ּבאֹומרֹו ‰ÌÈ¯·cיכּון ‰l‡יֹוסיף ׁשּלא וגֹו' ְְְֵַ≈∆«¿»ƒְִֶֹ

עליהם יֹוסיף ׁשּלא ּפׁשיטא ּתאמר ואם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹעליהם.

לֹו צּוה לא לּמה וׁשלֹום חס לחׁשדֹו יׁש ְְְְִִֵַָָָָָֹואם

עּתה: עד ׁשּׁשלחֹו הּמצוֹות ְְְִִֶַַַָָָּבׁשאר

ÔÎ‡ּדברי יפרׁש ׁשּלא לֹו ׁשּצּוה היא הּכּונה »≈ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכמֹות הּדברים יאמר אּלא ליׂשראל ְְְְִִֵֶַַָָָֹה'

ּבדבריו ׁשּדקּדק להיֹות הּבֹורא וטעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם,

ׁשּפרׁשנּום ּוכמֹו האהבה וענין הּיראה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָענין

למׁשה(ג')ּבּפסּוק הּבֹורא וחׁש תאמר ּכה ְְֵֶַַַָָֹֹ

לבאר יבֹוא להם ה' ּדברי ׁשּידּבר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאחר

מֹוראֹו להכניס מעצמֹו זרּוז להֹוסיף ְְְְְִִִֵֵַַַָָהּדברים

לזה הּבֹורא, ּבאהבת להפליג אֹו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבלב

זּולת הּזה ּבּדבר עֹוד ּתדּבר אל אליו ‡l‰אמר ְֵֵֶַַַַַַָָָָ≈∆

ÌÈ¯·c‰ּדברי מׁשה יאמר אם יבֹואּויראהּכי «¿»ƒְְִִִִֵֶַָָֹ

הזּכיר ולא יעץ כן לא וה' הּיראה מּצד ְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹלעׂשֹות

ּבּתבׁשיל ּתבלין ׁשּמֹוסיף ּכמי אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּיראה

ׁשהּוא ׁשם ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ערב טעם ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָלהֹוסיף

ּבאֹומרֹו ּפרט ּבאיזה זמן ּבאיזה אדם יזלזל ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָלבל

העבֹודה עּקר ּכל אבל האֹוהב יקּפיד לא ְֲֲִִִֵַַָָָָָֹּכי

חס מפסיד מׁשה ּדברי ונמצא ּבאהבה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָצריכה

לנּסֹותם ה' רצה ּכי נראה עֹוד הּכּונה. ְְְִִֶַַַָָָָָָוׁשלֹום

מהּמּוסר להם הּמסּפיקים ּדברים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשער

ּתדּוץ לא ואם הּתֹורה קּבלת לצר ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹּומהאהבה

רחֹוקים ּכי יּגיד זה אּלּו ּדברים ּבׁשמעם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָנפׁשם

לדּבר מׁשה יֹוסיף אם לזה לב, מּטהר ְִִִֵֵֵֶֶַַָֹהם

ּבבחינת בין הּיראה ּבבחינת ּבין רּבים ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָּדברים

עצמֹו ּדברי ׁשהם ּבפרּוׁש ׁשּיאמר הגם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהאהבה

הגם ּבנסיֹונֹו הּבֹורא ּכּונת מפסיד הּוא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָהרי

מׁשה ׁשל רּצּויֹו ּכי לֹומר מקֹום יׁש ְְִִֵֶֶֶַַָׁשּיקּבלּו

הּתֹורה חּבת ּפחיתּות ּבזה יׁש ּגם הּסֹובב. ְִִֵֵֶַַַַָָהּוא

צּוה ּכן על אׁשר הּגדֹול, האל אביה ּבית ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשבח

ּדבר עצמֹו מּפי אפּלּו לדּבר יֹוסיף לבל ְְְֲִִִִֵַַַָָה'

ְֵָוהבן:

‰ÌÚ.ז) È�˜ÊÏ ‡¯˜iÂרּבנּו מׁשה נתחּכם הּנה «ƒ¿»¿ƒ¿≈»»ְִִֵֵֵֶַַ

לעׂשֹותּה ּבׁשליחּותֹו הּׁשלֹום ְֲִִַַָָָָעליו

ּתארע ּדלמא לבבֹו ּופחד ירא ּכי ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָּבהתּבֹוננּות,

העֹולם, ועּקר הּכל ּתכלית ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּתּקלה

לא וׁשלֹום חס ׁשּמא לארץ חבלים אחזּו ְְֲֲִֶֶַָָָָָָָֹּוכבר

הּׁשלֹום עליו ונתחּכם הּתֹורה, את יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיקּבלּו

לּזקנים ׁשּקרא עד העם לכללּות ּדּבר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹולא

ּדברי ׁשֹומעים יחד יׂשראל וכל לפניו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהֹוׁשיבם

הּזקנים, לפני הּדברים ׁשהקּביל אּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמׁשה

למׁשה להׁשיב יתחילּו ׁשּלא ּכדי ּבזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹוהֹועיל

ּדלמא חׁש ּכי העם ּכללּות ולא הּזקנים ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹאּלא

מה ּכהגן ׁשּלא ּתׁשּובה מהעם יענּו וׁשלֹום ְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֹחס

ׁשּתׁשּובתם ּבהם הּוא מבטח הּזקנים ּכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּׁשאין

העם ּכהגן הּזקנים ׁשּיׁשיבּו ואחר ּכהגן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּתהיה

חס ׁשּניהם יקהּו ּכי יהיה ולּו אחריהם, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַיּטּו

מׁשּפחּתֹו. לבני ידּבר וזקן זקן ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָוׁשלֹום,

התחּכמּות להם נֹודעה חי אל ּבני ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָואּולי

עצמם והֹוציאּו וׁשלֹום חס למאּון חׁש ּכי ְְְְִִֵֶַַָָָמׁשה



exziעח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§¨−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨¨−¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹצרי

להׁשיב צרי החיים.איני אור ְִִִֵָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåïðòä áòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´§¨®

:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨¨−¤§¨«
i"yx£Ô�Ú‰ ·Úa∑,הענן ערפלּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ּביֹום ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿ְ

לחדׁשהּמחרת, רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑אינֹו' :מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע מלּכנּו'ּדֹומה את החיים.לראֹות אור ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

Ècח Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט ÈÏb˙Ó ‡�‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡��Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ Ôe�ÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וענּו ּתחּלה להׁשיב לּזקנים הּניחּו ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמהחׁשד

מּדעּתנּו נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ּכל יחּדו העם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּתׁשּובת קדמה ולא הּפׁשּוט ּוברצֹוננּו ְְְְְִֵֵַַַָָָָֹהּׁשלמה

ּבני הראּו והּנה ה', עם ּכל לתׁשּובת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּזקנים

ּבאלהינּו רצֹונם והׁשואת אחּדּותם עצם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

ּכאֹומרֹו אחד ּדּבּור ּבהׁשואה אמרּו רּבֹוא ס' ְְְְְִִִֶַָָָָּכי

אחד קדם ולא מהם אחד נתאחר ולא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיחּדו

אחר ּבנסח להׁשיב מהם אחד ׁשּנה ולא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלחברֹו

מאמר ידּיק ּובזה ּבתֹוכֹו. זֹו ׁשאּמה עֹולם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָֻֻאׁשרי

ב')הּנביא חסד(ירמיה ל זכרּתי ה' אמר ּכה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ּכלּולתי אֹומרֹו ּפרּוׁש ּכלּולתי אהבת ְְְְֲִִִֵַַַָָֹֹנעּורי

ב' ׁשעׂשּו יחּדו העם ּכל ׁשענּו ּתׁשּובתם ְְֶֶַָָָָָָָָהּוא

ואין מּכּלם ּכהגן ּתׁשּובה הא' ּבאהבה, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻּכללּיּות

יחד ׁשהׁשוּו ב' ּבּדבר. נתרּצה ׁשּלא א' ְְִֶֶַַַַַָָָֹֻּגם

ּדר על הּתׁשּובה ּובלׁשֹון הּתׁשּובה ְְְְִֶֶַַַָָּבקֹול

ְֶַָׁשּכתבנּו:

.'B‚Â Ïk ּבאֹומרֹו‡˙ Ïkנתּכּון ׁשּלא‡˙ ≈»¿ְְְִֵַ≈»ֶֹ

ואֹומרֹו מגרעת, ּבלא ּכל מהֹודעת ְְְְִִֵַַַָָֹֹׁשּנה

‰l‡‰'ה ּכמאמר ּדבר לדּבר הֹוסיף ׁשּלא »≈∆ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ו')אליו הּדברים:(ּפסּוק אּלה ְִֵֵֶַָָָ

LÓ‰.ח) ·LiÂמּלבד ּכי חזרה לׁשֹון ּפרּוׁש «»∆∆ְְֲִִֵַָָ

מּתׁשּובת לּבֹורא הידיעה ּׁשּקדמה ְְְִִֵֶַַַַָָָמה

האדם ּבכליֹות נסּתרֹות יֹודע הּוא ּכי ְְְְִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל

ּפעם הּדברים החזיר עֹוד הּנגלֹות ׁשּכן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָּומּכל

אבאר ּכאׁשר הּתׁשּובה לׁשּבח הּוא והּטעם ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָב',

ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה אֹו .(מכילּתא)ּבסמּו ְְְְְִִֶֶֶַָָָ

אמר לזה ּתׁשּובה, לי החזר למׁשה ה' ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

·LiÂ'ה לֹו ׁשאמר הּתׁשּובה לצד ּכי ּפרּוׁש «»∆ְְִֵֶַַַָָ

יּגיד מי זה זּולת ּכי ׁשעׂשה, הּוא וכּו' ְֲִִִִִֵֶֶַַָָהׁשיבני

הּוא: ּברּו ּכל יֹודע ְִֵֵַָֹלפני

.'B‚Â ÌÚ‰ È¯·c ׁשהׁשיב‡˙ הּכּונה אין ∆ƒ¿≈»»¿ִֵֵֶַַָָ

סדר אפן לה' הׁשיב אּלא לעׂשֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּקּבלּו

ׁשּפרׁשּתי, ּדר על יחּדו ּכּלם ׁשענּו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּתׁשּובה

ּולרֹומם לפאר ּבזה נתּכּון אּלא להֹודעה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא

אׁשר טֹובֹות ּבחינֹות ּכּמה על יׂשראל ּבני ְְְֲִִֵֵֶַַַָָעם

הּדברים מׁשה החזיר ולזה הּתׁשּובה, אפן ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּתּגיד

אֹומרֹו ּדר על ה' י"ז)לפני א' ּכעּמ(ד"ה ּומי ְְְְִִֵֶֶַַ

אחד: ּגֹוי ְִֵֶָָיׂשראל

B‚Â'.ט) EÈÏ‡ ‡a ÈÎ�‡ ‰p‰ׁשּיכּון אּולי ƒ≈»…ƒ»≈∆¿ְֵֶַַ

לדּבר רגיל ה' ׁשהיה לצד ּכי לֹו ְְִִֵֶַַַָָָלֹומר

עּמֹו ׁשּידּבר אליו אמר לזה ּבפנים ּפנים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעּמֹו

ּדהינּו אחר ‰Ô�Úּבאפן ·Úaהּדּבּור יהיה ולא ְְְֵֶַַֹ¿«∆»»ְְִִֶַֹ

הּטעם ונתן הּקֹודם, ּכרגילּות רּוחני ּכ ְְִִִֵַַַַַָָָָּכל

ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úaואם מׁשה עם ּכׁשּידּבר «¬ƒ¿«»»ְְְִִֵֶֶַ

אין הּמאירה ּבאסּפקלריא הראׁשֹון ּכּסדר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָידּבר

רּוחנּיּותם, לעצם הּדברים לׁשמע ּביׂשראל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹּכח

ואמר ליׂשראל, הּמאמרים ׁשּיׁשמיע חפץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוה'

המצּוה העם ׁשּיׁשמע זה ּתכלית ׁשּמּלבד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֻלֹו

ּבלּבם האמּונה חּזּוק ּבזה ויׁש הּבֹורא ְְֱִִִִֵֵֶַָָָָמּפי

ּבׁשאר לעֹולם ּבמׁשה ׁשּיאמינּו ּתֹועלת יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָעֹוד

ה' ונתּכּון ה'. ּפי על אֹותם ּכׁשּיצּוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָמצוֹות

על יקּפיד ׁשּלא מׁשה לרּצֹות ּכן ּגם ְְִֵֶֶֶַַַַָֹּבזה

הרגיל: הּדּבּור מאפן ּכבֹודֹו ְְִִֵֶַַַָָָֹהמעטת

.ÌÏBÚÏ e�ÈÓ‡Èהּבאים לּדֹורֹות לעֹולם ּפרּוׁש «¬ƒ¿»ְִֵַַָָ

על הּנביאים ּבכל ּבאמצעּות ְְְְְֲִִִֶַַַָָיאמינּו

הּתֹורה יסֹודי מה' ּבפ"ח רמּב"ם ׁשּכתב ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָּדר

רּבנּו מׁשה אחר ׁשּיעמד נביא ּכל לׁשֹונֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹוזה

אּלא וכּו' האֹות מּפני ּבֹו מאמינים אנּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָאין

אם ואמר ּבּתֹורה מׁשה ׁשּצּוה הּמצוה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמּפני

עֹוד וכתב ּכאן. עד ּתׁשמעּון אליו אֹות ְְִֵַַַָָָָָנתן

הּמֹופתים לצד היתה לא מׁשה אמּונת ּכי ְְְֱִִֶַַַָָָֹׁשם

והם עּמֹו ה' ּבדּבר ׁשּׁשמעּו לצד אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָוכּו'

יכלנּו הּדברים ּפי ועל נבּואתֹו. ּבאמּתּות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹעדים

ÌÏBÚÏלפרׁש e�ÈÓ‡È Ea Ì‚Âאֹומרֹו טעם ְֵָ¿«¿«¬ƒ¿»ְַַ

אחריו הּבאים נביאים ׁשאר על ּגם רמז ְְְֲִִִַַַַַָָָָָלעֹולם

מּמּני ׁשלּוח להם נביא ּכן ּגם ּכׁשּיבֹוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלעֹולם

יאּמתּו לא ׁשּיעׂשּו האֹותֹות ּכי נבּואתֹו. ְְְְֲִִֶַַַָָֹיצּדיקּו

וזּולת אמּונתם על ה' ּבמצות אּלא ְְְְֱִֶַַַַָָָָהּנבּואה

ּפקּפּוק ּבֹו יׁש זֹו ּבמצוה המצּוה ּגם זֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהבחנה

זּולת האֹותֹות ּפי על אמּונתֹו ְְֱִִֶֶַַָָּכׁשּתהיה

לתת ׁשּיׁש אּלא עּמֹו. ּבדּברֹו העם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיׁשמע

ׁשּלא לֹומר יצּדק אי הרמּב"ם ּבדברי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹלב

נאמר ּכבר והלא ּבמׁשה ל"א)האמינּו י"ד (לעיל ְְְֱֱֲִֵֶֶֶַַָֹ

ואֹותֹותיו מֹופתיו ּכי וגֹו' ּובמׁשה ּבה' ְְְְֲִִֶַַַָָוּיאמינּו

סּוף ים קריעת מעׂשה ּגם ּומה הם ְְֲִִֵֵַַַַַָֻמפלאים

האמּונה, ויכריחּו יצּדיקּו ּובֹו מבהיל ּדבר ְְְְֱִִִַַַָָָָהּוא

צריכין ׁשאין לצד נביאים ּבׁשאר ּכי אמת ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָהן

מׁשה ּכאֹותֹות ּוגדֹולים חזקים אֹותֹות ְְֲֲִִֶַָלעׂשֹות

ּפי על נבּואתם אמּונת לחּזק אנּו צריכין ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָלזה

ּכן ּׁשאין מה לֹו לׁשמע צּוה אׁשר ה' ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמאמר

אֹותֹות ּכי ׁשם רמּב"ם ּׁשּכתב ּומה ְִֶֶַַַָָָמׁשה.

ׁשּיאמ ּכדי היּו לא מׁשה אּלאׁשעׂשה ּבֹו ינּו ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

סֹוף ּכל סֹוף ׁשם, ּכאמּור וכּו' יׂשראל ְְְְִֵֵָָָָָָלצרכי

אמת: מׁשה ּכי מעצמֹו האמת ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַָיׁשּתּמע

‰‡¯�Âיׂשראל ׁשהאמינּו האמּונה ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְֱֱִִִֵֶֶַָָָ

חפץ וה' ה' עבד ׁשהּוא היתה ְְֵֶֶֶֶַָָָּבמׁשה

האמינּו לא א ּורצֹונֹו ּתפּלתֹו ועֹוׂשה ְְְֱִִֶֶַָֹּבֹו

מחכמי סברא יׁש ּכי עּמֹו, מדּבר ה' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהיה

ּכפי הֹוכחֹות ּבהרּבה ׁשּמֹוכיחים ְְְִִִֵֶַָֻאּמֹות

ה' ׁשּידּבר אפׁשרּיּות האי מן ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָפילֹוסֹופיֹותם

ויענה יׁשמע ה' ּכי יצּדיקּו ואּלה וחי, אדם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעם

ׁשּיׁש ּולצד רצֹונם, ויעׂשה לחביביו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹויאהב

ׁשהאמינּו הגם ּכי לֹומר נּוכל ּבעֹולם זֹו ְֱֲִִֶֶַַַָָָָסברא

ה' עבד ׁשהּוא ּפרּוׁש עבּדֹו ּבמׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָיׂשראל

אבל ּורצֹונֹו חפצֹו ויעׂשה ּתפּלתֹו ה' ְְְְְְֲֲִִֶֶַַָָויׁשמע

עדין ויׁשנּה ה', ידּבר ּכי יצּדיקּו זה מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

אליו ה' אמר לזה האּמֹות, פילֹוסֹופי ֲִֵֵֶַַַָָָָָֻלחׁשׁשת

CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úaיצּדיקּו ּובזה «¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»ְִֶַָ

ואֹומרֹו וחי, האדם עם ה' ידּבר Eaּכי Ì‚Â ְְְִִֵַַָָָָ¿«¿

e�ÈÓ‡Èאׁשר ּבּנביא יאמינּו ּבאמצעּות ּפרּוׁש «¬ƒְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

ּכי לעֹולם ודֹור ּדֹור ּבכל ּתחּתי להם ְְְִִֶֶַָָָָָאקים

אֹומרֹו ירצה אֹו זֹו. סברא טענת מהם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּתּפקע

Eaּכׁשּתצּוה ּכׁשּיצּדיקּוה נבּואת ּבאמצעּות ¿ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָ

יאמינּו אֹות ּפי על לּנביא ׁשּיׁשמעּון ְְֲִִִִֶֶַַַָָלהם

הצּדקת זּולת אבל ונביא נביא לכל ְְְְֲִִַַַָָָָָָלעֹולם

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
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i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
.ּומחר ָָ
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i"yx£ÌÈ�Î� eÈ‰Â∑(מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא)את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ È�ÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää¨−§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚�e∑החיים.ּבקצהּואפּלּו אור ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«

i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא מּבית(סנהדרין למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּגבּה ׁשהיה קֹומֹותהּסקילה ּכמֹו∑iÈ¯‰.ׁשּתי לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ּכׁשּימׁש ְְִֵֶַַָָָָֹƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִֶֹ

הּקֹול, והפסקת ׁשכינה סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול לעלֹותהּיֹובל רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ׁשל∑‰Ï·i.וכיון ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ«…≈ֶָ
אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא קֹורין ּבערּביא ׁשּכן היהאיל, יצחק .ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(ãé)eñaëéå íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîN¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ÔepnÊ˙eי ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈ�ÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ È�ÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
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Ì‚¯˙Èיג ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L�‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכמֹו ּבּנביא להאמין האֹות יֹועיל לא ְְְְֲִִִַַָָָֹנבּואת

ּבריּתא מצאתי זה ׁשּכתבּתי אחר רמּב"ם. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּכתב

ּבּנביאים ּגם ּב ּגם לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבמכילּתא

ּובּמה עצמם ּדברנּו והם ּכאן, עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאחרי

העם ּבׁשמע והּנה ּדבריהם. ּכּונת ּתבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשּפרׁשּתי

האדם עם ה' ידּבר ּכי יחד ּכּלם הצּדיקּו ה' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻּדברי

ואמרּו ּבפיהם ׁשהּגידּו ּוכמֹו כ"א)וחי ה' (ּדברים ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

וחי, האדם את ה' ידּבר ּכי ראינּו הּזה ְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּיֹום

הּפילֹוסֹופים ּדעת ונכזבה ּבּדבר ה' עדי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהם

מׁשה הּנביא מעלת הּכירּו וגם ּברּורה, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּבראיה

ּדכתיב ּבנבּואתֹו ה' ּׁשּנׂשאהּו י"ט)ּבּמה (ּפסּוק ְְְִִִִֶֶַָָָ

ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו בקֹול יענּנּו והאלהים ידּבר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

ּבּכתּוב ּדבריהם:(מכילּתא)ז"ל ׁשם יעּין ְְְְִִֵֶַַָָָֻ

.'B‚Â ‰LÓ „biÂׁשהסּכימּו לֹו ׁשהּגיד אּולי ««≈∆¿ְִִִִֶֶַ

ּבעבּור ה' ּכמאמר מּפיו ה' ּדברי ְְְֲֲִִִִֵַַַַֹלׁשמע

אֹות עֹוד צרי ׁשאין אֹו וגֹו', העם ְְִִֵֶַָָָיׁשמע

הּוא ּכי ּבמׁשה האמינּו ׁשּכבר ּבמׁשה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָלהאמין

על זכּות לּמּוד היא, ההּגדה ּומכּון ְְִִִַַַָָָָֻנביא.

ז"ל ּולדבריהם לבד, ׁשאמרּו(מכילּתא)יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשמע רצֹוננּו יׂשראל ׁשאמרּו היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשההּגדה

מלּכנּו את לראֹות ּדאמר ּולמאן ה', ְְְְִִִֵֶַַָָמּפי

ׁשּיבּקׁש קׁשים ּדברים ׁשהם הּגדה לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻידּיק

ּכבֹודֹו לראֹות אֹו אלהֹו קֹול לׁשמע ְְְֱִִֶֶַֹֹעבד

ּבעבּור ה' ׁשאמר מצינּו ּכי והגם .ְֲֲִִִֶַַַַַָָָיתּבר

אּלא עּמהם ׁשּידּבר אמר לא העם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׁשמע

היתה ּובּקׁשתם הם יׁשמעּו מׁשה עם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּבדּברֹו

ׁשּלא הגם ההּגדה וטעם עּמהם, ה' ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידּבר

ׁשאלתם. על להׁשיבֹו הּוא ּדבר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָיּכחד

העם אל ל ּומּיד ּתכף ׁשהׁשיב לֹו ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצינּו

וגֹו': ְְְִַָוקּדׁשּתם

B‚Â'.יב) zÏa‚‰Âהגּבלה מצות ׁשאין נראה ¿ƒ¿«¿»¿ְְְִִֵֶֶַַָָ

הקּדימּה כן ּפי על ואף הּג' לּיֹום אּלא ְְִִִֵֶַַַַָָזֹו

ירּגילּו ּגם מעכׁשו, ּכבֹוד ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמעּתה

לֹומר ואין ימים, ּבג' מּמּנּו להתרחק ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָעצמם

אינֹו זה צּוֹותֹו, מּיֹום ּבהר הּנגיעה חּיּוב ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּינהג

עליו ויתחּיבּו ההר ׁשּיתקּדׁש רחֹוק ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכי

מּמתניתא מׁשמע וכן ית'. ׁשכינתֹו רדת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹקדם

כ"ד)ּבספרי אּלא(מכילּתא החּיּוב התחיל לא ּכי ְְְְְִִִִִִִֶַָָֹ

ג': ִמּיֹום



עט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(é)íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−
:íúìîN eñaëå øçîe¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
.ּומחר ָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaýBýé ãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈ�Î� eÈ‰Â∑(מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא)את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ È�ÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää¨−§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚�e∑החיים.ּבקצהּואפּלּו אור ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«

i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא מּבית(סנהדרין למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּגבּה ׁשהיה קֹומֹותהּסקילה ּכמֹו∑iÈ¯‰.ׁשּתי לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ּכׁשּימׁש ְְִֵֶַַָָָָֹƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִֶֹ

הּקֹול, והפסקת ׁשכינה סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול לעלֹותהּיֹובל רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ׁשל∑‰Ï·i.וכיון ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ«…≈ֶָ
אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא קֹורין ּבערּביא ׁשּכן היהאיל, יצחק .ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(ãé)eñaëéå íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîN¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ÔepnÊ˙eי ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈ�ÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ È�ÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

Ì‚¯˙Èיג ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L�‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכמֹו ּבּנביא להאמין האֹות יֹועיל לא ְְְְֲִִִַַָָָֹנבּואת

ּבריּתא מצאתי זה ׁשּכתבּתי אחר רמּב"ם. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּכתב

ּבּנביאים ּגם ּב ּגם לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבמכילּתא

ּובּמה עצמם ּדברנּו והם ּכאן, עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאחרי

העם ּבׁשמע והּנה ּדבריהם. ּכּונת ּתבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשּפרׁשּתי

האדם עם ה' ידּבר ּכי יחד ּכּלם הצּדיקּו ה' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻּדברי

ואמרּו ּבפיהם ׁשהּגידּו ּוכמֹו כ"א)וחי ה' (ּדברים ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

וחי, האדם את ה' ידּבר ּכי ראינּו הּזה ְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּיֹום

הּפילֹוסֹופים ּדעת ונכזבה ּבּדבר ה' עדי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהם

מׁשה הּנביא מעלת הּכירּו וגם ּברּורה, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּבראיה

ּדכתיב ּבנבּואתֹו ה' ּׁשּנׂשאהּו י"ט)ּבּמה (ּפסּוק ְְְִִִִֶֶַָָָ

ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו בקֹול יענּנּו והאלהים ידּבר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹמׁשה

ּבּכתּוב ּדבריהם:(מכילּתא)ז"ל ׁשם יעּין ְְְְִִֵֶַַָָָֻ

.'B‚Â ‰LÓ „biÂׁשהסּכימּו לֹו ׁשהּגיד אּולי ««≈∆¿ְִִִִֶֶַ

ּבעבּור ה' ּכמאמר מּפיו ה' ּדברי ְְְֲֲִִִִֵַַַַֹלׁשמע

אֹות עֹוד צרי ׁשאין אֹו וגֹו', העם ְְִִֵֶַָָָיׁשמע

הּוא ּכי ּבמׁשה האמינּו ׁשּכבר ּבמׁשה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָלהאמין

על זכּות לּמּוד היא, ההּגדה ּומכּון ְְִִִַַַָָָָֻנביא.

ז"ל ּולדבריהם לבד, ׁשאמרּו(מכילּתא)יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

לׁשמע רצֹוננּו יׂשראל ׁשאמרּו היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשההּגדה

מלּכנּו את לראֹות ּדאמר ּולמאן ה', ְְְְִִִֵֶַַָָמּפי

ׁשּיבּקׁש קׁשים ּדברים ׁשהם הּגדה לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻידּיק

ּכבֹודֹו לראֹות אֹו אלהֹו קֹול לׁשמע ְְְֱִִֶֶַֹֹעבד

ּבעבּור ה' ׁשאמר מצינּו ּכי והגם .ְֲֲִִִֶַַַַַָָָיתּבר

אּלא עּמהם ׁשּידּבר אמר לא העם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׁשמע

היתה ּובּקׁשתם הם יׁשמעּו מׁשה עם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּבדּברֹו

ׁשּלא הגם ההּגדה וטעם עּמהם, ה' ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּידּבר

ׁשאלתם. על להׁשיבֹו הּוא ּדבר מּמּנּו ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָיּכחד

העם אל ל ּומּיד ּתכף ׁשהׁשיב לֹו ִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצינּו

וגֹו': ְְְִַָוקּדׁשּתם

B‚Â'.יב) zÏa‚‰Âהגּבלה מצות ׁשאין נראה ¿ƒ¿«¿»¿ְְְִִֵֶֶַַָָ

הקּדימּה כן ּפי על ואף הּג' לּיֹום אּלא ְְִִִֵֶַַַַָָזֹו

ירּגילּו ּגם מעכׁשו, ּכבֹוד ּבֹו ׁשּינהגּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמעּתה

לֹומר ואין ימים, ּבג' מּמּנּו להתרחק ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָעצמם

אינֹו זה צּוֹותֹו, מּיֹום ּבהר הּנגיעה חּיּוב ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּינהג

עליו ויתחּיבּו ההר ׁשּיתקּדׁש רחֹוק ּדבר הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכי

מּמתניתא מׁשמע וכן ית'. ׁשכינתֹו רדת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹקדם

כ"ד)ּבספרי אּלא(מכילּתא החּיּוב התחיל לא ּכי ְְְְְִִִִִִִֶַָָֹ

ג': ִמּיֹום



exziפ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLeLbz-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©¦§−
:äMà-ìà¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈ�Î� eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת רּבילסֹוף ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
פז)יֹוסי, לּיֹום.(שבת ּכמֹו ימים, ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

‡M‡ŒÏ‰.הּׁשליׁשי eLbzŒÏ‡∑טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְִִַ«ƒ¿∆ƒ»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אבללקּבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ׁשכבת האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּפֹולטת את מּלטּמא וטהֹור להזריע, ראּוי ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה .מּׁשּׁשהתה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(æè)íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹
íòä-ìk ãøçiå ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå§¨³̈¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ¨−¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLà£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑וכן לּתלמיד, ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ג)מצינּו: עֹומד"(ביחזקאל ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא ."קּום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

(æé)äðçnä-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®
:øää úézçúa eávéúiå©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא לג)ּכחתן (דברים ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עליהם פח)ּכגיגיתונכּפה החיים.(שבת אור ְְְֲִִִֵֶָ

(çé)Làa ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ

i"yx£Blk ÔLÚ∑אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,לכ ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, קמץ,לׁשֹון נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן וכל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּדבר ׁשם ׁשהם "ּבֹו∑‰ÔL·k.מּפני לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. הּׁשמים".ׁשל לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵֶָָ«ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ּתלמּוד (הושעּומה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לברּיֹותיו,יא) אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ"ּכאריה
ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר מג)ּכדי והלא(יחזקאל לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה .הּוא, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר האׁש".(יט, מּפני ּכּלֹו עׁשן יהיה ואיְך הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשיְך ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

לעיל מפרׁש ב)אבל ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל הּצאן(פסוק את "וינהג ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" ּוכתיבירעּואחר רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר מרׁש"יירעּו"הּצאן ּולהעיר ההּוא". ההר מּול אל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם ב)ׁשמֹות אחר".(פסוק אילן "ולא החיים: אור ְְִֵַָָֹ

Ï‡טו ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈ�ÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡��ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

ÈÏb˙‡cיח Ì„˜ ÔÓ dlk Ô�z È�ÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡��˙k d��z ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡�ez‡„¿«»¿»»»«¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יז) ‰LÓ ‡ˆBiÂחרדתם ׁשּלצד אּולי «≈∆¿ְְֶֶַַָָ

והעמידם מׁשה והֹוציאם ההר מן ְְֱֲִִִֶֶָָָָָּפחדּו

מעּמד: הּתֹורה לקּבל ההר ְְְְִֵַַַָָָָֻּבתחּתית

Blk.יח) ÔLÚׁשל ּבגּופֹו האׁש ׁשּׁשלט ּפרּוׁש »«Àְֵֵֶֶַָָ

אׁשר הּכבׁשן ּכמׁשּפט אבניו ונׂשרפּו ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָהר

אבני ּומעּתה סיד, לעׂשֹות האבנים ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָיׂשרפּו

נעׂשּו ואֹומרֹוסיני ‰‰¯סיד, Ïk „¯ÁiÂּכי ְְֲִִַַ«∆¡«»»»ִ

ּבּכבׁשן אׁש ּבהם ּכׁשּׁשֹולט האבנים ּדר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָכן

חרדה: קֹול ויׁשמיעּו ְְְְְֲִִַַָָיתזעזעּו

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑וחזק הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לׁשמע ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה a„È¯.מאד". ‰LÓ∑הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹליׂשראל,
ונׁשמע מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות ep�ÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א האׁש(מלכים ּדבר על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְְְִִִַָ«¬∆¿ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

החיים.להֹורידֹו אור ְִ

ß hay f"h iyiy mei ß

(ë)ýBýé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì§¤²¤¬Ÿ¨¨−©©¬©¤«

i"yx£È�ÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן (מכילתא)"ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ׁשליח,(בא ידי על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

מּתן לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

וּירד מדּיק הּכבֹוד:ּתֹורה הדרּכּסא ּבכל סיני הר על ירד וירידהּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודה' הּפרטיםּכזֹוּובקביעּות, לכל ּגֹורמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

לעיל. החייםהּמזּכרים אור ְְִֵַָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ּבהם ּבהרהתרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑'ה אל ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר לצד ויקרבּו ¯·.לראֹות, epnÓ ÏÙ�Â∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה רבּכל לפני Ôt.חׁשּוב ְְְְְִִַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆

eÒ¯‰È∑הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה החיים.ּכל אור ∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

LÓ‰יט ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ È�Ú˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) ÌÈ‰Ï‡‰Â ¯a„È ‰LÓׁשהיה אּולי ∆¿«≈¿»¡…ƒ¿ֶַָָ

וׁשבח ׁשיר ּדברי ה' לפני מדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמׁשה

הּוא, ּברּו הּגדֹול מל ּפני ÌÈ‰Ï‡‰Âּכמקּבל ְְִֵֵֶֶַַָָ¿»¡…ƒ

ÏB˜· ep�ÚÈׁשהּוא ּבסמּו האמּור ּבּקֹול ּפי' «¬∆¿ְֵֶַָָָ

יאמר אֹו ּבדבריו. ׁשּמתרּצה ּכמי הּׁשֹופר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹקֹול

ep�ÚÈואֹומרֹו לֹו, מדּבר ּׁשהיה ּפי'·˜ÏBלמה «¬∆ְְְְֵֶַַָָ¿ֵ

עּמֹו ּבדּברֹו העם יׁשמע ּבעבּור ּגדֹול ְְְְֲִִַַַָָָּבקֹול

נבּואתֹו. יצּדיקּו ׁשּבזה למעלה ׁשּכתבנּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

היה ּכי הּדרּגה ּתֹוספֹות ּבזה יׁש ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואני

מּמה מעלה יֹותר וזה מׁשה לדברי עֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָה'

ורּבֹותנּו מׁשה. ויענהּו ּתחּלה מדּבר ה' ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּׁשהיה

אמרּו ׁשּׁשמעּו(מכילּתא)ז"ל הּדּברֹות על ׁשּיכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מׁשה ׁשל קֹולֹו מגּביּה ה' ׁשהיה מׁשה ְִִִֶֶֶֶַַָָמּפי

וגֹו': ּוכפּטיׁש ּדרׁש ּדר וזה ְְְְְִֶֶֶַָוכּו',

È�ÈÒ.כ) ¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂאמרּו ז"ל רּבֹותינּו «≈∆««ƒ«ְֵַָ

ה'.) לדעת(סּכה וצרי מעׂשרה. למעלה ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻ

לֹומר הצר ‰‰¯לּמה L‡¯ Ï‡ׁשהּגבֹוּה ּכיון ְַַָָֻ∆…»»ֵֶַַָָ

לא לראׁשֹו ׁשאפּלּו ּפׁשיטא מההר עׂשרה ְְֲֲִִֵֶָָָָָֹֹהּוא

ׁשכינה ירדה ׁשּלא לׁשלל ּבא ּכי ואּולי ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹהּגיע.

הגם מעׂשרה, למעלה ואפּלּו ההר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלצדדי

ירדה הּנמּוכים ּבּמקֹומֹות ׁשאפּלּו לֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּמצינּו

וצא טפחים, י' לארץ מּמּנה ׁשּיׁש ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשכינה

ּבני יחנּו אׁשר מקֹום ּבכל מהּמׁשּכן ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָּולמד

ירד לא ּבהר ּכאן ה', ּכבֹוד ׁשם יׁשּכן ְְְִִֵַָָָָָָֹֹיׂשראל

עלֹות מׁשה מצא ולזה ההר, ראׁש על ְֲֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ה' וּיקרא ּבסמּו ּוכאֹומרֹו ההר, ראׁש ְְְְִֶַָָָָֹאל

לּמה עדין ליּׁשב וצרי ההר. ראׁש אל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

סיני. הר ראׁש על ה' וּירד הּכתּוב אמר ִֵֶַַַַַַָָֹֹלא

לעֹולם ּכי ּדבריו, ּבכּונת לטעּות ׁשחׁש ְְְְְִֶַַַָָָָָָואּולי

ואֹומרֹו ּוצדדיו ראׁשֹו סיני הר ּכללּות על ְְְְִַַַַָָָָֹירד

על מּמׁש ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשּלא לצד ראׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹֹעל

יּקרא מההר וחלק חלק ּכל ּבבחינת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָההר

עליֹון להיֹותֹו ראׁש ׁשּמה ה' ׁשכינת ְְְְִִֶַָָֹמקֹום

זה ּבסדר אמר לזה והבן, ÏÚמּמּנּו '‰ „¯iÂ ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ«≈∆«

È�ÈÒ להֹודיע‰¯ חזר ּכ ואחר מעׂשרה למעלה «ƒ«ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא ׁשּמה ׁשּירד ‰‰¯מקֹום L‡¯ Ï‡:והבן ֶֶַָָָָ∆…»»ְֵָ

„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על (מכילּתאירצה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

וגֹו'פ"ט) הּׁשמים מן אֹומר א' ְִִֵַַָָּכתּוב

והּציען וכּו' העליֹונים ׁשמים ה' ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמלּמד

הּוא וזה ּכאן. עד עּמהם ודּבר ההר ּגּבי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

הּכתּוב ÏÚׁשעּור '‰ „¯iÂירד לא ּפרּוׁש וגֹו' ִַָ«≈∆«ְֵַָֹ

ּבתבת ּכרמּוז למעלה אּלא וׁשמיומּמׁש על ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ההר: ראׁש אל נֹוגעים היּו מּצבֹו ְְִֶַָָָָֹמקֹום

„BÚּפרּוׁש ה' ּכׁשּירד ּכי להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַָירצה

ההר רעׁש ׁשכינתֹו להֹוריד ְְְְִִִִֶַָָָָּכׁשהתחיל

הּוא וזה רּבֹו, לפני רץ ּכעבד לקראתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָועלה

הּכתּוב ּגּלה לא ועדין ה' וּירד הּכתּוב ֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעּור

הגם ההר ּפעּלת והֹודיע ירד מקֹום ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻלאיזה

קדם ועלה חי ּבעל ׁשּנעׂשה ּדֹומם ְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹהיֹותֹו

לאיזה הּכתּוב הֹודיע ּכ ואחר עדיו, ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּיּגיע

ואמר ירד ‰‰¯,מקֹום L‡¯ Ï‡למדּת הא ְַַָָָ∆…»»ְַָָָ

ראׁשֹו: אל ה' ׁשכינת הּגעת קדם ההר ְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשעלה

B‚Â'.כא) eÒ¯‰È Ôtיחׁשבּו לבל ּפרּוׁש ∆∆∆¿¿ְְְֵַַ

ׁשּימּותֹו הגם הּוא ּברּו יראּו ּכי ְְְֲִִֶַַָָָּבדעּתם



פי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑וחזק הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לׁשמע ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה a„È¯.מאד". ‰LÓ∑הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹליׂשראל,
ונׁשמע מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות ep�ÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א האׁש(מלכים ּדבר על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְְְִִִַָ«¬∆¿ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

החיים.להֹורידֹו אור ְִ

ß hay f"h iyiy mei ß

(ë)ýBýé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì§¤²¤¬Ÿ¨¨−©©¬©¤«

i"yx£È�ÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן (מכילתא)"ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ׁשליח,(בא ידי על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

מּתן לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

וּירד מדּיק הּכבֹוד:ּתֹורה הדרּכּסא ּבכל סיני הר על ירד וירידהּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודה' הּפרטיםּכזֹוּובקביעּות, לכל ּגֹורמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

לעיל. החייםהּמזּכרים אור ְְִֵַָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ּבהם ּבהרהתרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑'ה אל ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר לצד ויקרבּו ¯·.לראֹות, epnÓ ÏÙ�Â∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה רבּכל לפני Ôt.חׁשּוב ְְְְְִִַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆

eÒ¯‰È∑הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה החיים.ּכל אור ∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

LÓ‰יט ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ È�Ú˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) ÌÈ‰Ï‡‰Â ¯a„È ‰LÓׁשהיה אּולי ∆¿«≈¿»¡…ƒ¿ֶַָָ

וׁשבח ׁשיר ּדברי ה' לפני מדּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַמׁשה

הּוא, ּברּו הּגדֹול מל ּפני ÌÈ‰Ï‡‰Âּכמקּבל ְְִֵֵֶֶַַָָ¿»¡…ƒ

ÏB˜· ep�ÚÈׁשהּוא ּבסמּו האמּור ּבּקֹול ּפי' «¬∆¿ְֵֶַָָָ

יאמר אֹו ּבדבריו. ׁשּמתרּצה ּכמי הּׁשֹופר ְְְִִִֶֶַַַָָָֹקֹול

ep�ÚÈואֹומרֹו לֹו, מדּבר ּׁשהיה ּפי'·˜ÏBלמה «¬∆ְְְְֵֶַַָָ¿ֵ

עּמֹו ּבדּברֹו העם יׁשמע ּבעבּור ּגדֹול ְְְְֲִִַַַָָָּבקֹול

נבּואתֹו. יצּדיקּו ׁשּבזה למעלה ׁשּכתבנּו ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

היה ּכי הּדרּגה ּתֹוספֹות ּבזה יׁש ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואני

מּמה מעלה יֹותר וזה מׁשה לדברי עֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָה'

ורּבֹותנּו מׁשה. ויענהּו ּתחּלה מדּבר ה' ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּׁשהיה

אמרּו ׁשּׁשמעּו(מכילּתא)ז"ל הּדּברֹות על ׁשּיכּון ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מׁשה ׁשל קֹולֹו מגּביּה ה' ׁשהיה מׁשה ְִִִֶֶֶֶַַָָמּפי

וגֹו': ּוכפּטיׁש ּדרׁש ּדר וזה ְְְְְִֶֶֶַָוכּו',

È�ÈÒ.כ) ¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂאמרּו ז"ל רּבֹותינּו «≈∆««ƒ«ְֵַָ

ה'.) לדעת(סּכה וצרי מעׂשרה. למעלה ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻ

לֹומר הצר ‰‰¯לּמה L‡¯ Ï‡ׁשהּגבֹוּה ּכיון ְַַָָֻ∆…»»ֵֶַַָָ

לא לראׁשֹו ׁשאפּלּו ּפׁשיטא מההר עׂשרה ְְֲֲִִֵֶָָָָָֹֹהּוא

ׁשכינה ירדה ׁשּלא לׁשלל ּבא ּכי ואּולי ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹהּגיע.

הגם מעׂשרה, למעלה ואפּלּו ההר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלצדדי

ירדה הּנמּוכים ּבּמקֹומֹות ׁשאפּלּו לֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּמצינּו

וצא טפחים, י' לארץ מּמּנה ׁשּיׁש ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשכינה

ּבני יחנּו אׁשר מקֹום ּבכל מהּמׁשּכן ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָּולמד

ירד לא ּבהר ּכאן ה', ּכבֹוד ׁשם יׁשּכן ְְְִִֵַָָָָָָֹֹיׂשראל

עלֹות מׁשה מצא ולזה ההר, ראׁש על ְֲֶֶֶַָָָָָָֹאּלא

ה' וּיקרא ּבסמּו ּוכאֹומרֹו ההר, ראׁש ְְְְִֶַָָָָֹאל

לּמה עדין ליּׁשב וצרי ההר. ראׁש אל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלמׁשה

סיני. הר ראׁש על ה' וּירד הּכתּוב אמר ִֵֶַַַַַַָָֹֹלא

לעֹולם ּכי ּדבריו, ּבכּונת לטעּות ׁשחׁש ְְְְְִֶַַַָָָָָָואּולי

ואֹומרֹו ּוצדדיו ראׁשֹו סיני הר ּכללּות על ְְְְִַַַַָָָָֹירד

על מּמׁש ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשּלא לצד ראׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹֹעל

יּקרא מההר וחלק חלק ּכל ּבבחינת ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָההר

עליֹון להיֹותֹו ראׁש ׁשּמה ה' ׁשכינת ְְְְִִֶַָָֹמקֹום

זה ּבסדר אמר לזה והבן, ÏÚמּמּנּו '‰ „¯iÂ ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ«≈∆«

È�ÈÒ להֹודיע‰¯ חזר ּכ ואחר מעׂשרה למעלה «ƒ«ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא ׁשּמה ׁשּירד ‰‰¯מקֹום L‡¯ Ï‡:והבן ֶֶַָָָָ∆…»»ְֵָ

„BÚׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על (מכילּתאירצה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

וגֹו'פ"ט) הּׁשמים מן אֹומר א' ְִִֵַַָָּכתּוב

והּציען וכּו' העליֹונים ׁשמים ה' ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמלּמד

הּוא וזה ּכאן. עד עּמהם ודּבר ההר ּגּבי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

הּכתּוב ÏÚׁשעּור '‰ „¯iÂירד לא ּפרּוׁש וגֹו' ִַָ«≈∆«ְֵַָֹ

ּבתבת ּכרמּוז למעלה אּלא וׁשמיומּמׁש על ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ההר: ראׁש אל נֹוגעים היּו מּצבֹו ְְִֶַָָָָֹמקֹום

„BÚּפרּוׁש ה' ּכׁשּירד ּכי להֹודיע ְְְִִִֵֶֶַַָירצה

ההר רעׁש ׁשכינתֹו להֹוריד ְְְְִִִִֶַָָָָּכׁשהתחיל

הּוא וזה רּבֹו, לפני רץ ּכעבד לקראתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָועלה

הּכתּוב ּגּלה לא ועדין ה' וּירד הּכתּוב ֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעּור

הגם ההר ּפעּלת והֹודיע ירד מקֹום ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֻלאיזה

קדם ועלה חי ּבעל ׁשּנעׂשה ּדֹומם ְֱֲֵֶֶַַַַָָָֹהיֹותֹו

לאיזה הּכתּוב הֹודיע ּכ ואחר עדיו, ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּיּגיע

ואמר ירד ‰‰¯,מקֹום L‡¯ Ï‡למדּת הא ְַַָָָ∆…»»ְַָָָ

ראׁשֹו: אל ה' ׁשכינת הּגעת קדם ההר ְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשעלה

B‚Â'.כא) eÒ¯‰È Ôtיחׁשבּו לבל ּפרּוׁש ∆∆∆¿¿ְְְֵַַ

ׁשּימּותֹו הגם הּוא ּברּו יראּו ּכי ְְְֲִִֶַַָָָּבדעּתם



exziפב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(áë)õøôé-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýBýé íää¤−§¨«

i"yx£ÌÈ�‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָ
לעלֹות חׁשיבּותם עמדן∑eLc˜˙È.על על להתיּצב מזּמנים ּבהם∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ויעׂשה ּבהם יהרג ּפרצה, לׁשֹון ֲֲִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

החיים.ּפרצה אור ְִָ

(âë)øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷å§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑,לעלֹות יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רׁשּות להם החיים.ׁשאין אור ְֵֶֶָ

(ãë)Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®
:ía-õøôé-ït ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈¤¦§¨¨«

ÈÈכב Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i�‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡�a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i�‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו ּדר ס"ג)על מחּיים(ּתהּלים חסּד טֹוב ְְְְִִִֵֶֶַַַ

אֹומרֹו והּוא חּיּותם, היא זֹו eÒ¯‰Èּומיתתם Ôt ְְִִַָָָ∆∆∆¿

הריסתם על יסּכימּו B‡¯Ï˙ּפרּוׁש '‰ Ï‡ּפרּוׁש ְֲִִֵַַָָ∆ƒ¿ֵ

ואֹומרֹו ה', אל לראֹות אמר epnÓּכאּלּו ÏÙ�Â ְְְְִִֶַָ¿»«ƒ∆

מּלבד¯· רּבה נפילה נפילתם ּתהיה ּפרּוׁש »ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

אֹו נפילה. אחר נפילה להם ּתהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּימּותּו

הּמקֹום ממּלא יתּבר ׁשאֹורֹו לצד ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָירצה

ההּוא האֹור לסּלק ה' יצטר לראֹות ְְְְִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיבֹואּו

אֹומרֹו הּוא וזה ּבֹו, יּביטּו ‡Ïלבל eÒ¯‰È Ôt ְְְִֶַַ∆∆∆¿∆

מּגיד‰' זה והרי ראּותם, לסּבת לאֹורֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָּפרּוׁש

ולזה לראֹות, יבֹואּו אם לראֹות יּׂשיגּו לא ְְְִִִִִֶַָָֹּכי

ּכּנזּכר יּׂשיגּוהּו לא ּכי יראּו ּפן הּכתּוב אמר ְְִִִִֶַַַַַָָֹֹלא

ּתאמר וׁשּמא לראֹות, ּבדעּתם יחׁשבּו הם ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

לזה נזק ולא הּתֹועלת הקרבת לא ּכאן ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאין

עֹודÏÙ�Âאמר יראּו ׁשּלא מּלבד ּפרּוׁש וגֹו' ַָ¿»«ְְְִִֵֶַֹ

לֹומר ודקּדק הּנזק. הקרבת ּפרּוׁש¯·להם ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ»ֵ

אקּפיד ׁשּלא יאמר לא ׁשּבהם הרב יהיה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאפּלּו

הראּויים יׂשראל ּגדֹולי אבל העם המֹון על ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאּלא

ונפל לֹומר ּתלמּוד אקּפיד לא ׁשכינה ְְְְְְִִַַַַַַָָָֹלהׁשראת

רב: ִֶָמּמּנּו

‰ÌÈ�‰k.כב) Ì‚Âמעלת להם ׁשּיׁש הגם ּפי' ¿««…¬ƒֲֲֵֵֶֶַַַָ

ה' ּבבית לעבד המקּדׁש מקֹום אל ְְְֲִֵֶַַָָָֹֻקריבה

מּזרע אֹו הּבכֹורֹות אֹו ּבידם מקּבל היה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֻּכאׁשר

מּגעתeLc˜˙Èאהרן, ּקדּׁשתם ּתהיה לא ּפי' ֲַֹƒ¿«»ְְִֵֶַַַָָֹֻ

ּבער עצמם לחׁשב הם ּוצריכין זה ּגדר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעד

וׁשעּור עּקר. ּכל קדּׁשה להם אין ּכאּלּו זה ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻמקֹום

ּתבת ּכׁשעּור יתקּדׁשּו ד'ודּׁשנּוּתבת (ּבּמדּבר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

ז"לי"ג.) ּדבריהם ּפי על ירצה ּכי(מכילּתא)אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָ

ּגבּול ּכאן עד מׁשה גבּול ּכאן עד ההר ְְְִִֶַַָָָָהגּביל

אֹומרֹו זה ּכפי הּכהנים, ּגבּול ּכאן עד ְְְֲֲִִֶַַַָֹֹאהרן

'‰ Ï‡ ÌÈLbp‰מה נּגׁשים ּבהר ׁשּגבּולם ּפרּוׁש «ƒ»ƒ∆ְִִֵֶַָָָָ

יׂשראל ּכן ּבקדּׁשתםeLc˜˙È,ּׁשאין יעמדּו ּפי' ְִֵֵֵֶָƒ¿«»ְְִֵַַָָֻ

וגֹו': ּפן עֹוד לעלֹות יֹוסיפּו ְְֲִֶַֹולא

B‚Â'.כג) ÏÎeÈ ‡Ï 'B‚Â ‰LÓ ¯Ó‡iÂצרי «…∆∆¿…«¿ִָ

ׁשהיה ההפרׁש ענין מׁשמעּות ּתכן ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלדעת

העד רד לֹו אמר ה' ּכי ה' ּובין מׁשה ִֵֵֵֵֶַָָּבין

ּומׁשה קדם צּוה ּׁשּכבר מה הסּפיק ולא ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹוגֹו'

ּׁשּקדם ּבּמה ודי צרי אינֹו ּכי ואֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמקׁשה

ה' צּוה מּתחּלה ּכי ונראה וההתראה. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמהּצּוּוי

ּבדר ּבהר יּגעּו ּולבל יעלּו לבל יׂשראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָעל

ׁשּיתקּדׁשּו למׁשה לֹומר ה' ּוכׁשחזר ְְְְְִֶֶֶַַַָָּכלל

לעמד ּבהר מקֹום להם ׁשּיׁש לֹו ורמז ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּכהנים

ה' אל הּנּגׁשים מאֹומרֹו ׁשּדּיקנּו ּוכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַָּבֹו

ּדבר ּדין זה ּבדין ידּונּו ׁשּיׂשראל חׁש ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָיתקּדׁשּו

הּכלל על ׁשּללּמד הּכלל מן ויצא ּבּכלל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיה

ּבכלל הּכל ואהרן והעם והּכהנים יצא ְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֹֹֻּכּלֹו

להּתיר ּכהנים ּוכׁשּיצאּו היּו הר ועלּית ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹנגיעת

יצא ּכּלֹו הּכלל על ללּמד ּבהר ויּוּתרּוחלק ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּולפחֹות הּכהנים ּבֹו ׁשהּתרּו ּבחלק יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּכל

ׁשעדין והגם ּבהּדרּגה, מּמּנּו ׁשּלמּטה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבחלק

אפׁשר זה מׁשּפט לדעת ּתֹורה נּתנה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשּידין חכם יׂשראל רּבֹוא ס' ּבתֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיּמצא

אדם ידּון ׁשּלא יהיה לּו אֹו ּכזה. ְְְִֶֶֶָָָָָָֹּבחכמתֹו

מׁשּפט אֹוהב ה' זה ּכל עם מּדעּתֹו זה ְְִִִִֵֶֶַַָּדין

ּבהר לּנֹוגע מיתה לחּיבֹו יכֹול ולא ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹצדק

מׁשּפט ׁשּכפי אחר הּכהנים עמידת ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַֹּבמקֹום

לֹומר ה' חזר לזה ּכּנזּכר, הּוא ּפטּור ְִֶַַַַַָָָָהּתֹורה

לדּון ׁשאין סתר ּובזה ּבעם העד רד ֵֵֵֶֶַָָָָָָלֹו

הּדבר ּגּלה ׁשהרי ּבּכלל ׁשהיה ּדבר זה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבדין

הּכהנים, ּבֹו ׁשּיעלּו ההר חלק לאסר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבפרּוׁש

ּכמֹו וכּונתֹו ה' ּדברי הבין לא ְְְִִֵֵֶַָָֹּומׁשה

מּדֹות ה' לֹו ּגּלה לא עדין ּכי ְֲִִִִֵֶַַָָֹׁשּפרׁשנּוה

אהרן ּדוקא ּכי וסבר ּבהם נדרׁשת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּתֹורה

ּבאּסּורם יׂשראל אבל ה' ׁשהּתירם ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹוהּכהנים

אינּה זֹו אזהרה ּכי לּבֹו צעק ולזה ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹומדים

ּבנּו, העדתה ׁשּכבר וגֹו' יּוכל לא ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹצריכה

ועל וגֹו' אּתה ועלית רד ל ה' ְְְְִִֵֵֶַַָָָוהׁשיבֹו

ּולאהרן ל מּתיר ׁשאני הּמקֹומֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹּפרטי

הרי ּבהגּבלתם ׁשּתעד מזהיר אני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּולהּכהנים

ּבהם ּׁשּגּלה מה לצד ּכי ּבאצּבע מֹורה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָזה

לאסרם: לחזר ׁשהצר הּוא ְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻההּתר

ÈÙÏe'וגֹו הּנּגׁשים ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשנּו מה ¿ƒְְְְִִֵֶַַַָ

הּמׁשּכן לעבֹודת הּנּגׁשים הּוא ְֲִִִֶַַַַַַָָָָׁשהּכּונה

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו האזהרה חזרת טעם יהיה ּכן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּגם

ּגּלה לא עדין ּכי אּלא ּבּכלל ׁשהיה ּדבר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלצד

הצר ׁשּמּצּדּה והּכהנים אהרן עלּית הּתר ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻה'

קדם מׁשה קדם ותכף האזהרה ב' ּפעם ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחזר

ואמר הּכהנים עלּית הּתר ׁשל הּדּבּור ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיגמר

ÏÎeÈ ‡Ïהתּבֹוננּות והֹודיעֹו ה' וחזר וגֹו' …«ְְְְְִִַָ

לֹו ואמר ‡z‰הּדברים ˙ÈÏÚÂ „¯ CÏ'וגֹו ְְִַַָָ∆≈¿»ƒ»«»ְ

ותכף ההר מעלּית חלק הּתיר הרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּכהנים

לֹו אמר מּמׁש סמּוeÒ¯‰È Ï‡ ÌÚ‰Âּפרּוׁש ַַָָָ¿»»«∆∆¿ֵ

אהרן למקֹום יהרסּו לא והּכהנים עּקר ְְְֲֲִִִֶֶַַָָֹֹֹּכל

עליֹון ּדעת הׂשּכיל ואז מׁשה למקֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַָֹואהרן

ידּונּו לבל הּוא ׁשהּמחּוׁש ׁשּפרׁשּתי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָעל

ּבסדר עליֹון אל ּורמזֹו וכּו', ּבּכלל ׁשהיה ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר

לֹו לֹומר ׁשהקּדים ÌÈ�‰k‰Âוגֹו'ÈÏÚÂ˙הּדּבּור ְִִִֶַַ¿»ƒ»ְ¿«…¬ƒ

ּכ ואחר eÒ¯‰Èוגֹו' Ï‡ ÌÚ‰Âּובזה וגֹו'. ְְַַָ¿»»«∆∆¿ְֶָ

למׁשה ה' ׁשאמר ב' ּבמאמר רּוח נחת ְְֲֶֶַַַַַָָָָמצאנּו

‰z‡ ˙ÈÏÚÂהֹודה אם ּנפׁש מּמה וקׁשה וגֹו' ¿»ƒ»«»ְְְִִֶַַָָָ

לֹומר חזר לּמה ּכן אם ּתׁשּובתֹו על ה' ְִֵַַַָָָָלֹו

ּפׁשּוט זה ודבר יהרסּו, אל והעם ב' ְְְֶֶֶֶַַָָָָָּפעם

אם ליׂשראל ּכן ׁשּיאמר היא ּכּונתֹו ּכי ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּוא

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא)מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ÌÈ�‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף מחּצהיכֹול אּתה, מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

והעםלעצ הּכהנים, מן יֹותר ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, לעצמֹו, מחּצה ואהרן, ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכÌaŒı¯ÙÈŒÔt∑.ּכל מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ∆ƒ¿»»ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

קמץ לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל החיים.ּדר אור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑,לאו ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרענּות, עליהם מקּבל להּפרע(מכילתא)אינֹו ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף ‡˙.יכֹול ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ≈

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk∑.ּכן לֹומר לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד »«¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאם
ּבדּבּור הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻכּו'
מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחד,
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדהֹוציאם
הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברּו

ודֹוק) ּביחּוד ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא עֹונין∑Ó‡Ï¯.יצא, ׁשהיּו לאו,מלּמד ועל הן, הן, על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָ
החיים.(מכילתא)לאו. אור ָ

ÔB‰Ï:כה ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגם נאמר ואם מׁשה, ּתׁשּובת נתּקּבלה לא ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּכן

הׁשיבֹו לא לּמה מׁשה ּדברי על הֹודה ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכן

ועלית לֹומר ׁשהקּדים עד ּדבריו לסּתר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּתכף

לֹו היה ּכי והּכהנים ואהרן עניןאּתה לגמר לה' ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

העד לֹו ׁשאמר עליו לצּוֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשליחּות

ׁשהּוא חדׁש ּדבר האל יצו ּכ ואחר וגֹו' ְְְֵֶַַַָָָָָָָָּבעם

עד הזּכירֹו ׁשּלא והּכהנים אהרן עלּית ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַֹֹֹענין

לעֹולם ּכי נכֹון על יבֹוא ּׁשּפרׁשּתי ּובּמה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָעּתה,

ּגבּולין הּתר לצד אּלא ּבעם העד מצות ּבאה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא

ׁשל ּגמרן עד מׁשה המּתין ׁשּלא אּלא אהרן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשל

ּתׁשלּום הקּדים אליו ה' ּבדברי ולזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּדברים

טעם ׁשהּוא לׁשמעם מׁשה הסּפיק ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּדברים

לֹו ואמר ÌÈ�‰k‰Âהאזהרה Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ ְְַַָָָָ¿»ƒ»«»¿«¬…¿«…¬ƒ

לּכהנים ּוגבּול לאהרן מההר ּגבּול הּתיר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָֹֹהרי

אמר eÒ¯‰Èוגמר Ï‡ ÌÚ‰Âאהרן ׁשל לגבּולין ְֶַָֹ¿»»«∆∆¿ְֲִִֶַֹ

ּבאּסּור: ההר ּכל אּלא ְְֲִִֶַָָָָֹוהּכהנים

„BÚ'ב ּפעם ההתראה טעם לֹומר ְְִֶַַַַַַַָָנראה

נאמר לא ראׁשֹונה התראה ּכי ְְֱִִִֶַַָָָֹלהיֹות

והגם האּסּור, מתחיל מאימתי זמן ְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבּה

ּבפרּוׁש נאמרּו לא ימים ג' ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשהזּכיר

הּג' מּיֹום ׁשּמתחיל ההר הגּבלת אּסּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבענין

התחלתּה, זמן יׂשראל ידעּו לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹונמצא

ׁשּירד למׁשה אמר ּתכף ה' ּכׁשּירד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלזה

ּותׁשּובת ,ואיל זֹו מּׁשעה ׁשהּוא וגֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָָלהעד

ּכי חׁשב מׁשה ּכי ואּולי עּיּון. צרי ְִִִִֶֶַַָָמׁשה

ּכיון צּוֹותם מעת היא ההר הגּבלת ְִִֵֵֵַַַָָָָָאּסּור

ּביֹום יד ּבֹו ּתּגע לא ּבפרּוׁש נתּבאר ְְְִִֵֵֶַָָֹֹׁשּלא

האזהרה, מעת היא הּמצוה התחלת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּפלֹוני

עליו היה ולזה עליֹון, ּדעת היה כן ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹולא

זמן הּוא זה ּכי לֹומר לחזר חזק ה' ְְֲִֶַַַַָָֹּדבר

עליֹון ּדעת היתה כן ּכי ולכׁשּנאמר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹההגּבלה.

טעם צּוֹותֹו, מעת יתחיל ההר נגיעת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשאּסּור

הראׁשֹונה ּבּפעם ּכי ב' ּפעם האזהרה ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻׁשהצר

מיתת זֹו הרי וגֹו' אֹו יּסקל סקֹול ּכי ְֲִִִֵֵַַָָָאמר

הרגּוהּו ׁשּלא מי ּכי חּדׁש וכאן ּדין ְֲִִִִֵֵֶָָֹּבית

לׁשֹון לֹומר ודקּדק וגֹו', יפרץ ׁשה' ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיׂשראל

לראֹות ּכּלם ׁשּיהרסּו ׁשהגם לֹומר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֻרּבים

ה': ּבם ויפרץ ׁשמים ּבדין ְְְִִִִַָָָָֹידינם

CnÚ.כד) 'B‚Â ˙ÈÏÚÂ לֹומר¯„ ÏCּכפל ≈¿»ƒ»¿ƒ»ַַָ∆

לׁשֹון¯„, לֹו לֹומר ואחת לגּופּה אחת ≈ְְְַַַַַָ

היה לא מּקדם ּכי היא ׁשהירידה ואּולי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹירידה

לראׁש עֹולה והיה ּבהר מגּבל מקֹום ְְְְֶֶָָָָָָֹֻלמׁשה

לֹו אמר ּוכׁשּסרב ÈÏÚÂ˙ההר ּפי'¯„ וגֹו' ְֵֵֶַָָָ≈¿»ƒ»ְֵ

ל יׁש אּתה ּגם ּגבּול לֹו יׁש ׁשאהרן ְְְֲֵֵֶֶַַַָֹּכׁשם

האחים הׁשוה הרי עּמ אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִִֵַָָָּגבּול

הּגבּול: ְְִִַַּבבחינת

B‚Â'.א) ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ 'B‚Â ¯a„ÈÂטעם «¿«≈¿≈»«¿»ƒ¿ַַ

ּכי לֹומר ּתֹורה. ּבנתינת אלהים ׁשם ְְֱִִִִִֵַַָֹזכרֹון

הרחמים, ּומּמּדת הּדין מּמּדת נּתנה ְֲִִִִִִִַַַַַָָָהּתֹורה

הּדין ‡ÌÈ‰Ï,מּדת ¯a„ÈÂרחמים ‡�ÈÎמּדת ִִַַ«¿«≈¡…ƒֲִִַַ»…ƒ

אֹומרֹו‰', סֹוד הֹודיע י"ח)עֹוד הּוא(מ"א ה' ְִַ

מה והּוא ה', אנכי אלהים ּדּבר ּכי ְֱֱִִִִִֵַָָֹֹֹהאלהים,

ׁשמע ּבפ' ּבאהבה ּפעמים מיחדים ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָּׁשאנּו

אחד: ה' אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶָָֹיׂשראל

„BÚקטינא רב ׁשאמר ּדר על (מנחֹותיתּבאר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הרימ"א.) ּכאן, עד וכּו' אעׂשה ְְֲֲִֵֵַַַָענׁשיתּו

ה' אמר לזה הּכתּוב, יעניׁש לא עׂשה ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשעל

ּגם הּדברים ּכל על ענׁש ּבמׁשּפט ה' יביא ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכי

יתּבר אמּונתֹו הּדּברֹות, ּבי' הרׁשּומים ְְְְֱֲִִִִַַַָָָלעׂשין

ה' ּדבר ּבתחּלת הרׁשּומים הּכל עּקר ְְְִִִִֶַַַַָֹׁשהּוא

הגם אּלּו על ואם, אב ּכּבּוד ׁשּבת, וגֹו', ְֲִִֵֵַַַָָָָֹאנכי

והּוא ּבארץ, ׁשֹופטים אלהים יׁש עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָֹׁשהם

‡ÌÈ‰Ïאֹומרֹו ¯a„ÈÂאת הּדין ּבחינת ׁשהּוא ְ«¿«≈¡…ƒְִִֵֶַַ

ּתעׂשה: לא ּבין עׂשה ּבין הּדברים ְֲֲִֵֵֵֵַַָָֹּכל

„BÚּבאֹומרֹו ‰ÌÈ¯·cירצה Ïk ּכי‡˙ לֹומר ְְְִֶ≈»«¿»ƒִַ

יקּבל אם אּלא ּתֹורה ּבמקּבל חפץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאין

חּוץ ּתֹורה עליו המקּבל וכל הּתֹורה, ְְֵַַַָָָָָָּכל

ּתֹורה לֹו אין א' ל':):מּמצוה (ּבכֹורֹות ְְִִֵָָ

„BÚּפי על ּבפרׁשתירצה ּׁשהקּדמּתי מה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

המכּנית ּבּתגּברת ה' ּכׁשּידּבר ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֻּבראׁשית

אין אׁשר מפלאים ּדברים ידּבר אלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻלׁשם

ׁשלמים הּדברים ׁשּיאמר והּוא לדּבר יכֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּפה

ּבבריאת עׂשה ּכאׁשר אחד ּבדּבּור רּבים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכן

ּבתגּברת ּדּבר ּתֹורה מּתן ּביֹום כן ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֹעֹולם,

ּתבת ואֹומרֹו אחד, ּבדּבּור הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָאת

¯Ó‡Ïּבנסח להעיר ּׁשּיׁש מה ּבהעיר יתּבאר ≈…ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּדּבּור נסח הּכתּוב ׁשּנה מּדּוע הּדברים ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹעׂשרת

זה ּבסדר לדּבר התחיל ּבתחּלה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָמּדּבּור

,È�t ÏÚ ,EÈ˙‡ˆB‰ ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡'ה ּכי »…ƒ¡…∆≈ƒ«»»ִ

ּכ ואחר ׁשמֹו יתּבר עצמֹו על המדּבר ְְְְְִֵַַַַַַַָָהּוא

אחר ּבדר לדּבר Ï‡יצא ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ְְֵֵֶֶַַָָ∆≈¡…∆…
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i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא)מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ÌÈ�‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף מחּצהיכֹול אּתה, מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

והעםלעצ הּכהנים, מן יֹותר ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, לעצמֹו, מחּצה ואהרן, ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכÌaŒı¯ÙÈŒÔt∑.ּכל מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ∆ƒ¿»»ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

קמץ לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל החיים.ּדר אור ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑,לאו ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרענּות, עליהם מקּבל להּפרע(מכילתא)אינֹו ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף ‡˙.יכֹול ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ≈

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk∑.ּכן לֹומר לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד »«¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאם
ּבדּבּור הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻכּו'
מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחד,
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדהֹוציאם
הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברּו

ודֹוק) ּביחּוד ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא עֹונין∑Ó‡Ï¯.יצא, ׁשהיּו לאו,מלּמד ועל הן, הן, על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָ
החיים.(מכילתא)לאו. אור ָ

ÔB‰Ï:כה ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּגם נאמר ואם מׁשה, ּתׁשּובת נתּקּבלה לא ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּכן

הׁשיבֹו לא לּמה מׁשה ּדברי על הֹודה ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּכן

ועלית לֹומר ׁשהקּדים עד ּדבריו לסּתר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּתכף

לֹו היה ּכי והּכהנים ואהרן עניןאּתה לגמר לה' ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

העד לֹו ׁשאמר עליו לצּוֹותֹו ׁשהתחיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשליחּות

ׁשהּוא חדׁש ּדבר האל יצו ּכ ואחר וגֹו' ְְְֵֶַַַָָָָָָָָּבעם

עד הזּכירֹו ׁשּלא והּכהנים אהרן עלּית ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַֹֹֹענין

לעֹולם ּכי נכֹון על יבֹוא ּׁשּפרׁשּתי ּובּמה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָעּתה,

ּגבּולין הּתר לצד אּלא ּבעם העד מצות ּבאה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא

ׁשל ּגמרן עד מׁשה המּתין ׁשּלא אּלא אהרן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשל

ּתׁשלּום הקּדים אליו ה' ּבדברי ולזה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָּדברים

טעם ׁשהּוא לׁשמעם מׁשה הסּפיק ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהּדברים

לֹו ואמר ÌÈ�‰k‰Âהאזהרה Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ ְְַַָָָָ¿»ƒ»«»¿«¬…¿«…¬ƒ

לּכהנים ּוגבּול לאהרן מההר ּגבּול הּתיר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָֹֹהרי

אמר eÒ¯‰Èוגמר Ï‡ ÌÚ‰Âאהרן ׁשל לגבּולין ְֶַָֹ¿»»«∆∆¿ְֲִִֶַֹ

ּבאּסּור: ההר ּכל אּלא ְְֲִִֶַָָָָֹוהּכהנים

„BÚ'ב ּפעם ההתראה טעם לֹומר ְְִֶַַַַַַַָָנראה

נאמר לא ראׁשֹונה התראה ּכי ְְֱִִִֶַַָָָֹלהיֹות

והגם האּסּור, מתחיל מאימתי זמן ְְֲִִֵֵַַַַַָָָּבּה

ּבפרּוׁש נאמרּו לא ימים ג' ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶָָֹׁשהזּכיר

הּג' מּיֹום ׁשּמתחיל ההר הגּבלת אּסּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבענין

התחלתּה, זמן יׂשראל ידעּו לא ׁשעדין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹונמצא

ׁשּירד למׁשה אמר ּתכף ה' ּכׁשּירד ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלזה

ּותׁשּובת ,ואיל זֹו מּׁשעה ׁשהּוא וגֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָָלהעד

ּכי חׁשב מׁשה ּכי ואּולי עּיּון. צרי ְִִִִֶֶַַָָמׁשה

ּכיון צּוֹותם מעת היא ההר הגּבלת ְִִֵֵֵַַַָָָָָאּסּור

ּביֹום יד ּבֹו ּתּגע לא ּבפרּוׁש נתּבאר ְְְִִֵֵֶַָָֹֹׁשּלא

האזהרה, מעת היא הּמצוה התחלת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּפלֹוני

עליו היה ולזה עליֹון, ּדעת היה כן ְְְֵֶֶַַָָָָָָָֹולא

זמן הּוא זה ּכי לֹומר לחזר חזק ה' ְְֲִֶַַַַָָֹּדבר

עליֹון ּדעת היתה כן ּכי ולכׁשּנאמר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹההגּבלה.

טעם צּוֹותֹו, מעת יתחיל ההר נגיעת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָׁשאּסּור

הראׁשֹונה ּבּפעם ּכי ב' ּפעם האזהרה ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻׁשהצר

מיתת זֹו הרי וגֹו' אֹו יּסקל סקֹול ּכי ְֲִִִֵֵַַָָָאמר

הרגּוהּו ׁשּלא מי ּכי חּדׁש וכאן ּדין ְֲִִִִֵֵֶָָֹּבית

לׁשֹון לֹומר ודקּדק וגֹו', יפרץ ׁשה' ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיׂשראל

לראֹות ּכּלם ׁשּיהרסּו ׁשהגם לֹומר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָֻרּבים

ה': ּבם ויפרץ ׁשמים ּבדין ְְְִִִִַָָָָֹידינם

CnÚ.כד) 'B‚Â ˙ÈÏÚÂ לֹומר¯„ ÏCּכפל ≈¿»ƒ»¿ƒ»ַַָ∆

לׁשֹון¯„, לֹו לֹומר ואחת לגּופּה אחת ≈ְְְַַַַַָ

היה לא מּקדם ּכי היא ׁשהירידה ואּולי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹֹירידה

לראׁש עֹולה והיה ּבהר מגּבל מקֹום ְְְְֶֶָָָָָָֹֻלמׁשה

לֹו אמר ּוכׁשּסרב ÈÏÚÂ˙ההר ּפי'¯„ וגֹו' ְֵֵֶַָָָ≈¿»ƒ»ְֵ

ל יׁש אּתה ּגם ּגבּול לֹו יׁש ׁשאהרן ְְְֲֵֵֶֶַַַָֹּכׁשם

האחים הׁשוה הרי עּמ אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִִִֵַָָָּגבּול

הּגבּול: ְְִִַַּבבחינת

B‚Â'.א) ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ 'B‚Â ¯a„ÈÂטעם «¿«≈¿≈»«¿»ƒ¿ַַ

ּכי לֹומר ּתֹורה. ּבנתינת אלהים ׁשם ְְֱִִִִִֵַַָֹזכרֹון

הרחמים, ּומּמּדת הּדין מּמּדת נּתנה ְֲִִִִִִִַַַַַָָָהּתֹורה

הּדין ‡ÌÈ‰Ï,מּדת ¯a„ÈÂרחמים ‡�ÈÎמּדת ִִַַ«¿«≈¡…ƒֲִִַַ»…ƒ

אֹומרֹו‰', סֹוד הֹודיע י"ח)עֹוד הּוא(מ"א ה' ְִַ

מה והּוא ה', אנכי אלהים ּדּבר ּכי ְֱֱִִִִִֵַָָֹֹֹהאלהים,

ׁשמע ּבפ' ּבאהבה ּפעמים מיחדים ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָּׁשאנּו

אחד: ה' אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶָָֹיׂשראל

„BÚקטינא רב ׁשאמר ּדר על (מנחֹותיתּבאר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

הרימ"א.) ּכאן, עד וכּו' אעׂשה ְְֲֲִֵֵַַַָענׁשיתּו

ה' אמר לזה הּכתּוב, יעניׁש לא עׂשה ֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשעל

ּגם הּדברים ּכל על ענׁש ּבמׁשּפט ה' יביא ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכי

יתּבר אמּונתֹו הּדּברֹות, ּבי' הרׁשּומים ְְְְֱֲִִִִַַַָָָלעׂשין

ה' ּדבר ּבתחּלת הרׁשּומים הּכל עּקר ְְְִִִִֶַַַַָֹׁשהּוא

הגם אּלּו על ואם, אב ּכּבּוד ׁשּבת, וגֹו', ְֲִִֵֵַַַָָָָֹאנכי

והּוא ּבארץ, ׁשֹופטים אלהים יׁש עׂשה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָֹׁשהם

‡ÌÈ‰Ïאֹומרֹו ¯a„ÈÂאת הּדין ּבחינת ׁשהּוא ְ«¿«≈¡…ƒְִִֵֶַַ

ּתעׂשה: לא ּבין עׂשה ּבין הּדברים ְֲֲִֵֵֵֵַַָָֹּכל

„BÚּבאֹומרֹו ‰ÌÈ¯·cירצה Ïk ּכי‡˙ לֹומר ְְְִֶ≈»«¿»ƒִַ

יקּבל אם אּלא ּתֹורה ּבמקּבל חפץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאין

חּוץ ּתֹורה עליו המקּבל וכל הּתֹורה, ְְֵַַַָָָָָָּכל

ּתֹורה לֹו אין א' ל':):מּמצוה (ּבכֹורֹות ְְִִֵָָ

„BÚּפי על ּבפרׁשתירצה ּׁשהקּדמּתי מה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

המכּנית ּבּתגּברת ה' ּכׁשּידּבר ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֻּבראׁשית

אין אׁשר מפלאים ּדברים ידּבר אלהים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻלׁשם

ׁשלמים הּדברים ׁשּיאמר והּוא לדּבר יכֹול ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּפה

ּבבריאת עׂשה ּכאׁשר אחד ּבדּבּור רּבים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכן

ּבתגּברת ּדּבר ּתֹורה מּתן ּביֹום כן ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָֹעֹולם,

ּתבת ואֹומרֹו אחד, ּבדּבּור הּדברים ּכל ְְְְִִֵֶֶַַָָָאת

¯Ó‡Ïּבנסח להעיר ּׁשּיׁש מה ּבהעיר יתּבאר ≈…ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּדּבּור נסח הּכתּוב ׁשּנה מּדּוע הּדברים ְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹעׂשרת

זה ּבסדר לדּבר התחיל ּבתחּלה ּכי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָמּדּבּור

,È�t ÏÚ ,EÈ˙‡ˆB‰ ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡'ה ּכי »…ƒ¡…∆≈ƒ«»»ִ

ּכ ואחר ׁשמֹו יתּבר עצמֹו על המדּבר ְְְְְִֵַַַַַַַָָהּוא

אחר ּבדר לדּבר Ï‡יצא ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ְְֵֵֶֶַַָָ∆≈¡…∆…
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליׁשּתהיּוּכדאי ׁשּנגלה.(מכילתא)מׁשעּבדים לפי אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ׁשּנאמר:ּבּים רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה היתה(לקמן זֹו הּסּפיר", לבנת ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלפניו
הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא הּקֹולֹות",אנכי "את ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻקֹולֹות
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון לב)ליּתן להם(לקמן לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לבּדי לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא ÌÈ„·Ú.צּוית: ˙ÈaÓ∑אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאֹומר

לעבדים עבדים ולא היּו למל עבדים מעּתה, החיים.אמר אור ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

Ú¯‡Ó‡ב Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈÓÈ ˙LL Èk ,EÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙aL ,'‰ ‰w�È¿«∆«»«¡…∆ƒ≈∆»ƒ

,'‰ ‰NÚעל ׁשהתחיל ּכדר לסּים לֹו ׁשהיה »»ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

אנּקה, לא ּכי ׁשמי, את ּתּׂשא לא הּדר ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹזה

וגֹו': עׂשיתי ימים ו' ְִִִִָָּכי

ÔÎ‡ז"ל אֹומרם ּדר על כ"ד.)יתּבאר (מּכֹות »≈ְְִֵֶֶַַָָ

ׁשמענּום הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹאנכי

ה' ּדּבר ּכאׁשר ּכי יּובן הּדּבּור ּבתגּברת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַֹּפרּוׁש

ׁשּכתבנּו ּכמֹו אחד ּבדּבּור הּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָעׂשרת

הּגבּורֹות ּכל לׁשמע יכֹולה האזן אין ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹּבסמּו

ב' ׁשמֹוע הם הּׂשיגּו ליׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּוכׁשהׁשמיעם

לא ודּבּור וגֹו' אנכי ּדּבּור ׁשהם מהם ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹּדּברֹות

ּכאֹומרֹו נׁשמתם ויצתה ל ה')יהיה (שה"ש ְְְְְְְִִֶָָָָ

ּוׁשאר עֹוד הבין יכלּו ולא בדּברֹו יצאה ְְְְְְְִִַַָָָָָֹנפׁשי

יתּבר מּקֹולֹו אׁש להבֹות נחצבּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָהּדּברֹות

נׁשמת ׁשחזרה עד סיני הר על סדּורים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָועמדּו

קֹולֹות ׁשהם הּדּברֹות ּבאּו חּיים ּבטל ְְְִִִֵֵֶַַַָָיׂשראל

א' לכל מדּברֹות והיּו הּוא ּברּו ְְְְִַַָָָָהאּדיר

ל יהיה ולא ׁשאנכי ּתמצא ולזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹמּיׂשראל,

ה' ׁשאמרם ּכסדר ּבּתֹורה ‰'נחקקּו ÈÎ�‡ ְְְֲֵֶֶֶַָָָ»…ƒ

EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ EÈ‰Ï‡מדּבר ּבכבֹודֹו האלּה ּכי ¡…∆¬∆≈ƒְְֱִִֵַַָֹ

כן ּוכמֹו הּוא ּברּו עצמֹו ּבעד ליׂשראל ְְְְְִֵֵַַָָָנֹוכח

EÏּבמצות ‰È‰È ‡Ïזהּג ּכסדר ידּבר ּכן ם ְְִַ…ƒ¿∆¿ְְֵֵֵֶֶַַ

ּבעד יתּבר קֹולֹו ידּבר ואיל מּׁשם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאבל

ּכאֹומרֹו ‡EÈ‰Ï,מלאכֹו '‰Ï ˙aLּכי˙LL ְְְַָ«»«¡…∆ִ≈∆

‰NÚ ÌÈÓÈ,'ה,'‰ C¯a Ôk ÏÚ,ּכּלם וכן וגֹו' »ƒ»»«≈≈«ְְֵָֻ

עׂשיתי וגֹו', לי ׁשּבת לֹומר הּקֹול יכֹול אינֹו ְִִִִֵַַַָָָּכי

אּלא אינֹו ּכי וגֹו', ונתּתי וגֹו' הּׁשמים ְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

ׁשאמרּו והגם .לחּכ ויערב והבן יתּבר ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמלאכֹו

כ"ג:)ז"ל אפׁשר(מּכֹות ליׂשראל, אמרם מׁשה ּכי ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

ּוכׁשּבאּו ּכּלם וׁשמע ּכח ּבֹו היה מׁשה ְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכי

מׁשה ׁשל קֹולֹו היה ליׂשראל לדּבר ְְְִֵֵֶֶַַָָָהּקֹולֹות

הּכתּוב רמז לזה ּכי ואּולי מדּבר. ּכן ְְִֵֵֶַַַַַָָָּגם

י"ט)ּבאֹומרֹו י"ט והאלהים(לעיל ידּבר מׁשה ְְְְְֱִֵֵֶַָֹ

ז"ל ׁשאמרּו ותמצא בקֹול. ּפסּוקיענּנּו (שהש"ר ְְְְֲִֶֶַָָָ

ּכליּׁשקני) על עֹומד היה ודּבּור ּדּבּור ׁשּכל ְִִִִֵֵֶַָָָָָ

עלי ּתקּבלני לֹו ואֹומר מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחד

ועֹולה ּומנּׁשקֹו ּומחּבקֹו הן לֹו אֹומר ְְְְְְֵֵֶַַוהּוא

אֹומרֹו יתיּׁשב זה ּולפי ראׁשֹו, על ְְְְִִִֵֵֶַַַֹּומתעּטר

¯Ó‡Ïהּדר זה Ïkעל ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ'וגֹו ≈…ֶֶֶַַ«¿«≈¡…ƒ≈»ְ

ּבדּבּור ּכּלם ודּבר האלהים ּבתגּברת ְְְְֱִִִִֵֵֶָָֹֹֻּפרּוׁש

ּבעצמם ׁשהם ּבּדּברֹות ּכח עׂשה ּגם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

ּכי היה ׁשּכן ּכמֹו ּכׁשּיצטרכּו ליׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹיאמרּו

מהּגבּורה ּכּלם לׁשמע יׂשראל יכלּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּכׁשּלא

ׁשּכתבנּו: ּכמֹו אליהם הם ְְְֲִֵֵֶֶַָּדּברּו

„BÚּבאֹומרֹו זהÓ‡Ï¯יכּון ּבסדר יׁש ּכי ְְְֵַ≈…ְִֵֵֶֶ

ורֹוממּות מעלה הּדברים ּבֹו ְְְְְֲִִֶַַָָׁשּנדּברּו

אֹומרֹו ּדר על י"ח)ליׂשראל כ"ו וה'(ּדברים ְְְְִִֵֶֶַַָָ

מּזה נמׁשכּו ּתֹועלּיֹות הרּבה ּכי וגֹו' ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָהאמיר

ּבהם הּקדּׁשה קנּית יסֹוד וזה זהמתן ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֻֻׁשּפסקה

ְָלעֹולם:

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על הּכתּוב ְְִֵֶֶַַָָָיתּבאר

ּתֹולדֹות) הּוא(ּתנחּומא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְֵֶַַָָָ

מּׁשּום חּיּותם ּבחּיים הּנבראים על ׁשמֹו ְְְִִִִֵַַַַַַָָמיחד

ט"ו) לא(אּיֹוב ולזה יאמין, לא ּבקדׁשיו הן ְְֲִִִֵֶַָָֹֹ

אּלא אלהי עליו לֹומר אברהם על ׁשמֹו ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹיחד

אֹומרֹו והּוא מֹותֹו, Ïkאחר ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ְְַַ«¿«≈¡…ƒ≈»

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ּכמֹו הּדּבּור ּבתגּברת ּפרּוׁש «¿»ƒ»≈∆ְְְִִֵֶַֹ

לׁשמע, יכֹולה האזן ׁשאין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּפרׁשנּו

הּוא ּפרּוׁשÓ‡Ï¯והּטעם אלהי ה' אנכי להם ְַַַ≈…ֱִֵֶֶָָֹֹ

לֹו לֹומר מהם ואחד אחד ּכל על ׁשמֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָליחד

ליּסרם קֹולֹו את הׁשמיעם ּכן על אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹאלהי

לֹומר ראּויים יהיּו ּובזה הּזהמא מהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻלהפריד

ז"ל רּבֹותינּו ּולדברי ּכן. פ"ח:)להם (ׁשּבת ְְִֵֵֵֶַַָָ

ּכי אֹומר נמצאת נׁשמתם ׁשּפרחה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאמרּו

נׁשמה יציאת זמן היה עליהם ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּיחד

ׁשהיּו והגם ,אלהי מהם אחד לכל אמר ְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאז

לא וגֹו', ל יהיה לא ּכן ּגם וׁשמעּו ְְְְְִִֵֶַַַָֹֹּבחּיים

אחד ּבדּבּור ה' אמר הּכל ּכי אחּור לּה ְְִִִִֵֶַַַָָָֹיתיחס

אֹומרֹו עֹוד לחברּתּה. אֹות אפּלּו קדמה ְְְְֲֲִֶַָָָֹולא

¯Ó‡Ïז"ל אֹומרם צ"ג:)יכּון ח"ב ׁשּכל(זהר ≈…ְְֵֶַַָָֹ

והּוא הּדּברֹות, ּבעׂשרת רמּוזה ּכּלּה ְְְֲִֶֶַַַָָָֻהּתֹורה

ּבהםÓ‡Ï¯אֹומרֹו יׁש אּלּו ּדברים ּפרּוׁש ְ≈…ְִֵֵֵֶָָ

לתת וראיתי ּורמּוזֹות. ּכלּולֹות אחרֹות ְְְֲֲִִֵֵָָָאמרֹות

ּדּברֹות ב' ליׂשראל ה' ּבהׁשמעת טעם ְְְְְִִֵַַַַָָטּוב

לב' ׁשרׁשים ב' הם ּכי ל יהיה ולא ְְְְִִִִֵֶָָָֹֹאנכי

לא ּומצוֹות עׂשה מצוֹות הּמצוֹות ְְְְֲִִִֵַָֹּכללּות

עׂשה,‡�ÈÎּתעׂשה, מצוֹות ּכל וׁשרׁש עּקר היא ֲֵַ»…ƒְְֲִִִֵֶָָֹ

EÏ ‰È‰È ‡Ïמצוֹות ּכל וׁשרׁש עּקר היא וגֹו' …ƒ¿∆¿ְְְִִִֶָָֹ

עליֹון אל מּפי ּבהם ה' נטע לזה ּתעׂשה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

ּתֹורה ּתּמֹוט לא ׁשּבזה הּמצוֹות עּקרי ב' ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשרׁשי

ועד: לעֹולם ְְִֵֶַָָמּזרעינּו

B‚Â'.ב) EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡אׁשר ּכפל טעם »…ƒ¡…∆¿ֲֶַַַָ

הֹוצאתיı¯‡Ó'וגֹו.ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓּפׁשט ִֵ≈∆∆ְƒ≈¬»ƒְַ

ׁשבּיתם עצם להגּדיל ׁשּכּונתֹו הּוא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּדברים

ּפתח לא ׁשאסיריו מקֹום מצרים ּבארץ ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו

י"ז) י"ד טמאתּה,(יׁשעיה הפלגת על נֹוסף וגֹו', ְְְְְַַַַָָָָָֻ

ה': והֹוציאנּו עבדים ּבגדר ׁשם ׁשהיּו ְְְֲִִֶֶֶָָָָועֹוד

„BÚהּדר זה על לֹומר ה' ‰'יכּון ÈÎ�‡ ְֵֶֶֶַַַַ»…ƒ

EÈ‰Ï‡'ב ה' ּדברי ּבתחּלת הזּכיר הּנה ¡…∆ְְְִִִִִִֵֵַ

הוי"ה ׁשם הּוא ּברּו ה' היֹותֹו האחד ְֱֲִִֵֶָָָָָָענינים

ּובמאמרֹו יתּבר מּמּנּו ּכי האמּונה יּגיד ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָזה

ּגם ּׁשּיהיה, ּומה ּׁשהיה מה וכל הוה ּכל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

והּב' ויהיה, והוה היה יתּבר הויתֹו על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹיּגיד

מאמרֹו לקּבל ׁשעליהם ּפרּוׁש אלהי ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר

אלּה, יּכּנּו ּפיו את הּממרה וכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹּוגזרֹותיו,

להכריח האלהים ּבא אּלּו ּבחינֹות ב' ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹּוכנגד

טענה, עליה ׁשאין ּבהֹוכחה מהם אחת ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

אֹומרֹו ‰'ּכנגד ÈÎ�‡האֹות ל ‡L¯זה ְְֶֶ»…ƒְֶָ¬∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ּבאמצעּות ּכי ּדע ≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְִֶַָ

ׁשּיׁש ׁשקר הּדֹוברים ּכל הכחׁשּו מצרים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֻיציאת

הּמאֹורֹות הכחׁשּו ּכי זּולתֹו אמּונה וׁשלֹום ְְְֱֲִַַָָָֻחס

מאֹורם, ה' ּבהחׁשי הּמה אלהים לא ְְְֱִִִֵַָָֹֹּכי

והפכם אֹותֹות ּבהם עׂשה ה' ּכי הּיּמים ְֲֲִִֶַַַָָָָָֻהכחׁשּו

וּתׁשרץ ה' ּבהּכֹותּה הארץ הכחׁשה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֻלדם,

ּבהם ׁשאין חּיים ּבעלי הכחׁשּו רעים, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשרצים

ה' ּבעׂשֹות אלהּות ּכל הכחׁשּו חזק, ְְֱֲֲֶַַָָָֹֹֻּובמּזלם

הוה ּכל אדֹון הּוא ה' ּכי הרי ׁשפטים, ְֲִִֵֶֶָָָָֹּבהם

ויהיה אין על וגֹוזר ּומכחידֹו הוה על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹוׁשֹולט

ּׁשאמר מה ּוכנגד רֹואֹות. יׂשראל עיני ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכאׁשר

EÈ‰Ï‡לקּים לאלּה עליהם לקּבלֹו ׁשּצריכין ¡…∆ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַֹ

הּדבר טעם אמר ּדבריו ÌÈ„·Úּכל ˙ÈaÓּפרּוׁש ְַַַַָָָָָָƒ≈¬»ƒֵ

הֹוצאתי ואני לּזּולת עבד ׁשהיית לצד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּכי

אלהּותי ּתקּבל ּכי נֹותנת הּדין ׁשּורת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעבּדּותם

ּכ לקּים ּדבר:עלי ל ְֵֶַָָָָ

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
"ל יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִֵֶֶַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֱֲֲִִֵֵֶֶָָָֹֹ

ּדבר(מכילתא)עליהם אצלֹו. אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחר:

מעֹולם מּכירֹו È�t.ׁשאינֹו ÏÚ∑הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ִֵֵֶַָ«»«ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
החיים.(מכילתא) אור

ÈpÓ:ג ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚּבכפל ÌÈ„·Úירצה ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ְְִֶֶֶ≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

ּכי חן ליֹודעי ּכּידּוע ּכמּוס סֹוד ְְְִִֵֵַַַָָלהֹודיע

ׁשהיּו הּנה הן מּמצרים ׁשּיצאּו יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנׁשמֹות

יעקב ּובאמצעּות מצרים ּבטמאת ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻטבּועים

אֹותם הֹוציאּו מצרים ירדּו אׁשר ּובניו ְְֲִִִִֶַָָָָָאבינּו

ג')ּכאֹומרֹו מ"ו אׂשימ(ּבראׁשית ּגדֹול לגֹוי ּכי ְְְְְֲִִִֵָ

יֹודעי ואמרּו ׁשם, ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשם.

הּכתּוב ׁשאמר עצמֹו הּוא ּכי לה' ְְִִֶַַַַָָָנסּתרֹות

ז')עליו ד' ׁשעמדּו(ּדברים וגֹו', ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְְִִִֶָָָָָ

נכֹון על הּכתּוב יתּבאר זה ּוכפי סיני. ְְְִִִֵֶַַַַָָָּבהר

ÌÈ¯ˆÓאֹומרֹו ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡הּוא ְ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים ּבטמאת מּׁשבּיתם הּנׁשמֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָֻהֹוצאֹות

אבל ,יתּבר מֹועצֹותיו ּבאמצעּות ׁשּבררם ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָּפי'

ואמר עבּדּות, ּבבית ּבמצרים ÈaÓ˙עֹודם ְְְְְִִֵַַַָָƒ≈

ÌÈ„·Úלבל המברר העם ּׁשהֹוציא מה ּכנגד ¬»ƒְְְִֶֶֶַַַָָָֹ

ׂשֹונאיהם: ּבהם ְְְְִֵֶֶַָיׁשּתעּבדּו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על סּכהירצה (ירּוׁשלמי ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ה"ד) יׂשראלפ"ה ּתהּלֹות יֹוׁשב ְְְִִֵֵֵָּבפרּוׁש

ּבתהּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה לא ְְִִִִֶַַַָָֹּכי

אלהי ולא עֹולם אלהי ּכׁשאמרּו ְְְֱֱֲֵֵֶַָָָָֹֹֹמהלליו

אלהי י"י ּברּו ּכׁשאמרּו אּלא ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹהּמלאכים

אֹומרֹו והּוא ‡EÈ‰Ïיׂשראל, È"È ÈÎ�‡ּפרּוׁש ְְְִֵָ»…ƒ¡…∆ֵ

אּלא הּמעלֹות ּכּנּוי ּבׁשּום נתרּציתי ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא

יׂשראל מעלֹות ּפרסם ּובזה אלהי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבקריאתֹו

אמר ּבּתחּתֹונים ּפרסּום ּוכנגד ‡L¯ּבעליֹונים, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ¬∆

EÈ˙‡ˆB‰לצאת מציאּות ׁשאין מקֹום ּפי' וגֹו' ≈ƒְְִֵֵֵֶָָ

לכבֹוד ּגדֹול ּפרסּום הֹוצאתי והיתה ְְְְִִִֵָָָָָמּׁשם

אחד ׁשהּוא יתרֹו מּדברי ולמד וצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּולתפארת,

ואֹומרֹו מהאּמֹות. ÌÈ„·Úהמיחד ˙ÈaÓּפרּוׁש ְְְֵַָָֻֻƒ≈¬»ƒֵ

עבּדּות, ׁשם עלי ׁשּיּׁשאר ּבדר הֹוצאתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלא

ּבריחה ּבדר מֹוציאם ה' היה אם ְְִִִֶֶַָָָָָָהּמׁשל

על אף נכֹונה ההּצלה ׁשהיתה הגם ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָוכּדֹומה

כן אּלהּפי ּכי מהם יעקר לא עבּדּות ׁשם ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

נֹוראֹות ּבכּמה ּׁשהֹוציאם ּומּמה ּפרעה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹעבדי

אּתם הרי לעצמכם אּתם הרי ּפרעה ׁשאמר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעד

כּו' חֹורין ר"ח),ּבני ּכׁשרדף(ילקּוט לֹו ועֹוד ְְְְִֵֶַַָ

ּבזה ּבּים ּבהטּבעתֹו הּגדֹול הּפלא ה' ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

מהם: עבּדּות ׁשם ְֵֵֶַַָּפקע

„BÚּכנגד הּגּוף, ועם הּנפׁש עם לדּבר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַירצה

הרּוחנּיּות ּבחינת ּתּכיר אׁשר ְְֲִִִֶַַַָָָָהּנׁשמה

‡EÈ‰Ïאמר '‰ ÈÎ�‡ּבחינת ּתּכיר הּנׁשמה ּכי ַָ»…ƒ¡…∆ְְִִִַַַָָ

היתה עצמֹו רגע ּבאֹותֹו ואּולי ְְְְֱֶַַַָָָֹהאלהּות,

ּכׁשאמר ׁשּלּה אלּה והּכירּה הּנפׁש ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹיציאת

יחיד לׁשֹון אמר ולזה אנכי, ּכי‡EÈ‰Ïלּה ְְִִֶַָָָָָֹ¡…∆ִ

היא מתאחדת הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָּבחינת

עֹולם ׁשהּוא הּפרּוד ּבעֹולם ּפרּוד ּבהם ְְֵֵֵֶֶַַָָואין

הּימים ּבדברי ּדוד ׁשאמר ותמצא (א'הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

כ"א) ּבארץ,י"ז אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ְְְִִֵֶֶַָָָָּומי

ּגֹוי הם הּפרּוד ּבמקֹום ּבארץ אפּלּו ְֲִִֵֵֵֶַָָּפרּוׁש

ּכמלאכים ּבארץ ונעׂשּו נתקּדׁשּו ּכי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָאחד

הּׁשלֹום, עליו ּדוד ּבֹו ׁשּמׁשּבחם הּׁשבח ְְְִֶֶַַַַָָָָָוהּוא

ּבחינת ׁשהּוא וחּיּותֹו הּגּוף ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַַּוכנגד

עֹולם חסד הּכרת אמר הּבהמי לחּיּות ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּדֹומה

רּוחנּיּות ּבחׁשק ּבחֹון ּתּוכל לא ּכי ְִִֵֶֶַַָָֹהּזה

ַָהּנאֹור:

„BÚירצהEÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ּביאת קדם ּפי' ְִֶ»…ƒ¡…∆ְִֵֶָֹ

הּקדֹוׁש מאֹור אֹור אּתה ּכי הּזה ִֵֶַַַָָָָלעֹולם

ּכאֹומרֹו ה' ט')חלק ל"ב עּמֹו,(ּדברים ה' חלק ְְְִֵֵֶֶַָ

יתיחס לא ּכי אלהי ּתבת ּתּגידּנה זֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּובחינה

מאֹורֹו ׁשהּוא הּקדּׁשה לבחינת אּלא זה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּדבר

מאמרי ּברּבי וכּנרמז חן ליֹודעי ּכּידּוע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻיתּבר

ואֹומרֹו ּכן‡L¯רז"ל. על אׁשר ּפרּוׁש וגֹו' ְְַַ¬∆ְֲֵֵֶַ

אׁשר טעם הּגיד ּובזה מצרים, מארץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהֹוצאתי

ׁשמים ויֹוׁשביה ּתבל י"י והרעיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָהרעים

מהּנמנע ּכי להֹוציאם יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוצבאיה

חלק אליו:ׁשּיּציל ּולקרבם הּקדּׁשה י ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

„BÚהּדר זה על È"Èירצה ÈÎ�‡ּבין ּפרּוׁש ְִֶֶֶֶַַ»…ƒֵֵ

לרּבֹון ל אהיה עּמ מתחּסד ׁשאני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַּבזמן

:אלהי אהיה ּומֹוכיח מיּסר ׁשאני ּבזמן ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּבין

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ג)ירצה קט"ז (ּתהּלים ְְְִִִֶֶֶַ

אקרא, י"י ּובׁשם וגֹו' יׁשּועֹות (ׁשםּכֹוס ְְְְֵֶָָ

דֿה') ודרׁשּוּפסּוק וגֹו', ּובׁשם וגֹו' ויגֹון צרה ְְְְְְֵָָָָָֹ

ס':)ז"ל ּבׂשמחה(ּברכֹות הרעה על מברכין ְְְְְִִַָָָָָָ

אינֹו מה' הּמּוסר ּבחינת ּכי והּטעם וכּו', ְְְְִִֵֵֵַַַַַָּכׁשם

אֹומרֹו והּוא והחסד, הּטֹוב לצד ‡�ÈÎאּלא ְְְְֶֶֶַַַָ»…ƒ

ּבזמן‰' אפּלּו והרחמים החסד מּדת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָּפרּוׁש

:מיּסר ׁשאני ּפרּוׁש ְְֱֲִֵֶֶֶַֹאלהי

„BÚּבאֹומרֹו ÌÈ„·Úירצה ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ְְְִֶ≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

מארץ הֹוצאתי אׁשר אני הּדר זה ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַעל

וזה עבדים, מּבית להֹוציא עתיד אני ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָמצרים

ּביׂשראל ׁשעּבדּו אׁשר האחרֹון ּגלּות על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹירמז

ורמז ּבעבד הרגיל ּכּמׁשּפט ולׁשֹון אּמה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכל

זה: מּבית יֹוציאּנּו ּכי ִִִִֶֶַי"י

„BÚהּדר זה על ı¯‡Óירצה EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ ְִֶֶֶֶַַ¬∆≈ƒ≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓמּׁשם הֹוצאתנּו ולּמה ּתאמר ואם ƒ¿«ƒְְִִֵַָָָָֹ

ממׁשיל ה' ׁשהיה עּמנּו חסדי הגּדלּת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹולא

ּבעֹובדיהם ויעבידּו אֹויביהם ּבארץ ׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיׂשראל

ויׁשבּו מּידם ארצם את ויּקחּו ּבהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָויׁשלטּו

ליׂשראל רּוח נחת יֹותר ּבזה ויׁש לעיניהם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּה

ׁשֹופטים אלהים יׁש ּכי היכלת עצם ְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוהּגדת

טעם ּכי ה' אמר לזה ּבּה, וׁשֹולטים ְְִִֶֶַַַָָָָָּבארץ

עבדים ּבית היא ׁשהארץ לצד הּוא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּדבר

אֹומרֹו ּדר על ח')ּפרּוׁש ל"ב ּבהנחל(ּדברים ְְְְִֵֵֶֶַַָ

ז"ל ואמרּו עּמים, ּגבלת יּצב וגֹו' (זהרעליֹון ְְְְְִֵֶַַַָֹֹֻ

ק"ח:) י"יח"א לׂשּכי העֹולם מקֹומֹות ריחּלק ְְִִֵֵָָָ

לׁשמֹו לֹו ּבחר אׁשר ּכנען ארץ זּולת ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָמעלה

אֹומרֹו והּוא ÌÈ„·Úּכביכֹול, ˙ÈaÓמקֹום ּפרּוׁש ְְְִָƒ≈¬»ƒֵָ

ׁשּממׁשלּתֹו ּפרּוׁש י"י ׁשל עבדים ׁשל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

י"י רצה ולא י"י מעבדי אחד ׂשר ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממׁשלת

ּתחת אּלא הּׂשרים ממׁשלת ּתחת יׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיּו

מצרים מארץ והֹוציאם ּבּכל יתּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹממׁשלּתֹו

אׁשר ארץ להם לתת עבדים ּבית ׁשהיא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלצד

אלהים: ּבית ֱִִֵֹהיא

ׁשּקדםÏ‡ג) לצד ּפרּוׁש וגֹו'. ל יהיה …ְְְְִֵֶֶַַָ

ׁשעּקרֹו ּדבר והּוא יתּבר אמּונתֹו על ְְְֱִִֶַַַָָָָָלצּוֹות

להרחיק יצטר כן ּכמֹו ּכי אמר לזה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּלב

יֹוציאּנּו ׁשּלא הגם הּזּולת אלהּות ֱֲִִִֶֶַַַֹֹמּלּבֹו

ּבתבת לֹומר ׁשּדקּדק והּוא ּפרּוׁשEÏּבׂשפתיו, ְְְְִִֵֵֶַַָָ¿ֵ

אזהרה מצינּו זה ּוכפי ,ּבמחׁשבּת ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָאפּלּו

ז"ל ׁשאמרּו זרה עבֹודה (קּדּוׁשיןלמחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶַָָָָ

ה')ּבּפסּוקל"ט:) י"ד וגֹו',(יחזקאל ּתפׂש למען ְְְְְֵֶַַַָֹ

ואמרּו זרה עבֹודה מחׁשבת על מעניׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָׁשה'

ק"ו:)ז"ל הרי(זבחים אזהרה, ּבלא ענׁש אין ְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹ

אזהרתֹו: ְְַָָל

„BÚׁשּבעֹולם זרה עבֹודה ּכל ּכי לֹומר ְֲִִֶֶַָָָָָָירצה

ּבּנעבד הּדרגה ּפֹועלת העֹובד ּפעּלת ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאין

איׁש ּפעּלת ּתעׂשינה ּכאׁשר אלהים ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעׂשֹותֹו

וכֹופה הרע ּבבחינת ּגדֹול ּכח נֹותן ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

הרע ּבחינת לפני המעּלה ּבחינה וׁשלֹום ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻחס

אֹומרֹו והּוא לצלן, ‡ÌÈ‰Ïרחמנא EÏ ‰È‰È ‡Ï ְְְְִַָָָ…ƒ¿∆¿¡…ƒ

אלהים: ּתעׂשּנּו ׁשּל הויה ְֱֲֲִֵֶֶַָָֹּפי'

„BÚממציא הּוא העֹובד ּבאמצעּות ּכי ְְְְִִִֵֶֶַָָירצה

היה ּׁשּלא מה אלהים ׁשהיא אחת ֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֹהויה

קדם: ֵֶֹכן

„BÚהאדם יעׂשה אׁשר זר אל ּכי לֹומר ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָירצה

נקמה הּׁשֹופט הּוא יתּבר ְְִֵַַָָָָזּולתֹו

אֹומרֹו ּדר על ב')מעֹובדהּו ּתיּסר(ירמיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

:ֵָָרעת

„BÚמהּנמנע יתּבר זּולתֹו אל ּבעׂשֹותֹו ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָירצה
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i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
"ל יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִֵֶֶַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֱֲֲִִֵֵֶֶָָָֹֹ

ּדבר(מכילתא)עליהם אצלֹו. אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחר:

מעֹולם מּכירֹו È�t.ׁשאינֹו ÏÚ∑הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ִֵֵֶַָ«»«ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
החיים.(מכילתא) אור

ÈpÓ:ג ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

„BÚּבכפל ÌÈ„·Úירצה ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ְְִֶֶֶ≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

ּכי חן ליֹודעי ּכּידּוע ּכמּוס סֹוד ְְְִִֵֵַַַָָלהֹודיע

ׁשהיּו הּנה הן מּמצרים ׁשּיצאּו יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנׁשמֹות

יעקב ּובאמצעּות מצרים ּבטמאת ְְְְְְֲִִִֶַַַָֹֻטבּועים

אֹותם הֹוציאּו מצרים ירדּו אׁשר ּובניו ְְֲִִִִֶַָָָָָאבינּו

ג')ּכאֹומרֹו מ"ו אׂשימ(ּבראׁשית ּגדֹול לגֹוי ּכי ְְְְְֲִִִֵָ

יֹודעי ואמרּו ׁשם, ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשם.

הּכתּוב ׁשאמר עצמֹו הּוא ּכי לה' ְְִִֶַַַַָָָנסּתרֹות

ז')עליו ד' ׁשעמדּו(ּדברים וגֹו', ּגדֹול ּגֹוי מי ּכי ְְְִִִֶָָָָָ

נכֹון על הּכתּוב יתּבאר זה ּוכפי סיני. ְְְִִִֵֶַַַַָָָּבהר

ÌÈ¯ˆÓאֹומרֹו ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡הּוא ְ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ

מצרים ּבטמאת מּׁשבּיתם הּנׁשמֹות ְְְְְִִִִַַַָָָָֻהֹוצאֹות

אבל ,יתּבר מֹועצֹותיו ּבאמצעּות ׁשּבררם ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָּפי'

ואמר עבּדּות, ּבבית ּבמצרים ÈaÓ˙עֹודם ְְְְְִִֵַַַָָƒ≈

ÌÈ„·Úלבל המברר העם ּׁשהֹוציא מה ּכנגד ¬»ƒְְְִֶֶֶַַַָָָֹ

ׂשֹונאיהם: ּבהם ְְְְִֵֶֶַָיׁשּתעּבדּו

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על סּכהירצה (ירּוׁשלמי ְְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ה"ד) יׂשראלפ"ה ּתהּלֹות יֹוׁשב ְְְִִֵֵֵָּבפרּוׁש

ּבתהּלת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה לא ְְִִִִֶַַַָָֹּכי

אלהי ולא עֹולם אלהי ּכׁשאמרּו ְְְֱֱֲֵֵֶַָָָָֹֹֹמהלליו

אלהי י"י ּברּו ּכׁשאמרּו אּלא ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹהּמלאכים

אֹומרֹו והּוא ‡EÈ‰Ïיׂשראל, È"È ÈÎ�‡ּפרּוׁש ְְְִֵָ»…ƒ¡…∆ֵ

אּלא הּמעלֹות ּכּנּוי ּבׁשּום נתרּציתי ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשּלא

יׂשראל מעלֹות ּפרסם ּובזה אלהי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבקריאתֹו

אמר ּבּתחּתֹונים ּפרסּום ּוכנגד ‡L¯ּבעליֹונים, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ¬∆

EÈ˙‡ˆB‰לצאת מציאּות ׁשאין מקֹום ּפי' וגֹו' ≈ƒְְִֵֵֵֶָָ

לכבֹוד ּגדֹול ּפרסּום הֹוצאתי והיתה ְְְְִִִֵָָָָָמּׁשם

אחד ׁשהּוא יתרֹו מּדברי ולמד וצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּולתפארת,

ואֹומרֹו מהאּמֹות. ÌÈ„·Úהמיחד ˙ÈaÓּפרּוׁש ְְְֵַָָֻֻƒ≈¬»ƒֵ

עבּדּות, ׁשם עלי ׁשּיּׁשאר ּבדר הֹוצאתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלא

ּבריחה ּבדר מֹוציאם ה' היה אם ְְִִִֶֶַָָָָָָהּמׁשל

על אף נכֹונה ההּצלה ׁשהיתה הגם ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָוכּדֹומה

כן אּלהּפי ּכי מהם יעקר לא עבּדּות ׁשם ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹ

נֹוראֹות ּבכּמה ּׁשהֹוציאם ּומּמה ּפרעה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹעבדי

אּתם הרי לעצמכם אּתם הרי ּפרעה ׁשאמר ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹעד

כּו' חֹורין ר"ח),ּבני ּכׁשרדף(ילקּוט לֹו ועֹוד ְְְְִֵֶַַָ

ּבזה ּבּים ּבהטּבעתֹו הּגדֹול הּפלא ה' ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשעׂשה

מהם: עבּדּות ׁשם ְֵֵֶַַָּפקע

„BÚּכנגד הּגּוף, ועם הּנפׁש עם לדּבר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַירצה

הרּוחנּיּות ּבחינת ּתּכיר אׁשר ְְֲִִִֶַַַָָָָהּנׁשמה

‡EÈ‰Ïאמר '‰ ÈÎ�‡ּבחינת ּתּכיר הּנׁשמה ּכי ַָ»…ƒ¡…∆ְְִִִַַַָָ

היתה עצמֹו רגע ּבאֹותֹו ואּולי ְְְְֱֶַַַָָָֹהאלהּות,

ּכׁשאמר ׁשּלּה אלּה והּכירּה הּנפׁש ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹיציאת

יחיד לׁשֹון אמר ולזה אנכי, ּכי‡EÈ‰Ïלּה ְְִִֶַָָָָָֹ¡…∆ִ

היא מתאחדת הּקדֹוׁשֹות הּנׁשמֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָּבחינת

עֹולם ׁשהּוא הּפרּוד ּבעֹולם ּפרּוד ּבהם ְְֵֵֵֶֶַַָָואין

הּימים ּבדברי ּדוד ׁשאמר ותמצא (א'הּזה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

כ"א) ּבארץ,י"ז אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ְְְִִֵֶֶַָָָָּומי

ּגֹוי הם הּפרּוד ּבמקֹום ּבארץ אפּלּו ְֲִִֵֵֵֶַָָּפרּוׁש

ּכמלאכים ּבארץ ונעׂשּו נתקּדׁשּו ּכי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָאחד

הּׁשלֹום, עליו ּדוד ּבֹו ׁשּמׁשּבחם הּׁשבח ְְְִֶֶַַַַָָָָָוהּוא

ּבחינת ׁשהּוא וחּיּותֹו הּגּוף ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַַּוכנגד

עֹולם חסד הּכרת אמר הּבהמי לחּיּות ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּדֹומה

רּוחנּיּות ּבחׁשק ּבחֹון ּתּוכל לא ּכי ְִִֵֶֶַַָָֹהּזה

ַָהּנאֹור:

„BÚירצהEÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ּביאת קדם ּפי' ְִֶ»…ƒ¡…∆ְִֵֶָֹ

הּקדֹוׁש מאֹור אֹור אּתה ּכי הּזה ִֵֶַַַָָָָלעֹולם

ּכאֹומרֹו ה' ט')חלק ל"ב עּמֹו,(ּדברים ה' חלק ְְְִֵֵֶֶַָ

יתיחס לא ּכי אלהי ּתבת ּתּגידּנה זֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּובחינה

מאֹורֹו ׁשהּוא הּקדּׁשה לבחינת אּלא זה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּדבר

מאמרי ּברּבי וכּנרמז חן ליֹודעי ּכּידּוע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻיתּבר

ואֹומרֹו ּכן‡L¯רז"ל. על אׁשר ּפרּוׁש וגֹו' ְְַַ¬∆ְֲֵֵֶַ

אׁשר טעם הּגיד ּובזה מצרים, מארץ ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהֹוצאתי

ׁשמים ויֹוׁשביה ּתבל י"י והרעיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָהרעים

מהּנמנע ּכי להֹוציאם יׂשראל ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוצבאיה

חלק אליו:ׁשּיּציל ּולקרבם הּקדּׁשה י ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

„BÚהּדר זה על È"Èירצה ÈÎ�‡ּבין ּפרּוׁש ְִֶֶֶֶַַ»…ƒֵֵ

לרּבֹון ל אהיה עּמ מתחּסד ׁשאני ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַּבזמן

:אלהי אהיה ּומֹוכיח מיּסר ׁשאני ּבזמן ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּבין

„BÚאֹומרֹו ּדר על י"ג)ירצה קט"ז (ּתהּלים ְְְִִִֶֶֶַ

אקרא, י"י ּובׁשם וגֹו' יׁשּועֹות (ׁשםּכֹוס ְְְְֵֶָָ

דֿה') ודרׁשּוּפסּוק וגֹו', ּובׁשם וגֹו' ויגֹון צרה ְְְְְְֵָָָָָֹ

ס':)ז"ל ּבׂשמחה(ּברכֹות הרעה על מברכין ְְְְְִִַָָָָָָ

אינֹו מה' הּמּוסר ּבחינת ּכי והּטעם וכּו', ְְְְִִֵֵֵַַַַַָּכׁשם

אֹומרֹו והּוא והחסד, הּטֹוב לצד ‡�ÈÎאּלא ְְְְֶֶֶַַַָ»…ƒ

ּבזמן‰' אפּלּו והרחמים החסד מּדת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָּפרּוׁש

:מיּסר ׁשאני ּפרּוׁש ְְֱֲִֵֶֶֶַֹאלהי

„BÚּבאֹומרֹו ÌÈ„·Úירצה ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ְְְִֶ≈∆∆ƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

מארץ הֹוצאתי אׁשר אני הּדר זה ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַעל

וזה עבדים, מּבית להֹוציא עתיד אני ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַָָמצרים

ּביׂשראל ׁשעּבדּו אׁשר האחרֹון ּגלּות על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹירמז

ורמז ּבעבד הרגיל ּכּמׁשּפט ולׁשֹון אּמה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּכל

זה: מּבית יֹוציאּנּו ּכי ִִִִֶֶַי"י

„BÚהּדר זה על ı¯‡Óירצה EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡ ְִֶֶֶֶַַ¬∆≈ƒ≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓמּׁשם הֹוצאתנּו ולּמה ּתאמר ואם ƒ¿«ƒְְִִֵַָָָָֹ

ממׁשיל ה' ׁשהיה עּמנּו חסדי הגּדלּת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹולא

ּבעֹובדיהם ויעבידּו אֹויביהם ּבארץ ׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָיׂשראל

ויׁשבּו מּידם ארצם את ויּקחּו ּבהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָויׁשלטּו

ליׂשראל רּוח נחת יֹותר ּבזה ויׁש לעיניהם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבּה

ׁשֹופטים אלהים יׁש ּכי היכלת עצם ְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֹֹוהּגדת

טעם ּכי ה' אמר לזה ּבּה, וׁשֹולטים ְְִִֶֶַַַָָָָָּבארץ

עבדים ּבית היא ׁשהארץ לצד הּוא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּדבר

אֹומרֹו ּדר על ח')ּפרּוׁש ל"ב ּבהנחל(ּדברים ְְְְִֵֵֶֶַַָ

ז"ל ואמרּו עּמים, ּגבלת יּצב וגֹו' (זהרעליֹון ְְְְְִֵֶַַַָֹֹֻ

ק"ח:) י"יח"א לׂשּכי העֹולם מקֹומֹות ריחּלק ְְִִֵֵָָָ

לׁשמֹו לֹו ּבחר אׁשר ּכנען ארץ זּולת ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָמעלה

אֹומרֹו והּוא ÌÈ„·Úּכביכֹול, ˙ÈaÓמקֹום ּפרּוׁש ְְְִָƒ≈¬»ƒֵָ

ׁשּממׁשלּתֹו ּפרּוׁש י"י ׁשל עבדים ׁשל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

י"י רצה ולא י"י מעבדי אחד ׂשר ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממׁשלת

ּתחת אּלא הּׂשרים ממׁשלת ּתחת יׂשראל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיּו

מצרים מארץ והֹוציאם ּבּכל יתּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹממׁשלּתֹו

אׁשר ארץ להם לתת עבדים ּבית ׁשהיא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלצד

אלהים: ּבית ֱִִֵֹהיא

ׁשּקדםÏ‡ג) לצד ּפרּוׁש וגֹו'. ל יהיה …ְְְְִֵֶֶַַָ

ׁשעּקרֹו ּדבר והּוא יתּבר אמּונתֹו על ְְְֱִִֶַַַָָָָָלצּוֹות

להרחיק יצטר כן ּכמֹו ּכי אמר לזה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּלב

יֹוציאּנּו ׁשּלא הגם הּזּולת אלהּות ֱֲִִִֶֶַַַֹֹמּלּבֹו

ּבתבת לֹומר ׁשּדקּדק והּוא ּפרּוׁשEÏּבׂשפתיו, ְְְְִִֵֵֶַַָָ¿ֵ

אזהרה מצינּו זה ּוכפי ,ּבמחׁשבּת ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָאפּלּו

ז"ל ׁשאמרּו זרה עבֹודה (קּדּוׁשיןלמחׁשבת ְְְֲִִֶֶֶַָָָָ

ה')ּבּפסּוקל"ט:) י"ד וגֹו',(יחזקאל ּתפׂש למען ְְְְְֵֶַַַָֹ

ואמרּו זרה עבֹודה מחׁשבת על מעניׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָׁשה'

ק"ו:)ז"ל הרי(זבחים אזהרה, ּבלא ענׁש אין ְְְֲִֵֵֶַָָָֹֹ

אזהרתֹו: ְְַָָל

„BÚׁשּבעֹולם זרה עבֹודה ּכל ּכי לֹומר ְֲִִֶֶַָָָָָָירצה

ּבּנעבד הּדרגה ּפֹועלת העֹובד ּפעּלת ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאין

איׁש ּפעּלת ּתעׂשינה ּכאׁשר אלהים ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעׂשֹותֹו

וכֹופה הרע ּבבחינת ּגדֹול ּכח נֹותן ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל

הרע ּבחינת לפני המעּלה ּבחינה וׁשלֹום ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻחס

אֹומרֹו והּוא לצלן, ‡ÌÈ‰Ïרחמנא EÏ ‰È‰È ‡Ï ְְְְִַָָָ…ƒ¿∆¿¡…ƒ

אלהים: ּתעׂשּנּו ׁשּל הויה ְֱֲֲִֵֶֶַָָֹּפי'

„BÚממציא הּוא העֹובד ּבאמצעּות ּכי ְְְְִִִֵֶֶַָָירצה

היה ּׁשּלא מה אלהים ׁשהיא אחת ֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֹהויה

קדם: ֵֶֹכן

„BÚהאדם יעׂשה אׁשר זר אל ּכי לֹומר ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָירצה

נקמה הּׁשֹופט הּוא יתּבר ְְִֵַַָָָָזּולתֹו

אֹומרֹו ּדר על ב')מעֹובדהּו ּתיּסר(ירמיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָ

:ֵָָרעת

„BÚמהּנמנע יתּבר זּולתֹו אל ּבעׂשֹותֹו ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָירצה
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לעבד ירצה לא ׁשהּוא והגם אחד לֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיה

אחד, אין ּכי רּבים לעׂשֹות יתחּיב לאחד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרֹו È‰È‰והּוא ‡Ïאמר וגמר יחיד לׁשֹון ְְ…ƒ¿∆ְְִֶַָָֹ

ּכׁשּיתחיל ּכי לֹומר ירצה אֹו אחרים. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹאלהים

ּולמד וצא רּבים. יעבד לּסֹוף אחד ְְֲֲִֵֶַַַַַָֹֹלעבד

יׂשראל נביאי ק"ב:)מּדברי רּבּוי(סנהדרין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָ

ּבעֹונֹות. ּבארץ עֹובדים יׂשראל ׁשהיּו ְְֱֲִִֵֶֶָָָָָָֹהאלהֹות

È�tואֹומרֹו ÏÚּׁשּכתב מה ּפי על יתּבאר ְְ«»»ְִִֵֶַַַָָ

יאמן ּכי הּתֹורה יסֹודי מהלכֹות ּבפ"ט ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָרמּב"ם

אחת מצוה על לעבר יאמר אם ּבדבריו ְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹנביא

ודוקא ה', ּפי על ׁשעה לפי הּתֹורה ְְְְִִִִַַַָָָָמּמצֹות

לפי ׁשאפּלּו זרה מעבֹודה חּוץ מצוֹות ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָּבׁשאר

וזה הּוא, מות ּובן ׁשקר נביא זה הרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשעה

אֹומרֹו È�tהּוא ÏÚ,הּזמּנים ּפרטי ּבכל ּפרּוׁש ְ«»»ְְְִֵֵַַָָ

ׁשמֹו ּבהזּכרת יתּבר הֹודעתֹו הקּדים ּכבר ְְְְְְִִִִַַַָָָָָּכי

ּומעּתה הפסק, ּבאין ויהיה והוה היה הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכי

הּימים ּכל האּסּור ּבכלל הכניס זה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

לא אּסּור ּבכלל ׁשּכּלם והרגעים ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻוהּׁשעֹות

ְִֶיהיה:

„BÚּבאֹומרֹו È�tירצה ÏÚטענת לׁשלל רמז ְְְִֶ«»»ְֲִַַַָֹ

לאמצעי זרה עבֹודה ׁשעֹוׂשים הּטֹועים ְְֲִִִֶֶַַָָָָּכת

אמר לזה וׁשלֹום, חס הּמצאֹו ׁשלילּות ְְְְֲִִֶַַַַָָָָלטענת

È�t ÏÚּפני על הּוא ּבעֹולם הֹווה ּכל ּפרּוׁש «»»ֵֶַָָָָָ

הארץ: ּבכל מׁשֹוטטים ה' עיני ְְְִִֵֵֶָָָּכי

„BÚׂשכל ּכפי ּכי לאזהרתֹו טעם לתת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָירצה

עֹובד ּכל ּכי מּטעם הּדבר ירחיק ְֱִִִִֵַַַַָָָאנֹוׁשי

יתּבר מּמׁשּמׁשיו לאחד אּלא עֹובד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאינֹו

נֹודעת האדֹון ּגדּלת העבד מּגדּלת ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻואדרּבה

עֹובד זה הרי ולּירח לּׁשמׁש העֹובד ּכן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואם

על ה' יקּפיד ולּמה יתּבר ּומׁשּמׁשיו ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָעבדיו

א לזה È�tמרהּדבר, ÏÚׁשאני לסּבה ּפרּוׁש ֶַַָָָָ«»»ְֲִִֵֶָ

אל, ללא אל ׁשּמׂשימים הּדבר על ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמתּכעס

אֹומרֹו ּדר על ּכעס לׁשֹון ּפני (לקּמןותבת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָ

י"ד) לבּסֹוףל"ג ׁשאמר ּוכמֹו וגֹו', ילכּו ְְְֵֵֶַַַָָּפני

קּנא: אל וגֹו' אנכי ְִִֵַָָֹּכי

„BÚירצהÈ�t ÏÚּתהיּו לבל ּפני סּבת על ְִֶ«»»ְְִִַַַַָ

ל אין ּכי האלהים, אל מהּביט ְְֱִִִִִֵֵֶַָָֹנמנעים

הּנׁשמֹות ּבעֹולם ה' ּפני ּכראֹות ּבעֹולם ְְְְִֵֶַַָָָֹענג

לבל ה' והזהירם המקּוה, ּתכלית זה הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַָֻּכי

זֹו: מהּׂשגה עצמם מניעת ְְְְִֵַַַַָָָיסּבבּו

„BÚאֹומרֹו ּדר על י')ירצה כ"ח וראּו(ּדברים ְְְְִִֶֶֶַָָ

,עלי נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ְִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

הּוא הּנה אחרים אלהים ּכׁשעֹובד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָֹּומעּתה

קנתה ׁשם אׁשר הּפנים על הרע ּבחינת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָמׁשרה

מקֹומּה: ְְַָָֻהּקדּׁשה

B‚Â'.ד) ÏÒÙ EÏ ‰NÚ˙ ‡Ïלדעת צרי …«¬∆¿∆∆¿ִַַָָ

ואפּלּו וגֹו' ל יהיה לא אֹומרֹו ְְְְֲִִֶַַַֹאחר

מעׂשה על לצּוֹות עֹוד ּצר מה ְְְֲֵֶַַַַַָָֹּבמחׁשבה

לּזּולת אפּלּו עׂשּיתם על לצּוֹות ואם ְְְֲֲִִִִִַַַַַָָהּפסילים,

לא עֹוד .ל ּתבת לֹומר לֹו היה לא ּכן ְִֵֵַַָָֹֹאם

אמר לגמר לֹו ˙ÂÁzL‰היה ‡Ïּבאה לא אם ְִֶָָֹֹ…ƒ¿«¬∆ִָָֹ

קרא לּמה עֹוד אּמן. מעׂשה על אּלא ְֲֵֶַַַָָָָָָָָָֻהאזהרה

לּמה לדעת צרי עֹוד ּפסל. ּבׁשם ְְִִֵֶֶַַַָָָָָלּצלמים

אחרת ּפעם לֹומר הצרEÈ‰Ï‡ ׁשהיה‰' ְֶֶַַַַַֻ¡…∆ֶָָ

הּדברים וחֹוזרים קּנא אל אנכי ּכי לֹומר ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹמסּפיק

צרי עֹוד .אלהי ה' אנכי ּבתחּלה ְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֹלהמדּבר

טעם לתת הצר לּמה קּנאÈkלדעת אל וגֹו' ְֵַַַַַָָָָֻƒְֵַָ

מלּכֹו ּגזרת לקּבל יתחּיבּו זה טעם ּבלא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַֹֹהלא

הּוא: ּברּו עֹולם ֶָָׁשל

‰‡¯�Âזרה עבֹודה מין אּסּור לֹומר ׁשּיכּון ¿ƒ¿∆ְֲִִֵֶַַָָָ

,ל יהיה לא ּבּפסּוק מהּמזּכר ְְְִֵֶַַָָֹֻחּוץ

האלהים הּוא ה' ּכי האמת אדם יאמר ּכי ְֱֱִִִֶַָָָָֹֹוהּוא

ּתתמעט ּגדּלתֹו עצם לצד אבל אין זּולתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻוכל

ולׁשאל לפניו לדּבר והּׂשגתֹו האדם ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹּתכּונת

הּכבֹוד ּגדר מּמּוסר אינֹו ּכי ׁשאלֹותיו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרטי

ותׁשאל ּכמֹוני אפלה ׁשפלה ּברּיה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשּתבֹוא

ולפעמים והּנֹורא הּגדֹול הּמל מּלפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאלֹות

יהיה ואי ורּבים ּדּקים צרכיו ּבפרטי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָירּבה

ּדקּדּוקי לׁשאל להרּבֹות ּפנים עּזּות ּכ ּכל ְְְְִִִֵַַָָָֹלֹו

יצרֹו ּבדעת יתיעץ ּכן על אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהּׁשאלֹות,

מּמׁשּמׁשי אחד לפני ּדבריו לדּבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיבחר

לֹו יעזר והּוא ּבּמרֹום לפניו המׁשּמׁשים ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹעליֹון

הּמל לפני ּדבריו לדּבר אמצעי יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּובאמצעּות יצטר אם הּגדֹול ּבּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּגדֹול

ויברכהּו ההּוא הּׁשּמׁש את יכּבד ּכּבד ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכן

והּמעלה הּכבֹוד ּכל ּבדר לפניו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָויׁשּתחוה

לֹו לעׂשֹות עליו מּׂשאֹו לׂשאת יתרּצה ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבזה

העֹובדים רב טעּו ּבּה זה טעּות ּכי ודע ְְְִִֶַָָָָָָֹצרכיו.

ללא ׁשעֹובדים הם יֹודעים ּכי זרה ְְְֲִִִֵֶָָָֹעבֹודה

וכּו' לאמצעי להם ׁשּיהיה ּכדי אּלא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאלּה

אּלא אלּה ׁשם לּה יּקרא לא זֹו ּובחינה ְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכּנזּכר,

הּוא וזה הּוא אלּה לא ּכי יֹודע הּוא ּכי ְֱִִֵֶֶֶַַֹֹּפסל

לפני הּוא ּופסלת אלהי ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶַַֹֹֹּפסלּותֹו

קראֹו אֹו עֹולם, הּבֹורא ׁשהּוא ּכיÏÒtהעּקר ְִֵֶַָָָָ∆∆ִ

מּממׁשלּתֹו ה' ּכׁשּיעבירּנּו להתּפּסל עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַהּוא

הּמׁשּתחוה זה סּבת ידי על אֹו סּבה ידי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָעל

ז"ל אֹומרם ּדר על להתּפּסל ּגֹורם ׁשּיהא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

פ"ב) רּבתי ׁשאמרּו(איכה הּמּבּול ּדֹור ּבמעׂשה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

העביר וה' וכּו' הממּנים לּׂשרים מׁשּביעים ְְְֱִִִִִֶַַַַָָֻאנּו

ּכאֹומרֹו הּׂשרים כ"ח)ממׁשלת מ"ג ואחּלל(יׁשעיה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

ואמר זֹו ּבחינה על ּגם ה' וצּוה קדׁש. ְְְִִֵֶַַַָָָָֹׂשרי

ÏÒÙ EÏ ‰NÚ˙ ‡Ïּבעצמ ל ּכי הגם ּפרּוׁש …«¬∆¿∆∆ְְְְֲִֵַַ

ּתעׂשהּו לא כן ּפי על אף ּפסל ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַֹּבדעּת

ואמר הּמעׂשה הּוא מה ּופרׁש וחזר ל‡Ï ְְְֲֵֵֶַַַַַָָ…

Ì‰Ï ‰ÂÁzL˙להאּסּור הּטעם ואמר Èkוגֹו' ƒ¿«¬∆»∆ְְְִַַַַָָƒ

‡p˜ Ï‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡אני מתקּנא ּפרּוׁש »…ƒ¡…∆≈«»ְֲִִֵֵַ

ּתכן ּולהבין זה. ּבדר ׁשּיהיה הגם הּדבר ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

ׁשל זה ּפרט ׁשהזּכיר לה' מצינּו הּנה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּכּונה

נׂשא ּבפרׁשת י"ד)הּקנאה ה' ּדכתיב(ּבּמדּבר ְְְְִִִִַַַָָָָָ

וגֹו' אׁשּתֹו את וקּנא קנאה רּוח עליו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָועבר

ּבנֹו על ּבאׁשּתֹו אדם יתקּנא לפעמים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָהּנה

ּבבחינת יׂשראל ּכי ידעּת ּוכבר עבּדֹו, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָועל

קדׁשים קדׁש ּבספר ּבאר ּכרמּוז הם ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכּלה

להם עֹוׂשים ּכׁשּיׂשראל ּומעּתה הּׁשירים, ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשיר

ּבּבֹורא יכחידּו ולא ימרדּו ׁשּלא הגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹּבעלים

יתקּנא ּכי יחּיב הּׂשכל האדֹונים, אדֹון הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָּכי

ּתאהב ּכי הּמל אׁשת ּבזה והּמׁשל ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבעל.

ּפרטים ּדקּדּוקי להכין ּבנֹו אֹו מל ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָעבד

לא האם ּותנּׁשקהּו ּותחּבקהּו להם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּצריכה

הּדבר כן ּכמֹו ּבחרב, לדקרּה הּמל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיתקּנא

יׂשראל ּבני עם נפׁש ּדבקּות אפן והּמבחין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּזה,

ּבאהבה ּבדביקה ּבחׁשיקה ּבחפיצה הּבֹורא ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָעם

ּׁשאמר מה והּוא הּמׂשּכל, התּבֹוננּות יּׂשיג ְְְְִִֶַַַַַָָָֻרּבה

EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ Èkלרמז אלהי לֹומר ּדקּדק ƒ»…ƒ¡…∆ְְֱִִֵֶַֹֹ

על יתּבר ׁשכינתֹו הׁשראת סֹוד והּוא ְְְְִִַַַַָָָָָהאמּור

ּתמצא ולזה יבין. והּמׂשּכיל ׁשמֹו ויחּוד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

הּכתּוב אמר י"ט)ּכי ד' ה'(ּדברים חלק אׁשר ְֲִִֶַַַָָָָ

ׂשרי ׂשריהם העּמים ּכי העּמים, לכל ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹוגֹו'

יׂשראל ּבני כן לא ּבהם הּמֹוׁשלים והם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמעלה

הּוא: ּברּו אלהינּו הּוא ׂשרנּו הּוא מלּכנּו ְֱֵֵֵַָָֹהּוא

C¯„·eאֹומרֹו ירמז ÏÒÙרמז EÏ ‰NÚ˙ ‡Ï ¿∆∆ְְִֶֶֹ…«¬∆¿∆∆

האדם ּבחטא ּכי עצמֹו, את יפסל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹּפרּוׁש

הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשהיא זרה עבֹודה ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹּבעון

ּדכתיב אלהי צלם ויּוסר נפסל מטּבעֹו ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָֹֻּכּלּה

ז') ל"ט ולא(ּתהּלים איׁש יתהּל ּבצלם א ְְְְִִִִֶֶֶַַֹ

לבני אּסּור ּבגדר ונכנס למעלה ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָיראּו

ּכמ ּבפניו יסּתּכלּו לבל חי הּנביאאל אמר ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

יׂשראל י"ד)למל ג' ב' ּפני(מלכים לּולי ְְְְִִֵֵֵֶֶָָ

וגֹו': ְְָָיהֹוׁשפט

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

éàðNì íéraø-ìrå: §©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡�NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה החיים.(סנהדרין אור ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה אחתׁשאדם ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש יא)על החיים.(סוטה אור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìäwðé àì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé: §Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑עּמּוד על הּידּוע: את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן אבןׁשל אבן, ועל עץ, עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה (שבועותּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מכילתא) החיים.כט. אור

ÈÈה ‡�‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯Ë�Ïeו ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ˙·‡ ÔÂÚ „˜tאמר ּכי לצד ּפרּוׁש …≈¬…»…¿ְִֵַַָ

ּכי הּוא וידּוע הּוא ּברּו קּנאי ְִֶַַַָָׁשהּוא

עליו הּמתקּנא לּדבר סמּו ּתפעיל ְְִִֵַַַַַַָָָָָָהּקּנאּות

ּכּמה וׁשלֹום חס הּדבר הכחׁשת אנּו ְְְִַַַַַָָָָָָורֹואים

נגעה ולא והצליחּו ועׂשּו ּופׁשעּו מרדּו ְְְְְְְְִִַָָָָָָֹוכּמה

אמר לזה הּקּנאי, ראיתt˜„יד ואם ּפרּוׁש ֶַַַַַָָ…≈ְִִֵָָ

היא זֹו ּפרּוׁש ּפקד אני ּכי ּדע הּקנאה ְְֲִִִִִֵֵַַַָֹהפּכּיּות

ּומארי מּיד רׁשע מעֹוׂשי נפרע אני ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּדתי

ואין לפעמים, ּפרּוׁש וד' וג' ב' ּדֹור עד ְְְְִִִֵֵַַָאּפי

ּכי והּטעם זה, זמן עד אּלא אּפי מארי ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָאני

קּיּום אין ּתכף לאדם מתקּנא ה' היה ְִִִֵֵֵֶַָָָָָאם

רׁשעה לעֹוׂשי ה' מתחּכם לזה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלּנבראים,

ׁשּיקּומּו ּכדי הּזה ּבעֹולם מּלאּבדם עין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומעלים

קּים עֹולם ונמצא ּדרכיהם יטיבּו אּולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבניהם

הּבא ּבעֹולם לזּכֹותם לאבֹות יֹועיל ּגם ְִֶַַַָָָָָָָּבהם,

ק"ד.)ּכאֹומרם ואם(סנהדרין אּבא, מזּכה ּברא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

עליהם יפקד אז אבֹות ּכמעׂשה התעיבּו ב' ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹּדֹור

לקּנאֹות יׁשנֹו ועדין יּמקּו, אּתם אבֹותם ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹעון

ה' יֹוסיף ולפעמים הּבנים, ּבפרעֹון האב ְְְְִִִִִֶַַָָָָרׁשע

ּדֹור עד להם ותֹולה ב' לדֹור ּגם אּפֹו ְְְֲִֶֶַַַַָלהארי

יפקד ּוכׁשּירׁשיעּו האמּור עצמֹו לּטעם ְְְְִִֶַַַַַָָֹג'

להארי ּכן ּגם יֹוסיף ולפעמים וכּו', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָעליהם

עֹוד אין רביעי ּדֹור אבל ג', לדֹור ּגם ְְֲִִֵַַָאּפֹו

יּנתקּו לא ּבּקלּפה הׁשרׁשּו ּכי להם ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻּתקוה

אבֹות ועון עונם ה' קנאת ּבם ּובערה ְֲֲֲֲִִֶַַָָָָָֹֹמּמּנּה

ּכי והּטעם יחרב, ראׁשֹון מּדֹור אבֹותם ְֲֲִִִֵֵַַַָָאבֹות

ּכי ואׂשּכיל אחת. ׁשלׁשלת רע ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּכּלם

אּפֹו ּכׁשּיארי אפּלּו הּוא ּברּו האדֹון ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָּבער

ּדֹורֹות וד' ג' ּכי מּיד, יּקרא רביעי ּדֹור ְְִִִִִֵַָָעד

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ויֹומֹו ׁשנה מאֹות ג' ְֵֵֶַָָָָהם

ּבער ּומּיד ּתכף ׁשּיאמר ּוכמֹו ׁשנה אלף ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהּוא

האדֹון ּבער יהיה כן ּכמֹו ׁשעֹות וז' ו' ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאדם

ּתמצ ּובזה ׁשנה. מאֹות לּמהג' טעם יּׁשּוב א ְִִֵֶַַָָָָָָ

לֹומר ה' האריÏÚÂ ÏÚּכלל ּבדר אמר ולא ֱִֶַ«¿«ְְְֶֶַָָֹ

חסד ּבעֹוׂשה ּכאֹומרֹו רּבעים עד עון ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹּפקד

:ּבסמּו ועּין והבן מּזה זה יׁשּתּנה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלאלפים,

Ú„Âמתקּנא ה' ׁשאין זה ּבדבר התּבֹוננּות ּכי ¿«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ּגם ּומה מבהיל ּדבר הּוא רׁשע ְְִֵֶַַַַָָּבעֹוׂשי

ההצלחֹות, ּברּום ּומצליח ּברׁשעתֹו מארי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָרׁשע

לד' ׁשהּוא הּבֹורא ּגבל אׁשר ּבגדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוהּמׂשּכיל

אסף ׁשאמר והּוא יׁשר, מׁשּפט יצּדיק ְְְִִֶַַָָָָָָּדֹורֹות

י"ז) ע"ג אחרית(ּתהּלים ּפרּוׁש לאחריתם, אבינה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

ּכח ּכי ודע ה'. קצב אׁשר הּדֹורֹות ְְֲִִֶַַַַַָֹקצבת

ה' יּפרע ולא ּדֹורֹות ד' עד יׁשנֹו הרע ְְְִִֶַַַַָָֹּבחינת

חמיׁשי ׁשהּוא הראׁשֹונים אבֹות עון ה' ֲֲִִִִִֶָָֹמּדֹור

עד ׁשּתגּדל הּטֹוב ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהם

ואלפים: ֲִֶֶַָאלף

B‚Â'.ו) ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ‰NÚÂׁשּגם ּפרּוׁש ¿…∆∆∆«¬»ƒ¿ֵֶַ

מׁשּלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין חסד ְֵֵֶֶֶַַָָעֹוׂשה

אפן לֹו ּבֹוחר אּלא ּומּיד ּתכף חסּדֹו ּכל ְִֵֵֶֶֶַָָָֹלֹו

ּבכל ּופֹורע והֹול לדֹורֹות לֹו הּנאֹות ְְְְִֵֵַַָָּפרעֹון

הּמעמיד ּדבר ּבֹו ויׁש אליו יצטר אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדֹור

ז"ל מאמרם והּוא אלפים, עד והּצלה ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָהגנה

פמ"ד) הּוא(שמו"ר ּברּו הּקדֹוׁש היה ִֶַָָָָׁשאם

היּו ּבּמה הּזה ּבעֹולם ׂשכרם לאבֹות ְֵֶֶַַַָָָָָָָּפֹורע

ּובּגלּיֹות, ודֹור ּדֹור ּבכל ּבניהם ְְְְְִִֵֶַַָָָֻמתּפרנסים

È˙ÂˆÓואֹומרֹו È¯ÓLÏeז"ל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ְְ¿…¿≈ƒ¿…»ְֵֵַ

ל"א.) ּכי(סֹוטה לאלפים עם נמׁשכת ׁשאינּה ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

הּדֹורֹות יצטרכּו אם מּיראה עֹובדים ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָאּלּו

ׁשמפרׁש ּכמֹו אלף עד אּלא יארי לא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹלזכּותֹו

ּדכתיב אחר ט')ּבפסּוק ז' ּדֹור(ּדברים לאלף ְְְְִִִֵֶֶַָָ

ְוגֹו':

B‚Â'.ז) ‡O˙ ‡Ïהּׁשבּועה ּכי לצד ּפרּוׁש …ƒ»¿ְְִֵַַָ

ּכי אדם יחׁשב לה' ּונׂשיאּות ּגדּלֹות ְְְִִִַַַָָֹֻּתּגיד

ּולתפא לכבֹוד יתּבר ּבׁשמֹו הּואיּׁשבע ּכי רת ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

ּבכ מה לּׁשוא ׁשּיהיה הגם וׁשּליטֹו רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

ידע אם ּכי ּבׁשקרֹו יּכיר לא לֹו הּנׁשּבע ְְְִִִִִִֵַַַָֹאם

יתּגּלה ׁשּלא ּבאפן והּוא זה ׁשל אדֹונֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹֹׁשהּוא

אמר לזה ,ההפ‡O˙ ‡Ïנׂשיאּות יׁש אפּלּו ֵֶֶַַָָ…ƒ»ְֲִִֵ

ּבֹו. נׁשּבע ׁשאּתה ‰'לּׁשם ‰w�È ‡Ï Èkהגם ְִֵֶַַַָƒ…¿«∆ֲַ

ׁשהּוא ּכיון ׁשמֹו, את לׂשאת ּכּונתֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ְַָלּׁשוא:

„BÚהּוא ׁשוא ׁשבּועת ּבאמצעּות ּכי ְְְְְִִֶֶַָָירצה

עליו הּנקרא ה' ׁשם מעליו ְִֵֵֵַָָָָָנֹוׂשא

ׁשוא ּבׁשם הּמתיחסת הרע ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומתלּבׁש

מּמּנּו ּפֹורח ּבׁשקר והּמזּכירֹו אמת ה' ׁשם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַּכי

הּוא וזה ּבּׁשוא, ּבֹוחרֹו לסּבת הּׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָּבחינת

הּכתּוב ˙O‡ׁשעּור ‡ÏמעליEÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ִַָ…ƒ»ֵֶָ≈¡…∆

ואמר ׁשוא, ‰'לסּבת ‰w�È ‡Ï Èk:כן לעֹוׂשי ְְְִַַָָƒ…¿«∆ְֵֵ

„BÚׁשהּוא ה' ׁשם עליו נֹוׂשא יהיה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹירמז

ועֹובד יהּודי איׁש ׁשהּוא לּכל ואֹומר ְְְֱִִֵֵֶַֹֹאלהֹו

אֹומרֹו והּוא ‰'ה', ÌLׁשהּואEÈ‰Ï‡ּולבבֹו ְְ≈ֶ¡…∆ְָ

אֹומרֹו והּוא יחׁשב, כן זֹוÂMÏ‡,לא ואזהרה ְְְֵַֹֹ«»¿ְְַָָ

מעבדיו הּוא ּכי לֹומר הּוא ּברּו ירּמה ְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

יראה ׁשּלא זֹו אזהרה ּובכלל הּוא. כן ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹולא

ּׁשהּוא: מּמה יֹותר צּדיק ׁשהּוא עצמֹו ְִִֵֶֶַַַַעל
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(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

éàðNì íéraø-ìrå: §©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא)מּדתֹו על עֹובר ואינֹו להּפרע קּנא,מקּנא לׁשֹון ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ≈«»ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

להּפרע לב נֹותן ּבלע"ז, ּכׁשאֹוחזין∑È‡�NÏ.אנפרימנ"ט אבֹותיהםּכתרּגּומֹו, כז)ּבידיהםמעׂשה החיים.(סנהדרין אור ְְִֵֵַַַָ¿¿»ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåéúåöî éøîL: §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«
i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה אחתׁשאדם ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש יא)על החיים.(סוטה אור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìäwðé àì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé: §Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑עּמּוד על הּידּוע: את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן אבןׁשל אבן, ועל עץ, עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה (שבועותּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מכילתא) החיים.כט. אור

ÈÈה ‡�‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯Ë�Ïeו ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ה) ˙·‡ ÔÂÚ „˜tאמר ּכי לצד ּפרּוׁש …≈¬…»…¿ְִֵַַָ

ּכי הּוא וידּוע הּוא ּברּו קּנאי ְִֶַַַָָׁשהּוא

עליו הּמתקּנא לּדבר סמּו ּתפעיל ְְִִֵַַַַַַָָָָָָהּקּנאּות

ּכּמה וׁשלֹום חס הּדבר הכחׁשת אנּו ְְְִַַַַַָָָָָָורֹואים

נגעה ולא והצליחּו ועׂשּו ּופׁשעּו מרדּו ְְְְְְְְִִַָָָָָָֹוכּמה

אמר לזה הּקּנאי, ראיתt˜„יד ואם ּפרּוׁש ֶַַַַַָָ…≈ְִִֵָָ

היא זֹו ּפרּוׁש ּפקד אני ּכי ּדע הּקנאה ְְֲִִִִִֵֵַַַָֹהפּכּיּות

ּומארי מּיד רׁשע מעֹוׂשי נפרע אני ׁשאין ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּדתי

ואין לפעמים, ּפרּוׁש וד' וג' ב' ּדֹור עד ְְְְִִִֵֵַַָאּפי

ּכי והּטעם זה, זמן עד אּלא אּפי מארי ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָאני

קּיּום אין ּתכף לאדם מתקּנא ה' היה ְִִִֵֵֵֶַָָָָָאם

רׁשעה לעֹוׂשי ה' מתחּכם לזה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלּנבראים,

ׁשּיקּומּו ּכדי הּזה ּבעֹולם מּלאּבדם עין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּומעלים

קּים עֹולם ונמצא ּדרכיהם יטיבּו אּולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבניהם

הּבא ּבעֹולם לזּכֹותם לאבֹות יֹועיל ּגם ְִֶַַַָָָָָָָּבהם,

ק"ד.)ּכאֹומרם ואם(סנהדרין אּבא, מזּכה ּברא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

עליהם יפקד אז אבֹות ּכמעׂשה התעיבּו ב' ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹּדֹור

לקּנאֹות יׁשנֹו ועדין יּמקּו, אּתם אבֹותם ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָֹעון

ה' יֹוסיף ולפעמים הּבנים, ּבפרעֹון האב ְְְְִִִִִֶַַָָָָרׁשע

ּדֹור עד להם ותֹולה ב' לדֹור ּגם אּפֹו ְְְֲִֶֶַַַַָלהארי

יפקד ּוכׁשּירׁשיעּו האמּור עצמֹו לּטעם ְְְְִִֶַַַַַָָֹג'

להארי ּכן ּגם יֹוסיף ולפעמים וכּו', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָעליהם

עֹוד אין רביעי ּדֹור אבל ג', לדֹור ּגם ְְֲִִֵַַָאּפֹו

יּנתקּו לא ּבּקלּפה הׁשרׁשּו ּכי להם ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻּתקוה

אבֹות ועון עונם ה' קנאת ּבם ּובערה ְֲֲֲֲִִֶַַָָָָָֹֹמּמּנּה

ּכי והּטעם יחרב, ראׁשֹון מּדֹור אבֹותם ְֲֲִִִֵֵַַַָָאבֹות

ּכי ואׂשּכיל אחת. ׁשלׁשלת רע ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּכּלם

אּפֹו ּכׁשּיארי אפּלּו הּוא ּברּו האדֹון ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָּבער

ּדֹורֹות וד' ג' ּכי מּיד, יּקרא רביעי ּדֹור ְְִִִִִֵַָָעד

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ויֹומֹו ׁשנה מאֹות ג' ְֵֵֶַָָָָהם

ּבער ּומּיד ּתכף ׁשּיאמר ּוכמֹו ׁשנה אלף ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהּוא

האדֹון ּבער יהיה כן ּכמֹו ׁשעֹות וז' ו' ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאדם

ּתמצ ּובזה ׁשנה. מאֹות לּמהג' טעם יּׁשּוב א ְִִֵֶַַָָָָָָ

לֹומר ה' האריÏÚÂ ÏÚּכלל ּבדר אמר ולא ֱִֶַ«¿«ְְְֶֶַָָֹ

חסד ּבעֹוׂשה ּכאֹומרֹו רּבעים עד עון ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹֹּפקד

:ּבסמּו ועּין והבן מּזה זה יׁשּתּנה ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלאלפים,

Ú„Âמתקּנא ה' ׁשאין זה ּבדבר התּבֹוננּות ּכי ¿«ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

ּגם ּומה מבהיל ּדבר הּוא רׁשע ְְִֵֶַַַַָָּבעֹוׂשי

ההצלחֹות, ּברּום ּומצליח ּברׁשעתֹו מארי ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָרׁשע

לד' ׁשהּוא הּבֹורא ּגבל אׁשר ּבגדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוהּמׂשּכיל

אסף ׁשאמר והּוא יׁשר, מׁשּפט יצּדיק ְְְִִֶַַָָָָָָּדֹורֹות

י"ז) ע"ג אחרית(ּתהּלים ּפרּוׁש לאחריתם, אבינה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

ּכח ּכי ודע ה'. קצב אׁשר הּדֹורֹות ְְֲִִֶַַַַַָֹקצבת

ה' יּפרע ולא ּדֹורֹות ד' עד יׁשנֹו הרע ְְְִִֶַַַַָָֹּבחינת

חמיׁשי ׁשהּוא הראׁשֹונים אבֹות עון ה' ֲֲִִִִִֶָָֹמּדֹור

עד ׁשּתגּדל הּטֹוב ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהם

ואלפים: ֲִֶֶַָאלף

B‚Â'.ו) ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ‰NÚÂׁשּגם ּפרּוׁש ¿…∆∆∆«¬»ƒ¿ֵֶַ

מׁשּלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אין חסד ְֵֵֶֶֶַַָָעֹוׂשה

אפן לֹו ּבֹוחר אּלא ּומּיד ּתכף חסּדֹו ּכל ְִֵֵֶֶֶַָָָֹלֹו

ּבכל ּופֹורע והֹול לדֹורֹות לֹו הּנאֹות ְְְְִֵֵַַָָּפרעֹון

הּמעמיד ּדבר ּבֹו ויׁש אליו יצטר אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדֹור

ז"ל מאמרם והּוא אלפים, עד והּצלה ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָהגנה

פמ"ד) הּוא(שמו"ר ּברּו הּקדֹוׁש היה ִֶַָָָָׁשאם

היּו ּבּמה הּזה ּבעֹולם ׂשכרם לאבֹות ְֵֶֶַַַָָָָָָָּפֹורע

ּובּגלּיֹות, ודֹור ּדֹור ּבכל ּבניהם ְְְְְִִֵֶַַָָָֻמתּפרנסים

È˙ÂˆÓואֹומרֹו È¯ÓLÏeז"ל רּבֹותינּו ּפרׁשּו ְְ¿…¿≈ƒ¿…»ְֵֵַ

ל"א.) ּכי(סֹוטה לאלפים עם נמׁשכת ׁשאינּה ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

הּדֹורֹות יצטרכּו אם מּיראה עֹובדים ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֶַָָאּלּו

ׁשמפרׁש ּכמֹו אלף עד אּלא יארי לא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹלזכּותֹו

ּדכתיב אחר ט')ּבפסּוק ז' ּדֹור(ּדברים לאלף ְְְְִִִֵֶֶַָָ

ְוגֹו':

B‚Â'.ז) ‡O˙ ‡Ïהּׁשבּועה ּכי לצד ּפרּוׁש …ƒ»¿ְְִֵַַָ

ּכי אדם יחׁשב לה' ּונׂשיאּות ּגדּלֹות ְְְִִִַַַָָֹֻּתּגיד

ּולתפא לכבֹוד יתּבר ּבׁשמֹו הּואיּׁשבע ּכי רת ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

ּבכ מה לּׁשוא ׁשּיהיה הגם וׁשּליטֹו רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָזה

ידע אם ּכי ּבׁשקרֹו יּכיר לא לֹו הּנׁשּבע ְְְִִִִִִֵַַַָֹאם

יתּגּלה ׁשּלא ּבאפן והּוא זה ׁשל אדֹונֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַֹֹׁשהּוא

אמר לזה ,ההפ‡O˙ ‡Ïנׂשיאּות יׁש אפּלּו ֵֶֶַַָָ…ƒ»ְֲִִֵ

ּבֹו. נׁשּבע ׁשאּתה ‰'לּׁשם ‰w�È ‡Ï Èkהגם ְִֵֶַַַָƒ…¿«∆ֲַ

ׁשהּוא ּכיון ׁשמֹו, את לׂשאת ּכּונתֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיהיה

ְַָלּׁשוא:

„BÚהּוא ׁשוא ׁשבּועת ּבאמצעּות ּכי ְְְְְִִֶֶַָָירצה

עליו הּנקרא ה' ׁשם מעליו ְִֵֵֵַָָָָָנֹוׂשא

ׁשוא ּבׁשם הּמתיחסת הרע ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּומתלּבׁש

מּמּנּו ּפֹורח ּבׁשקר והּמזּכירֹו אמת ה' ׁשם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַּכי

הּוא וזה ּבּׁשוא, ּבֹוחרֹו לסּבת הּׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַָּבחינת

הּכתּוב ˙O‡ׁשעּור ‡ÏמעליEÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ִַָ…ƒ»ֵֶָ≈¡…∆

ואמר ׁשוא, ‰'לסּבת ‰w�È ‡Ï Èk:כן לעֹוׂשי ְְְִַַָָƒ…¿«∆ְֵֵ

„BÚׁשהּוא ה' ׁשם עליו נֹוׂשא יהיה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹירמז

ועֹובד יהּודי איׁש ׁשהּוא לּכל ואֹומר ְְְֱִִֵֵֶַֹֹאלהֹו

אֹומרֹו והּוא ‰'ה', ÌLׁשהּואEÈ‰Ï‡ּולבבֹו ְְ≈ֶ¡…∆ְָ

אֹומרֹו והּוא יחׁשב, כן זֹוÂMÏ‡,לא ואזהרה ְְְֵַֹֹ«»¿ְְַָָ

מעבדיו הּוא ּכי לֹומר הּוא ּברּו ירּמה ְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

יראה ׁשּלא זֹו אזהרה ּובכלל הּוא. כן ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹולא

ּׁשהּוא: מּמה יֹותר צּדיק ׁשהּוא עצמֹו ְִִֵֶֶַַַַעל
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(ç)BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ: ¨²¤¬©©−̈§©§«

i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה ׁשני(במדבר הּׁשּבת "ּוביֹום »ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
וכן: כב)כבׂשים". וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת כב)"ערות "יבמּה(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא עליה". סב)יבא הּוא,(תהלים ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר כב)ּכמֹו:"אחת (ישעיה ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב חפץ(שמואל ל נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת: יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשּבת מזמינֹו ּתהא טז)יפה, החיים.(ביצה אור ְְְִֵֶַַָָ

(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת מלאכּתּכׁשּתבא חר ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

החיים.(מכילתא) אור

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéå-ìë äNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨
äzà äëàìî|ðáeEzîäáe Eúîàå Ecár Ezáe E §¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½

éørLa øLà EøâåE: §¥«§−£¤¬¦§¨¤«

i"yx£Ez·e E�·e ‰z‡∑אּלא ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּׁשנינּו:להזהיר וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא ׁשּׁשביתתֹו"קטן מּפני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

החיים.עלי אור ֶָ

d˙eLc˜Ï:ח ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ח) ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊׁשּיזּכרהּו ּפרּוׁש »∆««»¿ְְִֵֵֶ

הראּוי מן ּכי המאחר הקּדים ולזה א', ְְְִִִִִֶַָָָָֻמּיֹום

ואחר וגֹו' ימים ׁשׁשת ולֹומר להקּדים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהיה

ׁשהּזכירה לֹומר נתּכּון אּלא זכֹור, יאמר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכ

ז"ל אֹומרם ּדר על ראׁשֹון מּיֹום (מכילּתא)ּתהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּפרּוׁש וכּו' ּבׁשּבת א' יֹום הּיֹום יאמר יֹום ְְֵֶַַַָָֹׁשּכל

ירצה ּגם ּבֹו. יטעה ולא יקּדׁשֹו BLc˜Ïּובזה ְְְְְִִֶֶֶַַָֹ¿«¿

ז"ל אֹומרם ּדר על הזמנה ט"ז)לׁשֹון (ּביצה ְְְֵֶֶַַָָָָ

ּבׁש אֹומרםמחד ּדר על ירצה ּגם לׁשּבא, ּבא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

פצ"ב)ז"ל ּתהּלים נברא(מדרׁש ׁשּבֹו ׁשּׁשי יֹום ּכי ְְְִִִִִִִֶַָ

יֹום ּבא ּבדינֹו חּיב ויצא וחטא הראׁשֹון ְְְִִַָָָָָָָָָאדם

רּבֹון ואמר ה' לפני לאדם סּנגֹור ונעׂשה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבת

מתחיל אני וכי מעֹולם אדם נהרג לא ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָֹהעֹולם

ׁשּבת ׁשל ּכחּה אדם ּוכׁשראה אדם ונּצֹול ְְְִֶֶַָָָָָָָָֹוכּו'

לזה הּׁשּבת, ליֹום ׁשיר מזמֹור לׁשֹורר ְְְְִִִִֵֶַַָָהתחיל

ה' הּׁשּבתBÎÊ¯אמר יֹום את ׁשּיזּכר ּפרּוׁש ַָ»ְִֵֶֶַַָֹ

חלציו ויֹוצאי אדם נתקּים ּבאמצעּותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָאׁשר

לכל הּמעמיד ּדבר הּוא ּכי להחׁשיבֹו ְְְְֲִִִַַַָָָָוראּוי

ׁשּנעׂשה מי ּכי ותמצא ויקּדׁשֹו. יׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

מכּבד ההּוא הּיֹום יהיה אחד ּביֹום נס ְְְִֵֶֶַַָָֻלֹו

וזה ּבׁשנה, ׁשנה מּדי ּתמיד ּבעיניו ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָוחׁשּוב

הּמּציל, הּוא עצמֹו ׁשהּׁשּבת זֹו ּבחינה על ְְִִֵֶַַַַַַָָיֹותר

אמר מּׁשׁשתBÎÊ¯ולזה רחֹוק הּדבר להיֹות ְֶַָָ»ְִִֵֶַָָָ

הּדר זה על ירצה עֹוד ּבראׁשית. BÎÊ¯ימי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ»

˙aM‰ ÌBÈ ׁשּבת‡˙ ׁשל ׁשמֹו הזּכיר ּפרּוׁש ∆««»ְְִִֵֶַָ

ׁשלBLc˜Ïוהּטעם ׁשמֹו מזּכיר ּכׁשאּתה ּכי ְַַַ¿«¿ְְְִִֶֶַַָ

הּוא וזה מקּדׁשֹו, אּתה ּבזה זה ּביֹום ְְְְֶֶֶַַַָָָׁשּבת

הּכתּוב ÌBÈ,ׁשעּור ˙‡ ¯BÎÊ,ׁשּבת ּיזּכר, ּומה ִַָ»∆ְִַַָֹ

הּואBLc˜Ïוטעם ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּכי ְַַ¿«¿ְִֶַָָ

רׁשּב"י ּכמאמר פ"ח:)ׁשּבת ח"ב ּכ(זהר ואחר ְְְֲִַַַַַַַָָֹ

ואמר מּיֹומים ּיֹום מה הּכתּוב ÌÈÓÈּבאר ˙LL ְִִֵֵַַַַָָ≈∆»ƒ

ÌÈÓÈ ˙LL Èk 'B‚Âיֹום על ּכי למדּת הא וגֹו' ¿ƒ≈∆»ƒְְִַַָָָ

אֹומר: הּוא ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶז'

B‚Â'.ט) „·Úz ÌÈÓÈ ˙LLלדעת צרי ≈∆»ƒ«¬…¿ִַַָָ

ימים, ּבׁשׁשת לעבד ה' יצו ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹלאיזה

ונראה וגֹו'. ועׂשית ּבאֹומרֹו ּכּונתֹו היא מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָּגם

ּבהר ּבפרׁשת הּכתּוב מאמר ּדר על יכּון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָּכי

כ"א)סיני כ' כ"ה ּנאכל(וּיקרא מה תאמרּו וכי ְְְִִִַַַַָֹֹ

הּדברים והם וגֹו', וצּויתי וגֹו' הּׁשביעת ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבּׁשנה

את זכֹור לֹומר ּׁשּקדם מה לפי ּכאן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָהּנאמרים

ּכן אם חל ּדברי ּבֹו ׁשאין לקּדׁשֹו הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹיֹום

ּדבר ואֹוכל ּבּיֹוםהעֹוׂשה ּיאכל מה ּביֹומֹו יֹום ְְְֵֶַַַַָֹ

אמר לזה ÌÈÓÈהמקּדׁש, ˙LLלבד„·Úz ְֶַַָָָֻ≈∆»ƒְַ«¬…

ּתעׂשה EzÎ‡ÏÓּובהם Ïkל הּצריכה ּפרּוׁש ֲֶֶַָ»¿«¿¿∆ְְִֵַָ

אֹומרֹו ּדר על ולׁשביעי את(ׁשם)לׁשּׁשי ועׂשת ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ

לׁשֹומרי ה' מבטיח ּכי וגֹו' לׁשלׁש ְְְְְְִִִֵַַַָהּתבּואה

ּבמלאכת יחׁשב לבל לצּוֹות ירצה עֹוד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹמצֹותיו.

אֹומרֹו והּוא ּבׁשּבת, ÌÈÓÈחל ˙LLויהיה וגֹו' ְְְַָֹ≈∆»ƒְְְִֶ

ל ׁשּיׁש מלאכּת ּכל ּכבר עׂשית ּכאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבעיני

ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא (מכילּתא)לעׂשֹות, ְְְְֲִֶֶַַָָ

יחׁשב זה ׁשּזּולת עׂשּויה, מלאכּת ּכאּלּו ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָֹׁשבֹות

יחסר ואׁשר מלאכּתֹו לכֹונן ְְְְְֲֵֶֶַַַַָמחׁשבֹות

מּמעׂשה ּולמד וצא ּבחל, לעׂשֹותּה ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָֹמהּמלאכה

ק"נ:)החסיד חׁשב(ׁשּבת אׁשר על עצמֹו ׁשּקנס ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָ

וכּו': עֹוד יבנהּו לבל ּבׁשּבת, נפרץ ּגדר ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלגּדר

B‚Â'.י) ÈÚÈ·M‰ ÌBÈÂּבעׂשֹותֹו ּכי ּפרּוׁש ¿«¿ƒƒ¿ֲִֵַ

אלהי הּוא ּכי ה' עֹוׂשה אּתה ּבזה לה' ֱִֶֶֶַַַָָָֹׁשּבת

ז"ל אֹומרם ּדר פכ"ה)על ׁשקּול(שמו"ר ּכי ְִֶֶַָָ

היא רמּוזה ּכי ואּולי ּכּלּה. הּתֹורה ּככל ְְְִִַַַָָָָָֻׁשּבת

ּתרי"א הּדר זה על ׁשּבת ּבתבת הּתֹורה ְֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

אּלא הּגבּורה מּפי ׁשמעּום ׁשּלא מצֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָֹהם

ׁשהם ל יהיה ולא אנכי מצֹות ּוב' נביא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָֹֹמּפי

אנכי מצות הּגבּורה מּפי ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹב'

לא מצות היא ל יהיה ולא עׂשה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַֹֹהיא

מצות ּכי ז"ל רּבֹותינּו הֹודיעּונּו ּוכבר ְְֲִִִֵֶַַַָּתעׂשה,

ּבבחינת ׁשהם לפי הרחמים לׁשם יתּכּנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָעׂשה

לׁשם יתּכּנּו ּתעׂשה לא ּומצות ׂשכר ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹקּבלת

עליהם, לעֹובר הּדין ּבבחינת ׁשהם לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָאדנ"י

ותרי"א צ"א עֹולה אדנ"י הוי"ה חׁשּבֹון ְְְְֲֲִִֵֶֶָָוהּנה

ׁשּבת:ה ֲֵַָרי

„BÚׁשּבת ּבמּסכת אֹומרם ּדר על ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָירצה

אפּלּו(קי"ח:) ּכהלכתֹו ׁשּבת הּׁשֹומר ְְֲִִֵַַָָָּכל

והּוא לֹו, מֹוחלין ּכאנֹוׁש זרה עבֹודה ְֱֲֲִֵֶָָָעֹובד

Ï‰'אֹומרֹו ˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBÈÂנעׂשה ּבזה ְ¿«¿ƒƒ«»«ֲֶֶַָ

לֹו‡EÈ‰Ïהּוא ׁשּנמחל למדּת הא זּולתֹו ולא ¡…∆ְְְִֶַַָָָָֹ

:יתּבר זּולתֹו לאלּה ּׁשּקּבל ְֱִִֵֶֶַַַָָֹמה

„BÚּבאֹומרֹו Ï‰'ירצה ˙aLּתהיה לא ּכי ְְְִֶ«»«ְִִֶֹ

ּולמרּגעֹו למנּוחתֹו והּׁשביתה הּמנּוחה ְְְְְְִִַַַָָָֹלֹו

אלהֹו: ה' למצות ְְֱִֶַָֹאּלא

„BÚהּדר זה על Úz·„ירצה ÌÈÓÈ ˙LL ְִֶֶֶֶַַ≈∆»ƒ«¬…

‰ÈÚÈ·Mוגֹו' ÌBÈÂל יהיה ּכן ּגם ְ¿«¿ƒƒְְִֵֶַ

ׁשּבת עֹוׂשה ׁשאּתה היא ּומה אחת ְִֶֶַַַַַָָָָמלאכה

הּׁשביעי יֹום ל מעטּתי ולא אלהי ְְְְֱִִִִֶַַַֹֹלה'

:עצמ ׁשל מּמלאכּת ְְְְִֶֶֶַַָאּלא

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(àé)õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©¨−©©´©§¦¦®©¥À

eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýé Cøa: ¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia Á�iÂ∑ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת נח ּבֹו.C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ׁשּיהא יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ּבּמן החיים.ּברכֹו אור ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå Eìr E ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð E: ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא)מּכלל נדרׁשים: הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הן לאו ּומּכלל לאו, החיים.הן אור ְִֵֵָָָ

(âé)ãr Erøá äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷L̈«¤

i"yx£Û‡�˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות "האּׁשה(יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת ˙‚�·.המנאפת ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ממֹון.(ויקרא ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְִִִֶֶֶַַַַָָָ…ƒ¿…ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ

מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין פו)ּבדבר .(סנהדרין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(ãé)Bcárå Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ß hay f"i ycew zay ß

(åè)ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä:÷çøî ©Ÿ½̈§¤¨¨−¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑וּיענּו" לֹומר: ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", ‰ÏBw˙.(מכילתא)כל ˙‡ ÌÈ‡B¯∑את רֹואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‰ÏBw˙.(שם)הּנׁשמע, הּגבּורההּיֹוצאין∑‡˙ אּלא(שם)∑eÚ�iÂ.מּפי נּוע אין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»Àֵֶַָ

ÈÂ˙יא ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa Á�Â ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e�‚z·.יג ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ� ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ô�z ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÈÚÈ·M.יא) ÌBia Á�iÂ'ה נתחּכם ּכאן «»«««¿ƒƒְִֵַָ

מ' חכמים מנּו אׁשר מלאכֹות ְֱֲֲִֶֶָָָֹלאסר

ּבּה(ח"א)מלאכֹות ׁשאין מלאכה ּבהם ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּתאמר ּכמֹו ּבעׂשּיתּה ּכלל טרח ְְֲִֶַַַָָָֹֹׁשּום

הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשהּמֹוציא

הּתֹורה וחּיבה רּבים לזה וכּדֹומה להפ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאֹו

ּבדבר יׁש ּטרח מה אדם ויאמר עליהם, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמיתה

הּכתּוב אמר לזה להתחּיב ÌÈÓÈזה ˙LL Èk ְְִֵֶֶַַַָָָƒ≈∆»ƒ

ותדעÁ�iÂוגֹו' ּבּטעם והׂשּכל ודּוק ּפרּוׁש וגֹו' ְ«»«ְְְְְֵֵֵַַַַַ

ׁשּנאמר מי והרי לבד הּטרח לצד הּדבר אין ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכי

כ"ח)ּבֹו מ' לא(יׁשעיה ּובֹו ייגע, ולא ייעף לא ְְְִִַַָָֹֹֹ

לצד היא הּכּונה אּלא מנּוחה, לֹומר ְְְִֶַַַַַָָָָֻיצּדק

ּתהיה ׁשּלא הגם ּדנים אנּו הּיֹוצאת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּפעּלה

עליה מלאכה ׁשּׁשם ּכל ולזה וטרח, יגיעה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּה

יע ּכי הריהגם ּדבר הרּגׁשת ּבלא אדם ׂשּנה ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

עליה: חּיב ֶֶַָָָזה

„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה ÌÈÓÈ ˙LL Èk ְִֶֶֶֶַַƒ≈∆»ƒ»»

ּבתכּונת‰' עׂשה לא ּכי ּפרּוׁש ְְִִֵַָָֹוגֹו'

ּומעּתה ימים, ׁשׁשת אּלא ׁשּיעמדּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבריאתם

ראׁשֹון יֹום ּבכל הּבריאה לחּדׁש ה' ְְְְִִִֵֵַַָָָיצטר

ׁשּברא הּׁשּבת ׁשהּוא העֹולם נפׁש ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּובאמצעּות

ז"ל ּוכמאמרם הּמלאכה, מהתמדת נח ְְְֲֵַַַַָָָָָָה',

פ"י) ּובבֹוא(ב"ר ורֹועד רֹופף העֹולם ְְֵֵֶָָָָׁשהיה

אֹומרֹו והּוא ּבקּיּומֹו, עמד ÌBiaׁשּבת Á�iÂ ְְְִַַָָ«»««

'f‰ימים ׁשׁשת עֹוד העֹולם מעמיד זה ויֹום «ְֲִִֵֶֶַָָָ

העֹולם ּתכּונת ׁשּכלתה לערב ׁשּׁשי יֹום ְְְִִֶֶֶַָָָָָָּובכל

ימים ׁשׁשת עֹוד העֹולם ויקּים ׁשּבת ִִֵֵֶַַָָָָָיבֹוא

ּבראׁשית ּפרׁשת ועּין ,הּדר זה על וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחרים

ב'): (ב'

ÔeÎ¯‡È.יב) ÔÚÓÏאמרÔeÎ¯‡Èׁשּמׁשמע ¿«««¬ƒַָ«¬ƒְֶַָ

אּולי .ימי אארי אמר ולא ְְֲִֵֶַַַַָָָֹמעצמם

אריכּות היא סגּלתּה זֹו מצוה ּכי לֹומר ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻׁשּירצה

ּבהם ׁשּיׁש מצֹות יׁש ּכי מה', ׂשכרּה מּלבד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָימים

ה' להם קבע אׁשר ׂשכר מּלבד נפלאֹות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻסגּלֹות

ה': אֹותּה ּגּלה ְִָָוזֹו



פט exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(àé)õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©¨−©©´©§¦¦®©¥À

eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýé Cøa: ¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia Á�iÂ∑ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת נח ּבֹו.C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ׁשּיהא יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ּבּמן החיים.ּברכֹו אור ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå Eìr E ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð E: ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא)מּכלל נדרׁשים: הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הן לאו ּומּכלל לאו, החיים.הן אור ְִֵֵָָָ

(âé)ãr Erøá äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷L̈«¤

i"yx£Û‡�˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות "האּׁשה(יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת ˙‚�·.המנאפת ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ממֹון.(ויקרא ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְִִִֶֶֶַַַַָָָ…ƒ¿…ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ

מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין פו)ּבדבר .(סנהדרין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(ãé)Bcárå Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ß hay f"i ycew zay ß

(åè)ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä:÷çøî ©Ÿ½̈§¤¨¨−¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑וּיענּו" לֹומר: ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", ‰ÏBw˙.(מכילתא)כל ˙‡ ÌÈ‡B¯∑את רֹואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‰ÏBw˙.(שם)הּנׁשמע, הּגבּורההּיֹוצאין∑‡˙ אּלא(שם)∑eÚ�iÂ.מּפי נּוע אין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»Àֵֶַָ

ÈÂ˙יא ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa Á�Â ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e�‚z·.יג ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ� ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

ÈÂ˙טו ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ô�z ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÈÚÈ·M.יא) ÌBia Á�iÂ'ה נתחּכם ּכאן «»«««¿ƒƒְִֵַָ

מ' חכמים מנּו אׁשר מלאכֹות ְֱֲֲִֶֶָָָֹלאסר

ּבּה(ח"א)מלאכֹות ׁשאין מלאכה ּבהם ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשּתאמר ּכמֹו ּבעׂשּיתּה ּכלל טרח ְְֲִֶַַַָָָֹֹׁשּום

הרּבים לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשהּמֹוציא

הּתֹורה וחּיבה רּבים לזה וכּדֹומה להפ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאֹו

ּבדבר יׁש ּטרח מה אדם ויאמר עליהם, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמיתה

הּכתּוב אמר לזה להתחּיב ÌÈÓÈזה ˙LL Èk ְְִֵֶֶַַַָָָƒ≈∆»ƒ

ותדעÁ�iÂוגֹו' ּבּטעם והׂשּכל ודּוק ּפרּוׁש וגֹו' ְ«»«ְְְְְֵֵֵַַַַַ

ׁשּנאמר מי והרי לבד הּטרח לצד הּדבר אין ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכי

כ"ח)ּבֹו מ' לא(יׁשעיה ּובֹו ייגע, ולא ייעף לא ְְְִִַַָָֹֹֹ

לצד היא הּכּונה אּלא מנּוחה, לֹומר ְְְִֶַַַַַָָָָֻיצּדק

ּתהיה ׁשּלא הגם ּדנים אנּו הּיֹוצאת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּפעּלה

עליה מלאכה ׁשּׁשם ּכל ולזה וטרח, יגיעה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבּה

יע ּכי הריהגם ּדבר הרּגׁשת ּבלא אדם ׂשּנה ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹ

עליה: חּיב ֶֶַָָָזה

„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה ÌÈÓÈ ˙LL Èk ְִֶֶֶֶַַƒ≈∆»ƒ»»

ּבתכּונת‰' עׂשה לא ּכי ּפרּוׁש ְְִִֵַָָֹוגֹו'

ּומעּתה ימים, ׁשׁשת אּלא ׁשּיעמדּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבריאתם

ראׁשֹון יֹום ּבכל הּבריאה לחּדׁש ה' ְְְְִִִֵֵַַָָָיצטר

ׁשּברא הּׁשּבת ׁשהּוא העֹולם נפׁש ְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּובאמצעּות

ז"ל ּוכמאמרם הּמלאכה, מהתמדת נח ְְְֲֵַַַַָָָָָָה',

פ"י) ּובבֹוא(ב"ר ורֹועד רֹופף העֹולם ְְֵֵֶָָָָׁשהיה

אֹומרֹו והּוא ּבקּיּומֹו, עמד ÌBiaׁשּבת Á�iÂ ְְְִַַָָ«»««

'f‰ימים ׁשׁשת עֹוד העֹולם מעמיד זה ויֹום «ְֲִִֵֶֶַָָָ

העֹולם ּתכּונת ׁשּכלתה לערב ׁשּׁשי יֹום ְְְִִֶֶֶַָָָָָָּובכל

ימים ׁשׁשת עֹוד העֹולם ויקּים ׁשּבת ִִֵֵֶַַָָָָָיבֹוא

ּבראׁשית ּפרׁשת ועּין ,הּדר זה על וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחרים

ב'): (ב'

ÔeÎ¯‡È.יב) ÔÚÓÏאמרÔeÎ¯‡Èׁשּמׁשמע ¿«««¬ƒַָ«¬ƒְֶַָ

אּולי .ימי אארי אמר ולא ְְֲִֵֶַַַַָָָֹמעצמם

אריכּות היא סגּלתּה זֹו מצוה ּכי לֹומר ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֻׁשּירצה

ּבהם ׁשּיׁש מצֹות יׁש ּכי מה', ׂשכרּה מּלבד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָימים

ה' להם קבע אׁשר ׂשכר מּלבד נפלאֹות ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻסגּלֹות

ה': אֹותּה ּגּלה ְִָָוזֹו
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Á¯Ó˜.זיע e„ÓÚiÂ∑(שם)ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִַ«««¿≈»…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, סח)אֹותן יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(æè)-ìàå äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãéהחיים אור §©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)úBqð øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´
íëéðt-ìò Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáì§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï∑עליכם נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם, אתכם ∑�Bq˙.לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ«

ּכמֹו: ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון נס",(ישעיה מט)"הרימּו נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על זקּוף"וכּנס e·Ú·e¯.ׁשהּוא ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ«¬
B˙‡¯È ‰È‰z∑י מּפניועל ותיראּו זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ׁשראיתם החיים.די אור ƒ¿∆ƒ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

(çé)íL-øLà ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb�∑הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש. ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑ׁשּמהיׁש לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּלהאמין חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין Èz¯ac.ּׁשאחרים ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑הר על ה' "וּירד אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַַַָָ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ד)סיני". אּׁשֹו(דברים את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּׁשמ ּכבֹודֹו הארץ.הּגדֹולה": על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ההר,(מכילתא)ים, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýeNòú àì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëì̈¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑הּכרּובים על להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ
ּכאלהּות לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה Ê‰·.ׁשאּתה È‰Ï‡Â∑ּבא ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ≈…≈»»ָ

זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא ÌÎÏ.להזהיר eNÚ˙ ‡Ï∑ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…«¬»∆ְֲִִֵֶַֹֹ
לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות החיים.ּבבּתי אור ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ÏÂ‡טז Ïa˜�e ‡�nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ� ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡�nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡q�Ï¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.טז) ¯acּכׁשּידּבר ּכי לצד ואם ּפרּוׁש «∆¿ְְְְִִֵֵֶַַ

אנּו הרי מעּתה ּגזרֹותיו, נקּבל עּמנּו ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָה'

ולּמה ּבּדבר צר אין ּכן ואם מּמ ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמקּבלין

אֹומרֹו והּוא �eÓ˙.נסּתּכן Ôtעל ירצה עֹוד ְְְִֵַ∆»ְִֶַ

הּדר ÚÓL�Â‰זה e�nÚ ‰z‡ ¯acיהיה ּפרּוׁש ֶֶֶַ«∆«»ƒ»¿ƒ¿»»ְִֵֶ

ּפן עּמנּו ה' ידּבר אם אבל לׁשמע ּבנּו ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹּכח

נׁשמע: ולא ְְִָָֹנמּות

e‡¯Èz.יז) Ï‡עֹוד עּמכם ׁשּידּבר Èkּפרּוׁש «ƒ»ְִֵֵֶֶַָƒ

¯e·Ú·Ïהּטֹובה מחׁשבּתֹו ה' עׂשה ּוכבר וגֹו' ¿«¬ְְְְַַַָָָָ

ּכי לטֹובה מבּדלים ׁשהם נס אתכם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻועׂשה

וגם האלהים, ּדבר ּבאמצעּות זהמתם ְְְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹֻּפסקה

ב' È‰z‰טעם ¯e·Ú·eּבעקירת ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ַַ«¬ƒ¿∆ְֲִִֵַַ

ׁשכינתֹו ׁשהיא הּיראה קנתה הּנה מהם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּזהמא

ּכי ּפניהם על ּבתמידּות להיֹות מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַָָיתּבר

חזר ּבצלמֹו האדם את ה' יצר אׁשר אלהי ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹצלם

לבלּתי הּוא אּלּו ּדברים ב' והרוחת ְְְְְְְִִִֵַַַָָלקדמּותֹו,

ׁשהיא ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ּכי ֱִִִִֵֶֶֶֶָָָתחטאּו,

עֹוד חֹוטא. הּוא ּבמהרה לא האמּורה ְְֲִִֵֵָָָָֹיראתֹו

ּבאֹומרֹו ‡˙ÌÎירצה ˙Bq� ¯e·Ú·Ïׁשּלא ּכדי ְְְִֶ¿«¬«∆¿∆ְֵֶֹ

ּכל את ה' ינּבא לא לּמה טענה לכם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה

יכלּו ולא ּבנבּואה אֹותם נּסה הרי ְְְְֲִִִֵֵָָָָָֹיׂשראל,

ָעמֹוד:

B‚Â'.כ) Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ïאֹומרֹו לדעת צרי …«¬ƒƒ¿ְִַַָָ

ז"ל ורּבֹותינּו אּתי. ׁשּלא(מכילּתא)ּתבת ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
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(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EøLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´

éìà àBáà éîL-úà øékæàézëøáe E:E ©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ּדבר(מכילתא)ׁשּלא . ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

חנּיתן ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה ÈÏ.אחר: ‰NÚz∑לׁשמי עׂשּיתֹו ּתחּלת zÁ·ÊÂ.ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«¬∆ƒְְְֲִִִִֵֶַָ¿»«¿»
ÂÈÏÚ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה על.(מכילתא)"ועליו והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו אּלא אינֹו אֹו »»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' נח)מזּבח EÈÓÏLŒ˙‡Â.(זבחים EÈ˙ÏÚ ּומּבקראׁשר∑‡˙ מּצאנ.E�‡ˆŒ˙‡ ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹ∆……∆¿∆¿»∆ְְְֲִִֶָֹ∆…¿
E¯˜aŒ˙‡Â∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את ‡˙ÈÓLŒ.ּפרּוׁש ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְֲִֵֶֶַ

למד אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשםׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּמפרׁש,

העם את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא כא)ׁשהיה כ, ּונחיׁשּות,(רש"י עז לגּלֹות האדם צריְך – חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ּובהכנעה,אדמה'ולא ּבבּטּול , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי ְְְְְִִִִֶַַַָָֹּבבחינת

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא)אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי ּגזית", אתהן ּתבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה(לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ�‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטילימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשאינםׁשלֹום אבנים ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹרֹואֹות

ּפרענּות ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש .ּבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

„Áaכא È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ� ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

˙·�Èכב ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ד', הּכרּובים Ê‰·יעׂשּו È‰Ï‡ ְְְֲִַַ¡…≈»»

ולא זהב, אלהי עׂשּו ּכאּלּו עליהם ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּמעלה

עליהם מעלה עׂשּו ואם ּכסף ׁשל הּב' ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָיעׂשּו

להׁשּתחֹות ה' לדמיֹון צּורה יעׂשּו ׁשּלא ּגם ְְְְְֲֲִִֶַַַָֹוכּו',

כ"ד.)לּה ׁשּמׁשים(ר"ה צּורת ולא לה' וכּונתם ְְִַַַַָָָָָֹ

לּמה עֹוד ּבדקּדּוק הּכתּוב לפרׁש ונראה ה'. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשל

ב' ּפעם לֹומר ÌÎÏחזר eNÚ˙ ‡Ïהסּפיק ולא ַַַַָ…«¬»∆ְְִִֹ

עֹוד וגֹו'. אּתי תעׂשּון לא לֹומר ּׁשּקדם ְֲִִֶֶַַַַָֹּבּמה

ּתבת לֹומר ּדקּדק ÌÎÏ.לּמה ְִֵֵַַָָ»∆

ÔÎ‡אל עבֹודֹות מיני ב' על לצּוֹות ה' יכּון »≈ְְֲִֵֵֵַַַ

לּבֹו ּבאמּונת העֹובד הּוא האחד ֱִֵֵֶֶַַָָָאחר,

אמר ּוכנגּדּה לעבדּה, וכֹוסף ּבּה מאמין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּכי

ÛÒÎ È‰Ï‡ Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ïּבכסף אלהי ּפרּוׁש …«¬ƒƒ¡…≈∆∆ְֱֵֵֶֹֹ

ודקּדק לּבֹו, מאמּונת העֹובד על יֹורה ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָוזה

נפׁשֹו‡Èzלֹומר ּברצֹון זרה עבֹודה העֹובד ּכי ַƒƒְְֲִִֵַָָָָ

ׁשּבׁשרׁש הרע ּבחינת נפׁשֹו ּבׁשרׁש ממׁשי ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹהּוא

סֹוד והּוא ההּוא פ"א)העון ר' המקּנן(איכה נחׁש ְְֵֵֶַַַָָָָֹ

נפׁשֹות ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ּכבר ּכי ְְְִִִִַַַָָָָּבּמגּדל,

ּדכתיב מּמעל אלּה חלק ל"ביׂשראל (ּדברים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבאמּונתט') זרה לעבֹודה ּובעבדֹו עּמֹו, ה' ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָחלק

ׁשרׁש ּבמקֹום לּכנס לּס"מ מקֹום נֹותן ְְִִֵֵֶַַָָֹנפׁשֹו

ׁשאמר והּוא הּקדּׁשה, מקֹום ׁשהּוא ההיא ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֻהּנפׁש

כ"ב)ׁשלמה ל' ימלֹו,(מׁשלי ּכי עבד ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַֹֹ

אֹומרֹו ‡Èz,והּוא ÔeNÚ˙ ‡ÏואמרÛÒÎ È‰Ï‡ ְְ…«¬ƒƒְַָ¡…≈∆∆

ּבֹו מּכֹוספֹו עֹובדֹו ׁשהּוא ּכסף לׁשֹון ְְְִֵֶֶֹּפרּוׁש

ׁשלמה אמּונה ּבלּבֹו הּיֹודע והּב' לצלן. ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָרחמנא

לסּבת עֹובדּה אבל מקֹום ּבלי צֹואה הּכל ְְְֲִִִַַָָָָֹּכי

לֹו ׁשּיּתנּו ׁשּתאמר ּכמֹו הּמֹועיל להנעת ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹהנאה

ּבלּבֹו האדם ויאמר לעבדּה, מנת על ְְְְְִַַָָָָָָָֹממֹון

ּומגּדף מחרף אני ּובלּבי ּבעי לּבא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָרחמנא

לתכלית אּלא מעׂשי ואין זֹו זרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּבעבֹודה

אמר זה ּוכנגד ˙eNÚהרוח, ‡Ï ·‰Ê È‰Ï‡Â ְֶֶֶֶַַָָ≈…≈»»…«¬

ÌÎÏמאמינים ונפׁשֹו לּבֹו ׁשאין הגם ּפרּוׁש »∆ְְֲֲִִִֵֵֶַַַ

ּובׁשביל הּזהב אהב ׁשּזה לצד אּלא ּדבר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה

לא כן ּפי על אף מׁשּתחוה הּוא זהבֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹהנאת

ּבבחינת ּדוקא הּוא זה ׁשחטא וגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּתעׂשּו,

ּדיֹוקנֹו, ּוממעיט עצמֹו ּפֹוגם ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַָָָהאדם

אֹומרֹו ּבמעׂשהÌÎÏוהּוא אּלא חטא ׁשּלא לצד ְְ»∆ְְֲֶֶֶַַָָָֹ

ּתעלּמֹות, יֹודע לפני ּכּגלּוי מנּגדת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻוהּמחׁשבה

ּבחינת ׁשּתכניע סּבה החטא יעׂשה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלזה

הראׁשֹון: ּכּמעׂשה הּטֹוב ּבחינת את ְֲִִֶֶַַַַַָָהרע

B¯˙È ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«ƒ¿



צי exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EøLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´

éìà àBáà éîL-úà øékæàézëøáe E:E ©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ּדבר(מכילתא)ׁשּלא . ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

חנּיתן ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה ÈÏ.אחר: ‰NÚz∑לׁשמי עׂשּיתֹו ּתחּלת zÁ·ÊÂ.ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«¬∆ƒְְְֲִִִִֵֶַָ¿»«¿»
ÂÈÏÚ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה על.(מכילתא)"ועליו והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו אּלא אינֹו אֹו »»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' נח)מזּבח EÈÓÏLŒ˙‡Â.(זבחים EÈ˙ÏÚ ּומּבקראׁשר∑‡˙ מּצאנ.E�‡ˆŒ˙‡ ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹ∆……∆¿∆¿»∆ְְְֲִִֶָֹ∆…¿
E¯˜aŒ˙‡Â∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את ‡˙ÈÓLŒ.ּפרּוׁש ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְֲִֵֶֶַ

למד אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשםׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּמפרׁש,

העם את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא כא)ׁשהיה כ, ּונחיׁשּות,(רש"י עז לגּלֹות האדם צריְך – חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ּובהכנעה,אדמה'ולא ּבבּטּול , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי ְְְְְִִִִֶַַַָָֹּבבחינת

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא)אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי ּגזית", אתהן ּתבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה(לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ�‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטילימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשאינםׁשלֹום אבנים ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹרֹואֹות

ּפרענּות ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש .ּבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

„Áaכא È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ� ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

˙·�Èכב ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ד', הּכרּובים Ê‰·יעׂשּו È‰Ï‡ ְְְֲִַַ¡…≈»»

ולא זהב, אלהי עׂשּו ּכאּלּו עליהם ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּמעלה

עליהם מעלה עׂשּו ואם ּכסף ׁשל הּב' ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָיעׂשּו

להׁשּתחֹות ה' לדמיֹון צּורה יעׂשּו ׁשּלא ּגם ְְְְְֲֲִִֶַַַָֹוכּו',

כ"ד.)לּה ׁשּמׁשים(ר"ה צּורת ולא לה' וכּונתם ְְִַַַַָָָָָֹ

לּמה עֹוד ּבדקּדּוק הּכתּוב לפרׁש ונראה ה'. ְְְְְִִֵֶֶַָָָָׁשל

ב' ּפעם לֹומר ÌÎÏחזר eNÚ˙ ‡Ïהסּפיק ולא ַַַַָ…«¬»∆ְְִִֹ

עֹוד וגֹו'. אּתי תעׂשּון לא לֹומר ּׁשּקדם ְֲִִֶֶַַַַָֹּבּמה

ּתבת לֹומר ּדקּדק ÌÎÏ.לּמה ְִֵֵַַָָ»∆

ÔÎ‡אל עבֹודֹות מיני ב' על לצּוֹות ה' יכּון »≈ְְֲִֵֵֵַַַ

לּבֹו ּבאמּונת העֹובד הּוא האחד ֱִֵֵֶֶַַָָָאחר,

אמר ּוכנגּדּה לעבדּה, וכֹוסף ּבּה מאמין ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּכי

ÛÒÎ È‰Ï‡ Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ïּבכסף אלהי ּפרּוׁש …«¬ƒƒ¡…≈∆∆ְֱֵֵֶֹֹ

ודקּדק לּבֹו, מאמּונת העֹובד על יֹורה ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָוזה

נפׁשֹו‡Èzלֹומר ּברצֹון זרה עבֹודה העֹובד ּכי ַƒƒְְֲִִֵַָָָָ

ׁשּבׁשרׁש הרע ּבחינת נפׁשֹו ּבׁשרׁש ממׁשי ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹהּוא

סֹוד והּוא ההּוא פ"א)העון ר' המקּנן(איכה נחׁש ְְֵֵֶַַַָָָָֹ

נפׁשֹות ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ּכבר ּכי ְְְִִִִַַַָָָָּבּמגּדל,

ּדכתיב מּמעל אלּה חלק ל"ביׂשראל (ּדברים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבאמּונתט') זרה לעבֹודה ּובעבדֹו עּמֹו, ה' ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָחלק

ׁשרׁש ּבמקֹום לּכנס לּס"מ מקֹום נֹותן ְְִִֵֵֶַַָָֹנפׁשֹו

ׁשאמר והּוא הּקדּׁשה, מקֹום ׁשהּוא ההיא ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֻהּנפׁש

כ"ב)ׁשלמה ל' ימלֹו,(מׁשלי ּכי עבד ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַֹֹ

אֹומרֹו ‡Èz,והּוא ÔeNÚ˙ ‡ÏואמרÛÒÎ È‰Ï‡ ְְ…«¬ƒƒְַָ¡…≈∆∆

ּבֹו מּכֹוספֹו עֹובדֹו ׁשהּוא ּכסף לׁשֹון ְְְִֵֶֶֹּפרּוׁש

ׁשלמה אמּונה ּבלּבֹו הּיֹודע והּב' לצלן. ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָרחמנא

לסּבת עֹובדּה אבל מקֹום ּבלי צֹואה הּכל ְְְֲִִִַַָָָָֹּכי

לֹו ׁשּיּתנּו ׁשּתאמר ּכמֹו הּמֹועיל להנעת ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹהנאה

ּבלּבֹו האדם ויאמר לעבדּה, מנת על ְְְְְִַַָָָָָָָֹממֹון

ּומגּדף מחרף אני ּובלּבי ּבעי לּבא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָרחמנא

לתכלית אּלא מעׂשי ואין זֹו זרה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּבעבֹודה

אמר זה ּוכנגד ˙eNÚהרוח, ‡Ï ·‰Ê È‰Ï‡Â ְֶֶֶֶַַָָ≈…≈»»…«¬

ÌÎÏמאמינים ונפׁשֹו לּבֹו ׁשאין הגם ּפרּוׁש »∆ְְֲֲִִִֵֵֶַַַ

ּובׁשביל הּזהב אהב ׁשּזה לצד אּלא ּדבר ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה

לא כן ּפי על אף מׁשּתחוה הּוא זהבֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹהנאת

ּבבחינת ּדוקא הּוא זה ׁשחטא וגּלה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּתעׂשּו,

ּדיֹוקנֹו, ּוממעיט עצמֹו ּפֹוגם ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַָָָהאדם

אֹומרֹו ּבמעׂשהÌÎÏוהּוא אּלא חטא ׁשּלא לצד ְְ»∆ְְֲֶֶֶַַָָָֹ

ּתעלּמֹות, יֹודע לפני ּכּגלּוי מנּגדת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻוהּמחׁשבה

ּבחינת ׁשּתכניע סּבה החטא יעׂשה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלזה

הראׁשֹון: ּכּמעׂשה הּטֹוב ּבחינת את ְֲִִֶֶַַַַַָָהרע

B¯˙È ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«ƒ¿



exziצב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑חלּוק אּלא ּבלע"ז, אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּומׁשּפע ˙Ïb.יהא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ּגּלּוי∑‰ ׁשאינֹו ּפי על ואף .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיּֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָערוה
הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבהם
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לשבוע פרשת יתרו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א שבט
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד שבט
מפרק עב 

עד סוף פרק עו 

יום שני - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו שבט
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב 

שבת קודש - י"ז שבט
מפרק פג עד סוף פרק פז

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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ïkLxeaicl jxr oi`y - ¤¥
,cg`Leáì úðéça éaâì§©¥§¦©§

dlL éîéðtä,ytpd ly - ©§¦¦¤¨
,äáLçnä àeäLgekd - ¤©©£¨¨

"yeal"d `edy ,aeygl

iniptdytpd - ytpd ly

mr xzei zcge`n

,daygndäpnnL- ¤¦¤¨
,daygndneëLîð¦§§
íéøeacämc`d ,oky - ©¦¦

,ayeg `edy dn z` xacn;íúeiç àéäådaygndy xg`ne - §¦©¨
oi`y i`ce - ytpd mr xzei dxeywe ,xeaicd xy`n xzei dpicr

,daygnd iabl cg` xeaicl jxr meyéøö ïéàåéaâì øîBì C §¥¨¦©§©¥
:ìéòì íéøkæpä äéúBðéça øNò ïäL ,Lôpä úeîöòå úeäî̈§©§©¤¤¤¥¤¤§¦¤¨©¦§¨¦§¥

,'eë úòc-äðéa-äîëç,daygn ,ytpd iyeall d`eeyda - ¨§¨¦¨©©
ytpd ly dl` zegeke zepiga xyr mi`xwp ,dyrne xeaic

,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg (:zecnde) ,zrc ,dpia ,dnkg)

- (zekln ,ceqizenvr,ytpdïänL,ytpd "zecn"e "lky"n - ¤¥¤
,øaãnLk äæ øeaãa úBLaìîä Bæ äáLçî úBiúBà eëLîð- ¦§§¦©£¨¨©§ª¨§¦¤§¤§©¥

iybxl xeywd oipr lr e` ,ilky oipr lr e` ayeg mc`d ,oky

,xacn ,okn xg`l ,`ed ,ayeg `edy dne - zecndäáLçnä ék¦©©£¨¨
ïäL ÷ø ,øeacä Bîk úBiúBà úðéça ïk íb àéäzeize` - ¦©¥§¦©¦§©¦©¤¥

,daygnd.øúBé úBwãå úBiðçeøzenyebn xeaicd zeize` - £¦§©¥
xeaicd oia oeinc yi z`f lka j` ,daygnd zeize` xy`n xzei

,"zeize`"n miakxen mdipyy jka - daygnd oial
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåðéù íåù íéìòåô ïðéà íéðåéìòä úåîìåòä ìë ïëå æ"äåò
àåä äéäù åîëù ùéì ïéàî íàøáäá 'úé åúåãçàá
àåä åãáì àåä ïë íàøáä íãå÷ ãçåéîå ãéçé àåä åãáì
àìë äéî÷ àìåëã íåùî íàøáù øçà ãçåéîå ãéçé

ùîî ñôàå ïéàëå áéùç

íéðåéìò 'åîìåòä ìë úååäúä éë
àìù íîéé÷îä íîåé÷å íúåéçå ùéì ïéàî íéðåúçúå
çåøå 'ä øáã àìà åðéà äéäùë ñôàå ïéà úåéäì åøæçé
íãàä ùôðá åîë ìùîìå .íäá ùáåìîä 'úé åéô
'éôà ùîî àìë åãáì äæ øåáãù ãçà øáã øáãîùë
éòöîàä ùåáì 'éçá àåäù úøáãîä åùôð úåììë éáâì
ïéàì 'éøåáã øáãì ìåëéù äìù øåáãä çë àåäù äìù
àåäù äìù éîéðôä ùåáì 'éçá éáâì ù"ëå úéìëúå õ÷
ö"àå íúåéç àéäå íéøåáãä åëùîð äðîîù äáùçîä
äéúåðéçá øùò ïäù ùôðä úåîöòå úåäî éáâì øîåì
åæ äáùçî úåéúåà åëùîð ïäîù 'åë ã"áç ì"ðä
ë"â àéä äáùçîä éë øáãîùë äæ øåáãá úåùáåìîä
øúåé úå÷ãå úåéðçåø ïäù ÷ø øåáãä åîë úåéúåà 'éçá
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שבט י"ג שלישי יום
יוםשלישֿירביעיי"גֿי"דשבט

,ek 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà,52 'nr cr.íìåòä éðééðò

שבט י"ד רביעי יום

,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,52 'nr cr.íúàåáð äàøîá

øB÷îe LøL ïä ,'eë úòc-äðéa-äîëç úBðéça øNò ìáà£¨¤¤§¦¨§¨¦¨©©¥Ÿ¤§
,äáLçnä,lirl xkfenk -íäa ïéàå''lky''d zegeka - ©©£¨¨§¥¨¤
,''zecn''deLeáìa úBLaìúnL íã÷ ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦Ÿ¤¤¦§©§¦§
.äáLçnäzece` ezaygn geka ayeg mc`dyk ,okn xg`l wx - ©©£¨¨

mixacd zece` e` ''lky''d

- mdn ybxzn `edy

xg`n .zeize`d zeriten

llka md "zecn"e "lky"y

i`cea - zeize`n dlrnl

oi` cg` xeaicly i`ceae

oldl .mdiabl jxr mey

lkya ji` ,owfd epax xiaqn

:zeize` oiicr oi` zecnae

Bæéà úìôBpLk ,ìLîì§¨¨§¤¤¤¥
ìL Baìa äcîçå äáäà©£¨§¤§¨§¦¤
áläî äìBòL íã÷ ,íãà̈¨Ÿ¤¤¨¥©¥
øäøäìe áMçì çnä ìà¤©Ÿ©§©¥§©§¥

da ïéà ¯ dazcnga - ¨¥¨
,ald,ïéãò úBiúBà úðéça§¦©¦£©¦

ä÷éLçå èeLt õôç ÷ø©¥¤¨©£¦¨
àeää øácä ìà ála©¥¤©¨¨©
ïkL ìëå .Bìöà ãîçpä©¤§¨¤§§¨¤¥
äåàzä äìôðL íã÷Ÿ¤¤¨§¨©©£¨
BúBàì Baìa äcîçäå§©¤§¨§¦§

BìëNå Búîëç çëa äúéä ÷ø ,øác,dpia -,Búòéãéågek - ¨¨©¨§¨§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨
,zrcdáBèå íéòðå ãîçð àeäL øác BúBà Bìöà òãBð äéäL¤¨¨¨¤§¨¨¤¤§¨§¨¦§

äæéà ìëàì Bà ,äîëç Bæéà ãîìì :ïBâk ,Ba ÷ácìå BâéOäì äôéå§¨¤§©¦§¦¨¥§¦§Ÿ¥¨§¨¤¡Ÿ¥¤
áøò ìëàîiehia icil oiicr d`a `l xacl dcngdyk ,ixd - ©£¨¨¥

i`ce - xacd eze`ay "aeh"d z` biyde "qtz" elkya wx ,iybx

.zeize` oiicr oi` dpad dze`ayäãîçä äìôð øákL øçàì ÷ø©§©©¤§¨¨§¨©¤§¨
,Búòéãéå BìëNå Búîëç çëa Baìa äåàzäåok iptly ixg` - §©©£¨§¦§Ÿ©¨§¨§¦§¦¦¨

,ala dcngd dxvep epnne ''lkyd gek''a dcngd dzidCk øçàå§©©¨
äúìòå äøæç,dcngd -éà da øäøäìe áMçì çnì áläîC ¨§¨§¨§¨¥©¥©Ÿ©§©¥§©§¥¨¥

úãéîì Bà ìëànä âéOäì ìòtä ìà çkî Búåàz àéöBäì§¦©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©§©¦©©£¨§¦©
ìòôa äîëçä,lreta ,dze` cneg `edy ,dnkgd z` cenll e` - ©¨§¨§Ÿ©

ïàëa éøä`edyk ,f` wx - £¥§¨
eze`z z` ynnl ji` ayeg

e` ,lk`nd zbyd iciÎlr

,zxg` e` ef dnkg cenil

úBiúBà úðéça äãìBð§¨§¦©¦
ìk úBiúBà ïäL ,BçîaïBL §Ÿ¤¥¦¦§

íòå íò,mr lk ztyk - ©¨¨
íéøäøäîäå íéøaãîä©§©§¦§©§©§£¦

íäa,zeize` oze`a -ìk ¨¤¨
:íìBòä éðéðòcg` lk - ¦§§¥¨¨

dtyd zeize`a dbede ayeg

,j` .da xacl libx `edy

dlere zxfeg dcngdy iptl

aeygl ,genl aldn

`l` - ziyrnd dyenina

aevir ly avna diexy `id

gena dligza ,"dcn" xeza

oi` - ala okn xg`le

iehia oiicr dcngl

meyn f` jka yi ;zeize`a

.zepeyd zetyd oia lcad lkl mewn f` oi` `linne cala dybxd

cg` xeaicl llk jxr oi`y ,epcnly dn oaen ,xen`l m`zda

.mc`d ly ytpd "zenvr"l miaygpd ,"zecn"le "lky"l d`eeyda

,zenlerd miniiwzne e`xap ea ,xeaicl llk jxr mey oi`y i`ceae

,mi`xapde zenlerd lky ,ixd .llk laben epi`y ,d"awd iabl

iabl qt`ke oi`k md - xeaicdn `a mneiwe mzeig ,mzxiviy

,jk meyn ,"milret" mpi`e ,d"awdmey.d"awd ly ezecg`a iepiy

íãå øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt1; ¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨¨¨
"byen" eze`n ,mc`a `hazn `edy itk "byen"d ixnbl dpey -

ea miynzyny itk envr

:d"awdl qgiaíãàäL¤¨¨¨
ìáä éøä ,øeac øaãnLk§¤§©¥¦£¥¤¤

åéôaL øeacädrya - ©¦¤§¦
,xacn `edy,Lbøî àeäª§¨

Bîöò éðôa øác äàøðå§¦§¤¨¨¦§¥©§
,BLøMî ìcáîly - ª§¨¦¨§

,xeaicd.dîöò Lôpä úBðéça øNò ïäL,"zecn"e "lky" xnelk - ¤¥¤¤§¦©¤¤©§¨
xeaicdy xg`ne ;xeaicd yxey md mcewd wxta xaqedy itky

leki `ed ,eyxeyn lcaen

"ze`ivn"k ze`xidl

zexnl ,envrl ,(xack)

,eyxeya `vnp `edyky

mey el oi`e ixnbl lha `ed

qgia xacd jk .jxr

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáùçîä øå÷îå ùøù ïä 'åë ã"áç 'éçá øùò ìáà
ùåáìá úåùáìúîù íãå÷ ïééãò úåéúåà 'éçá íäá ïéàå

ëåáìá äãîçå äáäà åæéà úìôåðùë ìùîì .äáùçîä
øäøäìå áùçì çåîä ìà áìäî äìåòù íãå÷ íãà ìù
ä÷éùçå èåùô õôç ÷ø ïééãò úåéúåà 'éçá äá ïéà äá
äìôðù íãå÷ ù"ëå åìöà ãîçðä àåää øáãä ìà áìá
çëá äúéä ÷ø øáã åúåàì åáìá äãîçäå äåàúä
øáã åúåà åìöà òãåð äéäù åúòéãéå åìëùå åúîëç
ïåâë åá ÷áãéìå åâéùäì äôéå áåèå íéòðå ãîçð àåäù
÷ø áøò ìëàî åæéà ìåëàì åà äîëç åæéà ãåîìì
åúîëç çëá åáìá äåàúäå äãîçä äìôð øáëù øçàì
áùçì çåîì áìäî äúìòå äøæç ë"çàå åúòéãéå åìëùå
âéùäì ìòåôä ìà çëî åúåàú àéöåäì êéà äá øäøäìå
äãìåð ïàëá éøä ìòåôá äîëçä úãéîì åà ìëàîä
íòå íò ïåùìë úåéúåà ïäù åçåîá úåéúåà 'éçá

:íìåòä éðééðò ìë íäá íéøäøäîäå íéøáãîä

äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî
ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
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א.1. מ, ברכות
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שבט ט"ו חמישי יום

,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøåáã éøäå,fk 'nr cr.úåàéöîá åìèáúé àìå

ék ,íBìLå ñç Cøaúé epnî ìcáî Bøeac ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥¦ª§¨¦¤¦§¨¥©§¨¦
dépî éeðt øúà úéìå ,epnî õeç øác ïéà2,e`) mewn mey oi` - ¥¨¨¦¤§¥£©¨¦¥

exeaic miiw ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept `edy (dbixcn

cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`a ,d"awd ly

ajez.eyxeyïéà ïëìå§¨¥¥
ñç eðøeaãk Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¦¥©

íBìLå,mc`d "xeaic" - §¨
cxtp ,exeaic zrya

"ze`ivn"k d`xpe eyxeyn

mc`d ipira mb ,envrl

ly exeaic ,j` .xacnd

.eyxeyl cinz lha d"awd

Bîk],xacd oaeny -ïéàL §¤¥
BzáLçî,d"awd ly - ©£©§

áéúëãk ,eðzáLçîk3: §©£©§¥§¦§¦
éúBáLçî àì ék"¦Ÿ©§§©
áéúëe ,"íëéúBáLçî4: ©§§¥¤§¦

íëéëøcî éëøã eäáb ïk"¥¨§§¨©¦©§¥¤
.["'Bâå:miiqn weqtde - §

."mkizeaygnn izeaygne"

daygn beq `id d"awd ly ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd

ixnbl dpey d"awd ly exeaicy ,mipian mb ep` jk ixnbl xg`

cxtp epi` d"awd ly exeaicy xacd jk m` ,`l` .eply xeaicdn

ew recn ,epnnmivex ep`y dlrnly oipr lk ?"xeaic" el mi`x

ep` .epxyae epnvrn ,eply mibyend itl eze` mibiyn ep` ,oiadl

zeleki od okle ,epnn zecxtp - xacn `edy milndy mc`a mi`ex

mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a xacd dpey ;zlefl ribdl

ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn zenlrpe ,envr

mb dlrnly ,xg`n - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn dpenz epl

mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen epi` xeaicd

gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd ?"xeaic"

zcaer (a ,xacnd ly ezaygna xzqeny dn zlefl zelbl

.eyxeyn ezecxtidwxez` zlefl zelbl - dpey`xd ezpekz llba

- "xeaic" mya dlrnl `xwp `ed - xacnd ly ezaygna xzqend

.mi`xaple zenlerl iwl`d xe`d ly eielibBøeac àø÷ð àìå§Ÿ¦§¨¦
ïBzçzä øeacL Bîk ,ìLî Cøc ìò ÷ø "øeac" íLa Cøaúé¦§¨¥§¥¦©©¤¤¨¨§¤¦©©§
älâî àeä íãàaL¤¨¨¨§©¤
ïeôö äéäM äî íéòîBMì©§¦©¤¨¨¨
Ck ,BzáLçîa íìòðå§¤§¨§©£©§¨
-Ceøa óBñ-ïéàa äìòîì§©§¨§¥¨
úeiçäå øBàä úàéöé ,àeä§¦©¨§©©
ìà íìòääî Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤

éelbäxe`d eid dligza - ©¦
md dzre ,mlrda zeigde

,zelbzdaúBîìBò àøáì¦§Ÿ¨
,íúBéçäìeiptl - §©£¨

eid "zeig"de "xe`"dy

zenler eid `l zelbzda

zelbzd ixg` wx ,`vnpa

mi`xap ,"zeig"de "xe`"d

,ixd - zenler miniiwzne

ef zelbzdíLa àø÷ð¦§¨§¥
."øeac",xnelk ,zlefl zelbzd meyn jka yi dlrnl mb ,oky - ¦

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxnd mi`xape zenler eidiyïäå§¥
úBøîàî äøNò ïä,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -àøáð ¥£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨

íìBòä5,-zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd dxyr ¨¨
seq "dpen`de cegid xry" oiir .mi`xape zenler `exal ,ziwl`d

.c wxtïëå,zeigdle zenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb - §¥
- xnelkíéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàLdxyrl sqepay - §¨¨©¨§¦¦§¦

,elbzd ixd md ,oky "xeaic" mya mi`xwp ,zexn`neâéOäL¤¦¦
.íúàeáð äàøîa íéàéápäiwl`d xe`d zelbzd meyn mda yi - ©§¦¦§©§¥§¨¨

enk ,"xeaic" mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl

oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfycexitd- mc`d ly exeaica miiwy

.dlrnly xeaica `vnpa epi`

BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§
Bnò úBãçéî ìBëéák¦§¨§ª¨¦
Cøc ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤¤
Bøeac Bîk ,ìLî̈¨§¦

íãà ìL BzáLçîeiptl - ©£©§¤¨¨
mze` xacne ayeg `edy

,lretaBúîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨
ä÷eLúa Bà ,BìëNå§¦§¦§¨

íã÷ ,BaìaL äãîçå- §¤§¨¤§¦Ÿ¤

,iptlçnì áläî äúìòL¤¨§¨¥©¥©Ÿ©
úðéçáa da øäøäì§©§¥¨¦§¦©

,úBiúBàzeize`a - ¦
.daygndúBiúBà eéä æàL¤¨¨¦

,äfä øeacäå äáLçnä©©£¨¨§©¦©¤
äcîçî úBëLîpä©¦§¨¥¤§¨
,ála çëa Bæ ä÷eLúe§¨§Ÿ©©¥
úéìëúa íL úBãçéîe§ª¨¨§©§¦
ïäL ,ïLøLa ãeçiä©¦§¨§¨¤¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
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צז hay e"h iying mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ט"ו חמישי יום
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exeaic miiw ea mewn lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept `edy (dbixcn

cinz `vnp xeaicde ,d"awd `vnp envr mewn eze`a ,d"awd ly
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áéúëe ,"íëéúBáLçî4: ©§§¥¤§¦
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שבט ט"ז שישי יום

,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íä íéîåöîöä ìëå,fk 'nr cr.ùîî áéùç àìë

.álaL ä÷eLúe äcîçå çnaL ìëNå äîëçä"yxey" md ody - ©¨§¨§¥¤¤©Ÿ©§¤§¨§¨¤©¥
,mc`a dfy myk ixd .xeaicde daygndiptlydbede ayeg `edy

xeaica jk ,oyxeya ixnbl zecge`n od - xeaica zeize`d z`
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"xe`"d z` minvnvnd -
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epnî íúeeäúäå íúeiç- ©¨§¦§©¨¦¤
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,úeàéöna eìhaúé,oky - ¦§©§©§¦

`l ,xeaicd ly "zeig"d m`

,jk lk znvnvzn dzid

zelbzda dxi`n dzid `l`

zeigd iabl ixnbl mze`ivn z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk

yibxi mi`xapdy ,ixd `id dpeilrd dpeekd ,mxa .ziwl`dmnvr e

- zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear iciÎlre ,"ze`ivn"k

dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl "zeig"d lr okl

:minevnvd ly mzrtyd ze`hazn

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`dCLîpä úeiçäå øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨§©©©¦§¨

áø éelb úðéçáa älbúé àlL ,Cøaúé Bøeacîdf did f`y - ¦¦¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤¦§¦©¦©
ote`aíéðBzçzä eìëeé àlL,mipezgzd zenleray mi`xapd - ¤Ÿ§©©§¦
ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥

zxaer "zeig"dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíb©
íäì äîãð ïk,mi`xapl - ¥¦§¤¨¤

ìL øeacä úeiçå øBà§©©¦¤
Laìîä àeä-Ceøa íB÷î̈¨©§ª¨
ìcáî øác àeä elàk íää¤§¦¨¨ª§¨
,Cøaúé Búeîöòå Búeänî¦¨§©§¦§¨¥

,d"awdn -CLîpL ÷ø©¤¦§¨
øeac Bîk Cøaúé epnî¦¤¦§¨¥§¦

íãà ìLjynp -.BLôpî ¤¨¨¦©§
dyrp xac ly eteqae -

dncp jk .cxtp xack

ziwl`d "zeig"d mi`xapl

z`fe dlrnly xeaicd ly

minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly xeaicd ly "zeig"dy ori

leki okle ,"zeig"d lr minevnvd mixizqn mi`xapd iable ,miax

zencidlmdl.mc`d ly exeaicl dnec dlrnly xeaicdyCà©
øézñî íìòäå øzñäå íeöîö íeL ïéà ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨¥¦§§¤§¥§¤§¥©§¦

äëLçë"å ,åéðôì íéìòîe,mlrd -,"äøBàkiptl ,ielib - ©§¦§¨¨§©£¥¨¨¨
.d"awdáéúëãk6éLçé àì CLç íb" :,"'Bâå jnî Cmb ,oky - §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§
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jyegd oi` okle ,d"awdn
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"yi" mey `vnpa oi` j`
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epaxy enk - cg` eze` md

:xne` owfdïéàL íeMî¦¤¥
íéLeáläå íéîeöîvä©¦§¦§©§¦
Cøaúé epnî ãøôð øác̈¨¦§¨¦¤¦§¨¥

,íBìLå ñç,epcnly enk - ©§¨
cxtp didiy xac mey oi`y

,d"awdn zn`aàlà¤¨
déáe dépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk7,gnev eyealy av eze`k - §¨¥©§¨¦§¥¦¥¥

mnvr md - miyealde minevnvd ,dlrnl mb jk .envr epnn
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, בראשית

hay f"i ycew zay mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ז קודש שבת יום

,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúäù ÷ø áë ÷øô,gk 'nr cr.ãéîú ùéì ïéàî

.zewl`áeúkL Bîk8,"íéäìàä àeä 'ä ék" :lr fnex 'ied my - §¤¨¦¨¡Ÿ¦
iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl` zelbzd - "ielib"

,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay

,'ied my enk dcn dze`a zewl` `ed miwl` my :xnelkBîëe§
øçà íB÷îa øàaúpL9.- ¤¦§¨¥§¨©¥

myy jiiy `l `linn

,d"awd lr xizqi miwl`

mr cg` mvr `edy xg`n
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,ielib:Lnî áéLç àìk àlk ¯ dén÷ ïëìålkd ,d"awd iptl - §¨¥©¥ª¨§¨¨¦©¨
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ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה 
אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

ן  ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה אֹו  ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ּכָ

ֵלם. ֶזה, ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ ּבָ

יום 
ראשון

היום יום . . . 
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ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשָׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ים ׁשֶ ַחּיִ ֶרְך ּבְ ֶכל – ְלמֹוֶרה ּדֶ ִאיָפה, ְוַהּשֵׂ ֶכת ִלׁשְ ָהָלה ֶנְהּפֶ ָרם ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים. ְוָאז ַהּבֶ ָהָאָדם, ְלַחּבְ

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ַבע: ַהֶחֶסד ְוִיְתרֹון  ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
הֹוֵלְך ַעל  ֲהַגם ׁשֶ קֹוָמה ְזקּוָפה הּוא, ּדַ ר ִלְהיֹות הֹוֵלְך ּבְ ה ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָהֱאֹלִקים ָעׂשָ ֲעָלה ֲאׁשֶ ַהּמַ
א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, ֹלא ֵכן ּבְ ל ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשָׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

רחמים  התעוררות  פון  ענין  דער  לבד  איז,  הקדושים,  רבותינו  אבותינו  כ"ק  בא 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און 

אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ים, ֲהֵרי ׁשֶ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵאֶצל ּכְ
ִעְנַין  ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ּוְלִהְתַעּמֵ ִרים ּבֵ ַרת ַהְמקּוׁשָ ל ַהְזּכָ ִרים, ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ׁשֶ ַהְמקּוׁשָ
ִבים ָעָליו,  חֹוׁשְ ל ֶזה ׁשֶ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּפְ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִים ַהּפָ ּמַ רּוָתם ּכַ ַאֲהָבָתם ְוִהְתַקּשְׁ
ָטה  י ַהַהּבָ ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ָנם ַהּגָ ר ֶיׁשְ ָבר נֹוַדע ְלַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ל ַה"ּתֹוָרה אֹור" – ּכְ ִני ׁשֶ יס ֵחֶלק ׁשֵ ׁשּו ְלַהְדּפִ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



קג היום יום . . . 
ל  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  רּו ַלֲאִביֶהם, ְוָאז ִהְסּכִ ה ַוְיַסּפְ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום ַהּזֶ ה ִמּבָ ֹלׁשָ ם ׁשְ ר ּגַ ָבר, ַעד ֲאׁשֶ ָמקֹום ֶהֱעִלים ַהּדָ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשֵׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' 
אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען מיט 

התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות  ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאֹלקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ב, ׁשֶ ַהּלֵ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.   ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשָׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע 

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ס ּבְ ְדּפָ י ה'" ַהּנִ ֲאָמר "ְראּו ּכִ ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר ּכָ ְוִסּפֵ
ַנת תקכ"ט  ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָאַמר  ַנת תקט"ז  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְוָאַמר לֹו:  ְלַחְדרֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָקָרא אֹותֹו  מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ
ַנת  ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ם טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
י  יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ָנה ַאֲחֵרי ִהְסּתַ תקכ"א )ׁשָ
ל ָמקֹום".  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְוֹלא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ם טֹוב(, ְוָאַמר ַהּמַ ַעל ׁשֵ )ַהּבַ
ֵקן, ְוהֹוִסיף  ַהּזָ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר  יד ַהּמַ ּגִ ַהּמַ ֲאָמר. ְוָאַמר ָהַרב  ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי ַלֲחֹזר ַהּמַ

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ַנאי ַנֲהָרא, ׁשֶ ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ּבֵ
י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ

ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ַעם,  י ]ַמֲהַר"ׁש[ עֹוד ַהּפַ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ עֹות ָקָרא ַה"ּצֶ ֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ ּכַ

ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

יום 
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ה'תשע"א שבט י"א ראשון יום אתרוגים ייצוא

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïäa LiL úBøt ïéàéöBî ïéà¥¦¦¥¤¥¨¤
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לחו"ל, ישראל מארץ אתרוגים לייצא נהגו דורות מזה

אף להיתר טעמים ולתת המנהג את ליישב האריכו והפוסקים

לחו"ל. מהארץ פירות להוציא שאסור

ישראל, ארץ ישוב משום הוא האיסור עיקר כי אומרים יש

הפירות ייצוא וכאשר נפש, חיי לצורך פירות די בה שיהיו כדי

אסרו לא בודאי הארץ, אנשי את מפרנס דעניאלחו"ל (אפרקסתא

קפא) סי' ח"ג השדה פרי קג. סי' או"ח .ח"ב

היה ההוא בזמן גם שבודאי בטענה בכך, שפקפקו יש אך

יעלה הקונים בריבוי כי השדות, לבעלי תועלת מביא הייצוא

שלא הנצרכים הקונים טובת עמדה חז"ל עיני לנגד אך המחיר,

למוכרים תועלת מביא הייצוא בימינו שגם וכיון ביוקר, ישלמו

עומד במקומו התקנה טעם לקונים, כא)ונזק סי' תליתאה יקרה .(אבן

זורעים מלכתחילה כאשר שייך אינו שהאיסור מסבירים ויש

לשוק נזק גורם אינו שהייצוא ונמצא לייצוא, נרחבים שטחים

ב)המקומי קלז, סי' ח"ב הלוי .(שבט

חיי בהן "שיש פירות על רק נאמר שהאיסור לומר יש וכן

לעיל וכן שלא(ה"ב)נפש", השערים את להעמיד החיוב לגבי

בהן שיש בדברים רק הוא שהאיסור נפסק משתות, יותר ירוויחו

הקושט כגון העקרין אבל וסלתות, שמנים יינות "כגון נפש חיי

שער". להן פוסקין אין בשמים)... (מיני והלבונה

יוסף הבית לדעת רל"אואמנם סי' שם)(חו"מ ובכ"מ בכל, אמור הדין

לא לחו"ל מא"י ההוצאה איסור לדעתו שאף נראה אך מאכל, מיני

הרמב"ם לשון סיום על מיוסדים דבריו כי מאכל, מיני בכל נאמר

לא, אלו שדוקא ומשמע שער", להן פוסקין אין העקרין... "אבל

מוציאין... "אין כתב הרמב"ם זו בהלכה אבל כן. מאכל מיני אך

מכאן מוציאין". עקרין "אבל סיים ולא וסלתות" שמנים יינות

על ולא נפש חיי עיקר שהם אלו על דוקא נאמר ההוצאה שאיסור

פירות שם)שאר דעניא מותר.(אפרקסתא האתרוגים יצוא ולכן

ה'תשע"א שבט י"ב שני יום דעת? גניבת מהי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á"È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥

úBiøaä úòc áðâì elôàå ...ízòc úà áðâì Bà økîîe ç÷îa íãà̈¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨©£¦¦§Ÿ©©©§¦

.øeñà Z íéøáãa¦§¨¦¨

הריטב"א כדאמר)כתב ד"ה א צד, של(חולין דעת גניבת "איסור :

איסור שהוא ז"ל, התוס' בעלי בשם חכמינו מקצת כתבו נכרי,

תגנובו". לא מדכתיב לן דנפקא תורה,

ה"ו)וה'קובץ' פ"ב דעות הל' הרמב"ם, חולקים(על שיש הביא

הזקן אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא זה שאיסור וסוברים

סי"ב) דעת וגניבת אונאה הל' להסוברים(חו"מ, שאף ה'קובץ' והוסיף .

(כגון במכירה רק אמור הדבר התורה, מן אסורה דעת שגניבת

כסף לו נותן שהקונה כיון שחוטה) בחזקת נבילה בשר שמוכר

מדרבנן. רק אסור הדבר במתנה אבל תמורתו,

אצלו "שיאכל בחבירו מפציר אם הוא דעת גניבת ובכלל

(מתנות) בתקרובת לו ירבה "לא וכן, אוכל", שאינו יודע והוא

מקבל" שאינו יודע שם)והוא דעות שגונב(הל' "משום - והטעם .

בחינם" טובה לו להחזיק שם)דעתו חולין .(רש"י

אינו אם אבל רבות, פעמים בו מפציר כאשר זה כל אך

יאכל שלא יודע הוא אם אף ופעמיים, פעם אלא ממנו מבקש

שמכבדו כבודו, זהו "כי מותר – מתנותיו את יקבל ולא אצלו

עמו" סי"ד)לאכול שם אדה"ז ח, ס"ק קצ"ח סי' חו"מ .(סמ"ע

גם אצלו לסעוד בו מפציר והיה עליו, חביב חברו אם וכן

יודע אם גם מתנות לו מציע היה וכן לו, נענה שהיה יודע אם

שעכשיו שיודע פי על "אף בחברו להפציר מותר – מקבל שהיה

חביב שהוא כיון דעת, גניבת זו "אין כי יקבל", ולא יסעד לא

יחזיק שאם נמצא להנאותו... באמת מבקש והוא באמת, עליו

בחינם אינה טובה, שם)לו .(אדה"ז

ה'תשע"א שבט י"ג שלישי יום למכור? אסור מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰økîì øëBîì øeñà̈©¥¦§Ÿ

.BòéãBiL ãò ,ïéc da Léå ïéøøBò da LiL ïéìèìhî Bà ò÷ø÷ Bøáçì©£¥©§©¦©§§¦¤¥¨§¦§¥¨¦©¤¦

ãøBéå åéúBòî ïziL äöBø íãà ïéà ,åéìò úeéøçàäL ét ìò óàL¤©©¦¤¨©£¨¨¨¥¨¨¤¤¦¥§¨§¥

.íéøçàî òaúð äéäéå ïécì©¦§¦§¤¦§¨¥£¥¦

הפסוק על שמואל בדברי הוא הדברים יח)(יחזקאלמקור יח,

עליה שיש שדה הלוקח "זה - עמיו" בתוך עשה טוב לא "ואשר

א)עסיקין" לא, 'כי.(שבועות כמו עוררין, - "עסקין רש"י: ופירש

אותה, וקונה בא וזה בה, המחזיק על שמערערין עמו', התעסקו

בו מצב למנוע יש כלומר, זרוע". איש שהוא חוזקו, על ובוטח

'איש שבהיותו בציפיה בעייתי, למצב להיכנס מראש בוחר אדם

מבוקשו. את להשיג יצליח זרוע'

על גם הטיל הרמב"ם לקונה, ביחס הם שמואל שדברי ואף

שלישי צד של טענות שיש כך על מידע לקונה למסור חיוב המוכר

את לרמות שלא מהחובה כחלק וזאת, הממכר. על הבעלות בדבר

אם גם כי ומחדש מוסיף והרמב"ם פגום. נכס לו למכור ולא חברו

או ('העסיקין' שלישי צד אותו של שטענותיו בטוח המוכר

עדיין תתקבלנה, לא דבר של ובסופו מבוססות, אינן 'המערערין')

("אסור לקונה כך על המידע את למסור המוכר על חובה מוטלת

לבצע החליט והקונה כך עשה ואם שיודיעו"). עד למכור... למוכר

המוכר כלפי ענישה כל תופעל לא זאת, בכל הקניה משנה)את .(מגיד

עוררין או עסיקין עליה שיש קרקע למכור שאסור זו הלכה

ערוך בשולחן להלכה נפסקה לקונה, זאת לגלות רכו,מבלי (חו"מ,

לחזור"ו) יכול - זה "ומטעם הגר"א: ס"קומוסיף שם, הגר"א, (ביאור

עסיקיןיא) עליה שיש קרקע למכור המוכר על האיסור כלומר: .

מן בו לחזור זכות לקונה מעניק לקונה, כך על לספר מבלי

לו. נודע הדבר כאשר המקח

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א שבט י"ד רביעי יום גמורה? מכירה - לזמן מכירה
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.íìBòì§¨

ידי על בשביעית הקרקע עבודת שהתירו מי יש כידוע,

את מפקיעה הקרקע על הנכרי שבעלות בנימוק לנכרי מכירתה

בארץ. התלויות המצוות עליה חלים ולא קדושתה

מוגבל, לזמן במכירה אף תקיפה זו שהלכה לכך, והמקור

תוקף קצוב לזמן למכירה המעניק כאן הרמב"ם בדברי הוא

הלוקח שאין לפירות קרקע ממכירת בשונה גמורה, כמכירה

ב לעשות רשאי קצוב לזמן הלוקח הקרקע, את להרוס הרשאי

עולם" קנין הקונה שעושה ד)"כמו סי' יו"ד המור .(שמן

שיבנה קצוב לזמן מוכר מוצא "איני כתב הראב"ד אך

בהמשך אבל הרמב"ם, על חולק הוא הרי כן ואם ושיהרוס...".

לחמשים או שנה לששים שדהו מוכר "אפשר - כתב דבריו

לכך ראיה והביא המכר", ימי כל חפצו בה שיעשה שנה...

ביובל, לחזור עתידה שהקרקע שאף היובל, בזמן שדהו ממוכר

כרצונו. בה עושה הלוקח

ו)וה'פרישה' רי"ב, כי(חו"מ עולה הראב"ד דברי שמסיום כתב,

שכוונתו לפרש שניתן ואף הרמב"ם. לדעת מסכים למעשה

ואילו שנה, חמשים או כששים ארוך לזמן למכירה דוקא

בין לחלק מסתבר לא קצר, לזמן במכירה דיבר הרמב"ם

במכירה גם מדובר שם מיובל, ראיה שהביא במיוחד הדברים,

היובל. לפני שנה המוכר כגון קצר לזמן

אוירבך הגרש"ז א)אך י"ד, סי' ארץ הראב"ד(מעדני שמדברי כתב

אחרת להוכיח ואין ארוך, לזמן במכירה דוקא שכוונתו נראה

הגבלת ללא מוחלטת עצמה המכירה שם כי ליובל מהמכירה

והמוכר למוכר להחזירה הלוקח חייב היובל שבהגיע אלא זמן,

הלוקח של הקרקע המכירה זמן בתוך אך מחדש, לקנותה צריך

קצוב לזמן מתחילתה המוגבלת במכירה ואילו דבר, לכל

הזמן בתוך אף חדש, קנין ללא מאליה, למוכר תחזור ובסיומו

גמורה. הלוקח של הבעלות אין

אפשר ארוך לזמן שבמכירה הראב"ד כותב מקום ומכל

המכר כעין גמורה להקנאה שמתכוון המוכר דעת את שאומדים

קצר לזמן במכירה אך התורה, חוק מחמת ביובל לבעלים שחוזר

בכך. הלוקח כח לייפות שמתכוון מסתבר לא

ה'תשע"א שבט ט"ו חמישי יום כפול שימוש אחת, סירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰àì . .äðéôqä úà øëBnä©¥¤©§¦¨Ÿ

íénä ìò da íéëìBäL äpèwä äðéôqä àéäå ,úévaä úà øëî̈©¤©¦¦§¦©§¦¨©§©¨¤§¦¨©©©¦

ïéãvL äpèwä äðéôqä àéäå ,úéâecä øëî àìå ;äLaiì íéáBøwä©§¦©©¨¨§Ÿ¨©©¦§¦©§¦¨©§©¨¤¨¦

.íéâcä úà íéçlnä dä©©¨¦¤©¨¦

שונות. סירות אלו ו'דוגית' ש'ביצית' עולה, הרמב"ם מדברי

היינו "ביצית הגמרא קביעת את לכאורה, סותרת, זו הנחה

וסומכוס 'ביצית', זו לסירה קרא בבבל שהיה נתן רבי – דוגית"

'דוגית' בשם סירה אותה את כינה בישראל עג,א)ששהה ?(ב"ב

את לתרץ נוכל אחת, לסירה כינויים שני ניתנו מדוע משנבין

האמורה: השאלה

שימוש בעלת זו זעירה סירה היתה ההיא, הןletkבעת :

היבשה אל להתקרב איפשר קוטנה כי לחוף, באמצעותה לעלות

' –ziviaבקלות איתה לנוע שניתן כיון דגים, בה לדוג והן ;'

' – המים פני '.zibecעל

קדימה: אחד שלב הלך שהרמב"ם לומר, ניתן זה לפי

חיוני, כה וקיומה מטרות, לשתי משמשת הסירה כאשר אם

אחת על – הגדולה הספינה במכירת נכללת היא אין זאת בכל

מעבר לסירה, בודד שימוש יש כאשר יהיה שכך וכמה כמה

משנית. וחשיבותה דייג, או לחוף

(` w"q k"x 'iq n"eg g"a)

ה'תשע"א שבט טז שישי יום בשבת מתנה נתינת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰...úaLa ïúBpä Bà øëBnä©¥©¥§©¨

Bãiî eðwL éî ìk ïëå .ïéîi÷ åéOòî Z BúBà ïéknL ét ìò óà©©¦¤©¦©£¨©¨¦§¥¨¦¤¨¦¨

...íi÷ ïéðwä Z úaLa§©¨©¦§¨©¨

לידידיו מתנה להעניק וברצונו ישראל בארץ המבקר חו"ל בן

גלויות של שני טוב ביום ליתנה לו מותר האם הארץ, תושבי

חול? יום הוא המקבל ואצל טוב יום הוא אצלו כאשר

כתב קלוגר הגר"ש האחרונים: במחלוקת תלוי (ספרהדבר

שכג) סי' עלהחיים רק חל ויו"ט בשבת מתנה נתינת איסור כי

מזונות לתת שמותר מכך זאת והוכיח הנותן. על לא אך המקבל

משום הדבר, וטעם מתנה. איסור משום בזה ואין בשבת לגוי

רשות נותן רק אלא המתנה במתן פעיל חלק נוטל אינו שהנותן

שמתחייב בדמים זוכה שהמוכר ממכירה (בשונה לקנות לקונה

כאשר ולכן קנין). כעושה נחשב המוכר אף ולכן הלוקח לו

כלל. איסור בכך אין נכרי הוא המתנה מקבל

שני טוב ביום א"י לבן מתנה לתת חו"ל לבן מותר זה ולפי

היום הרי ואצלו המקבל על רק הוא האיסור כי ישראל, בארץ

קכג)חול סי' ח"ג החכמה .(בצל

תמה מבערזאן קס"ד)והמהרש"ם סו"ס ח"א מהרש"ם מדברי(שו"ת ,

אותו שמכין אעפ"י בשבת הנותן או שהמוכר כאן, הרמב"ם

אותו ומכים עובר הנותן שאף הרי קיימים, מעשיו מרדות מכת

מרדות! מכת

סודר, קנין באמצעות במתנה מדבר שהרמב"ם ליישב, ויש

והיינו קיים", הקנין בשבת מידו שקנו מי כל "וכן שמסיים: כפי

וכדומה פשרה או בחלוקה אף אלא מתנה או במכירה רק לא
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.íìBòì§¨

ידי על בשביעית הקרקע עבודת שהתירו מי יש כידוע,

את מפקיעה הקרקע על הנכרי שבעלות בנימוק לנכרי מכירתה

בארץ. התלויות המצוות עליה חלים ולא קדושתה

מוגבל, לזמן במכירה אף תקיפה זו שהלכה לכך, והמקור

תוקף קצוב לזמן למכירה המעניק כאן הרמב"ם בדברי הוא

הלוקח שאין לפירות קרקע ממכירת בשונה גמורה, כמכירה

ב לעשות רשאי קצוב לזמן הלוקח הקרקע, את להרוס הרשאי

עולם" קנין הקונה שעושה ד)"כמו סי' יו"ד המור .(שמן

שיבנה קצוב לזמן מוכר מוצא "איני כתב הראב"ד אך

בהמשך אבל הרמב"ם, על חולק הוא הרי כן ואם ושיהרוס...".

לחמשים או שנה לששים שדהו מוכר "אפשר - כתב דבריו

לכך ראיה והביא המכר", ימי כל חפצו בה שיעשה שנה...

ביובל, לחזור עתידה שהקרקע שאף היובל, בזמן שדהו ממוכר

כרצונו. בה עושה הלוקח

ו)וה'פרישה' רי"ב, כי(חו"מ עולה הראב"ד דברי שמסיום כתב,

שכוונתו לפרש שניתן ואף הרמב"ם. לדעת מסכים למעשה

ואילו שנה, חמשים או כששים ארוך לזמן למכירה דוקא

בין לחלק מסתבר לא קצר, לזמן במכירה דיבר הרמב"ם

במכירה גם מדובר שם מיובל, ראיה שהביא במיוחד הדברים,

היובל. לפני שנה המוכר כגון קצר לזמן

אוירבך הגרש"ז א)אך י"ד, סי' ארץ הראב"ד(מעדני שמדברי כתב

אחרת להוכיח ואין ארוך, לזמן במכירה דוקא שכוונתו נראה

הגבלת ללא מוחלטת עצמה המכירה שם כי ליובל מהמכירה

והמוכר למוכר להחזירה הלוקח חייב היובל שבהגיע אלא זמן,

הלוקח של הקרקע המכירה זמן בתוך אך מחדש, לקנותה צריך

קצוב לזמן מתחילתה המוגבלת במכירה ואילו דבר, לכל

הזמן בתוך אף חדש, קנין ללא מאליה, למוכר תחזור ובסיומו

גמורה. הלוקח של הבעלות אין

אפשר ארוך לזמן שבמכירה הראב"ד כותב מקום ומכל

המכר כעין גמורה להקנאה שמתכוון המוכר דעת את שאומדים

קצר לזמן במכירה אך התורה, חוק מחמת ביובל לבעלים שחוזר

בכך. הלוקח כח לייפות שמתכוון מסתבר לא

ה'תשע"א שבט ט"ו חמישי יום כפול שימוש אחת, סירה
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שונות. סירות אלו ו'דוגית' ש'ביצית' עולה, הרמב"ם מדברי

היינו "ביצית הגמרא קביעת את לכאורה, סותרת, זו הנחה

וסומכוס 'ביצית', זו לסירה קרא בבבל שהיה נתן רבי – דוגית"

'דוגית' בשם סירה אותה את כינה בישראל עג,א)ששהה ?(ב"ב

את לתרץ נוכל אחת, לסירה כינויים שני ניתנו מדוע משנבין

האמורה: השאלה

שימוש בעלת זו זעירה סירה היתה ההיא, הןletkבעת :

היבשה אל להתקרב איפשר קוטנה כי לחוף, באמצעותה לעלות

' –ziviaבקלות איתה לנוע שניתן כיון דגים, בה לדוג והן ;'

' – המים פני '.zibecעל

קדימה: אחד שלב הלך שהרמב"ם לומר, ניתן זה לפי

חיוני, כה וקיומה מטרות, לשתי משמשת הסירה כאשר אם

אחת על – הגדולה הספינה במכירת נכללת היא אין זאת בכל

מעבר לסירה, בודד שימוש יש כאשר יהיה שכך וכמה כמה

משנית. וחשיבותה דייג, או לחוף

(` w"q k"x 'iq n"eg g"a)

ה'תשע"א שבט טז שישי יום בשבת מתנה נתינת
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לידידיו מתנה להעניק וברצונו ישראל בארץ המבקר חו"ל בן

גלויות של שני טוב ביום ליתנה לו מותר האם הארץ, תושבי

חול? יום הוא המקבל ואצל טוב יום הוא אצלו כאשר

כתב קלוגר הגר"ש האחרונים: במחלוקת תלוי (ספרהדבר

שכג) סי' עלהחיים רק חל ויו"ט בשבת מתנה נתינת איסור כי

מזונות לתת שמותר מכך זאת והוכיח הנותן. על לא אך המקבל

משום הדבר, וטעם מתנה. איסור משום בזה ואין בשבת לגוי

רשות נותן רק אלא המתנה במתן פעיל חלק נוטל אינו שהנותן

שמתחייב בדמים זוכה שהמוכר ממכירה (בשונה לקנות לקונה

כאשר ולכן קנין). כעושה נחשב המוכר אף ולכן הלוקח לו

כלל. איסור בכך אין נכרי הוא המתנה מקבל

שני טוב ביום א"י לבן מתנה לתת חו"ל לבן מותר זה ולפי

היום הרי ואצלו המקבל על רק הוא האיסור כי ישראל, בארץ

קכג)חול סי' ח"ג החכמה .(בצל

תמה מבערזאן קס"ד)והמהרש"ם סו"ס ח"א מהרש"ם מדברי(שו"ת ,

אותו שמכין אעפ"י בשבת הנותן או שהמוכר כאן, הרמב"ם

אותו ומכים עובר הנותן שאף הרי קיימים, מעשיו מרדות מכת

מרדות! מכת

סודר, קנין באמצעות במתנה מדבר שהרמב"ם ליישב, ויש

והיינו קיים", הקנין בשבת מידו שקנו מי כל "וכן שמסיים: כפי

וכדומה פשרה או בחלוקה אף אלא מתנה או במכירה רק לא
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מאחר עובר הנותן אף ובזה סודר, קנין באמצעות חל שתוקפן

בנתינה היתר שמצאנו במקומות אך בקנין. פעיל חלק ונוטל

איסור אין ובזה במשיכה, אלא סודר בקנין המדובר אין לנכרי

בקנין. חלק נוטל שאינו כיון הנותן על

סודר, באמצעות נתינה דווקא כאן נקט הרמב"ם מקום ומכל

באיסור נעשה המכר כאשר שאף להדגיש עובר, הנותן אף שבה

במעשה אף אלא המוכר מצד באמירה רק לא – מדרבנן חמור

המכר את לבטל כדי בכך אין - מרדות במכת (בצלהמחייבו

שם) .החכמה

ה'תשע"א שבט יז קודש שבת הפקר? שטחי שייכים למי
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דוקא ... "המדברות וכותב: הרמב"ם על משיג והראב"ד

השבט". לאותו

ציבור שטחי שאין ולומר הרמב"ם, על לחלוק שכוונתו נראה

לרעות (והאפשרות השבטים של בבעלות הם אלא הפקר,

יהושע תקנת פי על רק תתכן אחר שבט של ציבוריים בשטחים

בגמרא המובאת ברייתא על מתבססת השגתו (ב"קומגבלותיה).

א) [=עציםפא, תלושין אומר: אלעזר בן שמעון רבי "תניא, :

עומדים, הן השבטים כל בחזקת שבהרים הרוח] ידי על שנתלשו

"hayd eze` zwfga - mixaegneשל בימה הדיג בעניין גם וכך .ִַ

בלבד, בחכה טבריה של בימה לדוג רשות אדם לכל טבריה;

ברשתות גם לדוג מותר בתחומה, שהים נפתלי, שבט לבני אך

וקלעים.

לדחות כדי שונים תירוצים הציעו הרמב"ם של כליו נושאי

ההלכתית התוצאה תהיה הסבר כל ולפי הראב"ד, השגת את

שונה:

שטחי פירות לפיהם הרמב"ם שדברי כותב משנה' ה'מגיד

ישראל בארץ אולם בלבד, לארץ בחוץ נאמרו הפקר, הציבור

השבט בני בין הבחנה יש ולפיהן נון, בן יהושע תקנות חלות

הציבור. לכלל

בארץ גם אמורים הרמב"ם שדברי כותב משנה' ה'לחם אך

יהושע: תקנות של בפירושן התנאים שנחלקו אלא ישראל,

יהושע שבתקנות סבור יהושע תקנות את המונה בברייתא התנא

שיש סבור אלעזר בן שמעון רבי ואילו השבטים, בין הבחנה אין

הראשונה. שבברייתא כתנא פסק והרמב"ם הבחנה,

של שונות תקופות בין להבחין שיש כותב האזל' וה'אבן

עצמו הרמב"ם דברי פי על ישראל, בארץ א,ההתיישבות (תרומות

לשבטים,ה) הארץ התחלקה יהושע בימי הארץ חלוקת בעת :

ליחידים, חולק שלא ומה ליחידים נחלתו את חילק שבט כל

חלוקה ואולם בו, יתר זכויות היו ולשבט השבט, בבעלות נשאר

בתקנות צורך היה לא ומעתה לגלות, היציאה עם בטלה זו

לכ השבטים. בבעלות אינם כבר כי ציבור, שטחי לגבי ן,יהושע

נקנה שלא ומה ב'חזקה', הארץ נקנתה השניה התיישבות בעת

הפקר. נשאר בפועל

exzi zyxt zegiyÎihewl
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הוא תחזה" "ואתה של שהסדר לכאורה, יוצא, זה לפי

לממוצע הזקוקים ליהודים לדאוג כדי ח"ו, בלבד ירידה

בינם כממוצע למשה נזקקו שישראל כשם משה, לבין בינם

הגבורה". "פי לבין

שדואגים עלֿידי אדרבה: הרי הענינים, בפנימיות אבל

"לקבל" ניתן ביותר, מטה למטה השרוי יהודי ומרוממים

ביותר הגבוהֿגבוה .57את

שלו ההילולא במאמרי הרבי שמאריך שדוקא58כפי

מלחמה בו שקיימת מקום למטה, כאן העבודה עלֿידי

האוצרות את מבזבזים הבהמית, והנפש הגוף נגד עצומה

כלל, אותם מגלים אין המלחמה שעד ביותר, היקרים

לאנשי יגיעו עצמם שהם היא, האוצרות בזבוז ומטרת

החיל לפקודי ולא למעשה, המלחמה את המנהלים החיל,

בלבד.

"נתאווה של העליונה הכוונה מתגשמת זאת באמצעות

בתחתונים" דירה לו להיות התחתון,59הקב"ה הזה בעולם ,

ממנו למטה תחתון ובגלוי53שאין בשלימות שיהיה דבר ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

(d"lyz haya e"h zgiyn)
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ב"העלם מושרשת כמו"ש התורה "ניתנה" שבמ"ת לפי היינו מסיני, למשה

יש – וגילוי) המשכה בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה דא"ס" העצמי

ניתן זה שענין הוא, בזה הפירוש משה", מעיני ש"נתעלם בספרי דמ"ש לומר,

אצל גילוי בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה העלם של באופן למשה

– ניתןoirnמשה). שלמשה (והתירוץ) חידשllkdהביאור פיו ועל שממנו

ותיק ואילך.hxtdהתלמיד 252 ע' שם לקו"ש וראה חידושו. –

ובכ"מ.57) ואילך. פל"ג ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

כ.58) פרק יא. פרק השי"ת לגני באתי

ואילך.59) 209 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה פל"ו. תניא

המשך מעמקד ס
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lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd hay f"iÎ`"i -

ה'תשע"א שבט י"א ראשון יום
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מחט2הּמחליף‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
יֹותר ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים

ּבפרֹות ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשיריים. אֹותם3מן ׁשּׁשמּו ּבין , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הֹוניה. להן יׁש - מכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם

ּבדמים·. מּמעֹות5אכסרה4הּלֹוקח ׁשחפן ּכגֹון לֹו:6, ואמר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבאּלּו ּפרת לי ׁשּקֹונה7מכר ּפי על אף קנה9ּבחליפין8- , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הֹונאה, ּפרֹות10ּומחזיר ללֹוקח הּדין והּוא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבעל11אכסרה אֹונאה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל ׁשּמכר ּתׁשמיׁשֹוהּבית לא12י ׁשאּלּולי הֹוניה; לֹו אין - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדמים לֹו תׁשמיׁשֹו.13הרּבּו ּכלי לֹו מֹוכר היה לא ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

לֹו‚. יׁש - אֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּבסתם אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹוניה. יֹודע14עליו ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּימחל ּכדי ּבֹו יׁש הֹוניה אמר15ּכּמה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הֹוניה ּבֹו ׁשאין מנת על ּבֹו16לֹו: יׁש ׁשהרי אבל17; . ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
קּים18ּבמפרׁש - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה; לֹו אין -19. ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

נֹותן20ּכיצד„. ׁשאני זה חפץ ללֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ? ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - ל מֹוכר אני הֹוניה ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָל
אני יֹודע ּבמנה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה חפץ למֹוכר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
מּמ לֹוקח אני הֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה. עליו לֹו אין -ֵָָָָ
ּכיצד?‰. אֹוניה. עליו לֹו אין - ּבאמּונה והּנֹותן ְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנֹוּׂשא

ּבֹו מּׂשּתּכר אני וכ ּכ לקחּתיו, וכ ּבכ זה אין21חפץ - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הֹוניה עליו .22לֹו ָָָָ

.Âּבגדים אֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, והּנֹותן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוּׂשא
אחד יחׁשב23ּבממּכר לא ּבאמּונה24- הרע הּיפה25את ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

זה26ּבׁשוה אּלא ּבאמּונה, ּבׁשוין27וזה וזה זה לֹו28אֹו ויׁש . ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר והנמשך אונאה, במכירתן שאין והדברים אונאה בהם שאין הצדדין בשם2)נתבארו אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
"מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף כחליפין שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו אמר שאם הונא רב
ציבור הא בשור חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי אמר אמרו: א הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. דינו ולפיכך לי"

ראב"ד. ועיין אונאה, לעניין רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור "שווה3)[פירות] של שחליפין א הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם הרי"ף.4)בשווה", וכהכרעת הונא, רב בשם אבא כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא ללא5)בבא

ב. והערה א הלכה כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל; מניין הבחנה6)מידה, ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. (כסף7)כמה בחליפין כמו אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל מכירה, של זו בלשון אמר אם דווקא

שלפנינו:8)משנה). לעניין וכאן שלעיל, הפרק נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל זה דין הרמב"ם כבר והזכיר
משנה9)אונאה. והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין מעין אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין לא כלומר,

שכיחה, בלתי היא זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים שעקרו פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין". תיקן:
למעלה רבינו בדברי נראה וכן שכיחים. דברים אלא כוללות אינן ותקונותיהם חכמים שגזירות הוא כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב

הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין ג) הלכה ה הקודם.10)(פרק בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
שתיים,11) או סלע מסויים: הוא הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה" הוא הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

מסויים. אינו אונאה.12)והחפץ דין יש הבית" "בעל אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי זה13)ודווקא טעם
(שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין בו שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה זה: על מוסיף ורש"י (שם). בגמרא מובא
(כסף אונאה דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה אם אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות בשם

אחת.14)משנה). ברייתא תוכן עם רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה בו15)חילוק שאין שסבור פירש שם [רש"י
הדין והוא - וקצוב ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שולחןֿערוך ועיין ידוע שאינו דבר למחול אפשר אלא16)שאי עלי", לך "אין בלשון: אמר שלא
הקודם. מזה הפוכה משמעות זה ולביטוי בו", יש17)"שאין להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק לא זה ביטוי כלומר,

רק יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין המתחיל דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת משום בו
בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר על מפורש הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל את18)אונאה במפורש שמתנה

ד. בהלכה כדלהלן האונאה, (שם).19)כמות למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה הוא20)כרבי ההמשך כל
שם.לשון מציעא בבבא המצוטטת שאמר.21)הברייתא בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים סמך22)ודבריו שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ של האמיתי שוויו על ראשונה אחת23)משעה בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
הטובים בעד הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות, ששווים רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים, של מסויים סך
חצי אחד כל ושווים רעים מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם חמישה דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים

יחשב). לא המתחיל דיבור שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר בממוצע לתת מסכים והלוקח המוכר24)דינר אין
לחשוב. פחות.25)יכול שווים שהם למרות דינר, היינו - הממוצע את הרעים בשביל שישלם ידרוש26)כלומר, היפים ובעד

וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם המחיר27)כפי על להעלות הסכים לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
זה. ממוצע במחיר לו ימכור הטובים שגם מנת על אלא הרעים בשווה.28)בשביל והרעות הטובות היחידות, לכל ממוצע מחיר
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הוא תחזה" "ואתה של שהסדר לכאורה, יוצא, זה לפי

לממוצע הזקוקים ליהודים לדאוג כדי ח"ו, בלבד ירידה

בינם כממוצע למשה נזקקו שישראל כשם משה, לבין בינם

הגבורה". "פי לבין

שדואגים עלֿידי אדרבה: הרי הענינים, בפנימיות אבל

"לקבל" ניתן ביותר, מטה למטה השרוי יהודי ומרוממים

ביותר הגבוהֿגבוה .57את

שלו ההילולא במאמרי הרבי שמאריך שדוקא58כפי

מלחמה בו שקיימת מקום למטה, כאן העבודה עלֿידי

האוצרות את מבזבזים הבהמית, והנפש הגוף נגד עצומה

כלל, אותם מגלים אין המלחמה שעד ביותר, היקרים

לאנשי יגיעו עצמם שהם היא, האוצרות בזבוז ומטרת

החיל לפקודי ולא למעשה, המלחמה את המנהלים החיל,

בלבד.

"נתאווה של העליונה הכוונה מתגשמת זאת באמצעות

בתחתונים" דירה לו להיות התחתון,59הקב"ה הזה בעולם ,

ממנו למטה תחתון ובגלוי53שאין בשלימות שיהיה דבר ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת

(d"lyz haya e"h zgiyn)
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ב"העלם מושרשת כמו"ש התורה "ניתנה" שבמ"ת לפי היינו מסיני, למשה

יש – וגילוי) המשכה בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה דא"ס" העצמי

ניתן זה שענין הוא, בזה הפירוש משה", מעיני ש"נתעלם בספרי דמ"ש לומר,

אצל גילוי בבחי' שבאה כמו מהתורה (שלמעלה העלם של באופן למשה

– ניתןoirnמשה). שלמשה (והתירוץ) חידשllkdהביאור פיו ועל שממנו

ותיק ואילך.hxtdהתלמיד 252 ע' שם לקו"ש וראה חידושו. –

ובכ"מ.57) ואילך. פל"ג ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

כ.58) פרק יא. פרק השי"ת לגני באתי

ואילך.59) 209 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה פל"ו. תניא
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מחט2הּמחליף‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
יֹותר ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים

ּבפרֹות ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשיריים. אֹותם3מן ׁשּׁשמּו ּבין , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הֹוניה. להן יׁש - מכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם

ּבדמים·. מּמעֹות5אכסרה4הּלֹוקח ׁשחפן ּכגֹון לֹו:6, ואמר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבאּלּו ּפרת לי ׁשּקֹונה7מכר ּפי על אף קנה9ּבחליפין8- , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הֹונאה, ּפרֹות10ּומחזיר ללֹוקח הּדין והּוא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבעל11אכסרה אֹונאה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל ׁשּמכר ּתׁשמיׁשֹוהּבית לא12י ׁשאּלּולי הֹוניה; לֹו אין - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדמים לֹו תׁשמיׁשֹו.13הרּבּו ּכלי לֹו מֹוכר היה לא ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

לֹו‚. יׁש - אֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

ּבסתם אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹוניה. יֹודע14עליו ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּימחל ּכדי ּבֹו יׁש הֹוניה אמר15ּכּמה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הֹוניה ּבֹו ׁשאין מנת על ּבֹו16לֹו: יׁש ׁשהרי אבל17; . ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
קּים18ּבמפרׁש - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה; לֹו אין -19. ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

נֹותן20ּכיצד„. ׁשאני זה חפץ ללֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ? ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - ל מֹוכר אני הֹוניה ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָל
אני יֹודע ּבמנה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה חפץ למֹוכר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
מּמ לֹוקח אני הֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה. עליו לֹו אין -ֵָָָָ
ּכיצד?‰. אֹוניה. עליו לֹו אין - ּבאמּונה והּנֹותן ְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנֹוּׂשא

ּבֹו מּׂשּתּכר אני וכ ּכ לקחּתיו, וכ ּבכ זה אין21חפץ - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הֹוניה עליו .22לֹו ָָָָ

.Âּבגדים אֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, והּנֹותן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוּׂשא
אחד יחׁשב23ּבממּכר לא ּבאמּונה24- הרע הּיפה25את ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

זה26ּבׁשוה אּלא ּבאמּונה, ּבׁשוין27וזה וזה זה לֹו28אֹו ויׁש . ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
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זה.1) אחר והנמשך אונאה, במכירתן שאין והדברים אונאה בהם שאין הצדדין בשם2)נתבארו אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
"מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף כחליפין שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו אמר שאם הונא רב
ציבור הא בשור חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי אמר אמרו: א הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. דינו ולפיכך לי"

ראב"ד. ועיין אונאה, לעניין רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור "שווה3)[פירות] של שחליפין א הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם הרי"ף.4)בשווה", וכהכרעת הונא, רב בשם אבא כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא ללא5)בבא

ב. והערה א הלכה כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל; מניין הבחנה6)מידה, ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. (כסף7)כמה בחליפין כמו אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל מכירה, של זו בלשון אמר אם דווקא

שלפנינו:8)משנה). לעניין וכאן שלעיל, הפרק נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל זה דין הרמב"ם כבר והזכיר
משנה9)אונאה. והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין מעין אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין לא כלומר,

שכיחה, בלתי היא זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים שעקרו פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין". תיקן:
למעלה רבינו בדברי נראה וכן שכיחים. דברים אלא כוללות אינן ותקונותיהם חכמים שגזירות הוא כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב

הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין ג) הלכה ה הקודם.10)(פרק בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
שתיים,11) או סלע מסויים: הוא הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה" הוא הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

מסויים. אינו אונאה.12)והחפץ דין יש הבית" "בעל אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי זה13)ודווקא טעם
(שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין בו שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה זה: על מוסיף ורש"י (שם). בגמרא מובא
(כסף אונאה דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה אם אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות בשם

אחת.14)משנה). ברייתא תוכן עם רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה בו15)חילוק שאין שסבור פירש שם [רש"י
הדין והוא - וקצוב ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שולחןֿערוך ועיין ידוע שאינו דבר למחול אפשר אלא16)שאי עלי", לך "אין בלשון: אמר שלא
הקודם. מזה הפוכה משמעות זה ולביטוי בו", יש17)"שאין להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק לא זה ביטוי כלומר,

רק יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין המתחיל דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת משום בו
בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר על מפורש הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל את18)אונאה במפורש שמתנה

ד. בהלכה כדלהלן האונאה, (שם).19)כמות למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה הוא20)כרבי ההמשך כל
שם.לשון מציעא בבבא המצוטטת שאמר.21)הברייתא בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים סמך22)ודבריו שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ של האמיתי שוויו על ראשונה אחת23)משעה בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
הטובים בעד הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות, ששווים רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים, של מסויים סך
חצי אחד כל ושווים רעים מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם חמישה דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים

יחשב). לא המתחיל דיבור שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר בממוצע לתת מסכים והלוקח המוכר24)דינר אין
לחשוב. פחות.25)יכול שווים שהם למרות דינר, היינו - הממוצע את הרעים בשביל שישלם ידרוש26)כלומר, היפים ובעד

וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם המחיר27)כפי על להעלות הסכים לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
זה. ממוצע במחיר לו ימכור הטובים שגם מנת על אלא הרעים בשווה.28)בשביל והרעות הטובות היחידות, לכל ממוצע מחיר



dxiknקח zekld - hay `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכּתף29להעלֹות ּׂשכר הּמקח החּמר30על ּוּׂשכר ּוּׂשכר31, , ְְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָ
ּכפֹועל32ּפנּדק ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ּׂשכר אבל אינֹו33; - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ
מפרׁש34מֹוסיף אּלא הּמקח, על וכ35אֹותֹו ּכ לֹו: ואֹומר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּׂשּתּכר. ְֲִִֵַאני
.Êהֹוניה36העּכּו"ם לֹו אחיו37אין את איׁש ׁשּנאמר: ;38. ֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהֹונה ׁשּלנּו39ועּכּו"ם ּבּדינין הֹוניה מחזיר - יּׂשראל ;40את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מּיּׂשראל חמּור זה יהיה .41לא ְְִִִֵֶֶָָֹ

.Áדברים הֹוניה42אּלּו להם הּקרקעֹות43ׁשאין :44, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
והּׁשטרֹות וההקּדׁשֹות45והעבדים, אלף46, ׁשוה מכר אפּלּו . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹו47ּבדינר ׁשּנאמר: הֹוניה. ּבהן אין - ּבאלף דינר ׁשוה אֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ליד מּיד הּנקנה ּדבר - עמית מּיד הּקרקעֹות;48קנה יצאּו . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לקרקעֹות ׁשהּקׁשּו עבדים, ׁשטרֹות49ויצאּו ויצאּו ׁשאין50; , ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּבהן לראיה אּלא קנּוי הקּדׁש51ּגּופן ולא - 'עמית' ;52. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל53ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּטעה ׁשהּוא54הּׁשליח ּבקרקעֹות55ּבכל ּבין ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חֹוזר לי56- ונראה ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס57. הּדין ׁשּכן ּבכל58, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

חֹוזר - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין דֹומה59ׁשהּוא, ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ּדין יחיד60לבית ׁשהּוא מּפני ,61. ְְִִִֵֵֶָ

.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית
מּׁשתּות ּבפחֹות טעּו אם מחילה,62ּבמּטלטלין: זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

לבּטל ׁשּלא רצּו ואם הּמקח. ּבטל - ּבׁשּתּות טעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכהדיֹוט;
ההֹוניה ויחזירּו הדיֹוט63הּממּכר ּכח יהיה לא מחזירין; -64 ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

מהן .65חמּור ֵֶָ
.‡Èעבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ׁשל66נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבמאתים מנה ׁשוה ּבהן;67יתֹומים לחזר יכֹול הּלֹוקח אין - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הדיֹוט ּכח יהיה היתֹומים68לא מּכח הּדין69חמּור וכן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ

יכֹול70ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּלֹוקח ׁשאין ועבדים, קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ההדיֹוט. ּכדין ּבהֹוניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר
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דלקמן.29) ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים והלוקח להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר זה, ריווח על
בכתפו.30) הסחורה את שנשא חמורו.31)הסבל על הסחורה את שהעביר החמור, בעת32)בעל המוכר נזדקק שאליו המלון,

סחורתו. את כפועל.33)העבירו טירחתו טרחתו.34)שכר שכר גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול שהוא35)אינו והשכר
יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו. את גם כולל עליו, יג:36)מתנה את37)בכורות לתבוע יכול אינו

אותו. שהונה מישראל, ח.38)האונאה הלכה להלן וראה ישראל. של אחיו אינו שישראל39)וגוי מפורש שם, בכורות בגמרא
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות מקח היה אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור ישראל40)יכול בין אונאה דיני לפי

אונאה.41)לישראל. לתבוע יכול מישראל נו.42)שישראל מציעא בבבא את43)משנה בחזרה לתבוע יכול אינו שהמאנה
כי"ר44)האונאה. [ובגמרא שם). טוב יום תוספות (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים הסדר: שם, במשנה

ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים סדר לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות שם): (בדקדוקיֿסופרים
הקדש"]. ולא "עמיתך ועבדים", בו.45)קרקעות הכלול החוב את בו לגבות השטר את נכסי46)שמכר מכר הגזבר אם כגון,

מום. בו ונפל להקריב שהקדישו קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או דין47)הקדש רק שלא נז.). (שם יוחנן כרבי ולא אמי כרבי
ב אין מקח ביטול אף אלא להם, אין כדעתאונאה ולא - דינר ואלף אחד דינר של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

במאתיים. מנה שווה מכר אם בקרקעות אונאה דין שיש מטלטלין.48)הירושלמי והיינו ליד, מיד העוברים שנאמר49)נכסים
שם). (רש"י אחוזה שדה כלומר, אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא מהביטוי50)בהם זאת למדו בגמרא

הזכירו. לא ורבינו "ממכר". לגבות.51)בתורה: חוב שיש ולהוכחה, ולא52)לעדות "אחיו - מ"אחיו" הקדש מיעטו בגמרא
הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי שדין כורחנו על כן, ואם הקדש".

משנה). (לחם ז הלכה למעלה שליח.53)ראה ידי על משנה).54)ולא (מגיד דין בית לשליח גם הכוונה המפרשים רוב לדעת
אפילו55) שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות, פחות אפילו

משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה (לתקן56)"שווה לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא עצמו.57)שלחתיך (בכמה58)סברת רש"י יתומים; נכסי על לפקח הדין בית פי על ממונה

היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית: "אפוטרו" מסביר: ש"השליח"59)מקומות) המפרשים לדעת
שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש, לפי ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין, שליח גם הוא שלמעלה
בית ידי על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח מסתם יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו דין בית
ידו מלאו לא אבל היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח לא האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין

משנה). (לחם זו" "מכירה למטרת מיוחד י).60)באופן הלכה (להלן מחילה זו הרי משתות, בפחות טעו זו61)שאם בטענה
שליח. לבין דין בית בין השוני את שם) (כתובות בגמרא משתות62)נימקו שבפחות משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי

אדם. בני כשאר יא).63)דינם הלכה להלן משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה, להם שתוחזר שאף64)יפעלו,
למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול המאנה אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח ובטל משתות יותר שהאונאה פי על

ד. הלכה יב ג.65)פרק הלכה ט פרק למעלה וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים וביטול66)מדין אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין אין במטלטלין ואילו נתאנה.67)מקח. ח).68)שהלוקח הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור יכול שאינו

המשנה69) על מסתמך הוא לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף סובר, והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו
לחזור, מעוניין הלוקח רק האחרון במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור: יכולים הצדדים ששני מפורש שהזכירה
זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור יכולים הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע, במשנה שהכוונה פירשו, ובגמרא

שהקנ עליהם סומך ביתֿדין פי על שקונה מי שסתם אונאהמפני שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא מושלמת בצורה נעשה יין
אלא בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו הרמב"ן ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף שהיא, קטנה
דין, בית מכוח עושה שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות דין בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל

רבינו). שיטת נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין מדעתו שעושה סתם, בלוקח כן שאין (סימן70)מה הטור מדברי

dxikn zekld - hay `"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èהּמּטלטלין ׁשחלקּו והּׁשּתפין הן71האחין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכלּום; מחזיר ואין מקח, נקנה - מּׁשתּות ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּכלקֹוחֹות:
אֹונאה. ּומחזיר קנה - ׁשתּות מקח; ּבטל - ׁשתּות על ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

הּדּינין ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ּביניהם התנּו -72ואם ּבׁשתּות וטעּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין חלּקה; ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבטלה

ּבטל. מכרן - ְְִֵָָׁשתּות
.‚Èוהּסיף והּמרּגלית ּכׁשאר73הּבהמה הן הרי - ּתֹורה וספר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

חּוץ הֹוניה ּבֹו ׁשאין דבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּטלטלין,
קֹונה מֹוכר ׁשּיהיה והּוא חכמים; ׁשּמנּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמארּבעה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִֵֵֶַַּבנכסי
.„Èאין74ּכׁשם קרקע ּׂשכירּות ּכ הֹוניה, לקרקעֹות ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשנה ּבדינר ּגדֹול טרקלין ּׂשכר אפּלּו הֹוניה. רפת75לֹו אֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ּבדינר הֹוניה.76קטּנה לֹו אין - ְְְִֵַָָָָָ

.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה; לֹו אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבמּטלטלין

הֹוניה77לזמן ּבהם אין ועבדים ,78. ְֲִִֵֶַַָָָָ
.ÊËהראּוי79ּׂשכרֹו זריעה ּבּה זרעּתי ואמר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹ
עדים80ּבּה ּובאּו זה81, הרי - לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזרע מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם מּפני82ספק הֹוניה, לֹו אין אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
לפיכ83הּקרקע מֹוציאין84. אין85אין וכן נתּבע. מּיד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ

הּסת86מׁשּביעין ׁשבּועת אּלא ׁשּיׁש87אֹותֹו הּקרקע צד מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ָּכאן.

.ÊÈ;אֹוניה להם יׁש - הּבהמה את אֹו הּכלים את ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות
זה הרי - מּׂשּכיר ׁשּנתאּנה ּבין ּׂשֹוכר ׁשּנתאּנה ּבין יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

הֹוניה מרּבה88מחזיר זמן לאחר ואפּלּו ,89. ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֻ

.ÁÈהֹונאה לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ׁשּקּבל90נראה ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשני זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעּׂשרה זה ּבגד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
קּבלן ּבין מּׁשניהם, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר לעֹולם חֹוזר הּבגד, ּבעל .91ּבין ְְֵֵֵֶֶַַַָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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אני‡. וכ ּכ ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוּׂשא ּבארנּו, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר
ּבסלע, לקחּתי זה אמר: ואפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׂשּתּכר
לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. - מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובעּׂשר
ואחד אחד ּכל יהיה ולא .לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשערים
להם יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּׂשּתּכר

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יּׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבּׂשכרם,
ּכגֹון·. נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והּלבֹונה הּקׁשט ּכגֹון העּקרין, אבל ּוסלתֹות; ׁשמּנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָיינֹות
מה ּכל יּׂשּתּכר אּלא ׁשער, להם ּפֹוסקין אין - בהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ְִֶֶּׁשּירצה.
הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מּׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד. ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבּׂשכר, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמֹוכרן
ּבהן„. ׁשּיׁש ּבדברים יּׂשראל ּבארץ סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר, מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
מּתר מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום ּבזֹול. ׁשּימּכרּנּו ּכדי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻֻּומֹוכר,

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהּׂשּתּכר
וכן‰. יּׂשראל, ּבארץ נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות אֹוצרין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

צער זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יּׂשראל, ׁשרּבֹו מקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּׂשראל.

אֹוצר. קּבֹו לֹו לעּׂשֹות מּתר - מּׁשּלֹו ְֲִִֶַַַַָָֻהּמכניס

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה רבינו בשם שמביא כלל.71)רכז) אונאה דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
הדיינים.72) לשום כמו תוקף יהיה שלהם "המוכר73)שלחלוקה שאמר נח: שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.

שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר לא שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם אין במלחמה (=מגן) וחטיטים וסייף סוס
זו. בה74)בברייתא ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש מטלטלין של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא

המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם שאין הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה. דין
(למעלה75) חוזרת אינה מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו במכר שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה

ח). נתאנה.76)הלכה השוכר שכאן אלא מופרזת, אונאה כאן יד.77)גם בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
כמפורש78) כקרקע דינו ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר וכאן כנענים בעבדים מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

כח. יח),79)בקידושין הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן בקבלנות כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
משנה). (כסף אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר היא80)אבל שלדעתו אלא שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא

(להלן שהוא בכל אף כולו בטל המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה מכדי פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה
א). הלכה ט"ו הזרע81)פרק יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל עלולה השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות ואין

הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון, שנפל למקום אונאה.82)החדש דין בו ויש מטלטלין ובקרקע83)שהוא
אונאה. דין ספק.84)אין כאן ונשאר נפתרה, לא שהבעייה מחבירו85)אחרי "המוציא העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין

משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע שהרי וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", שבועה86)עליו היינו,
אין כך מספק, ממון מוציאין שאין וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן בקרקע, שאינה ("דאורייתא"), התורה מן

ספק. על הקרקע.87)משביעין על היסת שבועת שנשבעין א הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן ביטול88)כמפורש אבל
ועיין הדשן, תרומת בשם סד קטן סימן רכז סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את להחזיר אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח

משנה). להראות89)כסף לוקח של שדרכו במקח, אלא ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים זמן נתנו שלא
משנה). (מגיד להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו. או לתגר טו),90)מקחו הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק

והא המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין קבלן אבל
שיח. סימן הדשן ו).91)ובתרומת הלכה י"ב פרק (למעלה לעולם והדברים1)שחוזר השערים קציבת משפטי בו נתבארו

זו. ומצוה דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות שאסור
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.·Èהּמּטלטלין ׁשחלקּו והּׁשּתפין הן71האחין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכלּום; מחזיר ואין מקח, נקנה - מּׁשתּות ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּכלקֹוחֹות:
אֹונאה. ּומחזיר קנה - ׁשתּות מקח; ּבטל - ׁשתּות על ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

הּדּינין ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ּביניהם התנּו -72ואם ּבׁשתּות וטעּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין חלּקה; ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבטלה

ּבטל. מכרן - ְְִֵָָׁשתּות
.‚Èוהּסיף והּמרּגלית ּכׁשאר73הּבהמה הן הרי - ּתֹורה וספר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

חּוץ הֹוניה ּבֹו ׁשאין דבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּטלטלין,
קֹונה מֹוכר ׁשּיהיה והּוא חכמים; ׁשּמנּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמארּבעה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִֵֵֶַַּבנכסי
.„Èאין74ּכׁשם קרקע ּׂשכירּות ּכ הֹוניה, לקרקעֹות ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשנה ּבדינר ּגדֹול טרקלין ּׂשכר אפּלּו הֹוניה. רפת75לֹו אֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ּבדינר הֹוניה.76קטּנה לֹו אין - ְְְִֵַָָָָָ

.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה; לֹו אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבמּטלטלין

הֹוניה77לזמן ּבהם אין ועבדים ,78. ְֲִִֵֶַַָָָָ
.ÊËהראּוי79ּׂשכרֹו זריעה ּבּה זרעּתי ואמר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹ
עדים80ּבּה ּובאּו זה81, הרי - לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזרע מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם מּפני82ספק הֹוניה, לֹו אין אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
לפיכ83הּקרקע מֹוציאין84. אין85אין וכן נתּבע. מּיד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ

הּסת86מׁשּביעין ׁשבּועת אּלא ׁשּיׁש87אֹותֹו הּקרקע צד מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ָּכאן.

.ÊÈ;אֹוניה להם יׁש - הּבהמה את אֹו הּכלים את ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות
זה הרי - מּׂשּכיר ׁשּנתאּנה ּבין ּׂשֹוכר ׁשּנתאּנה ּבין יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

הֹוניה מרּבה88מחזיר זמן לאחר ואפּלּו ,89. ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֻ

.ÁÈהֹונאה לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ׁשּקּבל90נראה ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבׁשני זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעּׂשרה זה ּבגד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
קּבלן ּבין מּׁשניהם, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר לעֹולם חֹוזר הּבגד, ּבעל .91ּבין ְְֵֵֵֶֶַַַָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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אני‡. וכ ּכ ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוּׂשא ּבארנּו, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר
ּבסלע, לקחּתי זה אמר: ואפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׂשּתּכר
לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. - מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובעּׂשר
ואחד אחד ּכל יהיה ולא .לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשערים
להם יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּׂשּתּכר

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יּׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבּׂשכרם,
ּכגֹון·. נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והּלבֹונה הּקׁשט ּכגֹון העּקרין, אבל ּוסלתֹות; ׁשמּנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָיינֹות
מה ּכל יּׂשּתּכר אּלא ׁשער, להם ּפֹוסקין אין - בהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ְִֶֶּׁשּירצה.
הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מּׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד. ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבּׂשכר, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמֹוכרן
ּבהן„. ׁשּיׁש ּבדברים יּׂשראל ּבארץ סחֹורה לעּׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר, מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
מּתר מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום ּבזֹול. ׁשּימּכרּנּו ּכדי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻֻּומֹוכר,

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהּׂשּתּכר
וכן‰. יּׂשראל, ּבארץ נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות אֹוצרין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

צער זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יּׂשראל, ׁשרּבֹו מקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּׂשראל.

אֹוצר. קּבֹו לֹו לעּׂשֹות מּתר - מּׁשּלֹו ְֲִִֶַַַַָָֻהּמכניס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה רבינו בשם שמביא כלל.71)רכז) אונאה דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
הדיינים.72) לשום כמו תוקף יהיה שלהם "המוכר73)שלחלוקה שאמר נח: שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.

שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר לא שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם אין במלחמה (=מגן) וחטיטים וסייף סוס
זו. בה74)בברייתא ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש מטלטלין של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא

המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם שאין הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה. דין
(למעלה75) חוזרת אינה מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו במכר שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה

ח). נתאנה.76)הלכה השוכר שכאן אלא מופרזת, אונאה כאן יד.77)גם בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
כמפורש78) כקרקע דינו ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר וכאן כנענים בעבדים מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

כח. יח),79)בקידושין הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן בקבלנות כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
משנה). (כסף אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר היא80)אבל שלדעתו אלא שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא

(להלן שהוא בכל אף כולו בטל המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה מכדי פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה
א). הלכה ט"ו הזרע81)פרק יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל עלולה השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות ואין

הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון, שנפל למקום אונאה.82)החדש דין בו ויש מטלטלין ובקרקע83)שהוא
אונאה. דין ספק.84)אין כאן ונשאר נפתרה, לא שהבעייה מחבירו85)אחרי "המוציא העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין

משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע שהרי וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", שבועה86)עליו היינו,
אין כך מספק, ממון מוציאין שאין וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן בקרקע, שאינה ("דאורייתא"), התורה מן

ספק. על הקרקע.87)משביעין על היסת שבועת שנשבעין א הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן ביטול88)כמפורש אבל
ועיין הדשן, תרומת בשם סד קטן סימן רכז סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את להחזיר אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח

משנה). להראות89)כסף לוקח של שדרכו במקח, אלא ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים זמן נתנו שלא
משנה). (מגיד להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו. או לתגר טו),90)מקחו הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק

והא המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין קבלן אבל
שיח. סימן הדשן ו).91)ובתרומת הלכה י"ב פרק (למעלה לעולם והדברים1)שחוזר השערים קציבת משפטי בו נתבארו

זו. ומצוה דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות שאסור
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.Â,ּוׁשביעית ׁשביעית, ערב ׁשנים: ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻמּתר
יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומֹוצאי
ׁשאצר אֹו ׁשערים, הּמפקיע וכל ּבּׁשערים. מארה ׁשּמכניס ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּפני
ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - יּׂשראל ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּפרֹות

.Êאבל נפׁש; חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
ּבארץ אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּתבלין,
העּקרין. ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָיּׂשראל,

.Áיינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריא, אֹו לארץ לחּוצה יּׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּנים
יּׂשראל. ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
יענׁשּו ׁשּיעבר מי לכל ּביניהם ּולהתנֹות ולחם, ּבּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואפּלּו

.וכ ּכ ְָָאֹותֹו
.Èאחד יעּׂשה ׁשּלא ּביניהם, לפסק אּמנּיֹות אנׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻרּׁשאין

הּתנאי על ׁשּיעבר מי וכל בזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעּׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום
.וכ ּכ אֹותֹו ְְַַָָיענׁשּו

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה; ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
ואין ּכלּום, מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין - חׁשּוב חכם אדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
אם אּלא הּתנאי, קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד לענׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכֹולין
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועּׂשּו עּמהם התנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכן

מׁשּלם. - החכם מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È;ּבדברים הֹוניה יׁש ּכ ּוממּכר, ּבמקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּכׁשם

- יי אני ּמאלהי ויראת עמיתֹו את איׁש תֹונּו ולא ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית ְִֶַָָזה

.‚Èמעּׂשי זכר לֹו: יאמר לא - ּתׁשּובה ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעּׂשה זכר לֹו: יאמר לא - ּגרים ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים!
ּפה לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ללמד ּובא גר היה !ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי
מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורים חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּגבּורה?!
הלא לאּיֹוב: חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאת

אבד. נקי הּוא מי זכרֿנא ,ּכסלת ְְְְִִִִֶָָָָָָָיראת
.„Èאצל לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

ׁשאלה נׁשאלה מעֹולם. ּתבּואה מכר ׁשּלא יֹודע והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפלֹוני!
חכמה: אֹותּה יֹודע ׁשאינֹו למי יאמר לא - חכמה ּדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּכל וכן זה? ּבדבר ּדעּת מה אֹו: זה? ּבדבר ּתׁשיב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

הּללּו. ּבּדברים ְִֵַַַָָּכּיֹוצא
.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את המאּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה - תֹונה לא וגר ׁשּנאמר: לאוין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשלׁשה
את המאּנה ׁשּכל למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה - תלחצּנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
עמיתֹו, את איׁש תֹונּו לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר - ְֲִִִִִֵֵֶַָָֹהּגר
תֹונה. לא וגר ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִֵֶֶַָֹּומּׁשּום

.ÊË:לאוין ּבׁשלׁשה עֹובר - ּבממֹון והֹונהּו לחצֹו אם ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן
את איׁש תֹונּו ולא ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִִֶֶַָֹמּׁשּום

תלחצּנּו. ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו,

.ÊÈאף ּדברים הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני
ּדברים? ּבהֹונאת אף ממֹון הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבהֹונית
וכפל סתם, הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהם את הּכתּוב ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
תלחץ. ולא תֹונה לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלאוין

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתן ׁשּזה ממֹון; מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה
הּוא והרי ּבגּופֹו. וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתן לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוזה
מסּור ׁשהּדבר לפי ,ּמאלהי ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל למדּת: הא ְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלב.
מּיד; נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל .ּמאלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויראת

יי. אני ּכי ְֱֲִִֶֶַׁשּנאמר:

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבמׁשקל‡. ּבמּדה, לחברֹו ּבכלהּמֹוכר וטעה ּבמנין, אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
אבל ּבדמים, אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

חֹוזר. - ְְֵֶּבחׁשּבֹון
ואחד·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?

הּטעּות, את ּומחזיר הּמקח, נקנה - ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָאֹו
אֹו חסר הּמעֹות נמצאּו אם וכן ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו לאחר ואפּלּו חֹוזר. - ׁשּפסקּו הּמנין מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתר
וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשאר‚. אֹו בהמה אֹו עבד אֹו קרקע לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמקח ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
ׁשּלא והּוא הּוא. טעּות מקח ׁשּזה ׁשנים; ּכּמה לאחר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמקח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש

להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה
עּׂשרה„. ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו הּמּום. ּפחת מחּׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאין

את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום; ּפחת אּסר היל לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָהּכלי,
הּלֹוקח רצה אם וכן רֹוצה. אני ׁשלם ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות - הּמּום ּפחת ְְְִֵֵֶַַַַַָלּקח

.ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹּתקנה
ּבֹו‰. ׁשּמחזיר מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הרי - מּום ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל מחזירין; - זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקח
סתם, ונֹותן הּנֹוּׂשא ׁשּכל ּפרׁש. אם אּלא ּבֹו, מחזיר אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג ְְִִֵַַַָעל
.Â.מּום מּכל הּׁשלם הּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּבמּום עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, ּבמקח ׁשּיּמצא מּום ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח;
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו. קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפֹוחת
ּבהֹוניה. המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ּבּה ונמצא ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן בּה היה ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנּכרין,
על ואף וחֹוזר, טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּום
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מום.1) מחמת וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

dxikn zekld - hay a"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין ּכׁשראיתי אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּה
ּדעּתי. להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנראין

.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?
זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
טעּות. מקח זה אין - ׁשּמנה הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות; ִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמקח
ׁשאינּה ּפי על אף נׁשכנית, ונמצאת חּגרת היתה אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

טעּות. מּקח זה אין - ִִֵֶֶֶָָעּורת
.Ëּבּה יׁש זה מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה

ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף ּפלֹוני], [ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות. מקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּלן בּה ונמצאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻנראין,

.Èחּגרת היא, ּגּדמת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן
מּום בּה היה ולא היא, נכּפית היא, ׁשֹוטה היא, סֹומא ְְִִִִִֵָָָָָֹהיא,
טעּות. מקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, הּמּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡È,דינרין ּבמאה לחברֹו חפץ ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: ׁשהרי אֹונאה. עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹונאה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָל
ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ׁשאמר ׁשראיתי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכיון
ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי. להׁשּביח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתּכּון
ׁשהרי טֹועה; ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ּבוּדאי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבמקחֹו

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ּבוּדאי ְְֶֶַַַַַָָָָָָָידע
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו. אֹותֹו מבּטלין ׁשאין מּומין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמּפני
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר - ּגלּוי סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָסמּפֹון.
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבּׂשר ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,
אינֹו מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ואינֹו הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהחטם
למלאכה. אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיר;

.‚Èׁשהיה אֹו ּכחֹו, את הּמּתיׁש חלי אֹו רע ׁשחין ּבֹו ְְֳִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
ׁשּמבּטלֹו מּפני מּום, זה הרי - מׁשעמם אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֻנכּפה

מּדברים ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּמלאכּתֹו.
אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום; זה הרי - הּמגאלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו
אכילה ּבמלאכת לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוננת
המאּבד מּום זה הרי - מזּין לסטים נמצא אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּוׁשתּיה.
נמצא אם וכן והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופס ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻאת
ׁשהּמל מּפני ּומחזירֹו; מּום זה הרי - לּמלכּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמכּתב

אֹוּתֹופּׂש גּנב נמצא אם אבל ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
וסֹובא, זֹולל אֹו ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו ְְִֵֵֵֵֵַָָחֹוטף
העבדים ׁשּכל להחזיר; יכֹול אינֹו - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּפרׁש. ּכן אם אּלא הרעֹות. הּדעֹות ּכל ּבהן ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחזקת

ה'תשע"א שבט י"ב שני יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

גּנה2הּמֹוכר‡. נאכל3זרעֹוני זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין , ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדמים את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן, חּיב - צמחּו ולא 4לחברֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

לזריעה ׁשחזקתן מּמּנּו; מחמת5ׁשּלקח צמחּו ׁשּלא והּוא . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
חּיב6עצמן אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּבזה.7ּבאחריּותן ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ; ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו·. הּנאכלין8מכר חּטים9זרעים ּכגֹון ּוזרען10, ּוּׂשעֹורים, ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָ

ּבאחריּותן חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,11ולא זרע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אדם ּבני ואֹוכלין12ׁשרב הֹואיל לזריעה; אֹותּה 13קֹונין ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב אינֹו קֹונהאֹותּה, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאחריּותן חּיב - הּנמּכרים14לזרע לדברים הּדין והּוא . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבזה.15לרפּואה ּכּיֹוצא ּכל וכן ולצביעה. ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
והֹודיעֹו16מּכאן‚. מקח, מחברֹו הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו פלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מקחי לי החזר לֹומר: יכֹול אינֹו - מּום בֹו נמצא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשם

מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא להביא17לכאן! ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהֹודיעֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו ׁשם. למכרֹו אֹו 18ממּכרֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
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זה.1) אחר הנמשך וכל הלוקח, ברשות ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו שמעון2)נתבארו כרבן צב. בתרא בבבא משנה
גמליאל. שם).3)בן (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע קמא4)כגון התנא כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב אינו אבל

המתחיל דיבור שם (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין") ("גרמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא
בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון מן לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב (שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי
הייתה לא והלוקח מו) קטן סימן רלב סימן (סמ"ע אלו לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד והלכו ונרקבו הלוקח

שם). (רשב"ם אלו מזרעים הנאה כל הרי5)לו לאכילה, עומדים שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש התנה שלא שאף
לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו היא6)זה הצמיחה אי שסיבת מניחים אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם, שמן

מ קטן סימן שם והטור, הרא"ש בשם (סמ"ע עצמם הדמים.7)ז).בזרעים את להחזיר חייב צב.8)אינו בתרא בבבא משנה
קמא. תנא לזריעה.9)כדברי כמו לאכילה שווה במידה לאכילה".10)שעומדים רובם "שעומדים (רלב): הטור לשון

לאכילה.11) נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה שלא בהתאם12)שכיוון הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף
הרוב". אחרי בממון הולכים "אין אותו.13)לכלל: אוכלים אדם בני מקצת מביא14)כלומר, שביטולו במקח, תנאי כל כמו

המקח. כלפנינו.15)לביטול דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו דינם לרפואה רק נמכרים מהנאמר16)שאם
ואין הזרעים, הפסד ניכוי ללא שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא לזרע קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, הזריעה פעולת שמתוך לזה אחראי א,17)הלוקח שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד לדעת
הגיוני יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה אבל כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש, המוכר ידע ששם
המקח את להחזיר יתר למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים, את לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
עוז"). ("מגדל וכדומה הדרכים שיבוש לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר צריך כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו.

ד.18) הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו לא ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש (כסףֿמשנה מום בו שיש
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ׁשאין ּכׁשראיתי אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּה
ּדעּתי. להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנראין

.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?
זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
טעּות. מקח זה אין - ׁשּמנה הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות; ִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמקח
ׁשאינּה ּפי על אף נׁשכנית, ונמצאת חּגרת היתה אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

טעּות. מּקח זה אין - ִִֵֶֶֶָָעּורת
.Ëּבּה יׁש זה מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה

ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף ּפלֹוני], [ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות. מקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּלן בּה ונמצאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻנראין,

.Èחּגרת היא, ּגּדמת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן
מּום בּה היה ולא היא, נכּפית היא, ׁשֹוטה היא, סֹומא ְְִִִִִֵָָָָָֹהיא,
טעּות. מקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, הּמּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡È,דינרין ּבמאה לחברֹו חפץ ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: ׁשהרי אֹונאה. עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹונאה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָל
ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ׁשאמר ׁשראיתי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכיון
ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי. להׁשּביח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתּכּון
ׁשהרי טֹועה; ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ּבוּדאי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבמקחֹו

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ּבוּדאי ְְֶֶַַַַַָָָָָָָידע
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו. אֹותֹו מבּטלין ׁשאין מּומין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמּפני
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר - ּגלּוי סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָסמּפֹון.
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבּׂשר ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,
אינֹו מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ואינֹו הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהחטם
למלאכה. אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיר;

.‚Èׁשהיה אֹו ּכחֹו, את הּמּתיׁש חלי אֹו רע ׁשחין ּבֹו ְְֳִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
ׁשּמבּטלֹו מּפני מּום, זה הרי - מׁשעמם אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֻנכּפה

מּדברים ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּמלאכּתֹו.
אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום; זה הרי - הּמגאלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו
אכילה ּבמלאכת לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוננת
המאּבד מּום זה הרי - מזּין לסטים נמצא אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּוׁשתּיה.
נמצא אם וכן והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופס ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻאת
ׁשהּמל מּפני ּומחזירֹו; מּום זה הרי - לּמלכּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמכּתב

אֹוּתֹופּׂש גּנב נמצא אם אבל ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
וסֹובא, זֹולל אֹו ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו ְְִֵֵֵֵֵַָָחֹוטף
העבדים ׁשּכל להחזיר; יכֹול אינֹו - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּפרׁש. ּכן אם אּלא הרעֹות. הּדעֹות ּכל ּבהן ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחזקת

ה'תשע"א שבט י"ב שני יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

גּנה2הּמֹוכר‡. נאכל3זרעֹוני זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין , ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדמים את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן, חּיב - צמחּו ולא 4לחברֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

לזריעה ׁשחזקתן מּמּנּו; מחמת5ׁשּלקח צמחּו ׁשּלא והּוא . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
חּיב6עצמן אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּבזה.7ּבאחריּותן ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ; ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו·. הּנאכלין8מכר חּטים9זרעים ּכגֹון ּוזרען10, ּוּׂשעֹורים, ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָ

ּבאחריּותן חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,11ולא זרע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אדם ּבני ואֹוכלין12ׁשרב הֹואיל לזריעה; אֹותּה 13קֹונין ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב אינֹו קֹונהאֹותּה, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאחריּותן חּיב - הּנמּכרים14לזרע לדברים הּדין והּוא . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבזה.15לרפּואה ּכּיֹוצא ּכל וכן ולצביעה. ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
והֹודיעֹו16מּכאן‚. מקח, מחברֹו הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו פלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מקחי לי החזר לֹומר: יכֹול אינֹו - מּום בֹו נמצא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשם

מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא להביא17לכאן! ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהֹודיעֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו ׁשם. למכרֹו אֹו 18ממּכרֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל הלוקח, ברשות ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו שמעון2)נתבארו כרבן צב. בתרא בבבא משנה
גמליאל. שם).3)בן (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע קמא4)כגון התנא כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב אינו אבל

המתחיל דיבור שם (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין") ("גרמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא
בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון מן לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב (שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי
הייתה לא והלוקח מו) קטן סימן רלב סימן (סמ"ע אלו לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד והלכו ונרקבו הלוקח

שם). (רשב"ם אלו מזרעים הנאה כל הרי5)לו לאכילה, עומדים שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש התנה שלא שאף
לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו היא6)זה הצמיחה אי שסיבת מניחים אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם, שמן

מ קטן סימן שם והטור, הרא"ש בשם (סמ"ע עצמם הדמים.7)ז).בזרעים את להחזיר חייב צב.8)אינו בתרא בבבא משנה
קמא. תנא לזריעה.9)כדברי כמו לאכילה שווה במידה לאכילה".10)שעומדים רובם "שעומדים (רלב): הטור לשון

לאכילה.11) נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה שלא בהתאם12)שכיוון הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף
הרוב". אחרי בממון הולכים "אין אותו.13)לכלל: אוכלים אדם בני מקצת מביא14)כלומר, שביטולו במקח, תנאי כל כמו

המקח. כלפנינו.15)לביטול דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו דינם לרפואה רק נמכרים מהנאמר16)שאם
ואין הזרעים, הפסד ניכוי ללא שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא לזרע קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, הזריעה פעולת שמתוך לזה אחראי א,17)הלוקח שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד לדעת
הגיוני יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה אבל כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש, המוכר ידע ששם
המקח את להחזיר יתר למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים, את לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
עוז"). ("מגדל וכדומה הדרכים שיבוש לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר צריך כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו.

ד.18) הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו לא ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש (כסףֿמשנה מום בו שיש
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מֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי ׁשּמֹוליכֹו19- הֹודיעֹו לא אם אבל . ְֲֲִִִִֵֵֶָֹ
זה הרי - מּום ּבֹו ׁשם ונמצא והֹוליכֹו, אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

לּמֹוכר ּבמּומֹו הּמקח ׁשּיחזיר עד לֹוקח, .20ּברׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ
הרי„. - נגנב אֹו אבד ּכ ואחר מּום, ּבֹו ונמצא מקח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח

הּלֹוקח ּברׁשּות התליע21הּוא ואם לּמֹוכר. הּמקח ׁשּיחזיר עד , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
הּזמן אר מחמת היה22ונפסד ואם הּמֹוכר. ּברׁשּות זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לּמֹוכר להֹודיע לֹוקח.23לֹו ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹ
ונמצא24הּמֹוכר‰. לחברֹו לֹו:26נגחן25ׁשֹור לֹומר יכֹול - ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ל מכרּתיו אמּורים27לׁשחיטה ּדברים ּבּמה ּבׁשהיה28. ? ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ולחריׁשה לׁשחיטה קֹונה יֹודע29הּלֹוקח היה אם אבל ;30 ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבלבד לחריׁשה קֹונה טעּות31ׁשהּוא מקח זה הרי וחֹוזר.32- , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Âלטביחה33הּמֹוכר לחברֹו ונמצאת34ּבהמה ּוׁשחטּה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּבוּדאי35טרפה נֹודע אם טרפה36, הרי37ׁשהיתה - ּכׁשּלקחּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מּכאן הּדמים. את הּמֹוכר ויחזיר הּׁשחּוטה, את לֹו מחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָזה
למד בֹו38אּתה ועּׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ּדבר ׁשהּמֹוכר , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

אחר מּום לֹו39הּלֹוקח ׁשּיּודע עּׂשה40קדם אם הראׁשֹון: הּמּום ִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּׁשחט זה ּכגֹון לעּׂשֹותֹו, ׁשּדרּכֹו ּפטּור;41דבר - הּטרפה את ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קדם אחר מּום ועּׂשה ׁשּנה [הראׁשֹון]42ואם הּמּום לֹו ׁשּיּודע ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
הּמּום ּדמי ּומׁשּלם לבעליו, הּמקח מחזיר ׁשעּׂשה.43- ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Êחלּוק44קנה מּמּנּו לעּׂשֹות ּוקרעֹו נֹודע45בגד ּכ ואחר , ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקריעה מחמת הּקרעים46הּמּום את לֹו מחזיר ּתפרֹו47- . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

הׁשּביח אם הּמּום, נֹודע ּכ הּתפירה48ואחר ׁשבח נֹוטל -49 ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹוכר. ְִֵֵֵֶַַָֹמן

.Áקרקע נראה50הּמֹוכר זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּכל מחזיר - לּבעלים קרקע להחזיר רצה אם מּום, ּבּה ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלֹו

ׁשאכל חצר51הּפרֹות היה ואם להעלֹות52. צרי - ּבּה ודר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּׂשכר. ָָלֹו
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או19) ג].[כדין הלכה שכירות מהלכות י בפרק ראה הכלי, לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר פשתן20)מן זרע כקונה זה שהרי
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה (למעלה לזריעה אותו שקונה הודיעו דין21)ולא טעות מקח [שבכל

שלא פי על ואף המום, על לו הודיע כשלא והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו משתמש שהרי כשוכר, הלוקח
ג. הלכה למעלה ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת ובכל בידו זאת ובטור22)היה הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד

הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם ט הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב): שאז23)(סימן
המקח. את מציל המוכר כרב.24)היה ולא כשמואל צב. בתרא המכירה25)בבא לפני שעוד המכירה אחרי שנתברר היינו,

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור (שם רשב"ם ועיין נגחן. ואינו26)היה בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל רגיל
לשחיטה. אלא שקונים27)ראוי אנשים מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים שרוב ואף שמואל. של המימרא לשון

הרשב"ם של ובלשונו הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל בהתאם זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה,
לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון לו): לומר יכול המתחיל (דיבור
ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על מחצה שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין שמכיוון לך), מכרתיו
טעות מקח בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו: שם
למעלה כחכמים שסובר משום אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור שווה לשחיטה ששור בזמן שהמדובר ומתרץ הוא),

כאן. משנה ובמגיד צב. בתרא בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן (ראה ראייה הדמים שאין שיכול28)(עז:)
לך". מכרתיו "לשחיטה ומשני29)לטעון: המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב] טבח שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ולהכי). להכי דזבין לנכסתא).30)בגברא המתחיל דיבור שם (רשב"ם זה את זה מכירים (רשב"ם31)שהם אדמה עובד שהוא
לחרישה.32)שם). שקונה במפורש הותנה עו:33)כאילו וכתובות נֿנא, כי34)חולין לשחיטה, מפורש שהותנה ודווקא

כמו ודעתו, "לטביחה", המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא שהרי לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת
לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), אות רלב, (סימן ה"נתיבות" אף35)שמסביר סירכא, של טריפות אפילו טריפות, מיני כל

מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות היה חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר שכיח דבר שהיא
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה כבר36)(באר נולדה שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,

טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת תוך קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים טריפה37)שלושה ספק ואפילו
וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח), קטן סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו יב), סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א

מום. זה הרי סוף סוף שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול שאיֿאפשר הקודם.38)אחרי כגון39)מהדין
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה לחרישה אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט אבל40)כאן,

לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש זה הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה לשחיטה.41)אם שעמדה אחרי
"ואם42) בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה ט"ו פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום "אחר" רומי: בדפוס

וכו'. המקח" מחזיר לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום ועשה ה)43)שנה קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב הוא - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, ההלכה44)מהסס מראש נלמד זה גם

משנה). (מגיד המום.46)כתונת.45)הקודמת את לגלות איפשרה מלכתחילה,47)שהקריעה לקריעה עמד שהבגד אחרי
שלאחריה. התפירה למען בקריעה הכרח הבגד.48)שיש ערך עלה התפירה המקח49)שלרגל בעד שילם שאם למשל, היינו,

ונוסף שלו, לירות העשר את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה בגלל אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד על התפירה שהעלתה אחת לירה עוד עובדות50)לזה של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא

שאכל הפירות את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות אף חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן: ומימרות,
כדין. סעיף51)שלא שם (סמ"ע כריבית שאכל והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו את בחזרה מקבל הלוקח שהרי

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות ו בפרק רבינו בדברי וראה לג) דומה.52)קטן נושא על סד. שם משנה
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.Ëהּמקח53הּמֹוכר ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמּום אֹותֹו הּדמים.54מחמת את מחזיר זה הרי - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.(È)טֹוחנֹות55[ּכיצד לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר [?56, ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
כּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו

יֹודע היה ולא ּברעב57ואֹוכלין, ׁשּמת עד אֹוכל, אינֹו ׁשּזה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּנבלה את לֹו מחזיר זה הרי הּדמים.58- את זה ויחזיר , ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואינֹו לזה ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח סרסּור, הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיה

נׁשּבע הּסרסּור הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמקח ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשהה
ויּפטר זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת על59ׁשבּועת ׁשהיה מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשֹור לבּדק ׁשּימּות,60הּלֹוקח קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ולא הֹואיל הראׁשֹון; הּמֹוכר על מחזירֹו הּסרסּור ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹויהיה

עצמֹו61עּׂשה על הפסיד הּלֹוקח הּוא בזה.62, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
.·Èהּבכֹור את לֹו63הּׁשֹוחט ונֹודע הראהּו64ּומכרֹו, 65ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדמים66לממחה את לֹו ויחזיר אכל, - ּׁשאכל מה :67; ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
יקּבל68והּנׁשאר - הּלקֹוחֹות ּביד הּבּׂשר להם69מן ויחזיר , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה את הּׁשֹוחט וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
אכל - ּׁשאכל מה ּׁשּלא70טרפה: ּומה הּדמים; את לֹו ויחזיר , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּטּבח הּבּׂשר את יחזיר - הּדמים.71אכל את לֹו ויחזיר , ְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
.‚Èהּלֹוקח ׁשהאכילֹו72מכר אֹו לנכרים, טרפה ׁשל זה ּבּׂשר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּטרפה ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - לֹו73לכלבים ויחזיר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּמֹותר את בזה74הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן .75. ְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Èלחברֹו ּבּׂשר ונמצאּו76הּמֹוכר ּפרֹות ּבכֹור, ּבּׂשר ונמצא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
נס77טבלים יין ונמצא יין לֹו78, ויחזיר אכל, ּׁשאכל מה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאת
דינֹו הּוא ּבכרת79ּכ אּסּורֹו ׁשהיה ּבין אּסּורֹו80, ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבלבד אכילתֹו81ּבלאו ׁשאּסּור לחברֹו ּדבר הּמֹוכר אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים הּפרֹות,82מּדברי את מחזיר - קּימין הּפרֹות היּו אם : ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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לה.53) מסביב וטריא והשקלא מב: מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך היה54)נלמד לא עליו, ידע לא שהלוקח שאחרי
המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה הנזכרת.55)זהיר העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית ועיין56)היא שיניים,
יח). סעיף (רלב ערוך לשולחן הרמ"א -57)פירוש יא) הלכה להלן (כמפורש מקודם לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי המום מן ידע שהמוכר אחרי
יא. צריך58)הלכה לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון המוכר יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה להחזיר59)שהבהמה חייב שהסרסור אומרים ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
הסוגייה. בפירוש תלויות אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות לו אין נתאנה, הוא "אמנם שהוא60)שאם אחרי

לבדוק. לסרסור זמן היה שלא הבדיקה.61)יודע פעולת בדבר62)את פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום אבל
הכסף, את ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא הלוקח ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון כלל,

לזה. יסכים רבינו גם ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אפילו63)אף אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
למומחה המום את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום, בו שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,

בכורות). מהלכות ג פרק אף66)המוכר.65)ללוקח.64)(ראה מומו את הראה כך ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין
כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות שמת כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא ונשחט הואיל - גלוי מום שהוא פי על

כח.). בבכורות להלן67)מאיר וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר שהאכילו אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. עוז.68)בהלכה במגדל וראה הראב"ד לפני שהיה בספר חסר היה הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן

כלומר,69) שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך בשולחן העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שמותרת טריפה אבל לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו ואסור הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - ההלכה) בסוף (להלן לטבח להחזירה מותר בשר70)בהנאה את הלוקח אכל בינתיים אם כלומר,
כלום. מפסיד הוא אין - בכור.71)הבכור בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו שם.72)והוא משנה זה שם:73)גם במשנה

יותר בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את רק הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה", דמי "ישלמו
שאם זה, על חשבון איתו ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק ורבינו מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר מבשר

שם). טוב יום (תוספות כלום מפסיד המוכר אין הרגיל במחיר מכירת74)מכרו בעל שקיבל הדמים את בידו יעצור הלוקח
בזה. שהטעהו אחרי הזה, ההפרש את המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים בין הפרש יש ואם הטריפה,

לו75) להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי הלוקח מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה, שמותר בדבר
שם). טוב יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע כלום הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון דמיו,

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מן77)ברייתא באכילה האסורים בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו שכתב מה [לפי
(פרק לשיטתו ורבינו כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל שאיסור בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה,

התורה]. מן פירות שתרומת ט) הלכה מעשר מהלכות להלן.78)א ראה גויים, של יינם סתם הכשיל79)ובעניין אם שרק
ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג שהיא פי על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו. - תורה באיסור חבירו את

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו גורמת אדרבה ונמצאו80)אלא פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן מכר כגון
אלא כזה חיוב שאין מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו הזכיר [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
וחומש קרן תשלומי חיוב יש ושם א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים בחלה ומעשרות, בתרומות בתרומה,

י]. הלכה תרומות מהלכות י בפרק רבינו כתב זה ודין האוכל וטריפה.81)על נבילה מזה82)כגון, הוא רבינו דברי מקור
הוזכר לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים הדברים וטבלשבשורת בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים אלא ו

רבינו שכתב כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם גם נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים או
משנה). (מגיד ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק
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.Ëהּמקח53הּמֹוכר ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמּום אֹותֹו הּדמים.54מחמת את מחזיר זה הרי - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.(È)טֹוחנֹות55[ּכיצד לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר [?56, ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
כּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו

יֹודע היה ולא ּברעב57ואֹוכלין, ׁשּמת עד אֹוכל, אינֹו ׁשּזה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּנבלה את לֹו מחזיר זה הרי הּדמים.58- את זה ויחזיר , ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואינֹו לזה ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח סרסּור, הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיה

נׁשּבע הּסרסּור הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמקח ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשהה
ויּפטר זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת על59ׁשבּועת ׁשהיה מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשֹור לבּדק ׁשּימּות,60הּלֹוקח קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ולא הֹואיל הראׁשֹון; הּמֹוכר על מחזירֹו הּסרסּור ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹויהיה

עצמֹו61עּׂשה על הפסיד הּלֹוקח הּוא בזה.62, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
.·Èהּבכֹור את לֹו63הּׁשֹוחט ונֹודע הראהּו64ּומכרֹו, 65ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדמים66לממחה את לֹו ויחזיר אכל, - ּׁשאכל מה :67; ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
יקּבל68והּנׁשאר - הּלקֹוחֹות ּביד הּבּׂשר להם69מן ויחזיר , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה את הּׁשֹוחט וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
אכל - ּׁשאכל מה ּׁשּלא70טרפה: ּומה הּדמים; את לֹו ויחזיר , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּטּבח הּבּׂשר את יחזיר - הּדמים.71אכל את לֹו ויחזיר , ְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
.‚Èהּלֹוקח ׁשהאכילֹו72מכר אֹו לנכרים, טרפה ׁשל זה ּבּׂשר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּטרפה ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - לֹו73לכלבים ויחזיר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּמֹותר את בזה74הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן .75. ְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Èלחברֹו ּבּׂשר ונמצאּו76הּמֹוכר ּפרֹות ּבכֹור, ּבּׂשר ונמצא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
נס77טבלים יין ונמצא יין לֹו78, ויחזיר אכל, ּׁשאכל מה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאת
דינֹו הּוא ּבכרת79ּכ אּסּורֹו ׁשהיה ּבין אּסּורֹו80, ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבלבד אכילתֹו81ּבלאו ׁשאּסּור לחברֹו ּדבר הּמֹוכר אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים הּפרֹות,82מּדברי את מחזיר - קּימין הּפרֹות היּו אם : ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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לה.53) מסביב וטריא והשקלא מב: מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך היה54)נלמד לא עליו, ידע לא שהלוקח שאחרי
המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה הנזכרת.55)זהיר העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית ועיין56)היא שיניים,
יח). סעיף (רלב ערוך לשולחן הרמ"א -57)פירוש יא) הלכה להלן (כמפורש מקודם לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי המום מן ידע שהמוכר אחרי
יא. צריך58)הלכה לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון המוכר יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה להחזיר59)שהבהמה חייב שהסרסור אומרים ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
הסוגייה. בפירוש תלויות אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות לו אין נתאנה, הוא "אמנם שהוא60)שאם אחרי

לבדוק. לסרסור זמן היה שלא הבדיקה.61)יודע פעולת בדבר62)את פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום אבל
הכסף, את ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא הלוקח ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון כלל,

לזה. יסכים רבינו גם ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אפילו63)אף אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
למומחה המום את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום, בו שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,

בכורות). מהלכות ג פרק אף66)המוכר.65)ללוקח.64)(ראה מומו את הראה כך ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין
כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות שמת כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא ונשחט הואיל - גלוי מום שהוא פי על

כח.). בבכורות להלן67)מאיר וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר שהאכילו אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. עוז.68)בהלכה במגדל וראה הראב"ד לפני שהיה בספר חסר היה הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן

כלומר,69) שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך בשולחן העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שמותרת טריפה אבל לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו ואסור הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - ההלכה) בסוף (להלן לטבח להחזירה מותר בשר70)בהנאה את הלוקח אכל בינתיים אם כלומר,
כלום. מפסיד הוא אין - בכור.71)הבכור בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו שם.72)והוא משנה זה שם:73)גם במשנה

יותר בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את רק הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה", דמי "ישלמו
שאם זה, על חשבון איתו ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק ורבינו מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר מבשר

שם). טוב יום (תוספות כלום מפסיד המוכר אין הרגיל במחיר מכירת74)מכרו בעל שקיבל הדמים את בידו יעצור הלוקח
בזה. שהטעהו אחרי הזה, ההפרש את המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים בין הפרש יש ואם הטריפה,

לו75) להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי הלוקח מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה, שמותר בדבר
שם). טוב יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע כלום הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון דמיו,

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מן77)ברייתא באכילה האסורים בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו שכתב מה [לפי
(פרק לשיטתו ורבינו כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל שאיסור בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה,

התורה]. מן פירות שתרומת ט) הלכה מעשר מהלכות להלן.78)א ראה גויים, של יינם סתם הכשיל79)ובעניין אם שרק
ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג שהיא פי על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו. - תורה באיסור חבירו את

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו גורמת אדרבה ונמצאו80)אלא פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן מכר כגון
אלא כזה חיוב שאין מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו הזכיר [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
וחומש קרן תשלומי חיוב יש ושם א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים בחלה ומעשרות, בתרומות בתרומה,

י]. הלכה תרומות מהלכות י בפרק רבינו כתב זה ודין האוכל וטריפה.81)על נבילה מזה82)כגון, הוא רבינו דברי מקור
הוזכר לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים הדברים וטבלשבשורת בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים אלא ו

רבינו שכתב כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם גם נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים או
משנה). (מגיד ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק
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לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכל, - אכלן ואם ּדמיו; את ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹוטל
מּדבריהם83כלּום ּבין תֹורה מּדברי ּבין הניה, אּסּורי וכל .84 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ

ּכלל מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את מחזיר -85. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר בּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע
- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
יפֹות רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
מהן, למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף יפֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצאּו
- ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
אֹונאה. ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

לבנה·. לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית חּטים הּמֹוכר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשל ׁשקמה, ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחמּתית; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָונמצאת
- יין ונמצא חמץ חמץ, ונמצא יין זית; ׁשל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשקמה
ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו, הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
מכר טעּות. מקח זה הרי - מחמיץ ׁשּיינֹו ידע ואם לֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
לֹו אמר אם והחמיץ: מֹוכר, ׁשל ּבקנקּניו הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָלֹו
יינ הרי לֹו: ואֹומר מחזיר, - והחמיץ ,'צרי אני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ'למקּפה
מעט. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו, קניתי לא ׁשאני !ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוקנקּני
אֹומר ׁשהרי להחזיר; יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה אמר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹואם
ׁשּיחמיץ. עד לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו, ׁשתית לא לּמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹלֹו:

מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָוהחמיצה:
הּלֹוקח. ּברׁשּות - ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר,

ל‰. יין ׁשל חבית מעט,הּמֹוכר מעט למכרּה ּכדי חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנה ואם לּמֹוכר. חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהחמיצה
מכר ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
מחברֹו יין ׁשל חבית המקּבל וכן הּלֹוקח. ּברׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם ׁשהּגיע וקדם ׁשם, למכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכדי
מּפני הּמֹוכר; ּברׁשּות זה הרי - החמיצה אֹו הּיין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוזל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהחבית
.Âלֹו להעמיד חּיב - ל מֹוכר אני מבּׂשם יין לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהאֹומר

ׁשנה מּׁשל לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יׁשן יין לֹו: אמר עצרת. ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעד
יחמיץ ולא ׁשּיעמד וצרי ׁשנים. ׁשלׁש מּׁשל - מיּׁשן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשעברה.
הּמדינה. ּכמנהג הּכל - ידּוע מנהג ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

.Ê,למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר
עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּכבר אּלא טֹוב יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה

יקּבל. לא - זה על יתר להׁשּתּנֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹהתחיל
.Áׁשאמר אֹו למקּפה, ל מֹוכר אני יין ׁשל מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

יפה ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יין ׁשל חבית ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלֹו:
יין לֹו נֹותן - יין ׁשל זה מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוראּוי
לֹו: אמר יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנמּכר
חמץ, ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,ל מֹוכר אני זה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻמרּתף

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִִֵֵֶַָֹהּגיעֹו.
.Ëקֹורת אֹו: ,ל מֹוכר אני עץ ׁשל ערבה לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - ל מֹוכר אני הּבד ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבית
ערבה אּלא הּבד, ּבית לקרֹות ׁשראּוי קֹורה אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָערבה,
אֹומר הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתם, הּבד ּבית קֹורֹות אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבצּורתּה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבד'. ּבית קֹורת 'זֹו אֹו ערבה' ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹ'זֹו
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את‡. לגנב אֹו ּוממּכר ּבמקח אדם ּבני את לרּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאסּור
זה. ּבדבר ׁשוים יּׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדעּתם.
לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו - מּום ּבממּכרֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהיה

אסּור. - ּבדברים הּברּיֹות ְְִִִַַַָָּדעת
הּכלים·. את ולא הּבהמה את ולא האדם את מפרּכסין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּכגֹון החדׁשים, מפרּכסין אבל ּכחדׁשים; ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיׁשנים
צרכיו. ּכל וייּפה ויגהץ ְִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשּוף

ּבהן,‚. וכּיֹוצא חזרין ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
הּפנים את צֹובעין ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכדי
את ׁשֹורין ולא הּקרבים, את נֹופחים ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׂשרק
ואין אסּורין. אּלּו בדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבּׂשר
ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ּבכלל לנכרי נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמֹוכרין

ּכׁשחּוטה. ְְִֶָאצלֹו
ׁשאינֹו„. הּמגּורה; ּפי על לא אבל הּגריסין, את לבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמּתר

לחנוני ּומּתר ּברּור. הּכל ׁשהּוא וידּמה העין, את ּכגֹונב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות, לּתינֹוקֹות ואגֹוזים קליֹות ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלחּלק

מּׁשער ּופֹוחת מּמּנּו;אצלֹו; ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואין

ואין‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין
והחדׁשים ּביקר היׁשנים אפּלּו ּבחדׁשים. יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי
לערב ׁשהּתירּו הּוא ּביין ליּׁשנן. רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבזֹול;
היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ּבלבד, הּגּתֹות ּבין ,ּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָקׁשה
טעמֹו הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ּבכל לערב מּתר - נּכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטעמֹו

אֹותֹו. לערב מּתר ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְִִֵֵַַַָָָֻמרּגיׁש
.Âלא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין

ּפי על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו, ּכן אם אּלא ּבחנּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹימּכרּנּו
מים להטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ׁשּמרּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹות. ּבין ׁשּיהיה והּוא יטיל, - ְְְִִִִֵֶֶַַָּביין
.Êמחמׁש אחד; ּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות מחמׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּתּגר

לערב. יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; מגּורה לתֹו ונֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּגרנֹות
.Áּכל ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין ׁשמרים, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ג).83) קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות כלל עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור שהוזכר84)לפי נסך" ש"יין
משנה). (מגיד יינם" "סתם גם כולל שלו.85)בברייתא שאינו הנאה, איסור למכור יכול המוכר אין בו1)כלומר, נתבארו

והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר בזה שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל או דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי
זה.1)בו. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב רע בדבר דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

dxikn zekld - hay b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּור. - יֹום ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא.
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן - ּכלי אל מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאבל

.Ëמכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו - מזּקק ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג. מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל - סתם ׁשמן ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלֹו
ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל

מקֹום. ּבאֹותֹו הידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,
.Èׁשהּׁשמן ּבתׁשרי, מעֹות לֹו ּכׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מּפני גדֹולה, ׁשהיא ּתׁשרי, ּכמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה; הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אּלא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר מּפני קטּנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּבלבד. ְְִִַָָהּׁשמרים
.‡Èלכל קטנית רבע עליו מקּבל - לחברֹו חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר

עדׁשים סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל - ּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹסאה.
עליו מקּבל - ּתאנים לסאה. עפרּורית רבע עליו מקּבל -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
עליו מקּבל - ּפרֹות ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשר
האּלּו הּׁשעּורים על יתר מהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבע
ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּכל

ּכלּום. ּבהן ְֵֶֶָׁשאין
.·Èלהם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה. ּכמנהג הּכל - מנהג להם ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;
.‚Èּוברּורים מנּקים ּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו: מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים
אחר מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיּו אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,
ׁשל ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר ,לפיכ ׁשהּוא. ּכמֹות יּמכר -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַחברֹו
הרי יחזירּנּו! ּתאמר: ואם חּטים. ּבמּדת נמּכר היה - ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּניחֹו

ׁשהּוא. ּכל לערב אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èלכל מקּבל - מנהג ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון קנקּנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבגפרית. ועּׂשּויֹות נאֹות ׁשּיהיּו והּוא ּפיטסֹות. עּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמאה

ה'תשע"א שבט י"ג שלישי יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּבּה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר למֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
ּדין ּבּה ויׁש ׁשּיֹודיעֹו2עֹוררין עד ׁשהאחריּות3, ּפי על ׁשאף . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נתּבע4עליו ויהיה לּדין ויֹורד מעֹותיו ׁשּיּתן רֹוצה אדם אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ֲִֵֵמאחרים.

מן5הּמֹוכר·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבהן6הּדרכים עליו7ׁשּקֹונין יצא ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּגדֹול8מערערין מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

יבטל לפיכ הּתֹובעין. ּובאּו בֹו נהנה לא ׁשעדין ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּזה,
עם ּדין ויעּׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמקח,

נׁשּתּמׁש ואם ואפּלּו9המערערין. ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה הּמצר ּבֹו,10דׁש לחזר יכֹול אינֹו - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

המערערין עם ּדין עֹוּׂשה ּבּדין11אּלא מּידֹו הֹוציאּו ואם .12 ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
הּנטרפין ּכל ּכדין הּמֹוכר, על יחזר -13. ְְֲִִִֵַַַַָָֹ

הּמֹוכר‚. זה14ּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבאחריּותן הֹוציא15חּיב אם ּכיצד? הּלֹוקח16. מּיד הּמקח ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמֹוכר מן17מחמת ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האחריות1) מחמת המוכר על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר בו שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו
באחריות. שלא קנהו אם משפטי.2)וכן בירור ודורש בדין נתון עשה3)שהדבר טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים מקור

עימו" התעשקו "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו' עמיו בתוך
לא שהלוקח "וכיוון - עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים שיש עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י
בזה עוון יש שללוקח כיוון מזה גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם למכור למוכר שאסור נראה עשה, טוב

שהמוכר יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל הפסוק בהמשך שם עסיקין(וראה עליה ויצאו לחבירו קרקע
לרמות אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב). הלכה (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה החזיק שלא עד

שהלוקח4)אותו. הנ"ל, מציעא בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את לתבוע האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
וכנ"ל. מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן כל באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור צב:5)יכול כתובות

- באחריות אף השנייה: וללשון - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי: של מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא
בו". לחזור יכול אינו בה ומשהחזיק בו, לחזור יכול בה החזיק שלא ג).6)עד הלכה א פרק (למעלה וחזקה שטר אף7)כסף,

אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול אינו בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש שם שבגמרא פי על
השתמשות אלא אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי המועיל בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין, של חזקה
טעות, מקח זה והרי מזה גדול מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים שיצאו שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של
והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר המקח ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה, ונהנה בה השתמש כבר אם אבל

המערערים. עם להתדיין עליו שלהם.8)מקבל שהקרקע הנאה.9)טוענים של שעושין10)שימוש עפר של גדר הוא המצר
היא וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה עד זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר השדה, סביב

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל את חסך וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף שקנה11)הנאתו אף
המערערים עם להתדיין החובה - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות ותובע הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות

לך ואשלם טירפך "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו שלא זמן כל כי הלוקח, על כתבֿאישורמוטלת לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך (תפסו) שטרפו דין המוכר.12)מבית את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא תפסו אם אבל

יכול13) למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח כספי מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה
כספו, את המוכר יאכל שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים שיתפסו עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה טו:).14)ולא מציעא (בבא רבא של הלכות שגם15)סיכום מג: בתרא בבבא נראה כן
באחריות. המוכר חייב מטלטלים שהם וטלית להלן.16)בפרה ראה בעלֿחוב, או טוען17)מערער שהמערער כגון בקרקע,



קטו dxikn zekld - hay b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אסּור. - יֹום ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא.
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן - ּכלי אל מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאבל

.Ëמכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו - מזּקק ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
לג. מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג מקּבל - סתם ׁשמן ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלֹו
ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל

מקֹום. ּבאֹותֹו הידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,
.Èׁשהּׁשמן ּבתׁשרי, מעֹות לֹו ּכׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מּפני גדֹולה, ׁשהיא ּתׁשרי, ּכמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה; הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אּלא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר מּפני קטּנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּבלבד. ְְִִַָָהּׁשמרים
.‡Èלכל קטנית רבע עליו מקּבל - לחברֹו חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר

עדׁשים סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל - ּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹסאה.
עליו מקּבל - ּתאנים לסאה. עפרּורית רבע עליו מקּבל -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
עליו מקּבל - ּפרֹות ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשר
האּלּו הּׁשעּורים על יתר מהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבע
ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּכל

ּכלּום. ּבהן ְֵֶֶָׁשאין
.·Èלהם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה. ּכמנהג הּכל - מנהג להם ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;
.‚Èּוברּורים מנּקים ּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻיׁש

יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו: מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים
אחר מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיּו אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,
ׁשל ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר ,לפיכ ׁשהּוא. ּכמֹות יּמכר -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַחברֹו
הרי יחזירּנּו! ּתאמר: ואם חּטים. ּבמּדת נמּכר היה - ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּניחֹו

ׁשהּוא. ּכל לערב אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èלכל מקּבל - מנהג ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון קנקּנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבגפרית. ועּׂשּויֹות נאֹות ׁשּיהיּו והּוא ּפיטסֹות. עּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמאה

ה'תשע"א שבט י"ג שלישי יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּבּה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר למֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
ּדין ּבּה ויׁש ׁשּיֹודיעֹו2עֹוררין עד ׁשהאחריּות3, ּפי על ׁשאף . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נתּבע4עליו ויהיה לּדין ויֹורד מעֹותיו ׁשּיּתן רֹוצה אדם אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ֲִֵֵמאחרים.

מן5הּמֹוכר·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבהן6הּדרכים עליו7ׁשּקֹונין יצא ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּגדֹול8מערערין מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

יבטל לפיכ הּתֹובעין. ּובאּו בֹו נהנה לא ׁשעדין ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּזה,
עם ּדין ויעּׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמקח,

נׁשּתּמׁש ואם ואפּלּו9המערערין. ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה הּמצר ּבֹו,10דׁש לחזר יכֹול אינֹו - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

המערערין עם ּדין עֹוּׂשה ּבּדין11אּלא מּידֹו הֹוציאּו ואם .12 ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
הּנטרפין ּכל ּכדין הּמֹוכר, על יחזר -13. ְְֲִִִֵַַַַָָֹ

הּמֹוכר‚. זה14ּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבאחריּותן הֹוציא15חּיב אם ּכיצד? הּלֹוקח16. מּיד הּמקח ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמֹוכר מן17מחמת ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
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האחריות1) מחמת המוכר על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר בו שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו
באחריות. שלא קנהו אם משפטי.2)וכן בירור ודורש בדין נתון עשה3)שהדבר טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים מקור

עימו" התעשקו "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו' עמיו בתוך
לא שהלוקח "וכיוון - עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים שיש עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י
בזה עוון יש שללוקח כיוון מזה גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם למכור למוכר שאסור נראה עשה, טוב

שהמוכר יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל הפסוק בהמשך שם עסיקין(וראה עליה ויצאו לחבירו קרקע
לרמות אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב). הלכה (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה החזיק שלא עד

שהלוקח4)אותו. הנ"ל, מציעא בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את לתבוע האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
וכנ"ל. מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן כל באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור צב:5)יכול כתובות

- באחריות אף השנייה: וללשון - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי: של מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא
בו". לחזור יכול אינו בה ומשהחזיק בו, לחזור יכול בה החזיק שלא ג).6)עד הלכה א פרק (למעלה וחזקה שטר אף7)כסף,

אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול אינו בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש שם שבגמרא פי על
השתמשות אלא אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי המועיל בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין, של חזקה
טעות, מקח זה והרי מזה גדול מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים שיצאו שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של
והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר המקח ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה, ונהנה בה השתמש כבר אם אבל

המערערים. עם להתדיין עליו שלהם.8)מקבל שהקרקע הנאה.9)טוענים של שעושין10)שימוש עפר של גדר הוא המצר
היא וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה עד זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר השדה, סביב

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל את חסך וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף שקנה11)הנאתו אף
המערערים עם להתדיין החובה - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות ותובע הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות

לך ואשלם טירפך "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו שלא זמן כל כי הלוקח, על כתבֿאישורמוטלת לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך (תפסו) שטרפו דין המוכר.12)מבית את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא תפסו אם אבל

יכול13) למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח כספי מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה
כספו, את המוכר יאכל שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים שיתפסו עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה טו:).14)ולא מציעא (בבא רבא של הלכות שגם15)סיכום מג: בתרא בבבא נראה כן
באחריות. המוכר חייב מטלטלים שהם וטלית להלן.16)בפרה ראה בעלֿחוב, או טוען17)מערער שהמערער כגון בקרקע,



dxiknקטז zekld - hay b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ממּכר, ּבכל הּדין ּכ מחמתֹו. הּמקח נלקח ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
אפּלּו סתם. קנה אּלא זה, ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאף

ּבׁשטר הּקרקע זה18מכר הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאחריּות ּבאחריּותן; הּוא19חּיב סֹופר טעּות נזּכר .20ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּלֹוקח„. מּיד הּמקח ּבׁשהֹוציא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּמה
והיּו מּטלטלין, הּמקח ׁשהיה ּכגֹון יּׂשראל. ׁשל ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבית

גזּולין אֹו ּבעל21גנּובין ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח, מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

ּכֹוכבים העֹובד אם אבל מן22יּׂשראל. הּמקח ׁשהֹוציא הּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלהן ּבערּכאֹות ּבין הּמל ּבדין ּבין הּמֹוכר23הּלֹוקח, אין - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשהּמֹוכר טֹוען ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב
עּכּו"ם24ּגנב עדי והביא מּמּנּו, גזלּה אֹו זה ּכ25חפץ על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חּיב- הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ּכלּום; חּיב הּמֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין

אנס. ְֲֶַָֹּבאחריּות
לחברֹו‰. קרקע ׁשּיּולד26הּמֹוכר אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּוגזלּה עּכּו"ם ּבא אפּלּו לׁשּלם, חּיב יהיה זה 27ּבקרקע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּמֹוכר אם28מחמת אבל לׁשּלם. חּיב הּנהר29- 30נפסק ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּנהר ׁשחזר אֹו אֹותּה, מׁשקה ונעּׂשית31ׁשהיה ּבתֹוכּה לעבר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
זועה ׁשּבאה אֹו ּפטּור.32ּברכה, זה הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

לב על עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו
ׁשהתנה ּבעת הּפלא זה ּדבר מצּוי33הּמֹוכר ׁשאינֹו אנס וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּזה. הּתנאי ּבכלל ְְִֵֶַַַַאינֹו
.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ממֹון: ּתנאי לכל הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוהּוא

הידּועין, דברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָואין
ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והם הּתנאי, היה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבכללן

ְִֶָׁשהתנה.
.Êמּלחים34מעּׂשה ׁשּׂשכר למקֹום35ּבאחד ׁשמׁשמין להביא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

עד להם ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהם והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׁשמׁשמין ׁשהיּו36ׁשּיּגיעּו הּנהר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
מקֹום. אֹותֹו עד ּבהמה ּגּבי על אּלּו ׁשמׁשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻחּיבין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Áקרקע הּמֹוכר37הּמֹוכר והתנה עליו38לחברֹו, יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

נֹודע אפּלּו מּיד39אחריּות, ויצאת ּגזּולה הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
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לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו, שהוא במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא או שלו שהיא
אם אפילו מהם גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה מלווה מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת כי
רבינו). בדברי ד הלכה להלן (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם אלא מהלוקח לטרוף אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם

מהלוקח. לגזול הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין בטענה שלא ממנו וטרף בא ועם18)ואילו המכירה, תנאי כל ובו
האחריות. על ויתר שהלוקח הוכחה זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט נזכר לא שמואל19)זה של מימרא

מקומות). בכמה ועוד יד. מציעא יתפסו20)(בבא שאם הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר אדם שאין לפי
ולכתוב מעצמו להבין היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה ולא מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את
רש"י דברי לפי ד קטן סעיף שם (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של מפורשת הוראה ללא אף בשטר, אחריות

שם). מציעא מהם,21)בבבא גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים לאלו תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ג. הלכה למעלה הלכה22)ראה בידינו הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא כרב ולא מה. בתרא בבבא כאמימר

המוכר שאין אונס, זה והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם) (רשב"ם כבתראי
באחריותו. נושא ואינו בו, אם23)אשם גם באחריות המוכר חייב פפא ורב רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור

התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו בישראל גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות בזה והקשו הגוי אנסו
זה, על גם סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי הרי הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך ומתוך
ה (פרק הוא" דין - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו). קטן סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף
הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס שהגוי ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא זה אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה זאת ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם שהרי בתפיסתו, צודק הוא כי

שמח). (אור לה אחראי המוכר שאין המוכר.24)ללוקח, מחמת תופס שהוא בדיני25)ויוצא שגם ישראל, עדי הביא אם אבל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות חייב והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה תנאים,26)ישראל בהלכות פשוט דבר זה

ההלכה. שבהמשך השלילה מתוך יוצא משנה).27)וגם (מגיד בתנאי וכלול מצוי אונס זה בא28)שהרי כשהאונס דווקא
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה סמך ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון המוכר מחמת
איתו קשר להם שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי המוכר אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא

משנה). נכלל29)(כסף אינו שכיח שאיננו שאונס ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה הלכה רבא פסק עג. בגיטין
המתנה. דעת על זאת עלה לא שוודאי שכיח.30)בתנאי, אינו נהר ופסיקת שיש עז. מציעא בבבא אמרו בגיטין31)וכן הוא כן

רבינא. של במעשה מהלכות32)שם י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא" קטינא רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
וכן שם) משנה (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים כמו בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה ברכות
אלא לפרשה אין כאן "זוועה" אבל ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות כרבנן וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש

אדמה]. באו33)רעידת שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם, אחראי המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו ואילו
משנה). (כסף תנאו בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך - המוכר שם.34)מחמת שתפקידם35)גיטין [כנראה

גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין את להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר, ההולכה רק לא היה
המוכרים עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על שיוליכו אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם הספינות

המלחים]. עם מלכא.36)ולא נהר איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך סכר שנעשה מובא שם בבא37)בגמרא
מד: ג).38)בתרא הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות, המוכר חייב התנאי, כרב39)ולולא ולא זביד כרב

dxikn zekld - hay b"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹומר צרי ואין ּכלּום. חּיב הּמֹוכר אין - ּבא40הּלֹוקח אם ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום. לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים .41ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ëׁשּמכר ּבאחריּות42ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון לוי43ּׂשדה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

רצה44והֹוציאּה אם ׁשמעֹון, ּדין45מּיד לעּׂשֹות עם46ראּובן ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עֹוּׂשה - והרי47לוי ?ול ּלי מה לֹו: לֹומר לוי יכֹול ואין , ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אחריּות עלי רצֹוני48אין אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ! ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
עלי ּתרעמת לׁשמעֹון ּבגללי49ׁשּיהיה הפסיד ׁשהרי ,50. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Èׁשּמכר ּבא51ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון וחזרּׂשדה חריּות, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה

מּמּנּו ׁשמעֹון52אֹותּה על לחזר יכֹול אינֹו ּפי53- על ׁשאף ; ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
קּבל עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ׁשּלא54ׁשּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא ּבא55יהיה אם אבל ּבעל56לעצמֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
אביהם יעקב ׁשל ּבכל57חֹוב חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשמעֹון על האחריּות58הּדמים לֹו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ;59, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכלל. אחרים ׁשל אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוראּובן

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

אני‡. ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מקח, מחברֹו לקנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהמבּקׁש
זה והל ּבמנה, אּלא קֹונה איני אֹומר: והּלֹוקח ,ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם: החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו - החפץ לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאם
- סתם החפץ זה ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מאתים. לּתן ִִֵַַָָחּיב
ּתֹובע·. מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלֹוקח

מּמי יֹודע אינֹו והּוא הּמקח, ּבעל הּוא אני ואֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו
ויהיּו ּומסּתּלק, ּביניהם הּמקח ּדמי מּניח - לקח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהם

הּוא ואם אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו עד מּנחין ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּדמים
ׁשמים. ידי לצאת ּכדי ואחד, אחד לכל ּדמים נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד

על‚. ונׁשּבע ּבֹו וכפר אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ּמקח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח
ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשקר,
והּוא לי, ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא אני ואֹומר: אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתֹובע
ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע איני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:

ֲֵָעברה.
מכרּתי.„. לא ולזה מכרּתי לזה לֹומר: הּמקח ּבעל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמקח אין אם אבל ידֹו; מּתחת יֹוצא ׁשהּמקח ּבזמן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד. אחד עד הּוא הרי - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא
נטל אם ,לפיכ ּבעדּותֹו. נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכדין
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין ּכרחֹו, ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופסין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין ּבידֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמקח
חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מהן אחד וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

דמים. וחצי הּמקח חצי ְֲֲִִִֵֶַַָָונֹוטל
'לא‰. אֹומר וזה לי', 'מכרּת ואמר חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ראיתי ולא 'מׁשכּתי אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואמר
אחד ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו אֹומר והּמֹוכר זה', ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמּום
ׁשם היה 'לא אֹומר והאחד ּבינינּו', היה ּתנאי וכ ּכ' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמהם
מחברֹו הּמֹוציא ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּכלל' ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתנאי

הראיה. ְָָָָָעליו
.Âלהֹוצ ׁשּמבקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה יאלא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש אֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ואם הּסת. ׁשבּועת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּידֹו,
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - אחד עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעליו

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות, ּבדינר לי ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו מדברי נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף הכריע וכן שם), בתרא (בבא פפא
ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה הרגיש וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר גזילה של בערעור
- גזולה" הארץ שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות עליו יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי לפרש
מפורש. כן כשהתנה - וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה ולפי כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת

ט. הלכה להלן ראה שלו.40)אבל שאינו דבר לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן הלוקח41)שהרי שהרי
שם). (גמרא לו והסכים התנאי את (צבֿצג).42)קיבל וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא שם.43)בבא דאמרי" כ"איכא

באחריות. מכר אם שכן (וראה44)וכל כלום חייב המוכר אין זה באופן שאף ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת
האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא ח. הלכה מתדיין45)למעלה הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה המערערין, רשות46)עם אין כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין דבר כבעל להופיע
בהרשאה. אם כי דבר, כבעל רמב"ן).47)להופיע בשם משנה (מגיד המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר בקי והוא

כאן.כל48) דבר בעל אינך הרי עניינך, זה ומה מבחינה49)ומר, ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין אחריות, בלי מפורש: שהתנה שאף
מוסרית. מבחינה נקי הוא אין - סעיף50)הלכתית, רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן, לטעון יכול הנותן אין במתנה,

צאֿצב.51)א). (שם).53)מראובן.52)כתובות חמא בר כרמי ולא דעלמא54)כרבא, דאחריות "נהי שם: הרי"ף גירסת כן
- שמעון כלפי ראובן עליו קיבל לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה". קיבל לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא

קיבל. שכן וודאי - עליו? קיבל לא האם עצמו של יוציא55)אחריות חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון מכר עצמו הוא כלומר,
הוא דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם ראובן קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא משמעון המעות
מיד? לו להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי", למה מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו

וכו'".56) רבא "ומודה (שם): הסוגייה משנה).57)בהמשך (מגיד ראובן" של יעקב58)"אביו של חוב שבעל אומרים אנו ואין
עצמו. ראובן של חוב כבעל עצמו.59)דינו ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן הקנייה דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

מחלוקת1) כל וכן לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים, והלוקח המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו
אי אם וכן נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם לוקח.שיהיה ברשות או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום רע
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לֹומר צרי ואין ּכלּום. חּיב הּמֹוכר אין - ּבא40הּלֹוקח אם ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
ּתנאי ׁשּכל ּכלּום. לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבעל

קּים .41ׁשּבממֹון ְֶַָָ
.Ëׁשּמכר ּבאחריּות42ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון לוי43ּׂשדה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

רצה44והֹוציאּה אם ׁשמעֹון, ּדין45מּיד לעּׂשֹות עם46ראּובן ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ
עֹוּׂשה - והרי47לוי ?ול ּלי מה לֹו: לֹומר לוי יכֹול ואין , ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אחריּות עלי רצֹוני48אין אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ! ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
עלי ּתרעמת לׁשמעֹון ּבגללי49ׁשּיהיה הפסיד ׁשהרי ,50. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Èׁשּמכר ּבא51ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון וחזרּׂשדה חריּות, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה

מּמּנּו ׁשמעֹון52אֹותּה על לחזר יכֹול אינֹו ּפי53- על ׁשאף ; ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
קּבל עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ׁשּלא54ׁשּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא ּבא55יהיה אם אבל ּבעל56לעצמֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
אביהם יעקב ׁשל ּבכל57חֹוב חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשמעֹון על האחריּות58הּדמים לֹו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ;59, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכלל. אחרים ׁשל אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוראּובן

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

אני‡. ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מקח, מחברֹו לקנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהמבּקׁש
זה והל ּבמנה, אּלא קֹונה איני אֹומר: והּלֹוקח ,ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם: החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו - החפץ לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאם
- סתם החפץ זה ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מאתים. לּתן ִִֵַַָָחּיב
ּתֹובע·. מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלֹוקח

מּמי יֹודע אינֹו והּוא הּמקח, ּבעל הּוא אני ואֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו
ויהיּו ּומסּתּלק, ּביניהם הּמקח ּדמי מּניח - לקח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהם

הּוא ואם אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו עד מּנחין ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּדמים
ׁשמים. ידי לצאת ּכדי ואחד, אחד לכל ּדמים נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד

על‚. ונׁשּבע ּבֹו וכפר אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ּמקח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח
ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשקר,
והּוא לי, ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא אני ואֹומר: אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתֹובע
ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע איני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:

ֲֵָעברה.
מכרּתי.„. לא ולזה מכרּתי לזה לֹומר: הּמקח ּבעל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמקח אין אם אבל ידֹו; מּתחת יֹוצא ׁשהּמקח ּבזמן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד. אחד עד הּוא הרי - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא
נטל אם ,לפיכ ּבעדּותֹו. נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכדין
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין ּכרחֹו, ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופסין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין ּבידֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמקח
חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מהן אחד וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

דמים. וחצי הּמקח חצי ְֲֲִִִֵֶַַָָונֹוטל
'לא‰. אֹומר וזה לי', 'מכרּת ואמר חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ראיתי ולא 'מׁשכּתי אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואמר
אחד ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו אֹומר והּמֹוכר זה', ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמּום
ׁשם היה 'לא אֹומר והאחד ּבינינּו', היה ּתנאי וכ ּכ' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמהם
מחברֹו הּמֹוציא ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּכלל' ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתנאי

הראיה. ְָָָָָעליו
.Âלהֹוצ ׁשּמבקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה יאלא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש אֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ואם הּסת. ׁשבּועת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּידֹו,
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - אחד עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעליו

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות, ּבדינר לי ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו מדברי נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף הכריע וכן שם), בתרא (בבא פפא
ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה הרגיש וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר גזילה של בערעור
- גזולה" הארץ שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות עליו יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי לפרש
מפורש. כן כשהתנה - וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה ולפי כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת

ט. הלכה להלן ראה שלו.40)אבל שאינו דבר לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן הלוקח41)שהרי שהרי
שם). (גמרא לו והסכים התנאי את (צבֿצג).42)קיבל וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא שם.43)בבא דאמרי" כ"איכא

באחריות. מכר אם שכן (וראה44)וכל כלום חייב המוכר אין זה באופן שאף ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת
האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא ח. הלכה מתדיין45)למעלה הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה המערערין, רשות46)עם אין כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין דבר כבעל להופיע
בהרשאה. אם כי דבר, כבעל רמב"ן).47)להופיע בשם משנה (מגיד המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר בקי והוא

כאן.כל48) דבר בעל אינך הרי עניינך, זה ומה מבחינה49)ומר, ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין אחריות, בלי מפורש: שהתנה שאף
מוסרית. מבחינה נקי הוא אין - סעיף50)הלכתית, רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן, לטעון יכול הנותן אין במתנה,

צאֿצב.51)א). (שם).53)מראובן.52)כתובות חמא בר כרמי ולא דעלמא54)כרבא, דאחריות "נהי שם: הרי"ף גירסת כן
- שמעון כלפי ראובן עליו קיבל לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה". קיבל לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא

קיבל. שכן וודאי - עליו? קיבל לא האם עצמו של יוציא55)אחריות חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון מכר עצמו הוא כלומר,
הוא דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם ראובן קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא משמעון המעות
מיד? לו להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי", למה מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו

וכו'".56) רבא "ומודה (שם): הסוגייה משנה).57)בהמשך (מגיד ראובן" של יעקב58)"אביו של חוב שבעל אומרים אנו ואין
עצמו. ראובן של חוב כבעל עצמו.59)דינו ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן הקנייה דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

מחלוקת1) כל וכן לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים, והלוקח המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו
אי אם וכן נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם לוקח.שיהיה ברשות או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום רע
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הּבית ּובעל הּדינר, את ּתֹובע והחנוני הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמּנחין
- ּכיס לתֹו אֹותם והׁשלכּת הּדמים ל נתּתי לֹו: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹומר
ונֹוטל חפץ ּבנקיטת חכמים ּכתּקנת נׁשּבע הּלֹוקח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר מרׁשּות יצאּו ּוכבר הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּפרֹות,
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה הּלֹוקח, ּברׁשּות היּו ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרּבים.
הּסת נׁשּבע היה החנוני, ּברׁשּות עדין היה ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונפטר;

אצלֹו. ּפרֹותיו ְְֲִֵֶָָויּׁשארּו
.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻנתן

דמי הּוא עכׁשו לי ׁשּנתּת זה ּדינר החנוני: ואמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
ּפרֹות אבל ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָפרֹות
החנוני הרי - ל מכרּתים לא הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻאּלּו
ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר, היה ׁשּכ חפץ ּבנקיטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו מעֹולם. לֹו ׁשּמכרן לֹו הֹודה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלחנוני;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבחנּותֹו,
.Ëּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן

ׁשּמכרן הֹודה הּׁשלחני אם הרּבים: ּברׁשּות צבּורין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּמעֹות
ׁשּנתן חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹועדין
ׁשּמֹודה ּפי על אף לֹו, ׁשּמכרן הֹודה לא ואם הּמעֹות; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹונֹוטל
ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, דינר מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח
ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהֹוליכן

לחנּותֹו. מעֹותיו ויחזיר ְְֲֲִֵֶַַָחפץ,
.È,וילדה ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור ּפרה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי אֹומר וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת והּׁשפחה ּבאגם עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבסמטא,
הּפרה, ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין ׁשאין הּסת; אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על חפץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנקיטת

ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות
.‡Èואינם יֹודע', 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני אֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר זה יחלקּו. - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות
ּבּולד. הּטֹוען זכה - ׁשֹותק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר

.·È,ּׂשדֹות ׁשּתי אֹו וגדֹול, קטן עבדים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי
לקחּתי', 'ּגדֹולה אֹומר הּלֹוקח קטּנה, ואחת ּגדֹולה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
להביא הּלֹוקח על - ׁשּלקחּת' היא 'קטּנה אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּמֹוכר

קטן. אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראיה,
.‚Èזכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר ואם ּבּגדֹול. ְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר נׁשּבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהביא

קטן. ֶָָָאּלא
.„Èּברׁשּו הּספק ׁשּנֹולד מי ראיה.ּכל להביא עליו - תֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ֲֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור ׁשּמת עד החמֹור זה למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא

ּבׁשעת קּים חמֹורֹו ׁשהיה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָֹמׁשיכת

.ÂËנקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט
קדם נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - ּדם קרט עליה נמצא אם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש,
נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - הּמּכה ּפי הגליד אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשחיטה.
הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הגליד לא ׁשחיטה. קדם ימים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹספק,
יׁשּלם - ראיה הביא לא ואם הּספק; נֹולד ּברׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמֹוכר, ְְִֵֵֶַַַָהּדמים

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ידּוע,‡. מינֹו היה אם מסּים: ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמקנה
קנה; זה הרי - ידּוע ּומנינֹו ּומׁשקלֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאף

קנה. לא - ידּוע מינֹו אין ְִִֵַָָָֹואם
מרּתף·. ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו ערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ּׂשק ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני יין ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ולא ידּועה, הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף ,וכ ּבכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל
ממּכרֹו זה הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשקל
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּנמצא ּפי על אף ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקּים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבּׁשּוק, הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתם.

מֹוכר‚. אני זה ּבבית ּׁשּיׁש מה ּכל לחברֹו: האֹומר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
,וכ ּבכ ל מֹוכר אני זֹו ּבתבה ּׁשּיׁש מה וכל ,וכ ּבכ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני הּזה ּבּׂשק ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
אינֹו ׁשהרי לֹוקח, ׁשל דעּתֹו סמכה ׁשּלא קנין; ּכאן אין -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמּׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹודע

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָָֻּבקביא.
ּכּמה„. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעּׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן

וכל הּמכירה. ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
ׁשהיה ּכּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ּכמֹו ׁשּפרע, מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּׁשּוק

ְֵֶַׁשּבארנּו.
וכן‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אלמנּות ּבית אֹו לבנֹו חתנּות ּבית לֹו לעּׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע לֹו עֹוּׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
- טרקלין מקֹום לֹו מכר עּׂשר. על ׁשמֹונה עֹוּׂשה - ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּגדֹול
על עּׂשרה ׁשּתים - חצר ׁשל ּתרּבץ עּׂשר. על עּׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעֹוּׂשה
רחּבֹו. וחצי ארּכֹו ּכחצי - ּובית ּבית ּכל ורּום עּׂשרה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Âהמקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוּׂשה - קבּורה לֹו לעּׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו
מּכנגד ּוׁשנים מּכאן ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה קברים: ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשמֹונה
וכל ׁשׁש; על אּמֹות ארּבע - הּמערה מּדת לּמערה. ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ורּום טפחים, ׁשּׁשה ורחב ,אר אּמֹות ארּבע - וקבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹקבר
ּומחצה, אּמה הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבעה.

אּמֹות. ׁשּתי האמצעּיים הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָּובין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום1) [שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או מהותו ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר
בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו) את השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה אי בו לעשות

dxikn zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êּבּה להׁשקֹות מים אּמת מקֹום ּׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָהּמֹוכר
ׁשּתי ׁשרחּבּה אּמה ּׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלחין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבית
אּמת לֹו מכר ואם לאגּפיה. מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָאּמֹות,
אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ּבסילֹון ּבּה להׁשקֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי מּכאן אּמה ֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָוחצי
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
ּבעפר מתּקנן האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו זאת הּמים ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
אּמת להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל ּׂשדה; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּׂשדהּו. ּבתֹו ְִֵַַָהּמים
.Ëלֹו מכר יחיד ּדר אם ּׂשדהּו: ּבתֹו דר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור ׁשּיעמד ּכדי רחב, ּומחצה אּמֹות ׁשּתי לֹו נֹותן -ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
נֹותן - לעיר עיר ּבין דר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
- הרּבים דר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש רחב לֹו ְֵֵֵֶַַָֹנֹותן
.Èׁשּזה לי, ונראה ׁשעּור. לּה אין - הּקבר ודר הּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּדר

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ְִֵֵֶָָָּכמֹוכר
.‡È.קּבים ארּבעה ּבית לֹו נֹותן - למעמד מקֹום לֹו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמכר
.·Èלֹו נֹותן - ל מֹוכר אני ּוכתליה ּבֹור לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל ְְִֶַַָָֹֹרחב
.‚Èּומצר אר אחד מצר לֹו ּומצר לחברֹו, ּׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן קנה לא - אחד איׁש ׁשל האר היה אם קצר: ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד יקנה - ׁשנים ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור. ֹראׁש
.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר רּוחֹות, מּׁשתי ראּובן מצר לֹו: ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות. מּׁשתי ְְִִֵׁשמעֹון

.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
קנה. לא הרביעי מצר אבל ּכּלּה, הּׂשדה קנה - רביעי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמצר
ּדקלים, ׁשל רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואם
היה לא ואם הרביעי. הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואין
קּבין ּתׁשעה ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע, היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע, היה ׁשּלא אֹו קּבין; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּתׁשעה
מה ּכפי ּדין, לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואין

יעּׂשּו. נֹוטה ׁשּדעּתן דר לאיזֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגא"ם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלם; את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין. ׁשּיראּו ּוכמה לֹו, ּׁשּמסר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי
.ÊÈלֹו ׁשּמצר ּפי על אף גדֹולה, ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמצרים
ה אּלא קנה לא - ּבית הּואלבירה ׁשהּמצרים ּבלבד; ּבית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא לֹו: ּכֹותב היה - הּבירה ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו. ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומצר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָגדֹולה,

.ÁÈּׂשדֹות מעּוט - 'ל מֹוכר אני 'ּׂשדֹות לחברֹו ֲֲִִֵֵֵַָָָָהאֹומר
מּגּנֹות חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ּׂשדֹות' 'ּכל לֹו אמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָׁשּתים.
חּוץ ּופרּדסים, גּנֹות אפּלּו - 'נכסים' לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּופרּדסים.
עבדים אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו אמר ואם ועבדים. ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבּתים
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹּובּתים

הּמכר. ְִֶֶַַּבכלל
.ËÈל מֹוכר אני מּׁשורי וׁשֹור מּבּתי ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר

אחד ׁשּנפל אֹו הּׁשורים מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן -ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו ׁשּמת זה לֹו מראה - הּבּתים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמן

הּתחּתֹונה. ְַַַָעל
.Îׁשּתי והיּו ,ל מֹוכר אני חּיא דבי ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ׁשּבהן. הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׂשדֹות
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,ל מֹוכר אני ראּובן ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר
הּׂשדה זֹו אינּה הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה להׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן, ׁשל ׁשהיתה היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו,
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּמכרּתיה
ּכל וכן ראּובן. ׁשל קֹוראים העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹוכה

הּכל. ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּוא הּׁשם אחר הּל ּבזה ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
.·Îּכּמה ׁשמין - ל מֹוכר אני ּׂשדה חצי לחברֹו: ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר

חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּכחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - ל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻמֹוכר
הּגדר, מקֹום ּבחלקֹו לעּׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדמים.
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ׁשּׁשה רחב ּגדֹול אחד חריץ לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹוחּוצה
בּה הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהחריצין

בּה. ְֵַָוכּיֹוצא
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש חצי לחברֹו: ואמר ּׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

לי ׁשּיׁש הּׂשדה חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - ל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמכרּתי
[נחלקת, ׁשּמּמּנה ּׂשדה מצר לֹו: אמר רביע. אּלא קנה לא -ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
'ואּלּו לֹו אמר אם נחצית: ׁשּמּמּנה] אֹו נפסקת, ׁשּמּמּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו
קנה לא - מצריה לֹו מצר לא ואם חציּה; קנה - ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹמצריה'

קּבין. ּתׁשעה ּבית ְִִֵֶַָָאּלא

ה'תשע"א שבט י"ד רביעי יום

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
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ּבין2אין‡. ּבמכר, ּבין לעֹולם. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) והמוכר קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו, שאינו או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו
בעולם. שאינו בדבר והעניים ההקדש ודין ממש, בו לא,2)שאין או לעולם בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא

ואמוראים, תנאים של שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות ובשני ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק



קיט dxikn zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êּבּה להׁשקֹות מים אּמת מקֹום ּׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָהּמֹוכר
ׁשּתי ׁשרחּבּה אּמה ּׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלחין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבית
אּמת לֹו מכר ואם לאגּפיה. מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָאּמֹות,
אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ּבסילֹון ּבּה להׁשקֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי מּכאן אּמה ֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָוחצי
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
ּבעפר מתּקנן האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו זאת הּמים ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
אּמת להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל ּׂשדה; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּׂשדהּו. ּבתֹו ְִֵַַָהּמים
.Ëלֹו מכר יחיד ּדר אם ּׂשדהּו: ּבתֹו דר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור ׁשּיעמד ּכדי רחב, ּומחצה אּמֹות ׁשּתי לֹו נֹותן -ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
נֹותן - לעיר עיר ּבין דר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
- הרּבים דר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש רחב לֹו ְֵֵֵֶַַָֹנֹותן
.Èׁשּזה לי, ונראה ׁשעּור. לּה אין - הּקבר ודר הּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּדר

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ְִֵֵֶָָָּכמֹוכר
.‡È.קּבים ארּבעה ּבית לֹו נֹותן - למעמד מקֹום לֹו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמכר
.·Èלֹו נֹותן - ל מֹוכר אני ּוכתליה ּבֹור לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל ְְִֶַַָָֹֹרחב
.‚Èּומצר אר אחד מצר לֹו ּומצר לחברֹו, ּׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן קנה לא - אחד איׁש ׁשל האר היה אם קצר: ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד יקנה - ׁשנים ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור. ֹראׁש
.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר רּוחֹות, מּׁשתי ראּובן מצר לֹו: ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות. מּׁשתי ְְִִֵׁשמעֹון

.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
קנה. לא הרביעי מצר אבל ּכּלּה, הּׂשדה קנה - רביעי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמצר
ּדקלים, ׁשל רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואם
היה לא ואם הרביעי. הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואין
קּבין ּתׁשעה ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע, היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע, היה ׁשּלא אֹו קּבין; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּתׁשעה
מה ּכפי ּדין, לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואין

יעּׂשּו. נֹוטה ׁשּדעּתן דר לאיזֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגא"ם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלם; את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין. ׁשּיראּו ּוכמה לֹו, ּׁשּמסר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי
.ÊÈלֹו ׁשּמצר ּפי על אף גדֹולה, ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמצרים
ה אּלא קנה לא - ּבית הּואלבירה ׁשהּמצרים ּבלבד; ּבית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא לֹו: ּכֹותב היה - הּבירה ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו. ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומצר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָגדֹולה,

.ÁÈּׂשדֹות מעּוט - 'ל מֹוכר אני 'ּׂשדֹות לחברֹו ֲֲִִֵֵֵַָָָָהאֹומר
מּגּנֹות חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ּׂשדֹות' 'ּכל לֹו אמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָׁשּתים.
חּוץ ּופרּדסים, גּנֹות אפּלּו - 'נכסים' לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּופרּדסים.
עבדים אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו אמר ואם ועבדים. ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבּתים
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹּובּתים

הּמכר. ְִֶֶַַּבכלל
.ËÈל מֹוכר אני מּׁשורי וׁשֹור מּבּתי ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר

אחד ׁשּנפל אֹו הּׁשורים מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן -ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו ׁשּמת זה לֹו מראה - הּבּתים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמן

הּתחּתֹונה. ְַַַָעל
.Îׁשּתי והיּו ,ל מֹוכר אני חּיא דבי ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ׁשּבהן. הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׂשדֹות
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,ל מֹוכר אני ראּובן ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר
הּׂשדה זֹו אינּה הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה להׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן, ׁשל ׁשהיתה היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו,
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּמכרּתיה
ּכל וכן ראּובן. ׁשל קֹוראים העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹוכה

הּכל. ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּוא הּׁשם אחר הּל ּבזה ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
.·Îּכּמה ׁשמין - ל מֹוכר אני ּׂשדה חצי לחברֹו: ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר

חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּכחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - ל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻמֹוכר
הּגדר, מקֹום ּבחלקֹו לעּׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדמים.
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ׁשּׁשה רחב ּגדֹול אחד חריץ לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹוחּוצה
בּה הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהחריצין

בּה. ְֵַָוכּיֹוצא
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש חצי לחברֹו: ואמר ּׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה

לי ׁשּיׁש הּׂשדה חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - ל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמכרּתי
[נחלקת, ׁשּמּמּנה ּׂשדה מצר לֹו: אמר רביע. אּלא קנה לא -ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
'ואּלּו לֹו אמר אם נחצית: ׁשּמּמּנה] אֹו נפסקת, ׁשּמּמּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו
קנה לא - מצריה לֹו מצר לא ואם חציּה; קנה - ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹמצריה'

קּבין. ּתׁשעה ּבית ְִִֵֶַָָאּלא

ה'תשע"א שבט י"ד רביעי יום

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ּבין2אין‡. ּבמכר, ּבין לעֹולם. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) והמוכר קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו, שאינו או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו
בעולם. שאינו בדבר והעניים ההקדש ודין ממש, בו לא,2)שאין או לעולם בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא

ואמוראים, תנאים של שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות ובשני ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק



dxiknקכ zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּׂשדה3ּבמּתנה, ּׁשּתֹוציא מה ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ,ל מכּור ּׁשּתלד4זֹו מה ּתנּו ,ל נתּון ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לפלֹוני זֹו ּכלּום5ּבהמה קנה לא בזה.6- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
ּדקל·. ּפרֹות ּבֹו7הּמֹוכר לחזר יכֹול - לאחר8לחברֹו אף ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשמט ואם לעֹולם. הּפרֹות אין9ׁשּבאּו - ואכל הּלֹוקח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
מּידֹו לקּבל10מֹוציאין חּיב אין - מּׁשניהם ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּפרע .11מי ִֶַָ
הּפֹוסק‚. ׁשּבּׁשּוק12אבל ׁשער הּמין13על אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

לקנֹות חּיב - מֹוכר ּברׁשּות עליו מה14ׁשּפסק לּלֹוקח ולּתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּפרע מי מקּבל - חזר ואם .15ּׁשּפסק. ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבסלע,„. סאין ארּבע ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי
ׁשּבלים היּו והּוא16אם ׁשּפרע. מי לקּבל קנה זה הרי - ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

עלי'.17ׁשּיראה סֹומ 'הריני ּבּׁשּוק לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
- 'עלי סֹומ 'הריני לֹו אמר ולא ּבּגרן נראה לא אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאבל

דעּתֹו סמכה ׁשהרי18לא ׁשּפרע; מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אֹומר אחר19הּוא עם ּפסק ׁשּמא אּלּו.20: לחּטים צרי ואין , ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּוא‰. והרי נקנה, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדבר
לעֹולם ּבא ׁשּלא ּׁשאירׁש21ּכדבר מה ּכיצד? מכּור22. מאּבא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

זֹו ּׂשדה ,ל נתּון הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה מה ,ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָל
בזה.23לכׁשאּקחּנה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - ל קנּויה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
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משנה). (מגיד כשיטה" הלכה "אין בידינו: הלכתי וכלל בעולם, שלא דבר לחבירו מקנה שאדם אחת, ב"שיטה" למתנת3)שכולם
הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל, לא שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון רק ישנו מרע שכיב

נחמן. רב אמר המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא מכירה4)זו של הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
בשדה, מכר להדגים יותר ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא שהשדה משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, -

ח). קטן סעיף רט, סימן (סמ"ע, באילן מרע.5)ומתנה שכיב מתנת להלן6)זוהי ראה לעולם, הדברים שבאו לאחר אפילו
ב. כנ"ל.7)הלכה לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו מבחינה8)לפני אבל

הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי בלבד,מוסרית בדברים ונותן
שלפנינו]. למכירה שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי הוא בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו גמרא9)ראוי הוריד.

המקח.10)שם. מן לחזור הדבר רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם חזרו שלא זמן "מי11)שכל תקנו שלא
א. הלכה שלישי ופרק א הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו באופן אלא המחיר12)שפרע" לו פסק כלומר,

כסף. לו אלא13)ונתן ללוקח וליתן לקנות חייב אינו השער יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא אם דווקא
כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת כן לעשות אסור אדרבה
סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף תמורת כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה בזמן שפסק

יג). קטן סעיף דקלים14)רט ליה אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על בתרא דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
לאו ואם דקלים שני לו נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי תרי ליה יהיב
דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח מידי לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב זה ועל דקלים) שני לו ונותן קונה -
מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק שער על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב ברשותיה, מידי לההיא
הימנו כל לאו לו שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו פירות המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא נמי ותניא עב:)
הדבר [וברור שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא וכן שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
ליה). זבין המתחיל דיבור שם בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא שלא כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב

להלן]. א).15)וראה הלכה ז פרק (למעלה משיכה בלי בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר אם [כלומר,
ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם" בא שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו שאינו ש"דבר פי על ואף
קונה, של דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה לכשאקחנה סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה", זו
אני ודקלים "קרקע בדין יג הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא המין שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי
לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר זו קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף מדברי שם נטה שרבינו לך" מוכר

לקנותם]. שיוכל דעתו הקציר,16)סמך לפני מוקדם שער כלומר חריפא", "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. אחר17)כשהתבואה חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק, שער על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,

אין בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח של דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע מי מקבל כך
דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך הקניין.18)המוכר לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת המוכר19)וסמיכות

בלבו. חריף,20)אומר שער על כסף שנותן מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי דיהיב "מאן שם: אמרו כן
המוכר. מצד דעת סמיכות כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא שאם נותן, הוא לשלושה או בבא21)לשניים

טז: שם.22)מציעא מציעא בבבא והובאה ו פרק סוף בנדרים מפני23)תוספתא שקנה, רב של מימרא מציעא בבבא שם
לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר
הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה, - לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה לו: אמר אם אבל קנה,
אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג. הלכה למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו יעלה שוודאי
שגם מזה שנראה כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו רב
קנה סתם שבשדה רבינו דעת - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין מאיר רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה
ז, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי על החולקים חכמים לדעת אפילו
שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה שאמר מה מכוח אלא
הנוסחא רומי יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם שאמרו ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר מקנה

אביי"]. "אמר יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם שאמרו ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם

dxikn zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âמֹוריׁשֹו ׁשהיה למּכר25גֹוסס24מי ורצה למּות, ונטּוי ְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
קבּורה27מעט26מּנכסיו ּבצרכי הּדמים להֹוציא ,28ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עני והּבן יׁשּתהא29הֹואיל - וימּכר ׁשּימּות עד ימּתין ואם , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּׁשאירׁש מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים, ּתּקנּו ויתּבּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמת
לֹו ׁשאין עני צּיד וכן קּים. ממּכרֹו - ל מכּור הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאבי
הּיֹום מצֹודתי הּים מן ּׁשּתעלה מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

חּייו ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - ל .30מכּור ְְִִֵַַָָָָָ
.Êהאב31הּבן ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ׁשהרי32ואחר הּלקֹוחֹות; מּיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אביו אבי יֹורׁש וזה האב, בזה.33ּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Áקרקע ׁשּנתן ּגּבּה34מי על לֹו ונתן לחברֹו, מאה35מּתנה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבּׂשדה ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָדינרין:
ּבּדינרין הּנֹותן36זכה את מחּיבין אין - דינר לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לזה37לּתן ׁשהיה ראיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּמקנה מּטלטלין לׁשאר הּדין והּוא הּמּתנה. ּבעת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָדינרין
- הּנֹותן אֹו הּמֹוכר ּברׁשּות אינם אם קרקע: על אֹותם ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאדם

ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו דבר מקנה אדם ׁשאין קנה; .38לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëּפּקדֹון לֹו ׁשהיה מקנהּו39מי זה הרי - אחר ּבין40ּביד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ,41ּבמכר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבֹו ּכפר ואם קּים. ׁשהּוא ּבחזקת הּוא ׁשהפקד42והרי זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשאינֹו ׁשאבד, ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאצלֹו

אינּה43ּברׁשּותֹו נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל הּמלוה, אבל . ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
ׁשלׁשּתן. ּבמעמד אּלא להקנֹותּה יכֹול אדם ואין ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָָּבעֹולם,
מלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּוא
ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה; ּבכתיבה הּׁשטר את מקנה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר

ׁשּבֹו. ׁשעּבּוד לקנֹות הּנמסר ְְְִִִֶַָָָּדבר
.Èאין ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

ּכמי הּוא הרי עּבר ואפּלּו לעֹולם. ּבא ׁשּלא למי מקנה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻאדם
ּבנֹו, היה ואם קנה. לא - לעּבר והמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה - ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו .44הֹואיל ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי - מּמּני ׁשּתלדי לּבנים נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת בהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להם. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·Èקצת הקנה ּכלּום. הקנה לא - חּיה מּמיני למין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמקנה
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו

ּכלּום קנה לא - זה ּכעּבר אֹו זֹו, ּכבהמה לֹו:45קנה אמר . ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחצה קנה - זה ועּבר אּת אֹו זֹו, ּובהמה אּת .46קנה ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.‚Èׁשּיׁש דבר אּלא ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
מּמׁש נקנה.47ּבֹו אינֹו - מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
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דווקא,24) לאו שאביו רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה אמרו: שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
המת. כבוד משום הוא הטעם ירושלמי.25)שהרי בשם שם מוריש.26)רי"ף בשיעור27)של למכור מוצא אינו ואם

משנה). (מגיד הצורך מכפי יותר אף למכור יכול (הביאו28)מצומצם, הרא"ש ולדעת תכריכין, צרכי נזכרו שם, בירושלמי
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן אף ג) קטן סעיף ריא סימן חכמים29)הסמ"ע, תיקנו לא משלו, לו יש שאם

ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן ויש לאב אין שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה מכירתו שתהא
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים מסתימות30)מהלכות אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת

על אף אחד, ביום הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן סעיף (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
הרבה. ימים חיי בו שיהיה קנט.31)פי בתרא לעולם,32)בבא בא שלא דבר הוא שהרי המכירה. את לבטל יכול עצמו הבן גם

מכוח בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן ואילו שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו הוא שאם אלא
הקודמת, ההלכה של כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן ערוך ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
מטעם תוקף, יש אז שהרי הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן ועל גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו,
כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא המכירה חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן שאין מה זה, לקנין חכמים תקנת

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת באופן מכירה זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר למאן אף שהרי כך33)המת,
חייב אינו הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי את בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את הגדירו

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת לצרכי בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר (כוֿכז)34)אף בקידושין שאלו שלא
בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל - ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין "צבורים", צריך אם אלא

משנה. מגיד עיין שם).35)וברשותו, למעלה (ראה זו" קרקע גבי על אותם "קנה לו: אמר אגב.36)כלומר, לפי37)בקניין
משנה). (מגיד הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: ברשותו.38)הכלל שאינו דבר מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

בר שאינו דבר מקנה שאינו הדין שהוא להלן.ופשוט וראה שמואל39)שותו. לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הווה קד: קמא בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה "הוו עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בא

להלן). ראה בהלוואה, שהמדובר שמשמע זוזי" אלפי תריסר ז.40)מסיק הלכה ו פרק למעלה ראה קרקע, אגב אף41)בקניין
ממש. בביתו להלן.42)שאינו ראה כגזלן, הוא הרי נתייאשו43)שמעתה ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא אמרו כן

יכול שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם הבעלים
משנה). (מגיד הטעם מאותו ועיין44)להקנות מרע שכיב לבין בריא בין בזה הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא

אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה. מחלקים שיש משנה במגיד
(פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד) הלכה אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה בנו", אצל קרובה
אמירה, או לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא מועילה זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו

שם]. ומתנה זכייה בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם בא שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם כשם45)אבל
קנו. לא העובר או יקנה46)שהבהמה והאדם חצי תקנה שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון נחמן. כרב שם

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית האדם קניית תלה שלא ומכיוון עצם.47)חצי, גוף,



קכי dxikn zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âמֹוריׁשֹו ׁשהיה למּכר25גֹוסס24מי ורצה למּות, ונטּוי ְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
קבּורה27מעט26מּנכסיו ּבצרכי הּדמים להֹוציא ,28ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עני והּבן יׁשּתהא29הֹואיל - וימּכר ׁשּימּות עד ימּתין ואם , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּׁשאירׁש מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים, ּתּקנּו ויתּבּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמת
לֹו ׁשאין עני צּיד וכן קּים. ממּכרֹו - ל מכּור הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאבי
הּיֹום מצֹודתי הּים מן ּׁשּתעלה מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

חּייו ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - ל .30מכּור ְְִִֵַַָָָָָ
.Êהאב31הּבן ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ׁשהרי32ואחר הּלקֹוחֹות; מּיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אביו אבי יֹורׁש וזה האב, בזה.33ּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Áקרקע ׁשּנתן ּגּבּה34מי על לֹו ונתן לחברֹו, מאה35מּתנה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבּׂשדה ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָדינרין:
ּבּדינרין הּנֹותן36זכה את מחּיבין אין - דינר לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לזה37לּתן ׁשהיה ראיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּמקנה מּטלטלין לׁשאר הּדין והּוא הּמּתנה. ּבעת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָדינרין
- הּנֹותן אֹו הּמֹוכר ּברׁשּות אינם אם קרקע: על אֹותם ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאדם

ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו דבר מקנה אדם ׁשאין קנה; .38לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
.Ëּפּקדֹון לֹו ׁשהיה מקנהּו39מי זה הרי - אחר ּבין40ּביד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּוא ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ,41ּבמכר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבֹו ּכפר ואם קּים. ׁשהּוא ּבחזקת הּוא ׁשהפקד42והרי זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשאינֹו ׁשאבד, ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאצלֹו

אינּה43ּברׁשּותֹו נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל הּמלוה, אבל . ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
ׁשלׁשּתן. ּבמעמד אּלא להקנֹותּה יכֹול אדם ואין ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָָּבעֹולם,
מלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּוא
ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה; ּבכתיבה הּׁשטר את מקנה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר

ׁשּבֹו. ׁשעּבּוד לקנֹות הּנמסר ְְְִִִֶַָָָּדבר
.Èאין ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

ּכמי הּוא הרי עּבר ואפּלּו לעֹולם. ּבא ׁשּלא למי מקנה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻאדם
ּבנֹו, היה ואם קנה. לא - לעּבר והמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה - ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו .44הֹואיל ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי - מּמּני ׁשּתלדי לּבנים נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר

הּמּתנה, ּבׁשעת בהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להם. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·Èקצת הקנה ּכלּום. הקנה לא - חּיה מּמיני למין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמקנה
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו

ּכלּום קנה לא - זה ּכעּבר אֹו זֹו, ּכבהמה לֹו:45קנה אמר . ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחצה קנה - זה ועּבר אּת אֹו זֹו, ּובהמה אּת .46קנה ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.‚Èׁשּיׁש דבר אּלא ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
מּמׁש נקנה.47ּבֹו אינֹו - מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דווקא,24) לאו שאביו רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה אמרו: שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
המת. כבוד משום הוא הטעם ירושלמי.25)שהרי בשם שם מוריש.26)רי"ף בשיעור27)של למכור מוצא אינו ואם

משנה). (מגיד הצורך מכפי יותר אף למכור יכול (הביאו28)מצומצם, הרא"ש ולדעת תכריכין, צרכי נזכרו שם, בירושלמי
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן אף ג) קטן סעיף ריא סימן חכמים29)הסמ"ע, תיקנו לא משלו, לו יש שאם

ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן ויש לאב אין שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה מכירתו שתהא
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים מסתימות30)מהלכות אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת

על אף אחד, ביום הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן סעיף (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
הרבה. ימים חיי בו שיהיה קנט.31)פי בתרא לעולם,32)בבא בא שלא דבר הוא שהרי המכירה. את לבטל יכול עצמו הבן גם

מכוח בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן ואילו שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו הוא שאם אלא
הקודמת, ההלכה של כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן ערוך ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
מטעם תוקף, יש אז שהרי הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן ועל גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו,
כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא המכירה חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן שאין מה זה, לקנין חכמים תקנת

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת באופן מכירה זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר למאן אף שהרי כך33)המת,
חייב אינו הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי את בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את הגדירו

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת לצרכי בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר (כוֿכז)34)אף בקידושין שאלו שלא
בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל - ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין "צבורים", צריך אם אלא

משנה. מגיד עיין שם).35)וברשותו, למעלה (ראה זו" קרקע גבי על אותם "קנה לו: אמר אגב.36)כלומר, לפי37)בקניין
משנה). (מגיד הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: ברשותו.38)הכלל שאינו דבר מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

בר שאינו דבר מקנה שאינו הדין שהוא להלן.ופשוט וראה שמואל39)שותו. לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הווה קד: קמא בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה "הוו עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בא

להלן). ראה בהלוואה, שהמדובר שמשמע זוזי" אלפי תריסר ז.40)מסיק הלכה ו פרק למעלה ראה קרקע, אגב אף41)בקניין
ממש. בביתו להלן.42)שאינו ראה כגזלן, הוא הרי נתייאשו43)שמעתה ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא אמרו כן

יכול שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם הבעלים
משנה). (מגיד הטעם מאותו ועיין44)להקנות מרע שכיב לבין בריא בין בזה הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא

אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה. מחלקים שיש משנה במגיד
(פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד) הלכה אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה בנו", אצל קרובה
אמירה, או לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא מועילה זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו

שם]. ומתנה זכייה בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם בא שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם כשם45)אבל
קנו. לא העובר או יקנה46)שהבהמה והאדם חצי תקנה שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון נחמן. כרב שם

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית האדם קניית תלה שלא ומכיוון עצם.47)חצי, גוף,



dxiknקכב zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?
עין אֹו לפיכ49הּבדלח48הּזה, בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ,50הּזה. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זה ּדקל ּפרֹות אכילת לחברֹו זה51הּמקנה ּבית דירת אֹו ,52 ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
האילן וגּוף ּבֹו, לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא -ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפרֹותיו ׁשּיתּבאר.53לאכל ּכמֹו , ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
.ÂËההקּדׁש ּכדין54ּדין אינֹו הּנדרים ודין הענּיים ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי ּׁשּתלד מה ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההדיֹוט
הקּדׁש הּבית55יהיה אּתנּנּו56לבדק אֹו עלי, אסּור יהיה אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרי ּבעֹולם, ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
ּדברֹו לקּים חּיב יעּׂשה57זה מּפיו הּיצא ּככל ׁשּנאמר: ;58. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.ÊËּכן והּדבר מרע59והֹואיל ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבית ּׂשכר ּכל אֹו לענּיים, זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ּכל ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָואמר:

הענּיים ּבהן זכּו - לענּיים .60זה ֲֲִִִִֶֶַָָָ
.ÊÈּגאֹונים ׁשאין61יׁש ואֹומרים, זה ּדבר על ׁשחֹולקין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

לא ּולפיכ ּבהן, קֹונה ׁשהדיֹוט ּבדברים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹהענּיים
לעֹולם ּבא ׁשּלא ּבדבר לדברים62יזּכּו נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹ

ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו;
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש, אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין .63ׁשּבארנּו ְֲִֵֶַַָ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבין‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין לפרֹותיו. הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה זה ואין מרע. ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּׂשֹוכר דֹומה? זה למה הא לּפרֹות. ּומקנה מצּוי הּגּוף ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
הנאת אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא לחברֹו, ּׂשדה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

ַהּגּוף.
לזמן·. ּבין לפרֹותיה, ּׂשדה ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הּדין והּוא לֹוקח, ׁשל אֹו מֹוכר ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצּוב,
ּבהמה אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן ּולנֹותן ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל - ידיו למעּׂשה עבד אֹו לולּדֹותיהם, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנֹותיו
לֹוקח‚. ׁשל קנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמכר

אין - הּקנס ּתפּׂש ואם קנה; לא לפיכ ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
עצמֹו לגּבי פרׁש, ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות. מקֹום ׁשּיר הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹ

מׁשּיר. יפה ְְִֵַַָָּבעין
מכירה;‰. זה הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר

זמן ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש
ל ּתחזר ּובּסֹוף בעליה.הּמכירה, ְְֲִִֶַַַָָֹ

.Âהּמקנה ּובין קצּוב לזמן קרקע הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּומה
צּורת לׁשּנֹות יכֹול אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותּה
- קצּוב לזמן הּקֹונה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקרקע,
ׁשעֹוּׂשה ּכמֹו הּקצּוב זמּנֹו ּבכל ועֹוּׂשה והֹורס, ּבֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָהּוא

לעֹולם. עֹולם קנין ְְִֶַַָָהּקֹונה
.Êהּמֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומה

לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ׁשהּמֹוכר לחברֹו? זֹו ּׂשדה ֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרֹות
הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס, אפּלּו ּכלל, זֹו ּבּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפרֹות,
ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ּׂשדה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאּלא

.Áהּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּקֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומה
אֹו לנטעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ּׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׂשדה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מראה.48) טובה.49)צבע, בבריא50)אבן שאין "מה שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף קמז: בתרא בבא
גם כוח אין - הקניין מועיל לא בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: ייתרון אלא מרע לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין

בריא. ממתנת עדיפה שאינה מרע, שכיב בו51)במתנת שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו שאין דבר היא עצמה ואכילה
מדבריו שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם ברשב"ם וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם פי על ואף ממש.

בעולם. אינם שהפירות ממש.52)שהמדובר בו אין שהדיור זה. בבית הדיור -53)כלומר, עצמם הפירות מוכר אם שכן וכל
בעולם. שהם לי".54)כיוון ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה ערכין מהלכות ו בפרק גם רבינו הביא זו הלכה כל

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בעשה56)בהלכות עובר הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך
יקדישנה שלא סיני מהר ועומד מושבע הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול והיאך ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק

הבית"]. "לבדק כתב לא שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות ג פרק (ראה הבית על57)לבדק חולק הראב"ד
עצמו חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר - וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב: רבינו דברי
דבריהם והובאו יז הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.

שם. היוצא58)בטור ככל ומשום דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו מביא שם ערכין יעשה".בהלכות מפיו
שם. משנה הלחם זה על לעולם.59)והעיר בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב הנותן60)שיש חייב בריא שבמתנת מכיוון

שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר, מטעם דברו לקיים
משנה). כסף ועיין האזל (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת הלכה61)שהתחייב למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם

שם. בטור דבריהם והובאו יתנוהו62)טו, אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא הגמרא מדברי לדבריהם ראייה
שום כאן אין נדר מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו מטעם וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
בו שזכו יד) המתחיל דיבור (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו ולדעת לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב

שם. עיין עיון.63)עניים וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג. הלכה ו גוף1)פרק המקנה דיני בו נתבארו
שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה דבורים כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר גוף והמוכר לפירותיו, הדבר

לזה. והדומה ולוקח]

dxikn zekld - hay c"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכמֹו כן, אינֹו והּׂשֹוכר להֹובירּה; אֹו ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלזרעּה
אבל להּׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ואין ּׂשכירּות. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתּבאר

ּׁשּקנה. מה ּכל לאחרים מקנה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּקֹונה
.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר
אֹו לפרֹותיו ׁשֹוב מֹוכר הּוא אּלא לּכּורת, ׁשּיבֹוא דבׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכּׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכּורת
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב הקנה זה ּכ ּבּה, ּׁשּיּצֹוד מה ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלם ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמֹו
וכן ּבֹו. ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמחברֹו,

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èאֹותם קנה לא - ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

היא, חכמים ּגזרת זה ודבר ּפרחּו. ׁשּלא זמן ּכל ׁשֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעל
הרֹוצה ,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים' על האם תּקח 'לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומּׁשּום
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו ּוביצים אפרֹוחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו האּמהֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיפרחּו
ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגּבי על אֹו ּבקנין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלחברֹו

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
.‡Èּכל לּטל יכֹול אינֹו - מחברֹו ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

נמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגֹוזלֹות
.הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחריב

.·Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּכדי האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ּבריכה מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרֹות
הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי ּבריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם;
הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו; הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל ּבריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ֲִֵֵֶָאּמהֹות
.‚Èזה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל - מחברֹו ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוקח

ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל - ואיל מּכאן זה; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר
הּכּורת. ֶֶֶַַאת

.„Èח חּלֹות,הּלֹוקח ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש ּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
להן. וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכדי

.ÂËלארץ סמּו האילן מּניח - לקץ מחברֹו זיתים ֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשלׁשה מגּביּה - ׁשקמה ּבתּולת לקח וקֹוצץ. גרֹופּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָׁשּתי
ּובׁשאר טפחים. ׁשני - ׁשקמה ׁשל סּדן וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטפחים
ּולמעלה. הּפקק מן - ּובגפנים ּבקנים וקֹוצץ. טפח - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאילנֹות
מחליף. ּגזעֹו ׁשאין לפי ּומׁשרׁש, חֹופר - וארזים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבדקלים

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

ׁשלׁש‡. היּו ואפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר
קרקע לּלֹוקח יׁש הרי - אילן בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָנטיעֹות
קרקע לֹו יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות יבׁשּו ואפּלּו להם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהראּוי

ׁשּביניהם. האילנֹות ּכל וקנה להם, ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהראּוי

וחּוצה·. ּוביניהם ּתחּתיהם להם? הראּוי הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה
האֹורה מלא ׁשהּוא הּמקֹום וזה וסּלֹו. האֹורה ּכמלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלהם
חברֹו. מּדעת אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהם אחד אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוסּלֹו

עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבּמה
הּקדרה, את עליהן ׁשּׁשֹופתין ּכירה ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּומרחק ּביניהן מכּון והּׁשליׁשי זה ּכנגד זה ׁשנים הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהרי
ועד אּמֹות מארּבע ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן.

עּׂשרה. ְֵֵֶׁשׁש
אבל„. אילנֹות. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּומהיכן

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּכּצּורה עֹומדין היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עּׂשרה מּׁשׁש יֹותר מרחקין אֹו אּמֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמארּבע
ואחד ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהם הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ואם ׁשּביניהם; האילנֹות קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן ְִִֵֵַַָָָיבׁש
הגּדילּו‰. אם קרקע, לֹו ויׁש אילנֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹונה מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

הּׂשדה. ּבעל על הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי יקץ, - חטר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהֹוציאּו
הּׁשרׁשים מן ואפּלּו מהם, הּיֹוצאים והאמירים הּׂשריגין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.Â.קרקע לֹו אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה

ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ
בארץ, יצמחּו ׁשּמא יקץ; - ואמירים ּׂשריגים והֹוציאּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹאילנֹות
קרקע. לי ויׁש לי מכרּת אילנֹות ׁשלׁשה לּמֹוכר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹויאמר

.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
ּפני רֹואה ׁשאינֹו והּוא הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאילנֹות;
לבעל אין - ּובדקלים הּׂשדה. ּבעל ׁשל הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּמה

גזע. לֹו ׁשאין לפי ּכלּום, העֹולה מן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָהּדקל
.Áהּקרקע חצי לֹו יׁש הרי - אילנֹות וׁשּיר קרקע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר

ׁשא 'עקרּכּלּה; הּלֹוקח לֹו אֹומר הרי ּבּקרקע, ׁשּיר לא ּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
קרקע לֹו יׁש - ּבלבד האילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן .'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאילנ
לֹו אֹומר הּלֹוקח היה הּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו להם; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי

.'ול אילנ ְֲִֵָָֹ'עקר
.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

הּקרקע את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו להם, הראּוי קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאילנֹות
זה והחזיק ּבאילנֹות זה והחזיק לאחר, האילנֹות ואת ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלאחד
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּקרקע

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È- לבן ּׂשדה נטל ואחד ּפרּדס נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאחין

סמּוכֹות לבן ּׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
צרי ואין חלקּו. ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס; ׁשל האילנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסֹוף

ידּוע. דבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר ְְִֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש
.‡Èחּוץ' לֹו ואמר ּדקלים, ּבּה והיּו לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד1) ואילנות קרקע מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר, עם דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו
שנמכר דבר בביאור הפרק ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם לומר רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך

משפחה. פגם מפני המוכר וחוזר ללוקח
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ּכמֹו כן, אינֹו והּׂשֹוכר להֹובירּה; אֹו ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלזרעּה
אבל להּׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ואין ּׂשכירּות. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתּבאר

ּׁשּקנה. מה ּכל לאחרים מקנה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּקֹונה
.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר
אֹו לפרֹותיו ׁשֹוב מֹוכר הּוא אּלא לּכּורת, ׁשּיבֹוא דבׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכּׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכּורת
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב הקנה זה ּכ ּבּה, ּׁשּיּצֹוד מה ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלם ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמֹו
וכן ּבֹו. ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמחברֹו,

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èאֹותם קנה לא - ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

היא, חכמים ּגזרת זה ודבר ּפרחּו. ׁשּלא זמן ּכל ׁשֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעל
הרֹוצה ,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים' על האם תּקח 'לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומּׁשּום
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו ּוביצים אפרֹוחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו האּמהֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיפרחּו
ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגּבי על אֹו ּבקנין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלחברֹו

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
.‡Èּכל לּטל יכֹול אינֹו - מחברֹו ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

נמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגֹוזלֹות
.הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחריב

.·Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּכדי האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ּבריכה מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרֹות
הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי ּבריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם;
הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו; הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל ּבריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ֲִֵֵֶָאּמהֹות
.‚Èזה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל - מחברֹו ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוקח

ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל - ואיל מּכאן זה; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר
הּכּורת. ֶֶֶַַאת

.„Èח חּלֹות,הּלֹוקח ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש ּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
להן. וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכדי

.ÂËלארץ סמּו האילן מּניח - לקץ מחברֹו זיתים ֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשלׁשה מגּביּה - ׁשקמה ּבתּולת לקח וקֹוצץ. גרֹופּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָׁשּתי
ּובׁשאר טפחים. ׁשני - ׁשקמה ׁשל סּדן וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטפחים
ּולמעלה. הּפקק מן - ּובגפנים ּבקנים וקֹוצץ. טפח - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאילנֹות
מחליף. ּגזעֹו ׁשאין לפי ּומׁשרׁש, חֹופר - וארזים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבדקלים

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

ׁשלׁש‡. היּו ואפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר
קרקע לּלֹוקח יׁש הרי - אילן בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָנטיעֹות
קרקע לֹו יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות יבׁשּו ואפּלּו להם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהראּוי

ׁשּביניהם. האילנֹות ּכל וקנה להם, ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהראּוי

וחּוצה·. ּוביניהם ּתחּתיהם להם? הראּוי הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה
האֹורה מלא ׁשהּוא הּמקֹום וזה וסּלֹו. האֹורה ּכמלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלהם
חברֹו. מּדעת אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהם אחד אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוסּלֹו

עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבּמה
הּקדרה, את עליהן ׁשּׁשֹופתין ּכירה ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּומרחק ּביניהן מכּון והּׁשליׁשי זה ּכנגד זה ׁשנים הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהרי
ועד אּמֹות מארּבע ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן.

עּׂשרה. ְֵֵֶׁשׁש
אבל„. אילנֹות. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּומהיכן

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּכּצּורה עֹומדין היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עּׂשרה מּׁשׁש יֹותר מרחקין אֹו אּמֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמארּבע
ואחד ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהם הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ואם ׁשּביניהם; האילנֹות קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן ְִִֵֵַַָָָיבׁש
הגּדילּו‰. אם קרקע, לֹו ויׁש אילנֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹונה מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

הּׂשדה. ּבעל על הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי יקץ, - חטר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהֹוציאּו
הּׁשרׁשים מן ואפּלּו מהם, הּיֹוצאים והאמירים הּׂשריגין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.Â.קרקע לֹו אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה

ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ
בארץ, יצמחּו ׁשּמא יקץ; - ואמירים ּׂשריגים והֹוציאּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹאילנֹות
קרקע. לי ויׁש לי מכרּת אילנֹות ׁשלׁשה לּמֹוכר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹויאמר

.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
ּפני רֹואה ׁשאינֹו והּוא הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאילנֹות;
לבעל אין - ּובדקלים הּׂשדה. ּבעל ׁשל הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּמה

גזע. לֹו ׁשאין לפי ּכלּום, העֹולה מן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָהּדקל
.Áהּקרקע חצי לֹו יׁש הרי - אילנֹות וׁשּיר קרקע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר

ׁשא 'עקרּכּלּה; הּלֹוקח לֹו אֹומר הרי ּבּקרקע, ׁשּיר לא ּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
קרקע לֹו יׁש - ּבלבד האילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן .'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאילנ
לֹו אֹומר הּלֹוקח היה הּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו להם; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי

.'ול אילנ ְֲִֵָָֹ'עקר
.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

הּקרקע את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו להם, הראּוי קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאילנֹות
זה והחזיק ּבאילנֹות זה והחזיק לאחר, האילנֹות ואת ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלאחד
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּקרקע

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È- לבן ּׂשדה נטל ואחד ּפרּדס נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאחין

סמּוכֹות לבן ּׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
צרי ואין חלקּו. ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס; ׁשל האילנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסֹוף

ידּוע. דבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר ְְִֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש
.‡Èחּוץ' לֹו ואמר ּדקלים, ּבּה והיּו לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד1) ואילנות קרקע מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר, עם דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו
שנמכר דבר בביאור הפרק ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם לומר רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך

משפחה. פגם מפני המוכר וחוזר ללוקח



dxiknקכד zekld - hay e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדקל אֹותֹו - הּוא ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם ּפלֹוני': ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
ׁשּׁשּיר הּוא רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלבּדֹו

ּכלּום. הּדקלים מן קנה לא -ְְִִַָָָֹ
.·Èּבֹו יׁש אם האילנֹות': מן 'חּוץ לֹו ואמר ּׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ׁשּיר - ּבלבד גפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר - ּבלבד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָדקלים
ׁשּיר לא - ּודקלים ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹהּגפנים.
וכן אילנֹות; אּלא ׁשּיר לא - ּוגפנים אילנֹות הּגפנים; ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
הּוא יפה ּבעין - ׁשהּמֹוכר אילנֹות; ׁשּיר - ּודקלים ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָאילנֹות
ׁשעֹולים ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא - ׁשּיר הּדקלים ואם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
הּוא האילנֹות ׁשאר ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר ּבחבל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו
ׁשהעל וכל ּכֹובׁשֹו; העל ׁשאין ּכל אּלא ּבהם ׁשּיר לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֹׁשּׁשּיר

נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו
.‚Èלא אפּלּו ,ל מֹוכר אני ּודקלים קרקע לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאֹומר

נקנה זה הרי - דקלים ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם דקלים, לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָהיּו
קרקע אּלא לֹוקח איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקח,
אם ,ל מֹוכר אני ּבדקלים קרקע אמר: ואם דקלים. ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא, טעּות מקח - לאו ואם קנה; - דקלים ׁשני בֹו ְְְִִֵֶָָָָָָָהיּו
אין - ל מֹוכר אני ּדקלים ׁשל קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.
לדקלים. הראּוי קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין דקלים; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹו

.„Èדקלים ל קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
ׁשּלא ּפי על אף אּלּו ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף והּוצין. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּותמרים
צרי לחברֹו, קרקע הּמֹוכר וכן הם. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּפרׁש
להסּתּלק ּכדי ּכלּום; זה ּבמכר לפני הּנחּתי ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלכּתב

והּטענֹות. הּדינין ְְִִִַַָמן
.ÂËל 'והקניתי לֹו ׁשּכתב ּפי על אף לחברֹו, ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
ׁשּקנה וכיון ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק רקיע'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹרּום
והעמק ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה - והרּום ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהעמק

ׁשּבּמעמּקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשּבאויר;
והּמחילֹות והּמעזיבֹות הּקרקע, ׁשּבעבי והּדּות הּבֹור קנה -ְְְְְֲֳִִִֶַַַַַַַַָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ְְֲִֵֶַַַָׁשּבין
.ÊË- ׁשּלי עליֹונה ׁשּדיֹוטא מנת על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

נפלה ואם מֹוציא. - זיזין ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו. זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּבֹונה - ּגּבּה על לבנֹות רצה ואם אֹותּה. ּובֹונה חֹוזר -ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מּקדם. ְִֶֶָָֹּכׁשהיה
.ÊÈּבית אֹו מעמדֹו, מקֹום אֹו קברֹו, ּדר אֹו קברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהּמֹוכר

מּׁשּום ּכרחֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברים מׁשּפחה ּבני ּבאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהסּפדֹו
על אף לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגם

ּפרׁש. ׁשּלא ִֵֶַֹּפי

ה'תשע"א שבט ט"ו חמישי יום

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

ּתׁשמיׁשין‡. לֹו ׁשּיׁש ּדבר את2הּמֹוכר מכר לא - ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפרׁש ּכן אם אּלא מכר3הּתׁשמיׁשין, ּכיצד? הּבית4. -5את ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּבית ׁשּסביבֹות הּיציע את מכר ׁשהּוא6לא ּפי על אף , ְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבּמה7ּפתּוח הּיציע8לתֹוכֹו. רחב ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

יתר אֹו אּמֹות מּזה9ארּבע ּפחֹות אבל ּבכלל10; הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ
וכן ּבארּבה11הּבית. לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגּבי ׁשעל העלּיה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הּבית הּבית12ּבמעזיבת ּבכלל הּוא הרי -13. ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַ
החדר·. את מכר לא - הּבית את מּמּנּו14הּמֹוכר ,15ׁשּלפנים ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

לֹו ׁשּמצר ּפי על החיצֹונים16אף הּגג17מצרים את ולא ;18, ְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
עּׂשרה מעקה לֹו ׁשּיׁש אּמֹות,19ּבזמן ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּבֹור20ולא ּבּקרקע21את הּבנּוי22החפּור הּדּות את ולא , ְְְֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
לֹו23ּבּבֹור ׁשּמכר ּפי על אף ׁשּבארנּו.24, ּכמֹו והרּום, העמק ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
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והמרחץ.1) הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן] (בשאינן) הבית במכירת הנכללים הדברים בו דברים2)נתבארו
שמכר. המסויים הדבר עם הקשורים מסויימים, צרכים לסיפוק תשמישיו.3)המשמשים ואת הדבר את שמוכר מפורש, שהתנה

סא.4) בתרא בבבא הבית.5)משנה תשמישי בדבר כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו יוסף6)סתם רב של כפירושו
(רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ... במקדש שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר כמו "והוא שם.
הוא אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה וכל כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו פירש וכן
הבית גבי שעל עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש שם ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים

כן. הלכה ואין בטילה7)(רי"ף), אינה זה ועם ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא אחר, פתח לה "שאין
שם). (גמרא הוא וחשוב הואיל שם), (משנה הבית (שם).8)לגבי זוטרא מר של מקום9)מימרא וקובע חשוב הוא שאז

חשוב.10)לעצמו. פי11)שאינו על אף הבית, בכל מכורה אינה כן ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף כרב להלכה פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם - לתוכו פתוחה שהיא

אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם הבית וזה12)בכלל ויוצא. נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הבית.13)הוא מן חלק שהיא לפי אמות. ארבע שרחבה פי על מהבית14)אף לפנים חדר לבנות היו "רגילין

דיבורלהצניע הרשב"ם מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע" הבית כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם שם
החדר). את ולא באופן15)המתחיל וגם משנה) (מגיד אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה רבינו לשון מסתימת

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון שם), הרשב"ם שכתב (כמו לבית פתוח הבית.16)שהוא של הגבולות את לו כלומר,17)ציין
אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין כן פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות באופן לחדר, מחוץ
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה (וראה מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב "מצרים

שם.18) הבית.19)משנה כלפי בטל ואינו חשוב, מקום הוא סד.20)שאז שם תשמיש21)משנה והוא מים, לאגירת עשוי
עצמו. הבית של מזה המים.22)נפרד את שמחזיקה קשה, את23)קרקע מחזיק שאינו תיחוח, מעפר היא הבור קרקע אם

הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין קצת נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת אבנים של כותל בו בונים המים,
טו. הלכה כד פרק למעלה וראה הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם): דבריו הם מפורש24)שכך כך וכתב

dxikn zekld - hay e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚ּכדי25וצרי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּׁשּיר לּדּות אֹו זה ּבבֹור ּבעין26להּכנס - הּמֹוכר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אמר27יפה ואם מן28מֹוכר. חּוץ הּבית ל מכרּתי לֹו: ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
צרי אין - הּדּות אֹו הּמֹוכר29הּבֹור וכן .דר לֹו לקנֹות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד דּות אֹו לֹו30ּבֹור לקנֹות צרי הּלֹוקח אין - ְְִִִֵֵַַַָ
הּדּות31דר עד מֹוכר ׁשל ּביתֹו לתֹו נכנס אּלא ,32 ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

.33ּוממּלא ְֵַ
לפנים34ׁשני„. זה אֹו35ּבּתים לׁשנים ׁשניהם מכר מּזה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

זה על זה ּדר להם אין - לׁשנים ׁשניהם צרי36נתן ואין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
החיצֹון נתן אם אבל37לֹומר הּפנימי. מכר38ּומכר אם ְֲִִִִִַַַַַַָָָָ

לֹו יׁש - הּפנימי ונתן ּבעין40ּדר39החיצֹון - הּנֹותן ׁשּכל ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹותר נֹותן הּמֹוכר41יפה .42מן ִֵֵֵַָָ

מכר43הּמֹוכר‰. - הּבית הּתּנּור44את ואת45את ְִֵֶֶֶַַַַַַָ
מלּבנֹות46הּכירים ואת ּבטיט47, הּמחּברין ואת48הּפתחים , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
הּנגר49הּדלת הּמנעּול50ואת הּמפּתח51ואת לא אבל ,52. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּמכּתׁשת53ּומכר את55הּקבּועה54את לא אבל , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האצטרּביל56הּמּטלטלת את ּומכר הּכלי57. את לא אבל , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
כפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו, יֹורד עץ58ׁשהּקמח ולא59ׁשל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מלּבנֹות60מכר ולא62ּכרעי61את מלּבנֹות63הּמּטה, את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבטיט64החּלֹונֹות מחּברין ׁשהן ּפי על אף ׁשהן65, מּפני , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
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המכירה. כמותו.25)בשטר הלכה סה.) (שם בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה להדגיש26)גם רבינו כוונת כי ייתכן,
להלן וגם א. בהלכה זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות", ב"בור אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה

כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו (שם27)פרק הגמרא מסקנת כן שמכר. בשטח חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
עקיבא. רבי דברי בטעם עקיבא.28)סה:) רבי גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כך29)כן בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי

שהתכוון אומרים אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל ובהתאם זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות" ה"בור
הדרך. את גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים לעצמו.30)בריבוי הבית את ומאותו31)ועיכב עקיבא. כרבי במשנה שם

הדרך. את גם לו ומכר מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, "הבור".32)הטעם תימן: הדות.33)בכתבֿיד או הבור מן מים
סה.34) שם לז).35)ברייתא קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם כי החוצה לצאת לפנימי אפשר כשם36)ואי כלומר,

ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון, את לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי אין כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין
שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי את רק מכר שאם פי על
דרך להם אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא ומה לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים, שניהם את
בדרך הפנימי שזכה כיוון לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם אלא כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר אף מסתלקת זו זכות אין - המוכר אין37)על שוודאי
זה. אחרי מיד שמסיק כמו מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון, על דרך לפנימי שם.38)לו הגמרא מסקנת

החיצון.40)לפנימי.39) שיש41)על הרי נותן, יפה בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים, החכמים אף שהרי
הבית. מבעל לטובה ביחס הקונה, על מתנה למקבל תחילה42)עדיפות החיצון את מכר אם אבל כאחד, ונתן שמכר ודווקא

על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו והשאיר החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה לא הפנימי, את נתן כן ואחרי
דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין מוכר שהרי החיצון,

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד החיצון סה.43)על שם לכל44)משנה קבוע כלל נתן מכר, המתחיל דיבור שם ברשב"ם
סעיף ריד סימן ערוך בשולחן הוא וכן מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים בית תשמישי "כל הבאות: ההלכות

להלן).45)יא. ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע משנה)46)המחובר ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
- הכיריים" את ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה פי על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם ויש
הרשב"ם שם וכתב כ. שער האי לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי

קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים המדובר זו נוסחא מלמטה47)שלפי הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת בוודאי48)ולמעלה הם בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא

ספק ובכל ספק, זה הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות. רק מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל
למוכר. היינו לנתבע, לקולא פוסקים אנו שם.49)בממונות (סמ"ע50)משנה בכותל הקבוע בריח והוא סה:) (שם ברייתא

א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר על כך ונקרא מב), קטן קבוע51)סעיף והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
שם). מן52)(רשב"ם אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל כיוון - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מפתח). והוא המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו סה.).53)הפותחת (שם וברייתא בו54)משנה וכותשים ששוחקים "כלי

המשניות). בפירוש (רבינו אבן" מכתשת כגון הגסים שם).55)הדברים (רשב"ם ומטלטלין56)בקרקע בקרקע קבועה שאינה
למקום. ממקום לפעמים (רבינו57)אותה בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

סביב59)סל.58)גרשום). שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי להלן).60)הריחיים, ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר חתיכות61)זה

(ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה המחוברים
מכורים בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת

נפתרה.63)רגלי.62)איתה. שלא (שם) בגמרא בעייה זו רבועית.64)אף בצורה החלונות מסביב כך65)עמודים
שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה שלא ואחרי בטיט במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה
נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא שהבעייה פירש

שקנה. - לומר" תמצי "אם בדרך
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.‚ּכדי25וצרי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּׁשּיר לּדּות אֹו זה ּבבֹור ּבעין26להּכנס - הּמֹוכר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אמר27יפה ואם מן28מֹוכר. חּוץ הּבית ל מכרּתי לֹו: ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
צרי אין - הּדּות אֹו הּמֹוכר29הּבֹור וכן .דר לֹו לקנֹות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד דּות אֹו לֹו30ּבֹור לקנֹות צרי הּלֹוקח אין - ְְִִִֵֵַַַָ
הּדּות31דר עד מֹוכר ׁשל ּביתֹו לתֹו נכנס אּלא ,32 ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

.33ּוממּלא ְֵַ
לפנים34ׁשני„. זה אֹו35ּבּתים לׁשנים ׁשניהם מכר מּזה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

זה על זה ּדר להם אין - לׁשנים ׁשניהם צרי36נתן ואין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
החיצֹון נתן אם אבל37לֹומר הּפנימי. מכר38ּומכר אם ְֲִִִִִַַַַַַָָָָ

לֹו יׁש - הּפנימי ונתן ּבעין40ּדר39החיצֹון - הּנֹותן ׁשּכל ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹותר נֹותן הּמֹוכר41יפה .42מן ִֵֵֵַָָ

מכר43הּמֹוכר‰. - הּבית הּתּנּור44את ואת45את ְִֵֶֶֶַַַַַַָ
מלּבנֹות46הּכירים ואת ּבטיט47, הּמחּברין ואת48הּפתחים , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
הּנגר49הּדלת הּמנעּול50ואת הּמפּתח51ואת לא אבל ,52. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּמכּתׁשת53ּומכר את55הּקבּועה54את לא אבל , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האצטרּביל56הּמּטלטלת את ּומכר הּכלי57. את לא אבל , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
כפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו, יֹורד עץ58ׁשהּקמח ולא59ׁשל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מלּבנֹות60מכר ולא62ּכרעי61את מלּבנֹות63הּמּטה, את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבטיט64החּלֹונֹות מחּברין ׁשהן ּפי על אף ׁשהן65, מּפני , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המכירה. כמותו.25)בשטר הלכה סה.) (שם בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה להדגיש26)גם רבינו כוונת כי ייתכן,
להלן וגם א. בהלכה זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות", ב"בור אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה

כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו (שם27)פרק הגמרא מסקנת כן שמכר. בשטח חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
עקיבא. רבי דברי בטעם עקיבא.28)סה:) רבי גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כך29)כן בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי

שהתכוון אומרים אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל ובהתאם זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות" ה"בור
הדרך. את גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים לעצמו.30)בריבוי הבית את ומאותו31)ועיכב עקיבא. כרבי במשנה שם

הדרך. את גם לו ומכר מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, "הבור".32)הטעם תימן: הדות.33)בכתבֿיד או הבור מן מים
סה.34) שם לז).35)ברייתא קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם כי החוצה לצאת לפנימי אפשר כשם36)ואי כלומר,

ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון, את לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי אין כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין
שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי את רק מכר שאם פי על
דרך להם אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא ומה לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים, שניהם את
בדרך הפנימי שזכה כיוון לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם אלא כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר אף מסתלקת זו זכות אין - המוכר אין37)על שוודאי
זה. אחרי מיד שמסיק כמו מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון, על דרך לפנימי שם.38)לו הגמרא מסקנת

החיצון.40)לפנימי.39) שיש41)על הרי נותן, יפה בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים, החכמים אף שהרי
הבית. מבעל לטובה ביחס הקונה, על מתנה למקבל תחילה42)עדיפות החיצון את מכר אם אבל כאחד, ונתן שמכר ודווקא

על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו והשאיר החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה לא הפנימי, את נתן כן ואחרי
דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין מוכר שהרי החיצון,

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד החיצון סה.43)על שם לכל44)משנה קבוע כלל נתן מכר, המתחיל דיבור שם ברשב"ם
סעיף ריד סימן ערוך בשולחן הוא וכן מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים בית תשמישי "כל הבאות: ההלכות

להלן).45)יא. ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע משנה)46)המחובר ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
- הכיריים" את ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה פי על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם ויש
הרשב"ם שם וכתב כ. שער האי לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי

קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים המדובר זו נוסחא מלמטה47)שלפי הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת בוודאי48)ולמעלה הם בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא

ספק ובכל ספק, זה הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות. רק מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל
למוכר. היינו לנתבע, לקולא פוסקים אנו שם.49)בממונות (סמ"ע50)משנה בכותל הקבוע בריח והוא סה:) (שם ברייתא

א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר על כך ונקרא מב), קטן קבוע51)סעיף והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
שם). מן52)(רשב"ם אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל כיוון - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מפתח). והוא המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו סה.).53)הפותחת (שם וברייתא בו54)משנה וכותשים ששוחקים "כלי

המשניות). בפירוש (רבינו אבן" מכתשת כגון הגסים שם).55)הדברים (רשב"ם ומטלטלין56)בקרקע בקרקע קבועה שאינה
למקום. ממקום לפעמים (רבינו57)אותה בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

סביב59)סל.58)גרשום). שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי להלן).60)הריחיים, ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר חתיכות61)זה

(ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה המחוברים
מכורים בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת

נפתרה.63)רגלי.62)איתה. שלא (שם) בגמרא בעייה זו רבועית.64)אף בצורה החלונות מסביב כך65)עמודים
שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה שלא ואחרי בטיט במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה
נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא שהבעייה פירש

שקנה. - לומר" תמצי "אם בדרך
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ּובזמן66לנֹוי כּלן67. הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא 68ׁשאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ
ְִמכּורין.

.Âׁשיחין69הּמֹוכר ּבֹורֹות מכר - החצר 71ּומערֹות70את ְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּבּתים72ׁשּבתֹוכּה וכל ּובּתים75והּפנימים74החיצֹונים73, , ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

החֹול ּבהן לתֹוכּה76ׁשּיׁש הּפתּוחֹות והחנּיֹות אבל77, ; ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֻ
לתֹוכּה ּפתּוחֹות ּפתּוחֹות78ׁשאינן היּו עּמּה. נמּכרֹות אינן - ְְְְִִֵֵֶָָָָָָ

ּולכאן עּמּה;79לכאן נמּכרֹות - לתֹוכּה ּתׁשמיׁשן רב אם : ְְְְְִִִִַָָָָָָֹ
הּמּטלטלין את מכר ולא עּמּה. נמּכרֹות אינן - לאו 80ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.
הּמרחץ81ּכּלן את מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין 82מכּורין. ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

הּבד ּבית .84ׁשּבתֹוכּה83ולא ְְֵֶַַָֹ
.Êהּבד85הּמֹוכר ּבית מכר86את האבן87- הּגדֹולה88את ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבארץ הּכלֹונסאֹות89הּבנּויה ואת זיתים, עליה 90ׁשּטֹוחנים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היקבים ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ,91ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּכלים והם92ואת הּכתּוׁשין, הּזיתים את ּבהן ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

העליֹונה הרחים את מכר לא אבל ּובזמן93הּמפרכֹות; . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

מכר לא - ּכ הּכֹובׁשין94ּובין ּבהן95את ׁשּמכּבׁשין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּגלּגל96הּזיתים את ולא את97, ולא הּקֹורה, את ולא , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

הּמרצּופין98הּׂשּקין את ולא ,99. ְְִִֶַַַַֹ
.Áלֹו ּתׁשמיׁשיו100אמר וכל הּבד ּבית :101- ל מֹוכר אני ְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
היּו102ּכּלן לּה103מכּורין. 106ׁשּׁשֹוטחים105חנּיֹות104חּוצה ְְֲִִֶָָָָֻֻ

הּׁשמׁשמין אֹו הּזיתים אם107ּבהן לֹו108: 110מצרים109מצר ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
לאו111החיצֹונים ואם הּכל; קנה - אּלא112ׁשּלהן קנה לא - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבתֹוכּה .113מה ְֶַָ
.Ëהּמרחץ114הּמֹוכר הּנסרים115את ּבית את מכר -116 ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).66) (גמרא הבית תשמישי בכלל כך כל (שם).67)ואינם וברייתא שנויים68)משנה ושהם לעיל אותם ששלל אלו כל
בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין כן ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף הנ"ל ובברייתא במשנה
משנה) (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה, בעניין גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא אמר: אם הבית,

בזה. נכללים - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם סז.69)ודעת שם וברייתא ארוך70)משנה בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י שם).71)וצר (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים למוכר72)בורות בניגוד

בכך הבית דרך ואין בורות בהן להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר מכר - ב) הלכה (למעלה ודות בור מכר שלא בית
מיגאש). בן שם.73)(ר"י החיצונים).74)ברייתא המתחיל דיבור שם (רשב"ם אליו פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים

הר"ן).75) בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון הבית דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף החצר, בפנים
ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית שם).77)לתעשיית (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים הרבים.78)שאין לרשות אלא
הרבים.79) ולרשות אינם80)לתוכה - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים שאינם אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,

שם). (רשב"ם הבית תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר, עם גם המטלטלים.81)נמכרים התשמישים שאינו82)כל
א). קטן סעיף שם (סמ"ע חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ), את לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל

מהזיתים.83) שמן עוצרים שבו במרחץ.84)בית שיש הטעם אותו סז:85)מפני שם וברייתא עצירת86)משנה תהליך
בריחיים אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים היו בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי היה השמן

אח דעה הזיתים(לפי על טוענים היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם, זבים היו והם בסל, אותם שמים כך אחר רת),
שמן היה וזה הקורה, את עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה,

קבועים87)שלישי. ושאינם הבד, בית בכלל הם קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם מביא זה בעניין אף
בכללו. בפירוש88)אינם כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא אמרו שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו זה

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן מיגאש.89)המשניות: ר"י גם כתב "בתולות"90)כן המלה את בגמרא פירשו כך
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת בראש אותם שנועצים עמודים והם והם91)שבמשנה, שם. ברייתא

מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא) המתחיל (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם יורד שהשמן בקרקע, נקבים או בורות
עיקרו שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד. בכלל הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים סלים הם שאלו

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, וראה92)של הבד, בית אגב הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע. המחוברים
שלמעלה.93)למעלה. הגדולה" "האבן והיא מכורה. - התחתונה הריחיים "הוא94)אבל לו אמר שאם מפורש שם במשנה

(מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם. כברייתא פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל (=הכובשים) העבירים גם - שבתוכו" מה וכל
משנה). וכסף שבמשנה.95)משנה "עבירין" למלה הגמרא פירוש על96)זה אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

וכובשן". האבן נתלית ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים הזיתים97)"האמתחות, על ומכביד אותה ומגביה האבן שמגלגל
המשניות). (פירוש יוצא" והשמן הוזכרו.98)הכתושים, לא ובמשנה שם. שקים99)ברייתא והם במשנה. ולא בברייתא זה אף

מעור. והמרצופין עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את בהם בשקלא100)לשאת אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו (שם) דהו.101)וטריא כל תשמיש אפילו הקודמת102)משמע בהלכה למעלה המנויים כל

יב). קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים עובדה103)ואף של רקע על פרטיה, כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
הבד.104)מסויימת. לבית קטן105)מחוץ סעיף שם, (סמ"ע חנויות נקראים ולכך ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין

הבד.106)יג). בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם מהן107)לייבשם שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
יד).108)שמן. קטן סעיף שם (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על לו.109)נוסף לחנויות,111)גבולות.110)ציין מחוץ

הגבולות. בתוך כלולות הן שגם תשמישיו".112)באופן "וכל מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר את113)שלא לא אבל
לה. שמחוצה סז:114)החנויות שם וברייתא לרחיצה,115)משנה פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא בו, לרחוץ העשוי בית

הפנימיים הבתים את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא בתוספתא ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה, בינוני
החיצוניים". עץ.116)ובתים לוחות בו שמצניעים בית

dxikn zekld - hay e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן היקמים117ׁשּיֹוׁשבין ּבית ואת ערּמים, 118ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
הּספסלין ּבית ואת הּמים, ּבהן עליהן119ׁשּנֹוטלין ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ּכׁשהן הּמרחץ 120ּבחצר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אבלּבה121ׁשּמסּתּפגין ואת122ן; עצמן, הּנסרים את מכר לא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא עצמן, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיקמים
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמן.

ּכ ּובין ּכ ּבין המסּפקֹות123מכּורין. הּברכֹות מכר לא - ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹ
החּמה ּבימֹות ּבין מים ּבית124לֹו ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין ְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

העצים אמר125ּכּנּוס ואם אני126. ּתׁשמיׁשיו וכל מרחץ לֹו: ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
לֹו חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל .127מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין
ׁשּפניהם ודגים ועֹופֹות חּיה ׁשל הּביברין ואת לּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהידּועֹות
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין
ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם
לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת

ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

[דר].מאּלּו' לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָ
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבגדים".117) עליהם ששמים "לוחות רבינו: הביא שלו המשניות ספסלאות118)בפירוש הם היקמים, את בו שמחזיקים מקום
מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית בהם שמשתמשים עץ מקום119)של

גם כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית "כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים. בו שמחזיקים
"ספסלים". רבינו כגירסת "בלניות".120)במשנה במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו שמחזיקים מקום

הערווה".121) את לכסות סינרים או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה, אחרי מהגוף המים את בהם שסופגים
התשמישים122) לא אבל ניידי, דלא הנכסים בכלל הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל בהתאם (שם). וברייתא משנה

שבתוכו".123)המטלטלין. מה "כל אמר: אם אף על124)כלומר, להעלות היה ואפשר מועטים הם המים שהםשאז הדעת
החמה). בימות בין המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב של125)בטלים אוצרות את "ולא (ובמשנה בברייתא כן

מפני העצים", את ולא הבית את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את ולא העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים").
יח). קטן סעיף (סמ"ע אחרים לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך, כל למרחץ מיוחד תשמיש זה בברייתא126)שאין

סח. שם127)שם בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים מצרים לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ
גירסת - תשמישיו" וכל המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
מיימוני). (הגהות המרחץ לבית הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ]. הוא וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף

שנזכר1) במה המכר מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין, ושאינן העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק



קכז dxikn zekld - hay e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עליהן היקמים117ׁשּיֹוׁשבין ּבית ואת ערּמים, 118ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
הּספסלין ּבית ואת הּמים, ּבהן עליהן119ׁשּנֹוטלין ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ּכׁשהן הּמרחץ 120ּבחצר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אבלּבה121ׁשּמסּתּפגין ואת122ן; עצמן, הּנסרים את מכר לא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּוילאֹות את ולא עצמן, הּספסלין את ולא עצמן, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהיקמים
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמן.

ּכ ּובין ּכ ּבין המסּפקֹות123מכּורין. הּברכֹות מכר לא - ְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹ
החּמה ּבימֹות ּבין מים ּבית124לֹו ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ּבין ְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

העצים אמר125ּכּנּוס ואם אני126. ּתׁשמיׁשיו וכל מרחץ לֹו: ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
לֹו חּוצה ׁשהן ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל .127מֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין
ׁשּפניהם ודגים ועֹופֹות חּיה ׁשל הּביברין ואת לּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהידּועֹות
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין
ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם
לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת

ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

[דר].מאּלּו' לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָ
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבגדים".117) עליהם ששמים "לוחות רבינו: הביא שלו המשניות ספסלאות118)בפירוש הם היקמים, את בו שמחזיקים מקום
מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית בהם שמשתמשים עץ מקום119)של

גם כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית "כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים. בו שמחזיקים
"ספסלים". רבינו כגירסת "בלניות".120)במשנה במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו שמחזיקים מקום

הערווה".121) את לכסות סינרים או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה, אחרי מהגוף המים את בהם שסופגים
התשמישים122) לא אבל ניידי, דלא הנכסים בכלל הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל בהתאם (שם). וברייתא משנה

שבתוכו".123)המטלטלין. מה "כל אמר: אם אף על124)כלומר, להעלות היה ואפשר מועטים הם המים שהםשאז הדעת
החמה). בימות בין המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב של125)בטלים אוצרות את "ולא (ובמשנה בברייתא כן

מפני העצים", את ולא הבית את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את ולא העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים").
יח). קטן סעיף (סמ"ע אחרים לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך, כל למרחץ מיוחד תשמיש זה בברייתא126)שאין

סח. שם127)שם בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים מצרים לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ
גירסת - תשמישיו" וכל המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
מיימוני). (הגהות המרחץ לבית הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ]. הוא וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף

שנזכר1) במה המכר מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין, ושאינן העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק



dxiknקכח zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לׁשֹון אחר הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל סביבֹותיו וכל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלּבית
אֹו עיר אֹו ּׂשדה אֹו חצר ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנׁשי
הּכל. ּבפי הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמּטלטלין

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול: עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבני
ויׁש ּכ קֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא מנהג ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻידּוע
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוּׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר
ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנים
ואת עליה, ויֹורדין לּספינה ּבהן ׁשעֹולין והאסּכלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכבׁש
והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה; הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
לּיּבׁשה; הּקרֹובים הּמים על ּבּה ׁשהֹולכים הּקטּנה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָהּספינה
הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוּׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּמרצּופין,
מכּורין. ּכּלן הרי - מֹוכר' אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ'היא

ׁשאינן·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא - הּפרדֹות את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות
מכר לא - הּבקר את מכר הּבקר; את מכר לא - הּצמד ֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ּבקר. לּצמד מקצתן ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

לא‚. - הּפרה את מכר הּפרה; את מכר - העל את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר - העגלה את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
אּלּו ּבכל ראיה הּדמים ואין העגלה. את מכר לא - ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבקר

בהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים
האּכף,„. ואת הּמרּדעת את מכר - החמֹור את הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻוכן

מרּכבת ולא הּׂשק את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאף
הּמכר. ּבׁשעת עליו היּו ואפּלּו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּנׁשים,

.‰- טֹועה ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם ראיה. הּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואין
ואם ולֹוקח; הּמֹוכר ּכל ּכדין מקח, ּבּטּול אֹו אֹונאה לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
מּתנה ׁשּזה הּמקח, ּבטל לא - טֹועה הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטעה
בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשּקים. ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנתן

הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין
.Âהם אפּלּו ׁשעליה, ּכלים מכר - הּׁשפחה את ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

ולא הּטּבעֹות ולא הּנזמים ולא הּׁשירים מכר לא אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹמאה;

מה וכל 'ׁשפחה לֹו אמר ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשל ּכלים עליה ׁשּיׁש ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הרי - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשעליה'

מנה. ֵֶָָמאה
.Êּפרה ,ל מֹוכר אני מעּברת ׁשפחה לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהאֹומר

מניקה ׁשפחה הּולד. את לֹו מכר - ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמעּברת
את לֹו מכר לא - ל מֹוכר אני מניקה ּפרה ,ל מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאני
הּסיח; את לֹו מכר - ל מֹוכר אני מניקה חמֹורה ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּולד.

לחלבּה. חמֹורה קֹונה אדם ֲֲֵֶֶַָָָָָׁשאין
.Áאני זה חמֹור ראׁש אֹו זה עבד ראׁש לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה איבר ּבכל הּדין וכן חציֹו. מכר זה הרי - ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוכר
מֹוכר אני זה חמֹור יד אֹו זה עבד יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּתלּויה
הּנׁשמה ׁשאין איבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם. מׁשּמנין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
מכר לא - ל מֹוכר אני זֹו ּפרה ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְֲִֵַַָָָָָָֹֹּתלּויה
ּבּמטּבחים. ּתמיד נמּכרת ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד; הראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא

.Ë;הרגלים את מכר לא - גּסה ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר
מ הראׁש. את מכר לא - הרגלים את -מכר הּקנה את כר ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את מכר ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
הרגלים; את מכר - הראׁש את מכר דּקה: ּבבהמה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאבל
- הּקנה את מכר הראׁש. את מכר לא - הרגלים את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמכר
הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמכר

.Èהאׁשּפה את מכר מימיו. את מכר לא - הּבֹור את ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹוכר
- ׁשֹוב מכר ּדבֹורים. מכר - ּכּורת מכר זבלּה. את מכר -ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּיֹונים. את ִֶַַָמכר
.‡Èׁשהּוא אּלּו, ּבדברים הּגדֹול העּקר מעיני ילּוז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל

ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ולא ּביחּוד לֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּתּוף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א שבט ט"ז שישי יום

ועּׂשרים ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

לחברֹו‡. ּכֹור2האֹומר ּבית והיּו4עפר3: ,ל מֹוכר אני ְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
קטּנים ּגאיֹות הּׂשדֹות טפחים5ּבתֹו עּׂשרה על6עמּקים אף , ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

מים7ּפי ּבהן -8ׁשאין טפחים עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
נמּדדין מעֹותיו9אין לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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הדברים.1) שאר ואם עבדים ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין, ושאינן הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו
או1) הלוקח כשהזכירו והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים כל וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) קב:2)המוכר בתרא בבבא מידת3)משנה והנה, סאה. שלושים בו לזרוע שראוי שטח
וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים על חמישים היא סאה, על סאה

שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן אמה. אם4)אלף (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש לזריעה, ראוי שהוא היינו,
לדע סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי פרט לצרכיםזה זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם, ת

התחתונה. על וידו לתכניתו, מפריע אינו לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא ארמית5)אחרים למלה עברי תרגום
שבמשנה. רשות6)"נקעים" מהווים הם שאז טפחים, ארבעה כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל (דיבור רשב"ם לדעת

א. הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק ראה שבת. בדיני קג.).7)נפרדת (שם הגמרא בהם.8)מסקנת לזרוע אפשר לא9)והרי
במכר. הצדדים בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות מצטרפים,

dxikn zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקֹומֹות ׁשלׁשה אֹו ּכׁשנים ונראין אחד, ולֹוקח10ּבמקֹום . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
דמים ּבלא ּכֹור הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות היּו11אּלּו .12 ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

עּמּה נמּדדין - מּכאן .13ּפחֹות ְִִִִָָָָ
אמּורים·. ּדברים ּבהן14ּבּמה היה ּכׁשּלא ּבית15? אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

קּבין והיּו16ארּבעה ,17ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֻ
רּבּה19קּבין18חמׁשת ּבתֹו ּומבלעין אבל20, ּׂשדה; ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ

הרּבה מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ארּבעה על יתר אֹו21היתה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מבלעין נמּדדין22אינן אינן - עּׂשרה ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

רּבן נבלעין היּו מעּוטן24ּבמעּוטּה23עּמּה. אֹו25אֹו ּברּבּה, ְְְִִִִִָָָָָָָֻֻ
מחלקין חּוט26ׁשהיּו עּגּול27ּכמֹו ּכמֹו אֹו ּכמֹו28ׁשוה אֹו ְְְְִִֶֶָָָֻ

ּבּצדדין29מׁשּלׁש ׁשהיּו אֹו עקּלתֹון30, דר ׁשהיּו אֹו ּכל31, - ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ספק והּמֹוציא32אּלּו וכן33, הראיה. עליו היּו34מחברֹו 35אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ
מלמעלה אֹו36עפר מּלמּטה, ועפר37וסלע מלמעלה סלע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ספק זה הרי - .38מּלמּטה ְֲִֵֵֶַָָ
רבע39היה‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע נמּדד40ּבּה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

היה ואם לּמצר41עּמּה. ׁשהּוא42סמּו ּכל אפּלּו זה43, אין - ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
עּמּה הפסיק44נמּדד לּמצר45. סלע ּבין זה46עפר הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.47ספק ֵָ
ּבּה48אמר„. היּו אפּלּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּכבית לֹו: ְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּגבֹוהים סלעים אֹו יֹותר, אֹו טפחים עּׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָֻּגאיֹות
עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יֹותר אֹו טפחים .49עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ

מּדה50האֹומר‰. ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
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עצמם.10) בפני רשות הם אלו וסלעים גאיות אינן11)שהרי - עימה" נמדדין "אינן המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן
(למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל הנמכרים לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים בה נכללים אבל השדה, עם נמדדין
הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש שדה שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד כו). ופרק כה פרק

דמים. בלא שלו שהם שדה, שם.12)לקונה עצמם.13)משנה בפני רשות מעשרה14)שאינם פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא השדה. עם נמדדים - יחד.15)טפחים הסלעים או הגאיות זה16)בכל ערך ולפי לכור, היינו,

הכור שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן סעיף שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות למידותֿשטח
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה (שם).17)הוא חמא בר עוקבא רב שהוסיפה לפני18)הסתייגות,
רומי. בדפוס הוא וכן "עשרת" הגירסה: הייתה ולא19)הכסףֿמשנה ג). הלכה (להלן יחידי כסלע נחשב שאז מזה, בפחות ולא

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל את לו מקלקל שנמצא מזה, שם.20)ביותר יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב של מימרא
בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא בר חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן יד כתב נוסחת וכפי
שישה דהיינו, שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו וצריך והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק אבא
סעיף שם בסמ"ע ראה קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים, ארבעה אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר

י. קבים.21)קטן מחמישה שדה.22)יותר של ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה (שם23)לא בגמרא בעייה
כגון,24)קג.). הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק השדה של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח שרוב היינו,

שכללות אחרי השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה שהייתה
רובה בתוך מובלעין של התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו רק הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח

השדה. כתב25)של וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת שהנוסחה כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב רומי בדפוס הוא כן
היא. בעייא וחדא "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן "והכי שם: (שם26)רשב"ם בגמרא בעיות של שורה

הסלעים שאם הבעייה, ועניין קג:). כן,קג.ֿ על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר מכביד זה אלו צורות להם יש
השדה. ביתר אף השימוש "כשורה".27)את "כשיר".28)בגמרא: כגירסת29)בגמרא אבל בגמרא, בגירסתנו אינה זו מלה

רגלים. שלוש והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי מהסלעים30)רב יוצאים שקרניים והיינו, "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים מעוקם.31)לצדדים קו של בצורה מפוזרים בגמרא.32)הסלעים נפתרו לא האלו הבעיות נאמר33)שכל

התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין, שילם לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים אחד כל על
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח אשי34)ואם רב בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף

הנ"ל). הברייתא על מוסבה שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה ושלכן יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי
עשרה.35) גבוהים סלעים שתחתיו36)היינו, הסלע ידי על מופרעת היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר כלומר,

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר מסויימים וזרעים כ), קטן סעיף שם, בנקל37)(סמ"ע אפשר למעלה, רק הוא הסלע שאם מפני
כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו בעפר ולזרוע אותו (שם).38)לעקור נפתרה שלא בעייה היא זו שם.39)אף ברייתא

שנמדדים40) טפחים, עשרה גבוהים שאינם בסלעים והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו תם, ורבינו האי רב גירסת לפי
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת גדולה אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא אינם אם עימה

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת השדה.42)שם.41)אינה גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק הסלעים44)אפילו שרק
לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה אבל השדה, לגבי בטלים השדה פפא.45)שבתוך רב של בעייה שם,

לא.46) או למיצר, לקרוב עוד נחשב זה סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר של קטן שטח נשאר אם
בגמרא.47) נפתרה לא קב:48)הבעייה שם "משמע49)משנה - עפר" כור "כבית אלא עפר", כור "בית לו אמר שלא מפני

כור כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר כור בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים בין שהוא כמות
שאין נראה - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת בהם יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה). ומגיד
על רק מוסב זה קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי שאמר ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק
"פחות המשנה של הפיסקא אחרי נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא
וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבה יצחק רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא שהיא עימה", נמדדין מכאן

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים לנוסחת קג:50)מתאים שם משנה



קכט dxikn zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקֹומֹות ׁשלׁשה אֹו ּכׁשנים ונראין אחד, ולֹוקח10ּבמקֹום . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
דמים ּבלא ּכֹור הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות היּו11אּלּו .12 ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

עּמּה נמּדדין - מּכאן .13ּפחֹות ְִִִִָָָָ
אמּורים·. ּדברים ּבהן14ּבּמה היה ּכׁשּלא ּבית15? אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

קּבין והיּו16ארּבעה ,17ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֻ
רּבּה19קּבין18חמׁשת ּבתֹו ּומבלעין אבל20, ּׂשדה; ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ

הרּבה מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ארּבעה על יתר אֹו21היתה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מבלעין נמּדדין22אינן אינן - עּׂשרה ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

רּבן נבלעין היּו מעּוטן24ּבמעּוטּה23עּמּה. אֹו25אֹו ּברּבּה, ְְְִִִִִָָָָָָָֻֻ
מחלקין חּוט26ׁשהיּו עּגּול27ּכמֹו ּכמֹו אֹו ּכמֹו28ׁשוה אֹו ְְְְִִֶֶָָָֻ

ּבּצדדין29מׁשּלׁש ׁשהיּו אֹו עקּלתֹון30, דר ׁשהיּו אֹו ּכל31, - ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

ספק והּמֹוציא32אּלּו וכן33, הראיה. עליו היּו34מחברֹו 35אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ
מלמעלה אֹו36עפר מּלמּטה, ועפר37וסלע מלמעלה סלע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ספק זה הרי - .38מּלמּטה ְֲִֵֵֶַָָ
רבע39היה‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע נמּדד40ּבּה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

היה ואם לּמצר41עּמּה. ׁשהּוא42סמּו ּכל אפּלּו זה43, אין - ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
עּמּה הפסיק44נמּדד לּמצר45. סלע ּבין זה46עפר הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.47ספק ֵָ
ּבּה48אמר„. היּו אפּלּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּכבית לֹו: ְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

ּגבֹוהים סלעים אֹו יֹותר, אֹו טפחים עּׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָֻּגאיֹות
עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יֹותר אֹו טפחים .49עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ

מּדה50האֹומר‰. ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמם.10) בפני רשות הם אלו וסלעים גאיות אינן11)שהרי - עימה" נמדדין "אינן המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן
(למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל הנמכרים לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים בה נכללים אבל השדה, עם נמדדין
הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש שדה שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד כו). ופרק כה פרק

דמים. בלא שלו שהם שדה, שם.12)לקונה עצמם.13)משנה בפני רשות מעשרה14)שאינם פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא השדה. עם נמדדים - יחד.15)טפחים הסלעים או הגאיות זה16)בכל ערך ולפי לכור, היינו,

הכור שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן סעיף שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות למידותֿשטח
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה (שם).17)הוא חמא בר עוקבא רב שהוסיפה לפני18)הסתייגות,
רומי. בדפוס הוא וכן "עשרת" הגירסה: הייתה ולא19)הכסףֿמשנה ג). הלכה (להלן יחידי כסלע נחשב שאז מזה, בפחות ולא

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל את לו מקלקל שנמצא מזה, שם.20)ביותר יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב של מימרא
בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא בר חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן יד כתב נוסחת וכפי
שישה דהיינו, שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו וצריך והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק אבא
סעיף שם בסמ"ע ראה קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים, ארבעה אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר

י. קבים.21)קטן מחמישה שדה.22)יותר של ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה (שם23)לא בגמרא בעייה
כגון,24)קג.). הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק השדה של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח שרוב היינו,

שכללות אחרי השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה שהייתה
רובה בתוך מובלעין של התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו רק הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח

השדה. כתב25)של וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת שהנוסחה כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב רומי בדפוס הוא כן
היא. בעייא וחדא "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן "והכי שם: (שם26)רשב"ם בגמרא בעיות של שורה

הסלעים שאם הבעייה, ועניין קג:). כן,קג.ֿ על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר מכביד זה אלו צורות להם יש
השדה. ביתר אף השימוש "כשורה".27)את "כשיר".28)בגמרא: כגירסת29)בגמרא אבל בגמרא, בגירסתנו אינה זו מלה

רגלים. שלוש והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי מהסלעים30)רב יוצאים שקרניים והיינו, "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים מעוקם.31)לצדדים קו של בצורה מפוזרים בגמרא.32)הסלעים נפתרו לא האלו הבעיות נאמר33)שכל

התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין, שילם לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים אחד כל על
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח אשי34)ואם רב בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף

הנ"ל). הברייתא על מוסבה שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה ושלכן יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי
עשרה.35) גבוהים סלעים שתחתיו36)היינו, הסלע ידי על מופרעת היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר כלומר,

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר מסויימים וזרעים כ), קטן סעיף שם, בנקל37)(סמ"ע אפשר למעלה, רק הוא הסלע שאם מפני
כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו בעפר ולזרוע אותו (שם).38)לעקור נפתרה שלא בעייה היא זו שם.39)אף ברייתא

שנמדדים40) טפחים, עשרה גבוהים שאינם בסלעים והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו תם, ורבינו האי רב גירסת לפי
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת גדולה אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא אינם אם עימה

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת השדה.42)שם.41)אינה גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק הסלעים44)אפילו שרק
לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה אבל השדה, לגבי בטלים השדה פפא.45)שבתוך רב של בעייה שם,

לא.46) או למיצר, לקרוב עוד נחשב זה סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר של קטן שטח נשאר אם
בגמרא.47) נפתרה לא קב:48)הבעייה שם "משמע49)משנה - עפר" כור "כבית אלא עפר", כור "בית לו אמר שלא מפני

כור כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר כור בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים בין שהוא כמות
שאין נראה - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת בהם יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה). ומגיד
על רק מוסב זה קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי שאמר ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק
"פחות המשנה של הפיסקא אחרי נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא
וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבה יצחק רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא שהיא עימה", נמדדין מכאן

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים לנוסחת קג:50)מתאים שם משנה
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lybe zxecdn jezn

א51ּבחבל מנּכה, - ׁשהּוא ּכל ּפחת הּדמים52ם מן ואם53לֹו ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו54הֹותיר יחזיר - ׁשהּוא .55ּכל ֲִִֶַָ

.Â56אמרל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית הרי57: ּכמי58- זה ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ואמר יתר59ׁשּפרׁש ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור ּבית ואם60: . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רבע ׁשהּוא ועּׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה מן לכל61ּפחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגיעֹו62סאה - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר אֹו ּכן63, על יתר . ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

ּכּלן הרבעים ּכל על עּמֹו יחׁשב וכל64- הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹֻ
על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה - ּכֹור מּבית ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּפחת

לֹו. יחזיר - ּכֹור ֲִֵַּבית
.Êלֹו מחזיר הּוא ּפחּותה65ּומה הּתֹוספת היתה אם ? ְְֲִִֶֶַַַָָָ

קּבין הּמכירה66מּתׁשעה ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר ליּפֹות67- , ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָ
הּמֹוכר ׁשל68ּכח אחרת לּׂשדה סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע; הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר
על יתרה הּתֹוספת היתה ּכלּום. מפסיד ואינֹו ּׂשדֹותיו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשאר

קּבין נֹותנין69ּתׁשעה והּנׁשאר70- ּוסאה, סאה לכל 71רבע ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
ּכל לֹו נֹותן - קּבין ּתׁשעה ּבֹו יׁש אם הרבעים, על ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיתר

לֹו ונֹותנֹו הּקרקע, מן הּיתר עם ּכּלן ּכּׁשעה72הרבעים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו .73ׁשּלקחּה ְִֶֶָָ

.Áאמּורים ּדברים ממּכר74ּבּמה ּבׁשעת ּבזֹול ּכׁשהיא ? ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ
הּיתר החזרת ּבׁשעת ּביקר75והֹוקירה היתה אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּתֹוספת76והּוזלה דמי לֹו לּתן רצית אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּממּכר77ּכּלּה ּכפי דמים לֹו ּתן קרקע78- לֹו לּתן רצית ואם , ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

עכׁשו ׁשּׁשוה ּכמֹו לֹו ּתן -79. ְְֵֶַָָָ
.Ëׁשאם ּבּׂשדה: קּבין ּתׁשעה ּכדין - ּבגּנה קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָודין

לֹו מחזיר אינֹו - הרבעים על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר
דמים קב80אּלא חצי הֹותיר הרבעים81; ּכל את לֹו מחזיר - ְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּבדמים הּיתר החזרה82עם עת ׁשל הּזֹול ּכׁשעת קרקע .83אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.Èּׂשד ּגּנה84המכר ונעּׂשית85ונעּׂשית גּנה אֹו לֹוקח, ּביד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"ומידה51) כתב: המשניות בפירוש ורבינו שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת שמודדים כמו - בצמצום "כלומר,
כור. הבית משיעור ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת על הקפדה על מורה הפחת.52)בחבל אף53)בערך

הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות, אלא אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות אונאה שאין פי על
הלכה ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה מכדי פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל רבא: של

משנה. במגיד וראה הטעות". את ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת כור.54)ב, מבית יותר למוכר.55)שיש
קד.56) שם וגמרא קג: שם סתם",57)משנה כור "בית וזהו יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו, הוסיף ולא

כשני. או כראשון דינו אם בגמרא, בעייה קד.).58)המהווה (שם הגמרא שם.59)מסקנת במשנה הובא בערך60)זה היינו,
יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש רבינו של ובלשונו כור, בית

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי מופרזת, במידה לא הקב.61)אבל מארבעה62)רבע אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא
הקב. ומחצית קבים שבעה שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה. קיים63)ועשרים שהמקח היינו, שקיבל, מה קיבל

היתרון. את ולא הפחת את לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, המידה64)כמו על יותר יתרון או חיסרון יש שאם היינו,
קד:). שם (גמרא יתר או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק לא חשבון לעשות חייבים הלוקח65)הראוייה,

קג:). (משנה בקרקע? או בדמים האם המידה, על יתרון שיש במקרה "שדה"66)למוכר, להיקרא: הראוייה קרקעי שטח מידת
יא.). בתרא ח).67)(בבא הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי לו נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם היינו,

לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר, שיקנה הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד. שם הדברים ומקור
כוח "לייפות רבינו שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה לי תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך, קרקע

כדלהלן. הקרקע לוקח רצה, שאם לומר אלא אינו - צריך68)המוכר" היה בעצם כי הקרקע, את הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא שהיתרון כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא בחזרה, שלו הקרקע את לקבל

בחזרה.69)בשבילו. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד המוכר ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
לתשעה70) מצרפים היתר את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את התוספת מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין

"שצריך71)קבים. שברשב"ם: מפרשים" ה"יש וכפירוש הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי קד: שם רבינו דברי מקור
ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי דבר כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים כל לבד יותר קבין ט'

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים לו לתת הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה - הרבעים (מגידעם מהרבעים
להלן].72)משנה). וראה הלוקח, ביד משאירה המוכר אם [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד הזול73)בכתב כשער כלומר,

חכמים תקנת לפי הדמים, מחזיר שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה הוא וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן
שלא קבין מתשעת ביותר - הזול כשער אלא עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי על ואף המוכר, לטובת שתיקנו
יכול המוכר שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל המוכר מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר חכמים תיקנו

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את קבין74)להכריח בתשעה בין הזול. כשער דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ללוקח)75)ובין (=מוכר לו נותן "כשהוא שם: בתרא בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה והמוכר

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו שלקח כשער לו בזול.76)נותן לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
כדלעיל.77) דמיה, מקבל המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר להחזירה שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין
עכשיו.78) של הזול כשער לך למכרה המוכר את להכריח יכול שלו79)ואינך הקרקע את לקבל לסרב יכול המוכר אין כלומר,

הלוקח. בידי בהיותה שהוזלה פי על אף שעת80)בחזרה של הזול כשער לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל כנ"ל.81)המכירה, מהרבעים, להכריח82)חוץ יכול ואינו ביוקר, הלוקח מקבלה והוזלה, ביוקר הייתה ואם

ח. הלכה כנ"ל בזול, לו למכרה המוכר ח.83)את בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר לקבלה, לסרב יכול המוכר ואין
דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין להחזיר85)שאם הלוקח את לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה שנתגלו כגון,

dxikn zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ספק86ּׂשדה זה הרי ּבעת87- ׁשהיתה ּכּדין לֹו מחּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עּתה ׁשהּוא ּכּדין אֹו .88הּמכר ִֶֶֶַַַָ

.‡Èמּדה89האֹומר ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
יתר90ּבחבל ּבין חסר ּבין אֹו91, אני92, ּכֹור ּבית ׁשאמר: ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּל - ּבחבל מּדה יתר, ּבין חסר ּבין ,ל אחר93מֹוכר ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּכּדין94הּפחּות אּלא לֹו ואין אם95, חסר אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ֵָיתר.
.·Èּובּמצרים ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ּפחת96מכר , ְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּגיעֹו - ׁשתּות הֹותיר אֹו -97ׁשתּות ׁשתּות על יתר ּפחת ; ְְְִִִִֵֵַָ
הֹוסיף הּדמים; מן לֹו לֹו98ינּכה יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל קרקע, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹדמים
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמּתׁשעה

הּדמים לֹו מחזיר - הּמֹוכר .99לּׂשדה ְֲִִִֵֵַַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ,101מאתים'100ּוכבר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .102אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„Èּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: על103האֹומר אף ,ל מֹוכר אני ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין לֹו104ּפי מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא מקֹום להביא105אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּפלֹוני גפנים106ּבמקֹום ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר 107אני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו והּוא הּגיעֹו; -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר אני זה הּגיעֹו;108ּפרּדס - ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפרּדס. ׁשּיּקרא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּוא
.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל

ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;
הּמקֹום אנׁשי רב להן.109לׁשֹון הידּועים ְְְִֵֶַַַָָֹ

ועּׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו
יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מקח‚. מקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלם
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, המעיין.86)לו בו שייבש נפתרה.87)כגון, לא שם דינו88)שהבעייה מהו רבינו פירש ולא
משנה. במגיד ועיין הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין ונראה זה. ספק קה.89)של שם בגמרא כחכמים

ה).90) הלכה (למעלה שהוא כל אפילו מחזיר או מנכה זה זו91)שלפי הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם זה שלפי
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה (למעלה בניגוד92)מחילה באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש שאין כלומר,
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן ולפיכך93)לשיטת עיקר, היא לשון איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון

שבלשונות. הפחות אחרי הפחות94)הולכין וכו' הלוקח יקח אבל ננס, כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות וכו' שאמר וזהו שעליו95)שבשעורין, מחבירו, המוציא כדין "כלומר:

ר וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש שהמוכר לפי מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן (ב"ח נחמןהראייה" ב
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש וכן ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא גבולות,96)בבבא

למכירה. העומדת הקרקע של והגבולות הסימנים את לו אם97)שהגדיר ניכוי לתבוע יכול הלוקח שאין מחילה, זו הרי כלומר,
שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו אמר או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם חזרה לתבוע המוכר ולא חסר
"שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן - ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או פיחת אם אלא מחילה
משתות יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו בתחילת לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין לך, מכורה

שם). (רשב"ם מחילה זו יש98)שאין שאם זה, לעניין אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו, הרמב"ם מסקנת
הדבר את העלה משנה והמגיד משנה (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר

זֿט.99)בצריךֿעיון). הלכה למעלה רבינו שכתב במקום101)במידתה.100)כמו עשרה" וחמש "עשרים, יש: בגמרא
למחצית עד שאף אומרים שיש משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו, זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים,

המקח. ב"ח102)קיים - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם. כן שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו ולהשביח
דווקא103)שם). ומשמע גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו "האומר שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

א). קטן סעיף ריח סימן החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור בית לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם
כור.104) כתב105)חצי וכן כך. נקרא שזה להוכיח צריך שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר: שם בברייתא

שם. עיין כא, הלכה כא פרק למעלה למעלה.106)רבינו ראה פלוני", כור "בית כביטוי - זה השם107)ביטוי את הנותן שזה
פרק108)"כרם". למעלה וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים" פרדס "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו

יד. הלכה שהולכים109)כד מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק (למעלה הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
האזל). (אבן ב הלכה כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע המיעוט וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב, אחר

וממכר.1) במקח פרטיהן וכל והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו



קלי dxikn zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ספק86ּׂשדה זה הרי ּבעת87- ׁשהיתה ּכּדין לֹו מחּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
עּתה ׁשהּוא ּכּדין אֹו .88הּמכר ִֶֶֶַַַָ

.‡Èמּדה89האֹומר ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ
יתר90ּבחבל ּבין חסר ּבין אֹו91, אני92, ּכֹור ּבית ׁשאמר: ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּל - ּבחבל מּדה יתר, ּבין חסר ּבין ,ל אחר93מֹוכר ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּכּדין94הּפחּות אּלא לֹו ואין אם95, חסר אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ֵָיתר.
.·Èּובּמצרים ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ּפחת96מכר , ְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּגיעֹו - ׁשתּות הֹותיר אֹו -97ׁשתּות ׁשתּות על יתר ּפחת ; ְְְִִִִֵֵַָ
הֹוסיף הּדמים; מן לֹו לֹו98ינּכה יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל קרקע, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹדמים
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמּתׁשעה

הּדמים לֹו מחזיר - הּמֹוכר .99לּׂשדה ְֲִִִֵֵַַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ,101מאתים'100ּוכבר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .102אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„Èּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: על103האֹומר אף ,ל מֹוכר אני ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין לֹו104ּפי מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא מקֹום להביא105אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּפלֹוני גפנים106ּבמקֹום ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר 107אני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו והּוא הּגיעֹו; -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר אני זה הּגיעֹו;108ּפרּדס - ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפרּדס. ׁשּיּקרא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּוא
.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל

ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;
הּמקֹום אנׁשי רב להן.109לׁשֹון הידּועים ְְְִֵֶַַַָָֹ

ועּׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו
יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מקח‚. מקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלם
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
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קב. חצי בה שיש כיוון דמים, המעיין.86)לו בו שייבש נפתרה.87)כגון, לא שם דינו88)שהבעייה מהו רבינו פירש ולא
משנה. במגיד ועיין הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין ונראה זה. ספק קה.89)של שם בגמרא כחכמים

ה).90) הלכה (למעלה שהוא כל אפילו מחזיר או מנכה זה זו91)שלפי הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם זה שלפי
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה (למעלה בניגוד92)מחילה באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש שאין כלומר,
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן ולפיכך93)לשיטת עיקר, היא לשון איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון

שבלשונות. הפחות אחרי הפחות94)הולכין וכו' הלוקח יקח אבל ננס, כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות וכו' שאמר וזהו שעליו95)שבשעורין, מחבירו, המוציא כדין "כלומר:

ר וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש שהמוכר לפי מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן (ב"ח נחמןהראייה" ב
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש וכן ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא גבולות,96)בבבא

למכירה. העומדת הקרקע של והגבולות הסימנים את לו אם97)שהגדיר ניכוי לתבוע יכול הלוקח שאין מחילה, זו הרי כלומר,
שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו אמר או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם חזרה לתבוע המוכר ולא חסר
"שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן - ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או פיחת אם אלא מחילה
משתות יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו בתחילת לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין לך, מכורה

שם). (רשב"ם מחילה זו יש98)שאין שאם זה, לעניין אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו, הרמב"ם מסקנת
הדבר את העלה משנה והמגיד משנה (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר

זֿט.99)בצריךֿעיון). הלכה למעלה רבינו שכתב במקום101)במידתה.100)כמו עשרה" וחמש "עשרים, יש: בגמרא
למחצית עד שאף אומרים שיש משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו, זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים,

המקח. ב"ח102)קיים - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם. כן שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו ולהשביח
דווקא103)שם). ומשמע גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו "האומר שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

א). קטן סעיף ריח סימן החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור בית לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם
כור.104) כתב105)חצי וכן כך. נקרא שזה להוכיח צריך שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר: שם בברייתא

שם. עיין כא, הלכה כא פרק למעלה למעלה.106)רבינו ראה פלוני", כור "בית כביטוי - זה השם107)ביטוי את הנותן שזה
פרק108)"כרם". למעלה וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים" פרדס "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו

יד. הלכה שהולכים109)כד מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק (למעלה הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
האזל). (אבן ב הלכה כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע המיעוט וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב, אחר

וממכר.1) במקח פרטיהן וכל והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו



dxiknקלב zekld - hay f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּככל ולאחרים לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעּׂשיו ּכל ׁשפּוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעּׂשה. מה עּׂשה ׁשטּותֹו ּבתחּלת אֹו ְְְִִֶַַָָָָׁשטּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום; לאחרים הקניתֹו אין - ׁשנים ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָקטן

מקח, מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם ׁשּיגּדיל, עד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מרּבה, ּבדבר ּבין קּימת. ּומּתנתֹו ממּכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּוממּכרֹו
זה ודבר מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבריא, ּבמּתנת ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּועט;
יּמצא ולא יּבטל, ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּדברי
אבל ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו, ׁשּימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹֹמי

ׁשּיגּדיל. עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּבקרקע
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום, מעּׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

קּים. - ּבמּטלטלין ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָמקחֹו
.Áאינֹו אֹו ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם הּקטן את ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹודקין

ׁשבע, ּבן והּוא יֹודע ׁשהּוא ונבֹון, חכם קטן ׁשּיׁש לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע;
מּׂשא ּבטיב יֹודע אינֹו עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשאפּלּו אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש
אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ׁשאין ּומּתן מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּתן.
ּפחֹות הּגדֹול: ּכדין ּדינֹו - וטעה ּבמּטלטלין ונתן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשא
ׁשתּות על יתר ההֹוניה, מחזיר - ׁשתּות מחילה, - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמּׁשתּות
הּקטן מּקח ׁשאין אֹומר, ואני ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקח, ּבטל -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל ;המׁשי אֹו ּבׁשמׁש אּלא קּימין ּבמּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוממּכריו
ׁשּפרע, מי מקּבל אינֹו - ּבֹו וחזר המּקח על מעֹות נתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם

ׁשּפרע. מי מקּבלין - ּבֹו ׁשחזרּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואחרים
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הּׂשּכיר אֹו הּקטן מּיד קנּו אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן

ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח; קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
העדים ואין ּבׁשטר, ׁשהּקנין ּכלּום; הּקטן מּיד קנין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין

ּגדֹול. אדם ׁשל ׁשטר על אּלא ְְִֶֶַָָָָָחֹותמין
.Èהּמקֹום מהם וּׂשכר מּידֹו, וקנּו מּטלטלין, ׁשּקנה קטן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

ּבהן ׁשּזֹוכין ּבּדרכים זֹוכה ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּמֹות ארּבע ולא קטן ׁשל חצר ׁשאין לּדבר: ראיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹולים.
ידֹו, מּדין ולא ׁשליחּות מּדין ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלֹו
ּגדֹול הּמקֹום ּׂשכירּות אֹו הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ּתקנה - מּידּה חצרּה ׁשּנתרּבתה הּקטּנה, אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמחצרֹו.
מקֹום. ּבּׂשכירּות אֹו מּידּה קנּו אם מאחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָהּמּטלטלין

.‡Èוהחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּתעמד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹּבּקרקע
ׁשּלא לאדם וזכין הּוא, ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ׁשהּקטן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכלּום;

ּבפניו. אּלא לֹו חבין ואין ְְְִֵֶָָָָָָּבפניו,
.·Èׁשלׁש אחר ּׂשערֹות ׁשּתי הּזכר והביא ׁשהגּדיל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָקטן

יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עּׂשרה, ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעּׂשרה
ּומּתנתֹו ממּכר ּוממּכרֹו מקח מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּבטיב
עד קּימין מעּׂשיו אין - ּבקרקע אבל ּבמּטלטלין; ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתנה

ׁשהגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
.‚Èׁשּירׁש קרקע אבל ׁשּלֹו; ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

ׁשּיהיה עד ממּכר ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאבֹותיו
ּבטיב ויֹודע ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבן
אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו מּפני ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׂשא

העֹולם. ּבדרכי דעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹהּמעֹות,
.„Èּבין ּבריא מּתנת ּבין עּׂשרים, מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

הניה לֹו הּגיע לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי - מרע ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד, מצּוי ׁשאינֹו דבר והּוא נתן, לא - ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹגדֹולה

נׁשמעין. דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, ּתתקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמים:
.ÂËּכׁשהּוא אביו קרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

סימני לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ּכׁשהביא עּׂשרים? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּבן
- סריס נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא לא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹסריס;
עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר, ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו. לרב ְְְִֶַָֹׁשּיגּדיל
.ÊËּובאּו ומת, אביו ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי

- לבדקֹו ּובקׁשּו הּמכר, ּבׁשעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָקרֹוביו
ּבּמיתה. מׁשּתּנין ׁשהּסימנים ועֹוד, לנּולֹו. להם ׁשֹומעין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאין
ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין העדים ׁשאין היא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזקה

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ְְֵֶַַַָָידעּו
.ÊÈּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עּׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

מן ּומֹוציא עּׂשרים. אחר ּבין עּׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד
ׁשּנטע אֹו הֹוצאֹות הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו הּזה ּכּדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו ׁשמין - ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עּׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעּׂשה
ּבן ּכׁשהּוא לפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּבידי נתקּימה - מחה ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעּׂשרים

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מקח, מקחֹו - קּימין.הּׁשּכֹור ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוּׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעּׂשיו אין - עֹוּׂשה מה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָיֹודע

ׁשׁש. מּבן ּפחֹות ְִֵֶָָָּכקטן

ׁשלׁשים 1ּפרק
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הּלֹוקח‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר
- לֹוקח רצה ואם העליֹונה; על הּלֹוקח יד מּדעּתֹוֿ ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לבעליה. ּתחזר - רצה לא ואם ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹאין
עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר ׁשטר ּכֹותבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מּפני ּׂשדהּו מכר ואפּלּו הּסֹופר, ּׂשכר נֹותן הּלֹוקח ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּולעֹולם

ָָָרעתּה.
.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה נתן אֹו מכר, אֹו ׁשּקנה העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן

אּלּו הרי - מעּׂשיו לקּים רצה אם העליֹונה; על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּבלבד ּובדברים מעּׂשיו. ּכל ּבטלּו - רצה לא ואם ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָֹקּימין,
מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

ְּכלּום.
ּבין‚. ּבעלּה ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנכסי1) האפוטרופוסין ודין הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין וכן מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו
ההלכות. ונסתיימו קודש, ביום הנותן או המוכר בדין הפרק ונסתיים יתומים.

dpzne dikf zekld - hay f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה
העליֹונה; על הּבעל יד - מּתנה] [לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
אבל הּכל. יבּטל - לבּטל רצה אם יקּים, - לקּים רצה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹואם
אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין נתן, אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
ׁשּיחד קרקע ּבין מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס קרקע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלּה

ּׁש מה ּכל הרי - אֹומרת:מעּׂשיו ׁשהיא מּפני ּבטל; עּׂשה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְִִִַַַַָנחת

.„- ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמכר
קּימה ואם מבּטלה, - לבּטל רצתה העליֹונה; על האּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיד

הּלקֹוחֹות. קנּו - ֲַַָָָמעּׂשיו
מּטלטלין‰. אֹו ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל

אֹו ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף מּׁשּלֹו, לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
וכן מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנתן
יד ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש
ּכן אם אּלא טֹורפת; - לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּוּבה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשעּבּוד

מּידּה. וקנּו ּתחּלה לּלֹוקח ְְְִִֵַַָָָָָָּכתבה
.Âלא - לבעלּה ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּידֹו, ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה,
ּבין יתֹומים, ּבנכסי לקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָאיׁשּות.
אֹותם ׁשּמּנּו ּבין האּפֹוטרֹוּפֹוסין, וכן ּבמּטלטלין, ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבקרקע
ּוממּכרן מקח מקחן - יתֹומים אבי אֹותן ׁשּמּנה ּבין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבית
ּדבר נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום; אינּה מּתנתם אבל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָממּכר,

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א שבט י"ז קודש שבת

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
ל ההלכֹות אּלּו יקנהענין היא ההפקר מן זֹוכה ּדין ידע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה
חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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זכה‡. - ּבֹו הּמחזיק ּכל וכן2ההפקר, והּנהרֹות3. הּמדּברֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבהן4והּנחלים ּכל ּכגֹון5, זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים בהן.6העּׂשבים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיּמים·. מן ּדגים אֹו7הּצד עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן ְִִִִֶַַַַָָָָ

חּיֹות ׁשּלא8מיני ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
חברֹו ּבּׂשדה קנה9יצּוד - ׁשם צד ואם הּדגים10. היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

על11ּבביברים אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפי

גזלן12הּביברים זה הרי - מּׁשם והּצד ,13. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
מצֹודתֹו14אבל‚. מּתֹו ּדגים ּכׁשהּוא15הּלֹוקח חברֹו 16ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּים מּמצֹודתֹו17ּבתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו פרּוסה18, ּכׁשהיא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור זֹו הרי - סֹופרים19ּבּמדּבר ואם20מּדברי 22היה21. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ּכלי גזלן23הּמצֹודה זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ,24. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
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עם1) גוי ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם, זכה בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו הלכה2)ישראל נדרים מהלכות ב בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים

כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות. בין במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד
שלו". ונעשה לעצמו קנהו בו וזכה היו3)הקודם לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים הפקר, של שנייה צורה היינו,

יג: קמא בבא וראה לאיש. הלכה4)שייכים עניים מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז) ח, (דברים הכתוב מלשון
ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק בסמוך.5)ב רבינו שמפרש כמו בהם, שמוצאים ז:6)מה במכות נראה וכן הפקר הוא יער

ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל על מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז) (מגדל לשם" ליכנס ולמזיק לניזק רשות "יער
פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי ולא למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו לשון [ומסתימת ופירות.
אותו של הן הרי ומחוברין השבטים כל של הן הרי שבהרים") "תלושין פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין שאמר: ח
כרבי לפסוק כוונתו השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים חכמים ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט",

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה מגיד וראה הנ"ל, אלעזר בן לו7)שמעון שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ג. הלכה ממון נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים כנ"ל.8)דינים הפקר, שהם וביערות לו9)במדברות שאין לפי
קיד.). קמא (בבא חבירו בשדה להתהלך לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל ורק ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס

(10- חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד עומד אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר קניין. עשה אם
ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא בצידה עומד אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של חצרו [ביבר11)שאין

ודגים]. בר חיות להחזקת כלי (בבא12)הוא מדעתו שלא אפילו לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים הם שהרי
שם). משנה13)מציעא (לחם ג בהלכה הראב"ד שמפרש כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול" "לא על עובר כלומר,

קמא.14)שם). וכתנא נט: בגיטין הדגים.15)משנה ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט היא: זו בכתב16)מצודה
"כשהיא". תימן: שלמעלה.17)יד לביברים, החיות.18)בניגוד לתפיסת מחטים ובה חוט ידי על היא זו מצודה אבל19)גם

מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן" הזוכה ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר שיהא ממש, גזל משום בו אין
להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית שאין לפי יב), הלכה שם).20)גזילה (משנה שלום" דרכי וסא.21)"מפני ס: גיטין

"הייתה".22) תימן: יד קיבול.23)בכתב בית לה (גיטין24)שיש לו קונים אדם של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר
יוסי). ורבי קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם,



קלג dpzne dikf zekld - hay f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה
העליֹונה; על הּבעל יד - מּתנה] [לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
אבל הּכל. יבּטל - לבּטל רצה אם יקּים, - לקּים רצה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹואם
אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין נתן, אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
ׁשּיחד קרקע ּבין מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס קרקע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלּה

ּׁש מה ּכל הרי - אֹומרת:מעּׂשיו ׁשהיא מּפני ּבטל; עּׂשה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְִִִַַַַָנחת

.„- ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמכר
קּימה ואם מבּטלה, - לבּטל רצתה העליֹונה; על האּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיד

הּלקֹוחֹות. קנּו - ֲַַָָָמעּׂשיו
מּטלטלין‰. אֹו ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל

אֹו ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף מּׁשּלֹו, לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
וכן מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנתן
יד ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש
ּכן אם אּלא טֹורפת; - לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּוּבה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשעּבּוד

מּידּה. וקנּו ּתחּלה לּלֹוקח ְְְִִֵַַָָָָָָּכתבה
.Âלא - לבעלּה ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּידֹו, ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה,
ּבין יתֹומים, ּבנכסי לקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָאיׁשּות.
אֹותם ׁשּמּנּו ּבין האּפֹוטרֹוּפֹוסין, וכן ּבמּטלטלין, ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבקרקע
ּוממּכרן מקח מקחן - יתֹומים אבי אֹותן ׁשּמּנה ּבין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבית
ּדבר נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום; אינּה מּתנתם אבל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָממּכר,

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"א שבט י"ז קודש שבת
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ל ההלכֹות אּלּו יקנהענין היא ההפקר מן זֹוכה ּדין ידע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה
חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

זכה‡. - ּבֹו הּמחזיק ּכל וכן2ההפקר, והּנהרֹות3. הּמדּברֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבהן4והּנחלים ּכל ּכגֹון5, זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים בהן.6העּׂשבים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיּמים·. מן ּדגים אֹו7הּצד עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן ְִִִִֶַַַַָָָָ

חּיֹות ׁשּלא8מיני ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
חברֹו ּבּׂשדה קנה9יצּוד - ׁשם צד ואם הּדגים10. היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

על11ּבביברים אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפי

גזלן12הּביברים זה הרי - מּׁשם והּצד ,13. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
מצֹודתֹו14אבל‚. מּתֹו ּדגים ּכׁשהּוא15הּלֹוקח חברֹו 16ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּים מּמצֹודתֹו17ּבתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו פרּוסה18, ּכׁשהיא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור זֹו הרי - סֹופרים19ּבּמדּבר ואם20מּדברי 22היה21. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ּכלי גזלן23הּמצֹודה זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ,24. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עם1) גוי ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם, זכה בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו הלכה2)ישראל נדרים מהלכות ב בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים

כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות. בין במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד
שלו". ונעשה לעצמו קנהו בו וזכה היו3)הקודם לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים הפקר, של שנייה צורה היינו,

יג: קמא בבא וראה לאיש. הלכה4)שייכים עניים מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז) ח, (דברים הכתוב מלשון
ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק בסמוך.5)ב רבינו שמפרש כמו בהם, שמוצאים ז:6)מה במכות נראה וכן הפקר הוא יער

ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל על מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז) (מגדל לשם" ליכנס ולמזיק לניזק רשות "יער
פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי ולא למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו לשון [ומסתימת ופירות.
אותו של הן הרי ומחוברין השבטים כל של הן הרי שבהרים") "תלושין פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין שאמר: ח
כרבי לפסוק כוונתו השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים חכמים ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט",

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה מגיד וראה הנ"ל, אלעזר בן לו7)שמעון שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ג. הלכה ממון נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים כנ"ל.8)דינים הפקר, שהם וביערות לו9)במדברות שאין לפי
קיד.). קמא (בבא חבירו בשדה להתהלך לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל ורק ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס

(10- חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד עומד אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר קניין. עשה אם
ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא בצידה עומד אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של חצרו [ביבר11)שאין

ודגים]. בר חיות להחזקת כלי (בבא12)הוא מדעתו שלא אפילו לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים הם שהרי
שם). משנה13)מציעא (לחם ג בהלכה הראב"ד שמפרש כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול" "לא על עובר כלומר,

קמא.14)שם). וכתנא נט: בגיטין הדגים.15)משנה ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט היא: זו בכתב16)מצודה
"כשהיא". תימן: שלמעלה.17)יד לביברים, החיות.18)בניגוד לתפיסת מחטים ובה חוט ידי על היא זו מצודה אבל19)גם

מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן" הזוכה ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר שיהא ממש, גזל משום בו אין
להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית שאין לפי יב), הלכה שם).20)גזילה (משנה שלום" דרכי וסא.21)"מפני ס: גיטין

"הייתה".22) תימן: יד קיבול.23)בכתב בית לה (גיטין24)שיש לו קונים אדם של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר
יוסי). ורבי קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם,
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מצֹודה„. אף25הּפֹורס עֹוף, אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו ּבּׂשדה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
זה ּדבר לעּׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי קנה26על היה27- ואם .28 ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּׂשדהּו ּבתֹו הּׂשדה ּבעל -30ואמר29עֹומד ּׂשדי לי זכתה : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׂשדה ּבעל ּכלּום.31קנה הּמצֹודה לבעל ואין , ְְְְֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשּזֹו32ּדגים‰. הּספינה; ּבעל קנה - הּספינה לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
היא הּמׁשּתּמרת המהּלכת33ּכחצר חצר ואינּה ׁש34. הּמים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, ׁשּמֹוליכין .35הן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.Âׁשּנתּגּיר36ּגר אחר יּׂשראל הֹוליד ולא לֹו37ׁשּמת אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבעל ואין זכה. - ּבנכסיו והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹורׁשין,
לסּלקֹו38הּמצר ּכמּתנה39יכֹול ׁשּזֹו .41היא40ּבדמים, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

.Êּומצר42ׁשּתי הּגר ּבנכסי החזיק43ּׂשדֹות ּביניהן: אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
קנאּה - לקנֹותּה מהן ואת44ּבאחת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק . ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

קנה לא חברּתּה אבל קנה, ּבּה ׁשהחזיק זֹו - .45חברּתּה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
ּכדי ּבּה מהן;46החזיק אחת קנה לא - חברּתּה את לקנֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

החזיק ׁשּלא מּפני - ואֹותּה ּבּה, החזיק ׁשּלא מּפני - ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹחברּתּה
החזיק לקנֹותּה. ּכדי את47ּבּה ולקנֹות לקנֹותּה ּכדי ּבּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּביניהן הּמצר ואת לקנֹות48חברּתּה ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ספק49ׁשּתיהן זה הרי ּכדי50- ּבּה והחזיק אחד ּבא ואם ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

האחרֹון זכה - .51לקנֹותּה ְֲִַָָָָ
.Áמּזה52וכן לפנים זה ּבּתים מהן53ׁשני ּבאחד ׁשהחזיק ,54 ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה אף - הּׁשני את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה. לא ּבֹו ֱִֶֶָָֹׁשהחזיק
.Ëהּקרקע56ּבׁשטר55הּמחזיק את לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

קנה לא - ׁשטר ּבאֹותֹו לצר57הּכתּובה ּבלבד, הּׁשטר 58אּלא ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹֹ
צלֹוחיתֹו ּפי בזה.60וכּיֹוצא59על ְְִִֵֶַַָ

.Èׁשהּכיׁש62המצּינת61ּׂשדה ּכיון - מּכֹוׁש63ּבמצריה ּבּה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואם64אחד ּכּלּה; את קנה קֹונה65- - ּבמצריה מצּינת אינּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻ
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להלן.25) וראה ג, בהלכה למעלה כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם ב.26)מצודה בהלכה למעלה שכתב מדברי27)כמו
ג. בהלכה למעלה שכתב כמו שלום, דרכי משום יא.28)סופרים, מציעא שה29)בבא משתמרת שאינה בשדה ריהמדובר

ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו בצד לעמוד צריך אינו ניצודים30)במשתמרת היו כבר והעוף שהחיה לאחר
הפקר,31)במצודה. בשדה מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום", "דרכי משום כאן ואין המצודה, בעל של קניינו ובטל

ולא משנה. מגיד ראה בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל ובייחוד ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל
המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה בהלכות שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה רצה החכה אם בין רבינו חילק
עומד אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים פרחו שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים היו כשכבר

משנה. ולחם משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) ט:32)בצד מציעא בעל33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו יג).34)החצר הלכה מכירה מהלכות ג פרק (למעלה קונה שם.35)שאינה בגמרא בבבא36)כן משנה

ועוד. נג. שם וגמרא מב. כיוון37)בתרא שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה שלידתו פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,
קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח "ולא א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד שנתגייר טרם שהולידו

גיורא. דאיסור בעובדא קמט. בתרא ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות הגר.38)יז:ֿיח. שדה עם הגובל השדה, בעל
ה).39) הלכה שכנים מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל א).40)כדין הלכה שם י"ג (פרק מצרא בעל דין אין שכשם41)ובמתנה

לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל אחר במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון, יכול המצר בעל אין שבמתנה,
משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא יכול אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה במקום ורק מתנה

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא המהווים43)בבא וגדר, נקע או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול
המצר. המתחיל דיבור נה. שם גרשום רבינו פירוש וראה השדות, בין המצויינת44)גבול ששדה י הלכה כדלהלן כולה, קנה כלומר,

כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון לה), סביב (=בגבולות ואף45)במצריה הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם במכר, אבל
השדות כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה מהלכות א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות הנמצאים
(מגיד אותו מקנה אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה שכתבו ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה

למלך). משנה ועיין קנה).46)משנה, לא אותה אף המתחיל דיבר שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה אדם בעייה47)"שאין
(שם). המצר48)בגמרא את גם קנה לא אולי או המצר, את גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם היא והבעייה

דלמא). או המתחיל דיבור שם, של49)(רשב"ם (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן, קנה שמא שם, בעייה זו אף
נפתרה.50)השדות. לא הבעייה (מגיד51)כי נגדה לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה, משנה).שחזקתו

אבוה.52) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא החיצוני.53)בבא אל עוברים הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד
שמשועבד54) החיצון אף קנה בפנימי החזיק אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת לפי הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין

מט:55)לפנימי. קמא שם.56)בבא רש"י כפירוש חוב שטר ולא הגר, של מתנה שטר או קניין, בה57)שטר עשה לא שהרי
הרי - אחזיק" לא הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו' גר של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין,

השטר. בהגבהת הקרקע קנה שלא הדבר הנייר.58)שפשוט של אפשרי בשטר59)שימוש שהחזיק באופן הסתפקו שם בגמרא
הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא לקרקע כוונתו אם בסתם,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני תמוהים רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל, הסתפקו לא
שאנו מה לפי אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של שחצרו סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
כלל נתכוון לא אם שאפילו ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו שלא לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים

אדעתא). המתחיל דיבור נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג קטן סעיף ערה סימן (ש"ך השטר קנה - השטר דומים60)לקנות שימושים
הנייר. משנה).61)של (מגיד כמותו מעשה עשה נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בולטים62)בבא שגבולותיה

שדות כמה אחד במכוש קונה דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
ז). הלכה למעלה וראה יט הלכה מכירה מהלכות א חפר.63)(פרק אחת.64)היכה, שם.65)חפירה גמרא
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מּכֹוׁש ּבאֹותֹו הּצמד66מּמּנה ׁשּיל חריׁשה67ּכדי ּבׁשעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּמצר68ויחזר ּתחּומין70והחצב69. ּבֹו מפסיקין71ׁשּמתחמין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק וכל הּגר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי
החצב. עד ֶַָָאֹו

.‡Èלפאה הּמפסיק הּגר72ּכל ּבנכסי מפסיק ּכיצד?73- . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם אּלא74היה קנה לא - ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל -75עד ְְְִִַַַַַַַַַָָָָ
הּגר ּבנכסי רׁשּות76מפסיק הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכרמלית77הּיחיד רׁשּות78אֹו ּביניהם היה אפּלּו ׁשחֹולקת79, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.80לגּטין ְִִ

.·Èּדבר הּגר81ּכל ּבנכסי מפסיק - לטמאה .82הּמפסיק ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ּכגֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

הּטמאה83אחרת למקֹום הּגיע אם יֹודע ואינֹו ,84- לאו אם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ׁשּמחזיקין מקֹום ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

עצמֹו. ּבפני ְְְִֵַָֻמחלק
.‚Èאחד,85ּבקעה ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּביניהן היה מּדברים86ולא דבר ולא חצב ולא מצר לא ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹ
את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה
.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם

ּבמׁשיכה קֹונה - ּבדמים87מּיּׂשראל אֹו ּבמׁשיכה .88ּומקנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - הּקרקע ,89אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבׁשטר אּלא ליּׂשראל אֹותֹו מקנה ּדעּתֹו90ואינֹו ׁשאין ;91 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשטר על אּלא לפיכ92סֹומכת מן93. ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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עד66) כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל פפא רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש קונה הוא יחד.67)כמה החורשים שוורים עושה68)שני שהצמד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך ושיעור וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד נה.69)תלם שם =הגבול.
יוחנן. רבי בשם אסי רב של יהושע70)מימרא תיחם ובו ולכאן לכאן נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש צמח

ח). משנה מכלאים א בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל נו.) בתרא (בבא השבטים תחומין.71)חלקי שעושים
ראה72) חברתה, על משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה לתת וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,

א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בבבא73)בפרק אמרו שכן מפאה, וחומר בקל רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן ואם - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין והחצב "המצר נה. בתרא

משנה). (מגיד הגר ב74)בנכסי פרק פאה לפאה, ב.שמפסיקים הלכה שם ורבינו א, שיעור75)משנה חצי הוציא לעניין
כד). הלכה שבת מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות

מפסיקים76) שהם והחצב המצר כלומר לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר בקל נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
משנה). (מגיד לפאה מפסיקים שהם בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת, מפסיקים אינם הגר, הלכות77)בנכסי

שם. שאינו78)שבת החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות שבת ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,
מפסיקה, שהכרמלית שכן וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא המתחיל דיבור נו. בתרא בבא (רשב"ם פטור" "מקום אלא
משנה. לחם ועיין יא), הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני כרשות יותר חשובה הכרמלית שהרי

להלן.79) וראה שם. ברשב"ם עיין פטור, מקום אפילו לזרוק80)היינו, מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל שאם היינו,
ואם המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט, שמה
אמות ארבע בו שיש מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל
אף לווי שם לו שיש מקום ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים עשרה שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על
פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין מהלכות ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על
הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא רבא שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין, לעניין רשות חולק
שבנכסי הדין הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין והחצב המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם, שהשווה

גיטין. מלעניין מפסיק יותר נו:81)הגר בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות לאמר82)משנה רצו נו.) (שם שהרי
בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין אלו כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי שמפסיקין והחצב שהמצר

שדה83)הגר. לאיזה יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש לבקעה שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
שהוא כאן - ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא אליעזר כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס,

משנה). (לחם טהור הוא אליעזר, דרבי לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם אותה84)מסופק נמצאת שבה הבקעה אותה כלומר,
הטמאה.. מרינוס.85)השדה רבי של מימרא נו. בתרא דבר86)בבא שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר, [ביניהם,

ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן לא שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל המפסיק,
מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו, בדברי שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה עבודהֿזרה87)(למעלה אשי, כרב ולא כאמימר

למה88)עא. בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף משנה (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה כלומר,
משנה ומגיד שקילו המתחיל דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה או בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר

משנה. רב89)וכסף של מימרא לה: בתרא בבבא הדברים מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה הכסף נתינת עם
רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין ולא קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו אין "גוי רב: בשם יהודה

שם). משנה (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם הדבר: וטעם מחמת90)שם. הבא "ישראל רב: של במימרא שם
(כסף הגוי מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת כנ"ל ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי גוי

שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה91)משנה וכסף משנה מגיד וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
אף92)שם). שכותבים, במקום שהרי השטר, את כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו הגוי וייקחנו יחזור שמא

משנה). לחם - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה אינו מישראל בשם93)ישראל יהודה רב של מימרא נד: שם



קלה dpzne dikf zekld - hay f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּכֹוׁש ּבאֹותֹו הּצמד66מּמּנה ׁשּיל חריׁשה67ּכדי ּבׁשעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּמצר68ויחזר ּתחּומין70והחצב69. ּבֹו מפסיקין71ׁשּמתחמין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק וכל הּגר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי
החצב. עד ֶַָָאֹו

.‡Èלפאה הּמפסיק הּגר72ּכל ּבנכסי מפסיק ּכיצד?73- . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל ׁשם אּלא74היה קנה לא - ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו הּנחל -75עד ְְְִִַַַַַַַַַָָָָ
הּגר ּבנכסי רׁשּות76מפסיק הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּכרמלית77הּיחיד רׁשּות78אֹו ּביניהם היה אפּלּו ׁשחֹולקת79, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.80לגּטין ְִִ

.·Èּדבר הּגר81ּכל ּבנכסי מפסיק - לטמאה .82הּמפסיק ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ּכגֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

הּטמאה83אחרת למקֹום הּגיע אם יֹודע ואינֹו ,84- לאו אם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ׁשּמחזיקין מקֹום ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

עצמֹו. ּבפני ְְְִֵַָֻמחלק
.‚Èאחד,85ּבקעה ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּביניהן היה מּדברים86ולא דבר ולא חצב ולא מצר לא ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹ
את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,

אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה
.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם

ּבמׁשיכה קֹונה - ּבדמים87מּיּׂשראל אֹו ּבמׁשיכה .88ּומקנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשטר אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - הּקרקע ,89אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבׁשטר אּלא ליּׂשראל אֹותֹו מקנה ּדעּתֹו90ואינֹו ׁשאין ;91 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשטר על אּלא לפיכ92סֹומכת מן93. ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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עד66) כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל פפא רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש קונה הוא יחד.67)כמה החורשים שוורים עושה68)שני שהצמד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך ושיעור וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד נה.69)תלם שם =הגבול.
יוחנן. רבי בשם אסי רב של יהושע70)מימרא תיחם ובו ולכאן לכאן נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש צמח

ח). משנה מכלאים א בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל נו.) בתרא (בבא השבטים תחומין.71)חלקי שעושים
ראה72) חברתה, על משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה לתת וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,

א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בבבא73)בפרק אמרו שכן מפאה, וחומר בקל רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן ואם - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין והחצב "המצר נה. בתרא

משנה). (מגיד הגר ב74)בנכסי פרק פאה לפאה, ב.שמפסיקים הלכה שם ורבינו א, שיעור75)משנה חצי הוציא לעניין
כד). הלכה שבת מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות

מפסיקים76) שהם והחצב המצר כלומר לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר בקל נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
משנה). (מגיד לפאה מפסיקים שהם בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת, מפסיקים אינם הגר, הלכות77)בנכסי

שם. שאינו78)שבת החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות שבת ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,
מפסיקה, שהכרמלית שכן וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא המתחיל דיבור נו. בתרא בבא (רשב"ם פטור" "מקום אלא
משנה. לחם ועיין יא), הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני כרשות יותר חשובה הכרמלית שהרי

להלן.79) וראה שם. ברשב"ם עיין פטור, מקום אפילו לזרוק80)היינו, מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל שאם היינו,
ואם המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט, שמה
אמות ארבע בו שיש מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל
אף לווי שם לו שיש מקום ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים עשרה שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על
פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין מהלכות ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על
הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא רבא שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין, לעניין רשות חולק
שבנכסי הדין הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין והחצב המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם, שהשווה

גיטין. מלעניין מפסיק יותר נו:81)הגר בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות לאמר82)משנה רצו נו.) (שם שהרי
בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין אלו כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי שמפסיקין והחצב שהמצר

שדה83)הגר. לאיזה יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש לבקעה שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
שהוא כאן - ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא אליעזר כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס,

משנה). (לחם טהור הוא אליעזר, דרבי לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם אותה84)מסופק נמצאת שבה הבקעה אותה כלומר,
הטמאה.. מרינוס.85)השדה רבי של מימרא נו. בתרא דבר86)בבא שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר, [ביניהם,

ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן לא שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל המפסיק,
מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו, בדברי שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה עבודהֿזרה87)(למעלה אשי, כרב ולא כאמימר

למה88)עא. בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף משנה (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה כלומר,
משנה ומגיד שקילו המתחיל דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה או בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר

משנה. רב89)וכסף של מימרא לה: בתרא בבבא הדברים מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה הכסף נתינת עם
רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין ולא קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו אין "גוי רב: בשם יהודה

שם). משנה (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם הדבר: וטעם מחמת90)שם. הבא "ישראל רב: של במימרא שם
(כסף הגוי מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת כנ"ל ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי גוי

שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה91)משנה וכסף משנה מגיד וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
אף92)שם). שכותבים, במקום שהרי השטר, את כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו הגוי וייקחנו יחזור שמא

משנה). לחם - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה אינו מישראל בשם93)ישראל יהודה רב של מימרא נד: שם
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הּדמים ונתן וקדם94העּכּו"ם אחר95, יּׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּבּדר ּבּה אחרֹון,96והחזיק זכה - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּדמים את לראׁשֹון ׁשּלקח97ונֹותן מעת ׁשהעּכּו"ם מּפני . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּׁשטר ׁשּיּגיע עד קנה לא ויּׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים

מדּבר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ּבהן98לידֹו, הּמחזיק ׁשּכל , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
זכה. -ָָ

.ÂËידּוע מׁשּפט ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה
אבל ;יזּכה99לּמל ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

וכּיֹוצא ּדמים הּנֹותן אֹו ּבׁשטר ׁשּכֹותב מי אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע
ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוּׂשין - אּלּו הּמל100ּבדברים ּדיני ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּדנין.101ּבממֹון ּפיהן על ְִִֶַָָ

ׁשני 1ּפרק
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ׁשּמכרּה‡. וּׂשדה ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין גר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנכסי
ׁשוה: ּדינם ּכּלם - ּבּה החזיק לא ועדין ליּׂשראל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּכּו"ם
ׁשּבארנּו ּכמֹו החזקה, מּדרכי ּבדר ּבהם הּמחזיק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

נכסי אֹו הפקר ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנה, - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרֹותיה
גּוף קנה לא - ׁשנים ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו ֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּגר,
אֹו הארץ ּבגּוף מעּׂשה ׁשּיעּׂשה עד הּקרקע, גּוף ולא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאילן
ּפרֹות ׁשאכלה אחת, ּבאּׁשה ּומעּׂשה ּבאילן. עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיעבד
ּבעבֹודה ּבאילן והחזיק אחד ּובא ׁשנה, עּׂשרה ׁשלׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדקל
זה ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעבד

קנה. ֲַָָָהאחרֹון
קנה‚. לא - הּלֹוקח ּבהן החזיק ׁשאם רּבים, ּדברים ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

הפקר ּבנכסי אֹו הּגר ּבנכסי מהן ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין,
אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין ּגדֹולים פלטרים הּמֹוצא ּכיצד? קנה. -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
אחד, ּכּיּור ּבהן ּכּיר אֹו אחד סּיּוד ּבהן וסּיד הפקר, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבנכסי

קנה. - הּפתח ּכנגד יֹותר אֹו אּמה ְְֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ּבנכסי„. מּצעֹות והּמּציע קנה. - הּגר ּבנכסי צּורה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצר

המפּצל קנה. - הּגר ּבנכסי הּׂשדה את הּנר קנה. - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגר
הּגר: ּבנכסי ּתמרים וכּפֹות אילנֹות ּׂשריגי אֹו הּגפן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזמֹורֹות
העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; - האילן לעבד ּדעּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹאם

קנה. לא - ְִֵָָָֹלבהמה
ׁשּנתּכּון‰. חזקתֹו הרי - ּומּכאן מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

אּלא מתּכּון אינֹו - אחת מרּוח ּכֹורת היה האילן; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת
אם הּׂשדה: מן ואבנים ועּׂשבים עצים המלּקט וכן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעצים.

קנה. לא - לעצים ואם קנה; - הארץ לתּקן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדעּתֹו

.Âלתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זֹו הרי - והּדק הּגס לּקט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַּכיצד?
ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - הּדק ולא הּגס לּקט הארץ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאת
- הארץ לתּקן ּדעּתֹו אם הארץ: ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצים.
קנה. לא - גרן ּבֹו ׁשּיעמיד מקֹום להׁשוֹות ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקנה;

.Êלמקֹום ונֹותנֹו ּגבֹוּה מּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְְִֵֵַַַָָָָָָָּכיצד?
על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ; מתּקן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם קנה; - הארץ לתּקן אם הארץ: לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה. לא הּדגים ִַָָָָֹלצּוד
.Áזה הרי - ּבלבד הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ׁשנ עּׂשה הארץ; לתּקן ואחדמתּכּון להכניס אחד ּפתחים, י ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא

.Ëוהעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטרין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
ּבגּוף עּׂשה לא ׁשהראׁשֹון האחרֹון; קנה - ּדלתֹות ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלהם
הארץ על אבנים גל ׁשעּׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ
רחב ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד לֹו מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.Èׁשהׁשלי ׁשּבעת קנה; לא - הּתלמים לתֹו הּזרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמפיץ

הּבא ׁשבח - והׁשּביח ׁשּצמח ּובעת ּכלּום, הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּזרע
קֹונה. ואינֹו הּוא, ְֵֵֵֶָמאליו

.‡Èאחרת מחיצה ועּׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי הּתחּתֹונה מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
- ׁשהֹועיל ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעּׂשה. ּבא ֲֵֵֶַַָָמאליו
.·È,לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר הּגר ּבנכסי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה. לא - וגדר ׁשּבנה ּפי על ְִֶַַַָָָָָֹאף
.‚Èעדר קנה. לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעּׂשיו ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה גר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה. זה הרי ההפקר, מן לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו

.„Èיּׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יּׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
הּגר ׁשּמת ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - זה ּבמׁשּכֹון ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהחזיק

ׁשעּבּודֹו. ְִַָּבטל
.ÂËוהחזיק אחר יּׂשראל ּובא יּׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

את קנה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו
ְַָהּׁשאר.

.ÊËּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן נגמר94)שמואל, אצלו שהרי רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
שם). (גמרא שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה אינו שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על קדם95)הקניין אבל

משנה). (מגיד בזה רבינו על חולקים ויש השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר, מן הוא קנה - בה והחזיק הראשון
אֿב.96) הלכה ב בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי שחזקה והממכר97)מפני המקח בספר האי רב כתב כן

ישראל ובא ישראל ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו על הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
סה). סימן ג פרק בתרא בבבא (רא"ש טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו, כנגד הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר

א.98) הלכה למעלה ראה הפקר. שם.99)כלומר, בתרא דינא"100)בבא דמלכותא "דינא שמואל: של הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא משום101)בבא כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין במשנה הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא זה.1)"דינא אחר הנמשך וכל החזקה, ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

dpzne dikf zekld - hay f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו,
ְּכלּום.

.ÊÈעבדים ּבהן והיּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּגר
הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין; ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים
דרכי ּבארנּו ּוכבר ּבהם. זכה - ּבהן הּמחזיק וכל ּכבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהן

העבדים. את בהם ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר

חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא - ּובראׁשֹונה קנה, - ּבּׁשנּיה הּמחזיק ּכל ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹאׁשּתֹו,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבאחד‡. אּלא ּבּה זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן
רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן

ּדב ׁשּימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו להגּביּה,לּתן ּדרּכֹו ׁשאין ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבהן; נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואם
לא ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

הּפּקדֹון·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחר, ּדבר צרי ְְְִֵֵֵֶַַָָָואין
קנה,‚. - לזה ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ׁשּיׁש ּבחֹוב הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשהיה ּבין מּתנה; לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אצלֹו, ּפּקדֹון ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשהיה
לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מקח לענין עדים צריכים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם

ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר

.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
הן ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָללאו

.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èמנת על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
התנ ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על עליולֹו: ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה
מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואשה.1) ועבד גוי כגון המקבלים ומהות ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר



קלז dpzne dikf zekld - hay f"i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו,
ְּכלּום.

.ÊÈעבדים ּבהן והיּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּגר
הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין; ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים
דרכי ּבארנּו ּוכבר ּבהם. זכה - ּבהן הּמחזיק וכל ּכבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהן

העבדים. את בהם ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר

חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא - ּובראׁשֹונה קנה, - ּבּׁשנּיה הּמחזיק ּכל ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹאׁשּתֹו,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבאחד‡. אּלא ּבּה זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן
רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן

ּדב ׁשּימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו להגּביּה,לּתן ּדרּכֹו ׁשאין ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבהן; נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואם
לא ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

הּפּקדֹון·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחר, ּדבר צרי ְְְִֵֵֵֶַַָָָואין
קנה,‚. - לזה ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ׁשּיׁש ּבחֹוב הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשהיה ּבין מּתנה; לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אצלֹו, ּפּקדֹון ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשהיה
לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מקח לענין עדים צריכים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם

ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר

.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי
הן ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
ראיה. זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָללאו

.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן
אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èמנת על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
התנ ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על עליולֹו: ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה
מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואשה.1) ועבד גוי כגון המקבלים ומהות ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר



`dnecקלח dxt zekld - hay `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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meil cg` wxt m"anx ixeriy`"ryz'd hay f"iÎ`"i -

ה'תשע"א שבט י"א ראשון יום

dOc` dxR zFkld¦§¨¨£ª¨
ּפרה ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

וטהרתן. נּדה מי טמאת ּדין ב) ְְֲֳִִֵַָָָָָֻֻאדּמה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ּפרק
הלכותפרהאדומה

¤¤¦

ארּבע.‡. ּבת אֹו ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה אדּמה ּפרה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻמצות
ׁשּמא לּה, ממּתינין ׁשאין אּלא ּכׁשרה; - זקנה היתה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר: אֹותּה; ּומגּדלין עגלה לֹוקחין ואין ותּפסל. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשחיר
- עגלה אּלא מצאּו לא עגלה. ולא - פרה אלי ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹויקחּו
ותעּׂשה ׁשּתגּדיל עד ּבעליה אצל ותהיה דמים עליה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין

הּלׁשּכה. מּתרּומת אֹותּה ולֹוקחין ְְְְִִִַַָָָָּפרה.
לא·. אדמימּות, ּתמימת - 'ּתמימה' ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹזה

ּכׁשאר ּכׁשרה, - נּנסה היתה אם אּלא קֹומה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָּתמימת
ּבתֹו ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְֳִֵַָָָָָהּקדׁשים.
- זֹו על זֹו מּנחֹות והן ּכֹוסֹות ׁשני ּבתֹו אֹו אחת, ְְְֵֵַַַָָֻֻּגּמא

ְָּפסּולה.
עּקרן‚. מׁשחיר, וראׁשן מאּדים עּקרן ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹהיּו

וגֹוזז העּקר. אחר הֹול הּכל - מאּדים וראׁשן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹֹמׁשחיר
ּגּזה מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו הּמׁשחיר ראׁשן את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמסּפרים

לגז. ּכּונתֹו ׁשאין ְִֵֶַָָָָָֹּבקדׁשים,
ׁשּכל„. ּבזּוג; ׁשּיּנטל ּכדי הּמאּדים מן ׁשּיּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוצרי

,לפיכ אינּה. ּכאּלּו היא הרי - ּבזּוג נּטלת ׁשאינּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׂשערה
נלקטין ׁשאינן ׁשחֹורֹות אֹו לבנֹות ּׂשערֹות ׁשּתי ּבּה היּו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאם

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָּבזּוג
והּׁשּנים‰. העין ּגלּגל יגד. - ׁשחֹורים טלפיה אֹו קרניה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהיּו

ּבפרה. ּפֹוסלים מראיהן אין - ְְְְִֵֵֶַַָָָוהּלׁשֹון
.Âּׂשער ּבמקֹומּה ׁשּצמח ּפי על אף וחתכּה, יּבלת ּבּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּפסּולה. - ְָָֹאדם
.Ê:ׁשּנאמר ּבפרה, ּפֹוסלין - ּבקדׁשים הּפֹוסלין הּמּומין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו אתנן אֹו מחיר אֹו דפן יֹוצא היתה מּום. ּבּה אין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹאׁשר
הּקדׁשים את הּפֹוסלין ׁשּכל ּפסּולה; - ׁשּנרּבעה אֹו ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָטרפה
ּבדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ואף הּפרה את ּפֹוסלין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּמזּבח
מן אֹותּה לּקח ּומּתר חּטאת. הּכתּוב ּוקראּה הֹואיל ְִִִִַַַַַָָָָָָֻהּבית,
ּכֹוכבים, העֹובד רבעּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָהעֹובד
ׁשהעבֹודה הּקדׁשים, על ּפרה יתרה ּבהמּתֹו. מפסיד ְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ּובעגלה על, עליה עלה לא אׁשר ׁשּנאמר: ּבּה. ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּפֹוסלת
ּבעל; מׁשכה לא אׁשר ּבּה עּבד לא אׁשר אֹומר: ְְֲֲֲֵֶֶַָָָָֹֹֹֻערּופה
על אף ּכעל, עבֹודֹות ׁשאר עּׂשה - ּבעגלה האמּור על ְְְְֲֶַָָָָָָָֹֹֹמה
ׁשהעל אּלא ּכעל. עבֹודֹות ׁשאר ּבּה יפסל - ּבפרה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹֹֹהאמּור
ּוׁשאר עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ּבין עבֹודה ּבׁשעת ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹּפֹוסל
עליה קׁשר ּכיצד? עבֹודה. ּבׁשעת אּלא ּפֹוסלֹות אין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָעבֹודֹות

לדּוׁש הכניסּה ּפסּולה; - ּבּה חרׁש ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹהעל,
רכב ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. ׁשּידּוׁש עד נפסלת אינּה -ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
קּפל הּנהר, את ּבּה ועבר ּבזנבּה נתלה עליה, נׁשען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָעליה,
ׁשל ּכסּות עליה נתן עליה, טּליתֹו נתן הּמֹוסרה, את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעליה
ּוצריכה מֹורדת היתה אם ּבמֹוסרה: קׁשרּה ּפסּולה. - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּׂשּקים
ׁשאינּה ׁשמירה ׁשּכל ּפסּולה; - לאו ואם ּכׁשרה, - ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשמירה
ּפרּׂש ּתחליק, ׁשּלא סנּדל בּה עּׂשה הּוא. מּׂשֹוי ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹצריכה
ׁשהּוא ּכל הּכלל: זה ּכׁשרה. - הּזבּובין מּפני עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹטּליתֹו
מלאכה ּבּה נעּׂשית ּפסּולה. - אחר לצר ּכׁשרה; - ְְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלצרּכּה
ּפסּולה; - לרצֹונֹו אם מאליו, על עליה ׁשעלה אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹמאליה
הרי - לרצֹונֹו ּבּה עּבד ׁשאם ּבּה, עּבד לא אׁשר ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשּנאמר:
ּכׁשרה; - העֹוף עליה ׁשכן אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעבד ּכמי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
ׁשהמעּברת לֹומר צרי ואין ּפסּולה. - זכר עליה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻעלה
הכניסּה ּכׁשרה; - מאליה ודׁשה לרבקה הכניסּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּפסּולה.
ּכל וכן לרצֹונֹו. עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ותדּוׁש ׁשּתינק ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכדי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áּתּפדה - מתה אם וכן ּתּפדה. - ּפּסּול ּבּה ׁשּנֹולד ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפרה

לכלבים. ּבּׂשרּה להאכיל לא אבל עֹורּה, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹמּפני
.Ëעל נׁשחטה מכּפרת. ואינּה ּתּפדה - חּלין לׁשם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנׁשחטה

עֹולמית. ּפדיֹון לּה אין - מערכּתּה ְְֲִִֵַַַָָָּגב
.Èׁשּלא ּתּפדה זֹו הרי - מּמּנה נאה אחרת ּומצאּו ּפרה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹלקחּו

ְּבמּום.
.‡Èּונתּתם ׁשּנאמר: הּפרה; לּׂשרפת ּכׁשר הדיֹוט ּכהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף

הּׁשמּועה ּומּפי קּים. היה אהרן ועדין הּכהן, אלעזר אל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאתּה
ּבכהן ּבין - הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ּבאלעזר, נעּׂשית זֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלמדּו:

הדיֹוט. ּבכהן ּבין ְְֵֵֶָֹּגדֹול
.·Èּבין הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּכלים ארּבעה לֹובׁש אֹותּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוהעֹוּׂשה

ּגדֹול. ּכהן ׁשעּׂשאּה ּבין הדיֹוט ּכהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשעּׂשאּה
.‚Èיֹום טבּולי ׁשהיּו סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכל

על ואף מאפרּה, ּולהּזֹות ּולקּדׁש הּפרה למעּׂשה ּכׁשרים -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּפרׁשה ּבכל ׁשּנאמר ׁשּזה ׁשמׁשן. העריב לא ׁשעדין ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפי
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשני; למעּׂשר הּטהֹור הּוא - טהֹור' ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ'איׁש
לפרה. טהֹור זה הרי - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד לתרּומה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָטהֹור

.„Èאּלא ּכׁשר הּפרה מעּׂשה ׁשאין אֹומרים, היּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצדֹוקין
את מטּמאין ׁשני ּבבית ּדין ּבית היּו לפיכ ׁשמׁש. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבמערבי
ּכ ואחר וטֹובל ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשרץ הּפרה את הּׂשֹורף ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכהן
על מהעֹולה ׁשּמֹורים הּזדים אּלּו ּדברי לבּטל ּכדי ּבּה, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעֹוסק
אפר לתֹוכם ׁשּמכניסין הּכלים ּכל וכן הּקּבלה. מן לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹרּוחם,

יֹום. טבּולי ּכּלם - ְֵַָָָֻהּפרה
.ÂË- חּטאת אפר ּבּה להּניח קנה ׁשל ׁשפֹופרת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחֹות

והחֹותכּה ּבּה. יּניח ּכ ואחר ויטּבילּנה אֹותּה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָיטּמא
ּבּׁשביעי מת ּכטמא ׁשעּׂשאּוה מּפני טבילה, טעּון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּמטּבילּה
אּלא ּוׁשביעי, ׁשליׁשי הּזאה צריכה אינּה ּולפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּלֹו.

ּבּה. ונֹותן ּומטּבילּה לּצדֹוקין להראֹות ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָמטּמאּה
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והרחקֹות‡. אדּמה ּפרה ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְְְֲֲֳֵַַַָָָָָָֻמעלֹות
ׁשהיא מּפני מעּׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּגדֹולֹות
זה, ּומּפני ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשרה
ללׁשּכה אֹותֹו מפריׁשין - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּמפריׁשין
ּכליה ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן ּובית ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמּוכנת
מׁשּתּמׁש היה האבן ּובכלי טמאה. מקּבלין ׁשאין אבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלי
הּכהנים, אחיו ּבֹו נֹוגעין היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ְְְְֳֵַָָּכדי
הּׂשֹורף·. ּכהן מפריׁשין הּפרה ּׂשרפת קדם ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשבעת

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם מּביתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
אֹותֹו מפריׁשין וכן רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים.

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה ּתּמצא ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאׁשּתֹו,
מזרחית‚. צפֹונית ׁשבעה ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהּלׁשּכה

על אף ּבּצפֹון הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשהיא להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ. נׁשחטת ׁשהיא ְִִִֶֶֶַּפי

חּטאת,„. מי עליו מּזין ההפרׁשה ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּכל
להפרׁשה, רביעי מּיֹום חּוץ ידע. לא והּוא למת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא
ׁשליׁשי לא יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה; צרי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
מּׁשּום עֹולה בּׁשביעי הּזאה ׁשאין ׁשביעי, ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאתֹו
היה, הּדין ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזאת
ּבלבד; להפרׁשה ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

בּפרה. עּׂשּו יתרה מעלה יֹום, אחר יֹום ׁשּמּזין ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָוזה
רביעי‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּברביעי

אין והרביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה. ִַָָָצרי

.Âמּזין ּבהן עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכל
אּלא ׁשם היה לא ואם ּכבר; ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמאפר

הּׁשּׁשה. ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאפר
.Êאדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין

ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:
ּבהן ׁשּממלאין הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעליו
היּו אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻּומקּדׁשין
הן יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאין
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעּׂשּו
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות
ויֹולדֹות עּברֹות נׁשים היּו ּומביאין הּתהֹום. קבר מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻחלּול,
הּכהן על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ּומגּדלֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשם
ּומּניחים נפּוחֹות, ׁשּכרסיהן מּפני ׁשורים, מביאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּׂשֹורף,
ּכדי הּדלתֹות, ּגּבי על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
הּתהֹום, קבר מּפני הארץ, לבין ּבינם מבּדיל האהל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
לּׁשילֹוח, הּגיעּו לּׁשילֹוח. והֹולכין ּבידם אבן ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָוכֹוסֹות
הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם לחּוׁש ׁשאין ּוממלאין. ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָיֹורדין
ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין ּבנהרֹות. לקּבר אדם ּבני ּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין

הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ׁשּמּגיעין עד והֹולכין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַָהּדלתֹות
והעזרֹות הּבית הר ׁשּכל מּפני רגליהן. על ּומהּלכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיֹורדין
ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, היה ּתחּתיהן -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
האפר נֹוטלין אפר, ׁשל קּלל היה העזרה ּובפתח ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהעזרה.
ּומטּבילין הּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ׁשּבּכֹוסֹות ּבּמים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹונֹותנין
על אף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממלאין הּתינֹוקֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָהיּו

מּט טהֹורין ׁשהן אחרת.ּפי ּבטמאה נטמאּו ׁשּמא הּמת, מאת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.Áּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּתינֹוק

- זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל. ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעּׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹאינֹו
לחּטאת ׁשּטהרּום אדם ּובני זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
וכל לׁשמּה. ׁשּיטּבלּו עד אחרת ּבפרה ּבהם יתעּסק לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו

ּבּפרה. יתרֹות מעלֹות האּלּו ְְֲִֵֵַַַָָָָהּדברים

ה'תשע"א שבט י"ג שלישי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. הּבית, להר חּוץ אּלא הּפרה את ּׂשֹורפין ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
ּׂשֹורפין היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה. מחּוץ אל אתּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהֹוציא
ותחּתיו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוּׂשין היּו וכבׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותּה.
ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי ּכּפין, ׁשּתי ּכל על וכּפה ּכּפין, ּכּפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבנּוי
ּתחת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּתחּתיה, ּכּפין ׁשּתי ּגג על הּכּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָרגלי
ּומקֹום ּׂשרפתּה מקֹום אף הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
יֹוצאין ּבּׂשרפתּה המסעדין וכל והּׂשֹורף והּפרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתהֹום.

זה. ּכבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר הּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמהר
ּברגליהן·. מקּדימין היּו יּׂשראל זקני אֹותּה? ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

והמסעדין וכהן ׁשם. היה טבילה ּובית הּמׁשחה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּׂשרפתּה
הּכהן על ידיהם את הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת. טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרים

ונס ועלה וטבל, ירד אחת. טבל ּגדֹול, ּכהן ּתּפג.איׁשי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
ועצי ּוברֹוׁשים, אּלֹונים ארזים, ׁשם: היּו מסּדרים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֻועצים
ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוּׂשין חלקה. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתאנה
הּמערכה ּומראה ּבהן. מלּבבת האּור ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלֹונֹות,
אֹותּה ונֹותנין מגג, ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבמערב.
עֹומד הּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ּבּׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו ׁשֹוחט למערב. ּופניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמזרח
ׁשבע הּׂשמאלית ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ּבאצּבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּזה
טבילת הּזאה ּכל על הּקדׁשים, קדׁשי ּבית ּכנגד ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפעמים
לפיכ להּזיה, ּפסּולים ׁשּבאצּבע הּדם ּוׁשירי ּבּדם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצּבע
מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו מקּנח הּזאה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל
והּצית הּמערכה. מן ויֹורד ּפרה ׁשל ּבגּופּה ידיו את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּנח
הּמערכה עצי ּתחת והכניסן קטּנים ּבעצים האׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאת
עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק עֹומד והּכהן ּבּה, האׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהתחיל
ארז עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ותּקרע ּברּבּה האּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּצת
מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר מּטפח, ּפחֹות אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואזֹוב,
ארז עץ זה? ארז עץ ׁשם: לעֹומדים ואֹומר סלעים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָחמּׁשה
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והרחקֹות‡. אדּמה ּפרה ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְְְֲֲֳֵַַַָָָָָָֻמעלֹות
ׁשהיא מּפני מעּׂשיה; ּבכל הּמת מּטמאת הרחיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּגדֹולֹות
זה, ּומּפני ּבּה. לזלזל יבֹואּו ׁשּמא חׁשּו יֹום, ּבטבּולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשרה
ללׁשּכה אֹותֹו מפריׁשין - אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכׁשּמפריׁשין
ּכליה ׁשּכל מּפני נקראת, היתה אבן ּובית ּבעזרה. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמּוכנת
מׁשּתּמׁש היה האבן ּובכלי טמאה. מקּבלין ׁשאין אבנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכלי
הּכהנים, אחיו ּבֹו נֹוגעין היּו ולא ההפרׁשה. ימי ׁשבעת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּבטהרתֹו. להרּבֹות ְְְְֳֵַָָּכדי
הּׂשֹורף·. ּכהן מפריׁשין הּפרה ּׂשרפת קדם ימים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשבעת

יֹום לעבֹודת ּגדֹול ּכהן ׁשּמפריׁשין ּכׁשם מּביתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹותּה
אֹותֹו מפריׁשין וכן רּבנּו. מּמׁשה קּבלה זה ודבר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים.

ימים. ׁשבעת טמא ויהיה נּדה ּתּמצא ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמאׁשּתֹו,
מזרחית‚. צפֹונית ׁשבעה ּכל ּבּה יֹוׁשב ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָהּלׁשּכה

על אף ּבּצפֹון הּנׁשחטת ּכחּטאת ׁשהיא להזּכירֹו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהיתה,
ּבחּוץ. נׁשחטת ׁשהיא ְִִִֶֶֶַּפי

חּטאת,„. מי עליו מּזין ההפרׁשה ימי מּׁשבעת ויֹום יֹום ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּכל
להפרׁשה, רביעי מּיֹום חּוץ ידע. לא והּוא למת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא
ׁשליׁשי לא יהיה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי הּזאה; צרי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאין
מּׁשּום עֹולה בּׁשביעי הּזאה ׁשאין ׁשביעי, ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאתֹו
היה, הּדין ּומן מּלפניה. ּבּׁשליׁשי ׁשּיּזה עד ׁשביעי ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּזאת
ּבלבד; להפרׁשה ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי אּלא הּזאה צרי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשאין

בּפרה. עּׂשּו יתרה מעלה יֹום, אחר יֹום ׁשּמּזין ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָוזה
רביעי‰. ׁשּיחּול ּכדי אֹותֹו, מפריׁשין היּו ּבּׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּברביעי

אין והרביעי ׁשּבת, ּדֹוחה אינּה ׁשההּזיה ּבׁשּבת; להיֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלֹו
הּזיה. ִַָָָצרי

.Âמּזין ּבהן עליו ׁשּמּזין ההפרׁשה מימי ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבכל
אּלא ׁשם היה לא ואם ּכבר; ׁשּנּׂשרפּו הּפרֹות מן ּפרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמאפר

הּׁשּׁשה. ּכל עליו מּמּנּו מּזין - ּבלבד אחת ּפרה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאפר
.Êאדם אּלא עליו מּזה אין ההפרׁשה, ּבימי עליו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשּמּזין

ואם טהֹור. ׁשּיהיה צרי ׁשהּמּזה מעֹולם, ּבמת נטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשהּזה זה ׁשּמא עליו? והּזה ׁשּנטמא איׁש עליו יּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּתאמר:
ּבהן ׁשּממלאין הּכלים וכן מת. מּטמאת טהֹור היה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעליו
היּו אבנים ּכלי ּכּלם - הּׂשֹורף הּכהן על להּזֹות ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻּומקּדׁשין
הן יתרֹות מעלֹות הּדברים אּלּו וכל טמאה. מקּבלין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשאין
מעֹולם? ּבמת נטמא ׁשּלא איׁש יּמצא וכיצד ּבּה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעּׂשּו
ותחּתיהן הּסלע, ּגּבי על ּבנּויֹות ּבירּוׁשלים היּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחצרֹות
ויֹולדֹות עּברֹות נׁשים היּו ּומביאין הּתהֹום. קבר מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻחלּול,
הּכהן על להּזֹות ּוכׁשּירצּו ּבניהם. את ׁשם ּומגּדלֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשם
ּומּניחים נפּוחֹות, ׁשּכרסיהן מּפני ׁשורים, מביאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּׂשֹורף,
ּכדי הּדלתֹות, ּגּבי על הּתינֹוקֹות ויֹוׁשבין ּדלתֹות, ּגּביהן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
הּתהֹום, קבר מּפני הארץ, לבין ּבינם מבּדיל האהל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה
לּׁשילֹוח, הּגיעּו לּׁשילֹוח. והֹולכין ּבידם אבן ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָוכֹוסֹות
הּתהֹום, קבר מּפני ׁשם לחּוׁש ׁשאין ּוממלאין. ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָיֹורדין
ּגּבי על ויֹוׁשבין ועֹולין ּבנהרֹות. לקּבר אדם ּבני ּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאין

הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ׁשּמּגיעין עד והֹולכין ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַָהּדלתֹות
והעזרֹות הּבית הר ׁשּכל מּפני רגליהן. על ּומהּלכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָיֹורדין
ּפתח עד ּומהּלכין הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, היה ּתחּתיהן -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
האפר נֹוטלין אפר, ׁשל קּלל היה העזרה ּובפתח ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהעזרה.
ּומטּבילין הּׂשֹורף. הּכהן על ּומּזין ׁשּבּכֹוסֹות ּבּמים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹונֹותנין
על אף הּׂשֹורף, על ּומּזין ּומקּדׁשין ׁשּממלאין הּתינֹוקֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָהיּו

מּט טהֹורין ׁשהן אחרת.ּפי ּבטמאה נטמאּו ׁשּמא הּמת, מאת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻ
.Áּתינֹוק ּבכליו ימּלא לא - ּולהּזֹות למּלאת ׁשּטבל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּתינֹוק

- זה ּכהן על להּזֹות ׁשּטבל ותינֹוק ׁשּטבל. ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחר,
הּכהן. זה מעּׂשה לׁשם ׁשּיטּבל עד אחר, ּכהן על מּזה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹאינֹו
לחּטאת ׁשּטהרּום אדם ּובני זֹו לחּטאת ׁשּטהרּום ּכלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
וכל לׁשמּה. ׁשּיטּבלּו עד אחרת ּבפרה ּבהם יתעּסק לא - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזֹו

ּבּפרה. יתרֹות מעלֹות האּלּו ְְֲִֵֵַַַָָָָהּדברים
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ׁשּנאמר:‡. הּבית, להר חּוץ אּלא הּפרה את ּׂשֹורפין ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
ּׂשֹורפין היּו הּמׁשחה ּובהר לּמחנה. מחּוץ אל אתּה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהֹוציא
ותחּתיו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוּׂשין היּו וכבׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותּה.
ׁשּתי ׁשּיהיּו ּכדי ּכּפין, ׁשּתי ּכל על וכּפה ּכּפין, ּכּפין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבנּוי
ּתחת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּתחּתיה, ּכּפין ׁשּתי ּגג על הּכּפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָרגלי
ּומקֹום ּׂשרפתּה מקֹום אף הּתהֹום. קבר מּפני חלּול, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹהּכל
קבר מּפני חלּול, ּתחּתיהן - הּמׁשחה ּבהר ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
יֹוצאין ּבּׂשרפתּה המסעדין וכל והּׂשֹורף והּפרה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתהֹום.

זה. ּכבׁש ּגּבי על הּמׁשחה להר הּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמהר
ּברגליהן·. מקּדימין היּו יּׂשראל זקני אֹותּה? ּׂשֹורפין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

והמסעדין וכהן ׁשם. היה טבילה ּובית הּמׁשחה. ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹלהר
הּמׁשחה. להר ּובאין הּכבׁש על יֹוצאין והּפרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּׂשרפתּה
הּכהן על ידיהם את הּזקנים וסֹומכין הּכהן, את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹּומטּמאין
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, ּכהן היה ואם אחת. טבל לֹו: ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹואֹומרים

ונס ועלה וטבל, ירד אחת. טבל ּגדֹול, ּכהן ּתּפג.איׁשי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ
ועצי ּוברֹוׁשים, אּלֹונים ארזים, ׁשם: היּו מסּדרים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֻועצים
ּבּה ּומפּתחין מגּדל, ּכמין מערכה ועֹוּׂשין חלקה. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָּתאנה
הּמערכה ּומראה ּבהן. מלּבבת האּור ׁשּתהיה ּכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחּלֹונֹות,
אֹותּה ונֹותנין מגג, ׁשל ּבחבל הּפרה את וכֹופתין ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבמערב.
עֹומד הּכהן למערב. ּופניה לדרֹום ראׁשּה הּמערכה, ּגּבי ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ּבּׂשמאלֹו. הּדם ּומקּבל ּבימינֹו ׁשֹוחט למערב. ּופניו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבמזרח
ׁשבע הּׂשמאלית ׁשּבכּפֹו הּדם מן הימנית ּבאצּבעֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּזה
טבילת הּזאה ּכל על הּקדׁשים, קדׁשי ּבית ּכנגד ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפעמים
לפיכ להּזיה, ּפסּולים ׁשּבאצּבע הּדם ּוׁשירי ּבּדם. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאצּבע
מּלהּזֹות, ּגמר ּפרה. ׁשל ּבגּופּה אצּבעֹו מקּנח הּזאה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל
והּצית הּמערכה. מן ויֹורד ּפרה ׁשל ּבגּופּה ידיו את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמקּנח
הּמערכה עצי ּתחת והכניסן קטּנים ּבעצים האׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאת
עד לּה ּומׁשּמר ּברחֹוק עֹומד והּכהן ּבּה, האׁש ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹוהתחיל
ארז עץ נֹוטל ּכ ואחר ּבטנּה. ותּקרע ּברּבּה האּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּצת
מׁשקל ּבתֹולעת צבּוע וצמר מּטפח, ּפחֹות אין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואזֹוב,
ארז עץ זה? ארז עץ ׁשם: לעֹומדים ואֹומר סלעים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָחמּׁשה
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ּתֹולעת ׁשני זה? אזֹוב זה? אזֹוב זה? אזֹוב זה? ארז עץ ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַזה?
ּכל על ּפעמים ׁשלׁש זה? ּתֹולעת ׁשני זה? ּתֹולעת ׁשני ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָזה?
ּפעמים ׁשלׁש הין! הין! הין! לֹו: אֹומרין והן ואחד. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָאחד
ׁשבעה ארזים ׁשּמיני לפי לּמה? ּכ וכל ואחד. אחד ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעל
אֹותֹו ׁשּצֹובעין יׁש - אדם והּצבּוע ארּבעה, אזֹוב ּומיני ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהן,
אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ּבלּכא, אֹותֹו ׁשּצֹובעין ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָּבפּואה,
הּדֹומים ּביֹותר האדּמים הּגרּגרים היא והּתֹולעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָֻּבתֹולעת.
יׁש יּתּוׁש ּכמֹו ותֹולעת האֹוג, ּכמֹו והן החרּובים, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלגרעיני
הן ׁשאּלּו להן ּומגּלה לּכל מֹודיע ּולפיכ מהן. ּגרּגיר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבכל
הּוא ּבּתֹורה האמּור והאזֹוב ּבּתֹורה. האמּורים ְֲִִִֵַַַָָָָָָהּמינים
הּקדרֹות. ּבֹו ּומתּבלין ּבּתים ּבעלי אֹותֹו ׁשאֹוכלין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָהאזֹוב
וכֹור זה. את זה מעּכבין ׁשלׁשּתן - והּתֹולעת והארז ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאזֹוב
ּבטנּה, ּתֹו אל ּומׁשלי ׁשני ׁשל ּבלׁשֹון הארז עם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהאזֹוב
קדם מׁשלי ואינֹו הּפרה. ּׂשרפת ּתֹו אל והׁשלי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
- הׁשלי ואם אפר, ׁשּתעּׂשה אחר ולא ּברּבּה האּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּיּצת
האּור ׁשּיּצת קדם לא - ּׂשרפת ּתֹו אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּפסּולה;
ּכאחת ׁשלׁשּתן ׁשהׁשלי ּבין אפר. ׁשּתעּׂשה אחר ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּברּבּה
לתֹו אֹו ּגּופּה לתֹו ׁשהׁשלי ּבין זה, אחר זה ׁשהׁשלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבין
ׁשּקרעּה ּבין הׁשלי ּכ ואחר מאליה ׁשּנקרעה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּׂשרפתּה,

ּכׁשרה. - ּבכלי אֹו ְְְִִֵָָּבידֹו
עצי‚. וכל היא ּבמקלֹות, אֹותּה חֹובטין - ּׂשרפתּה ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָנגמרה

וכל ּבכברֹות. הּכל את וכֹוברין ּבהן, ׁשּנּׂשרפה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמערכה
מן ּבין מּבּׂשרּה ּבין אפר, ויהיה ׁשּיּכתׁש ׁשאפׁשר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשחֹור
- אפר ּבֹו וׁשאין אפר; ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו ּכֹותׁשין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהעצים
ּבין - ּׂשרפה ּבלא מעצמיה ׁשּנׁשאר עצם וכל אֹותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּניחין

נכּתׁש. היה ּכ ּובין ְִֵָָָָָּכ
ׁשּנאמר:„. ּבעזרה, להּניחֹו מאפרּה ּכלּום מכניסין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּכל את חֹולקין היּו חלקים ּוׁשלׁשה לּמחנה. מחּוץ ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָוהּניח
מתחּלק ואחד הּמׁשחה, ּבהר ואחד ּבחיל, נּתן אחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאפרּה:
הּכהנים היּו - הּמׁשמרֹות לכל ׁשּמתחּלק זה הּמׁשמרֹות. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלכל
מּזין יּׂשראל היּו - הּמׁשחה ּבהר ׁשּנּתן וזה מּמּנּו. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמקּדׁשין
והיתה ׁשּנאמר: ּומצנע; מּוכן היה ּבחיל ׁשּנּתן וזה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּמּנּו.
וכן מּמּנּו. ׁשּמצניעין מלּמד - למׁשמרת יּׂשראל ּבני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעדת
ותׁשע ּבחיל. ׁשּׂשֹורפין ּופרה ּפרה ּכל מאפר מצניעין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
הּבית ׁשחרב עד זֹו ּבמצוה מּׁשּנצטּוּו נעּׂשּו אדּמֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻּפרֹות
וׁשבע עזרא, עּׂשה ׁשנּיה רּבנּו, מׁשה עּׂשה ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּׁשנּיה.

חרּבן עד הּמׁשיח,מעזרא הּמל יעּׂשה והעּׂשירית הּבית. ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻ
רצֹון. יהי ּכן אמן, יּגלה. ְְִִֵֵֵֶָָָָמהרה

ה'תשע"א שבט י"ד רביעי יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

וׁשחט‡. ׁשּנאמר: ּכאחת, אדּמֹות ּפרֹות ׁשּתי ׁשֹוחטין ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֻאין
ָֹאתּה.

ׁשּלא·. ׁשחרה, עּמּה מֹוציאין אין - לצאת ּפרה רצתה ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשּתים יאמרּו: ׁשּלא אדּמה, ולא ׁשחטּו; ׁשחרה ְְְְְֲֲִֶַָָָֹֹֹֹֹֻיאמרּו:

ֲָׁשחטּו.
ׁשּלא‚. ׁשהּזה אֹו ׁשּקּבל אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּנׁשחטה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹּפרה

ולׁשמּה, לׁשמּה ׁשּלא אֹו לׁשמּה, וׁשּלא לׁשמּה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשעּׂשאּה אֹו ּבגדים, ּבמחּסר אֹו ּבכהן ׁשּלא ׁשּנעּׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻאֹו
לאכל מנת על ׁשחטּה ּפסּולה. - חל ּבבגדי אֹו זהב ְְְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבבגדי
ּבּה נאמר ׁשּלא לפי ּכׁשרה, - מּדמּה לׁשּתֹות אֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמּבּׂשרּה

ניחֹוח. ִֵַַריח
הּכהן„. אלעזר ולקח ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ּבכלי ּדמּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּבל

ּכלי. מצות ולא יד מצות מצותּה - ּבאצּבעֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹמּדמּה
אחת‰. הּזה ּפסּולה. הּזאתֹו - מהן אחת אפּלּו ּבכלי ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּזה

- ּכאחד הּזיתן ּכהנים ׁשבעה הּזּו ּפסּולה. - ּבּׂשמאלֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמהן
ּכנגד ּכּון ולא הּזה ּכׁשרה. - זה אחר זה ּפסּולה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּזיתן

ּפסּול - עדההיכל - מֹועד אהל ּפני נכח אל ׁשּנאמר: ה; ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּׂשרפּה אֹו ׁשחטּה אם וכן רֹואהּו. ויהיה ההיכל ּכנגד ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּון
לפניו. אתּה וׁשחט ׁשּנאמר: ּפסּולה; - ההיכל ּכנגד ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

.Âּכנגד ׁשחט אֹו ּׂשרף אֹו ׁשהּזה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
אם אבל לּמקּדׁש; אחֹוריו ׁשהיה אֹו צפֹון ּכנגד אֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָהּדרֹום
ׁשּלא ּפי על אף ההיכל, ּכנגד ּופניו ּומערב מזרח ּבין ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעמד

ּכׁשרה. - ּבדקּדּוק [ההיכל] ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּכּון
.Êאחת והּזה ׁשּתים טבל ּפסּולה. - הּמּתנֹות מן אחת ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָחּסר

ׁשּלא ּפי על אף ׁשּתים, והּזה אחת טבל ּפסּולה. הּזאתֹו -ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּפסּולה. הּזיתֹו - אחרת והּזה טבל אּלא ׁשנּיה הּזאה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחּׁשב
ּוׁשביעית, ׁשּׁשית והּזה ׁשּׁשית טבילה אצּבעֹו טבל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכיצד?
הּזיתֹו - ׁשביעית והּזה אצּבעֹו וטבל ׁשחזר ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָאף
אפּלּו ּוׁשמינית, [ׁשביעית] ׁשביעית מּטבילה הּזה ְְְְְֲִִִִִִִִִִָָָּפסּולה.
ׁשּכל ּכׁשרה; - ׁשמינית והּזה ׁשמינית טבילה וטבל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹחזר
ׁשהֹוסיף זה ׁשּיהיה והּוא ּכלּום. אינֹו הּׁשבע על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּמֹוסיף
ּפסּולה, - הֹוסיף אם אֹותּה הּׂשֹורף הּכהן אבל אחר; ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹּכהן

ּׂשרפתּה. ּבׁשעת צרי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּנתעּסק ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּפני
.Á.ּפסּולה - והּזה מּמערכּתּה חּוץ הּדם את ְְְֲִִִֶַַַָָָָהֹוציא
.Ëואחת ּבּיֹום הּזיֹות ׁשׁש הּזה אפּלּו ּבּלילה, מּדמּה ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזה

ּפסּולה. - ְְַַָָּבּלילה
.Èמן לפנים ׁשחטּה אפּלּו ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָׁשחטּה

ּפסּולה. - ְַָָהחֹומה
.‡Èׁשחּלקּה אֹו עליה, ׁשּנׁשחטה מּמערכה חּוץ ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָּׂשרפּה

ּבמערכה ׁשּתים ׁשּׂשרף אֹו מערכֹות, ּבׁשּתי ּוּׂשרפּה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלׁשנים
ּפסּולה. - -אחת אחרת מביא אפר ׁשּנעּׂשית אחר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּגּבּה על ְֵֵֵַַָּׂשֹורף
.·Èואם ּכׁשרה; - ּכּלּה ּׂשרף ּכ ואחר ונּתחּה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻהפׁשיטּה

אֹו מעֹורּה ּפקע ּפסּולה. - מּפרׁשּה אפּלּו ּכלּום, מּמּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָחּסר
- החזיר לא ואם יחזיר; - ּכזית מּׂשערּה, אפּלּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹמּבּׂשרּה,
ּבמקֹומֹו. וּׂשֹורפֹו עליו מרּבה - למערכּתּה חּוץ ּפקע ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָּפסּולה.
להחזיר. צרי אינֹו - מּפרׁשּה אֹו מּטלפיה מּקרניה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּפקע

.‚Èהּיֹום נׁשחטה אם ,לפיכ ּבלינה. נפסלת אינּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּפרה
ּכׁשרה. - למחר ונּׂשרפה ּכהלכתֹו דמּה ְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָוהּזה

.„È.ּכׁשרה - ּכּפרה מחּסר אֹו אֹונן ְְְֵֵַַָָָָָֻּׂשרפּה
.ÂËמּפני ּפסּולה, - ורגלים ידים ּבקּדּוׁש ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּׂשרפּה

ּבכלי ורגליו? ידיו מקּדׁש והיכן עבֹודה. ּכעין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמעּׂשיה
ׁשל ּבמקידה אפּלּו חל, ּומּכלי ּבחּוץ קּדׁש ואם ּבפנים. ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָֹׁשרת
את ּכׁשּמטּבילין וכן ּבחּוץ. מעּׂשיה וכל הֹואיל ּכׁשר, - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרס
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אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

.ÊËאֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי

ה אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; אפּלּוׁשּתעּׂשה ּבּה ֹוסיף ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אבל אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּובזכרי
אֹו אּׁשה ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּתעּׂשה
ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעּׂשה
ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאסיפת
ּכהן. צריכה ׁשאינּה מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוקטן?
ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ְִִִִִֵֵַַָָָָָּוכאּלּו
הּׁשמּועה מּפי אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמלאכה
ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלמדּו,
הּפרה את וּׂשרף ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלעיניו
ּבּׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשעת

אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועּׂשה
.ÁÈנחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין

מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת
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ּבגדים‡. מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל
וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. זמן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ורחץ ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבגדיו

ׁשּכלּב מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ונאמר: גדיו; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָהעֹוסקין
ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש והערב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבילה
ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים מטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעּׂשּיתּה

ֵָאיבר.
לא·. - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.
מטּמא אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,

אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא
ּכלים ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטמאה.
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אינּה - ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנפסלה
לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה
ּבגדים. מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר ּבגדים, מטּמא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּפּסּולּה

ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
ּבלבד, הּפרה ולא טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהאפר
- הּׂשעירים ּומן הּפרים מן הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהרי
לכל אב ּבנין ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יכּבס. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאתם
ּבּמה אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּבגדים מטּמאין ׁשּיהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנּׂשרפים
ּכמצותן ונּׂשרפּו ּפּסּול להן ארע ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדברים
ּכפסּולי ׁשם נּׂשרפין - ּבעזרה נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבבית
אפר מּׁשּיעּׂשּו ּבהן הּמתעּסק וכן טהֹור. וּׂשֹורפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמקּדׁשין,
ּבּׂשרפה, המסּיע זה ּׂשֹורף? זהּו ואי ּבגדים. מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאינֹו
ּבאׁש והמהּפ עצים והּמׁשלי ּבּבּׂשר המהּפ ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכגֹון
אבל ּבהן; וכּיֹוצא האׁש ׁשּתבער ּכדי גחלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחֹותה
מּפי למדּו ּכ טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר האּור ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּמּצית
להֹוציאן הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל ּתֹורה ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לּׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן, עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזמן
ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמתעּסק זמן ּכל ׁשעליו ּבּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
יכּבס לעזאזל הּׂשעיר את והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו.
ּוּׂשעירים‰. ּפרים הּנֹוּׂשאין ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נּׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהן מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנּׂשרפים?
העזרה לחֹומת חּוץ הּנֹוּׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות
ואּלּו ּבגדים, מטּמאין ׁשּיצאּו אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

מטּמאי אינן יצאּו לא וחזרּוׁשעדין יצאּו ׁשּיצאּו. עד ּבגדים ן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹומד היה ּבהן. ׁשּיצא עד טהֹור ּבעזרה הּנֹוּׂשאין - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלעזרה
ּוכבר הֹואיל ׁשחזרּו, מאחר מּׁשם אֹותם ּומֹוׁש לעזרה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָחּוץ
טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ הּמֹוׁשכם זה והרי לחּוץ ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָיצאּו

.Âמּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי
אחר אבל לעזאזל. ּדחּיתֹו ׁשעת עד ירּוׁשלים לחֹומת ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָחּוץ

טהֹורים. - ּובבגדים ּבכלים נגע אם ְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשּדחהּו,
.Êאחר אפּלּו עצמן, הּנּׂשרפין ּובּׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו,
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור.
ּבלבד, ּבהן לּמתעּסק אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין. -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור. - הּנֹוגע אבל ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
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אינֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותֹו, ׁשּמטּמאין אחר הּׂשֹורף ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹהּכהן
יֹום. ּבטבּולי מעּׂשיה וכל הֹואיל ּולקּדׁש, לחזר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹצרי

.ÊËאֹו ּבקׁש אפּלּו עצים, ּבכל אֹו ּבעצים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּׂשרפּה
הראּוי מן עצים לּה ימעט ׁשּלא ּומצותּה ּכׁשרה. - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹּבגבבא
ּׂשרפה ּבזמן יון ואזֹוב אזֹוב חבילי לּה הּוא מרּבה אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלּה,
עד ּבּׂשרפתּה עצים להרּבֹות לֹו ויׁש האפר. את להרּבֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכדי

ה אם אפר, מּׁשּתעּׂשה אבל אפר; אפּלּוׁשּתעּׂשה ּבּה ֹוסיף ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּפרה. ּבאפר מקלה אפר ּכמערב זה הרי - אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעץ

.ÊÈ,ּבּיֹום אּלא אינֹו סֹוף ועד מּתחּלה הּפרה מעּׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכל
אבל אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּבּה, ּפֹוסלת והּמלאכה ּכהּנה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻּובזכרי
אֹו אּׁשה ׁשּכּנסּתּו אֹו ּבּלילה אפרּה ּכּנס אם אפר, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּתעּׂשה
ּומּנין ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכניסתֹו ּבׁשעת אחרת מלאכה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעּׂשה
ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ מּיּׂשראל אדם ּבכל האפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאסיפת
ּכהן. צריכה ׁשאינּה מּכלל טהֹור. איׁש ואסף ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוקטן?
ּומּנין אּׁשה. ּבין איׁש ּבין טהֹור, אדם אמר: ְִִִִִֵֵַַָָָָָּוכאּלּו
הּׁשמּועה מּפי אתּה. וׁשחט ׁשּנאמר: ּבּה? ּפֹוסלת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּמלאכה
ּבדבר נתעּסק ׁשאם ללּמד, אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלמדּו,
הּפרה את וּׂשרף ונאמר: ּפסלּה. - ׁשחיטתּה ּבׁשעת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאחר
ּבּה ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה ללּמד, ּבּה. עיניו ׁשּיהיּו - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלעיניו
ּבּׂשרפתּה העֹוסק וכל אפר. ׁשּתעּׂשה עד ׁשחיטה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשעת

אפר. ׁשּתעּׂשה עד ּפסלּה, - אחרת מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועּׂשה
.ÁÈנחּתכה אֹו עּמּה אחרת ּבהמה ונׁשחטה הּפרה את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחט

ּפי על אף למלאכה; נתּכּון לא ׁשהרי ּכׁשרה, - עּמּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹדלעת
ׁשחיטת ׁשאין לאכילה, ּכׁשרה עּמּה ׁשּנׁשחטה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּבהמה
ונחּתכה הּדלעת לחּת נתּכּון אם אבל ּכּונה. צריכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻהחּלין

מלאכה. עּמּה עּׂשה ׁשהרי ּפסּולה, - ׁשחיטה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשעת
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ּבגדים‡. מטּמאין סֹוף ועד מּתחּלה ּבּפרה העֹוסקין ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּכל
וכּבס ארז: עץ ּומׁשלי ּבּׁשֹוחט ׁשּנאמר עּׂשּיתן. זמן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
יכּבס אתּה והּׂשרף ּבּׂשֹורף: ונאמר ּבּׂשרֹו; ורחץ ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבגדיו

ׁשּכלּב מלּמד, הּפרה. אפר את האסף וכּבס ונאמר: גדיו; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּוטעּונין ּבגדים מטּמאים סֹוף ועד מּתחּלה ּבּה ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָהעֹוסקין
ּבׁשעת המׁשּמרּה אבל ּתֹורה. ּדין ׁשמׁש והערב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבילה
ּבּה יזיז ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, ּבגדים מטּמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעּׂשּיתּה

ֵָאיבר.
לא·. - ּבגדיו' 'יכּבס ּבטמאֹות ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכל

אּלא טמאים; הם ּבלבד ׁשעליו ׁשהּבגדים ללּמדנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
חּבּורֹו ּבׁשעת הּזה הּטמא ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ּבגד ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָללּמד,
מּמטּמאיו ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאים. הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמטּמאיו
ּבגד אחד - הּנבלה את הּנֹוּׂשא ּכיצד? ּבגדים. מטּמא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו
הן הרי נֹוּׂשאּה ׁשהּוא זמן ּכל ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליו
הּוא הרי הּנֹוּׂשא זה וכן לטמאה. ראׁשֹון הן והרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֻטמאין,
הּוא הרי - הּנבלה את והׁשלי מּמטּמאיו ּפרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָראׁשֹון.
מטּמא אינֹו - ּבגד אֹו ּבכלי יּגע ואם ׁשהיה, ּכמֹות ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלים, מטּמא טמאה ולד ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻאֹותֹו,

אם ּבּפרה, העֹוסקין ּכל וכן ּבנבלה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹספר
הרי - ּׂשרפה ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה ּבׁשעת ּבכלי אֹו ּבבגד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנגע
ׁשעדין ּפי על אף מּמעּׂשיה, ׁשּיפרׁש אחר אבל טמאין. ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהן
ולד ׁשהּוא מּפני מטּמאֹו, אינֹו - ּבכלי נגע אם טבל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלא
ּכלים ולא אדם לא מטּמאה אינּה עצמּה והּפרה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻהּטמאה.
וטעּון הּטמא הּוא ּבלבד ּבּה הּמתעּסק אּלא ּבֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנגעּו

ּבּה. ׁשעֹוסק זמן ּכל ּבגדים ּומטּמא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטבילה
אם‚. אבל ּכמצותּה; ׁשּנּׂשרפת ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אינּה - ּבׁשחיטתּה ּפּסּול ארע טהֹור. ּבּה הּמתעּסק - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָנפסלה
לפני ּבּה העֹוסק ּכל - ּבהּזיתּה ּפּסּול ארע ּבגדים. ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָמטּמאה
ּבגדים. מטּמא אינֹו ּפּסּולּה לאחר ּבגדים, מטּמא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּפּסּולּה

ּבחּלּוק„. ּכן אחר ּבּה הּמתעּסק - אפרּה את לכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהׁשלים
ּבלבד, הּפרה ולא טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע וכן ּבהצנעתֹו אֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהאפר
- הּׂשעירים ּומן הּפרים מן הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ּכל ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּׂשרפתֹו ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשֹורפם
והּׂשרף הּכּפּורים: יֹום ׁשל וּׂשעיר ּבפר אֹומר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהרי
לכל אב ּבנין ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי יכּבס. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאתם
ּבּמה אפר. ׁשּיעּׂשּו עד ּבגדים מטּמאין ׁשּיהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנּׂשרפים
ּכמצותן ונּׂשרפּו ּפּסּול להן ארע ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדברים
ּכפסּולי ׁשם נּׂשרפין - ּבעזרה נפסלּו אם אבל הּדׁשן; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבבית
אפר מּׁשּיעּׂשּו ּבהן הּמתעּסק וכן טהֹור. וּׂשֹורפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמקּדׁשין,
ּבּׂשרפה, המסּיע זה ּׂשֹורף? זהּו ואי ּבגדים. מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאינֹו
ּבאׁש והמהּפ עצים והּמׁשלי ּבּבּׂשר המהּפ ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָּכגֹון
אבל ּבהן; וכּיֹוצא האׁש ׁשּתבער ּכדי גחלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהחֹותה
מּפי למדּו ּכ טהֹור. - הּמערכה את והמסּדר האּור ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּמּצית
להֹוציאן הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים ּפרים ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשמּועה,
ּכל ּתֹורה ּדין ּבגדים ּומטּמא טמא - לּׂשרפן הּדׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית
ׁשמׁש; והערב טבילה וטעּון ּבהֹולכתן, עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזמן
ּבגד ּכל מטּמא ׁשהּוא לעזאזל, הּׂשעיר את המׁשּלח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ׁשּמתעּסק זמן ּכל ׁשעליו ּבּכלים ּבֹו ׁשּיּגע ּכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
יכּבס לעזאזל הּׂשעיר את והמׁשּלח ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבׁשּלּוחֹו,

ְָָּבגדיו.
ּוּׂשעירים‰. ּפרים הּנֹוּׂשאין ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמאימתי

נּׂשאּום העזרה. לחֹומת חּוץ ּבהן מּׁשּיצאּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָהּנּׂשרפים?
העזרה לחֹומת חּוץ הּנֹוּׂשאים מקצת ויצאּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָּבמֹוטֹות
ואּלּו ּבגדים, מטּמאין ׁשּיצאּו אּלּו - יצאּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהאחרֹונים

מטּמאי אינן יצאּו לא וחזרּוׁשעדין יצאּו ׁשּיצאּו. עד ּבגדים ן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עֹומד היה ּבהן. ׁשּיצא עד טהֹור ּבעזרה הּנֹוּׂשאין - ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלעזרה
ּוכבר הֹואיל ׁשחזרּו, מאחר מּׁשם אֹותם ּומֹוׁש לעזרה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָחּוץ
טמא. ספק הּוא הרי - ּבחּוץ הּמֹוׁשכם זה והרי לחּוץ ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָיצאּו

.Âמּׁשּיצא הּׂשעיר? את המׁשּלח ּבגדים מטּמא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּומאימתי
אחר אבל לעזאזל. ּדחּיתֹו ׁשעת עד ירּוׁשלים לחֹומת ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָחּוץ

טהֹורים. - ּובבגדים ּבכלים נגע אם ְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשּדחהּו,
.Êאחר אפּלּו עצמן, הּנּׂשרפין ּובּׂשעירים ּבפרים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָהּנֹוגע

הּכל - מׁשקין ּבין אכלין ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ְְֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּיצאּו,
הֹולכתֹו ּבזמן עצמֹו הּמׁשּתּלח ּבּׂשעיר נגעּו אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָטהֹור.
ּבלבד, ּבהן לּמתעּסק אּלא מטּמאין אּלּו ׁשאין טהֹורין. -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
טהֹור. - הּנֹוגע אבל ּבגדיו; יכּבס אתּה והּׂשרף ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
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אֹותן‡. ממלאין אין - הּפרה אפר עליו ׁשּנֹותנין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמים
ׁשּנאמר: הּמֹוׁשכין; הּנהרֹות מן אֹו הּמעינֹות ּומן ּבכלי, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָאּלא
הּמים על הּפרה אפר ּונתינת ּכלי. אל חּיים מים עליו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָונתן
עליהן ׁשּנּתן האּלּו והּמים קּדּוׁש, הּנקרא הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלאּו
ׁשּקראן והם מקּדׁשין, ּומים חּטאת מי הּנקראין הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאפר

נּדה. מי ִֵַָָהּכתּוב
הּמי·. למּלאת ּכׁשרים וקטן;הּכל ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ ם, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ממלאין ואין וקטן. ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ לקּדׁש, ּכׁשרין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּכל
והּמּלּוי מּכלי. אּלא מּזין ואין ּבכלי, אּלא מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואין
אּלא טֹובלין ואין מּזין אין אבל ּבּלילה, ּכׁשרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּקּדּוׁש

ולטבילה. להּזאה ּכׁשר הּיֹום וכל ְְְְִִֵַַַָָָָָּבּיֹום.
גללים‚. ּבכלי אפּלּו ּומקּדׁשין, ּומּזין ממלאין הּכלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּבכל

ּכל ואחד חרס ּכלי ואחד ּובספינה. אדמה ּוכלי אבנים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּוכלי
ּבדפנֹות מּזין ולא מקּדׁשין ואין ממלאין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹהּכלים.
ולא החבית, ּבמגּופת ולא הּמחץ, ּבׁשּולי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּכלים,
אבל ׁשּבסלע. ּבׁשקת ולא הּתרנגלת, ּבביצת ולא ְְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּבחפניו,

אדמה. ּכלי ׁשהיא מּפני ּכׁשרה, הּיֹוצרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּביצת
ּבהן„. מקּדׁשין אין - עצם ּוכלי זכּוכית ּוכלי עץ ּכלי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָׁשּולי

וכן עצמן. ּבפני ּכלים ויעּׂשם ויתּקנם אֹותן ׁשּיׁשּוף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעד
הּנעמית ּוביצת ּבּה. מקּדׁשין - ּכלי להיֹות ׁשהתקינּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָמגּופה
ּבּה למּלאת ׁשּכׁשרה לֹומר צרי ואין ּבּה, לקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכׁשרה

מּמּנה. ְִֶַָּולהּזֹות
.‰- ּבסיד חּברֹו אפּלּו ּבסלע, אֹו ּבארץ ׁשחּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָּכלי

לּכלי, סביב טיט ׁשל עטרה עּׂשה מּמּנּו. ּומּזין ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁשין
העטרה נּטלת אם לעטרה: ׁשהלכּו עד צפין ׁשּבּכלי ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּמים
ּבכלי הן ׁשהרי ּכׁשרים, ׁשּבתֹוכּה הּמים הרי - הּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעם
טיט ׁשל עטרה ׁשהּקיף ּכמי הן הרי - לאו ואם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאדמה;
מּפני ּפסּולין ׁשהן מים, אֹותּה ּומּלא הארץ על אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבסלע

ּבכלי. ְִִֵֶָׁשאינן
.Âּומקּדׁשין ממלאין אין - מׁשקה ּבכֹונס ׁשּנּקב חרס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּכלי

ּבֹו. מקּדׁשין - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב אם אבל ְְְְֲִִִִֶַַַָּבֹו;
.Êׁשהּמים ּפסּול, - ּבסמרטּוטין ּוסתמֹו מּלמּטה ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָּכלי

הּצד מן נקּוב היה הּפקק. על אּלא הּכלי עּגּול על אינן ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבֹו
מּמּנּו. ּולהּזֹות ּולקּדׁש למּלאת ּכׁשר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹּופקקֹו

.Áונתן ּובחרסים ּוברגליו ּבידיו הּמעין מן מים ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָהּזֹולף
את נתן ּבכלי. נתמּלאּו ׁשּלא מּפני ּפסּולין, - החבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹלתֹו
ירקֹות ּבעלי אֹו ּברגליו אֹו ּבידיו הּמים ודחק ּבּמים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהחבית
ּבּמים ׁשּקעֹו אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לחבית ׁשּיעברּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי
ואם ּפסּולין. - לחבית ויּׁשפכּו ויעלּו הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּכדי
זה ּכׁשרים. הּמים הרי - אגֹוז ּבעלי אֹו קנים ּבעלי ּכן ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה
ּכדי הּמים ּבֹו סּיע אם טמאה, מקּבל ׁשהּוא ּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּכלל:
מקּבל ׁשאינֹו ּבדבר סּיע ואם ּפסּולין; הּמים - הּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּימלאּו

ּכׁשרים. - ְְִֵָֻטמאה
.Ëּומּלא וחזר הּגבא, לתֹו אֹו הּגת לתֹו הּמעין ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּמפנה

ׁשּתהיה צרי ׁשהרי ּפסּולים; - הּגת אֹו הּגבא מאֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבכלי
ּבּתחּלה. ּבכלי הּמעין מן הּמים ְְְְִִִִִִַַַַַַָָלקיחת

.Èממלאין אין לפיכ ּכמעין. ואינֹו ּכמקוה, - הּגדֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּים
חּטאת. מי מהן לקּדׁש ּפסּולין הּנהרֹות וכל לקּדּוׁש. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּכמעין. - הּיּמים ְְְִַַַָָּוׁשאר
.‡È- זֹוחלין הּנקראין והן הּיּמים, מּׁשאר הּנגררין ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָוהּמים

ּוכׁשרים. ּכמעין הם הרי - הּמעין מן והּזֹוחלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּפסּולין.
.·È:הּמּכין הן ואּלּו ּפסּולין. - והמכּזבין הּמּכין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַֻֻמים

ׁשּפעמים הּמעינֹות הם והמכּזבים הּפֹוׁשרים. אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּמלּוחים
אחת ּפעם חרבין היּו אפּלּו ויבׁשין. חרבין ּופעמים ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמקירים
אֹו ּבּצרת ּבׁשני חרבין היּו אם אבל ּפסּולין. - ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלׁשבע
מרּבין ּפעמים מימיהן ׁשהיּו אֹו מּׁשבע, יתר רּבֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלׁשנים
ּומעין ּכׁשרים. אּלּו הרי - חרבין ואינן מּועטין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָּופעמים
יכּזב. ׁשּמא לבּדק צרי ואינֹו ּכׁשר, - ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּיֹוצא

.‚Èׁשהן מּפני ּפסּולין, - הּירמּו ּומי הּירּדן ּומי ּבּצים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמי
לקּדּוׁש ּכׁשרים מים הּתערֹובֹות: מי הן ואּלּו הּתערֹובֹות. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַמי
ׁשניהם; מּתערבת ממלאין אין - ּפסּולין ּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנתערבּו
ׁשּתי מימי ּכגֹון ּכׁשרים, ּבמים ׁשּנתערבּו ּכׁשרים מים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאבל

מהן. ממלאין - ונמׁשכּו ׁשּנתערבּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּמעינֹות
.„È.ּכׁשרין - עצמן מחמת ׁשּנּויין ׁשּנׁשּתּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָהּמים
.ÂËמימיה ונעּׂשּו אדמה אֹו חרסית לתֹוכּה ׁשּנפל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבאר

ׁשטף לתֹוכּה נפל להמּתין. צרי ואין מּמּנה ממּלא - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּורין
ׁשּתצל. עד ימּתין - גׁשמים מימי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשל

.ÊËהּמעין מן ּותחּלתּה הֹואיל מרחֹוק, הּבאה הּמים ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָאּמת
יפסקּנה ׁשּלא ׁשּיׁשמרּנה ּובלבד מּמּנה. למּלאת ּכׁשרה -ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמעין, מן ּתחּלתן ׁשּפסקּו הּמים מן ממּלא ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאדם,

ּפסּולין. ְִֵֶׁשהן
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ּפֹוסלת‡. ואינּה ׁשּיתקּדׁשּו, קדם ּבּמים ּפֹוסלת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמלאכה
מים הממּלא ּכיצד? קּבלה. ּדברי הן אּלּו ּודברים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָּבהּזאה.
ּבׁשעת אֹו הּמּלּוי, ּבׁשעת אחרת ּבמלאכה ונתעּסק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָלקּדּוׁש
ּכלי אל מּכלי אֹותן ׁשּמערה ּבעת אֹו ׁשּממּלא, הּמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹולכת
את להן ׁשּיטיל עד ּבּמים ּפֹוסלת הּמלאכה לעֹולם ּפסלן. -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
אין - נּדה מי ונעּׂשּו ונתקּדׁשּו האפר את הטיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאפר.
אֹו הּמקּדׁשין הּמים הּמֹולי אּלא ּבהן; ּפֹוסלת ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה
אין - אחרת ּבמלאכה עֹוסק והּוא לכלי מּכלי אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמערה
מלאכה עֹוּׂשה והּוא אחת ּבידֹו מהן מּזה וכן ּכלּום. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבכ

האחרת. ְֶֶַָָּבידֹו
ּכיצד?·. ּבּמּלּוי. ּפֹוסל ואינֹו ּובהּזיה, ּבּקּדּוׁש ּפֹוסל ְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּׂשכר

אֹותן הרי - מהן להּזֹות אֹו חּטאת מי לקּדׁש ּׂשכרֹו ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹוטל
אבל ּכלּום. ׁשאינֹו מקלה ּכאפר והאפר הּמערה ּכמי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמים
אֹותן ּומקּדׁשין להֹוליכן. אֹו הּמים למּלאת ּׂשכר הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹנֹוטל
זקן הּמּזה אֹו המקּדׁש היה ּבחּנם. הּמּזה מהן ּומּזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחּנם,
להל מּמּנּו ּובּקׁש הּטמא ּובא רגליו, על להּל יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאינֹו
על מרּכיבֹו זה הרי - להּזֹות אֹו לקּדׁש רחֹוק ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָעּמֹו
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מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשם מלאן אחרֹון. אּלא ּכׁשר אין - אחד קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו את ל קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן הרי - אּלּו את לי קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשּה עליה ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמלאן,

לֹו.הר קּדׁש אחר אּלא הּוא קּדׁש לא י ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ

.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
ואחר לאחֹוריו, וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

.והֹול לפניו ונֹותנם ְְְְִֵַָָָהּמּלּוי,
.Êזה והגּביהּו לעצמֹו ואחד אחד ּכל ממלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

אם מּלּואֹו: ּבׁשעת מּגּופֹו אֹו מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל זה ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָעל
מלאּו ואם ּכׁשרים; הּמים - אחד לקּדּוׁש ׁשניהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָמלאּו
הּקֹוץ את הֹוציא אֹו ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו אחד ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלקּדׁש

מימיו. ֵַָָּפסל
.Áּבידיו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹואל

החבל את להן ונתן ּבדרּכֹו ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומימיו
להֹולי ּכדי הּדר מן יצא ואם ּכׁשרין. - מהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

הּמים. את ּפסל - לּבעלים ְִִֶֶֶַַַַַָָהחבל
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

דֹולה היה ואם ּפסלן. - ידֹו על וקּבץ חזר ׁשּמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
ּכׁשרים. הּמים - ידֹו לתֹו ְְְִִֵֵַַַָּומקּבץ

.Èאת והצניע מים, ׁשּימלאּנה עד לחבית ונֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפאּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה

ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּקּדּוׁשהּוא. את ּבּה להֹולי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
וכן הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּלּוי: ּבׁשעת הּׁשקת מן חרסית ּופּנה לׁשקת, ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהממּלא
צר זֹו ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ׁשּתחזיק ּבׁשביל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאם
ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין החרסין יהיּו ׁשּלא ּבׁשביל ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹהּמּלּוי;
ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים את זֹולף ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

.‡È:חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, דלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
צרי ואינֹו מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לנּגב וצרי מערה - חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלנּגב;
החבל ונפסק הּדלי ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואחר
מערה - עליו חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּידֹו,
עליו וחּׁשב הּמים ּבתֹו עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
למי ׁשּמלאן מים לנּגב. צרי ואינֹו מערה - חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמי
את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלא ואחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחּטאת,
ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף הּמים, ּפסל לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכלי
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― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה
לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים אֹותֹו ְְֲֲֲִִִַַַַַֹהּמצערים

מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון מהם, ׁשּיתּבּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

לה' ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב ְְְִֵֶַַָָֹנעּורים

וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהעביר

והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבכ

ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו
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מלאכה מאֹותּה ׁשּבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו ונֹותן ְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָהחמֹור,
ּבטמאה טמא והיה ּכהן, היה אם וכן מּמּנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻׁשּבּטלֹו
לקּדׁש אֹו להּזֹות עּמֹו ׁשּיל ּבעת ּתרּומתֹו מּלאכל ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמֹונעּתּו
- מּמלאכה ּבּטלֹו ואם וסכֹו; ּומׁשקהּו מאכילֹו זה הרי -ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ
אּלּו ׁשּכל מלאכה. אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָָָנֹותן
לא ׁשהרי בהּזאה, אֹו ּבּקּדּוׁש ׁשּנּׂשּתּכר ּׂשכר אינן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּדברים

ּׁשהפסיד. מה ּכנגד אּלא נטל ולא ּכלּום ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹהרויח
אֹו‚. האחרת, ּבידֹו מלאכה ועֹוּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָהממּלא

ׁשניהן - ּכאחת לׁשנים ׁשּמּלא אֹו ּולאחר, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהממּלא
ּכאּלּו מּׁשניהם מּלּוי ּכל ונמצא מלאכה, ׁשהּמּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפסּולין;
ּפֹוסלת ׁשהּמלאכה הֹודענּו, ּוכבר אחרת. מלאכה עּמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעּׂשה

לאחרים. ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַּבּמּלּוי,
זֹו„. אחר זֹו חבּיֹות אלף מּלא אפּלּו לאחרים, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהממּלא

הּמים נֹוטל מהן אחד וכל ּכׁשרים, ּכּלן - אדם ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלאלף
נתּכּון אם חבית: אחר חבית לעצמֹו מּלא ּומקּדׁשן. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּלֹו
האפר את עליהן ּולהׁשלי אחד לכלי החבּיֹות ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּבץ
הּוא; אחד מּלּוי ׁשהּכל ּכׁשרים, ּכּלן - אחד קּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּומקּדׁשן
ּכּלן - עצמּה ּבפני וחבית חבית ּכל לקּדׁש נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאבל
ּבּמלאכה נפסלת ׁשהראׁשֹונה האחרֹונה; מן חּוץ ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּפסּולין
נפסלת הּׁשנּיה וכן הּׁשנּיה, מּלּוי והּוא ׁשּיקּדׁש, קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעּׂשה

אחרֹונה. אּלא ּכׁשרה ואין הּׁשליׁשית, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבמּלּוי
קּדּוׁשים,‰. חמּׁשה לקּדׁשן חבּיֹות חמׁש ׁשּמלאּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָחמּׁשה

ונמלכּו עצמּה, ּבפני ואחת אחת ּכל על האפר ׁשּיׁשלי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכגֹון
קּדּוׁש לקּדׁשן ׁשּמלאּום אֹו אחד, קּדּוׁש ּכּלן ּולקּדׁשן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻלערבן
לא ׁשהרי ּכׁשרין, ּכּלן - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמלכּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻאחד
חמׁש ׁשּמּלא הּיחיד אבל אחר. ּבמּלּוי הממּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָנתעּסק
ונמל ׁשחזר ּפי על אף קּדּוׁשין, חמּׁשה לקּדׁשם ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָחבּיֹות
לקּדׁשם מלאן אחרֹון. אּלא ּכׁשר אין - אחד קּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁשן
אּלא ּכׁשר אין - קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשן ונמל אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּדּוׁש
אּלּו את ל קּדׁש לאחר: אמר אם וכן ּבּתחּלה. ׁשּקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
אמר אם אבל ּבּתחּלה. מהן ׁשּנתקּדׁשה זֹו אּלא ּכׁשר אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אחד לקּדּוׁש ׁשהרי ּכׁשרין; ּכּלן הרי - אּלּו את לי קּדׁש ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻלֹו:
- קּדּוׁשין חמּׁשה לקּדׁשּה עליה ׁשּנמל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמלאן,

לֹו.הר קּדׁש אחר אּלא הּוא קּדׁש לא י ֲִִֵֵֵֵֶַָֹ

.Â- לצרכיו אחרים ּומים לקּדׁשן מים למּלאת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרֹוצה
ואחר לאחֹוריו, וטֹוענן וקֹוׁשרן ּתחּלה, צרכיו ׁשל את ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָממּלא
אחר ּבמלאכה יתעּסק ׁשּלא ּכדי חּטאת, ׁשל את ממּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

.והֹול לפניו ונֹותנם ְְְְִֵַָָָהּמּלּוי,
.Êזה והגּביהּו לעצמֹו ואחד אחד ּכל ממלאין ׁשהיּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

אם מּלּואֹו: ּבׁשעת מּגּופֹו אֹו מּידֹו קֹוץ לזה זה ונטל זה ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָעל
מלאּו ואם ּכׁשרים; הּמים - אחד לקּדּוׁש ׁשניהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָמלאּו
הּקֹוץ את הֹוציא אֹו ׁשהגּביּה זה - לעצמֹו אחד ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלקּדׁש

מימיו. ֵַָָּפסל
.Áּבידיו החבל ונטל ּומּלא, ּבֹו למּלאת חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹואל

החבל את להן ונתן ּבדרּכֹו ּבּבעלים ּופגע ּכתפֹו, על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּומימיו
להֹולי ּכדי הּדר מן יצא ואם ּכׁשרין. - מהּל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכׁשהּוא

הּמים. את ּפסל - לּבעלים ְִִֶֶֶַַַַַָָהחבל
.Ë,הארץ על ּבֹו ׁשּמּלא החבל ּומׁשלי ממּלא ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמי

דֹולה היה ואם ּפסלן. - ידֹו על וקּבץ חזר ׁשּמּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחר
ּכׁשרים. הּמים - ידֹו לתֹו ְְְִִֵֵַַַָּומקּבץ

.Èאת והצניע מים, ׁשּימלאּנה עד לחבית ונֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהממּלא
על ׁשּכפאּה אֹו ממּלא, ׁשהיה ּבׁשעה ּתּׁשבר ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהחבית
הּמּלּוי מּצר ׁשּזה ּכׁשר, - ּבּה למּלאת לנּגבּה מנת על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפיה

ּכדי נּגבּה אֹו הצניעּה אם אבל הּקּדּוׁשהּוא. את ּבּה להֹולי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ
וכן הּמּלּוי. לצר ׁשאינּה מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּלּוי: ּבׁשעת הּׁשקת מן חרסית ּופּנה לׁשקת, ונֹותן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹהממּלא
צר זֹו ׁשהרי ּכׁשרים, - רּבים מים ׁשּתחזיק ּבׁשביל ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאם
ּבׁשעה אֹותֹו מעּכבין החרסין יהיּו ׁשּלא ּבׁשביל ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹהּמּלּוי;
ּפסּולין. אּלּו הרי - ּבּׁשקת ׁשּמּלא הּמים את זֹולף ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּוא

.‡È:חּטאת למי עליו וחּׁשב ונמל לׁשּתֹות, דלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהממּלא
צרי ואינֹו מערה - חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לנּגב וצרי מערה - חּׁשב לּמים הּדלי מּׁשהּגיע ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָלנּגב;
החבל ונפסק הּדלי ׁשלׁשל לחּטאת. ּבֹו ימּלא ּכ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָואחר
מערה - עליו חּׁשב לּמים הּדלי הּגיע ׁשּלא עד אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּידֹו,
עליו וחּׁשב הּמים ּבתֹו עֹודהּו והּוא נמל לנּגב. צרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
למי ׁשּמלאן מים לנּגב. צרי ואינֹו מערה - חּטאת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמי
את ּכׁשּיּטה - לׁשּתֹותן עליהן חּׁשב ׁשּנתמּלא ואחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָחּטאת,
ּכלּום. מהן ׁשתה ׁשּלא ּפי על אף הּמים, ּפסל לׁשּתֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּכלי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd hay f"iÎ`"i -

ה'תשע"א שבט י"א ראשון יום

ה'תשע"א שבט י"ב שני יום

.‡�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
Ë·̆·"ÈŒ‡"ÈÈ�̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה
לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים אֹותֹו ְְֲֲֲִִִַַַַַֹהּמצערים

מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון מהם, ׁשּיתּבּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּפני

לה' ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב ְְְִֵֶַַָָֹנעּורים

וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהעביר

והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבכ

ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)זֹו : ְֱֵֶָֹ
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hayקמד f"iÎb"i ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ספרא ּולׁשֹון ּדברים. my)אֹונאת xda zyxt): ְְְִִַָָָ
― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא אֹומר ְְֲִִֵֶֶֹ"ּכׁשהּוא
ּבעל היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהרי
הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ְְֲִִֶַַָָֹֹּתׁשּובה

וכּו' חלאים היּו Ðוגֹו', eilr mi`a zexv Ð) ְְֲִָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvneחּמרים ִַָָָראה

epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llk jiiyזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶֶַַָֹֹוכּו',
(eykxl utg epi`e Ð exign lr el`ey)."'ְוגֹו

my)ואמרּו `rivn `aa)ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה : ְְְְִַָָָָ
אֹומר: הּוא ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, ְְִֵֵֶַַָָָָמאֹונאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ'ויראת

מציעא. מּבבא ד' ְְִִֶֶָָָּבפרק

ה'תשע"א שבט י"ג שלישי יום

ה'תשע"א שבט י"ד רביעי יום

.‚�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא (zyxtּולׁשֹון ְְְְִִֶַָָ
(my mihtynּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְִֶָָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא אתֿ(hk:)נתּבאר ׁשהמאּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתֿאחיו", איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ִִִֵֵֶַָהּגר

לאֿתֹונה" "וגר ―(my)ּומּׁשּום הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִֵֵֶַֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום על(my)עֹובר נֹוסף , ְְִִֵֶַָָֹ

fx)הּלאו dyrz `l),ּכלֿיׂשראל עם הּכֹוללֹו ְְִִֵַַָָָ
ממֹון. אֹונאת ְַַָָּכלֹומר:

ה'תשע"א שבט ט"ו חמישי יום

ה'תשע"א שבט ט"ז שישי יום

.·�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

לאֿ "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאתֿהּגר
הּמכלּתא(my)תֹונה" my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt): ְְְִֶַָ

ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― לאֿתֹונה" ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ"וגר
אתֹו" תֹונּו bl)"לא ,hi `xwie)ּובספרא .zyxt) ְְִָֹֹ

(miyecwעֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ִֵֶֶֶַָָֹֹ
הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָעבֹודה

ה'תשע"א שבט י"ז קודש שבת

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ë·̆Ê"ÈŒ‚"È̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÏ̆ÌÂÈ

― 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 `rivnּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ozeyxlּתּקנּו "dkiyn"dy) ְְְִִִַָ

(mixneyd iaeig odilr dlihn,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵָ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָׁשּזה
הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָּכמֹו
ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ְְְְְִֶֶַַַָָָָָׁשּבהן
נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― ְְְְֲֲִִִִַַָָָָוחזקה
ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשּפטי
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח ְְְִִֵֶֶַַָָָמתקּים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק מציעא(aa`)מּקּדּוׁשין ְִִִִִֶֶֶֶָ
ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶּופרק

ּבתרא.(aa`)מ ְִַָ
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i"yx

(‚).ÌÈÏÚÈ‰ È¯Âˆ:היעלים ‡˙(„)סלעי ÍÒ‰Ï
.ÂÈÏ‚¯:גדולים לנקבים ÔÎ(Â)להפנות È¯Á‡ È‰ÈÂ
'Â‚Â:(Ê).‰ÏÈÏÁ ÂÈ˘�‡Ï ¯Ó‡ÈÂהללו מקראות שני

בכריתת לדבר שהתחיל כיון אלא כסדרן, שלא כתובין

המעיל בכריתת שאף ואמר דבריו, כל כלה המעיל,

על ואומר; הראשון, לדברו חוזר כך ואחר נתחרט,

לי חלילה להם, השיב וגו', היום הנה אנשיו לו שאמרו

בדברים:ÚÒ˘ÈÂ.(Á)וגו': אותם ודחה הבדיל

(È).ÚÓ˘˙ ‰ÓÏ:דואג של הרע לשון עלי תקבל למה

(‡È).ÍÈÏÚ ÒÁ˙Â Í‚¯‰Ï ¯Ó‡Âשתי חסרים כאן הרי

כמו עליך, נפשי ותחס שאהרגך, האומר ואמר תיבות,

לט) יג נפש(שמואלֿב ותכל אבשלום, אל לצאת דוד ותכל :

¯‡‰.(È·)דוד: È·‡Âוגם הדבר, על לבך תן כלומר

להרגך: יכול והייתי בידי, מעילך כנף אשר העדות, ראה

cec zcevn
(‚).ÌÈÏÚÈ‰ È¯Âˆ.בהן מקננים היעלים אשר גבוהים סלעים

נאמר א]:וכן לט ÚÏÒ:[איוב ÈÏÚÈ ˙„Ï ˙Ú ˙Ú„È‰(‰)‰�‰
.ÌÂÈ‰,בידו אויביו ה' שימסור נביא ידי על לו נאמר אולי

היום זהו הנה אמרו ולזה נאמר, הזה היום שעל אנשיו וחשבו
וכו': לו ועשית לך ולזה ÂÎÂ'.(‰)וכו', ÍÈÂהיתה לבו

בחשבו וזה ומצטער, החרד כדרך בקרבו, ומכה מתנענעת
ה': במשיח יד כמרים והוא הטוב, עשה Ó‡ÈÂ¯(Ê)שלא

.ÂÈ˘�‡Ï:שאול את להרוג אליו Ó‰'.האומרים ÈÏ ‰ÏÈÏÁ
הדבר ומפרש וחוזר ה', מצות מחמת לי חולין הוא הזה הדבר

בו: ידי לשלוח וכו' אעשה אם ÁÈ˘Ó.ואמר; ÈÎוהתורה
עליו: „Â„.(Á)הזהירה ÚÒ˘ÈÂאחת אגודה עשו אנשיו כי

פיו: באמרי האגודה את להבדיל ובקע דוד ובא שאול, את ‡„Ì.(È)להמית È¯·„ רכיל:‡˙ ¯Í˙Ú.המדבר ˘˜·Óמבקש
לך: Í‚¯‰Ï.(È‡)להרע ¯Ó‡Â:קצר מקרא והוא עליך, נפשי וחסה להרגך, אמר מאנשי, אחד ¯‡‰.(È·)כל Ì‚ רצה¯‡‰

אתי: שהאמת תראה ומזה בידי, מעילך כנף אשר ומוחשת, ברורה בראיה ראה ·È˙¯Î.לומר: ÈÎשהיא המעיל כנף שכרתי במה
רעתך: לבקש לך חטאתי לא מעולם כי וראה דע מזה הרגתיך, לא זה כל ועם בידי, שהיית ‰'.(È‚)לראיה È�Ó˜�Âינקום

ממך: נקמתי

oeiv zcevn
(‚).¯ÂÁ·:נבחר היה אחד ‰ˆ‡Ô.(„)כל ˙Â¯„‚שהצאן דיר

בה: ¯‚ÂÈÏ.רובצים ˙‡ ÍÒ‰Ïדרך כי בנקבים, צרכיו לעשות
וכן הרגלים, ולכסות לסכך כד)הצנועים ג מסיך(שופטים אך :

רגליו: את וכן·È˙Î¯È.הוא כב)בסוף, כו ולירכתי(שמות :
ימה: ‰ÏÈÚÓ.(‰)המשכן Û�Î:המעיל בחשאי,·ËÏ.שפולי

כב)כמו יח בלט:(לעיל דוד אל דברו :(Á).ÚÒ˘ÈÂבקיעה ענין
כמו ו)וסדיקה, יד הגדי:(שופטים כשסע וישסעהו :(Ë).„Â˜ÈÂ

הקדקוד: פנ‡ÌÈÙ.כפף גדולÈ·‡Â.(È·)ים:מלשון ענין
כאב: חשבו חותנו, שהיה לפי או בנו. על האב כמו ושר,

.‰„Âˆכמו יג)אורב, כא צדה:(שמות לא ואשר :
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(‚).ÌÈÏÚÈ‰ È¯Âˆ:היעלים ‡˙(„)סלעי ÍÒ‰Ï
.ÂÈÏ‚¯:גדולים לנקבים ÔÎ(Â)להפנות È¯Á‡ È‰ÈÂ
'Â‚Â:(Ê).‰ÏÈÏÁ ÂÈ˘�‡Ï ¯Ó‡ÈÂהללו מקראות שני

בכריתת לדבר שהתחיל כיון אלא כסדרן, שלא כתובין

המעיל בכריתת שאף ואמר דבריו, כל כלה המעיל,

על ואומר; הראשון, לדברו חוזר כך ואחר נתחרט,

לי חלילה להם, השיב וגו', היום הנה אנשיו לו שאמרו

בדברים:ÚÒ˘ÈÂ.(Á)וגו': אותם ודחה הבדיל

(È).ÚÓ˘˙ ‰ÓÏ:דואג של הרע לשון עלי תקבל למה

(‡È).ÍÈÏÚ ÒÁ˙Â Í‚¯‰Ï ¯Ó‡Âשתי חסרים כאן הרי

כמו עליך, נפשי ותחס שאהרגך, האומר ואמר תיבות,

לט) יג נפש(שמואלֿב ותכל אבשלום, אל לצאת דוד ותכל :

¯‡‰.(È·)דוד: È·‡Âוגם הדבר, על לבך תן כלומר

להרגך: יכול והייתי בידי, מעילך כנף אשר העדות, ראה

cec zcevn
(‚).ÌÈÏÚÈ‰ È¯Âˆ.בהן מקננים היעלים אשר גבוהים סלעים

נאמר א]:וכן לט ÚÏÒ:[איוב ÈÏÚÈ ˙„Ï ˙Ú ˙Ú„È‰(‰)‰�‰
.ÌÂÈ‰,בידו אויביו ה' שימסור נביא ידי על לו נאמר אולי

היום זהו הנה אמרו ולזה נאמר, הזה היום שעל אנשיו וחשבו
וכו': לו ועשית לך ולזה ÂÎÂ'.(‰)וכו', ÍÈÂהיתה לבו

בחשבו וזה ומצטער, החרד כדרך בקרבו, ומכה מתנענעת
ה': במשיח יד כמרים והוא הטוב, עשה Ó‡ÈÂ¯(Ê)שלא

.ÂÈ˘�‡Ï:שאול את להרוג אליו Ó‰'.האומרים ÈÏ ‰ÏÈÏÁ
הדבר ומפרש וחוזר ה', מצות מחמת לי חולין הוא הזה הדבר

בו: ידי לשלוח וכו' אעשה אם ÁÈ˘Ó.ואמר; ÈÎוהתורה
עליו: „Â„.(Á)הזהירה ÚÒ˘ÈÂאחת אגודה עשו אנשיו כי

פיו: באמרי האגודה את להבדיל ובקע דוד ובא שאול, את ‡„Ì.(È)להמית È¯·„ רכיל:‡˙ ¯Í˙Ú.המדבר ˘˜·Óמבקש
לך: Í‚¯‰Ï.(È‡)להרע ¯Ó‡Â:קצר מקרא והוא עליך, נפשי וחסה להרגך, אמר מאנשי, אחד ¯‡‰.(È·)כל Ì‚ רצה¯‡‰

אתי: שהאמת תראה ומזה בידי, מעילך כנף אשר ומוחשת, ברורה בראיה ראה ·È˙¯Î.לומר: ÈÎשהיא המעיל כנף שכרתי במה
רעתך: לבקש לך חטאתי לא מעולם כי וראה דע מזה הרגתיך, לא זה כל ועם בידי, שהיית ‰'.(È‚)לראיה È�Ó˜�Âינקום

ממך: נקמתי

oeiv zcevn
(‚).¯ÂÁ·:נבחר היה אחד ‰ˆ‡Ô.(„)כל ˙Â¯„‚שהצאן דיר

בה: ¯‚ÂÈÏ.רובצים ˙‡ ÍÒ‰Ïדרך כי בנקבים, צרכיו לעשות
וכן הרגלים, ולכסות לסכך כד)הצנועים ג מסיך(שופטים אך :

רגליו: את וכן·È˙Î¯È.הוא כב)בסוף, כו ולירכתי(שמות :
ימה: ‰ÏÈÚÓ.(‰)המשכן Û�Î:המעיל בחשאי,·ËÏ.שפולי

כב)כמו יח בלט:(לעיל דוד אל דברו :(Á).ÚÒ˘ÈÂבקיעה ענין
כמו ו)וסדיקה, יד הגדי:(שופטים כשסע וישסעהו :(Ë).„Â˜ÈÂ

הקדקוד: פנ‡ÌÈÙ.כפף גדולÈ·‡Â.(È·)ים:מלשון ענין
כאב: חשבו חותנו, שהיה לפי או בנו. על האב כמו ושר,

.‰„Âˆכמו יג)אורב, כא צדה:(שמות לא ואשר :
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(„).Â˘„˜ ÏÎÈ‰· ואע"פ‰' מעשיהם ובוחן הרואה

בארץ: אתכם יחזו עיניו גבוה כסאו ‰'(‰)שבשמים
.ÔÁ·È ˜È„ˆידכם על ונרדף לוקה שאני מפני ואם

עזבו אלהים לאמר מתהללים עא)אתם הוא(לקמן כן לא

ולא הצדיקים ולנסות לייסר הקב"ה של מדתו כן אך

שפשתנו שיודע זמן כל הזה הפשתני הרשעים, את

ממעט הוא יפה וכשאינו עליה מקיש הוא יפה

שמתנתקת: לפי �Â˘Ù.בכתישה את˘�‡‰ לו ומצניע

בגיהנם: עליהם ימטר ואז ארוך לעולם עונותיו גמול

(Â).ÌÈÁÙ:פחמים ומנחםÂÙÚÏÊ˙.ל' שריפה לשון

וכן קטב שער לשון אותו ה)פתר זלעפות(איכה מפני

קיט)רעב שער(לקמן שערו כלומר אחזתני זלעפה

‡‰·.(Ê):(סא"א) ˙Â˜„ˆ '‰ ˜È„ˆ ÈÎעלו ירחם

ישר: יחזו שפנימו אותם ואוהב ÂÊÁÈהצדיק ¯˘È
.ÂÓÈ�Ùאשר ואותם אהב צדקות ה' צדיק על מוסב

קשת ידרכון הרשעים פתרו ורבותינו פנימו, יחזו ישר

חזקיהו על לב לישרי ופתרו וסייעתו שבנא על

ידם על נהרסו השתות אם יהרסון השתות כי וסיעתו,

על נופל המקראות סדר ואין פעל מה עולם של צדיקו

המדרש:

cec zcevn
(„).'Â‚Â ÏÎÈ‰· '‰Âאשר קדשו בהיכל לשבת מגביה שה' אף

בני מעשה לבחון בארץ לראות עיניו משפיל עכ"ז בשמים
הרעה: בשלמי הוא ויודע ÔÁ·È.(‰)אדם ˜È„ˆשאני מה

את להבחין ה' דרך כן רק העון בעבור הוא לא משאול נרדף
מייסרו: אותו משנאתו ולא אחריתו להטיב בצדקתו יעמוד אם ביסורים הואÚ˘¯Â.הצדיק חדל כי עם ישנא הרשע את אבל

היסורים: בהם:ËÓÈ¯.(Â)מן וילכד השמים מן עליו ירדו כמטר רשתות הרבה כי משלם גמולו יקבל הדבר סוף ÌÒÂÎ.כי ˙�Ó
עליהם: יביא רב פורעניות ר"ל זלעפות מרוח יהיה כוסם למלאות אויביו:ˆ„˜Â˙.(Ê)המנה ביד יעזבו ולא יאהב צדקות איש

.¯˘È:פניו מרואי הוא יאהב אשר שאת ממלך משל ענין והוא ה' פני יראה ישר איש

oeiv zcevn
(„).ÂÈÙÚÙÚ:העין אישון יקרא כמוÌÈÁÙ.(Â)כן רשתות

יקוש צ"א)מפח אחזתניÂÙÚÏÊ˙.:(לקמן זלעפה כמו (לקמןרעדה

למנהÓ�˙.:קי"ט) לך והיה כמו ומתנה כ"ט)חלק :(שמות

xe` ldi
Êאותכי עאלת בענין סע"ב ב' זח"א אהב. צדקות ה' צדיק

ומ"ש וע"ש כו' עדיין אב"א שהם על מורה זה שאות צדיק
אות האותיות שער ובפרדס א' פרק יתנך מי ע"פ בביאור מזה
ובפ' נח ר"פ וע"ב סע"א דנ"ט ג"כ וע' א' דנ"ג ובמג"ד צ'
תשבית לא כו' בימא מלחא דא אהב צדקות ב' דרמ"א ויחי

תרומ זה. פסוק על ויקרא בלק"ת וע' תשאמלח סע"א. ק"ע ה
די"ו וע"ש סע"א. דט"ז וע"ב. סע"א דט"ו ויקרא סע"א. קצ"ד
צד"ג אין בינה דהיינו עומדי' שבע"ת שבמקום דאע"ג ע"ב
יש עכ"ז למל' המאיר ביסוד הוא צדיק כי לעמוד יכולים
והיינו בעוה"ז הגילוי ממשיך שהצדיק בע"ת על בצדיק מעלה
עיקר והבע"ת דאתגלייא עלמא הנקרא במל' שממשיך
סע"א דקנ"ד ויצא בזהר וע' דאתכסיא בעלמא המשכתו
שיהי' היינו בעוה"ז זו המשכה ופי' לאה. שנואה כי שזהו"ע
כאח יתנך מי בד"ה בשה"ש בלק"ת כמ"ש בתחתונים דירה
לך וע' י"ב. סי' בישעי' בששון מים ושאבתם ע"פ ועמ"ש לי

יפרח: כתמר מענין סע"א פ"ב
ע"פעמ"ש(·) ומ"ש ג' סי' בישעי' טוב כי צדיק אמרו ע"פ

כאור צדיקים ואורח ע"פ ומ"ש טוב כי האור את אלקים וירא
תעשה בעיניו והישר ע"פ עמ"ש משה ויקהל דביאור נוגה
בדרך. חטאים יורה ע"כ ה' וישר טוב ומ"ש ולפמשה"ד אגדות
לפמשה"ד ענין על תשובה עושה כשהצדיק ישר צדיק א"כ
אחיות שתי שנשא ויעקב ישמעאל ממנו שיצא אברהם וכמו
תשובה טובו מה בד"ה נשערה. וסביביו בבחי' פגם זהו בהיתר
החזרת ותשובה אב"א נ' י' עדיין צדיק כי פנימו יחזו ואז ג'.
פנים הם ומ"ד מ"נ לפנים הפנים כמים פנימו יחזו פב"פ

כו': פניך את פני בקשו הגנוזות וי"ס י"ס לפנים

צדקהזח"ג(‚) ויאמר יהודה ויכר ע"פ א' דע"ב אחרי פ'
ממני ואמר הדר דא שמא לה גרים מאן גרים ושמא ממני.
צדק צדקה פנימו יחזו ישר אהב צדקות ה' צדיק כי דכתיב
דחיי אילנא דא דצדקה בגין ע"ב דקי"ג בחקותי זהר (ע' ה'
רכ"ד ח"א ילקוט ספ"ג). אבה ולא בד"ה תצא פ' ובלק"ת כו'
א'. ק"ן ד' צ"ד ג' ע"ה ב' ס"ה (ח"ב) ב' ש"ו ג' רע"ג ב'
ויאחז הכתוב שאמר זה בד"ה שלח בפ' ב' רכ"ד ח"א ילקוט
תתע"ג רמז סוף עקב בפ' ג' רע"ג יעו"ש. י"ז איוב דרכו צדיק
צדיק כי שנאמר צדיק המקום נקרא דרכיו בכל ללכת בענין
בשל"ה מזה וע' עכ"ל. צדיק הוי' אתה אף אהב צדקות ה'
וע' ע"ב. דנ"ד שביעי מאמר תחלת מאמרות בעשרה פרק
הוי' דרך ושמרו בפירוש להוי' אשירה בד"ה בשלח פ' בת"א
לי כאח יתנך מי בד"ה שה"ש סוף ובלק"ת צדקה לעשות

ופי"ד: ופ"י פ"א ח"א בסש"ב ועיין
בעניןבילקוט פעלו תמים הצור בד"ה ע"ב דש"ו האזינו פ'

לו יקראו אשר שמו וזה ע"פ בירמי' עול. ואין אמונה אל
רמז סוף י"א. ססי' במקומו בתלי' ע"ב דס"ה ד"ש רמז
קפיטיל תוך תרס"ד רמז פל"ב. נח פ' המד"ר בשם תתנ"ה
אהב צדקות ה' צדיק כי שנאמר הקב"ה זה צדק ופועל ט"ו
תתק"ז רמז תוך י"ז קפיטיל דרכו צדיק ויאחז ע"פ באיוב

ע"א: דק"ן
(„)¯"„Óאומנתו בן את אוהב אומן לך אין פל"ב נח פ'

כו' אושעיא ב"ר חייא רבי כגון אומנתו בן את אוהב והחכם
אהב צדקות ה' צדיק כי שנאמר אומנתו בן את אוהב הקב"ה
ועמ"ש ה'. יצילנו ומכולם צדיק רעות רבות ע"פ מזה ועמ"ש

יפרח: כתמר צדיק ע"פ
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הלכתּיֹות.285) ׁשאלֹות להּציג286)ׁשּתי הּמדרׁש, לבית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
החכמים: לפני מּתר287)אֹותן האם הּבסּתן, מדרגֹות על ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

ׁשהרי ּבּׁשמׁש? ירקיב ׁשּלא ּכדי מּצל למקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלהעבירֹו
ּבׁשּבת. ּבטלטּול ואסּור מקצה הּוא ׁשאלה288)הּמת ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

הם.289)נֹוספת: ּבחצר צריכים290)הּנמצאים הם האם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
להאכילם ׁשּמּתר אֹו ׁשּבת, מֹוצאי עד ּכְך ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלהּׁשאר

לׁשאלתָך291)ּבׁשּבת? ּבקׁשר הּמדרׁש: מּבית לׁשלמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עׂשה מה יֹודע אינָך אם הרעבים, הּכלבים על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשנּיה:
אין עדיף", – ּתעׂשה ואל "ׁשב הּגיׁשה: נכֹונה לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאביָך,

אּלא. ׁשּבת, מֹוצאי עד רעבים להׁשאירם איזֹו.292)לָך ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ידיָך,293) ּבהּׂשג ּבׁשּבת295)אֹותּה294)הּנמצאת ּגם ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּנמצאים ּבעלי־החּיים ּכל ׁשל למזֹונֹותיהם לדאג ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹצריְך
עליָך. מּטלים ּומזֹונֹותיהם הראׁשֹונה296)ּברׁשּותָך ׁשאלתָך ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּנפטר.297)על. על יהיה299)לחם.298)– ׁשהּמת ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּמּתר. לדבר ּׁשעליו.300)ּבסיס מה עם יחד הּמת את ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
וׁשאל: המארע את ּתנחּום רּבי והאם302)האם.301)סּכם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

את לטלטל מּתר הּכלבים לצרְך והרי ּבכְך? צדק לא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּוא
את לטלטל ּכדי ואּלּו ׁשּנּוי, ללא הּמתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּתרנּגלת
על ורק אחר, לדבר ּבסיס לעׂשֹותֹו צריְך הּמת", ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָה"אריה

מּמקֹומֹו. להזיזֹו נּתן ּכאּלה עקיפה אֹופּני ּכאן303)ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
האּגדה ּבנֹוׂשא ּדרׁשתֹו את ּתנחּום רּבי ואמר:סּים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּתנחּום304) ׁשרּבי למרֹות ּכלֹומר: לפניכם, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּׁשאלּתי
ּדרְך ּכן אמר אְך אֹותּה, ׁשאל ולא הּׁשאלה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנׁשאל
אליו מפנה ׁשהּצּבּור – וכבֹוד ׂשררה ּדרְך ולא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹענוה,

הּצּבּור. את הּׁשֹואל זה הּוא אּלא ׁשּבת.305)ׁשאלֹות, ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
היא.306) אדם".307)ּגם נׁשמת הּׁשם "נר ּכּכתּוב: ְִִֵֵַַַַָָָ
ּגׁשמי.309)ׁשּבת,308) נר אּלא אינּה ּכי310)ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא: ְִַָָהּנׁשמה
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.íéáòø àáà úéá ìù íéáìëå'al

:jxved elld zel`yäôé àìå
.'åë øîà`l mialkd zpwzly

dlap lehlh zepyl edekixvd

lhlhl exq` znd dix`d z`e

`"l .wepiz e` xkk i"r `l`

zaeyzl alkd zaeyz enicwdy
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הלכתּיֹות.285) ׁשאלֹות להּציג286)ׁשּתי הּמדרׁש, לבית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
החכמים: לפני מּתר287)אֹותן האם הּבסּתן, מדרגֹות על ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

ׁשהרי ּבּׁשמׁש? ירקיב ׁשּלא ּכדי מּצל למקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻלהעבירֹו
ּבׁשּבת. ּבטלטּול ואסּור מקצה הּוא ׁשאלה288)הּמת ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻ

הם.289)נֹוספת: ּבחצר צריכים290)הּנמצאים הם האם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
להאכילם ׁשּמּתר אֹו ׁשּבת, מֹוצאי עד ּכְך ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלהּׁשאר

לׁשאלתָך291)ּבׁשּבת? ּבקׁשר הּמדרׁש: מּבית לׁשלמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עׂשה מה יֹודע אינָך אם הרעבים, הּכלבים על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשנּיה:
אין עדיף", – ּתעׂשה ואל "ׁשב הּגיׁשה: נכֹונה לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹאביָך,

אּלא. ׁשּבת, מֹוצאי עד רעבים להׁשאירם איזֹו.292)לָך ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ידיָך,293) ּבהּׂשג ּבׁשּבת295)אֹותּה294)הּנמצאת ּגם ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּנמצאים ּבעלי־החּיים ּכל ׁשל למזֹונֹותיהם לדאג ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹצריְך
עליָך. מּטלים ּומזֹונֹותיהם הראׁשֹונה296)ּברׁשּותָך ׁשאלתָך ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

הּנפטר.297)על. על יהיה299)לחם.298)– ׁשהּמת ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

הּמּתר. לדבר ּׁשעליו.300)ּבסיס מה עם יחד הּמת את ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
וׁשאל: המארע את ּתנחּום רּבי והאם302)האם.301)סּכם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

את לטלטל מּתר הּכלבים לצרְך והרי ּבכְך? צדק לא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּוא
את לטלטל ּכדי ואּלּו ׁשּנּוי, ללא הּמתה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּתרנּגלת
על ורק אחר, לדבר ּבסיס לעׂשֹותֹו צריְך הּמת", ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָה"אריה

מּמקֹומֹו. להזיזֹו נּתן ּכאּלה עקיפה אֹופּני ּכאן303)ידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
האּגדה ּבנֹוׂשא ּדרׁשתֹו את ּתנחּום רּבי ואמר:סּים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּתנחּום304) ׁשרּבי למרֹות ּכלֹומר: לפניכם, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּׁשאלּתי
ּדרְך ּכן אמר אְך אֹותּה, ׁשאל ולא הּׁשאלה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנׁשאל
אליו מפנה ׁשהּצּבּור – וכבֹוד ׂשררה ּדרְך ולא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹענוה,

הּצּבּור. את הּׁשֹואל זה הּוא אּלא ׁשּבת.305)ׁשאלֹות, ׁשל ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
היא.306) אדם".307)ּגם נׁשמת הּׁשם "נר ּכּכתּוב: ְִִֵֵַַַַָָָ
ּגׁשמי.309)ׁשּבת,308) נר אּלא אינּה ּכי310)ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

היא: ְִַָָהּנׁשמה

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ומה טוב  זוגתו תחי',  וכן  בו שואל, מה לעשות במעות הצדקה שמפריש הוא  במענה על מכתבו 

שיכניסם לקופת הרשת העוסקת בחינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקדש, והשי"ת יצליחו ואת זוגתו 

תחי' שתקוים בהם ברכת בורא עולם ומנהיגו עשר בשביל שתתעשר ויגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה 

ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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íéLã÷ éLã÷ éøäå ,øæòéìà éaø Bì øîàoetva hgydl mpicy ¨©©¦¡¦¤¤©£¥¨§¥¨¨¦
jka mda dpiyeíBøca ïèçML,mlqteì ïèçLeíél÷ íéLã÷ íL, ¤§¨¨©¨§¨¨§¥¨¨¦©¦

eçéëBé,xen`d oeciplïkLmilw miycw myl mexca mhgyy dna ¦¤¥
íîL úà äpéLmiycw iycwd ly mdiyrn z`eìly dyrnle my ¦¨¤§¨§

`edy milw miycwäìéòî Ba ïéàL øáã,mixeni`a `l`ålr s` ¨¨¤¥§¦¨§
ok itïäa ïéìòBîdwixfd oi`e mexc zhigya elqtpy iptn £¦¨¤

mixne` oi`e ,mipdkl xzid mdl oi`y oeik dlirn icin mz`iven
,df dyrne my iepiya dlirn icin e`viyìò dîúz ìà äzà óà©©¨©¦§©©

äìBòäy [serd zler-]L ét ìò óàdyrnk dhnl d`yry dna ¨¨©©¦¤
z`hg myl z`hgäpéMz`dîLdiyrn z`eìly dyrnle my ¦¨§¨§
`edy serd z`hg,da eìòîiL ,äìéòî Ba ïéàL øáãmixne` oi`e ¨¨¤¥§¦¨¤¦§£¨

.df dyrne my iepiya dlirn icin `vzy
àì ,òLBäé éaø Bì øîày meyn ,ok gikedl lkezzøîà íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨

ì ïèçLe íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷aíél÷ íéLã÷ íLmpi`y §¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨§¨¨§¥¨¨¦©¦
,dlirn icin mi`veiïkLy [meyn df ixd-]íîL úà äpéLz`e ¤¥¦¨¤§¨

mdiyrnìly dyrnle my,øzéäå øeqéà Ba LiL øáãmiycwdy §¨¨¤¤¦§¤¥
xeqi` mda yiy gafnd iab lr miaxwd mixeni` mda yi milw

m`d ,dlirn ea oi`e xzid `edy dlik`l xyae dlirnøîàzmb ok Ÿ©
äìBòa,z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry [serd zler-] ¨¨

dîL úà äpéMLdiyrn z`eìly dyrnle my,øzéä BlekL øáã ¤¦¨¤§¨§¨¨¤¤¥
iab lr miaxwd mixeni` da oi`y llk milren oi` serd z`hgay
myl mexca mhgyy miycw iycwn gikedl oi` ok m`e .gafnd

.df oecipl ,milw miycw

àøîâ
iaxe xfril` iax oia xg` ozne `yn dae `ziixa d`ian `xnbd

:ryediàéðzíLà ,òLBäé éaøì øæòéìà éaø Bì øîà ,ïBôva BèçML ©§¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¨¤§¨©¨
,epickìL ,çéëBé ,íéîìL íLo`k s` ixdBîL úà äpéMmy`d ly §¥§¨¦¦©¤¦¨¤§

,minlylåok it lr s`Ba ïéìòBî,enc z` wxfy iptlìà äzà óàå §£¦§©©¨©
äìBòä ìò dîúz,[serd zler-]dîL úà äpéML ét ìò óàLmyl ¦§©©¨¨¤©©¦¤¦¨¤§¨

,dlqtpe z`hgdyrnkd`yre ,z`hg,da eìòîiLoeiky xn`p`le ¤¦§£¨
.ok didi my`a mb ok m`y ,dlirn icin d`vi dny z` dpiyy

àì ,òLBäé éaø Bì øîày meyn ,myn gikedl lkezzøîà íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨
íLàameyn df ixd ,myd iepiya dlirn icin `vei epi`yLs`íà ¨¨¨¤¦

BîL úà äpéL`ldäpéL àìmb,BîB÷î úà,epick oetva ehgyy ¦¨¤§Ÿ¦¨¤§
m`døîàzmb okL ,äìBòamb da,dîL úà äpéMmyl d`yry Ÿ©¨¨¤¦¨¤§¨

,z`hgåmb,dîB÷î úà äpéLcenll oi` ok lre ,dhnl d`yry §¦¨¤§¨
.df oecipl minly myl my`n

,íBøca BèçML íLà ,øæòéìà éaø Bì øîàehgye ,epick `ly ¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤§¨©¨
ì,íéîìL íL,jka elqteL ,çéëBéo`k s` ixdBîL úà äpéMly §¥§¨¦¦©¤¦¨¤§

,minlyl my`dBîB÷î úà äpéLå,mexcl oetvnåok it lr s` §¦¨¤§§
Ba ïéìòBî,enc z` wxfy iptl,äìBòä ìò dîúz ìà äzà óà £¦©©¨©¦§©©¨¨

dîL úà äpéML ét ìò óàLz`hg myldîB÷î úà äpéLå ¤©©¦¤¦¨¤§¨§¦¨¤§¨
y dhnl dlrnln,da ïéìòBîdny z` dpiyy oeiky xn`p `le £¦¨

.ok didi my`a mb ok m`y ,dlirn icin d`vi dnewne
àì ,òLBäé éaø Bì øîày meyn ,myn gikedl lkezzøîà íà ¨©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨

íLàameyn df ixd ,mewnde myd iepiya dlirn icin `vei epi`y ¨¨¨
s`yå ,BîB÷î úà äpéLå BîL úà äpéLLmle`úà äpéL àì ¤¦¨¤§§¦¨¤§§Ÿ¦¨¤

åéNòîm`d ,my` dyrnk dyr eizeiyr lkyøîàzmb ok,äìBòa ©£¨Ÿ©¨¨
Lmb da,dîL úà äpéM,z`hg myl d`yryådpiy mbúà ¤¦¨¤§¨§¤

äéNòî,z`hg dyrnk d`yryåmbL,dîB÷î úà äpéd`yry ©£¤¨§¦¨¤§¨
oecipl minly myl mexca ehgyy my`n cenll oi` ok lre ,dhnl

.df
:`ziixad ixaca dpc `xnbddéì àîéðå ,àáø øîàxfril` iax ¨©¨¨§¥¨¥

,ryedi iaxlì íBøca BèçML íLàíéìòa éepéLa íéîìL íL ¨¨¤§¨©¨§¥§¨¦§¦§¨¦
,gikeiBîL úà äpéML,minlyl my`nBîB÷î úà äpéLåehgyy ¤¦¨¤§§¦¨¤§

,mexcaåéNòî úà äpéLåmc` myl `l` eilra myl ehgy `ly §¦¨¤©£¨
serd zler mb dzrne ,dlirn icin `vei epi` ok it lr s`e ,xg`
,dlirn icin `vz `l z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry

.diyrn z`e dnewn z`e dny z` dpiyy s`déì øîà÷ àìcî¦§Ÿ¨¨©¥
úéçð dpéî òîL ,éëä[cxi-]òLBäé éaøc déîòèì øæòéìà éaø ¨¦§©¦¨§¦©¦¡¦¤¤§©§¥§©¦§ª©

dn `edyúìBò ,òLBäé éaø äéä øîBà ,äáäà øa àãà áø øîàc§¨©©£¨©©£¨¥¨¨©¦§ª©©
ì úàhç äNòîk ähîì dàNòL óBòäda ÷ìnL ïåék ,úàhç íL ¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨¥¨¤¨©¨

ïîéñúéNòðå úëLîð ,ãçà[zeidl zktdp-]óBòä úàhç,ynn ¦¨¤¨¦§¤¤§©£¥©©¨
z`e enewn z` mb dpiy elit` llk minly myl my`a jiiy df oi`e

.ryedi iaxl myn giked `l jkle ,eiyrn
ic xn`p izni` zxxan `xnbd.xg` oaxw zeidl jynp oaxwy df o

:`xnbd zl`eyéëä éàa dzrn ,enrh edf m` -énð óBòä úàhç ¦¨¦©©¨©¦
äìBò äNòîk äìòîì dàNòL`ly xn`p da mb ,dler myl ¤£¨¨§©§¨§©£¥¨Ÿ

y ,jka lqtzékîy [zrn-]ãçà ïîéñ da ÷éìîéåäúå CLnéz ¦¦¨¦¨¦¨¤¨¦¨¥§¤¡¥
[zeidl jtdze-]óBòä úìBòdpyna eli`e ,dxyk(.eq)xn`p ©¨

itle ,dleqt ,dler myl dler dyrnk dlrnl d`yry z`hgy
.ryedi iaxk `ly df ixd dad` xa `c` ax ixacéëä àîéz éëå§¦¥¨¨¦

énð,ryedi iax ixack `ly `id dpyndyíeMî ïðçBé éaø øîàäå ©¦§¨¨©©¦¨¨¦
dòvä àéä Ck ,äàpa éaø[dpiipre dxeciq-]ìLdåàì éàî ,äðLî ©¦©¨¨¨¦¤¥¨¤¦§¨©¨

y xnel ezpeek oi` m`d -dòvä àéä Ck,diepy `idy zenk ¨¦¤¥¨
,z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`yry dlera ewlgpyàì eúå§Ÿ

daiyn .[dler dyrnk dlrnl d`yry z`hga cer ewlgp `le-]
:`xnbd,àìxnel ezpeek `l` ,opgei iax zpeek ef oi`ìL dòvä Ck Ÿ¨¤¥¨¤

,äðLî dlekz`hg dyrnk dhnl d`yry dlera ewlgpy myky ¨¦§¨
dler dyrnk dlrnl d`yry z`hga mb ewlgp jk z`hg myl

dfa mb ryedi iaxle ,dler mylezenky oaxwl ziyrpe zkynp
`id dleqty zxne`d dpynde ,dxyke dler ziyrp ok lre ,d`yr

.ezenk `ly
:zwlegd drc d`ian `xnbdàîìLa ,øîà éMà áøxacd oaen - ©©¦¨©¦§¨¨

y dnì úàhç äNòîk ähîì dàNòL óBòä úìBòúàhç íL ©¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨
y ,serd z`hg ziyrpe zkynpàäc ïåék[serd z`hg]døéLëä ¥¨§¨¤§¥¨

`ed ,[da xiyknd dyrnd-]azwilnàäå ,ãçà ïîéñ[serd zler] §¦¨¤¨§¨
døéLëä`edazwilnàúéì ähîì óBòä úìBòå ,ïéðîéñ éðL ¤§¥¨¦§¥¦¨¦§©¨§©¨¥¨

ok lre ,dzlqet dhnl dzwilny ,[dppi`-]ïîéñ da ÷ìîc ïåék¥¨§¨©¨¦¨
ãçàipy wln `ly ,serd zler leqt my dilr lg `l oiicr ,dhnl ¤¨

cg` oniq wlny oeik jci`ne ,dhnl [serd zler oick] mipniq
z`hg dyrnl dler dyrnn iepiye xkid xacd aygp dhnl

`id df gkne [cg` oniqa `edy]óBòä úàhç úéNòðå úëLîðcer ¦§¤¤§©£¥©©¨
.serd zler meyn lqtzy mcewóBòä úàhç àlàd`yry ¤¨©©¨

`ld ,dler myl dler dyrnk dlrnløî øîàc ïåéklirl(:-.bq) ¥¨§¨©©
yä÷éìîserd z`hgaíB÷î ìëa`id,äøéLk,dlrnl gafna mbe §¦¨§¨¨§¥¨

ok lreãçà ïîéñ da ÷ìî ékî,dler myl `l` z`hg myl `ly ¦¦¨©¨¦¨¤¨
,z`hg dyrn `ed cg` oniqeàìñtéà`ly z`hg meyn [dlqtp-] ¦©§¨

e ,mipniq ipya `edy dler dyrn da dyry mcew cer ,dnylék¦
ïîéñ Cãéàa ÷éìî øãämyl ipyd oniqd z` wlne xfg xy`k - ¨©¨¦§¦¨¦¨

,dleràéåäå äëLnî éëéädyrize jynz cvik -óBòä úìBòxg` ¥¦¦©§¨§¨§¨©¨
epic oi` jk meyn .oey`xd oniqd zwilna ,okl mcew dlqtp xaky
dyrnk dhnl d`yry serd zlera `l` xen` ryedi iax ly
dyrnk dlrnl d`yry serd z`hga `le ,z`hg myl z`hg
'dpyn ly drvd `id jk' xn`y opgei iax ixace .dler myl dler
zlera wxy ,`l eze dpyn ly drvd `id jky ,mheytk miyxtzn

.xen`ke ,serd z`hga `le wlgp serd
:dad` xa `c` ax ixaca dpc `xnbdàôebseba oecl `eap - ¨

,mixacdúìBò ,òLBäé éaø äéä øîBà ,äáäà øa àãà áø øîà̈©©£¨©©£¨¥¨¨©¦§ª©©
ì úàhç äNòîk ähîì dàNòL óBòäda ÷ìnL ïåék ,úàhç íL ¨¤£¨¨§©¨§©£¥©¨§¥©¨¥¨¤¨©¨

.óBòä úàhç úéNòðå úëLîð ãçà ïîéñ¦¨¤¨¦§¤¤§©£¥©©¨
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oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

.íåøãá ïèçùù:mdiyrne mny dpiyy egikei minly myl.äìéòî åá ïéàù øáãì
:oixeni`a `l` dlirn mda oi` milw miycwy.ïäá ïéìòåîåzhigya elqtpy iptn

:dlirn icin o`ivedl xzid zry llkl ozwixf oz`iad `le mexc.øåñéàodixeni`

:xzid elek serd z`hg .dlirn oda yi'îâ.åá ïéìòåîå 'åë ïåôöá åèçùù íùà
ixf xg`lc dwixf iptldlirn `kil dw

liqt `l enyl `lyc mipdkl lk`p ixdy

:dia.äìåòä ìò äîúú ìà äúà óàåzler

zlera eli`c da ewlgpy xn`w serd

`dc bilt `l z`hg myl da dpiyy dnda

:oixeni`a dlirn ea yiy xacl dny dpiy

.íéìòá éåðéù:dl aiyg dyrn iepiykúéçð
.øæòéìà éáøryedi iax ixac z` oiad

dler myn dkynp xaqwc meyn enrhy

meya xninl `kil mrh i`de z`hg ziyrpe

serd zlera `l` xg` oaxw my iepiy

eiyrne z`hg myl zipzyipyke dcal

serd z`hgy iptn onwl iy` ax yxtnck

dhnl serd zler wlnyke '` oniqa dxiyk

e`l dlera cg` oniq zwilne z`hg myl

mcewn dcear xnb ied z`hgae `id melk

ziiyr meyn dler leqt my dilr lgy

dxiyk serd z`hg my dilr lg dhn

:serd z`hg ziyrpe zkynpeéåäéúå êùîéú
.óåòä úìåòax xn`wc c"qwc dxiyk `dze

:`ied dxiyk inp z`hgc ryedi 'xl `c`

.àîéú éëåoizipzne inp ikd ryedi 'xl

:ryedi 'xk `lc dleqt ipzwc'ø øîàäå
.äòöä àéä êë ïðçåé:epizpyn lyåàì éàî

.àì åúå àéä êë'x bilt `lc dl opiqxbck

dyrnk dhnl d`yry dlera `l` ryedi

:z`hg myl z`hg.àì`id jk xn`w ikd

biltc ikid ikc dpyn dlek ly dzrvd

:z`hga bilt dlera.øîà éùà áømlerl

serd zler `nlyac dywiz `le bilt `l

oniqa dxiykd z`hgc oeik dhnl d`yry

mcew milydl xdnn dzcear xnbe cg`

`id efe dleqt dler my ef lr legiy

oey`x oniq jkitle oipniq ipya dxiykd

zlere dhn ziiyr meyn da lqet epi`

dyrn iepiy o`k yie `zil dhnl serd

da wlny oeikn z`hg dyrn xkide dler

dler leqt my dilr lg `l oiicre '` oniq

dkynp jklid dxiyk z`hg my dilr lg

:z`hg ziyrpe dler myn d`veieàìà
.úàèçdler dyrnk dlrnl d`yripya

:dler myle oipniqøî øîàã ïåéëä÷éìî
.äøéùë çáæîá íå÷î ìëázwiln meyn

my dpnn riwtdl iepiy o`k oi` dlrn

z`hgc oeike myd iepiy o`k oi`e z`hg

xenbiy mcewn cg` oniq dzcear xnb

dwlnpy z`hg my dilr lg dler dyrn

`ly meyn dlqtpe dnyl `lya dlek

d`iadl oniq jci` wln xcd ike dnyl

`iede `kynin ikid dler dyrn llkl

:dler.úàèç úéùòðå úëùîðjzrc `wlqw

:xn`w z`hg zaeg myl dil wqinl elit`e
úàèç
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éøäå`ziixe`c e"wc milren dxezd onc rnyn .'ek mexca ohgyy miycw iycw

miycw iycw dlirn yixa xn`c daxl `kdn dywn `lc dnize `ed

ebn `cg mzd iieyw`l dil jixhvi` i`ne dxezd on oda oilren oi` mexca ohgyy

dhnl d`yry dlerc opaxcn inp `kdc xfril` 'xc dlirn daxlc l"ie `cg

xfril` 'x xn`wc e"we `id mexc zhigyk

:dlirn owzl oic zial mdl yiy epiid

øáãìz`hg z"`e .xzide xeqi` ea yiy

z`hg myl dny z` dpiyy serd

xacl dny z` dpiyy gikez zcleic serd

`id dleqt `de da oilrene dlirn ea oi`y

myl zclei z`hg myl (:h sc) w"ta xn`ck

i`nl edine edpip zeler ipd dleqt xifp z`hg

dinrhl xfril` iax zigpc `xnba opiwqnc

z`hg ziyrpe zkynpc meyn ryedi iaxc

ivn ded ryedi 'xc l"i cere `gip serd

lkl zg` dxez z`hgd zxez z`f ixecd`l

k"`e (:b sc) 'egpnc w"ta y"x xn`wck ze`hgd

:`ied dxiyk `dc da oilren oi`

ø"àminly myl oetva ehgyy my` xfril`

i` oilren zni` il dniz .oilrenc gikei

dlik`a xzen `dc dlirn `kil dwixf xg`l

iptl inp serd zler i"yxtk dwixf iptl i`e

izk`c oilrenc ryedi 'x dcen ievine d`fd`l

`"xc l"ve serd z`hgk zeidl dkynp

z`hgk leqt enyl `ly my` xn`c dinrhl

dil `nil il dniz .j"exa .dwixf xg`l ixiine

xzend xacle xeq`d xacl eny z` dpiy oky

iepiy dil `nil jenqa jixt ike 'ipzna xn`wck

:j"exa .'ipzna jixtc `d dil `nil milra

éåðéùámy` xninl ivn ded p"d .milra

myl ilka mexca enc lawy rxevn

enewn dpiye eny dpiy ixdy gikei minly

yixa xn`ck cia dlaw jixvc eiyrn dpiye

oilawn mipdk ipy (:fn sc lirl) onewn edfi`

:ilka cg`e cia cg` enc z`

úàèçx`yn .'ek dlrnl d`yry serd

myl mexca ohgyy miycw iycw

mipiwn `l` ekyniy jixt `l milw miycw

zeyxtzn mipiwd oi` (.`n sc `nei) 'ixn`c

jklid odk ziiyra e` milra zgiwla e` `l`

:jynizy `kd inp ipdiz

úìåòåiy` ax ixac jezn .`zil dhnl serd

i`dc t"r` dhnl dzid i`c rnyn

zkynp dzid `l oipniq ipya i`de cg` oniqa

serd z`hg iab k"` dnize serd z`hg ziyrpe

dxiyk gafna mewn lka dwiln xn xn`c oeik

cg` oniq da wln ikn xninl dil dnl

mewn iepiy da oi`c oeik xn`d da `lqtin

m` rnync dyw cere jynidl dleki dpi`

dlerl zkynp dzid dlrnl zlqtp dzid

dler iab ok m` jyndl dl mxeb mewnd ixdy

ipya i`de cg` oniqa i`dc `nrh dil dnl

ziyrpe mewnd zngn zkynp dzid oipniq

`di df llkc miig x"d yxtne serd z`hg

oaxw zeyril jynp oaxwd oi` mlerlc jcia

eze` oikiynny minrh ipy zngn `l` xg`

jklid ipya mixyke oey`xa oileqt eidy itl

mbe dhnl dleqtc minrh ipy oikixv dler iab

d`yry serd z`hg oke oipniq ipya dxykd

zkynp dzid dleqt dlrnl dzid m` dlrnl

serd zler xn`z m`e minrh ipy gkn

ly leqt `kil oey`x oniqae ezkyen dwilndy l"ie dfde licad `l ixdy z`hgl oxiykde dlerl zeleqt izy o`k yi `dc z`hg iedize jyniz z`hg dyrnk dlrnl d`yry

:`id izixg` `zlin d`fde z`hg iedize jynizy `nipc dler
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ïèçML íéLã÷ éLã÷ éøäå ,øæòéìà éaø Bì øîà̈©©¦¡¦¤¤©£¥¨§¥¨¨¦¤§¨¨
ì ïèçLe ,íBøcaäpéL ïkL .eçéëBé ,íél÷ íéLã÷ íL ©¨§¨¨§¥¨¨¦©¦¦¤¥¦¨

óà .ïäa ïéìòBîe ,äìéòî Ba ïéàL øáãì íîL úà¤§¨§¨¨¤¥§¦¨£¦¨¤©
dîL äpéML ét ìò óà ,äìBòä ìò dîúz ìà äzà©¨©¦§©©¨¨©©¦¤¦¨§¨
éaø Bì øîà .da eìòîiL ,äìéòî Ba ïéàL øáãì§¨¨¤¥§¦¨¤¦§£¨¨©©¦
,íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷a zøîà íà ,àì ,òLBäé§ª©Ÿ¦¨©§¨§¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨

ì ïèçLeøáãì íîL úà äpéL ïkL ,íél÷ íéLã÷ íL §¨¨§¥¨¨¦©¦¤¥¦¨¤§¨§¨¨
dîL úà äpéML äìBòa øîàz ,øzéäå øeqéà Ba LiL¤¥¦§¤¥Ÿ©¨¨¤¦¨¤§¨

:øzéä BlekL øáãìàøîâøæòéìà éaø Bì øîà ,àéðz §¨¨¤¤¥©§¨¨©©¦¡¦¤¤
ì ïBôva BèçML íLà ,òLBäé éaøì,çéëBé ,íéîìL íL §©¦§ª©¨¨¤§¨©¨§¥§¨¦¦©

ìò dîúz ìà äzà óàå .Ba ïéìòBîe BîL úà äpéML¤¦¨¤§£¦§©©¨©¦§©©
.da eìòîiL ,dîL úà äpéML ét ìò óàL ,äìBòä̈¨¤©©¦¤¦¨¤§¨¤¦§£¨
äpéL íàL ,íLàa zøîà íà ,àì ,òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©Ÿ¦¨©§¨¨¨¨¤¦¦¨
äpéML ,äìBòa øîàz .BîB÷î úà äpéL àì ,BîL úà¤§Ÿ¦¨¤§Ÿ©¨¨¤¦¨
,øæòéìà éaø Bì øîà .dîB÷î úà äpéLå ,dîL úà¤§¨§¦¨¤§¨¨©©¦¡¦¤¤

ì ,íBøca BèçML íLàúà äpéML .çéëBé ,íéîìL íL ¨¨¤§¨©¨§¥§¨¦¦©¤¦¨¤
ìà äzà óà .Ba ïéìòBîe ,BîB÷î úà äpéLå ,BîL§§¦¨¤§£¦©©¨©
,dîL úà äpéML ét ìò óàL ,äìBòä ìò dîúz¦§©©¨¨¤©©¦¤¦¨¤§¨
,òLBäé éaø Bì øîà .da ïéìòBî ,dîB÷î úà äpéLå§¦¨¤§¨£¦¨¨©©¦§ª©
úà äpéLå BîL úà äpéLL ,íLàa zøîà íà ,àìŸ¦¨©§¨¨¨¨¤¦¨¤§§¦¨¤
äpéML ,äìBòa øîàz .åéNòî úà äpéL àìå ,BîB÷î§§Ÿ¦¨¤©£¨Ÿ©¨¨¤¦¨
,àáø øîà .dîB÷î úà äpéLå ,äéNòî úàå dîL úà¤§¨§¤©£¤¨§¦¨¤§¨¨©¨¨

ì íBøca BèçML íLà ,déì àîéðåéepéLa ,íéîìL íL §¥¨¥¨¨¤§¨©¨§¥§¨¦§¦
úà äpéLå BîB÷î úà äpéLå BîL úà äpéML ,íéìòa§¨¦¤¦¨¤§§¦¨¤§§¦¨¤
éaø úéçð ,dpéî òîL ,éëä déì øîà÷ àìcî .åéNòî©£¨¦§Ÿ¨¨©¥¨¦§©¦¨§¦©¦
øa àãà áø øîàc .òLBäé éaøc déîòèì øæòéìà¡¦¤¤§©§¥§©¦§ª©§¨©©£¨©
dàNòL óBòä úìBò ,òLBäé éaø äéä øîBà ,äáäà©£¨¥¨¨©¦§ª©©¨¤£¨¨

ì úàhç äNòîk ,ähîìda ÷ìnL ïåék ,úàhç íL §©¨§©£¥©¨§¥©¨¥¨¤¨©¨
,éëä éà .óBòä úàhç úéNòðå úëLîð ,ãçà ïîéñ¦¨¤¨¦§¤¤§©£¥©©¨¦¨¦

k äìòîì dàNòL ,énð óBòä úàhçékî ,äìBò äNòî ©©¨©¦¤£¨¨§©§¨§©£¥¨¦¦
éëå .óBòä úìBò éåäúå CLnéz ,ãçà ïîéñ da ÷éìî̈¦¨¦¨¤¨¦¨¥§¤¡¥©¨§¦
,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå .énð éëä ,àîéz¥¨¨¦©¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦©¨¨
,dòvä àéä Ck ,åàì éàî .äðLî ìL dòvä àéä Ck̈¦¤¥¨¤¦§¨©¨¨¦¤¥¨
éMà áø .äðLî dlek ìL dòvä Ck ,àì .àì eúå§ŸŸ¨¤¥¨¤¨¦§¨©©¦
äNòîk ,ähîì dàNòL óBòä úìBò àîìLa ,øîà̈©¦§¨¨©¨¤£¨¨§©¨§©£¥

ì úàhç,ãçà ïîéña døéLëä àäc ïåék ,úàhç íL ©¨§¥©¨¥¨§¨¤§¥¨§¦¨¤¨
,àúéì ähîì óBòä úìBòå ,ïéðîéñ éðLa døéLëä àäå§¨¤§¥¨¦§¥¦¨¦§©¨§©¨¥¨
úàhç úéNòðå úëLîð ,ãçà ïîéñ da ÷ìîc ïåék¥¨§¨©¨¦¨¤¨¦§¤¤§©£¥©©
ìëa ä÷éìî ,øî øîàc ïåék ,óBòä úàhç ,àlà .óBòä̈¤¨©©¨¥¨§¨©©§¦¨§¨
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.íåøãá ïèçùù:mdiyrne mny dpiyy egikei minly myl.äìéòî åá ïéàù øáãì
:oixeni`a `l` dlirn mda oi` milw miycwy.ïäá ïéìòåîåzhigya elqtpy iptn

:dlirn icin o`ivedl xzid zry llkl ozwixf oz`iad `le mexc.øåñéàodixeni`

:xzid elek serd z`hg .dlirn oda yi'îâ.åá ïéìòåîå 'åë ïåôöá åèçùù íùà
ixf xg`lc dwixf iptldlirn `kil dw

liqt `l enyl `lyc mipdkl lk`p ixdy

:dia.äìåòä ìò äîúú ìà äúà óàåzler

zlera eli`c da ewlgpy xn`w serd

`dc bilt `l z`hg myl da dpiyy dnda

:oixeni`a dlirn ea yiy xacl dny dpiy

.íéìòá éåðéù:dl aiyg dyrn iepiykúéçð
.øæòéìà éáøryedi iax ixac z` oiad

dler myn dkynp xaqwc meyn enrhy

meya xninl `kil mrh i`de z`hg ziyrpe

serd zlera `l` xg` oaxw my iepiy

eiyrne z`hg myl zipzyipyke dcal

serd z`hgy iptn onwl iy` ax yxtnck

dhnl serd zler wlnyke '` oniqa dxiyk

e`l dlera cg` oniq zwilne z`hg myl

mcewn dcear xnb ied z`hgae `id melk

ziiyr meyn dler leqt my dilr lgy

dxiyk serd z`hg my dilr lg dhn

:serd z`hg ziyrpe zkynpeéåäéúå êùîéú
.óåòä úìåòax xn`wc c"qwc dxiyk `dze

:`ied dxiyk inp z`hgc ryedi 'xl `c`

.àîéú éëåoizipzne inp ikd ryedi 'xl

:ryedi 'xk `lc dleqt ipzwc'ø øîàäå
.äòöä àéä êë ïðçåé:epizpyn lyåàì éàî

.àì åúå àéä êë'x bilt `lc dl opiqxbck

dyrnk dhnl d`yry dlera `l` ryedi

:z`hg myl z`hg.àì`id jk xn`w ikd

biltc ikid ikc dpyn dlek ly dzrvd

:z`hga bilt dlera.øîà éùà áømlerl

serd zler `nlyac dywiz `le bilt `l

oniqa dxiykd z`hgc oeik dhnl d`yry

mcew milydl xdnn dzcear xnbe cg`

`id efe dleqt dler my ef lr legiy

oey`x oniq jkitle oipniq ipya dxiykd

zlere dhn ziiyr meyn da lqet epi`

dyrn iepiy o`k yie `zil dhnl serd

da wlny oeikn z`hg dyrn xkide dler

dler leqt my dilr lg `l oiicre '` oniq

dkynp jklid dxiyk z`hg my dilr lg

:z`hg ziyrpe dler myn d`veieàìà
.úàèçdler dyrnk dlrnl d`yripya

:dler myle oipniqøî øîàã ïåéëä÷éìî
.äøéùë çáæîá íå÷î ìëázwiln meyn

my dpnn riwtdl iepiy o`k oi` dlrn

z`hgc oeike myd iepiy o`k oi`e z`hg

xenbiy mcewn cg` oniq dzcear xnb

dwlnpy z`hg my dilr lg dler dyrn

`ly meyn dlqtpe dnyl `lya dlek

d`iadl oniq jci` wln xcd ike dnyl

`iede `kynin ikid dler dyrn llkl

:dler.úàèç úéùòðå úëùîðjzrc `wlqw

:xn`w z`hg zaeg myl dil wqinl elit`e
úàèç
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éøäå`ziixe`c e"wc milren dxezd onc rnyn .'ek mexca ohgyy miycw iycw

miycw iycw dlirn yixa xn`c daxl `kdn dywn `lc dnize `ed

ebn `cg mzd iieyw`l dil jixhvi` i`ne dxezd on oda oilren oi` mexca ohgyy

dhnl d`yry dlerc opaxcn inp `kdc xfril` 'xc dlirn daxlc l"ie `cg

xfril` 'x xn`wc e"we `id mexc zhigyk

:dlirn owzl oic zial mdl yiy epiid

øáãìz`hg z"`e .xzide xeqi` ea yiy

z`hg myl dny z` dpiyy serd

xacl dny z` dpiyy gikez zcleic serd

`id dleqt `de da oilrene dlirn ea oi`y

myl zclei z`hg myl (:h sc) w"ta xn`ck

i`nl edine edpip zeler ipd dleqt xifp z`hg

dinrhl xfril` iax zigpc `xnba opiwqnc

z`hg ziyrpe zkynpc meyn ryedi iaxc

ivn ded ryedi 'xc l"i cere `gip serd

lkl zg` dxez z`hgd zxez z`f ixecd`l

k"`e (:b sc) 'egpnc w"ta y"x xn`wck ze`hgd

:`ied dxiyk `dc da oilren oi`

ø"àminly myl oetva ehgyy my` xfril`

i` oilren zni` il dniz .oilrenc gikei

dlik`a xzen `dc dlirn `kil dwixf xg`l

iptl inp serd zler i"yxtk dwixf iptl i`e

izk`c oilrenc ryedi 'x dcen ievine d`fd`l

`"xc l"ve serd z`hgk zeidl dkynp

z`hgk leqt enyl `ly my` xn`c dinrhl

dil `nil il dniz .j"exa .dwixf xg`l ixiine

xzend xacle xeq`d xacl eny z` dpiy oky

iepiy dil `nil jenqa jixt ike 'ipzna xn`wck

:j"exa .'ipzna jixtc `d dil `nil milra

éåðéùámy` xninl ivn ded p"d .milra

myl ilka mexca enc lawy rxevn

enewn dpiye eny dpiy ixdy gikei minly

yixa xn`ck cia dlaw jixvc eiyrn dpiye

oilawn mipdk ipy (:fn sc lirl) onewn edfi`

:ilka cg`e cia cg` enc z`

úàèçx`yn .'ek dlrnl d`yry serd

myl mexca ohgyy miycw iycw

mipiwn `l` ekyniy jixt `l milw miycw

zeyxtzn mipiwd oi` (.`n sc `nei) 'ixn`c

jklid odk ziiyra e` milra zgiwla e` `l`

:jynizy `kd inp ipdiz

úìåòåiy` ax ixac jezn .`zil dhnl serd

i`dc t"r` dhnl dzid i`c rnyn

zkynp dzid `l oipniq ipya i`de cg` oniqa

serd z`hg iab k"` dnize serd z`hg ziyrpe

dxiyk gafna mewn lka dwiln xn xn`c oeik

cg` oniq da wln ikn xninl dil dnl

mewn iepiy da oi`c oeik xn`d da `lqtin

m` rnync dyw cere jynidl dleki dpi`

dlerl zkynp dzid dlrnl zlqtp dzid

dler iab ok m` jyndl dl mxeb mewnd ixdy

ipya i`de cg` oniqa i`dc `nrh dil dnl

ziyrpe mewnd zngn zkynp dzid oipniq

`di df llkc miig x"d yxtne serd z`hg

oaxw zeyril jynp oaxwd oi` mlerlc jcia

eze` oikiynny minrh ipy zngn `l` xg`

jklid ipya mixyke oey`xa oileqt eidy itl

mbe dhnl dleqtc minrh ipy oikixv dler iab

d`yry serd z`hg oke oipniq ipya dxykd

zkynp dzid dleqt dlrnl dzid m` dlrnl

serd zler xn`z m`e minrh ipy gkn

ly leqt `kil oey`x oniqae ezkyen dwilndy l"ie dfde licad `l ixdy z`hgl oxiykde dlerl zeleqt izy o`k yi `dc z`hg iedize jyniz z`hg dyrnk dlrnl d`yry

:`id izixg` `zlin d`fde z`hg iedize jynizy `nipc dler
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`oifgeקנ mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

.åæì äìåòå åæì úàèçoipiw mzq opixn` onwle (b"n b"t) oipiw 'qna `id dpyn

:`id ryedi iax.'åë åæì úàèçxak dzlere dzcill z`hg dkixv dzidy lgx

erawe aexira ow egwle dz`hg daxw xaky dler dkixv dzid d`le daxw

:odkl mepzpe d`l zlerl zg` dcixte lgx z`hgl zg` dcixtïäéúù äùò
.äìòîì:dler myläöçîäöçîå äøéùë
.äìåñô:dleqt z`hge dxiyk dler

.'åë êùîéújytp dnn dzaeg ici `vze

e`l m`e aeh ixd dhnl daxw dz`hg m`

ziyrpe dhnl daxw dzxag zler ixd

:dl dkixv dpi` dzxage z`hgéøáâ éøúá
.øîà éîoi`y efl dlri ef ly dpaxw j`id

:ea wlg dlúùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
leqt dvgne xyk dvgn dlrnl olek dyr

oiivg leqt dvgne xyk dvgn dhnl olek

dnezq `l` xyk oi` dhnl oiivge dlrnl

ia zwlgznemy) oipiw zkqna dl b"d .odip

ef aexira oipiw 'b egwly miyp izy (c"n

dler '`e z`hg '` mly owe dler dkixv

izy dkixv efe z`hge zeler izy epiidc

dcixt mipiwd on cg` eyxite dlere ze`hg

oipiwd on cg`e efl z`hg dcixte efl dler

z`hg dcixt dfi` eyxit `l dnezq egipd

ef dcixt eyxit 'bde dler dcixt dfi`e

milra zeny la` z`hg ef dcixte dler

owe efl dlere efl z`hg ixd eyxtzp `l

mipiwd 'a aixwdl jixv zyxetn owe dnezq

dlrnl zelerd odizy lr mzq elld

efl dlerde efl z`hgde dhnl ze`hge

:odkl mepzpe milra myl aixwdl jixv

.äìòîì ïìåë äùò:zeler olek xeaqk

.ìåñô äöçîå øùë äöçîze`hgd lk

:odilry ze`hg lk `iadl zekixve zeleqt

.äèîì ïìåë:ze`hg olek xeaqkäöçî
.ìåñô äöçîå øùë:odilry zeler lk `iadl zekixve zeleqt zelerd lkïééöç

.'åë äìòîìediipin ide dler carc ediipin idc dnezq ow `l` oleka xyk oi`

`l` aey zeyxtzn `l milra zgiwla eyxtzp `ly oipiwc dxiyk z`hg carc

dyr cg` ow lkne envr ipta did owe ow lkc dil `hiytc oebk odk ziiyra

zg`d megwl aexirae li`ed mdipia zwlgzn `ide dhnl cg`e dlrnl cg`

eaixwie odipia cer cg` ow egwie dler ici da dzvi zg`de z`hg ici da d`vei

d`ll dler ef dipy owa `dz d`ll z`hge lgxl dpey`x dler m` i`pza

:dcixt elit` dxiyk da zi` `l zeyxetn eli`e selig selig m`e lgxl z`hge.éàîàåixz edl eedc ol `iyw `l milra myl miyxetn eidy dlere z`hg `nlya

dyrnk dhnl ziyrpy dcixt dze` dleqt i`n` aexira did odizy oia dler dfi`e z`hg dcixt efi` `l` milra myl zyxetn dzid `ly zyxetn ow `l` ixab

lgxl dnezqd ow zler m` exn`ie zg` dler `l` aexira `iadl zekixv edi `le z`hg iedize jyniz dhnl daxwe li`ed i`ed dlerc inp idp z`hg myl z`hg

:lgxl ef `dz d`ll `id m`e d`ll ef `dz.éëä úøîà úéöî éîå òùåäé éáøë àìã àä àîéú éëå:`id ryedi iax e`l oipiwc.òîù àúopzc ryedi iax oipiwc

:ryedi iax oipiwc `nzq `nl` 'ek exn`y edf ryedi iax xn` `tiq ipzwe 'ek dxn`y dy`d oipiw zkqnc `tiqa.äúáåçì úçàå 'åë ï÷ éìò éøä:dzcillùìù
.ïèîì úçàå ïìòîì:z`hgl zg`e dlerl zg` dzaege zeler odizy dxcpc.äèîì íéúùå äìòîì íéúù äùòdzid aefa zclei `ny dilr daeg oipiwd izy xeaqk

:daif owe dcil owl dwwfed.êìîð àìå:oz`iad dn lr zrcl da.íéúù àéáú ïéðéî éúùîå ãçà ïéîî äìòîì åðáéø÷úå úçà äãéøô ãåò àéáúù äëéøöm` xnelk

dzcil ici dzvi oey`x odkd aixwdy owny lkd ici dzvie dlerl oind eze`n zg` dcixt cer `iaz dpei ipa odipy e` oixez oipiwd ipy eid cg` oin dpey`xd

mizy `iaz dpei ipa owe mixez ow eid oipin ipyn dpey`xd m`e eizgz didi df ixde dhn ziiyra odn cg` lfeb lqtpe dxcpl x`yp ipyde axw daeg myl ixdy

opzc oind eze`n enilydl dkixve cg` lfeb epnn lqtpe dxcpl iede oexg` axw mipey`xd mipyn ow dfi` ol `wtqnc meyn dlrnl odipy aixwie dpei ipae xez

:xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez oi`ian oi` (d"n a"t) oipiw zkqna.äøãð äùøéôm` dyxit dn zrcei dpi`e `iazy oind z` dyxit ow ilr ixd dxcpyk

oeikc rax` `iaz oipin ipyne cg` oinn dlrnl oicixt 'b cer `iadl dkixv dhnl zg`e dlrnl zg` dyre opixn`ck odkl oipiw ipy dpzp `ide dpei ipa m` mixez

dfi`n dzaegl iyilyde dxcp dn drci `l `dc dpei ipa on cg`e mixezd on cg` dxcpl mipy oipiw 'b `iadl dwwfed dzligzn dyxit dn zrcei dpi`e dyxity

g` lfeb epnid lqtpe dxcpl ipyd x`ype dzaegl oey`xd axwe mipy d`iad `ide dvxzy oinoind eze`n cg` `iazy dkixv mipey`xd eid cg` oinn m` jklid c

dkixvy oexg` axw oin dfi` ol `wtqnc meyn zeler oleke 'c `iazy dkixv eid oipin ipy m`e dyxit dn drci `lc meyn xg` oinn mly owe lqtpd milydl

ipa ipye oixez izy `iaz jkitl oixez izye dpei oa e` dpei ipa ipye xez dkixv m` zrcei dpi` ixdy xg` oinn mly ow `iadle lqtpd lfeb oind eze`n milydl

:dyexit wtq `di ipyd owe dacp `di ipyde eizgz didi lqtpd oinny eli`n cg` xn`ze dpei.äøãð äòá÷mr e`iadl ow ilr ixd dxn`y dzaeg mr d`iadl

:epxn`y enk dyre odkl ozpzpe oipiw izy d`iade oxn`ck dyxit dn zrcei dpi`e ezyxite izaegíéðéî éðùîå ãçà ïéîî äìòîì ïéãéøô ùîç ãåò àéáúù äëéøö
.ùù àéáúdyxit dn drci `ly efe dyxit dn zrcei dzid m` cgi zeler yly lecb oaxw dilr rawed dzaeg mr dxcp drawc [oeikc]
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éøúálgx z`hg dyrize d`l zler jynizy `xwirn c"q ikid dniz .xn` in ixab

ixza wiqne lkei m` dzxiagl lireiy dcic iabl lqtiz m` dpzdya c"q `nye

kd `pyil rnyn `l edine epzda llk ixiin `lc xn` in ixaboiaiigya ixiinc d`xpe i

efi` xxaede efl dlere efl z`hg epnn zeyrl odkl cg` ow epzpe dlere z`hg zg` lk

zaxwdc idpc jixt ikde dlerl efi`e z`hgl

on xhtze z`hg didze jyniz dhnl dler

in ixab ixza ipyne zaiig dnvr `idy z`hgd

odkl odizy epzpykc ixab ixz epiidc xn`

aixwdl drh odkde d`ll dlere lgxl z`hg

z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`l zler

d`l xhtz ji` lgx z`hg `idy xeaq didy

dzler zkynpc meyn zaiig `idy z`hgn

o`k yie d`yr lgx myl ixd z`hg ziyrpe

opzc `yixn jixt `l i`n` z"`e milra iepiy

mizy efl zg`e efl zg` (`"n b"t) mipiw 'qna

dvgne xyk dvgn efl 'be [efl 'b] efl mizye efl

dlrnly z` dhnl eivge dlrnl eivg leqt

dvgn dhnly z`e leqt dvgne xyk dvgn

envr ipta cner owe ow lk 'it leqt dvgne xyk

dhnl eivge dlrnl eivg zg` lkn dyry `le

'be dlrnl dyr minily mipiw dyly `l`

minily oze`n `zyde dhnl dyr minily

oze`ne zelerd `l` xyk oi` dlrnly

odn mizy dhnlc jpda i`e ze`hgd dhnly

dcixt `l` ediipin ilqtin `l zg` dy` ly

dler dkynne ze`hg 'b `aiigin `dc '`

xyk dvgn dhnlyc ipz i`n`e z`hg dyrpe

xni`c meyn ikd ipzwc l"ie leqt dvgne

`tiq yxti `xxb ab`e zg` dy` ly ozyly

efl xyr efl yly efl mizy efl zg` `aa jdc

divg cr 'ek dlrnl olek dyr efl d`n

oze` yexit xyk daexnd dhnl eivge dlrnl

lye yly lye mizy lye zg` ly miyp rax`

lk e` ze`hg oiiznc dlrnl odipiw lk m` zercei opi`c ozaeg ici llk e`vi `l xyr

dlrnl a"n odn yi (b"t oipiw) opixn` d`n ly oze` la` dler oiiznc dhnl odipiw

f"h ediipin lc dhnl g"pe dlrnl g"p dyryke oipiw f"hw edlek oiac dhnl a"ne

:zeler a"ne ze`hg a"n zegtd lkl edl ixykzne a"n edl yt iyp jda edl `wtqnc

úàèçoi` dlere z`hgac zyxetne dnezq `l` ipzinl jixv ded `l .dlere

:melk giexn
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éëå .óBòä úàhç éåäúå CeLîéz ,ähîì äáø÷ äìBòc§¨§¥¨§©¨¦§§¤¡¥©©¨§¦
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äãìé .øëæ ãìà íà ,ï÷ éìò éøä äøîàL äMàä ,òîL§©¨¦¨¤¨§¨£¥¨©¥¦¥¥¨¨¨§¨
.dúáBçì úçàå ,døãðì úçà ,íépé÷ ézL äàéáî ,øëæ̈¨§¦¨§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨

éøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL ïúBNòì Cå ,äìòîì Lúçà §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨¨Ÿ§©§¨§©©
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ìL ãBò àéáäì [äëéøö] ,døãð äLøtïénî ,ïéãéøt L ¥§¨¦§¨§¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦¦¦
,døãð äòá÷ .äòaøà àéáz ,ïéðéî éðMîe .ãçà¤¨¦§¥¦¦¨¦©§¨¨¨§¨¦§¨
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זבחים. פרק שביעי - חטאת העוף דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migaf(oey`x meil)

,ynn serd z`hgl jtdp oaxwdy ,df yecig lr dywn `xnbd
:oipiw zkqna zeipynnàz[e `ea-]òîLdpynn jk lr `iyew ¨§©

oipiwa(b"n b"t)miyp izy ,zg`e serd z`hg zg` zeaiiegn eidy
didzy zg` dcixt eraw eae zg` ow cgi e`iade ,serd zler

å Bæì úàhçdidzy zg` dcixt,Bæì äìBò,odkl owd z` e`iade ©¨¨§¨¨
eäNòz` odkdïäézLgafnaäìòîì,zeler odizy eli`käöçî ¨¨§¥¤§©§¨¤¡¨

owd onäöçîe øLkdpnn,ìeñtz`hg `idy dcixt dze`y ¨¥¤¡¨¨
z` odkd dyr m`e .xg` oaxw `iadl dilre ,dlrnl dlqtpïäézL§¥¤

gafnaähîì,ze`hg odizy eli`käöçîowd onäöçîe øLk §©¨¤¡¨¨¥¤¡¨
epnn,ìeñt`iadl dilre ,dhnl dlqtp dler `idy dcixt dze`y ¨

dcixt odkd dyr m`e .zxg` dleräìòîì úçà,dler oic lkk ©©§©§¨
edcixtähîì úçà,z`hg oic lkkøîBà éðàL ,úBìeñt ïäézL ©©§©¨§¥¤§¤£¦¥

`idy dcixtdy rxi` `nyäìòîì äáø÷ úàhç,dlqtpe ©¨§¥¨§©§¨
å`idy dcixtdähîì äáø÷ äìBòodizy lre ,dlqtp `id s`e §¨§¥¨§©¨

.odizgz mixg` zepaxw `iadl
zg`e dlrnl zg` dyr m`y ef dpyna epipy :`xnbd dywn

,dywe ,dhnl dlerd z` dyr `ny zeleqt odizy dhnlénð éäð§¦©¦
`ed oekp mpn` -ähîì äáø÷ äìBòcdler didzy xyt` i`e §¨§¥¨§©¨

y zeidl jixv dad` xa `c` axl `ld la` ,dxykCeLîéz¦§
dlerd [jynz-]éåäúål [jtdze-]óBòä úàhç,zlray oeike §¤¡¥©©¨

lkez ,dz`hg z` daixwd xaky ,z`hgd z` dkixv dpi` dlerd
`idy dzxag myl zelrl z`hgl dktdpe dkynpy z`fd dlerd
`vnpe ,dlqtpe dlrnl dzyrp d`iady dz`hg `ny wtqa
odizyy dpyna x`ean dnle ,z`hgl xyk cg` oaxw jytp dnny

.zeleqt
:`xnbd zvxznøeîéàepxn`y dn lk -òLBäé éaø øîàczlery ¥§¨©©¦§ª©

`l` df oi` ,z`hg ziyrpe zkynp z`hgk dhnl d`yry serd
àøáb ãçadlerd z` dyr m`y ,z`hge dler aiigd cg` mc`a - §©©§¨

mle` ,ezaeg ici da `vie z`hgl dlerd zktdp ,z`hgk dhnl
éøáâ éøúa,dler cg`e z`hg cg` e`iady ,miyp` ipya -éî ¦§¥©§¥¦

[m`d-]øîàly ez`hg zeidl df ly ezler jtdz df ote`a mby ¨©
dpi`y oeike ,ez`hg dyrz ji`e ,ef z`hga wlg el oi` `lde ,df

.dleqt dler `id ixd z`hgl zkynp
:ztqep dpynn dywn `xnbdàze [`ea-]òîLjk lr `iyew ¨§©

oipiw zkqna zxg` dpynn(c"n my)lk zeaiiegn eidy miyp izy ,
dler] dnly owa zaiiegn dzid zg` ,zecixt yely `iadl zg`
owa zaiiegn dzid zxg`de ,dlerl zg` dcixt cere [z`hge
yy lkd jqae ,z`hgl zg` dcixt cere [z`hge dler] dnly
`id zg` dcixty eraw dpey`xd owa ,mipiw yely egwle ,zecixt

lúàhçodn zg`lål `id dipyd dcixtdäìBò,dzxaglåow egwl ©¨§¨§
`ide ztqep,äîeúñ`id dne z`hgd `id dn eyxit `ly epiidc §¨

,dlerdåp ow egwl`ide ztqe,úLøBôîdzgiwl zra eyxity §§¤¤
milrad zeny eraw `l mle` ,dler ef dcixte z`hg ef dcixty
ze`hg izye zeler izy o`k yiy `vnpe ,dlerd inle z`hgd inl
dlrnl zelerd z` aixwdl odkl dide ,dnezq ow cere zeyxetn
dlerk dlrnl zg` aixwdl dnezqd owae ,dhnl ze`hgd z`e

e zeler ody xaqe drh mle` ,z`hgk dhnl zg`eäNòz`ïlek ¨¨¨
äöçî ,äìòîìzeyxetnd zelerd izy epiidc ,e`iady zeterdn §©§¨¤¡¨

,dnezqd owd on zg` dcixteäöçîe ,øLkizy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨
,dnezqd oway dipyd dcixtde ze`hgd,ìeñtdlrnl eyrpy itl ¨

.oda zeaiiegn eidy ze`hgd z` aey `iadl odilre ,opick `ly
z` dyre ze`hg ody xaqe drh m`eäöçî ,ähîì ïlekzeterdn ¨§©¨¤¡¨

owd on zg` dcixte zeyxetnd ze`hgd izy epiidc ,e`iady
,dnezqdäöçîe ,øLkdipyd dcixtde zelerd izy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨

,dnezqd oway,ìeñt`iadl odilre ,opick `ly dhnl eyrpy itl ¨
z` dyr m`e .oda zeaiiegn eidy zelerd z` aeyïééöçmipiwd ly ¤§¨

ïééöçå äìòîìdyr xg`d,ähîìdpnn dyr owe ow lky epiidc §©§¨§¤§¨§©¨
dze` m` oigadl `la dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

`id dhnl d`yry zg` dze`e dler `id dlrnl d`yry zg`
,z`hgäøéLk dðéà,el` mipiwnàlàd owd,äîeúñmipiwd izyy ¥¨§¥¨¤¨§¨

,elqtp ,z`hg `id zxg`de dler `id ow lkn zg`y zeyxetnd
owd wxe ,dlrnl z`hgd z`e dhnl dlerd z` aixwdy okziy
d`yry odn dfi`e dlrnl d`yry odn dfi`y ,dxyk dnezqd
dzlr inle dlerd dzlr inl mircei oi`y `l` ,zexyk ,dhnl

,efl e` efl m` ,z`hgdåok lref ow,ïäéðéa ú÷lçúîow egwie §¦§©¤¤¥¥¤
dzr axwz ,jl z`hgde il daxw dlerd m` ,exn`ie epzie ztqep
,jl dlerde il daxw z`hgd m`e ,jxear dlerde ixear z`hgd
`ed mixacd mekiqe .jxear z`hgde ixear dlerd dzr axwz
,dnezqd owd ly el` ,cala mizy zexyk zecixtd yy lkny
owd xear mizy ,zecixt rax` cer `iadl odilr z`f calne
owd] ziyilyd owd xear mizye ,efl z`hge efl dler ,dpey`xd

.xen`k epzi zepexg`d mizyd el`ae ,[zyxetnd
dlrnl oiivg odkd dyr m`y ef dpyna epipy :`xnbd dywn

,dxyk dnezqd owd wxy ,dhnl oiivgeeléàåd zecixtdïéLøBôî §¦§¨¦
,àìeaxw ze`hgde dhnl eaxw zelerd `ny yygd meyne Ÿ

,dlrnlå,dywéànà,miyxetnd mileqt recn -énð éäðmpn` - §©©§¦©¦
`ed oekpähîì äáø÷ äìBòcla` ,dxyk dler didzy xyt` i`e §¨§¥¨§©¨

y zeidl jixv dad` xa `c` axl `ldCeLîézdlerd [jynz-] ¦§
éåäúål [jtdze-],óBòä úàhçdpey`xd owa ok xnel oi` mpn`e §¤¡¥©©¨

ryedi iax xn` `ly epxn` xaky ,efl dlere efl z`hg did day
mb zaiiegn dlerd zlrayk `l` z`hg zeidl dlerd zkynpy
owa ok xn`p `l recn mle` ,ixnbl ef ow dlqtp ok lre ,z`hga
,dlerd inle z`hgd odn inl yxtzp `l xen`k `ldy ,zyxetnd
zelrle z`hgl jtdle jyndl lkez dhnl dlerd daxw m` s`e
dzrne ,dlqtpe dlrnl dz`hg daxwy z`hgd zlra zaegl

xykyowdn dlere z`hg] dlere ze`hg izy ,zecixt yely ze
zecixt rax` cer `iadl ekxhvi `l ,[zyxetndn z`hge dnezqd
dler cere dnly ow epiidc ,z`hge zeler izy ,cala yely `l`
mb dxear eaixwi dzre dxyk dz`hgy] zyxetnd owd znlydl
efl cg` oaxw yi zg` lkny zexxazn ze`hgde zelerde ,[dler

.efl cg` oaxwe
,ryedi iaxk dpi` oipiwa dpyndy ayiil xyt` m` dpc `xnbd
epyp el` zeipyny gken dpnn oipiwa ztqep dpyn d`iane

:`xnbd zxne` .ok ayiil oi` `linne ,ezhiylàîéz éëåm`e - §¦¥¨
,xnele ayiil dvxzàäok` `id ef dpyn -,òLBäé éaøk àìc ¨§Ÿ§©¦§ª©

,cala zecixt yely `l` `iadl zekixv opi` ezhiyl zn`aeéîe¦
éëä úøîà úéöî,ok xnel lkez m`de -àze [`ea-]òîLdgked ¨¥¨§©¨¦¨§©

oipiw zkqna zxg` dpynn dxexa(e"n my)ixac mi`aen dteqay
cinrdl oi`y gkene ,[el` zeipyna xen`dl mikqny] ryedi iax

,dpyna my xn`p jke ,ezenk `ly el` zeipynäøîàL äMàä̈¦¨¤¨§¨
éìò éøä`iadl,ï÷,zeter ipyãìà íàoaøëæ,`id dacp ow ef owe £¥¨©¥¦¥¥¨¨

ok` m` ,zeler izy `idyäãìéoa,øëæ`id ixdézL äàéáî ¨§¨¨¨§¦¨§¥
,døãðì úçà ,íépé÷,xen`k zeler izy `ide,dúáBçì úçàålky ¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨

cg`de z`hg cg`d ef owae ,dzcil lr ow `iadl zaiig zclei
.dleréøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL ïúBNòì CLodn,äìòîìitl §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨¨Ÿ§©§¨

,dzaegl zg`de dxcpl mizy ,zeler odyúçàåodn,ähîìitl §©©§©¨
.dzaegl d`ad z`hg `idy

zepaxwa eyriiy okziy zepey zeierh dpynd zx`zn jli`e o`kn
:zeierh oze` zeawra miklede milcbd dizeaege ,el`

m` .`ïk äNò àì,dhnl zg`e dlrnl yely aixwdl ,odkdàlà Ÿ¨¨¥¤¨
íézL äNòodníézLe äìòîìodn,ähîìipiw izyy aygy itl ¨¨§©¦§©§¨§©¦§©¨

owe dzaifl ow daiigzpy ,daf dzeida dcliy oebke ,od daeg
,dler zxg`de z`hg zg` dcixt odizyae dzcillCìîð àìåda §Ÿ¦§©

zgz zg` z`hg dyry `vnpe ,ezaygn itk `ed ok m`d le`yl
izy dyr `ede zg` z`hge zeler yely `iadl dilr didy ,dler

ok lre ,zg` dler dl dxqge ,ze`hg izye zeleràéázL äëéøö§¦¨¤¨¦

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

113

114

115

116



קני oifge` mipya cenr fq sc ± oey`x wxtzereay

.åæì äìåòå åæì úàèçoipiw mzq opixn` onwle (b"n b"t) oipiw 'qna `id dpyn

:`id ryedi iax.'åë åæì úàèçxak dzlere dzcill z`hg dkixv dzidy lgx

erawe aexira ow egwle dz`hg daxw xaky dler dkixv dzid d`le daxw

:odkl mepzpe d`l zlerl zg` dcixte lgx z`hgl zg` dcixtïäéúù äùò
.äìòîì:dler myläöçîäöçîå äøéùë
.äìåñô:dleqt z`hge dxiyk dler

.'åë êùîéújytp dnn dzaeg ici `vze

e`l m`e aeh ixd dhnl daxw dz`hg m`

ziyrpe dhnl daxw dzxag zler ixd

:dl dkixv dpi` dzxage z`hgéøáâ éøúá
.øîà éîoi`y efl dlri ef ly dpaxw j`id

:ea wlg dlúùøåôîå äîåúñ äìåòå úàèç
leqt dvgne xyk dvgn dlrnl olek dyr

oiivg leqt dvgne xyk dvgn dhnl olek

dnezq `l` xyk oi` dhnl oiivge dlrnl

ia zwlgznemy) oipiw zkqna dl b"d .odip

ef aexira oipiw 'b egwly miyp izy (c"n

dler '`e z`hg '` mly owe dler dkixv

izy dkixv efe z`hge zeler izy epiidc

dcixt mipiwd on cg` eyxite dlere ze`hg

oipiwd on cg`e efl z`hg dcixte efl dler

z`hg dcixt dfi` eyxit `l dnezq egipd

ef dcixt eyxit 'bde dler dcixt dfi`e

milra zeny la` z`hg ef dcixte dler

owe efl dlere efl z`hg ixd eyxtzp `l

mipiwd 'a aixwdl jixv zyxetn owe dnezq

dlrnl zelerd odizy lr mzq elld

efl dlerde efl z`hgde dhnl ze`hge

:odkl mepzpe milra myl aixwdl jixv

.äìòîì ïìåë äùò:zeler olek xeaqk

.ìåñô äöçîå øùë äöçîze`hgd lk

:odilry ze`hg lk `iadl zekixve zeleqt

.äèîì ïìåë:ze`hg olek xeaqkäöçî
.ìåñô äöçîå øùë:odilry zeler lk `iadl zekixve zeleqt zelerd lkïééöç

.'åë äìòîìediipin ide dler carc ediipin idc dnezq ow `l` oleka xyk oi`

`l` aey zeyxtzn `l milra zgiwla eyxtzp `ly oipiwc dxiyk z`hg carc

dyr cg` ow lkne envr ipta did owe ow lkc dil `hiytc oebk odk ziiyra

zg`d megwl aexirae li`ed mdipia zwlgzn `ide dhnl cg`e dlrnl cg`

eaixwie odipia cer cg` ow egwie dler ici da dzvi zg`de z`hg ici da d`vei

d`ll dler ef dipy owa `dz d`ll z`hge lgxl dpey`x dler m` i`pza

:dcixt elit` dxiyk da zi` `l zeyxetn eli`e selig selig m`e lgxl z`hge.éàîàåixz edl eedc ol `iyw `l milra myl miyxetn eidy dlere z`hg `nlya

dyrnk dhnl ziyrpy dcixt dze` dleqt i`n` aexira did odizy oia dler dfi`e z`hg dcixt efi` `l` milra myl zyxetn dzid `ly zyxetn ow `l` ixab

lgxl dnezqd ow zler m` exn`ie zg` dler `l` aexira `iadl zekixv edi `le z`hg iedize jyniz dhnl daxwe li`ed i`ed dlerc inp idp z`hg myl z`hg

:lgxl ef `dz d`ll `id m`e d`ll ef `dz.éëä úøîà úéöî éîå òùåäé éáøë àìã àä àîéú éëå:`id ryedi iax e`l oipiwc.òîù àúopzc ryedi iax oipiwc

:ryedi iax oipiwc `nzq `nl` 'ek exn`y edf ryedi iax xn` `tiq ipzwe 'ek dxn`y dy`d oipiw zkqnc `tiqa.äúáåçì úçàå 'åë ï÷ éìò éøä:dzcillùìù
.ïèîì úçàå ïìòîì:z`hgl zg`e dlerl zg` dzaege zeler odizy dxcpc.äèîì íéúùå äìòîì íéúù äùòdzid aefa zclei `ny dilr daeg oipiwd izy xeaqk

:daif owe dcil owl dwwfed.êìîð àìå:oz`iad dn lr zrcl da.íéúù àéáú ïéðéî éúùîå ãçà ïéîî äìòîì åðáéø÷úå úçà äãéøô ãåò àéáúù äëéøöm` xnelk

dzcil ici dzvi oey`x odkd aixwdy owny lkd ici dzvie dlerl oind eze`n zg` dcixt cer `iaz dpei ipa odipy e` oixez oipiwd ipy eid cg` oin dpey`xd

mizy `iaz dpei ipa owe mixez ow eid oipin ipyn dpey`xd m`e eizgz didi df ixde dhn ziiyra odn cg` lfeb lqtpe dxcpl x`yp ipyde axw daeg myl ixdy

opzc oind eze`n enilydl dkixve cg` lfeb epnn lqtpe dxcpl iede oexg` axw mipey`xd mipyn ow dfi` ol `wtqnc meyn dlrnl odipy aixwie dpei ipae xez

:xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez oi`ian oi` (d"n a"t) oipiw zkqna.äøãð äùøéôm` dyxit dn zrcei dpi`e `iazy oind z` dyxit ow ilr ixd dxcpyk

oeikc rax` `iaz oipin ipyne cg` oinn dlrnl oicixt 'b cer `iadl dkixv dhnl zg`e dlrnl zg` dyre opixn`ck odkl oipiw ipy dpzp `ide dpei ipa m` mixez

dfi`n dzaegl iyilyde dxcp dn drci `l `dc dpei ipa on cg`e mixezd on cg` dxcpl mipy oipiw 'b `iadl dwwfed dzligzn dyxit dn zrcei dpi`e dyxity

g` lfeb epnid lqtpe dxcpl ipyd x`ype dzaegl oey`xd axwe mipy d`iad `ide dvxzy oinoind eze`n cg` `iazy dkixv mipey`xd eid cg` oinn m` jklid c

dkixvy oexg` axw oin dfi` ol `wtqnc meyn zeler oleke 'c `iazy dkixv eid oipin ipy m`e dyxit dn drci `lc meyn xg` oinn mly owe lqtpd milydl

ipa ipye oixez izy `iaz jkitl oixez izye dpei oa e` dpei ipa ipye xez dkixv m` zrcei dpi` ixdy xg` oinn mly ow `iadle lqtpd lfeb oind eze`n milydl

:dyexit wtq `di ipyd owe dacp `di ipyde eizgz didi lqtpd oinny eli`n cg` xn`ze dpei.äøãð äòá÷mr e`iadl ow ilr ixd dxn`y dzaeg mr d`iadl

:epxn`y enk dyre odkl ozpzpe oipiw izy d`iade oxn`ck dyxit dn zrcei dpi`e ezyxite izaegíéðéî éðùîå ãçà ïéîî äìòîì ïéãéøô ùîç ãåò àéáúù äëéøö
.ùù àéáúdyxit dn drci `ly efe dyxit dn zrcei dzid m` cgi zeler yly lecb oaxw dilr rawed dzaeg mr dxcp drawc [oeikc]
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éøúálgx z`hg dyrize d`l zler jynizy `xwirn c"q ikid dniz .xn` in ixab

ixza wiqne lkei m` dzxiagl lireiy dcic iabl lqtiz m` dpzdya c"q `nye

kd `pyil rnyn `l edine epzda llk ixiin `lc xn` in ixaboiaiigya ixiinc d`xpe i

efi` xxaede efl dlere efl z`hg epnn zeyrl odkl cg` ow epzpe dlere z`hg zg` lk

zaxwdc idpc jixt ikde dlerl efi`e z`hgl

on xhtze z`hg didze jyniz dhnl dler

in ixab ixza ipyne zaiig dnvr `idy z`hgd

odkl odizy epzpykc ixab ixz epiidc xn`

aixwdl drh odkde d`ll dlere lgxl z`hg

z`hg myl z`hg dyrnk dhnl d`l zler

d`l xhtz ji` lgx z`hg `idy xeaq didy

dzler zkynpc meyn zaiig `idy z`hgn

o`k yie d`yr lgx myl ixd z`hg ziyrpe

opzc `yixn jixt `l i`n` z"`e milra iepiy

mizy efl zg`e efl zg` (`"n b"t) mipiw 'qna

dvgne xyk dvgn efl 'be [efl 'b] efl mizye efl

dlrnly z` dhnl eivge dlrnl eivg leqt

dvgn dhnly z`e leqt dvgne xyk dvgn

envr ipta cner owe ow lk 'it leqt dvgne xyk

dhnl eivge dlrnl eivg zg` lkn dyry `le

'be dlrnl dyr minily mipiw dyly `l`

minily oze`n `zyde dhnl dyr minily

oze`ne zelerd `l` xyk oi` dlrnly

odn mizy dhnlc jpda i`e ze`hgd dhnly

dcixt `l` ediipin ilqtin `l zg` dy` ly

dler dkynne ze`hg 'b `aiigin `dc '`

xyk dvgn dhnlyc ipz i`n`e z`hg dyrpe

xni`c meyn ikd ipzwc l"ie leqt dvgne

`tiq yxti `xxb ab`e zg` dy` ly ozyly

efl xyr efl yly efl mizy efl zg` `aa jdc

divg cr 'ek dlrnl olek dyr efl d`n

oze` yexit xyk daexnd dhnl eivge dlrnl

lye yly lye mizy lye zg` ly miyp rax`

lk e` ze`hg oiiznc dlrnl odipiw lk m` zercei opi`c ozaeg ici llk e`vi `l xyr

dlrnl a"n odn yi (b"t oipiw) opixn` d`n ly oze` la` dler oiiznc dhnl odipiw

f"h ediipin lc dhnl g"pe dlrnl g"p dyryke oipiw f"hw edlek oiac dhnl a"ne

:zeler a"ne ze`hg a"n zegtd lkl edl ixykzne a"n edl yt iyp jda edl `wtqnc

úàèçoi` dlere z`hgac zyxetne dnezq `l` ipzinl jixv ded `l .dlere

:melk giexn

ozpzp

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

,äìòîì ïäézL äNò ,Bæì äìBòå Bæì úàhç ,òîL àz̈§©©¨¨§¨¨¨¨§¥¤§©§¨
øLk äöçî ,ähîì ïäézL .ìeñt äöçîe øLk äöçî¤¡¨¨¥¤¡¨¨§¥¤§©¨¤¡¨¨¥
ïäézL ,ähîì úçàå äìòîì úçà .ìeñt äöçîe¤¡¨¨©©§©§¨§©©§©¨§¥¤
äìBòå ,äìòîì äáø÷ úàhç ,øîBà éðàL .úBìeñt§¤£¦¥©¨§¥¨§©§¨§¨
CeLîéz ,ähîì äáø÷ äìBòc énð éäð .ähîì äáø÷§¥¨§©¨§¦©¦§¨§¥¨§©¨¦§
ãça ,òLBäé éaø øîàc øeîéà .óBòä úàhç éåäúå§¤¡¥©©¨¥§¨©©¦§ª©§©
,äìBòå úàhç ,òîL àz .øîà éî ,éøáâ éøúa .àøáb©§¨¦§¥©§¥¦¨©¨§©©¨§¨
,øLk äöçî ,äìòîì ïlek äNò ,úLøBôîe ,äîeúñe§¨§¤¤¨¨¨§©§¨¤¡¨¨¥
.ìeñt äöçîe ,øLk äöçî ,ähîì ïlek .ìeñt äöçîe¤¡¨¨¨§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
äîeúñ àlà ,äøéLk dðéà ,ähîì ïééöçå äìòîì ïééöç¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¥¨§¥¨¤¨§¨
énð éäð .éànàå .àì ,ïéLøBôî eléàå .ïäéðéa ú÷lçúîe¦§©¤¤¥¥¤§¦§¨¦Ÿ§©©§¦©¦
éëå .óBòä úàhç éåäúå CeLîéz ,ähîì äáø÷ äìBòc§¨§¥¨§©¨¦§§¤¡¥©©¨§¦
àz .éëä úøîà úéöî éîe ,òLBäé éaøk àìc àä ,àîéz¥¨¨§Ÿ§©¦§ª©¦¨¥¨§©¨¦¨
äãìé .øëæ ãìà íà ,ï÷ éìò éøä äøîàL äMàä ,òîL§©¨¦¨¤¨§¨£¥¨©¥¦¥¥¨¨¨§¨
.dúáBçì úçàå ,døãðì úçà ,íépé÷ ézL äàéáî ,øëæ̈¨§¦¨§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨

éøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL ïúBNòì Cå ,äìòîì Lúçà §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨¨Ÿ§©§¨§©©
íézLe äìòîì íézL äNò àlà ,ïk äNò àì .ähîì§©¨Ÿ¨¨¥¤¨¨¨§©¦§©§¨§©¦
,úçà äãéøt ãBò àéázL äëéøö ,Cìîð àìå ,ähîì§©¨§Ÿ¦§©§¦¨¤¨¦§¥¨©©
.íézL àéáz ,ïéðéî éðMîe .ãçà ïénî äìòîì äpáéø÷úå§©§¦¤¨§©§¨¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦§©¦

ìL ãBò àéáäì [äëéøö] ,døãð äLøtïénî ,ïéãéøt L ¥§¨¦§¨§¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦¦¦
,døãð äòá÷ .äòaøà àéáz ,ïéðéî éðMîe .ãçà¤¨¦§¥¦¦¨¦©§¨¨¨§¨¦§¨

äëéøö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migaf(oey`x meil)

,ynn serd z`hgl jtdp oaxwdy ,df yecig lr dywn `xnbd
:oipiw zkqna zeipynnàz[e `ea-]òîLdpynn jk lr `iyew ¨§©

oipiwa(b"n b"t)miyp izy ,zg`e serd z`hg zg` zeaiiegn eidy
didzy zg` dcixt eraw eae zg` ow cgi e`iade ,serd zler

å Bæì úàhçdidzy zg` dcixt,Bæì äìBò,odkl owd z` e`iade ©¨¨§¨¨
eäNòz` odkdïäézLgafnaäìòîì,zeler odizy eli`käöçî ¨¨§¥¤§©§¨¤¡¨

owd onäöçîe øLkdpnn,ìeñtz`hg `idy dcixt dze`y ¨¥¤¡¨¨
z` odkd dyr m`e .xg` oaxw `iadl dilre ,dlrnl dlqtpïäézL§¥¤

gafnaähîì,ze`hg odizy eli`käöçîowd onäöçîe øLk §©¨¤¡¨¨¥¤¡¨
epnn,ìeñt`iadl dilre ,dhnl dlqtp dler `idy dcixt dze`y ¨

dcixt odkd dyr m`e .zxg` dleräìòîì úçà,dler oic lkk ©©§©§¨
edcixtähîì úçà,z`hg oic lkkøîBà éðàL ,úBìeñt ïäézL ©©§©¨§¥¤§¤£¦¥

`idy dcixtdy rxi` `nyäìòîì äáø÷ úàhç,dlqtpe ©¨§¥¨§©§¨
å`idy dcixtdähîì äáø÷ äìBòodizy lre ,dlqtp `id s`e §¨§¥¨§©¨

.odizgz mixg` zepaxw `iadl
zg`e dlrnl zg` dyr m`y ef dpyna epipy :`xnbd dywn

,dywe ,dhnl dlerd z` dyr `ny zeleqt odizy dhnlénð éäð§¦©¦
`ed oekp mpn` -ähîì äáø÷ äìBòcdler didzy xyt` i`e §¨§¥¨§©¨

y zeidl jixv dad` xa `c` axl `ld la` ,dxykCeLîéz¦§
dlerd [jynz-]éåäúål [jtdze-]óBòä úàhç,zlray oeike §¤¡¥©©¨

lkez ,dz`hg z` daixwd xaky ,z`hgd z` dkixv dpi` dlerd
`idy dzxag myl zelrl z`hgl dktdpe dkynpy z`fd dlerd
`vnpe ,dlqtpe dlrnl dzyrp d`iady dz`hg `ny wtqa
odizyy dpyna x`ean dnle ,z`hgl xyk cg` oaxw jytp dnny

.zeleqt
:`xnbd zvxznøeîéàepxn`y dn lk -òLBäé éaø øîàczlery ¥§¨©©¦§ª©

`l` df oi` ,z`hg ziyrpe zkynp z`hgk dhnl d`yry serd
àøáb ãçadlerd z` dyr m`y ,z`hge dler aiigd cg` mc`a - §©©§¨

mle` ,ezaeg ici da `vie z`hgl dlerd zktdp ,z`hgk dhnl
éøáâ éøúa,dler cg`e z`hg cg` e`iady ,miyp` ipya -éî ¦§¥©§¥¦

[m`d-]øîàly ez`hg zeidl df ly ezler jtdz df ote`a mby ¨©
dpi`y oeike ,ez`hg dyrz ji`e ,ef z`hga wlg el oi` `lde ,df

.dleqt dler `id ixd z`hgl zkynp
:ztqep dpynn dywn `xnbdàze [`ea-]òîLjk lr `iyew ¨§©

oipiw zkqna zxg` dpynn(c"n my)lk zeaiiegn eidy miyp izy ,
dler] dnly owa zaiiegn dzid zg` ,zecixt yely `iadl zg`
owa zaiiegn dzid zxg`de ,dlerl zg` dcixt cere [z`hge
yy lkd jqae ,z`hgl zg` dcixt cere [z`hge dler] dnly
`id zg` dcixty eraw dpey`xd owa ,mipiw yely egwle ,zecixt

lúàhçodn zg`lål `id dipyd dcixtdäìBò,dzxaglåow egwl ©¨§¨§
`ide ztqep,äîeúñ`id dne z`hgd `id dn eyxit `ly epiidc §¨

,dlerdåp ow egwl`ide ztqe,úLøBôîdzgiwl zra eyxity §§¤¤
milrad zeny eraw `l mle` ,dler ef dcixte z`hg ef dcixty
ze`hg izye zeler izy o`k yiy `vnpe ,dlerd inle z`hgd inl
dlrnl zelerd z` aixwdl odkl dide ,dnezq ow cere zeyxetn
dlerk dlrnl zg` aixwdl dnezqd owae ,dhnl ze`hgd z`e

e zeler ody xaqe drh mle` ,z`hgk dhnl zg`eäNòz`ïlek ¨¨¨
äöçî ,äìòîìzeyxetnd zelerd izy epiidc ,e`iady zeterdn §©§¨¤¡¨

,dnezqd owd on zg` dcixteäöçîe ,øLkizy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨
,dnezqd oway dipyd dcixtde ze`hgd,ìeñtdlrnl eyrpy itl ¨

.oda zeaiiegn eidy ze`hgd z` aey `iadl odilre ,opick `ly
z` dyre ze`hg ody xaqe drh m`eäöçî ,ähîì ïlekzeterdn ¨§©¨¤¡¨

owd on zg` dcixte zeyxetnd ze`hgd izy epiidc ,e`iady
,dnezqdäöçîe ,øLkdipyd dcixtde zelerd izy epiidc ,xg` ¨¥¤¡¨

,dnezqd oway,ìeñt`iadl odilre ,opick `ly dhnl eyrpy itl ¨
z` dyr m`e .oda zeaiiegn eidy zelerd z` aeyïééöçmipiwd ly ¤§¨

ïééöçå äìòîìdyr xg`d,ähîìdpnn dyr owe ow lky epiidc §©§¨§¤§¨§©¨
dze` m` oigadl `la dhnl zg` dcixte dlrnl zg` dcixt

`id dhnl d`yry zg` dze`e dler `id dlrnl d`yry zg`
,z`hgäøéLk dðéà,el` mipiwnàlàd owd,äîeúñmipiwd izyy ¥¨§¥¨¤¨§¨

,elqtp ,z`hg `id zxg`de dler `id ow lkn zg`y zeyxetnd
owd wxe ,dlrnl z`hgd z`e dhnl dlerd z` aixwdy okziy
d`yry odn dfi`e dlrnl d`yry odn dfi`y ,dxyk dnezqd
dzlr inle dlerd dzlr inl mircei oi`y `l` ,zexyk ,dhnl

,efl e` efl m` ,z`hgdåok lref ow,ïäéðéa ú÷lçúîow egwie §¦§©¤¤¥¥¤
dzr axwz ,jl z`hgde il daxw dlerd m` ,exn`ie epzie ztqep
,jl dlerde il daxw z`hgd m`e ,jxear dlerde ixear z`hgd
`ed mixacd mekiqe .jxear z`hgde ixear dlerd dzr axwz
,dnezqd owd ly el` ,cala mizy zexyk zecixtd yy lkny
owd xear mizy ,zecixt rax` cer `iadl odilr z`f calne
owd] ziyilyd owd xear mizye ,efl z`hge efl dler ,dpey`xd

.xen`k epzi zepexg`d mizyd el`ae ,[zyxetnd
dlrnl oiivg odkd dyr m`y ef dpyna epipy :`xnbd dywn

,dxyk dnezqd owd wxy ,dhnl oiivgeeléàåd zecixtdïéLøBôî §¦§¨¦
,àìeaxw ze`hgde dhnl eaxw zelerd `ny yygd meyne Ÿ

,dlrnlå,dywéànà,miyxetnd mileqt recn -énð éäðmpn` - §©©§¦©¦
`ed oekpähîì äáø÷ äìBòcla` ,dxyk dler didzy xyt` i`e §¨§¥¨§©¨

y zeidl jixv dad` xa `c` axl `ldCeLîézdlerd [jynz-] ¦§
éåäúål [jtdze-],óBòä úàhçdpey`xd owa ok xnel oi` mpn`e §¤¡¥©©¨

ryedi iax xn` `ly epxn` xaky ,efl dlere efl z`hg did day
mb zaiiegn dlerd zlrayk `l` z`hg zeidl dlerd zkynpy
owa ok xn`p `l recn mle` ,ixnbl ef ow dlqtp ok lre ,z`hga
,dlerd inle z`hgd odn inl yxtzp `l xen`k `ldy ,zyxetnd
zelrle z`hgl jtdle jyndl lkez dhnl dlerd daxw m` s`e
dzrne ,dlqtpe dlrnl dz`hg daxwy z`hgd zlra zaegl

xykyowdn dlere z`hg] dlere ze`hg izy ,zecixt yely ze
zecixt rax` cer `iadl ekxhvi `l ,[zyxetndn z`hge dnezqd
dler cere dnly ow epiidc ,z`hge zeler izy ,cala yely `l`
mb dxear eaixwi dzre dxyk dz`hgy] zyxetnd owd znlydl
efl cg` oaxw yi zg` lkny zexxazn ze`hgde zelerde ,[dler

.efl cg` oaxwe
,ryedi iaxk dpi` oipiwa dpyndy ayiil xyt` m` dpc `xnbd
epyp el` zeipyny gken dpnn oipiwa ztqep dpyn d`iane

:`xnbd zxne` .ok ayiil oi` `linne ,ezhiylàîéz éëåm`e - §¦¥¨
,xnele ayiil dvxzàäok` `id ef dpyn -,òLBäé éaøk àìc ¨§Ÿ§©¦§ª©

,cala zecixt yely `l` `iadl zekixv opi` ezhiyl zn`aeéîe¦
éëä úøîà úéöî,ok xnel lkez m`de -àze [`ea-]òîLdgked ¨¥¨§©¨¦¨§©

oipiw zkqna zxg` dpynn dxexa(e"n my)ixac mi`aen dteqay
cinrdl oi`y gkene ,[el` zeipyna xen`dl mikqny] ryedi iax

,dpyna my xn`p jke ,ezenk `ly el` zeipynäøîàL äMàä̈¦¨¤¨§¨
éìò éøä`iadl,ï÷,zeter ipyãìà íàoaøëæ,`id dacp ow ef owe £¥¨©¥¦¥¥¨¨

ok` m` ,zeler izy `idyäãìéoa,øëæ`id ixdézL äàéáî ¨§¨¨¨§¦¨§¥
,døãðì úçà ,íépé÷,xen`k zeler izy `ide,dúáBçì úçàålky ¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨

cg`de z`hg cg`d ef owae ,dzcil lr ow `iadl zaiig zclei
.dleréøö ïäkä ,ïäkì ïúðúðìL ïúBNòì CLodn,äìòîìitl §¨¨©©Ÿ¥©Ÿ¥¨¦©£¨¨Ÿ§©§¨

,dzaegl zg`de dxcpl mizy ,zeler odyúçàåodn,ähîìitl §©©§©¨
.dzaegl d`ad z`hg `idy

zepaxwa eyriiy okziy zepey zeierh dpynd zx`zn jli`e o`kn
:zeierh oze` zeawra miklede milcbd dizeaege ,el`

m` .`ïk äNò àì,dhnl zg`e dlrnl yely aixwdl ,odkdàlà Ÿ¨¨¥¤¨
íézL äNòodníézLe äìòîìodn,ähîìipiw izyy aygy itl ¨¨§©¦§©§¨§©¦§©¨

owe dzaifl ow daiigzpy ,daf dzeida dcliy oebke ,od daeg
,dler zxg`de z`hg zg` dcixt odizyae dzcillCìîð àìåda §Ÿ¦§©

zgz zg` z`hg dyry `vnpe ,ezaygn itk `ed ok m`d le`yl
izy dyr `ede zg` z`hge zeler yely `iadl dilr didy ,dler

ok lre ,zg` dler dl dxqge ,ze`hg izye zeleràéázL äëéøö§¦¨¤¨¦
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migaf(ipy meil)

ïéãéøt Lîç ãBò àéázL äëéøödlerl eaxwiy,äìòîìoinn cg` §¦¨¤¨¦¨¥§¥¦§©§¨
lk ici d`vi dfae ,dxcpl dpei ipa ipye mixez ipy cere ,dzaeg
d`iad xy`k df lke .dzaeg zler mr dxcp z` d`iady ,zewitqd

dxcp z`e dzaeg z` dligzn.ãçà ïénîd`iady ,xacl `nbec ¦¦¤¨
ic oi` .dxcp own cg` xez lqtpe ,mixezn dxcp owe dzaeg ow
`iadle dlek owd z` `iadl dilr `l` ,ezxenz xg` xez `iazy
`iadl dilr cere .cgi e`eaiy zpn lr dzaeg zler xear xez cer
`iaze ,`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny ,dxcp wtql dpei ipan ow
,dzaeg zler mr dpeid ipae mixezd e`eaiy zpn lr ,cgi mlek z`

.zetqep zecixt yng `iadl dilr lkd jqay `vnpe
.eåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦

dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y
,dzaeglàéázcerLL.dpei ipa dyelye mixez dyely ,zecixt ¨¦¥

ze`ad mipiwd izy z` `iadl dilry oeiky ,`ed xacd mrhe
d`ay oin eze`n ef dler `iadl dilr ,dzaeg zler mr cgi dxcpl
dpi` ,dzaeg ow daxw oin dfi`n zrcei dpi`y oeike ,dzaeg z`hg
ze`ad mipiwd mr cgi dzr dzaegl `iadl dler efi` zrcei
`vnp .mdipy z` `iadl dilr wtqne ,dpei oa e` xez m` ,dxcpl
dilr ,dpei ipa ipye mixez ipy ,dxcpl ze`ad mipiwd izy mry
dacp mdn cg`e] dzaeg zler wtql dpei oae xez cer `iadl

.zecixt yy lkd jqae ,[cala cg` zaiig `ldy
,dyxit dn zrcei dpi`e dxcp dyxite ow dxcpy ,ef dy` m`e .f

ïúðúð[mipiwd z` dpzp-],äðúp äî úòãBé dðéàå ,ïäkìmixez m` §¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©©¨§¨
e ,dpei ipa zxg` owe mixez zg` owy e` dpei ipa e`äNòå ïäkä Cìä̈©©Ÿ¥§¨¨

,oaixwde mipiwd z`äNò äî òãBé Bðéàåolek o`yr m` ,oda §¥¥©¤¨¨
oleky ,dhnl olek o`yry e` ,zeler oleky xnelk ,dlrnl
ici s` wtqd iptny `vnp ,ze`hg dvgne zeler dvgn e` ,ze`hg
`ny e` dler o`k oi`e z`hg lkd dyr `ny ,d`vi `l dzaeg

`id ok lr ,z`hg o`k oi`e dler lkd dyräëéøö`iadlòaøà §¦¨©§©
ïéãéøt,dpei ipa ipye mixez ipy ,zeler,døãðìmixez dxcp `ny §¥¦§¦§¨

,dpei ipa dxcp `ny e`åcerì íézLzler,dúáBçxez,dpei oae §§©¦§¨¨
dzaeg zlera daiigzpe dxyk z`hgd dzid dzaeg owa `ny
,dpei oae xez `iadl dilr did oin dfi` reci oi`y oeike oin eze`n

åcerúçà úàhçdlrnl lkd dyr `ny ,dvxzy oin dfi`n §©¨©©
lkn dp`iadl `id dlekiy dne .llk z`hg d`iad `ly `vnpe
ipyd oind on dzaeg zler daxw `ny mixne` oi`e dvxzy oin
rawp owd oiny meyn ,oin eze`n z`hgd z` `iadl daiigzpe
z` `iadl dleki z`hgd dlqtpy oeike .dlera `le z`hga
xez] mizyay oin eze`n `idy dlerde ,dvxzy oin lkn z`hgd
dlerd eli`e ,dbef zak dlrz dzaegl d`ian `idy [dpei oae
`idy df lkn dlerde .bef oa dl oi`y meyn zlqtp dpey`xd
dpei ipa dyelye mixez dyely ,zecixt ray cer `iadl dkixv

.dvxzy oinn zg` cere
:oexg`d oicd lr zwlegd drc d`ian dpynd,øîBà éàfò ïadilr ¤©©¥

`iadl,úBàhç ézLlr `l rawp owd oiny `id ezrc .dpei oae xez §¥©¨
yeygl yie ,axwy oey`xd it lr `l` ,minkg zrck ,z`hgd it
z`hga daiigzpe ,dxyk `ide xg` oinn dzaeg zler daxw `ny

.mipind ipyn ze`hg izy `iadl dilr ok lre ,oin eze`n
o`ky myk ,daxd dyrp hrnn eay dnec lyna zniiqn dpynd
zenk ly aeig icil dribd dilr zlhen dzidy dphw zenkn

:daexneøîàL eäæ ,òLBäé éaø øîày ,li`d zece`éç àeäLk ¨©©¦§ª©¤¤¨§§¤©
å ,ãçà BìB÷eli`,äòáL BìB÷ úî àeäLëdray ea yiy epiidc ¤¨§§¤¥¦§¨

oipiwae .zelew(my),dray elew cvik' ,zyxtne dpynd dtiqen
ipy [miyer] eiwey izy[n] ,zexvevg izy [miyer] eipxw izy[n]
ixde .'zexepkl eirn ipa ,milapl eirn ,sezl [ynyn] exer .oililg
ipy ,zexvevg izy ,ezen xg` li`dn miyrpd dpibp ilk ray o`k

`lt xac df ixdy ,df lka dpynd zpeek .xepike lap ,sez ,mililg
,o`k xaca `veike ,eiiga xy`n ray it eizelew oipn li`d znyny
lk iptn dzre ,cala zecixt rax` zaiiegn dzid dligzny
siqedl dilr i`fr oaly cr ,cere cer `iadl dilr lhen zewitqd

.zetqep zecixt dpeny `iadle
ok lr ,da yxetnk ,ryedi iax ly ezrck zipyp ef dpyny oeik

lirl `pin` ded dzidy itk] xnel oi`(:fq)zkqna zeipyndy [
dlery dad` xa `c` ax dyxity dn itl ezrck `ly epyp oipiw
`iyewd zxfeg dzrne .z`hgl zktdp dhnl z`hgk ziyrpd

lirlc(my)ly exaqdk `ly gken my d`aedy oipiwa dpynay ,
da eyxtzpy ow d`iady dy`y my xn`py ,dad` xa `c` ax
dhnl zg` dyr odkde ,z`hgl zxg` dcixte dlerl zg` dcixt
,dl ie`xk zg` lk dyer `ed m` oigadl `la dlrnl zg`e
z`hgd z` dyry okziy oeik ,aey ef ow `iadl dilr wtqny
iax ixacly ,dywe .elqtp odizye dhnl dlerd z`e dlrnl
z` dyr m` s`y oeik ,z`hg zaeg ici d`vi i`ce `ld ryedi
.z`hg ziyrpe dlerd zkynp ,dhnl dlerd z`e dlrnl z`hgd
iax zrca dad` xa `c` ax ly exaqdk `ly giken df ixde

.ryedi
iax zrca dad` xa `c` ax ixaca dpiady dnn da zxfeg `xnbd

kynpd dlerdy ryedizvxzn .xac lkl z`hgl zktdp z
:`xnbdøîéàxnel lkezy dn lk -òLBäé éaø øîàcdlerdy ¥©§¨©©¦§ª©

,z`hg zeidl zktdp ,z`hg myl z`hg dyrnk dhnl ziyrpd
wx df ixdd÷etàì[d`ivedl-],äìéòî éãéîda yi df oiprl wxy §©¨¦¥§¦¨

mle` ,z`hg zxez÷qéîì[zelrl-]déìdilral -ìmy,äáBç §¦©¥§¨
,z`hg zaeg ici da `viyéîdf mb [m`d-]øîà.ryedi iax ¦¨©

ici da `vei z`hgl dktdpy dlerd lra oi` ezrcl mby ,xnelk
dhnl dlerd ziyrp xy`ky lirl dpyna x`ean ok lre ,ezaeg

.z`hg zaeg ici `vi `l

äðùî
dwilnay mipey mileqta dpc dpyndici lr serd dyrp izni` ,

drilad ziaa `nhne dxenb dliapk jk,xedh ser zlap oick
leqt oaxwdy s` `nhn epi` izni`e:

ïéìeñtä ìkycwnd ziaa dcearle÷ìnL,serd zepaxw z` ¨©§¦¤¨§
Bðéàå ,äìeñt ïú÷éìî[wlnpd serd oi`-],äòéìaä úéáa ànèî §¦¨¨§¨§¥§©¥§¥©§¦¨

red mzwilny oeiky ,`ed xacd mrhe .dxyk dwilnd oi`y s`dli
xhwen `ed ixde ecixedl oi` gafnd lr oaxwd dlr m`y df oiprl
dbixdk dpi`e ,dwiln zaygp `idy ixd ,leqta wlnpy s` eilr

.drilad ziaa `nhn serd oi` ok lre ,`nlra
:mipey mileqt ly mdipic z` zhxtn dpynd÷ìîoaxwd z` ¨©

,ìàîOa,oinia zeyridl dilry meyn `id dleqt dwilnyBà ©§Ÿ
oaxwd z` wlny,äìélazeceary itl dleqt dwiln `id s`y ©©§¨

m` oke ,meia `l` zeyrp opi` oaxwdèçLserïéleçycwed `ly] ¨©¦
[oaxwlíéðôa,dlik`a xeq` `edy ,dxfrdåser hgy m` ok ¦§¦§
íéLã÷n [oaxwl ycwedy]õeçadlik`a xeq` `ed s`y ,dxfrl ¨¨¦©

,elld zewilnde zehigyd lk oic ,dwilna `l` epic oi`y meyne
yúBànèî ïðéàolke`d z`.äòéìaä úéáadlile l`ny zewiln ¥¨§©§§¥©§¦¨

,ecxi `l elr m`y `ed opicy meyn drilad ziaa ze`nhn opi`
minrhdn ze`nhn opi` uega miycwe mipta oileg zehigye

oldl ex`aziy(.hq).`xnbae `ziixaa
serde ,llk dwiln zaygp dpi` dwilnd mda mixg` mipte`

:dxenb dliapk drilad ziaa `nhn÷ìîserd z`ïékña`lye ¨©§©¦
y e` ,oxetva wlniy epick÷ìîly seríéðôa ïéleç,dxfrdåok ¨©¦¦§¦§

wln m`seríéLã÷nõeça,dxfrlmeyn dwiln mzwiln oi`y ¨¨¦©
,`weec dxfra wlnpd miycw sera `l` zkiiy dwiln oi`y
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oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

d`iadyke dxcpl 'ce dzaegl zg` dzligzn cgi zeler yng `iadl dwwfed

`ny dxcpl melk dzyr `l cg` oinne dzaegl zg`e dxcpl zg` oipiw ipy

mr `al ezraew ixdy dl ibq `l cg` oinn ipy ow znlydae dxcpy oinn epi`

mipey`xd oipiw ipy d`iady oinn dcixte cg` oinn ow `iaz z"`e dzaeg oin

oixez m` p"nnc dzaeg zeler epnn axwy

d`iady oin mr oixez d`iad ixd dxcp

'a d`iad ixd dxcp dpei ipa m`e dzaegl

`l m` dzaeg epnn axwy oin mr dpei ipa

la` p"d mipey`xd on cg` lfeb lqtp

dler exiag oi` mdn cg` lqtpy eiykr

cgi dilr erawed zeler 'bc melk dl

eid cg` oin mipey`xd mipiw 'a m` jklid

oind eze`n 'b zeler 'd cer `iazy dkixv

cg`e dyexit wtql 'c xg` oinn 'ae

mr dzaeg zler `iadl drawy dzeriawl

`l` dici d`vie daxw xak dzaege dxcp

iptn dxcp mr oind eze`n `iadl dkixvy

:dzeriaw.ùù àéáú åéä ïéðéî éðùî íàå
dzaegl dligz axw oin dfi` zrcei dpi`y

dyexit wtq ly 'c mr oind eze`n `iazy

ipae xeze dyexit wtql dpei ipa ipye oixez izy yy `iaz jklid dzeriawl

:dacp `di xzid serde dzeriawl dpeiïúðúð.äðúð äî òåãé ïéàå ïäëìm`

olek m` dyr dn reci oi`e dfn cg` owe dfn cg` ow m`e dpei ipa m` mixez

'it` z`vi `ly z`vnp dhnl oiivge dlrnl oiivg e` dhnl olek e` dlrnl

o`k oi`e dhnl olek `ny e` z`hg o`k oi`e dlrnl olek `ny (dzcil ini)

:dler.äøãðì ïéãéøô 'ã ãåò àéáúù äëéøözlerl 'ae oipin ipyne dyexit wtql

oin dfi`n zrcei dpi`e eyrp dhnl olek mipey`xd `ny dpei oae xez dzaeg

mipey`xd `ny e` oin eze`n dler `iadl [dkixve] z`hgd xg` jled lkde

draw `ide dzaeg ici dz`vi oey`x axwy owae dhnl oiivge dlrnl oiivg

mr `iaz jklid did oin dfi` zrcei dpi`e dxcp mr oind eze`n dler `iadl

odn axwe eid oixez oey`x axwy ow m` jytp dnne dpei oae xez dyexit wtq

dzeriaw meyn dxcp mr xez eiykr d`ian `id ixd dzaegl `ide dlrnl dler

olek m`e ez`ian ixd dxcp mr dpei oa `iadl dilr rawede did dpei ipan m`e

eiykr d`ian `idy mizyn ixd oind eze`n dzler `iadl dkixve eyrp dhnl

:dacp ipyde odn cg` dl dlri dzaeglúàèçå.úçàdvxzy oin dfi`n `iaz

d`iady 'an dlerl epinn bef el ixde eyrp dlrnl olek mipey`xd `ny meyn

`iadl wcwcl dkixv oi` dzaeg zler daxw xaky t"r`e oipin 'an dzaeg

xg` jled lkd ixaqwc i`fr oac dilr ibiltc opaxl oey`xd oin eze`n z`hg

dze` el beefz zeler 'a eykr d`ian `id dgxk lre li`ed jklid z`hg

d`iady dy`dy (d"n a"t) mipiw zkqna ediizbelt opz ikdc diice epinny

z`hg xg` jled lkdc dpei oa dzler `iaze letkz dpei oa dz`hge xez dzler

:oey`xd xg` jled lkd xne` i`fr oa.úåàèç 'á øîåà éàæò ïái`fr oa

mipey`xd `ny `wetql `ki`c oeike oey`xd xg` jled lkd xn`c dinrhl

dpi` ixde oind eze`n dz`hg `iadl dkixv dler ici z`vi xake eyrp dlrnl

ge oipin 'an ze`hg izy `iaz jkitl did oin dfi`n zrceiopi` elld ze`h

xak `ny dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e e`a wtqd lr ixdy zelk`p

:zepey`xa dz`hg daxwàåäùë ãçà åìå÷ éç àåäùë åøîàù åäæ òùåäé ø"à
.'æ åìå÷ úîcg` lew `l` el oi` ig `edykc ixiinw li`ae dl yxtn mzd

oililg 'a eiwey 'a zexvevg 'a eipxw 'a dray elew cvik dray elew zn `edyke

zrcei dpi`e dlgz dxcpyk p"de zexepikl eirn ipa milapl miirn sezl exer

z`hgl zg`e dlerl zg` dzaegl 'ae oicixt 'c `l` dkixv `l dyxit dn

'x ixii`cn dzaegl 'ce dxcpl 'c `iadl dkixv oicixt 'c xak d`iady eiykre

:serd z`hg iedze jynz serd z`hg ziyrpe dkynp zxn` i`e dnezq `l` xyk oi`c zyxetne dnezq ow iab lirl ipzwe dxn` ryedi 'x oipiw n"y `da ryedi

.øîà éî äáåç íùì äéì ÷ñéîì äìéòî éãéî ä÷åôàì é"øàã øîéà:da dpiyy liaya z`hg ziyrp dler `dzy.ïéìåñôä ìë 'éðúî:i`n iiezi`l lk ibilt 'nba

.ïéàîèî ïðéàåb"d :dliap eed `l inp jklid ecxi `l elr m`y ozwiln ipd`e ycwa lqtpy itl ozxdhn ozwilnyïéàîèî ïðéà õåçá íéùã÷å íéðôá ïéìåç èçù
.äòéìáä úéááopixn` ipzw `lc mipta miycw hgye `xnba `ziixaa silick oi`nhn oi` mewn lka dhigy oi` miycw sera oke serl dhigy oi` miptac ab lr s`

:llkd dfa `iz`c 'nba.ïéëñá ÷ìî`edy iptn cilgn `edy iptn (:k sc oileg) oihgey lkda opixn`ck `ied `l dhigye opira odk ly envrac `ied `l dwilne
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y `nwezin `aa jdc dzaeg mr:draw `lya xitàåäùëcg` elew ig

`ly ze`ac rnyn zexvevgl eipxw (e"n b"t) oipiw zkqna yxtn .'f elew zn `edyk

degzynd `ng xa inx irac (mye .fn sc f"r) minlvd lk wxta rnyn oke sqkd on

unewdac dnize zexvevgl edn dipxw dndal

dzid zexvevg `ipz (.gk sc zegpn) dax

dyw `l `iddn edin sqk ly zyrd on d`a

zexyk eid `ly dyn lya mzdc i`d ilek

zkqnn dyw la` mzd rnynck zexecl

sqk ly zexvevg izye opzc (el sc) cinz

z"x uxize sqk lya zexecl s`c rnyn mcia

sqk lya mipdk ly eid zexvevg ipiipr ipyc

l"i cere xiy ilkl dnda ipxw lya miel lye

xtey epiid f"r zkqnce mipiwc zexvevgc

(.el sc zay) oiwilcn dna seqa xn`ck

ipzyi`c (.cl sc dkeq) lefbd alel wxtae

`xetiy `xetiy `zxvevg ediizdny

(.el sc zay) oiwilcn dna seqae `zxvevg

edine xtey zexvevgl d`xewy `ziixa `ki`

oaxw ixiykna ixii` dxf dcear zkqnac dyw

mzrwze aizkck zexvevga `l` xteya oirwez eid `l oaxwd lre mzd xn`ck

:(i xacna) mkinly igaf lre mkizeler lr zexvevgaøîéà(iel oa) ryedi x"`c

`peeb i`d ikc l"ie efn ef y"n dniz .xn` in daegl dil wqinl dlirn icin dwet`l

dxhwdl dvinw oia exqgy mixiye `veil zlren dwixfc (.ai sc) zegpnc w"t ogky`

sc) dlirnc w"ta (l"x) lebit zwixfe dlirn icin o`iven ozxhwde dlik`a oixeq`y

dyrpe dkynp `ziixe`cnc n"ie daeg myl dlr `lc b"r` dlirn icin `wtnc (:b

oi` ryedi 'x xaqwc l"ve daeg myl dler epi`c `id opaxc `zpwze dxenb z`hg

xicn iab (.hk sc) xifpa xn`ck `ziixe`c e`l dxfra oilege dxezd on serl dhigy

e`l sere dig `ziixe`c dxfra oileg xaqw inp i`e zevna ekpgl ick c"nl xifpa epa

d"t`e `ziixe`c xaqwc (:dt sc oileg) mcd ieqik 'ta y"x iab ogky`ck `ziixe`c
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wtqd lr d`a serd z`hgl `xw jixhvi` i`nl `ziixe`c e`l c"nl z"`e zetera

serd z`hgl `xw jixvne xifpa gkenck `ziixe`c e`l xn`c `pipg xa iqei 'x `dc
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קנג oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

d`iadyke dxcpl 'ce dzaegl zg` dzligzn cgi zeler yng `iadl dwwfed

`ny dxcpl melk dzyr `l cg` oinne dzaegl zg`e dxcpl zg` oipiw ipy

mr `al ezraew ixdy dl ibq `l cg` oinn ipy ow znlydae dxcpy oinn epi`

mipey`xd oipiw ipy d`iady oinn dcixte cg` oinn ow `iaz z"`e dzaeg oin

oixez m` p"nnc dzaeg zeler epnn axwy

d`iady oin mr oixez d`iad ixd dxcp

'a d`iad ixd dxcp dpei ipa m`e dzaegl

`l m` dzaeg epnn axwy oin mr dpei ipa

la` p"d mipey`xd on cg` lfeb lqtp

dler exiag oi` mdn cg` lqtpy eiykr

cgi dilr erawed zeler 'bc melk dl

eid cg` oin mipey`xd mipiw 'a m` jklid

oind eze`n 'b zeler 'd cer `iazy dkixv

cg`e dyexit wtql 'c xg` oinn 'ae

mr dzaeg zler `iadl drawy dzeriawl

`l` dici d`vie daxw xak dzaege dxcp

iptn dxcp mr oind eze`n `iadl dkixvy

:dzeriaw.ùù àéáú åéä ïéðéî éðùî íàå
dzaegl dligz axw oin dfi` zrcei dpi`y

dyexit wtq ly 'c mr oind eze`n `iazy

ipae xeze dyexit wtql dpei ipa ipye oixez izy yy `iaz jklid dzeriawl

:dacp `di xzid serde dzeriawl dpeiïúðúð.äðúð äî òåãé ïéàå ïäëìm`

olek m` dyr dn reci oi`e dfn cg` owe dfn cg` ow m`e dpei ipa m` mixez

'it` z`vi `ly z`vnp dhnl oiivge dlrnl oiivg e` dhnl olek e` dlrnl

o`k oi`e dhnl olek `ny e` z`hg o`k oi`e dlrnl olek `ny (dzcil ini)

:dler.äøãðì ïéãéøô 'ã ãåò àéáúù äëéøözlerl 'ae oipin ipyne dyexit wtql

oin dfi`n zrcei dpi`e eyrp dhnl olek mipey`xd `ny dpei oae xez dzaeg

mipey`xd `ny e` oin eze`n dler `iadl [dkixve] z`hgd xg` jled lkde

draw `ide dzaeg ici dz`vi oey`x axwy owae dhnl oiivge dlrnl oiivg

mr `iaz jklid did oin dfi` zrcei dpi`e dxcp mr oind eze`n dler `iadl

odn axwe eid oixez oey`x axwy ow m` jytp dnne dpei oae xez dyexit wtq

dzeriaw meyn dxcp mr xez eiykr d`ian `id ixd dzaegl `ide dlrnl dler

olek m`e ez`ian ixd dxcp mr dpei oa `iadl dilr rawede did dpei ipan m`e

eiykr d`ian `idy mizyn ixd oind eze`n dzler `iadl dkixve eyrp dhnl

:dacp ipyde odn cg` dl dlri dzaeglúàèçå.úçàdvxzy oin dfi`n `iaz

d`iady 'an dlerl epinn bef el ixde eyrp dlrnl olek mipey`xd `ny meyn

`iadl wcwcl dkixv oi` dzaeg zler daxw xaky t"r`e oipin 'an dzaeg

xg` jled lkd ixaqwc i`fr oac dilr ibiltc opaxl oey`xd oin eze`n z`hg

dze` el beefz zeler 'a eykr d`ian `id dgxk lre li`ed jklid z`hg

d`iady dy`dy (d"n a"t) mipiw zkqna ediizbelt opz ikdc diice epinny

z`hg xg` jled lkdc dpei oa dzler `iaze letkz dpei oa dz`hge xez dzler

:oey`xd xg` jled lkd xne` i`fr oa.úåàèç 'á øîåà éàæò ïái`fr oa

mipey`xd `ny `wetql `ki`c oeike oey`xd xg` jled lkd xn`c dinrhl

dpi` ixde oind eze`n dz`hg `iadl dkixv dler ici z`vi xake eyrp dlrnl

ge oipin 'an ze`hg izy `iaz jkitl did oin dfi`n zrceiopi` elld ze`h

xak `ny dlik`a oxizdl dwiln ozwiln oi`e e`a wtqd lr ixdy zelk`p

:zepey`xa dz`hg daxwàåäùë ãçà åìå÷ éç àåäùë åøîàù åäæ òùåäé ø"à
.'æ åìå÷ úîcg` lew `l` el oi` ig `edykc ixiinw li`ae dl yxtn mzd

oililg 'a eiwey 'a zexvevg 'a eipxw 'a dray elew cvik dray elew zn `edyke

zrcei dpi`e dlgz dxcpyk p"de zexepikl eirn ipa milapl miirn sezl exer

z`hgl zg`e dlerl zg` dzaegl 'ae oicixt 'c `l` dkixv `l dyxit dn

'x ixii`cn dzaegl 'ce dxcpl 'c `iadl dkixv oicixt 'c xak d`iady eiykre

:serd z`hg iedze jynz serd z`hg ziyrpe dkynp zxn` i`e dnezq `l` xyk oi`c zyxetne dnezq ow iab lirl ipzwe dxn` ryedi 'x oipiw n"y `da ryedi

.øîà éî äáåç íùì äéì ÷ñéîì äìéòî éãéî ä÷åôàì é"øàã øîéà:da dpiyy liaya z`hg ziyrp dler `dzy.ïéìåñôä ìë 'éðúî:i`n iiezi`l lk ibilt 'nba

.ïéàîèî ïðéàåb"d :dliap eed `l inp jklid ecxi `l elr m`y ozwiln ipd`e ycwa lqtpy itl ozxdhn ozwilnyïéàîèî ïðéà õåçá íéùã÷å íéðôá ïéìåç èçù
.äòéìáä úéááopixn` ipzw `lc mipta miycw hgye `xnba `ziixaa silick oi`nhn oi` mewn lka dhigy oi` miycw sera oke serl dhigy oi` miptac ab lr s`
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y `nwezin `aa jdc dzaeg mr:draw `lya xitàåäùëcg` elew ig

`ly ze`ac rnyn zexvevgl eipxw (e"n b"t) oipiw zkqna yxtn .'f elew zn `edyk

degzynd `ng xa inx irac (mye .fn sc f"r) minlvd lk wxta rnyn oke sqkd on

unewdac dnize zexvevgl edn dipxw dndal

dzid zexvevg `ipz (.gk sc zegpn) dax

dyw `l `iddn edin sqk ly zyrd on d`a

zexyk eid `ly dyn lya mzdc i`d ilek

zkqnn dyw la` mzd rnynck zexecl

sqk ly zexvevg izye opzc (el sc) cinz

z"x uxize sqk lya zexecl s`c rnyn mcia

sqk lya mipdk ly eid zexvevg ipiipr ipyc

l"i cere xiy ilkl dnda ipxw lya miel lye

xtey epiid f"r zkqnce mipiwc zexvevgc

(.el sc zay) oiwilcn dna seqa xn`ck

ipzyi`c (.cl sc dkeq) lefbd alel wxtae

`xetiy `xetiy `zxvevg ediizdny

(.el sc zay) oiwilcn dna seqae `zxvevg

edine xtey zexvevgl d`xewy `ziixa `ki`

oaxw ixiykna ixii` dxf dcear zkqnac dyw

mzrwze aizkck zexvevga `l` xteya oirwez eid `l oaxwd lre mzd xn`ck

:(i xacna) mkinly igaf lre mkizeler lr zexvevgaøîéà(iel oa) ryedi x"`c

`peeb i`d ikc l"ie efn ef y"n dniz .xn` in daegl dil wqinl dlirn icin dwet`l

dxhwdl dvinw oia exqgy mixiye `veil zlren dwixfc (.ai sc) zegpnc w"t ogky`

sc) dlirnc w"ta (l"x) lebit zwixfe dlirn icin o`iven ozxhwde dlik`a oixeq`y

dyrpe dkynp `ziixe`cnc n"ie daeg myl dlr `lc b"r` dlirn icin `wtnc (:b

oi` ryedi 'x xaqwc l"ve daeg myl dler epi`c `id opaxc `zpwze dxenb z`hg

xicn iab (.hk sc) xifpa xn`ck `ziixe`c e`l dxfra oilege dxezd on serl dhigy

e`l sere dig `ziixe`c dxfra oileg xaqw inp i`e zevna ekpgl ick c"nl xifpa epa

d"t`e `ziixe`c xaqwc (:dt sc oileg) mcd ieqik 'ta y"x iab ogky`ck `ziixe`c

daxnc (.gp :fp sc) oiyecwc a"ta dyxc `idd dil zile `ziixe`c e`l sere dig

wtqd lr d`a serd z`hgl `xw jixhvi` i`nl `ziixe`c e`l c"nl z"`e zetera

serd z`hgl `xw jixvne xifpa gkenck `ziixe`c e`l xn`c `pipg xa iqei 'x `dc

:ielz my` dndaa enk wtqd lr `iadl xninl `xw `z`c l"ie wtqd lr d`a
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dizeek dil xaqc l"ie xiykn dcedi iaxe leqt l`nya wln (:ck sc) a"ta lirl

`l dlr m` ycewa eleqty lkc sera dcedi 'x dcen p"` `cga dilr bilte `cga

`lc sera ediipin cg oigxk lr edine iaizk dndaa onwlc iherin `zlz jpdc cxi

:cxi `l dlr m` serc ileqt lk `nizèçù'nba .uega miycwe mipta oileg
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mzdc (:k sc) oilegc `nw 'ta ok xnel xyt` i`e oipniqd mcew xya aex jezgl

xg`lc qxhpewa 'it mzde xya aex jzegy jzrc `wlqc b"r` cilgn dil ixw
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`oifgeקנד mipya cenr gq sc ± oey`x wxtzereay

.ïðîæ øáòù äðåé éðáå ïðîæ òéâä àìù ïéøåúzwilnk edl eede oaxwl oiie`x opi`

leg) oihgey lkda `ipzc oilegmiphw dpei ipa miphw `le milecb oixez (.ak sc oi

oixiyk oixez izni`e mixezd ipa one dpeid on azke `xw hinzyi` `lc milecb `le

:x`evd aiaqy zadfen dvep eaidviyn oileqt dpei ipa izni`e eaidfiynúéîñðù
.äðéòjzgtl `p edaixwde xa` xqegn l"dc

oiprl zetera zexkfe zenz oi` opixn` ike

:opixn`wc `ed oiray oiwec.ùã÷á äìåñôù
:dlqtpe dxykda dxfrl d`ay'îâìàîù

.äìéìå:dlila e` l`nya wln.øæoicd `ede

:oileqtd lke lxre ope`l.íéøåôëä íåéálhp

dlile el`nya skd z`e epinia dzgnd z`

dxiykd dil ogky`c `py i`n inp

:mixcte mixai`a dligzkl.áéúë øæòìà
:akrl dweg aizke dzhigya÷ãá éùã÷ã

.àéä úéáädly zecear oi` jgxk lre

:dcear zeaeyg.äîáî óìéðåda xyk xfdy

dnaa oedik oi`c dligzkl zeter welnl

oeike (.biw sc onwl) `xza 'ta opzck

`nlra dligzkl dxiykd dil ogky`c

:dliap icin o`k xdhiïðéôìé àì äîáî
.ùã÷îá:ycwn iabl `id legk dnacéáøå

úéáá àîèî åðéà øæ ÷ìî øîà ïðçåé
.äòéìáä:dnan opitlic.àîèî ïéëñ`lc

ogky` `l dzeekce `id dhigy `le dwiln

:dxiykd.íéðôá íéùã÷ úèéçù ééåúéàì
:dl opz `l 'ipznac `inhn `lcàììë
.õåçá ïéìåç ú÷éìî ééåúéàì àôéñã`inhnc
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úéîñéðùå(:ck sc) oiyeciwc w"ta dl opihrnne xa` xqegnc dhhgpy epiid .dipir

qxhpewa yxity enk `le dtb yaiyl hxt serd lk `le serd on aizkcn

opiyxcck xeq` gp ipal elit` `d xa` xqegnl `xw l"l z"`e jzgtl `p edaixwd meyn

i`c l"ie dly mixai` iy`x oiigy dnda `ad (:d sc) f"rc w"te (.fhw sc) `xza 't onwl

ipac `xw opinwen ded l`xyia `xw aizkc e`l

'c 'ta xn`ck gp ipal `le l`xyil gpzezin

`le gp ipal dxn`py devn lk (.hp sc oixcdpq)

p"` gp ipal `le dxn`p l`xyil ipiqa zipyp

zetera men lra ixzyi`c oeikc `pin` ded

xa` xqegn 'it` ixzyi` dndan ith l`xyil

`wecc gp ipaa aizkc igd lkn opinwen ded p"`

:l`xyil men da xq`py epivny dnda

øîà`ibeq jd dlek .'ek dlile l`ny ax

dlile l`nye 'ipzna ziyixtck y"xk

oikqe xfe ecxi `l elr m`c oi`nhn oi`c

leqt rxi`c oeikc y"xl (ecxi) [`]oi`nhnc

oi`c ecxie inc oepiwpgc enk [dhigy mcew]

eleqty lke ilka ycwzp `ly ycewa oleqt

hgypyn leqt rxi`y epiid cxi `lc ycewa

qxhpewa 'ity enk `le ilk zyecwa ycwzpe

eleqt oi` (.ct sc) ycwn gafnd 'ta onwl

oebk dxfrl ez`ia mcew leqt rxi`y ycewa

xninl `ki` i`n dxfra raxpc raxpe raex

y"xl cxzc dlirna l"x mexc zhigyc cere

dwilna xf d"dc raxpe raex y"x `wec e`le

xninl irac i`nl jigxk lrc [a]cxz dvinwae

dlile l`nye y"xl cxz mexc zhigyc dax

ecxi `l elr m`e drilad ziaa oi`nhn oi`c

zi`c l`ny `kd yxtnck mewn lka `nrh

mixai`l dlile mixetkd meia 'xykd dil

dil zi`c b"r` dlil hrnn dcedi iaxe mixcte

oi`c hrnne 'xykd l"d inp l`nye 'xykd

`zlzc meyn mixac 'b `l` hrnn `lc xnel

mexcc l"ie miycw x`ya xyk inp mexc [b]enyl `ly z`hge gqtl dcedi iaxl mexc zhigy oia dne z"`e mexc zhigy oke dcedi 'xl cxz men lrae xf dwln `dc iaizk iherin

oiprl edl deeyn (:e sc) zegpnc w"tae l`ny leqtk xf leqt ied `l axlc rnyn `kdc z"`e cxzc y"xl dax xnel dvex did `nrh i`dne mewn ileqt ediiexzc uega hgypl inc

oeyl `dc ycewa `nlra xyk eleqty lk epiid ycewa eleqty lkc yexit l"p d"dbd .olek oileqtd lka `xiza oa dcedi 'x xykn `dc xykda ielz oi` mzdc l"ie xifgi unw m`

xyk ol ixdy xyk mca ol edl yxtn [c](.`p sc) d"t lirle `nlra mixyk okid ecxi `ly mze` lkl yxtn inp mzde ecxi `l elr m` iab (.ct sc) ycwn gafnd 'ta onwl opz df

zwiln xn`c opgei 'xe `nlra 'xiykd dil zilc oi`nhn oikqe xfe mixcte mixai`a dlile k"deia 'xiykd dil zi`c `nhn epi`c l`ny y"n yxtn inp `zrnyae edlek oke mixeni`a

dil zgkyn i` inp opaxle zetera xyke li`ed oiray oiweca r"xl cxz `lc men zlra dnda oke dnaa e` dhigya e` `xiykd dil zi`c meyn d`nhn oi` xf`xiykd dndaa

xyky xyk mca ol dn iptn xne` envra dcedi 'xc `de `xiykd edl zilc ecxi mi`lke opz` iab opz ikdle ycewa eleqt epiidc `nla `xiykd ira inp oerny iaxle cxz `l

`xiykd gkync oeik [e]yyeg epi`c y"x oxiyknc 'ba ecxi xn`w ikdle `l mc zecear la` dnan e` dligzkln [d]opitli zecear x`yc iiexe`l xyaa [xyky] oixeni`a [ole] oixeni`a

sern dnda silic r"xl 'it` y"xl 'it` cxi [f]dtixhe cxi `l uegay miptay dhnly dlrnly ikdle oxiykdn 'it` mc zecearn dcedi 'x sili xity mc zecear la` mewn meya

jka ezeevnn exykda `ly mbe sern dnda itli `l izxzc l"i k"deic xykdn cxi `l l`ny opitli `d jka ezeevn mzd uxzz m` dwilna dtixh sera `xiykd ogky`c b"r`

oi`nhn oi` k"`e miptay enk [h]`le r"p yecwd epiax epl yxit oky il dnecnke dhigy mcew rxi` `l [g]eznbec epi`y dwlinn dtixh oebk dhigy mcew ly leqt opitli `l inp i`

miycw ser zhigye ediieexzl edl dncn inp (:a sc) dlirn yixae dl opz ediieexz iab ycewa eleqty lkc `pyil `dc `ilz `da `d [i]ecxi `l elr m` mbe drilad zia` micba

[k]a"ta `zi`ck uega aiig did mipta ecxi `l m`e uega ok ixg` edlrd m` dil xhtc (.`iw sc onwl) dlrnde hgeyd wxta gkenck cxzc b"r` oi`nhn oi` jenqa opixn`c mipta

cxi `l dlrnl dhnly mince milw miycwc `xiykd dil zi`c b"r` (:a sc) dlirnc w"t dcedi iaxl ecxic mexc zhigya opixn`c `de oi`nhn oi` xninl jenqa `xw `ki` mzd

ogky` `lc men lra yxity i"yxitk l"v oi` [l]d`nhn oi` jenqa xn`wc leqt zwilne inc edpiwpgc o`nk eede ueg hgeyk iaiyg onewnl ueg ozhigyc oeik n"n dcedi 'xl s`

e` `nh e` ope` e` epiid leqt zwiln la` dnaa exzed `l oky oday deyd cvdl dn jixtc (.fh sc) a"t yix lirl (gkenc) ogky`ck dnaa elit`e dcearl xyky men lra odk

:j"exa .obedk dhigyd lk ziyrp xakc meyn ecxi `l x`evd on dnc jtype `nlra ixzyi`c xg` leqtúéàãoeik `l` mixa` zkleda xninl ivn ded .k"deia dxiykd dil

:dihwp dxtk akrnc dceara k"dei gkyncéçùäè:(:ci sc) w"t seqa lirl izyxit .`id dcear e`l

óìéðådgpn oi`c (.hq sc onwl) c"nk `iz`c iiepyl ivn dede `xiykd dil zi`c oeik inp xf k"` `xiykd dil zi`c meyn ycewa eleqt oi`c b"r` dlil zxyknc oeik 'it .dnan

`xiykd `ki`c oeik zetere dgpn 'it` opitli dnan `tli i`c dil rnyn `nye dgpn yic c"nk `iz`c dicicl `iyw `l opgei iaxk dinwl `ipzc `ziixae dnaa zetere

:xfl `dinéëåipyne y"x oky lk dnan sili xingnc dcedi 'xc oeik n"n (:ct sc onwl) ycwn gafnd 'ta dcedi 'xk `ziixa jdc b"r` .'ek `veil oipn `ipzde sili `l dnan `niz

:mexc zhigy oke dnc `vie dlila dhgyp hrnn `dc dcedi 'x sili `l mcd zcear edin dnaa `l` xykd dil zilc b"r` xykd el yiy xac lk opiaxnc jinq dlerd zxez z`f`

àìàoky lk d`nhn dpi` cxz dcedi iaxlc dlil zwilnc ez` xnege lwn `dc oizipzna ipz `lc enyl `lye enewnl uege epnfl ueg iiez`l xninl `kile .i`n iiez`l axl

:enhn `lc dcedi 'xl cxz `lc jpd
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,dtb äLáiL ,ïpîæ øáòL äðBé éðáe ,ïpîæ òébä àlL ïéøBz¦¤Ÿ¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¨§¨©¨
.äòéìaä úéáa ànèî ,dìâø äòè÷pLå ,dðéò úéîñéðL¤¦§¥¥¨§¤¦§§¨©§¨§©¥§¥©§¦¨
.äòéìaä úéáa ànèî Bðéà ,LãBwa BìeñtL ìk ,ììkä äæ¤©§¨¨¤§©¤¥§©¥§¥©§¦¨

:äòéìaä úéáa ànèî ,LãBwa Bìeñt äéä àìàøîâ Ÿ¨¨§©¤§©¥§¥©§¦¨
øæ .äòéìaä úéáa ïéànèî ïéà ,äìéìå ìàîN ,áø øîà̈©©§Ÿ§©§¨¥§©§¦§¥©§¦¨¨
úéàc ,ìàîN àðL éàî .äòéìaä úéáa ïéànèî ,ïékñå§©¦§©§¦§¥©§¦¨©§¨§Ÿ§¦
äøéLëä déì úéà ,äìéìå .íéøetkä íBéa äøéLëä déì¥¤§¥¨§©¦¦§©§¨¦¥¤§¥¨
.äèéçLa äøéLëä déì úéà ,énð øæ .íéøãôe íéøáéàa§¥¨¦§¨¦¨©¦¦¥¤§¥¨¦§¦¨
úèéçL ,àøéæ éaø øîàäå ,àìå .àéä äãBáò åàì ,äèéçL§¦¨¨£¨¦§Ÿ§¨¨©©¦¥¨§¦©
éðàL .'äweç'å øæòìà ,dìò áø éåçîe .äìeñt ,øfa äøẗ¨©¨§¨©§¥©£¨¤§¨¨§¨¨¦
éLã÷ .àeä ïëc ìk àìå .àéä úéaä ÷ãa éLã÷c ,äøẗ¨§¨§¥¤¤©©¦¦§Ÿ¨§¥¨§¥
áø øîà .àéòaéî ,çaæî éLã÷ .äpeäk eòa ,úéaä ÷ãa¤¤©©¦¨§¨¨§¥¦§¥©¦©§¨¨©©
åàìc ,íéòâð úBàønà äåäc éãéî ,éãéà áøc déøa àLéL¦¨§¥§©¦¦¦¦©£¨©©§§¨¦§¨
éìé àì ,äîaî .äîaî óìéðå .äpeäk àéòáe àéä äãBáò.ó £¨¦¨£¨§¨§¥©¦¨¨¦¨¨Ÿ¨¦

àöBé éøäL ,ãøé àì äìò íàL àöBiì ïépî ,àéðúäå ,àìå§Ÿ§¨©§¨¦©¦©¥¤¦¨¨Ÿ¥¥¤£¥¥
éîñ ,'äìBòä úøBz úàf'à ,àpz .äîaa øLkéaøå .déì C ¨¥©¨¨©¨©Ÿ©¨¨¨¦¥§©¦

ànèî ïékñ ,äòéìaä úéaà ànèî ïéà øæ ,øîà ïðçBé¨¨¨©¨¥§©¥©¥©§¦¨©¦§©¥
.äìeñt ïú÷éìî ,e÷ìnL ïéìeñtä ìk ,ïðz .äòéìaä úéaà©¥©§¦¨§©¨©§¦¤¨§§¦¨¨§¨

.äìéìå ìàîN ééeúéàì (åàì) .éàî ééeúéàì 'ìk' ,áøì àlà .øæ ééeúéàì ,'ìk' ,ïðçBé éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¨¨¨§¦¥¨¤¨§©¨§¦¥©§¦¥§Ÿ§©§¨
,LãBwa Bìeñt äéäL ìk ,ììkä äæ ,òîL àz .Løôî øãäå éðz .éðz÷ àéãäa ,äìéìå ìàîN§Ÿ§©§¨§¤§¨¨¨¥¨¥§¨©§¨¥¨§©¤©§¨¨¤¨¨§©¤
.éàî ééeúéàì ,áøì àlà .øæ ééeúéàì 'ìk' ,ïðçBé éaøì àîìLa .äòéìaä úéaà íéãâa ànèî Bðéà¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨¦§¨¨§©¦¨¨¨§¦¥¨¤¨§©§¦¥©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migaf(ipy meil)

epaxwl `iad m` okeïéøBzmiphwLoiicrïpîæ òébä àldaxwdl ¦¤Ÿ¦¦©§©¨
äðBé éðáemilecbïpîæ øáòLxqgpy [lfeb-] dcixt oke ,daxwdl §¥¨¤¨©§©¨

oebk ,dixai`n cg`dtb äLáiL,[dtpk-]äòè÷pLå äðéò úéîñéðL ¤¨§¨©¨¤¦§¥¥¨§¤¦§§¨
,dìâøzewilnd lk ,daxwdl dlqtp el` lkn cg` rxi` m`y ©§¨

serd ok lre ,llk zewiln opi` elldäòéìaä úéáa ànèî. §©¥§¥©§¦¨
:xacay llkd z` zx`an dpyndììkä äæzia z`neh oica ¤©§¨

,driladìkleqt serBìeñtLdyrp,LãBwadid envr cvny Ÿ¤§©¤
,eizeceara lqtp la` xyk,äòéìaä úéáa ànèî Bðéàser lke ¥§©¥§¥©§¦¨

y leqt,LãBwa Bìeñt äéä àì,envr cvn `ed eleqty xnelk Ÿ¨¨§©¤
äòéìaä úéáa ànèî.serdy ,dlila e` l`nya wlnpy ser jkle §©¥§¥©§¦¨

meyn ,drilad ziaa `nhn epi` ,zeleqt eizeceary `l` did xyk
did m` eli`e .cxi `l gafnd lr dlri m`y dlired ezwilny
`edy ,xa` xqegn didy e` mpnfa `ly dpei ipae mixezn serd
,cxi gafnd lr dlr m`e dwiln ezwiln oi` ,envr cvn leqt

.drilad ziaa `nhne
hgypy miycw sere mipta hgypy oileg ser mby dpyna xn`p
'ycewa eleqt' llka mpi`y s`e ,drilad ziaa mi`nhn mpi` uega
`xnba cgein cenil jk lr yiy meyne ,ecxi gafnd lr elr m`e

oldl(.hq)eleqty s` ,drilad ziaa `nhn oikqa wlnpy ser s` .
`l eli`ke llk dwiln dpi` oikqa dwilny meyn ,eizeceara `ed

.dliap lkk `nhn `edye cxi dlr m`y epic ok lre ,wlnp

àøîâ
:xf zwiln oic,áø øîàa wlnpy serå ìàîNa wlnpy ser,äìéì ¨©©§Ÿ§©§¨

,äòéìaä úéáa ïéànèî ïéàmzwilny meyne ,dpyna xen`ke ¥§©§¦§¥©§¦¨
icia wlnpy ser eli`e ,ecxi `l gafnd lr elr m`y dwilnøæ̈

odk epi`yåa wlnpy serïékñ,odkd ly epxetva `leïéànèî §©¦§©§¦
,äòéìaä úéáa,ecxi gafnd iab lr elr m`e dwiln mzwiln oi`y §¥©§¦¨

ziaa `nhn epi` oikqa wlnpy seryxtzp xaky itk drilad
.edenk epic xf icia wlnpy sere ,dpyna

:`xnbd dywn .ax ixac z` zxxan `xnbdàðL éàîdpey dn ± ©§¨
a dwilnìàîNgafnd iab lr serd dlr m`e ,dwiln zaygp `idy §Ÿ

meyn `ed xacd mrh `ld ,cxi `ldéì úéàcdf leqtl [el yiy-] §¦¥
l`nya dcear lyäøéLëä[`ede ,xyk `ed eay ote`-]íBéa ¤§¥¨§

,íéøetkä,zxehw xihwdl miycwd iycw zial qpkp odkd xy`ky ©¦¦
ote` epivny oeike ,el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhep `ed
serd m` ok lre ,xenb leqt df oi`y `vnp ,dxyk l`nya dceary

,cxi `l ,gafnd lr dlr l`nya wlnpyådwiln dpey recn ok §
aäìéì,cxi `l gafnd iab lr serd dlr m`e ,dwiln zaygp `idy ©§¨

c meyn `ed xacd mrh `lddéì úéàly df leqtl [el yiy-] ¦¥
dlila dcearäøéLëä[`ede ,xyk `ed eay ote`-]íéøáéàaly ¤§¥¨§¥¨¦

zeleríéøãôeepivny oeike ,dlila miaxw mdy zepaxw x`y ly §¨¦
dlila dzyrpy dwiln mby cenll yi ,dlila zeyrpd zecear
lr dlr dlila wlnpy serd m` ok lre ,xenb leqt zaygp dpi`

zwiln ly leqtl `ld ,dywe ,cxi `l ,gafndénð øæ[ok mb-] ¨©¦
y ep`vndéì úéàzexf leqtl [el yiy-]äøéLëä`ed eay ote`-] ¦¥¤§¥¨

[`ede ,xyk,äèéçLa`l dnle ,oaxwl zenda hegyl xyk xf mby ¦§¦¨
exf leqty dfn cenll yiy xn`pm` ok lrye xenb leqt epi` z

xf zwiln ok m`e ,cxi `ly ,xf ici lr wlnpy ser gafnd lr dlri
:`xnbd zvxzn .z`nhny ax xn` dnle ,drilad ziaa `nhz `l
meyn ,lw leqt `ed zexf leqty xfa dxykd dhigyn cenll oi`

y meyn df ixd da xyk xfy dny,àéä äãBáò åàì äèéçLokle §¦¨¨£¨¦
.men lrae minz ,xfe odk ,mc` lka dxyk `id

:`xnbd dywnåm`dàì,`id dcearøîàäå[xn` `lde-]éaø §Ÿ§¨¨©©¦
äøt úèéçL ,àøéædnec`äìò áø éåçîe ,äìeñt ,øfad`xde ± ¥¨§¦©¨¨©¨§¨©§¥©¨¨

dnec` dxt zyxta xen`d meyn xacd mrhy jk lr axhi xacna)

(bl` Dz` mYzpE'øæòìàhgWe dpgOl uEgn l` Dz` `ivFde odMd §©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦Ÿ¨¤¦©©£¤§¨©
,'eiptl Dz`åmy xn`p,'äweç'xn`py(a weqt my)dxFYd zTg z`f' Ÿ¨§¨¨§¨Ÿª©©¨

dOc` dxt Lil` Egwie l`xUi ipA l` xAC xn`l 'd dEv xW £̀¤¦¨¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¦§¥¤¨¨£ª¨
,akrn my xen`dy cnln 'dweg' xn`py mewn lke ,'dninYixd §¦¨

recn ,dcear dpi` dhigyy xn`p m`e .dxtd z` hgey odk wxy
:`xnbd zvxzn .xfa dleqt `idéðàLzhigy [dpey-]äøt ¨¦¨¨
meyn ,`weec odk dkixvy ,dnec`,àéä úéaä ÷ãa éLã÷cda oi`e §¨§¥¤¤©©¦¦

.gafnl sebd zyecw
:`xnbd dywnàeä ïëc ìk àìå,xnege lw df oi` m`de ± §Ÿ¨§¥

m` ixdy,úéaä ÷ãa éLã÷,dnec` dxt enkeòamikixv-] ¨§¥¤¤©©¦¨
[mdäpeäk,mzhigya,çaæî éLã÷,mipdka mzcear xwiry §¨¨§¥¦§¥©

àéòaéî,oky oeike .mzhigya odk ekxhviy [xnel jixv ike-] ¦©§¨
dliwd ok it lr s`e ,mzhigya odk mikixv eid gafn iycw mby
oiicr ,odk dxezd dkixvdy dwilna mby cenll yi ,jka dxez
cxz `l gafnd lr dzlr m`y oiprl dxyk xfa dwiln `dz

:`xnbd zvxzn .drilad ziaa `nhz `leàLéL áø øîà̈©©¦¨
,éãéà áøc déøadxt zhigya odk dxezd dkixvdy dn §¥§©¦¦

,dnec`íéòâð úBàønà äåäc éãéîzii`xl dneca df ixd ± ¦¦©£¨©©§§¨¦
mirbpàéä äãBáò åàìc,ef dii`xez`f lkaàéòá[dkixv-] §¨£¨¦¨£¨
,äpeäkmeyn df oi` dxt zhigya odk dxez dkixvdy dn s`e §¨

oi`e ,odka didiy jxvpy `ed xg` oipr `l` ,dcear `idy
ll xyt` i` dzrne .zepaxwa dhigy lr xac dpnn cenllcen

,zepaxw zhigya xf xykedy dnn lw leqt `ed zexf leqty
.dcear dpi`y oeik

:`xnbd zl`eyóìéðåm`y oiprl ,xfa dwiln xiykdl [cnlpe-] §¥©
,drilad ziaa `nhz `lye cxz `l dzlrîmiaxwd zeter zwiln ¦

aäîa:`xnbd daiyn .xfa dxyk `idyîzepaxwéìé àì äîaó ¨¨¦¨¨Ÿ¨¦
dnad zyecwy meyn ,ycwna miaxwd zepaxwl [cenll oi`-]

.ycwnd zyecw itlk llk dyecw zaygp dpi`
:`xnbd dywnåm`dàì,dnaa miaxwd zepaxwn micnl,àéðúäå §Ÿ§¨©§¨
àöBiì ïépî,jka lqtpy s`y ,dxfrl ueg zepaxwd ixeni`níàL ¦©¦©¥¤¦

äìògafnléøäL ,ãøé àìdy epivnàöBéenewnl uegnøLk ¨¨Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥
,äîaa`ed ycwna `vei leqty `vnpe ,llk df leqt da oi`y ©¨¨

.dfn df micnly ixd .cxi `l gafnd lr dlr m` ok lre ,lw leqt
d :`xnbd zvxznàpz`ziixaaéîñ 'äìBòä úøBz úàf'àdéì C ©¨©Ÿ©¨¨¨¦¥

'dlerd zxez z`f' weqtd lr -(a e `xwie)'zxez'y ,eixac z` jnq
md elit`y ,gafnl milerd lkl zg` dxez zzle zeaxl `a
lre ,mleka df oic `di `ly hrnl `a 'z`f'e ,ecxi `ly ,mileqt
,`vei leqtk ,dwilne dhigy xg` lqtpy lky xnele wlgl yi ok
dwilna e` dhigya lqtpy e` ,oda ycwzp xaky xg` lqtpy
dlr m` ,dlile l`ny leqtk ,xg` mewna xzid el yi j` onvr
,xf zwilne .`nlra jnqk `l` 'dna' `pzd hwp `le ,cxi `l
,xg` mewna xzid dl oi`e ,oaxwd ycwzpy mcew rxi` dleqty

.drilad ziaa z`nhn `ide cxzy dpic
:xf zwiln oica ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨

,øîàewlny ser,äòéìaä úéaà ànèî ïéà øæcenll yiy meyn ¨©¨¥§©¥©¥©§¦¨
dnay axk xaeq opgei iax oi`e] da dxyk xf zwilny dnan

a wlnpy ser wxe ,[ycwnd itlk leg zaygpúéaà ànèî ïékñ©¦§©¥©¥
,äòéìaä.xg` mewna xykd oikqa dwilnl oi`y oeik ©§¦¨

:epizpyn ixac z` ax yxti cvik dpc `xnbdïðz,epizpynaìk §©¨
äìeñt ïú÷éìî e÷ìnL ïéìeñtä.drilad ziaa `nhn epi`e ©§¦¤¨§§¦¨¨§¨

:`xnbd zl`eyàîìLadpynd ixac mipaen ±,ïðçBé éaøìdn ¦§¨¨§©¦¨¨
dpynd dxn`y,'ìk'`aééeúéàì[zeaxl-]øæs`y xnele ,wlny ¨§¦¥¨

z`nhn dpi` jkle ,cxz `l dzlr m`y oiprl `id dwiln ezwiln
,drilad ziaaáøì àlà,llk dwiln dpi` xf zwilny xaeqd'ìk' ¤¨§©¨
.éàî ééeúéàì:`xnbd zvxzn(åàì)ééeúéàìdzyrpy dwiln §¦¥©§¦¥

ae ìàîNa dzyrpy dwiln,äìéìze`nhn opi` zeleqt ody s`y §Ÿ©§¨
.drilad ziaa
:`xnbd dywnéðz÷ àéãäa äìéìå ìàîNdpyna exn`p ± §Ÿ§©§¨§¤§¨¨¨¥

zvxzn .dxn`y llka mllekl dpynd dkxved dnle ,yxetna
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migaf(ipy meil)

epaxwl `iad m` okeïéøBzmiphwLoiicrïpîæ òébä àldaxwdl ¦¤Ÿ¦¦©§©¨
äðBé éðáemilecbïpîæ øáòLxqgpy [lfeb-] dcixt oke ,daxwdl §¥¨¤¨©§©¨

oebk ,dixai`n cg`dtb äLáiL,[dtpk-]äòè÷pLå äðéò úéîñéðL ¤¨§¨©¨¤¦§¥¥¨§¤¦§§¨
,dìâøzewilnd lk ,daxwdl dlqtp el` lkn cg` rxi` m`y ©§¨

serd ok lre ,llk zewiln opi` elldäòéìaä úéáa ànèî. §©¥§¥©§¦¨
:xacay llkd z` zx`an dpyndììkä äæzia z`neh oica ¤©§¨

,driladìkleqt serBìeñtLdyrp,LãBwadid envr cvny Ÿ¤§©¤
,eizeceara lqtp la` xyk,äòéìaä úéáa ànèî Bðéàser lke ¥§©¥§¥©§¦¨

y leqt,LãBwa Bìeñt äéä àì,envr cvn `ed eleqty xnelk Ÿ¨¨§©¤
äòéìaä úéáa ànèî.serdy ,dlila e` l`nya wlnpy ser jkle §©¥§¥©§¦¨

meyn ,drilad ziaa `nhn epi` ,zeleqt eizeceary `l` did xyk
did m` eli`e .cxi `l gafnd lr dlri m`y dlired ezwilny
`edy ,xa` xqegn didy e` mpnfa `ly dpei ipae mixezn serd
,cxi gafnd lr dlr m`e dwiln ezwiln oi` ,envr cvn leqt

.drilad ziaa `nhne
hgypy miycw sere mipta hgypy oileg ser mby dpyna xn`p
'ycewa eleqt' llka mpi`y s`e ,drilad ziaa mi`nhn mpi` uega
`xnba cgein cenil jk lr yiy meyne ,ecxi gafnd lr elr m`e

oldl(.hq)eleqty s` ,drilad ziaa `nhn oikqa wlnpy ser s` .
`l eli`ke llk dwiln dpi` oikqa dwilny meyn ,eizeceara `ed

.dliap lkk `nhn `edye cxi dlr m`y epic ok lre ,wlnp

àøîâ
:xf zwiln oic,áø øîàa wlnpy serå ìàîNa wlnpy ser,äìéì ¨©©§Ÿ§©§¨

,äòéìaä úéáa ïéànèî ïéàmzwilny meyne ,dpyna xen`ke ¥§©§¦§¥©§¦¨
icia wlnpy ser eli`e ,ecxi `l gafnd lr elr m`y dwilnøæ̈

odk epi`yåa wlnpy serïékñ,odkd ly epxetva `leïéànèî §©¦§©§¦
,äòéìaä úéáa,ecxi gafnd iab lr elr m`e dwiln mzwiln oi`y §¥©§¦¨

ziaa `nhn epi` oikqa wlnpy seryxtzp xaky itk drilad
.edenk epic xf icia wlnpy sere ,dpyna

:`xnbd dywn .ax ixac z` zxxan `xnbdàðL éàîdpey dn ± ©§¨
a dwilnìàîNgafnd iab lr serd dlr m`e ,dwiln zaygp `idy §Ÿ

meyn `ed xacd mrh `ld ,cxi `ldéì úéàcdf leqtl [el yiy-] §¦¥
l`nya dcear lyäøéLëä[`ede ,xyk `ed eay ote`-]íBéa ¤§¥¨§

,íéøetkä,zxehw xihwdl miycwd iycw zial qpkp odkd xy`ky ©¦¦
ote` epivny oeike ,el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhep `ed
serd m` ok lre ,xenb leqt df oi`y `vnp ,dxyk l`nya dceary

,cxi `l ,gafnd lr dlr l`nya wlnpyådwiln dpey recn ok §
aäìéì,cxi `l gafnd iab lr serd dlr m`e ,dwiln zaygp `idy ©§¨

c meyn `ed xacd mrh `lddéì úéàly df leqtl [el yiy-] ¦¥
dlila dcearäøéLëä[`ede ,xyk `ed eay ote`-]íéøáéàaly ¤§¥¨§¥¨¦

zeleríéøãôeepivny oeike ,dlila miaxw mdy zepaxw x`y ly §¨¦
dlila dzyrpy dwiln mby cenll yi ,dlila zeyrpd zecear
lr dlr dlila wlnpy serd m` ok lre ,xenb leqt zaygp dpi`

zwiln ly leqtl `ld ,dywe ,cxi `l ,gafndénð øæ[ok mb-] ¨©¦
y ep`vndéì úéàzexf leqtl [el yiy-]äøéLëä`ed eay ote`-] ¦¥¤§¥¨

[`ede ,xyk,äèéçLa`l dnle ,oaxwl zenda hegyl xyk xf mby ¦§¦¨
exf leqty dfn cenll yiy xn`pm` ok lrye xenb leqt epi` z

xf zwiln ok m`e ,cxi `ly ,xf ici lr wlnpy ser gafnd lr dlri
:`xnbd zvxzn .z`nhny ax xn` dnle ,drilad ziaa `nhz `l
meyn ,lw leqt `ed zexf leqty xfa dxykd dhigyn cenll oi`

y meyn df ixd da xyk xfy dny,àéä äãBáò åàì äèéçLokle §¦¨¨£¨¦
.men lrae minz ,xfe odk ,mc` lka dxyk `id

:`xnbd dywnåm`dàì,`id dcearøîàäå[xn` `lde-]éaø §Ÿ§¨¨©©¦
äøt úèéçL ,àøéædnec`äìò áø éåçîe ,äìeñt ,øfad`xde ± ¥¨§¦©¨¨©¨§¨©§¥©¨¨

dnec` dxt zyxta xen`d meyn xacd mrhy jk lr axhi xacna)

(bl` Dz` mYzpE'øæòìàhgWe dpgOl uEgn l` Dz` `ivFde odMd §©¤Ÿ¨¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦Ÿ¨¤¦©©£¤§¨©
,'eiptl Dz`åmy xn`p,'äweç'xn`py(a weqt my)dxFYd zTg z`f' Ÿ¨§¨¨§¨Ÿª©©¨

dOc` dxt Lil` Egwie l`xUi ipA l` xAC xn`l 'd dEv xW £̀¤¦¨¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¦§¥¤¨¨£ª¨
,akrn my xen`dy cnln 'dweg' xn`py mewn lke ,'dninYixd §¦¨

recn ,dcear dpi` dhigyy xn`p m`e .dxtd z` hgey odk wxy
:`xnbd zvxzn .xfa dleqt `idéðàLzhigy [dpey-]äøt ¨¦¨¨
meyn ,`weec odk dkixvy ,dnec`,àéä úéaä ÷ãa éLã÷cda oi`e §¨§¥¤¤©©¦¦

.gafnl sebd zyecw
:`xnbd dywnàeä ïëc ìk àìå,xnege lw df oi` m`de ± §Ÿ¨§¥

m` ixdy,úéaä ÷ãa éLã÷,dnec` dxt enkeòamikixv-] ¨§¥¤¤©©¦¨
[mdäpeäk,mzhigya,çaæî éLã÷,mipdka mzcear xwiry §¨¨§¥¦§¥©

àéòaéî,oky oeike .mzhigya odk ekxhviy [xnel jixv ike-] ¦©§¨
dliwd ok it lr s`e ,mzhigya odk mikixv eid gafn iycw mby
oiicr ,odk dxezd dkixvdy dwilna mby cenll yi ,jka dxez
cxz `l gafnd lr dzlr m`y oiprl dxyk xfa dwiln `dz

:`xnbd zvxzn .drilad ziaa `nhz `leàLéL áø øîà̈©©¦¨
,éãéà áøc déøadxt zhigya odk dxezd dkixvdy dn §¥§©¦¦

,dnec`íéòâð úBàønà äåäc éãéîzii`xl dneca df ixd ± ¦¦©£¨©©§§¨¦
mirbpàéä äãBáò åàìc,ef dii`xez`f lkaàéòá[dkixv-] §¨£¨¦¨£¨
,äpeäkmeyn df oi` dxt zhigya odk dxez dkixvdy dn s`e §¨

oi`e ,odka didiy jxvpy `ed xg` oipr `l` ,dcear `idy
ll xyt` i` dzrne .zepaxwa dhigy lr xac dpnn cenllcen

,zepaxw zhigya xf xykedy dnn lw leqt `ed zexf leqty
.dcear dpi`y oeik

:`xnbd zl`eyóìéðåm`y oiprl ,xfa dwiln xiykdl [cnlpe-] §¥©
,drilad ziaa `nhz `lye cxz `l dzlrîmiaxwd zeter zwiln ¦

aäîa:`xnbd daiyn .xfa dxyk `idyîzepaxwéìé àì äîaó ¨¨¦¨¨Ÿ¨¦
dnad zyecwy meyn ,ycwna miaxwd zepaxwl [cenll oi`-]

.ycwnd zyecw itlk llk dyecw zaygp dpi`
:`xnbd dywnåm`dàì,dnaa miaxwd zepaxwn micnl,àéðúäå §Ÿ§¨©§¨
àöBiì ïépî,jka lqtpy s`y ,dxfrl ueg zepaxwd ixeni`níàL ¦©¦©¥¤¦

äìògafnléøäL ,ãøé àìdy epivnàöBéenewnl uegnøLk ¨¨Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥
,äîaa`ed ycwna `vei leqty `vnpe ,llk df leqt da oi`y ©¨¨

.dfn df micnly ixd .cxi `l gafnd lr dlr m` ok lre ,lw leqt
d :`xnbd zvxznàpz`ziixaaéîñ 'äìBòä úøBz úàf'àdéì C ©¨©Ÿ©¨¨¨¦¥

'dlerd zxez z`f' weqtd lr -(a e `xwie)'zxez'y ,eixac z` jnq
md elit`y ,gafnl milerd lkl zg` dxez zzle zeaxl `a
lre ,mleka df oic `di `ly hrnl `a 'z`f'e ,ecxi `ly ,mileqt
,`vei leqtk ,dwilne dhigy xg` lqtpy lky xnele wlgl yi ok
dwilna e` dhigya lqtpy e` ,oda ycwzp xaky xg` lqtpy
dlr m` ,dlile l`ny leqtk ,xg` mewna xzid el yi j` onvr
,xf zwilne .`nlra jnqk `l` 'dna' `pzd hwp `le ,cxi `l
,xg` mewna xzid dl oi`e ,oaxwd ycwzpy mcew rxi` dleqty

.drilad ziaa z`nhn `ide cxzy dpic
:xf zwiln oica ax lr zwlegd drc d`ian `xnbdïðçBé éaøå§©¦¨¨

,øîàewlny ser,äòéìaä úéaà ànèî ïéà øæcenll yiy meyn ¨©¨¥§©¥©¥©§¦¨
dnay axk xaeq opgei iax oi`e] da dxyk xf zwilny dnan

a wlnpy ser wxe ,[ycwnd itlk leg zaygpúéaà ànèî ïékñ©¦§©¥©¥
,äòéìaä.xg` mewna xykd oikqa dwilnl oi`y oeik ©§¦¨

:epizpyn ixac z` ax yxti cvik dpc `xnbdïðz,epizpynaìk §©¨
äìeñt ïú÷éìî e÷ìnL ïéìeñtä.drilad ziaa `nhn epi`e ©§¦¤¨§§¦¨¨§¨

:`xnbd zl`eyàîìLadpynd ixac mipaen ±,ïðçBé éaøìdn ¦§¨¨§©¦¨¨
dpynd dxn`y,'ìk'`aééeúéàì[zeaxl-]øæs`y xnele ,wlny ¨§¦¥¨

z`nhn dpi` jkle ,cxz `l dzlr m`y oiprl `id dwiln ezwiln
,drilad ziaaáøì àlà,llk dwiln dpi` xf zwilny xaeqd'ìk' ¤¨§©¨
.éàî ééeúéàì:`xnbd zvxzn(åàì)ééeúéàìdzyrpy dwiln §¦¥©§¦¥

ae ìàîNa dzyrpy dwiln,äìéìze`nhn opi` zeleqt ody s`y §Ÿ©§¨
.drilad ziaa
:`xnbd dywnéðz÷ àéãäa äìéìå ìàîNdpyna exn`p ± §Ÿ§©§¨§¤§¨¨¨¥

zvxzn .dxn`y llka mllekl dpynd dkxved dnle ,yxetna
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migaf(iyily meil)

:oywnd ixac lr dywn `xnbdéîòèéìåCs` ,dz` jzhiyle ± §¦©§¨
zxne`d `tiqd mle` ,opgei iax itl `yixd ixac z` zxaqdy

lky,LãBwa Bìeñt äéä àlL,envr cvn `ed leqty xnelk ¤Ÿ¨¨§©¤
,drilad ziaa `nhnéàî ééeúéàìx`az cvike ,zeaxl d`a dn ± §¦¥©

:oywnd ixac z` dgec `xnbd .dze`àlà'lk'dy xn`z i`ce ¤¨
mb z`f xnel lkep ok lre ,oldlck ,xg` ote` daxn `tiqa xen`d
daxn `edy xnel jxev cer oi` aeye `yixa xen`d 'lk'd iabl

a xen`d 'lk'dy ,xn`p jke ,zexfàLéø`aééeúéàì[zeaxl-] ¥¨§¦¥
úèéçLseríéðôa íéLã÷dwiln sera dniiwzp `ly s`y ,dxfrd §¦©¨¨¦¦§¦

,drilad ziaa `nhn epi` mewn lkn ,cxi gafnd lr dlr m`e llk
a xen`d 'lk'deàôéñ`aééeúéàì[zeaxl-]ú÷éìîserïéleç ¥¨§¦¥§¦©¦

,õeça.drilad ziaa `nhn serde melk dpi` ef dwilny ©
:`ziixan opgei iax ixac z` zriiqn `xnbddéúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥

k `ziixaaeixacøæ d÷ìî ,ïðçBé éaøce`,ìeñt d÷ìîlra oebk §©¦¨¨§¨¨¨§¨¨¨
oke ,menàîhäå øúBpäå ìebétä,serd zepaxwaúéaà ïéànèî ïéà ©¦§©¨§©¨¥¥§©§¦©¥
.äòéìaämixyk mdy meyn ,`nhn epi` men lra e` xf ewlny ser ©§¦¨

zeceary meyn ,`nhn epi` sera lebit .dnaa mb xfe dhigya
didiy lebitd oic z` ea milydl icka zecear zeaygp oaxwd
dzid xaky meyn ,mi`nhn mpi` sera `nhe xzep .zxk aiig elke`
epi` ,oaxwd lqtp jk xg`y s`e ,dliap icin e`vie obedk mzwiln

.rxtnl `nhpe xq`pe xfeg
:xf zwiln oial xf zvinw oia welig d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

íézL ézòîL,gafnd lr elry mileqt oica [zekld izy-]úçà ¨©§¦§©¦©©
zece`øæ úöéî÷,dgpnaúçàåzece`øæ ú÷éìîy ,seraúçàodn §¦©¨§©©§¦©¨©©

gafnd lr dzlr m`,ãøz,`id dleqty oeikúçàåzlr m` odnd ¥¥§©©
,ãøz àì,dleqt `idy s`àðòãé àìå`id efi` rcei ipi`e ± Ÿ¥¥§Ÿ¨©§¨

.cxz `ly odipian `id efi`e cxzy odipian
:wgvi iax ly ezreny z` zxxan `xnbd,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨

àøazñîayäöéî÷lr dzlr m`y wgvi iax rny xf ly ¦§©§¨§¦¨
y gafnd,ãøzayeä÷éìîiax rny gafnd lr dzlry xf ly ¥¥§¦¨
y wgvi.ãøz àìŸ¥¥

:`xnbd dywnàðL éàîdpey dna ±ä÷éìî`id dpicy ,xf ly ©§¨§¦¨
,cxi `ly serd xya dlr m`ydðLécxf zwilnl,äîaaxen`ke §¤§¨©¨¨

lirl(:gq),äöéî÷xf lyénð[ok mb-],äîaa dðLéoic oi` ixdy §¦¨©¦¤§¨©¨¨
cxz `l dzlry xf zwilny xnel z`a m`e .llk dnaa dpedk

.ok xnel jilr xf zvinwa s` ,df mrhnàîéz éëåxn`z m`e ± §¦¥¨
`l xf zvinwy xne`d zrcy meyn ,dnan xf zvinw cenll oi`y

y `id cxzäçðî ïéàdaixwäîaaxewn epl oi` ok lre ,llk ¥¦§¨©¨¨
ef dhiyl `ldy ,cxz xf zwiln mb ok m` ,xf zvinw xiykdlïéà¥

énð úBôBò[ok mb-],äîaa,xf zwiln xiykdl xewn epl oi`eøîàc ©¦©¨¨§¨©
øîBàä éøáãì ,úLL áøy,äîaa äçðî Lémb,äîaa úBôBò Lé ©¥¤§¦§¥¨¥¥¦§¨©¨¨¥©¨¨

eli`eøîBàä éøáãìyäçðî ïéàmb ,dnaa daixwúBôBò ïéà §¦§¥¨¥¥¦§¨¥
,da miaixwàîòè éàîzegpne zeter oi`y xne`d ly enrh edn ± ©©£¨

dxeza xn`py meyn ,dnaa miaxw(d ck zeny)dyn dpay dnaa
migaf EgAfIe zlr ElrIe l`xUi ipA ixrp z` glWIe' ,ipiq xda©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ©¦§§§¨¦

dnaa miaxwy aezkdn yexcl yie ,'mixR 'dl minlWàìå 'íéçáæ' §¨¦©¨¦§¨¦§Ÿ
.úBôBò àìå 'íéçáæ' úBçðîoia wlgl diwfg d`x dn ,ok m`e §¨§¨¦§Ÿ

.dwilnl dvinw
`idy meyn df ixd ,cxz `l dwilny dn ok` :`xnbd zvxzn
`ed xacd mrhy xn`z l` cxz dvinwy dn mpn` ,dnaa dxyk
oi` mby xaeq ok xaeqdy dywi jk m`y ,dnaa dgpn oi`y meyn

,dnaa zeteràîéà àlàdf ixd cxz dvinwy dn ,xn`z jk ± ¤¨¥¨
y meyn,äîaa äçðna úøL éìëa Lecé÷ ïéàdgpn cenll oi`e ¥¦¦§¦¨¥©¦§¨©¨¨

dgpnn ,ycwna daixwd dgpn epiidc ,zxy ilka yeciw da yiy
efy ,dnaa daixwd dgpn epiidc ,zxy ilka yeciw da oi`y
epl oi`e ,xfd dyrna zlqtp zxy ilka dycwzpy oeik ycwnay

ivny mewn.dxyk dfa `veik dgpny ep

:dpyna epipy'åë äìéla Bà ìàîOa ÷ìîziaa ze`nhn opi` ¨©©§Ÿ©©§¨
.drilad

`nhn epi` ,lqtpe wlnpy ser mby oicd xewn z` zxxan `xnbd
:drilad ziaaïðaø eðz,`ziixaaìBëéy xnel iziidä÷éìî àäz ¨©¨¨¨§¥§¦¨
[wlnpd ser-]àéäLziyrpíéðôìdxfrdúéáa íéãâa äànèî ¤¦¦§¦§©§¨§¨¦§¥

,äòéìaä,xedh ser zlap lk oickøîBì ãeîìz(eh fi `xwie)Wtp lke' ©§¦¨©§©§¨¤¤
lk`Y xW`äìáð`nhe miOA ugxe eicbA qAke xBaE gxf`A dtxhE £¤Ÿ©§¥¨§¥¨¨¤§¨©¥§¦¤§¨¨§¨©©©¦§¨¥

zlap ixdy ,xedh ser zlapa xacn df weqte ,'xdhe axrd cr©¨¤¤§¨¥
cnll aezkd `ae ,dlk`y `la s` `ynae rbna z`nhn dnda
'dlap' dxezd dxn`y dnne ,dzlik`a z`nhn xedh ser zlapy

.`nhn epi`y lqtpe wlnpd ser xizdl yi
zl`ey .dixac lr denzl icka `ziixad ixac z` dwiqtn `xnbd
`nye ,`nhn epi` lqtpe wlnpd sery jkn cenll jl oipn :`xnbd

énð àä,lqtpy ser ,df mb ±,àéä äìáð`l` dxez dxizd `ly ¨©¦§¥¨¦
.lqtpy ser `le epick wlnpy ser

:`xnbd zxne` .`ziixad ixac z` ddibn `xnbdàlàowzl yi jk ¤¨
,`ziixad ixaca,'äôéøè' øîBì ãeîìzxnel aezkd `a `ly i`cee ©§©§¥¨

oldl `xnba x`eanke ,z`nhn dtixhy(a"r)cnll aezkd `a `l` ,
lre ,dtixhk dpi`y dliap `le z`nhn dtixhk `idy dliap wxy

xnele yexcl yi okïéàL äôéøh äîzetxhd,øeqéàä úà úøzî ©§¥¨¤¥©¤¤¤¨¦
,dtixh dzyrpy ici lr xzip `l xeqi` meyy ,xnelkìk óàzlap ©Ÿ

k drilad ziaa z`nhn xedh ser,øeqéàä úà úøzî ïéàL,xnelk ¤¥©¤¤¤¨¦
,dlapzpy ici lr xzed `l xeqi` meyykàöédf llknä÷éìî ¨¨§¦¨

àéäLmiycw sera ziyrpíéðôìdwilnd dzid elit`e ,[dxfra-] ¤¦¦§¦
y ,dleqtøeqéàä úà úøzî àéäå ìéàBä,eiiga serl didy gafnl ¦§¦©¤¤¤¨¦

y ,cxi `l gafnd lr dlr m`y `ed epic dwilnd ici lryïéàserd ¥
õ"ôç õ"÷) ÷ìBnä àéáä .äòéìaä úéáa íéãâa ànèî`edïîéñ §©¥§¨¦§¥©§¦¨¥¦©¥¥¥¤¦¨

oldlc mipicl(seríéLã÷nõeçam`e melk ezwiln oi`y ,dxfrl ¨¨¦©
,dxfra `l` dwiln oi`y itl cxi dlr÷ìBîeseríéðôaî ïéa ïéleç ¥¦¥¦¦§¦

e [dxfra-]õeçaî ïéaitl cxi dlr m`e melk ezwiln oi`y ,dxfrl ¥¦©
y ,miycwa `l` dwiln oi`yøeqéàä úà ïéøézî ïéàå ìéàBäm`y ¦§¥©¦¦¤¨¦
,xen`ke ,ecxi gafnd lr elr.äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî§©§¦§¨¦©¥©§¦¨

zia z`neha mitqep mipic zcnlnd zxg` `ziixa d`ian `xnbd
:driladCãéà àéðz,zxg` `ziixa epcnl ±ìBëéxnel iziid ©§¨¦¨¨

yúèéçL àäzserïéleçziyrpd,íéðôìåser zhigy okíéLã÷ §¥§¦©¦¦§¦§¨¨¦
õeçaî ïéáe íéðôaî ïéa,dxfrl,äòéìaä úéaà äànèîoeik ¥¦¦§¦¥¦©§©§¨©¥©§¦¨

meyn miycwd sere dxfra hgypy meyn oilegd ser ,md mileqty
,dxfra dwilna epick `ly dyrpyøîBì ãeîìz(eh fi `xwie)lke' ©§©§¨

lk`Y xW` WtpäìáðmiOA ugxe eicbA qAke xBaE gxf`A dtxhE ¤¤£¤Ÿ©§¥¨§¥¨¨¤§¨©¥§¦¤§¨¨§¨©©©¦
ser xizdl yi 'dlap' dxezd dxn`y dnne 'xdhe axrd cr `nhe§¨¥©¨¤¤§¨¥
,dxfrl uegn e` dxfra hgypd miycw ser e` dxfra hgypd oileg
.mi`nhn mpi`y dliap mpi`y oeik mewn lkn ,md mileqty s`y

zl`ey .dixac lr denzl icka `ziixad ixac z` dwiqtn `xnbd
`ly hgypy miycw e` oileg sery jkn cenll jl oipn :`xnbd

`nye ,`nhn epi` epickàäénð,lqtpy ser ,df mb ±,àéä äìáð ¨©¦§¥¨¦
hgypy ser `le epick wlnp e` hgypy ser `l` dxez dxizd `ly
`le hgypy miycw ser e` ,mipta hgypy oileg sere ,epick `ly

.zeliap md ixd mpick eyrp `ly oeik ,wlnp
:`xnbd zxne` .`ziixad ixac z` ddibn `xnbdàlàowzl yi jk ¤¨

,`ziixad ixaca,'äôéøè' øîBì ãeîìzetebl aezkd `a `l i`cey ©§©§¥¨
z`nhn dtixhk `idy dliap wxy cnll `a `l` ,lirl xen`ke

,xnele yexcl yi ok lre ,dtixhk dpi`y dliap `leäôéøh äî©§¥¨
äååL`idy ote`a dxeqi`aíéðôa[dxfra-]kn `idy ote`aõeçá ¨¨¦§¦§©

,dxeq` ,uega dtxhp m` oiae mipta dtxhp m` oiay ,dxfrlìk óà©Ÿ
od xy`k `l` ze`nhn opi` xedh ser zelapúBåLody ote`a ¨

k íéðôan ody ote`aõeçáàöé ,df llknúèéçLserïéleç ¦§¦§©¨¨§¦©¦
dzyrpy,íéðôaeser zhigyïéa íéLã÷ziyrp `idykíéðôaî ¦§¦¨¨¦¥¦¦§¦
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המשך בעמקד בב

oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

:'ipzna dl opz `lc.àîèäå øúåðämiycw zlik` xzidn edl iwtp opixn` `le

:rxtnl dliap xeqi` ediilr lge.äîáá äðùéã:xfa.øîåàä éøáãìoexg` 'ta

:dnaa dgpn oi` xne` dcedi 'x (.biw sc onwl).íéçáæipiqa minly migaf egafie

:(ck zeny).äîáá äçðîá úøù éìë ùåãé÷ ïéàoiprl ycwna xf opitli `l jklid

jdl dvinw jd inc `lc dnaa xfn dvinw

zxy ilka dyciwe li`ed ycwnac dvinw

'ipzn jdl mipdk zxeza b"d :xfa `lqti`

:'ek d`nhn miptl `idy dwiln `dz leki

.àéä äìéáð éîð àäe`lc jl `nil o`n

serd z`hg zwiln dxzedc idp `id dliap

mz`hg lkln aezkd zxifbn mipdkl

(:cn sc lirl) [i`ny zia] wxta oxn`ck

ziaa `nhz mdl dxzed `ly dler

:drilad.äôéøè øîåì ãåîìú àìàytpe

(fi `xwie) dtixhe dliap lk`z xy`

i`de k"za `xw `nwezin xedh ser zlapae

onwlck `yxcl `ed `xizi `xw dtixh

dtixh `diy ernynk erneyl xyt` i`y

dig dtixh m` miign drilad ziaa `nhn

'ipzn `de dliap llka ixd dig dpi` m`e

ser zhigy dil zi`c n"xk mwezin dinwl

yixc `le ez`nehn eztixh zxdhn xedh

dhgyy dtixh `iadl `xw i`dl dil

dwiln ihernl dil yixc jklid `nhzy

rnyne miptl `idy dhigye mipta `idy

`id dtixhk `idy dliap ikd `xw dil

:d`nhnc.äôéøè äîrxe`nd zetixh oi`

:dligzn da didy xeqi` mey xizn daóà
.äìéáðz` xizn da zrxe`nd zeliap oi`y

zwiln i"r dl `ad zeliap `vi xeqi`d

xeqi`d z` xizne li`ed xykda mipt

deabl axwl die`x dzid `l diigay

:ef dwilna dxzedeäèéçù àäú ìåëé
'éñøâ ë"úáå .íéðôì àéäùìåëé éëä äì

íéðôáî ïéá íéùã÷å íéðôá ïéìåç èçåùä
.àéä äìéáð éîð àä :'åë õåçáî ïéáxnii in

sera mipta dhigye li`ed `id dliap e`lc

uega oia mipta oia miycwa oke `kiiy `l

:'ek.äôéøè ì"ú`idy dliap xnelk

:d`nhn dtixhk.õåçáë íéðôá úååùù
:dxeq` `id o`ke o`kcâ"ähgeyd `vi

uega oia mipta oia miycwe mipta oileg

oi`nhn oi` uegak mipta eey `le li`ed

:lif`e yxtn onwleïéìåç àîìùáäúååù
.õåçáë íéðôá ïúèéçùoihegy oileg ixdy

oebk exykida `ly 'it`e oi`nhn oi` uega

onwl oizipzn `dc dhgyy dtixh ser

iwene dhegy serd ztixh xdhnc n"xk

ihernl `yxc jdl `xwa aizkc dtixh

:mipt.éãéàå éãéàdliap uega oia mipta oia

:dhigy zxez o`k oi`y mda deey eføîà
.àáøol `wtpc `ed oilegc mipt zhigy

ueg ihegy meyn zxk eilr eaiigl ueg zhigy dlired m`c uega oihegy miycw zeter e`nhin `lc ol `wtp `linnc dpin slinl jixv `l miycw la` `yxc jdn

:dny `id dhigy `nl` ser zhigy zeaxl hgyi xy` e`n (.fw sc onwl) dlrnde hgeyd wxta dil opiaxnck.ìéòåú àì:dinzaâ"äipyne :olpn mipt ueg ogky`

.õåçáë íéðôá úååù àìå ìéàåä:eey `l `din d`neha xeq` dlik`ac b"r`e `nhn `l uegac `pniwe` `dc.íéùã÷ ÷ìî éëä éà:oi`nhin lirl ipzwcååù àì àä
ë õåçá.íéðôá:dwilna exiykd mipta `dc.åøéùëäá àìù øáã ïéðã:mipta miycw zhigy.åøéùëäá àìù øáãîzhigyn mipta oileg zhigy oke uega miycw zhigy

:uega dtixh oileg.åøéùëäá àìù øáã ïéðã ïéàå:uega miycw zwiln oebk.åøéùëäáù øáãî:mipta miycw zwiln.äàîèî äðéà øîåà î"ø 'éðúî:xnege lwa
éáø
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êéîòèéìå`dc men lra iiez`l `nlic dniz .i`n iiez`l ycewa eleqt did `ly

dnaa xzed `l men lrae dnan silic meyn opgei 'xl xfc `nrhc rnyn

i`e dnaa xzed `l oky oday deyd cvdl dn jixtc (.fh sc) a"t yixa lirl gkenck

:`gip ded `id dcear e`lc b"r` dhigyn silic meyn opgei iaxc `nrha opiyxtn ded

ééåúàìcxzc b"r`e .mipta miycw zhigy

sc onwl) dlrnde hgeyd 't opzcn

n"n xeht uega edlrne mipta ser hgey (.`iw

onwl opitlic drilad ziaa d`nhn oi`

mipta ser hgey inc `l xnel yie dtixhn

`nhn epi` uega mbc `nrh epiid `nhn epi`c

liaya zxk aeigl dhigyd dliredc `nrhne

hgyy ser e` dnda dlr m`c xnel oi` jk

dfl df oipr dnc cxic `hiyt `l` axwic ueg

e` dnda hgeyc `hiyt cxi `l xnel zxk aeig

m`c xn`p `l zxk aiigy meync uega ser

xi `l xn`p `l mlerle cxi `l dlr`l` c

dlirn yixae mipta xyk eznbec epivny `kid

oi`nhn oi`c `kid lkc edl deync (:a sc)

xaca `wec epiid ecxi `l inp ikd drilad zia`

:j"exa .ediizeek xyk mipta yiy

ú÷éìî'xl la` oerny iaxl .cxz `l xf

mexce `veie dlil enk cxz dcedi

:dnan dcedi 'x sili `l mc zcearc

ïéàoeik dniz .dnaa dgpna zxy ilk yeciw

ycewa eleqt `ed zxy ilka ycwzpc

cia dzcear zligzc oeik `nye dia `pixw

`l dcear zligza zxy ilka ycwzp `le

oikqc dhigyl inc `le ycewa eleqt aiyg

:dil `ycwn

ìåëéd`nhn miptl `idy dhigy `dz

`d .'ek drilad zia` micba

miycw ser zhigyl `xw `kd opikxvnc

`l d`pd ixeqi` oiprle dliap icin zxdhny

dliap icin zxdhny dzhigyl `xw opikxvn

ozhigya ozlik` xykd oi` miycwc inc `l

ozhigya ozlik` xykd d`pd ixeqi` la`

ozxykn mzhigy oi` `din `zydc b"r`

:dliap icin ozxdhn n"n dlik`a

ïéàå`edy xacn exykda `ly xac oipc

oileg zhigye qxhpewa 'it .exykda

`l` opitli uega oileg zhigyn e`l mipta

ok m` xn`z m`e opitli mipta miycw zhigyn

inp slip uega miycwe mipta oileg zwiln

exykda `ly iedc dlile l`ny zwilnn

cxi `l dlr m`c oeik xnel yie exykda `lyn

:dia `pixw exykd
iax
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קנז oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

:'ipzna dl opz `lc.àîèäå øúåðämiycw zlik` xzidn edl iwtp opixn` `le

:rxtnl dliap xeqi` ediilr lge.äîáá äðùéã:xfa.øîåàä éøáãìoexg` 'ta

:dnaa dgpn oi` xne` dcedi 'x (.biw sc onwl).íéçáæipiqa minly migaf egafie

:(ck zeny).äîáá äçðîá úøù éìë ùåãé÷ ïéàoiprl ycwna xf opitli `l jklid

jdl dvinw jd inc `lc dnaa xfn dvinw

zxy ilka dyciwe li`ed ycwnac dvinw

'ipzn jdl mipdk zxeza b"d :xfa `lqti`

:'ek d`nhn miptl `idy dwiln `dz leki

.àéä äìéáð éîð àäe`lc jl `nil o`n

serd z`hg zwiln dxzedc idp `id dliap

mz`hg lkln aezkd zxifbn mipdkl

(:cn sc lirl) [i`ny zia] wxta oxn`ck

ziaa `nhz mdl dxzed `ly dler

:drilad.äôéøè øîåì ãåîìú àìàytpe

(fi `xwie) dtixhe dliap lk`z xy`

i`de k"za `xw `nwezin xedh ser zlapae

onwlck `yxcl `ed `xizi `xw dtixh

dtixh `diy ernynk erneyl xyt` i`y

dig dtixh m` miign drilad ziaa `nhn

'ipzn `de dliap llka ixd dig dpi` m`e

ser zhigy dil zi`c n"xk mwezin dinwl

yixc `le ez`nehn eztixh zxdhn xedh

dhgyy dtixh `iadl `xw i`dl dil

dwiln ihernl dil yixc jklid `nhzy

rnyne miptl `idy dhigye mipta `idy

`id dtixhk `idy dliap ikd `xw dil

:d`nhnc.äôéøè äîrxe`nd zetixh oi`

:dligzn da didy xeqi` mey xizn daóà
.äìéáðz` xizn da zrxe`nd zeliap oi`y

zwiln i"r dl `ad zeliap `vi xeqi`d

xeqi`d z` xizne li`ed xykda mipt

deabl axwl die`x dzid `l diigay

:ef dwilna dxzedeäèéçù àäú ìåëé
'éñøâ ë"úáå .íéðôì àéäùìåëé éëä äì

íéðôáî ïéá íéùã÷å íéðôá ïéìåç èçåùä
.àéä äìéáð éîð àä :'åë õåçáî ïéáxnii in

sera mipta dhigye li`ed `id dliap e`lc

uega oia mipta oia miycwa oke `kiiy `l

:'ek.äôéøè ì"ú`idy dliap xnelk

:d`nhn dtixhk.õåçáë íéðôá úååùù
:dxeq` `id o`ke o`kcâ"ähgeyd `vi

uega oia mipta oia miycwe mipta oileg

oi`nhn oi` uegak mipta eey `le li`ed

:lif`e yxtn onwleïéìåç àîìùáäúååù
.õåçáë íéðôá ïúèéçùoihegy oileg ixdy

oebk exykida `ly 'it`e oi`nhn oi` uega

onwl oizipzn `dc dhgyy dtixh ser

iwene dhegy serd ztixh xdhnc n"xk

ihernl `yxc jdl `xwa aizkc dtixh

:mipt.éãéàå éãéàdliap uega oia mipta oia

:dhigy zxez o`k oi`y mda deey eføîà
.àáøol `wtpc `ed oilegc mipt zhigy

ueg ihegy meyn zxk eilr eaiigl ueg zhigy dlired m`c uega oihegy miycw zeter e`nhin `lc ol `wtp `linnc dpin slinl jixv `l miycw la` `yxc jdn

:dny `id dhigy `nl` ser zhigy zeaxl hgyi xy` e`n (.fw sc onwl) dlrnde hgeyd wxta dil opiaxnck.ìéòåú àì:dinzaâ"äipyne :olpn mipt ueg ogky`

.õåçáë íéðôá úååù àìå ìéàåä:eey `l `din d`neha xeq` dlik`ac b"r`e `nhn `l uegac `pniwe` `dc.íéùã÷ ÷ìî éëä éà:oi`nhin lirl ipzwcååù àì àä
ë õåçá.íéðôá:dwilna exiykd mipta `dc.åøéùëäá àìù øáã ïéðã:mipta miycw zhigy.åøéùëäá àìù øáãîzhigyn mipta oileg zhigy oke uega miycw zhigy

:uega dtixh oileg.åøéùëäá àìù øáã ïéðã ïéàå:uega miycw zwiln oebk.åøéùëäáù øáãî:mipta miycw zwiln.äàîèî äðéà øîåà î"ø 'éðúî:xnege lwa
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êéîòèéìå`dc men lra iiez`l `nlic dniz .i`n iiez`l ycewa eleqt did `ly

dnaa xzed `l men lrae dnan silic meyn opgei 'xl xfc `nrhc rnyn

i`e dnaa xzed `l oky oday deyd cvdl dn jixtc (.fh sc) a"t yixa lirl gkenck

:`gip ded `id dcear e`lc b"r` dhigyn silic meyn opgei iaxc `nrha opiyxtn ded

ééåúàìcxzc b"r`e .mipta miycw zhigy

sc onwl) dlrnde hgeyd 't opzcn

n"n xeht uega edlrne mipta ser hgey (.`iw

onwl opitlic drilad ziaa d`nhn oi`

mipta ser hgey inc `l xnel yie dtixhn

`nhn epi` uega mbc `nrh epiid `nhn epi`c

liaya zxk aeigl dhigyd dliredc `nrhne

hgyy ser e` dnda dlr m`c xnel oi` jk

dfl df oipr dnc cxic `hiyt `l` axwic ueg

e` dnda hgeyc `hiyt cxi `l xnel zxk aeig

m`c xn`p `l zxk aiigy meync uega ser

xi `l xn`p `l mlerle cxi `l dlr`l` c

dlirn yixae mipta xyk eznbec epivny `kid

oi`nhn oi`c `kid lkc edl deync (:a sc)

xaca `wec epiid ecxi `l inp ikd drilad zia`

:j"exa .ediizeek xyk mipta yiy

ú÷éìî'xl la` oerny iaxl .cxz `l xf

mexce `veie dlil enk cxz dcedi

:dnan dcedi 'x sili `l mc zcearc

ïéàoeik dniz .dnaa dgpna zxy ilk yeciw

ycewa eleqt `ed zxy ilka ycwzpc

cia dzcear zligzc oeik `nye dia `pixw

`l dcear zligza zxy ilka ycwzp `le

oikqc dhigyl inc `le ycewa eleqt aiyg

:dil `ycwn

ìåëéd`nhn miptl `idy dhigy `dz

`d .'ek drilad zia` micba

miycw ser zhigyl `xw `kd opikxvnc

`l d`pd ixeqi` oiprle dliap icin zxdhny

dliap icin zxdhny dzhigyl `xw opikxvn

ozhigya ozlik` xykd oi` miycwc inc `l

ozhigya ozlik` xykd d`pd ixeqi` la`

ozxykn mzhigy oi` `din `zydc b"r`

:dliap icin ozxdhn n"n dlik`a

ïéàå`edy xacn exykda `ly xac oipc

oileg zhigye qxhpewa 'it .exykda

`l` opitli uega oileg zhigyn e`l mipta

ok m` xn`z m`e opitli mipta miycw zhigyn

inp slip uega miycwe mipta oileg zwiln

exykda `ly iedc dlile l`ny zwilnn

cxi `l dlr m`c oeik xnel yie exykda `lyn

:dia `pixw exykd
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`oifgeקנח mipya cenr hq sc ± oey`x wxtzereay

.àîèî øîåà äãåäé éáøoileg zhigyac inp d"de dtixhl dwiln `ipdn `lc

zg` dcedi iaxl mixac b"i 'ta zexdh zkqna epipy oke dcedi 'x bilt dtixh

dtixh zxdhn dhigy iqei iaxle zexdhn odizy n"xle zehegy zg`e zeweln

:dwiln `l la`äîäá äîåúøäèî äúèéçù àùîáå òâîá äàîèî äúìáðá
.äúàîåèî äúôéøèiken `xnba opitlick

:dndad on zeniòâîá àîèî åðéàù óåò
.àùîáådrilad ziaae dlik`a `l`

oi` da d`nhl lk`i `l (ak `xwie) aizkck

:da xen`d `l` jl.'åë ïéã åðéàl"iiwc oeike

dpin miycwc dwiln opitli e"wn dhigya

oilega dhigya epivn dn a` oipaa

dtixh dpi`yk dlik`a dzxykny

:dz`nehn dztixh zxdhne.ä÷éìî óà
dtixh dpi`yk dlik`a dzxyknd miycwa

:xdhz.äîäá úìáðë äéãsili `le li`edc

dz`nehn dtixh xdhl dndan `l` ser

:oecpk zeidl oicd on `al eic'îâå"÷ ïéãî
.ãöéë:e"w yxcil dpzip dxezdy oipnàìä
.íìëú:e"w oeyle `ed dniz oeylåéã àìà

.ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáìjcnil aezkd

on xzei oicd on `ad lr lihdl i`yx jpi`y

:mini zray xbqz aizkc oecpdåðéà óåò
.àùîáå òâîá àîèîlk`i `l aizkc

:da xen`d `l` jl oi` da d`nhläîäá
.äòéìáä úéáá äàîèî äðéàel agz m`

dcp zkqna `ipzc dliap xya zifk exiag

(d`nh) dnda zlap `di leki (:an sc)

`l xnel cenlz drilad ziaa d`nhn

`l` d`neh dl oi`y in da d`nhl lk`i

mcew d`neh dl yiy ef dzvi ezlik`

:eplk`iyøáã.øéùëîùzwiln elit`e

:ol `iz` e"wa dhigyl i`c miycwäôéøè
.äøîàð äîìzryny `a epcnll `l`

cin dpnn lk` m` d`neh dilr dlg dtixh

dzny dtixha i`c dpnn lk`e dhgyy e`

:dxn`p dnl xn`w dtxhpy xg`líà
.äéç äôéøèzetixh el`a `id `zbelt

`ki`e dig dtixh c"nl `ki` (.an sc oileg)

dzny cre dig dtixh m` dig dpi` c"nl

:dig zwfga dzid.äøåîà äìéáð éøäweqta

dtxh m`e dzzina zlapzn dzny oeik

dtxhpy dryn `id ixd dig daeyg dpi`

:dliap llka.äèçùù äôéøè àéáäì àìà
llka epi`e dig (epi`) dtixh opirny`l

`ian dztixhy xnel jxved jkitle dliap

dpnn lk`e ylz m` cin ef d`neh dilr

zenvre oicib xya ly xa` epi` 'it` xya

oi` miign d`neh dl `ian dtixh myc oeike

meyn zxzn dhigy oi`y da zlren dhigy

:dliap meyn `l` dtixháìçå äìéáð áìç
.äëàìî ìëì äùòé äôéøèaezkd `a

n dpi`y dliap alg lr eprinydld`nh

:(.bk sc) dry lk 't migqta opixn` ikde

.äøîàð äîì äôéøèdzny dtixha m`

dliap ixd dig daeyg dtixh m` xacn

dpi` dtixh m`e dlapzp dzzina efe dxen`

la` xedh dalgy dhgyy dtixh `iadl `l` ztxehn dliap llka `id ixd dig

:dinza `nh xyad.'åë äôéøè éàä àìài`d k"r `l` xnelk `id `iyewc `pwqn

dtixh p"de xedh dalg oi`c d`nh ihernl dil irainc ikdl diyxcz `l dtixh

:dhgyy dtixh `le dil yixc `nh ser ihernl drilad zia z`neh iab aizkc
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éáødcedi iaxl `nhz `l dxenb dliap elit` dniz .drilad ziaa `nhn xne` dcedi

d`nhn dpi` `nh ser zlapc `xnba dcedi iax yixcck miycw xeqi`` liig `lc

meyn exeqi`y in da d`nhl lk`i `l dtxhe dlap aizkc meyn drilad zia` micba

`nh lk`z la meyn `l` dliap lk`z la meyn exeqi` oi`y df `vi dliap lk`z la

'xl dpin opiwiic (:w sc oileg) dypd cib 'tae

dcedi iax iab xeqi` lr lg xeqi` oi`c dcedi

oi`y `nh ser `wecc l"ie d`nha s` xne`

oke hrnnw dlap lk`z la meyn epinajixv

jixhvi` `lc dlap alg iab `xnba yxtl

`le xedh dtixh algc opireny`l dtixh

`vi dliap lk`z la meyn exeqi`y in opiyxc

exeqi`y in d`nh iab opiyxcc ikid ik dtixh

:d`nh dnda `vi dliap lk`z la meyn

ì÷z"x xne` .mei xyr drax` dpikyl xnege

'ta opixn`c meyn mei xyr drax` hwpc

mc`a oitzey dylyc (.`l sc dcp) zltnd

en`e eia` cbpk mixac dxyr ea ozep d"awdy

x"de opitli dipinc eia`k eic 'ixn` `zyde

e"w xninl dil ded oicd onc yxtn miig

c"i hwp `l` jk lk dxengc mlerl dpikyl

ipyn xzei epivn `lc zexbqd izy cbpk

xfril` 'xc iwxta `zi` dfd oeylke zexbqd

ibq mei b"iac dywe zexbqd izy dpikyl e"w

zkqna opzck o`kle o`kl el dler iriay meic

b"in zegt zexbqd izya oi` (d"n b"t) mirbp

meyn xyr drax` hwp `xwc `pyilc l"ie mei

:xbqd lka mini zray aizkc

éëåsere serl dnda dzeey dxez efi`a

opiyxcckl jixhvi` `de z"`e .dndal

s` dhigya dnda dn (:fk sc) a"t yixa oilega

x`evd on dnda dn yixc `"xe dhigya ser

opiyxc ilin lkc l"ie x`evd on ser s`

:dvgnl ywid oi`e `ed `ywidcéàdtixh

`id f`e dzin xg`l cr d`nhn dpi` k"` .dig

llka `id ixd dig dpi` dtixh i`e dliap llka

rnync dzin xg`l yxtl epivn `l dliap

dig m`n dig dpi` m` ith d`neh ycgl `ay

ixd dig dpi` dtixh m`e (mzd) xn`e xcdcn

dtxhpyn qxhpewa 'it jkl dliap llka `id

`ed dnize dpnn jlz okidne d`neh dl dcxi

`zline oi`nhn miig ilra epivn `lc ok xnel

miign d`nhn dtixh oi`c q"yd ileka `hiytc

dxayp ixirf xn` (:k 'c) oilegc w"t seqac

`l xya `la la` dlap dnr xya aexe zwxtn

mzd rnynck zwxtne cg` oniq wlnc b"r`

ogky` inp n"xe licane cner dzrn ike jixtc

dtixh xn`c (:fp sc oileg) zetixh el` wxt

mei miyly dtixhl oniq xn`wc dig dpi`

dztixh zxdhn dzwilnc lirl xn`we

zetixh zryn miign d`nh i`e dz`nehn

iax axde dwilnd i"r dpnn d`nehd jlz j`id

ixiine dig dpi` dtixh i` w"dc yxtn miig

dliap llka `id ixd elk`e ig xya dpnn ylza

`nhne dznd on yxetk dpnn yxetd xyac

`idy itl d`nhn dpi` dnvr dndady b"r`

xnelk dig dtixh i` yxtl yie dzr diiga

`le dxen` `wec dliap ixd elk`e xya zifk dpnn ylze dig oiicry dtixhy ixiinc

dig dpi`y dtixha ixiinc xnelk dig dpi` dtixh i`e dig dtixhc `zbelta llk ixii`

mbnebn oeylde dzn dpi` dtixh i` qxb k"zae dliap llka `id ixd dlapzpy dzny

:dliap `id ixd xninl ded cere 'aa dig dtixha i` xninl dil dedc zvw
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זבחים. פרק שביעי - חטאת העוף דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migaf(iyily meil)

ànèî ,øîBà äãeäé éaødliren dwiln oi`y ,drilad ziaa ©¦§¨¥§©¥
ziaa z`nhnd dliapk `id ixde ,[dhigy `l s`e] dtixha

.drilad
:xi`n iax ly enrh z` d`ian dpynd,øéàî éaø øîàcenll yi ¨©©¦¥¦

L ,äîäa úìáð íà ,øîBçå ì÷`idy dxeng dz`nehäànèn ©¨¤¦¦§©§¥¨¤§©§¨
dúèéçL ,àOîáe òbîadndad ly,dúàîehî dúôéøè úøäèî §©¨§©¨§¦¨¨§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨

,dliap z`neh `nhz `ly dhigyd dliren dtixh dndaa s`y
óBòä úìáðdlw ez`nehyàOîáe òbîa ànèî BðéàLm`d ,Bðéà ¦§©¨¤¥§©¥§©¨§©¨¥

BúèéçL àäzL ïécserd lyBúàîehî Búôéøè úøäèî- ¦¤§¥§¦¨§©¤¤§¥¨¦§¨
ziaa dliap z`neh `nhi `ly ,dtixh `edy ser zhigy lirezy

,a` oipaa dwilnl dhigyn cnlp dzrne .driladeðéön äî©¨¦
[ep`vny myk-]BúèéçLaser lydzøLëî àéäLz` dxizn-] ¦§¦¨¤¦©§©§¨

[serdå ,äìéëàì`id,Búàîehî Búôéøè úøäèî,xen`kóà ©£¦¨§§©¤¤§¥¨¦§¨©
BzøLëî àéäL Bú÷éìî[ezxizn-]øäèz ,äìéëàaz`Búôéøè §¦¨¤¦©§©§©£¦¨§©¥§¥¨

,Búàîeè éãéî.drilad ziaa `nhi `l wlnpy sere ¦¥§¨
:ziyily drc d`ian dpynddic ,øîBà éñBé éaøserd zlapl ©¦¥¥©¨

dpic didiyäîäa úìáðkdndaay myky ,dcnl `id dpnn §¦§©§¥¨
dtixhdzøäèî dúèéçLdliap icin,dú÷éìî àìåoi`y meyn §¦¨¨§©©§¨§Ÿ§¦¨¨

`le dliap icin epxdhz ezhigy dtixh sera jk ,dndaa dwiln
.ezwiln

àøîâ
icin ezxdhn ser ly ezhigyy cnel xi`n iaxy dpyna epipy
ser lr mb z`f cnl `ed aeye ,dndan xnege lwn ,dliap z`neh
dwilna serl dxdh cenll oi`y jk lr dper iqei iax .wlnpy
`al eic' oky ,cnl `ed dpnny dndaa zniiw dwilnd oi`y meyn

.'oecipk zeidl oicd on
:`xnbd dywn .xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbdåm`déaø §©¦

Léøc àì øéàîly ef dcinBic'oi`y ,'oecipk zeidl oicd on `al ¥¦Ÿ¨¦©
xingdl xengl lwn oke] xengan xzei ea lwdl lwl xengn cenll
xzei dwilna ea lwdl serl dndan cnl ok lry [lwan xzei eilr

,zxdhn dwiln oi` day dndanàäåzcin [`lde-]'Bic' §¨©
àéðúc ,àeä àúééøBàcdxyr yely z` zyxtnd] `ziixaa §©§¨§©§¨

,xnege lw oicn mb zyxcp dxezdy [oda zyxcp dxezdy zecind
zyxcp dxezdy dn ,`ziixad zyxtneãöék ,øîBçå ì÷ ïécî¦¦©¨¤¥©

d"awd da sfpy mixn iabl xn`py ,edepcnl(ci ai xacna)'ä øîàiå'©Ÿ¤
'åâå äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî ìàmini zraW mlMz `ld,'epiide ¤Ÿ¤§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¤¨£Ÿ¦¨¥¦§©¨¦

xnege lw ,mini dray znlkp dzid `ld da sfep dia` did m`y
uEgn mini zraW xbQY' ok lry jynda my xn`pe ,d"awd ztifpl¦¨¥¦§©¨¦¦
`ldy ,le`yl yie .mini dray dtifp bedpzy ,'sq`Y xg`e dpgOl©©£¤§©©¥¨¥

,mini dray dznilkn a`d ztifp m`ì øîBçå ì÷d ztifpäðéëM ©¨¤¦§¦¨
ilkzydn,íBé øNò äòaøàdaxd dxeng dpikyd ztifpy i`cey ©§¨¨¨¨

mini drayl `l` xnege lwd on ecnl `l recne ,a`d ztifpn xzei
.a`d ztifpkàlày o`kn gkenúBéäì ïécä ïî àaì BicepicïBcpk ¤¨©©¨¦©¦¦§©¦

a`d ztifpn xzei d"awd ztifpa xingdl oi`e ,cnl `ed epnny
,df 'eic' yxec xi`n iax oi` recn dyw dzrn .zcnlp `id dpnn

.cnl `ed dpnny dndan xzei sera lwin `ede
:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,ïéáà éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨©§©

Løc÷ådliap z`neh zyxt xg`l xn`py ,eyxce `vn weqt ± §¨¨©§¨
mivxye(en `i `xwie),'óBòäå äîäaä úøBz úàæ',le`yl yieéëå Ÿ©©§¥¨§¨§¦

äúååL äøBz Bæéàa[dnec-],äîäáì óBòå óBòì äîäazlap `ld §¥¨¨§¨§¥¨§§¦§¥¨
àOîáe òbîa äànèî äîäazlap eli`eòbîa ànèî Bðéà óBò §¥¨§©§¨§©¨§©¨¥§©¥§©¨

,àOîáezlap okeäòéìaä úéaà íéãâa ànèî óBòzlap eli`e §©¨§©¥§¨¦©¥©§¦¨
,äòéìaä úéaà íéãâa äànèî dðéà äîäasere dnda oi`y ixd §¥¨¥¨§©§¨§¨¦©¥©§¦¨

,dfl df minecàlàdxezd d`aEì øîBìdndal ser yiwdl yiy ¤¨©§
,dpnid cenlledøéLënL øác ,äîäa äî[dxizny-],äìéëàì ©§¥¨¨¨¤©§¦¨©£¦¨

,dzhigy epiidcøäèîz`øác ,óBò óà ,dúàîehî dúôéøè §©¥§¥¨¨¦§¨¨©¨¨
,äìéëàa BøéLënL,miycwa ezwilne oilega ezhigy epiidc ¤©§¦©£¦¨

øäèîz`.Búàîehî Búôéøèepi` xi`n iax ly exewny `vnpe §©¥§¥¨¦§¨
`l` ,'oecipk zeidl oicd on `al eic' eilr le`yl yiy ,xnege lwn

.ef `xaqa ezegcl oi`y ywidn
.xi`n iax lr wlegd dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan,äãeäé éaøåwlnp e` hgypy dtixh sery xaeqd §©¦§¨
,eze` zexdhn dwilnd e` dhigyd oi`e drilad ziaa `nhnéàî©

.àîòè,dax xn` :`xnbd zxne`,Løã÷å çkLà àø÷xn`p ©£¨§¨©§©§¨¨©
weqta(eh fi `xwie)lk`Y xW` Wtp lke'äôéøèe äìáðxBaE gxf`A §¨¤¤£¤Ÿ©§¥¨§¥¨¨¤§¨©¥

zlapa wqer df weqte ,'xdhe axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAke§¦¤§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨¥
,drilad ziaa z`nhn `idy cnll `ae xedh ser,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨

'äôéøè',weqta dxen`d,äøîàð änì`ldäôéøè íàzaygp §¥¨¨¨¤¤§¨¦§¥¨
`idyäiçdxezd d`ae ,zenzy cr d`neh da oi`e ,[miiga-] ©¨

liapk z`nhn dzny dtixhy xnelxnel dxezd dkxved dnl ,d
,okäøeîà äìéáð éøämiign dtxhp `l elit` dzny oeike ,xak £¥§¥¨£¨

e ,z`nhn `id ixdäiç dðéà äôéøè íàzaygp `id dtxhpy zrne ¦§¥¨¥¨©¨
,dznkäìéáð ììëa àéä éøädtxhpy cin ixdy ,weqta dxen`d £¥¦¦§¨§¥¨

d`nehd z` xdhz `l okn xg`l dzhigyy i`cee ,dliapl dktd
.da yi xakyàlàweqtd `aäôéøè àéáäìsera,dèçML ¤¨§¨¦§¥¨¤§¨¨

äànènLmeyne ,dzxdhn dzhigyy mixne` oi`e ,drilad ziaa ¤§©§¨
zia z`neh dilr dcxi cin ,dig dtixhy xn`p m` elit`y
dewnk dhigyd oi`y ,dxdhl dzhigy lirez `l aeye ,drilad

.oz`nehn zeliap zxdhn dpi`e
:el` mixaca dpc `xnbdéáæéL áø déì øîà,daxläzòî àlà ¨©¥©¦§¦¤¨¥©¨

dnáéúëcweqta(ck f `xwie)äôøè áìçå äìáð áìçå'lkl dUri ¦§¦§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨
dliapy s`y cnll dxezd d`ae ,'Edlk`z `l lk`e dk`ln§¨¨§¨ŸŸŸ§ª

,`nhn epi` dalg mewn lkn z`nhnàîéð énð íúämy mb m`d ± ¨¨©¦¥¨
y zeywdl yi,äiç äôéøè íàdtixh lr `ed weqta oecipde ¦§¥¨©¨

,dznyäøeîà äìéáð éøäe ,xedh dalgy xakdðéà äôéøè íà £¥§¥¨£¨¦§¥¨¥¨
äìéáð ììëa àéä éøä äiçdtxhpy cin ixdy ,weqta dxen`d ©¨£¥¦¦§¨§¥¨

dxezd dzazk recne ,dliapl dktd,àlà,ef `iyew gkn xn`p ¤¨
weqtd `ay,øBäè daìçL dèçML äôéøè àéáäìxn`p jk m` §¨¦§¥¨¤§¨¨¤¤§¨¨

m`y ,jk lr dywi ,xedh ser zlapa weqtd lr lirl zxn`y itke
,xedh dalg dhgyy dtixhy cnll dxezd d`aììkîwiicl yi ± ¦§¨

jknàéäcdnvräànèî,ok xnel okzide ,xedh dalg wxeøîàäå §¦§©§¨§¨¨©
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîà äãeäé áøoky mixne` yie ± ©§¨¨©©§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

weqta xn`p ,`ziixaa epy(hl `i `xwie)äîäaä ïî úeîé éëå'xW` §¦¨¦©§¥¨£¤
dxezd d`ae ,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
dxez dxn`y dnne ,dliap z`neha z`nhn dzny dnday cnll

y yexcl yi 'dndad on'äànèî äîäa úö÷îeäîäa úö÷î ¦§¨§¥¨§©§¨¦§¨§¥¨
,äànèî dðéàyie dliap z`neh z`nhny dnda yiy xnelk ¥¨§©§¨

,dliap z`neh z`nhn dpi`y dndaBæ Bæéàåoi`y dndad §¥
,z`nhn,dèçML äôéøè Bædzhigy dlired `id dtixhy s`y §¥¨¤§¨¨

ap icin dxdhlda oi` dhgyy dtixhy epcnly dzrne .dli
`le ,exdhl dxezd dkxved `le xedh dalg mby i`ce ,d`neh

.'dtixh alg' aezkd `a jkl
àlàalg'y jgxk lrdéì éòaéî 'äôéøè[jxvp-]éèeòîìalg ¤¨§¥¨¦¨¥¥§©¥

dndaäàîèwxy yexcle ,ef dxdhndðéîa LiL éîxeqi` §¥¨¦¤¥§¦¨
äôéøè,d`nehn ealg z` dxez dxdihy ef `idBæ äúöézlap §¥¨¨§¨

d`nh dndadðéîa ïéàLxeqi`,äôéøèoi`e dxeq` `id mlerly ¤¥§¦¨§¥¨
z` zegcl mb yi dzrne .dz`neh xeqi` lr sqep xeqi` dztixha
cenll yi xedh ser zlapa 'dtixh' xn`py dnny zxn`y jixac

y meyn ,drilad zia z`neha z`nhn dhgyy dtixhyénð àëä̈¨©¦
weqtd `ay xnel yi [o`k mb-]Bðéîa ïéàL àîè óBò éèeòîì§©¥¨¥¤¥§¦

xeqi`,äôéøèdrilad ziaa ser zlap z`nehy ,weqtd zpeek jke §¥¨
zbdep dpi`e ,dtixh xeqi` epina yiy xedh sera `l` zbdep dpi`
oiae sxhp oia xeq` `ed ixdy ,dtixh xeqi` epina oi`y `nh sera
oi`y dcedi iaxl oipn ,dpey`xd dl`yd `eti` daye .sxhp `l

.drilad zia z`nehn ezxdhn xedh dtixh ser zhigy
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migaf(iyily meil)

ànèî ,øîBà äãeäé éaødliren dwiln oi`y ,drilad ziaa ©¦§¨¥§©¥
ziaa z`nhnd dliapk `id ixde ,[dhigy `l s`e] dtixha

.drilad
:xi`n iax ly enrh z` d`ian dpynd,øéàî éaø øîàcenll yi ¨©©¦¥¦

L ,äîäa úìáð íà ,øîBçå ì÷`idy dxeng dz`nehäànèn ©¨¤¦¦§©§¥¨¤§©§¨
dúèéçL ,àOîáe òbîadndad ly,dúàîehî dúôéøè úøäèî §©¨§©¨§¦¨¨§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨

,dliap z`neh `nhz `ly dhigyd dliren dtixh dndaa s`y
óBòä úìáðdlw ez`nehyàOîáe òbîa ànèî BðéàLm`d ,Bðéà ¦§©¨¤¥§©¥§©¨§©¨¥

BúèéçL àäzL ïécserd lyBúàîehî Búôéøè úøäèî- ¦¤§¥§¦¨§©¤¤§¥¨¦§¨
ziaa dliap z`neh `nhi `ly ,dtixh `edy ser zhigy lirezy

,a` oipaa dwilnl dhigyn cnlp dzrne .driladeðéön äî©¨¦
[ep`vny myk-]BúèéçLaser lydzøLëî àéäLz` dxizn-] ¦§¦¨¤¦©§©§¨

[serdå ,äìéëàì`id,Búàîehî Búôéøè úøäèî,xen`kóà ©£¦¨§§©¤¤§¥¨¦§¨©
BzøLëî àéäL Bú÷éìî[ezxizn-]øäèz ,äìéëàaz`Búôéøè §¦¨¤¦©§©§©£¦¨§©¥§¥¨

,Búàîeè éãéî.drilad ziaa `nhi `l wlnpy sere ¦¥§¨
:ziyily drc d`ian dpynddic ,øîBà éñBé éaøserd zlapl ©¦¥¥©¨

dpic didiyäîäa úìáðkdndaay myky ,dcnl `id dpnn §¦§©§¥¨
dtixhdzøäèî dúèéçLdliap icin,dú÷éìî àìåoi`y meyn §¦¨¨§©©§¨§Ÿ§¦¨¨

`le dliap icin epxdhz ezhigy dtixh sera jk ,dndaa dwiln
.ezwiln

àøîâ
icin ezxdhn ser ly ezhigyy cnel xi`n iaxy dpyna epipy
ser lr mb z`f cnl `ed aeye ,dndan xnege lwn ,dliap z`neh
dwilna serl dxdh cenll oi`y jk lr dper iqei iax .wlnpy
`al eic' oky ,cnl `ed dpnny dndaa zniiw dwilnd oi`y meyn

.'oecipk zeidl oicd on
:`xnbd dywn .xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbdåm`déaø §©¦

Léøc àì øéàîly ef dcinBic'oi`y ,'oecipk zeidl oicd on `al ¥¦Ÿ¨¦©
xingdl xengl lwn oke] xengan xzei ea lwdl lwl xengn cenll
xzei dwilna ea lwdl serl dndan cnl ok lry [lwan xzei eilr

,zxdhn dwiln oi` day dndanàäåzcin [`lde-]'Bic' §¨©
àéðúc ,àeä àúééøBàcdxyr yely z` zyxtnd] `ziixaa §©§¨§©§¨

,xnege lw oicn mb zyxcp dxezdy [oda zyxcp dxezdy zecind
zyxcp dxezdy dn ,`ziixad zyxtneãöék ,øîBçå ì÷ ïécî¦¦©¨¤¥©

d"awd da sfpy mixn iabl xn`py ,edepcnl(ci ai xacna)'ä øîàiå'©Ÿ¤
'åâå äéðôa ÷øé ÷øé äéáàå äLî ìàmini zraW mlMz `ld,'epiide ¤Ÿ¤§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¤¨£Ÿ¦¨¥¦§©¨¦

xnege lw ,mini dray znlkp dzid `ld da sfep dia` did m`y
uEgn mini zraW xbQY' ok lry jynda my xn`pe ,d"awd ztifpl¦¨¥¦§©¨¦¦
`ldy ,le`yl yie .mini dray dtifp bedpzy ,'sq`Y xg`e dpgOl©©£¤§©©¥¨¥

,mini dray dznilkn a`d ztifp m`ì øîBçå ì÷d ztifpäðéëM ©¨¤¦§¦¨
ilkzydn,íBé øNò äòaøàdaxd dxeng dpikyd ztifpy i`cey ©§¨¨¨¨

mini drayl `l` xnege lwd on ecnl `l recne ,a`d ztifpn xzei
.a`d ztifpkàlày o`kn gkenúBéäì ïécä ïî àaì BicepicïBcpk ¤¨©©¨¦©¦¦§©¦

a`d ztifpn xzei d"awd ztifpa xingdl oi`e ,cnl `ed epnny
,df 'eic' yxec xi`n iax oi` recn dyw dzrn .zcnlp `id dpnn

.cnl `ed dpnny dndan xzei sera lwin `ede
:`xnbd zvxznçkLà àø÷ øéàî éaø ,ïéáà éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨©§©

Løc÷ådliap z`neh zyxt xg`l xn`py ,eyxce `vn weqt ± §¨¨©§¨
mivxye(en `i `xwie),'óBòäå äîäaä úøBz úàæ',le`yl yieéëå Ÿ©©§¥¨§¨§¦

äúååL äøBz Bæéàa[dnec-],äîäáì óBòå óBòì äîäazlap `ld §¥¨¨§¨§¥¨§§¦§¥¨
àOîáe òbîa äànèî äîäazlap eli`eòbîa ànèî Bðéà óBò §¥¨§©§¨§©¨§©¨¥§©¥§©¨

,àOîáezlap okeäòéìaä úéaà íéãâa ànèî óBòzlap eli`e §©¨§©¥§¨¦©¥©§¦¨
,äòéìaä úéaà íéãâa äànèî dðéà äîäasere dnda oi`y ixd §¥¨¥¨§©§¨§¨¦©¥©§¦¨

,dfl df minecàlàdxezd d`aEì øîBìdndal ser yiwdl yiy ¤¨©§
,dpnid cenlledøéLënL øác ,äîäa äî[dxizny-],äìéëàì ©§¥¨¨¨¤©§¦¨©£¦¨

,dzhigy epiidcøäèîz`øác ,óBò óà ,dúàîehî dúôéøè §©¥§¥¨¨¦§¨¨©¨¨
,äìéëàa BøéLënL,miycwa ezwilne oilega ezhigy epiidc ¤©§¦©£¦¨

øäèîz`.Búàîehî Búôéøèepi` xi`n iax ly exewny `vnpe §©¥§¥¨¦§¨
`l` ,'oecipk zeidl oicd on `al eic' eilr le`yl yiy ,xnege lwn

.ef `xaqa ezegcl oi`y ywidn
.xi`n iax lr wlegd dcedi iax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan,äãeäé éaøåwlnp e` hgypy dtixh sery xaeqd §©¦§¨
,eze` zexdhn dwilnd e` dhigyd oi`e drilad ziaa `nhnéàî©

.àîòè,dax xn` :`xnbd zxne`,Løã÷å çkLà àø÷xn`p ©£¨§¨©§©§¨¨©
weqta(eh fi `xwie)lk`Y xW` Wtp lke'äôéøèe äìáðxBaE gxf`A §¨¤¤£¤Ÿ©§¥¨§¥¨¨¤§¨©¥

zlapa wqer df weqte ,'xdhe axrd cr `nhe miOA ugxe eicbA qAke§¦¤§¨¨§¨©©©¦§¨¥©¨¤¤§¨¥
,drilad ziaa z`nhn `idy cnll `ae xedh ser,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨

'äôéøè',weqta dxen`d,äøîàð änì`ldäôéøè íàzaygp §¥¨¨¨¤¤§¨¦§¥¨
`idyäiçdxezd d`ae ,zenzy cr d`neh da oi`e ,[miiga-] ©¨

liapk z`nhn dzny dtixhy xnelxnel dxezd dkxved dnl ,d
,okäøeîà äìéáð éøämiign dtxhp `l elit` dzny oeike ,xak £¥§¥¨£¨

e ,z`nhn `id ixdäiç dðéà äôéøè íàzaygp `id dtxhpy zrne ¦§¥¨¥¨©¨
,dznkäìéáð ììëa àéä éøädtxhpy cin ixdy ,weqta dxen`d £¥¦¦§¨§¥¨

d`nehd z` xdhz `l okn xg`l dzhigyy i`cee ,dliapl dktd
.da yi xakyàlàweqtd `aäôéøè àéáäìsera,dèçML ¤¨§¨¦§¥¨¤§¨¨

äànènLmeyne ,dzxdhn dzhigyy mixne` oi`e ,drilad ziaa ¤§©§¨
zia z`neh dilr dcxi cin ,dig dtixhy xn`p m` elit`y
dewnk dhigyd oi`y ,dxdhl dzhigy lirez `l aeye ,drilad

.oz`nehn zeliap zxdhn dpi`e
:el` mixaca dpc `xnbdéáæéL áø déì øîà,daxläzòî àlà ¨©¥©¦§¦¤¨¥©¨

dnáéúëcweqta(ck f `xwie)äôøè áìçå äìáð áìçå'lkl dUri ¦§¦§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨
dliapy s`y cnll dxezd d`ae ,'Edlk`z `l lk`e dk`ln§¨¨§¨ŸŸŸ§ª

,`nhn epi` dalg mewn lkn z`nhnàîéð énð íúämy mb m`d ± ¨¨©¦¥¨
y zeywdl yi,äiç äôéøè íàdtixh lr `ed weqta oecipde ¦§¥¨©¨

,dznyäøeîà äìéáð éøäe ,xedh dalgy xakdðéà äôéøè íà £¥§¥¨£¨¦§¥¨¥¨
äìéáð ììëa àéä éøä äiçdtxhpy cin ixdy ,weqta dxen`d ©¨£¥¦¦§¨§¥¨

dxezd dzazk recne ,dliapl dktd,àlà,ef `iyew gkn xn`p ¤¨
weqtd `ay,øBäè daìçL dèçML äôéøè àéáäìxn`p jk m` §¨¦§¥¨¤§¨¨¤¤§¨¨

m`y ,jk lr dywi ,xedh ser zlapa weqtd lr lirl zxn`y itke
,xedh dalg dhgyy dtixhy cnll dxezd d`aììkîwiicl yi ± ¦§¨

jknàéäcdnvräànèî,ok xnel okzide ,xedh dalg wxeøîàäå §¦§©§¨§¨¨©
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,áø øîà äãeäé áøoky mixne` yie ± ©§¨¨©©§¨§¦¨§©§¦¨¨¨

weqta xn`p ,`ziixaa epy(hl `i `xwie)äîäaä ïî úeîé éëå'xW` §¦¨¦©§¥¨£¤
dxezd d`ae ,'axrd cr `nhi DzlapA rbPd dlk`l mkl `id¦¨¤§¨§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨¦§¨©¨¨¤
dxez dxn`y dnne ,dliap z`neha z`nhn dzny dnday cnll

y yexcl yi 'dndad on'äànèî äîäa úö÷îeäîäa úö÷î ¦§¨§¥¨§©§¨¦§¨§¥¨
,äànèî dðéàyie dliap z`neh z`nhny dnda yiy xnelk ¥¨§©§¨

,dliap z`neh z`nhn dpi`y dndaBæ Bæéàåoi`y dndad §¥
,z`nhn,dèçML äôéøè Bædzhigy dlired `id dtixhy s`y §¥¨¤§¨¨

ap icin dxdhlda oi` dhgyy dtixhy epcnly dzrne .dli
`le ,exdhl dxezd dkxved `le xedh dalg mby i`ce ,d`neh

.'dtixh alg' aezkd `a jkl
àlàalg'y jgxk lrdéì éòaéî 'äôéøè[jxvp-]éèeòîìalg ¤¨§¥¨¦¨¥¥§©¥

dndaäàîèwxy yexcle ,ef dxdhndðéîa LiL éîxeqi` §¥¨¦¤¥§¦¨
äôéøè,d`nehn ealg z` dxez dxdihy ef `idBæ äúöézlap §¥¨¨§¨

d`nh dndadðéîa ïéàLxeqi`,äôéøèoi`e dxeq` `id mlerly ¤¥§¦¨§¥¨
z` zegcl mb yi dzrne .dz`neh xeqi` lr sqep xeqi` dztixha
cenll yi xedh ser zlapa 'dtixh' xn`py dnny zxn`y jixac

y meyn ,drilad zia z`neha z`nhn dhgyy dtixhyénð àëä̈¨©¦
weqtd `ay xnel yi [o`k mb-]Bðéîa ïéàL àîè óBò éèeòîì§©¥¨¥¤¥§¦

xeqi`,äôéøèdrilad ziaa ser zlap z`nehy ,weqtd zpeek jke §¥¨
zbdep dpi`e ,dtixh xeqi` epina yiy xedh sera `l` zbdep dpi`
oiae sxhp oia xeq` `ed ixdy ,dtixh xeqi` epina oi`y `nh sera
oi`y dcedi iaxl oipn ,dpey`xd dl`yd `eti` daye .sxhp `l

.drilad zia z`nehn ezxdhn xedh dtixh ser zhigy
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migaf(iriax meil)

algy 'dtixh alg'n cenll jxev oi` mb dzrny dywn `xnbd
sery dny jixack m` :`xnbd dywn .xedh epi` d`nh dnda

weqta dxen`d 'dliap'n cnlp drilad ziaa `nhn epi` `nh`xwie)

(g akexeqi`y xedh ser wxy ,'Da d`nhl lk`i `l dtxhE dlap'§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨
ok m` ,`nhn cala dliap meynénð éàädnda algy df oic mb ± ©©¦

,xedh epi` d`nhéì ÷etézecnell yi ±,'äìáð áìçå'îxen`d ¦¦¦§¥¤§¥¨
weqta(ck f `xwie)`e dk`ln lkl dUri dtxh alge dlap alge'lk §¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨§¨Ÿ

epl oi` ,dlik`a xeq`y alg lr xacn weqtdy oeiky ,'Edlk`z `lŸŸ§ª
`ldy ,d`nh dnda ly alg mb zllek alg zxdhy xnel xewn

ly ealg wx dxezd dxdihy xnel yiìa' íeMî BøeqéàL éî¦¤¦¦©
'äìáð áìç ìëàze ,xzen exya did hgyp eli`e calaBæ äúàöé Ÿ©¥¤§¥¨¨¨¨

d`nh dnda alg -'[äìáð áìç] ìëàz ìa' íeMî døeqéà ïéàL¤¥¦¨¦©Ÿ©¥¤§¥¨
íeMî àlàlk`z la','àîè.'dtixh'n dcnell jixv oi`e ¤¨¦¨¥

dnda alg lr cnll `a `l 'dtixh alg' ok`y zvxzn `xnbd
algy df oic ok` :`xnbd zvxzn .xg` cenill `a `l` d`nh
aezkzy jxev did `l exeare 'dliap'n cnlp `nh d`nh dnda

,'dtixh' mb dxezdéàä àlàalg' [ef-]'äôéøèzxdha dxen`d ¤¨©§¥¨
,algééeúéàì éòaéîalg mb ef dxdhl zeaxl jxvp ±äiçdxedh ¦¨¥§¦¥©¨

meyn edf ezeaxl dxezd dkxvedy dne ,xedh `ed s`y ,dzny
yàðéîà Czòc à÷ìñweqtdy oeiky xnel jzrc lr dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

`ly jkn cenll yi ,lirl xen`k ,dlik`a xq`py alg lr xacn
ly alg wx `l` d`nehn dxezd dxdihøeñà daìçL éî¦¤¤§¨¨

dlik`aøzeî døNáe,dlik`aBæ úàöédig -døNáe daìçL §¨¨¨¨¨¤¤§¨§¨¨
,øzeî,dalg z` dxezd da dxdih `l ok lreïì òîLî à÷± ¨¨©§©¨

xeqi` epina yiy lk `l` ,ok xacd oi`y 'dtixh' weqtd eprinyn
dalg s` ,dlik`a dxeq` dtixh digy oeike ,ealg xzed ,dtixh

.`nhn epi`e xedh
:xedh epi` dzny dig algy dgec `xnbd,déì øîàdz` cvik ¨©¥

,xedh dzny dig algy xne`àðL éàîdnda dpey dna ± ©§¨
äàîèmeyne ,xedh dalg oi`y÷eìç daìç ïéàcepicadøNaî §¥¨§¥¤§¨¨¦§¨¨

dpi` jkitle ,dlik`a mixeq` mdy mdl cg` oic mdipy `l`
meyn xeq` ealgy ina wx wqerd algd z` xdhnd weqtd llka

,lirl xen`ke ,'cala alg lk`z la'énð äiçxdhl oi` [ok mb-] ©¨©¦
y meyne ,dalg z`÷eìç daìç ïéàepicadøNaîoic mdipy `l` ¥¤§¨¨¦§¨¨

dpi` dznyk `id s` jkitle ,dlik`a mixzen mdy mdl cg`
.algd z` xdhnd weqtd llkaãBòå,jixac z` zegcl yiáéúëä §¨§¦

weqta xn`p `ld ±,'eäeìëàú àì ìBëàå'epi`y ea yxetn ok m`e §¨ŸŸ§
`a `l 'dtixh alg'y `vnpe .dlik`a xzen dalgy diga xacn

.xn`p dnl dywe ,dxedh dig alg lr cnll
mby cnlle etebl `a 'dtixh alg'y xg` ote`a zayiin `xnbd

:xedh dtixh alg,ééaà øîà àlàalg' dxezd dxn`y dn ¤¨¨©©©¥¥¤
éøèöéà déôeâì ,'äôéøèCxnele ,dnvr dtixhl xacd `a ± §¥¨§¥¦§§¦

zl`yy dne ,xedh dalg dznyky(:hq lirl)ixd dig dtixh m`y
icka z`f cnll dxezd dkxvedy `id jzaeyz ,dxen` dliap

øîàz àlLye ìéàBädndaäøeñà äàîèxak dlik`a,íéiçî ¤ŸŸ©¦§¥¨£¨¥©¦
,dzxizn dhigy oi`y xnelkåok`idy dndaäøeñà äôéøè §§¥¨£¨

xak dlik`a,íéiçîcenll epl did ok lr ,dzxizn dzhigy oi`e ¥©¦
,xnele a` oipaa efn efäîdndaóà àîè daìç äàîhdnda ©§¥¨¤§¨¨¥©

`idy,àîè daìç äôéøèalg aezkl dxezd dkxved jk meyne §¥¨¤§¨¨¥
.xedh `ed s`y xnel ,cgeina dtixh

dywn .exdhl cgein cenil jixv epi` dtixh algy dgec `xnbd
:`xnbdéëä éàdtxhpy dnda zeeydl mewn didy jk m` ± ¦¨¦

y xn`p ok m` ,d`nh dndalénð éàä'dtixh' xn`py dn mb ± ©©¦
,xedh ser zlap z`nehaéòaéîser mby cnll etebl [jxvp-] ¦¨¥

,drilad ziaa `nhn zne sxhpyøîàz àlLsxhpy ser cnlze ¤ŸŸ©
y ,a` oipaa `nh sernå äìéëàa øeñà àîè óBòå ìéàBäok ¦§¨¥¨©£¦¨§

äôéøèseraànèî Bðéà àîè óBò äî ,äìéëàa äøeñàziaa §¥¨£¨©£¦¨¨¨¥¥§©¥
driladäôéøè óàerasäànèî dðéà`vnpe ,drilad ziaa ©§¥¨¥¨§©§¨

ziaa z`nhn dhgyy dtixh mby cenll xewn dcedi iaxl oi`y
.driladãBòåd`nhl dtixh zinicy mixacd mvr lr dyw §¨

,xedh dtixh ly dalgy cgein cenill zkxved jk jezneéî¦
óìéîì àkéàcenll xyt` m`d ±,äàîhî äôøèwlgl yi `ld ¦¨§¥©§¥¨¦§¥¨
,xnele odipiaøLBkä úòL dì äúéä àì äàîèday dry-] §¥¨Ÿ¨§¨¨§©©¤

eli`e ,dxeq` dzid dcerny ,[dxyke die`x dzidäúéä äôéøè§¥¨¨§¨
øLBkä úòL dìdtixh z` cenll oi` ok lre ,dtxhpy mcew ¨§©©¤

f`n dxeq` `idy dxengd d`nhn ,xara zxzen dzidy ,dlwd
.dtixh alg xdhl epnid cenll cgein cenill jxev oi`e ,mlerne

àîéz éëåsere dnda cenll oi`e jixack ok`y xn`z m`e ± §¦¥¨
oiicr mpn` ,xen`d weligd meyn ,mi`nh sere dndan etxhpy

ïèaî äôéøè[dzcil mcew cer dtxhpy-]øîéîì àkéà éàî± §¥¨¦¤¤©¦¨§¥©
iziid ok lre ,d`nhl zencl yi i`ce dze` `ld ,my xn`p dn
dxn` okle d`nh dnda algk `nh dalg ohan dtixhy xne`
jixac lr aiy` ,jk xn`z m` ,xedh 'dtixh alg' mby dxezd
dn xnele jextl yiy meyn ,d`nhn cenll oi` efk dtixh mby

la` ,xyekd zry dl dzid `ly s`y ohan dtixhlàäéî dðéîa§¦¨¦¨
àkéàxg`l dtxhpyk xyekd zry ea yiy ep`vn dtixh oina ± ¦¨

yiy ote` mey dpina oi`y d`nhn dcnell oi` jkitle ,dclepy
d`nhn dtixh cenll did xyt` i`y `vnpe .xyekd zry ea
,`nh epi`y dzny dtixh alg zeaxl dxezd dkxved `le ,llk

.il dnl dxezd dazky 'dtixh alg' dl`yd day aeye
cenill mikxvp ,'dliap alg' oke ,'dtixh alg'y zvxzn `xnbd

:xg`,àáø øîà àlàdf oi` ,'dtixh alg' dxezd dzaixy dn ¤¨¨©¨¨
weqtd ly eteqay meyn ok xn`p `l` ,xedh dalgy xnel icka

e ,['edelk`z `l lek`e'] alg zlik` xeqi` xkfedäøBzädxikfdy ©¨
'dtixh alg'e 'dliap alg' ezligzaäøîày jkaøeqéà àáé ¨§¨¨Ÿ¦

zlik`øeqéà ìò ìeçéå äìéáðzlik`,áìçy okeøeqéà àáé §¥¨§¨©¦¥¤¨Ÿ¦
zlik`äôéøèøeqéà ìò ìeçéåzlik`,áìçoi`y xn`p `ly §¥¨§¨©¦¥¤

,mdl mcwy alg xeqi` lr milg dtixhe dliap zlik` ixeqi`
,alg zlik` xeqi` lr wx xeari dtixh alg e` dliap alg lke`de
lek`e' xne`d df weqta 'dtixh alg'e 'dliap alg' exkfed jkly
.dtixhe dliap ixeqi` lr mb xaer mlke`dy cnll ,'edelk`z `l

éëéøöexeqi` mbe dliap xeqi` mby rinydl dxezd dkixv ± §¦¦
mdn cg`a z`f rinydl ic oi`e ,alg xeqi` lr milg dtixh

,ipyl epnid cenlleïðéòîLà éàcdxezd drinyn dzid m`y ± §¦©§§¦©
xeqi`y wxäìéáðdf ixdy xne` iziid ,alg xeqi` lr lgíeMî §¥¨¦

,dxeng dliapyàénèîc,d`neh da yiy ±ìáàxeqi`äôéøè ¦§©§¨£¨§¥¨
,d`neh da oi` dtixhy ,dliap xeqi`k xeng epi`yàîéàiziid ± ¥¨

y xne`àì.alg xeqi` lr legiïðéòîLà éàådrinyn dzid m`e ± Ÿ§¦©§§¦©
xeqi`y wx dxezdäôéøèdf ixdy xne` iziid ,alg xeqi` lr lg §¥¨

íeMîdxeng dtixhydøeqéàcxak `edìáà ,íéiçîxeqi` ¦§¦¨¥©¦£¨
äìéáð,dzin xg`l `l` epi`yàîéày xne` iziid ±àìlr legi §¥¨¥¨Ÿ

.alg xeqi`àëéøöxeqi` mby yexita xnel dxezd dkxved ± §¦¨
.alg xeqi` lr milg dtixh xeqi` mbe dliap

dcedi iaxe xi`n iax ea ewlgpy ,sxhpy sera oecl day `xnbd
lirl x`eank drilad zia z`neh icin ezxdhn ezhigy m`(:hq),

hgypy dtixh sery xaeqy dcedi iax zrca dx`ia `xnbde
dxn`y dnn z`f cnly ,drilad ziaa `nhndxez(eh fi `xwie)

mina ugxe eicba qaike 'ebe dtixhe dliap lk`z xy` ytp lke'
zia z`neh oic z` micnl df weqtny ,'xdhe axrd cr `nhe
elit`y xnel `a 'dtixhe' dxez dxn`y dny ,seray drilad

.drilad ziaa z`nhn dhgypy dtixh
zl`ey .dcedi iax lr wlegd xi`n iax zrc z` zxxan `xnbd

:`xnbd,øéàî éaøåicin eztixh zxdhn ser zhigyy xaeqd §©¦¥¦
,drilad zia z`neh'äôéøè' éàädxez dxn`ydéì ãéáò éàî± ©§¥¨©¨¦¥

dn :`xnbd daiyn .dxezd z`f dazk dn myle jkn cnl `ed dn
,'dtixh' dxez dxn`ydéì éòaéî[jxvp-]äèéçL éèeòîìsera ¦¨¥¥§©¥§¦¨
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המשך בעמקד וסד

oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

.'åë äéì ÷åôéú éîð éàädxdhl iziz `kidnc `nhnc inp dil wetiz d`nh alg

`l [lk`e] aizk `dc aizk d`nha e`l i`d dk`ln lkl dyric `xw i`dn

:algl edelk`z.áìç úìéëà íåùî åøåñéàù éîef z`vi jl izxdih xzen dxyae

:'ek dxn`p dnl dtixh `ni` izk`e `nh lk`z la meyn dxeq` dlekyéàä àìà
äáìçù éî ã"ñã äéç ééåúéàì éòáéî äôéøè

.ì"î÷ 'åë øåñàiiezi`l `ed `iepiye b"d

lk`e c"qc xedh dalgy dzny dxedh dig

ealgy in `xw i`da aizk edelk`z `l

llkn dalg jl izxdih xzen exyae xeq`

oiprl dxyak xzen dalgy dig la` dliap

lk dtixh l"nw dxyak `nhi inp dliap

opikxte :dig elit`e dtixh epina yiyù"î
.äàîèi`dn dalg xdhl ol `wtp `lc

`pixw `le dxyan welg dalg oi`c `xw

lkd ixdy dicegl algl edelk`z `l lk`e

:xeqi`.äøùáî ÷åìç äáìç ïéà éîð äéç
:edelk`z `l lk`e dia `pixw `le exeqi`l

.ãåòå`lc ol dywiz inp `xwc `zernynn

`l lk`e aizk `dc i`w dig alga

`ziixaa dpin opitli onwle edelk`z

llkn xdih `l dliap dig alga oizrnya

:d`neh.êéøèöéà äéôåâì äôéøèalg xdhl

dzny dtixhzxn`wce dig dtixh mlerle

li`ed `"cq jixhvi` dxen` dliap ixd

dxeq` miign dtixhe miign dxeq` d`nhe

:'ek.éëä éàinp ser iab aizkc dtixh

`nhn dzny ser xnele ditebl jixhvi`

:'ek xn`z `ly drilad ziaa.ãåòåiab

:dnda.äàîèî äôéøè óìéîì àëéà éî
b"d :xdhl `xw iraipc'åë àáø øîà àìà

.äøîà äøåúä`ai jl xnel aezkd `a

ditiqc edelk`z `l lk` meyne 'ek xeqi`

z` aiigl dtixhe dliap ea yxit `xwc

meyne dliap meyne alg meyn elke`d

dtixhe dliap xeqi` oi` xn`z `ly dtixh

:mlekl mcwy alg xeqi` lr oilgíåùî
.àéîèîãxeqi` lr legl `xing jklid

:alg.øéàî éáøåzxdhn ezhigy ser xn`c

:eztixh.äôéøè éàäciar i`n ser iabc

:dil.íéðôì àéäù äèéçù éèåòîìoxn`cke

mipta deeyy dtixh dn (.hq sc) lirl

:'ek mipta oileg ser hgeyd `vi uegak

.áéúë àðéøçà äôéøèxedh ser zliap iab

gxf`a dtixhe dliap lk`z xy` ytp lke

lk`i `l cge (fi `xwie) eicba qake xbae

:(ak my) da d`nhl dtixhe dliapãçå
.àîè óåò éèåòîìepina yiy in opiyxcc

:dtixh.äãåäé éáøå`xizi `xwn `nh ser

:`nh lk`z la meyn `l` dliap lk`z la meyn exeqi` oi`y df `vi dliap lk`z la meyn ezxdf`y in xnele yexcl `l` jixhvi` `lc dil `wtp lk`i `l dliapc

.éàä øéàî éáøådliapc `xizi `xw:zifk epiidc ezlik` xeqi` xeriyk `l` `nhn epi`y ez`neh cnll dil `irain lk`i `l.àî÷ àø÷î:lk`z xy` ytpdeéãëá
.ñøô úìéëà:drilad ziaa `nhil ztxhvn oi` ef s`e oiyperl oitxhvn oi`y zelik` x`yk `id ixd qxt zlik` ickn xzei zifk zlik`a ddy m`y.àåä ùåãéçã`ly

:d`neh el d`a drilad ziaae uegan d`neh el oi`y efk d`neh dxeza epivn.øáãî áåúëä:zeliap meyn `nhln exdhl.äèåçù ììëî øäéèmrhn `nhln xdih

:dzxdhn dhigydy dhigy.áìç ììëî øäéèå:xedh dliap algy o`k azky `nhln dliapd z` xdih alg mrhn.øäéèùë äî`le xdih dxedh `nhln dhegy xya

miiwn ip` dne oihegy ody t"r` xnel `ed `xizi mda i`de mzena mda rbepd lk e`nhz dl`le `xizi `xwn k"za dl opitlic dzxdhn dzhigy oi` d`nhc d`nh

:'ebe dqxt zqxtn `id xy` dndad lk dil jenqc aizk d`nh dndaae mdiiga `le mzena mzena.áìç íåùî øäéèùë óàb"d :d`nha `le xdih dxedha `nhln

onwle `nhln dliap xya xdih 'ek xdihyk s` dxedha `le d`nha dliap llkn xdihyk dn alg llkn xdihe dliap llkn xdih ef jxcl jlk zxn` mipdk zxeza

:oxn`ck alg llkn xdihe `nh ser zlapa dl yxtn.äøåäèá àìå äàîèá:xedh ser `le drilad ziaa `nhln xdih `nh ser
â"ä
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àìàmeyn daxc` 'ek d`nh y"n jixtw i`nc dywe qxhpewd qxb jk .dig iiez`l

daxc` edelk`z `l lk`e inp jixt i`ne iiez`l `xw jixhvi` d`nhl incc

z"xe dig 'it`e xedh dalg dtixh epina yiy lk rnync dtixh `xw jixhvi` ikd meyn

jixhvi` i`n` jixte `"cq b"le 'eke xeq` dalgy in `nrh i`n dig ihernl `l` qxb

'ek d`nh `py i`n `nh dig algc xnel `xw

`l` ihernl rnyn `l dtixhc dyw edine

:dtixh dpina yiy lk iieaxläîd`nh

oi` oky d`nhl dn `niz ike .`nh dalg

:gikez dig dtixhl xn`z dzxdhn dzhigy

àáédniz .alg xeqi` lr legie dliap xeqi`

dil dnl siqen xeqi` dil zi`c o`nl

`kd ip`y `nlra sili `kdn `niz ike i`xw

iz` jkle ellkn xzedc `ed lw alg xeqi`c

:dilr liige dliap xeqi`

éàåmiign `xeqi`c meyn dtixh opireny`

e"w ciar (:fl sc) oilegc a"tac dniz .'ek

liige dtixh xeqi` iz` miign dne `kti`

mye `iran dzin xg`lc dliap alg xeqi``

:izyxitãçå`wtp `lc `d .`nh ser ihernl

dcedi iaxl dil `wtpc `kidn xi`n iaxl dil

lg xeqi` dil zi`c dinrhl xi`n 'xc meyn

:xeqi` lréáøåciar i`n dliap i`d xi`n

i`c dliap aezkl jixv jigxk lr z"`e .dil

azk `le da d`nhl lk`i `l dtixh aizk ded

dliap `la dtixhc `pin` ded ok m` dliap

pde) (fi `xwie) aizkc oeik l"ie d`nhnlke] (yt

dliap mzd dn dtixhe dliap lk`z xy` [ytp

:dnr dliap o`k s` dnr

øåòéùìdcedi iaxc xyti` .zifka dlik`

:xzein `lc b"r`e dil zi` inp

äúöéwigcc `d .xzen dxyae dalgy dig

(:r sc oileg) dywnd dnda wxta

ivn `le d`nhn dxedh dig zlapc igeky`l

e`l i`c `nh dalg `dc `kdn yxcinl

`l d`nhn dig zlapc xg` mewna ogky`c

:ikd 'iyxc ded

elit`e
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migaf(iriax meil)

algy 'dtixh alg'n cenll jxev oi` mb dzrny dywn `xnbd
sery dny jixack m` :`xnbd dywn .xedh epi` d`nh dnda

weqta dxen`d 'dliap'n cnlp drilad ziaa `nhn epi` `nh`xwie)

(g akexeqi`y xedh ser wxy ,'Da d`nhl lk`i `l dtxhE dlap'§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨
ok m` ,`nhn cala dliap meynénð éàädnda algy df oic mb ± ©©¦

,xedh epi` d`nhéì ÷etézecnell yi ±,'äìáð áìçå'îxen`d ¦¦¦§¥¤§¥¨
weqta(ck f `xwie)`e dk`ln lkl dUri dtxh alge dlap alge'lk §¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨§¨Ÿ

epl oi` ,dlik`a xeq`y alg lr xacn weqtdy oeiky ,'Edlk`z `lŸŸ§ª
`ldy ,d`nh dnda ly alg mb zllek alg zxdhy xnel xewn

ly ealg wx dxezd dxdihy xnel yiìa' íeMî BøeqéàL éî¦¤¦¦©
'äìáð áìç ìëàze ,xzen exya did hgyp eli`e calaBæ äúàöé Ÿ©¥¤§¥¨¨¨¨

d`nh dnda alg -'[äìáð áìç] ìëàz ìa' íeMî døeqéà ïéàL¤¥¦¨¦©Ÿ©¥¤§¥¨
íeMî àlàlk`z la','àîè.'dtixh'n dcnell jixv oi`e ¤¨¦¨¥

dnda alg lr cnll `a `l 'dtixh alg' ok`y zvxzn `xnbd
algy df oic ok` :`xnbd zvxzn .xg` cenill `a `l` d`nh
aezkzy jxev did `l exeare 'dliap'n cnlp `nh d`nh dnda

,'dtixh' mb dxezdéàä àlàalg' [ef-]'äôéøèzxdha dxen`d ¤¨©§¥¨
,algééeúéàì éòaéîalg mb ef dxdhl zeaxl jxvp ±äiçdxedh ¦¨¥§¦¥©¨

meyn edf ezeaxl dxezd dkxvedy dne ,xedh `ed s`y ,dzny
yàðéîà Czòc à÷ìñweqtdy oeiky xnel jzrc lr dler didy ± ¨§¨©§¨¨¦¨

`ly jkn cenll yi ,lirl xen`k ,dlik`a xq`py alg lr xacn
ly alg wx `l` d`nehn dxezd dxdihøeñà daìçL éî¦¤¤§¨¨

dlik`aøzeî døNáe,dlik`aBæ úàöédig -døNáe daìçL §¨¨¨¨¨¤¤§¨§¨¨
,øzeî,dalg z` dxezd da dxdih `l ok lreïì òîLî à÷± ¨¨©§©¨

xeqi` epina yiy lk `l` ,ok xacd oi`y 'dtixh' weqtd eprinyn
dalg s` ,dlik`a dxeq` dtixh digy oeike ,ealg xzed ,dtixh

.`nhn epi`e xedh
:xedh epi` dzny dig algy dgec `xnbd,déì øîàdz` cvik ¨©¥

,xedh dzny dig algy xne`àðL éàîdnda dpey dna ± ©§¨
äàîèmeyne ,xedh dalg oi`y÷eìç daìç ïéàcepicadøNaî §¥¨§¥¤§¨¨¦§¨¨

dpi` jkitle ,dlik`a mixeq` mdy mdl cg` oic mdipy `l`
meyn xeq` ealgy ina wx wqerd algd z` xdhnd weqtd llka

,lirl xen`ke ,'cala alg lk`z la'énð äiçxdhl oi` [ok mb-] ©¨©¦
y meyne ,dalg z`÷eìç daìç ïéàepicadøNaîoic mdipy `l` ¥¤§¨¨¦§¨¨

dpi` dznyk `id s` jkitle ,dlik`a mixzen mdy mdl cg`
.algd z` xdhnd weqtd llkaãBòå,jixac z` zegcl yiáéúëä §¨§¦

weqta xn`p `ld ±,'eäeìëàú àì ìBëàå'epi`y ea yxetn ok m`e §¨ŸŸ§
`a `l 'dtixh alg'y `vnpe .dlik`a xzen dalgy diga xacn

.xn`p dnl dywe ,dxedh dig alg lr cnll
mby cnlle etebl `a 'dtixh alg'y xg` ote`a zayiin `xnbd

:xedh dtixh alg,ééaà øîà àlàalg' dxezd dxn`y dn ¤¨¨©©©¥¥¤
éøèöéà déôeâì ,'äôéøèCxnele ,dnvr dtixhl xacd `a ± §¥¨§¥¦§§¦

zl`yy dne ,xedh dalg dznyky(:hq lirl)ixd dig dtixh m`y
icka z`f cnll dxezd dkxvedy `id jzaeyz ,dxen` dliap

øîàz àlLye ìéàBädndaäøeñà äàîèxak dlik`a,íéiçî ¤ŸŸ©¦§¥¨£¨¥©¦
,dzxizn dhigy oi`y xnelkåok`idy dndaäøeñà äôéøè §§¥¨£¨

xak dlik`a,íéiçîcenll epl did ok lr ,dzxizn dzhigy oi`e ¥©¦
,xnele a` oipaa efn efäîdndaóà àîè daìç äàîhdnda ©§¥¨¤§¨¨¥©

`idy,àîè daìç äôéøèalg aezkl dxezd dkxved jk meyne §¥¨¤§¨¨¥
.xedh `ed s`y xnel ,cgeina dtixh

dywn .exdhl cgein cenil jixv epi` dtixh algy dgec `xnbd
:`xnbdéëä éàdtxhpy dnda zeeydl mewn didy jk m` ± ¦¨¦

y xn`p ok m` ,d`nh dndalénð éàä'dtixh' xn`py dn mb ± ©©¦
,xedh ser zlap z`nehaéòaéîser mby cnll etebl [jxvp-] ¦¨¥

,drilad ziaa `nhn zne sxhpyøîàz àlLsxhpy ser cnlze ¤ŸŸ©
y ,a` oipaa `nh sernå äìéëàa øeñà àîè óBòå ìéàBäok ¦§¨¥¨©£¦¨§

äôéøèseraànèî Bðéà àîè óBò äî ,äìéëàa äøeñàziaa §¥¨£¨©£¦¨¨¨¥¥§©¥
driladäôéøè óàerasäànèî dðéà`vnpe ,drilad ziaa ©§¥¨¥¨§©§¨

ziaa z`nhn dhgyy dtixh mby cenll xewn dcedi iaxl oi`y
.driladãBòåd`nhl dtixh zinicy mixacd mvr lr dyw §¨

,xedh dtixh ly dalgy cgein cenill zkxved jk jezneéî¦
óìéîì àkéàcenll xyt` m`d ±,äàîhî äôøèwlgl yi `ld ¦¨§¥©§¥¨¦§¥¨
,xnele odipiaøLBkä úòL dì äúéä àì äàîèday dry-] §¥¨Ÿ¨§¨¨§©©¤

eli`e ,dxeq` dzid dcerny ,[dxyke die`x dzidäúéä äôéøè§¥¨¨§¨
øLBkä úòL dìdtixh z` cenll oi` ok lre ,dtxhpy mcew ¨§©©¤

f`n dxeq` `idy dxengd d`nhn ,xara zxzen dzidy ,dlwd
.dtixh alg xdhl epnid cenll cgein cenill jxev oi`e ,mlerne

àîéz éëåsere dnda cenll oi`e jixack ok`y xn`z m`e ± §¦¥¨
oiicr mpn` ,xen`d weligd meyn ,mi`nh sere dndan etxhpy

ïèaî äôéøè[dzcil mcew cer dtxhpy-]øîéîì àkéà éàî± §¥¨¦¤¤©¦¨§¥©
iziid ok lre ,d`nhl zencl yi i`ce dze` `ld ,my xn`p dn
dxn` okle d`nh dnda algk `nh dalg ohan dtixhy xne`
jixac lr aiy` ,jk xn`z m` ,xedh 'dtixh alg' mby dxezd
dn xnele jextl yiy meyn ,d`nhn cenll oi` efk dtixh mby

la` ,xyekd zry dl dzid `ly s`y ohan dtixhlàäéî dðéîa§¦¨¦¨
àkéàxg`l dtxhpyk xyekd zry ea yiy ep`vn dtixh oina ± ¦¨

yiy ote` mey dpina oi`y d`nhn dcnell oi` jkitle ,dclepy
d`nhn dtixh cenll did xyt` i`y `vnpe .xyekd zry ea
,`nh epi`y dzny dtixh alg zeaxl dxezd dkxved `le ,llk

.il dnl dxezd dazky 'dtixh alg' dl`yd day aeye
cenill mikxvp ,'dliap alg' oke ,'dtixh alg'y zvxzn `xnbd

:xg`,àáø øîà àlàdf oi` ,'dtixh alg' dxezd dzaixy dn ¤¨¨©¨¨
weqtd ly eteqay meyn ok xn`p `l` ,xedh dalgy xnel icka

e ,['edelk`z `l lek`e'] alg zlik` xeqi` xkfedäøBzädxikfdy ©¨
'dtixh alg'e 'dliap alg' ezligzaäøîày jkaøeqéà àáé ¨§¨¨Ÿ¦

zlik`øeqéà ìò ìeçéå äìéáðzlik`,áìçy okeøeqéà àáé §¥¨§¨©¦¥¤¨Ÿ¦
zlik`äôéøèøeqéà ìò ìeçéåzlik`,áìçoi`y xn`p `ly §¥¨§¨©¦¥¤

,mdl mcwy alg xeqi` lr milg dtixhe dliap zlik` ixeqi`
,alg zlik` xeqi` lr wx xeari dtixh alg e` dliap alg lke`de
lek`e' xne`d df weqta 'dtixh alg'e 'dliap alg' exkfed jkly
.dtixhe dliap ixeqi` lr mb xaer mlke`dy cnll ,'edelk`z `l

éëéøöexeqi` mbe dliap xeqi` mby rinydl dxezd dkixv ± §¦¦
mdn cg`a z`f rinydl ic oi`e ,alg xeqi` lr milg dtixh

,ipyl epnid cenlleïðéòîLà éàcdxezd drinyn dzid m`y ± §¦©§§¦©
xeqi`y wxäìéáðdf ixdy xne` iziid ,alg xeqi` lr lgíeMî §¥¨¦

,dxeng dliapyàénèîc,d`neh da yiy ±ìáàxeqi`äôéøè ¦§©§¨£¨§¥¨
,d`neh da oi` dtixhy ,dliap xeqi`k xeng epi`yàîéàiziid ± ¥¨

y xne`àì.alg xeqi` lr legiïðéòîLà éàådrinyn dzid m`e ± Ÿ§¦©§§¦©
xeqi`y wx dxezdäôéøèdf ixdy xne` iziid ,alg xeqi` lr lg §¥¨

íeMîdxeng dtixhydøeqéàcxak `edìáà ,íéiçîxeqi` ¦§¦¨¥©¦£¨
äìéáð,dzin xg`l `l` epi`yàîéày xne` iziid ±àìlr legi §¥¨¥¨Ÿ

.alg xeqi`àëéøöxeqi` mby yexita xnel dxezd dkxved ± §¦¨
.alg xeqi` lr milg dtixh xeqi` mbe dliap

dcedi iaxe xi`n iax ea ewlgpy ,sxhpy sera oecl day `xnbd
lirl x`eank drilad zia z`neh icin ezxdhn ezhigy m`(:hq),

hgypy dtixh sery xaeqy dcedi iax zrca dx`ia `xnbde
dxn`y dnn z`f cnly ,drilad ziaa `nhndxez(eh fi `xwie)

mina ugxe eicba qaike 'ebe dtixhe dliap lk`z xy` ytp lke'
zia z`neh oic z` micnl df weqtny ,'xdhe axrd cr `nhe
elit`y xnel `a 'dtixhe' dxez dxn`y dny ,seray drilad

.drilad ziaa z`nhn dhgypy dtixh
zl`ey .dcedi iax lr wlegd xi`n iax zrc z` zxxan `xnbd

:`xnbd,øéàî éaøåicin eztixh zxdhn ser zhigyy xaeqd §©¦¥¦
,drilad zia z`neh'äôéøè' éàädxez dxn`ydéì ãéáò éàî± ©§¥¨©¨¦¥

dn :`xnbd daiyn .dxezd z`f dazk dn myle jkn cnl `ed dn
,'dtixh' dxez dxn`ydéì éòaéî[jxvp-]äèéçL éèeòîìsera ¦¨¥¥§©¥§¦¨
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oifge` mipy` cenr r sc ± oey`x wxtzereay

.'åë äéì ÷åôéú éîð éàädxdhl iziz `kidnc `nhnc inp dil wetiz d`nh alg

`l [lk`e] aizk `dc aizk d`nha e`l i`d dk`ln lkl dyric `xw i`dn

:algl edelk`z.áìç úìéëà íåùî åøåñéàù éîef z`vi jl izxdih xzen dxyae

:'ek dxn`p dnl dtixh `ni` izk`e `nh lk`z la meyn dxeq` dlekyéàä àìà
äáìçù éî ã"ñã äéç ééåúéàì éòáéî äôéøè

.ì"î÷ 'åë øåñàiiezi`l `ed `iepiye b"d

lk`e c"qc xedh dalgy dzny dxedh dig

ealgy in `xw i`da aizk edelk`z `l

llkn dalg jl izxdih xzen exyae xeq`

oiprl dxyak xzen dalgy dig la` dliap

lk dtixh l"nw dxyak `nhi inp dliap

opikxte :dig elit`e dtixh epina yiyù"î
.äàîèi`dn dalg xdhl ol `wtp `lc

`pixw `le dxyan welg dalg oi`c `xw

lkd ixdy dicegl algl edelk`z `l lk`e

:xeqi`.äøùáî ÷åìç äáìç ïéà éîð äéç
:edelk`z `l lk`e dia `pixw `le exeqi`l

.ãåòå`lc ol dywiz inp `xwc `zernynn

`l lk`e aizk `dc i`w dig alga

`ziixaa dpin opitli onwle edelk`z

llkn xdih `l dliap dig alga oizrnya

:d`neh.êéøèöéà äéôåâì äôéøèalg xdhl

dzny dtixhzxn`wce dig dtixh mlerle

li`ed `"cq jixhvi` dxen` dliap ixd

dxeq` miign dtixhe miign dxeq` d`nhe

:'ek.éëä éàinp ser iab aizkc dtixh

`nhn dzny ser xnele ditebl jixhvi`

:'ek xn`z `ly drilad ziaa.ãåòåiab

:dnda.äàîèî äôéøè óìéîì àëéà éî
b"d :xdhl `xw iraipc'åë àáø øîà àìà

.äøîà äøåúä`ai jl xnel aezkd `a

ditiqc edelk`z `l lk` meyne 'ek xeqi`

z` aiigl dtixhe dliap ea yxit `xwc

meyne dliap meyne alg meyn elke`d

dtixhe dliap xeqi` oi` xn`z `ly dtixh

:mlekl mcwy alg xeqi` lr oilgíåùî
.àéîèîãxeqi` lr legl `xing jklid

:alg.øéàî éáøåzxdhn ezhigy ser xn`c

:eztixh.äôéøè éàäciar i`n ser iabc

:dil.íéðôì àéäù äèéçù éèåòîìoxn`cke

mipta deeyy dtixh dn (.hq sc) lirl

:'ek mipta oileg ser hgeyd `vi uegak

.áéúë àðéøçà äôéøèxedh ser zliap iab

gxf`a dtixhe dliap lk`z xy` ytp lke

lk`i `l cge (fi `xwie) eicba qake xbae

:(ak my) da d`nhl dtixhe dliapãçå
.àîè óåò éèåòîìepina yiy in opiyxcc

:dtixh.äãåäé éáøå`xizi `xwn `nh ser

:`nh lk`z la meyn `l` dliap lk`z la meyn exeqi` oi`y df `vi dliap lk`z la meyn ezxdf`y in xnele yexcl `l` jixhvi` `lc dil `wtp lk`i `l dliapc

.éàä øéàî éáøådliapc `xizi `xw:zifk epiidc ezlik` xeqi` xeriyk `l` `nhn epi`y ez`neh cnll dil `irain lk`i `l.àî÷ àø÷î:lk`z xy` ytpdeéãëá
.ñøô úìéëà:drilad ziaa `nhil ztxhvn oi` ef s`e oiyperl oitxhvn oi`y zelik` x`yk `id ixd qxt zlik` ickn xzei zifk zlik`a ddy m`y.àåä ùåãéçã`ly

:d`neh el d`a drilad ziaae uegan d`neh el oi`y efk d`neh dxeza epivn.øáãî áåúëä:zeliap meyn `nhln exdhl.äèåçù ììëî øäéèmrhn `nhln xdih

:dzxdhn dhigydy dhigy.áìç ììëî øäéèå:xedh dliap algy o`k azky `nhln dliapd z` xdih alg mrhn.øäéèùë äî`le xdih dxedh `nhln dhegy xya

miiwn ip` dne oihegy ody t"r` xnel `ed `xizi mda i`de mzena mda rbepd lk e`nhz dl`le `xizi `xwn k"za dl opitlic dzxdhn dzhigy oi` d`nhc d`nh

:'ebe dqxt zqxtn `id xy` dndad lk dil jenqc aizk d`nh dndaae mdiiga `le mzena mzena.áìç íåùî øäéèùë óàb"d :d`nha `le xdih dxedha `nhln

onwle `nhln dliap xya xdih 'ek xdihyk s` dxedha `le d`nha dliap llkn xdihyk dn alg llkn xdihe dliap llkn xdih ef jxcl jlk zxn` mipdk zxeza

:oxn`ck alg llkn xdihe `nh ser zlapa dl yxtn.äøåäèá àìå äàîèá:xedh ser `le drilad ziaa `nhln xdih `nh ser
â"ä
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àìàmeyn daxc` 'ek d`nh y"n jixtw i`nc dywe qxhpewd qxb jk .dig iiez`l

daxc` edelk`z `l lk`e inp jixt i`ne iiez`l `xw jixhvi` d`nhl incc

z"xe dig 'it`e xedh dalg dtixh epina yiy lk rnync dtixh `xw jixhvi` ikd meyn

jixhvi` i`n` jixte `"cq b"le 'eke xeq` dalgy in `nrh i`n dig ihernl `l` qxb

'ek d`nh `py i`n `nh dig algc xnel `xw

`l` ihernl rnyn `l dtixhc dyw edine

:dtixh dpina yiy lk iieaxläîd`nh

oi` oky d`nhl dn `niz ike .`nh dalg

:gikez dig dtixhl xn`z dzxdhn dzhigy

àáédniz .alg xeqi` lr legie dliap xeqi`

dil dnl siqen xeqi` dil zi`c o`nl

`kd ip`y `nlra sili `kdn `niz ike i`xw

iz` jkle ellkn xzedc `ed lw alg xeqi`c

:dilr liige dliap xeqi`

éàåmiign `xeqi`c meyn dtixh opireny`

e"w ciar (:fl sc) oilegc a"tac dniz .'ek

liige dtixh xeqi` iz` miign dne `kti`

mye `iran dzin xg`lc dliap alg xeqi``

:izyxitãçå`wtp `lc `d .`nh ser ihernl

dcedi iaxl dil `wtpc `kidn xi`n iaxl dil

lg xeqi` dil zi`c dinrhl xi`n 'xc meyn

:xeqi` lréáøåciar i`n dliap i`d xi`n

i`c dliap aezkl jixv jigxk lr z"`e .dil

azk `le da d`nhl lk`i `l dtixh aizk ded

dliap `la dtixhc `pin` ded ok m` dliap

pde) (fi `xwie) aizkc oeik l"ie d`nhnlke] (yt

dliap mzd dn dtixhe dliap lk`z xy` [ytp

:dnr dliap o`k s` dnr

øåòéùìdcedi iaxc xyti` .zifka dlik`

:xzein `lc b"r`e dil zi` inp

äúöéwigcc `d .xzen dxyae dalgy dig

(:r sc oileg) dywnd dnda wxta

ivn `le d`nhn dxedh dig zlapc igeky`l

e`l i`c `nh dalg `dc `kdn yxcinl

`l d`nhn dig zlapc xg` mewna ogky`c

:ikd 'iyxc ded
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ìa' íeMî BøeqéàL éî ,'äìáð áìçå'î éì ÷etéz ,énð éàä©©¦¦¦¦§¥¤§¥¨¦¤¦¦©
ìa' íeMî døeqéà ïéàL Bæ äúàöé ,'äìáð áìç ìëàzŸ©¥¤§¥¨¨¨¨¤¥¦¨¦©
,'äôéøè' éàä àlà .'àîè íeMî àlà '[äìáð áìç] ìëàzŸ©¥¤§¥¨¤¨¦¨¥¤¨©§¥¨
daìçL éî ,àðéîà Czòc à÷ìñ .äiç ééeúéàì éòaéî¦¨¥§¦¥©¨¨§¨©§¨¨¦¨¦¤¤§¨
à÷ ,øzeî døNáe daìçL Bæ úàöé .øzeî døNáe øeñà̈§¨¨¨¨¨¤¤§¨§¨¨¨¨
÷eìç daìç ïéàc ,äàîè àðL éàî ,déì øîà .ïì òîLî©§©¨¨©¥©§¨§¥¨§¥¤§¨¨
áéúëä ,ãBòå .døNaî ÷eìç daìç ïéà ,énð äiç .døNaî¦§¨¨©¨©¦¥¤§¨¨¦§¨¨§¨§¦
déôeâì ,'äôéøè' ,ééaà øîà àlà .'eäeìëàú àì ìBëàå'§¨ŸŸ§¤¨¨©©©¥§¥¨§¥

éøèöéà,íéiçî äøeñà äàîèe ìéàBä ,øîàz àlL ,C ¦§§¦¤ŸŸ©¦§¥¨£¨¥©¦
óà .àîè daìç ,äàîh äî .íéiçî äøeñà äôéøèe§¥¨£¨¥©¦©§¥¨¤§¨¨¥©
àlL ,éòaéî énð éàä ,éëä éà .àîè daìç ,äôéøè§¥¨¤§¨¨¥¦¨¦©©¦¦¨¥¤Ÿ
äøeñà äôéøèe ,äìéëàa øeñà àîè óBòå ìéàBä ,øîàzŸ©¦§¨¥¨©£¦¨§¥¨£¨
dðéà äôéøè óà ,ànèî Bðéà àîè óBò äî .äìéëàa©£¦¨¨¨¥¥§©¥©§¥¨¥¨
äàîè .äàîhî äôøè óìéîì àkéà éî ,ãBòå .äànèî§©§¨§¦¦¨§¥©§¥¨¦§¥¨§¥¨
úòL dì äúéä äôéøè ,øLBkä úòL dì äúéä àìŸ¨§¨¨§©©¤§¥¨¨§¨¨§©
.øîéîì àkéà éàî ,ïèaî äôéøè ,àîéz éëå .øLBkä©¤§¦¥¨§¥¨¦¤¤©¦¨§¥©
àáé ,äøîà äøBzä ,àáø øîà àlà .àkéà àäéî ,dðéîa§¦¨¦¨¦¨¤¨¨©¨¨©¨¨§¨¨Ÿ
,äôéøè øeqéà àáé .áìç øeqéà ìò ìeçéå ,äìéáð øeqéà¦§¥¨§¨©¦¥¤¨Ÿ¦§¥¨
íeMî ,äìéáð ïðéòîLà éàc ,éëéøöe .áìç øeqéà ìò ìeçéå§¨©¦¥¤§¦¦§¦©§§¦©§¥¨¦
,äôéøè ïðéòîLà éàå .àì àîéà ,äôéøè ìáà .àénèîc¦§©§¨£¨§¥¨¥¨Ÿ§¦©§§¦©§¥¨
.àëéøö .àì àîéà ,äìéáð ìáà .íéiçî døeqéàc íeMî¦§¦¨¥©¦£¨§¥¨¥¨Ÿ§¦¨

ãéáò éàî 'äôéøè' éàä ,øéàî éaøå,déì éòaéî .déì §©¦¥¦©§¥¨©¨¦¥¦¨¥¥
'äôéøè' ,äãeäé éaøå .íéðôì àéäL äèéçL éèeòîì§©¥§¦¨¤¦¦§¦§©¦§¨§¥¨
àéäL äèéçL éèeòîì ãç ,øéàî éaøå .áéúk àðéøçà©£¦¨§¦§©¦¥¦©§©¥§¦¨¤¦
à÷ôð 'äìáp'î ,äãeäé éaøå .àîè óBò éèeòîì ãçå ,íéðôì¦§¦§©§©¥¨¥§©¦§¨¦§¥¨¨§¨

ì .dì ãéáò éàî 'äìáð' éàä ,øéàî éaøå .déì.àn÷ àøwî éì ÷etéúå .úéfëa äìéëà øeòéL ¥§©¦¥¦©§¥¨©¨¦¨§¦£¦¨§©©¦§¦¦¦§¨©¨
ìa àðîçø dé÷tàcîì ãç ,äìéëà ïBLì ãçå ,úéfëa äìéëà øeòéLúìéëà éãëa äìéëà øeòéL ¦§©§¥©£¨¨¦§£¦¨©§¦£¦¨§©©¦§©§¦£¦¨¦§¥£¦©

òîLî à÷ .ànhéì énð ,ñøt úìéëà éãkî øúBé .àeä Lecéçå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,ñøt§¨¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¥¦§¥£¦©§¨©¦¦©¥¨©§©
áìça øîBà äzà .øaãî áeúkä äøBäè äîäa áìça ,'äôøè áìçå äìáð áìçå' ,ïðaø eðz .ïì̈¨©¨¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨§¨©¨§©¥©¨¥§¥¤
,äèeçL ììkî øäéè ,zøîà .äàîè äîäa áìça àlà Bðéà Bà ,øaãî áeúkä äøBäè äîäa§¥¨§¨©¨§©¥¥¤¨§¥¤§¥¨§¥¨¨©§¨¦©¦§¨§¨
,áìç ììkî øäéhLk óà .äàîha àìå äøBäha ,äèeçL ììkî øäéhLk äî .áìç ììkî øäéèå§¦©¦§¨¥¤©§¤¦©¦§¨§¨¦§¨§Ÿ¦§¥¨©§¤¦©¦§¨¥¤
øäéhLk äî .áìç ììkî øäéèå ,äìéáð ììkî øäéè ,Bæ Cøãì Clk Bà .äàîha àìå äøBäha¦§¨§Ÿ¦§¥¨©¥§¤¤¦©¦§¨§¥¨§¦©¦§¨¥¤©§¤¦©
,zøîà .äøBäha àìå äàîha ,áìç ììkî øäéhLk óà .äøBäha àìå äàîha ,äìéáð ììkî¦§¨§¥¨¦§¥¨§Ÿ¦§¨©§¤¦©¦§¨¥¤¦§¥¨§Ÿ¦§¨¨©§¨

àáùë

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

זבחים. פרק שביעי - חטאת העוף דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקסב mipya cenr r sc ± oey`x wxtzereay

b"d.äàîèá àéä åæ êøãá àá äúàùëå äøåäèá àéä åæ êøãá àá äúàùëjklid

:'ek dtixh l"z `wtp `l `picn.'åë äúòî àìàxdhyk dn ipzwc jixt 'ipzn`

:dxedha `le d`nha dliap llkn.äá åúùéáù éáñ äîëmipwf lr ip` dinz

:da mzyazypy mkzenky oiaexn.àôéñ:dliap llkn xdih ipzwcúìáðì ïàúà
.àîè óåòziaa `nhln aezkd dxdihy

:drilad.øéàî éáø øäéè àìzwilna

:dwiln eda `kiiyc mininza `l` dtixh

.íéæååàá 'éôàåcalae od gafn ipa e`lc

`ifg `l inp dtixh `dc mipta miycw ediy

dwilne li`ed dxdihe dpei ipae oixeza

:`id mipta miycw xykd.æò óøòllgd lr

:dtexr dlbr mewna.åäîopixn` in n"xl

mipta miycw oifee` zwiln xdhnc ikid ik

p"d `ed mipta ser mey zwilne li`ed

dliap icin `id dlbr zxdh xykd dtixr

b"d :onwl 'ixn`ckäìâòã àðéî åàì æò ìáà
.àåä:dwc oin efe dqb oin efy.éì ïéàxedhy

xzene dlik`a xeq`y alg `l` dliap icin

lkl dyri (f `xwie) aizkck d`pda

:dk`ln.äôåøò äìâòå ì÷ñðä øåù áìç
:xedhy oipn d`pda xeq`y.áìç ìë ì"ú

dlbr c"q i`e alg lke` lk ik dil jinqc

dalg xdhl `xw jixhvi` dxedh dtexr

:`nh dalge dxedh `id ikeäéèçùã àëéäì
.èçùéîyxtnck miign d`pda dxq`pyn

:dxq`p miignc dinwl.äúèéçù äì éðäéúå
`le dlik`a `l dzxizn dpi`y t"r`

dhegy jl oi`c `nhln dpxdhz d`pda

:d`nhny dxedh dndaa.äúîù`zydc

`ly dalg xdhl jixhvi`e d`nh dxya

ea `xew dz`y alg `l` xdih `l xn`z

:dk`ln lkl dyri.äøåñà íééçîã ììëî
dlbr alg ipzwcn dtxrp `ly t"r`e

:dznya dzniwe`e oipn dtexrìåáâ
.éúòîù:izni`n da.àééøáç ïéáñðåoixeaqe

:xnel mzrcn oicinlzd.'åë äúãéøé
:miign dxq`pc dl sili oiyeciwae

óåòä úàèç êìò ïøãä

.àåáéøá úçà åìéôà .íéçáæä ìë`zyd

ze`hg ly `eaxa dxiyk zg` rnyn

`d elit` i`n `xnba jixt jklid zeznd

ze`hga eaxrzpy ipzwc `aex zezn eed

clee edpip zezn ze`hg yng zeznd

z`hg zxenze dilra ezny z`hge z`hg

zlra z`vnpye dca`ye dilra extikye

:men.åáøòúðdcarpy xeya mixyk migaf

i`n lif`e yxtne cg`a cg` dxiar ea

oebk `id
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åìéôàåb"i ipzwc zvw `gken (`"n `"t) zexdh zkqnc 'ipzne .oilebpxze oifee`a

dzhigye dzwiln xne` n"x `tiq ipzwe xedh ser zlapa exn`p mixac

:dhigyc `inece `yixc `inec zeter lka rnyn dzxdhn

ìáàdpei ipae mixezc `pin e`l oilebpxze oifee`c t"r` .edpip dlbrc `pin e`l fr

dnda dlbr `kdc inc `l oixdhne

jiiy `l zetera la` dwc dnda fre dqb

dpyn oeyla epivnc b"r` dwce dqb oin xninl

(.an oileg) zetixh el` wxta qbd sere wcd ser

oxcd :(at sc my) (epa z`e eze` idliyn dywe)

serd z`hg jlr

ìë.'ek zeznd ze`hga eaxrzpy migafd

oipiw 'qna `pnif `cg `pipz xn`z m`e

ixd mlekl zeznd oian gxt m`e (b"n a"t)

`xnbac `zekixv zeyrl jixve ezeni mlek

mixeq`d lkc 'ipzna `pnif `cg `pipz jixt

ded mzdn i` `nye `kixv ipyne gafn iabl

migaf la` hren cqtdc zeter n"d `pin`

:edlekl edpicqtp `l `ni` daexn ociqtdc

åìéôàx"d dywd .olek ezeni `eaixa zg`

oitxypd wxtac ikcxn iaxa wgvi

olek mixg`a axrzpygvex opz (:hr sc oixcdpq)

yxtne dtikl oze` oiqpek xne` dcedi 'x oixeht

mixeya axrzpy epic xnbp `ly xeya `xnba

meyn opax ixhte ibltinw opic xnbpy mixg`

`kd `zyde eipta `l` xey ly epic mixneb oi`c

ezeni opixn` miycwc `ciqte `xizidc `aexc

d`xpe y"k `l heicde `xeqi`c `aexc mzd olek

oyi cg` xtqa `vny enk opiqxbc wgvi epiaxl

mixg` mixeya axrzpy epic xnbp `ly xeya

`ilrn mixeya (ixii`) `l` opic xnbpy b"le

zwc oizipznc z"x el aiyde opiwqrolek ip

b"r`e `aeig ipa mixg`dy rnyn mixeht

`nili` mixg` i`n opixn` oirznyc `yixac

xeht mixeht jixt `le `hiyt oixiyk mixg`

yg `l dtebn jxtinl ivnc oeik mzd dil irain

ipync i`w eda` iaxc` yiwl yixc cere wcinl

migvexa axrzpy epic xnbp `ly gvexa `kd

`lr"k mc`a ipyne l"x i`wdlre opiwqr mixg`

'ek epic xnbp `ly xeya `kd `l` ixihtc ibilt

mc`a eda` iax dnwe`c `piipr `eddac rnyne

axrzp la` epic xnbpy xeya yiwl yix dl iwen

ociipc edpiyakip l"x xne` did `ilrn mixeya

zkqn idliyc oizipzne yixt `aexn yixtc lke

ixiin `edy lka xqe` lwqpd xeyc (.cr sc) f"r

`lc rcze edpiyakip xninl `kilc lwqpya

olek ezeni ipzwc `kdc 'ipzne epic xnbpy ipzw

e`eai `ny dxifbe deable ixiin migafa axrzpa

reawd on iwqne (:br sc onwl) '` zaa mipdk 'i

ociipc edpiyakip opixn` `nlra la` gafnl

xizdl el d`xpc mz epiax xne` did df mrhne

mia`fc mei lka miyrnc aexa a`fd zqexc

`le iciip elit` edpixhtc opic xnbpy `aexa axrzpc `kde oixzene oilebpxze oifee` oiqxec zeter aex oke iaiyg miig ilrac b"r`c edl `ixye olivn drexe xcrd on dy oi`yepe mitxeh

mc`a itelg`l izil `lc cere xeyd zzin jk milra zzinkc mbxedl `pic ia egxh` `lc oixeht `l` xn`w d`pda exzyilc oixeht e`l yixt `aexn yixtc lk opixn`
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àéä ,Bæ Cøãa àaLk .äøBäha àéä ,Bæ Cøãa àaLk§¤¨§¤¤¦¦§¨§¤¨§¤¤¦
.äôéøè dðéîa LiL éî ,'äôéøè' ,øîBì ãeîìz .äàîha¦§¥¨©§©§¥¨¦¤¥§¦¨§¥¨
úà àéöBà àìå ,äôéøè dðéîa ïéàL äàîhä úà àéöBà¦¤©§¥¨¤¥§¦¨§¥¨§Ÿ¦¤
àì ìBëàå' øîBì ãeîìz ,äôéøè dðéîa LiL äiçä©©¨¤¥§¦¨§¥¨©§©§¨Ÿ
,äiç àöé .øzeî døNáe øeñà daìçL éî ,'eäeìëàúŸ§¦¤¤§¨¨§¨¨¨¨¨©¨
àaà øa á÷òé áø déì øîà .øzeî døNáe daìçL¤¤§¨§¨¨¨¨©¥©©£Ÿ©©¨
.äànèîc àeä ,äøBäè äîäa úìáð äzòî àlà ,àáøì§¨¨¤¨¥©¨¦§©§¥¨§¨¦§©§¨
éáñ änk ,déì øîà .äànèî àì äàîè äîäa úìáð¦§©§¥¨§¥¨Ÿ§©§¨¨©¥©¨¨¥
éaø øîà .àîè óBò úìáðì ïàúà ,àôéñ .da ezLéaL©¦§¨¥¨£¨§¦§©¨¥¨©©¦
éìòáa ìáà .ïéîéîúa àlà øéàî éaø øäéè àì ,ïðçBé¨¨Ÿ¦©©¦¥¦¤¨¦§¦¦£¨§©£¥
øîzéà .ïéîeî éìòáa eléôà ,øîà øæòìà éaøå .àì ,ïéîeî¦Ÿ§©¦¤§¨¨¨©£¦§©£¥¦¦§©
éaø äéä øäèî ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà ,énð©¦¨©©¥©¨©©¦¤§¨¨§©¥¨¨©¦
éaø éòa .ïéìBâðøúå ïéæåeàa eléôàå ,ïéîeî éìòáa øéàî¥¦§©£¥¦©£¦§©¨¦§©§§¦¨¥©¦

àîòè ïéìBâðøúå ïéæåeà .eäî ,æò óøò ,äéîøéàðéîc ,éàî ¦§§¨¨©¥©©¨¦§©§§¦©£¨©§¦¨
Bà .àeä äìâòc àðéî åàì ,æò ìáà .eäðéð úBôBòc§¦§£¨¥¨¦¨§¤§¨
dì øîà÷å ,éîéc áø áéúé .àeä äîäác àðéî ,àîìéc¦§¨¦¨¦§¥¨¨¦©¦¦§¨¨©¨
äôeøò äìâòc ììkî ,ééaà déì øîà .àzòîL àäì§¨§©§¨¨©¥©©¥¦§¨§¤§¨£¨
'äøtk' ,éàpé éaø éác éøîà .ïéà ,déì øîà .àéä äøBäè§¨¦¨©¥¦¨§¦§¥©¦©©©¨¨
øa) àðeä áøc deáà ïúð áø áéúî .íéLã÷k da áéúk§¦¨§¨¨¦¥¦©¨¨£©§©¨©
øeñàL áìç àlà éì ïéà ,'eäeìëàú àì ìBëàå' ,(ïúð̈¨§¨ŸŸ§¥¦¤¨¥¤¤¨
äìâòå ì÷ñpä øBL ìL áìç .äàðäa øzeîe äìéëàa©£¦¨¨©£¨¨¥¤¤©¦§¨§¤§¨
,Czòc à÷ìñ éàå .'áìç ìk' øîBì ãeîìz .ïépî ,äôeøò£¨¦©¦©§©¨¥¤§¦¨§¨©§¨
.àîè daìçå äøBäè àéä ,àéä äøBäè äôeøò äìâò¤§¨£¨§¨¦¦§¨§¤§¨¨¥
,àëéøèöéà ék .déì àëéøèöéà àì ,óøòéî óøòc àëéä¥¨§¨©¦£¨Ÿ¦§§¦¨¥¦¦§§¦¨
éãéî døäèì äèéçL déì éðäéúå .èçLéî dèçLc àëéä¥¨§©£¨¦§¨§¦£¥¥§¦¨§©£¨¦¥
,ïéà .äøeñà ,íéiçîc ììkî .äúnL ,àëéøö àì .äìáð§¥¨Ÿ§¦¨¤¥¨¦§¨§¥©¦£¨¦
àéiøáç ïéáñðå .ézçëLå ,ézòîL ìeáb ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨©§¦§¨©§¦§¨§¦©§©¨

:dzøñBà àéä ïúéà ìçðì dúãéøé ,øîéîì§¥©§¦¨¨§©©¥¨¦©§¨

óåòä úàèç êìò ïøãä

äðùî,úBúnä úBàhça eáøòúpL íéçáfä ìk̈©§¨¦¤¦§¨§§©¨©¥
eúeîé ,àBaéøa úçà eléôà ,ì÷ñpä øBLa§©¦§¨£¦©©§¦¨
Bà ,äøéáò Ba äcáòpL øBLa eáøòúð .ïlek¨¦§¨§§¤¤¤§¨£¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migaf(iriax meil)

`ldàaLk[micnlyk-]Bæ Cøãay `vnpàéäalgy ef dkld - §¤¨§¤¤¦
dxn`p ,xedh dndaadndaäøBäheli`e ,d`nh dndaa `le ¦§¨

àaLk[micnlyk-],Bæ Cøãay `vnpàéädxn`padndaäàîh §¤¨§¤¤¦¦§¥¨
.xac jkn cenll oi` ok m`e ,dxedh dndaa `le,øîBì ãeîìz©§©

,'äôéøè'a `l` dxez dxaic `ldðéîa LiL éîzlik` xeqi` §¥¨¦¤¥§¦¨
,äôéøèmeyn dxeq` `id dtixh `idyky dxedh dnda epiide §¥¨

e ,xedh dalgy aezkd xaic dae ,dtixh zlik` xeqi`àéöBà¦
df oic llknúàdndad algdðéîa ïéàL äàîhäzlik` xeqi` ¤©§¥¨¤¥§¦¨

,äôéøè.`nh `ede aezkd exdih `l d`nh dnda alg ok lre §¥¨
åoiicràéöBà àìweqta dxen`d alg zxdh llknúàalgäiçä §Ÿ¦¤©©¨

meyn ,dznydðéîa LiLxeqi`ìBëàå' øîBì ãeîìz ,äôéøè ¤¥§¦¨§¥¨©§©§¨
,'eäeìëàú àìa `l` aezkd xaic `løeñà daìçL éîdlik`a ŸŸ§¦¤¤§¨¨
øzeî døNáe,dxedh dnda epiide ,[dpick dhgyp m`] dlik`a §¨¨¨

eàöéalgäiç,dznyøzeî døNáe daìçL[dpick dhgyp m`] ¨¨©¨¤¤§¨§¨¨¨
dnda algk epi`e ,`nh dalg dzn m`y ,dalga xeqi` oi`e

.xedh `edy dzny dxedh
:dliap llkn d`nh xdihy `ziixaa xen`d z` zx`an `xnbd

,àáøì àaà øa á÷òé áø déì øîàxdihy `ziixaa xn`py oeik ¨©¥©©£Ÿ©©¨§¨¨
,d`nha dliap llknäzòî àlày xn`pàeä äøBäè äîäa úìáð ¤¨¥©¨¦§©§¥¨§¨

äànèîceli`e ,dliap z`neh,äànèî àì äàîè äîäa úìáð ¦§©§¨¦§©§¥¨§¥¨Ÿ§©§¨
.ok xnel okziddéì øîà,ip` dnz ,`a` xa awri axl `axänk ¨©¥©¨

da ezLéaL éáñyexita erh mkzenky mipwf daxd dk ike ± ¨¥©¦§¨
d `ld ,ef `ziixaàôéñok zxne`dïàúà[d`a-]ìoipróBò úìáð ¥¨£¨§¦§©

,àîè`le drilad zia z`nehn dliap `nh ser dxezd dxdihy ¨¥
eli`e drilad ziaa `nhn epi` zny `nh sery ,xedh ser dxdih

.drilad ziaa `nhn zny xedh ser
iax ,dtixh z`vnpe wln dpyna epipy`nhn epi` xne` xi`n

:df oic ihxta zwelgn d`ian `xnbd .drilad ziaaéaø øîà̈©©¦
øéàî éaø øäéè àì ,ïðçBémeyn daxwdl leqtd sera dwilna ¨¨Ÿ¦©©¦¥¦

,dtixha àlàzeterïéîéîú,dwiln mda zkiiyya ìáàzeter ¤¨§§¦¦£¨§
,ïéîeî éìòá,oaxwl mixyk mpi`yàìlra `ed serd m`y ,xdih ©£¥¦Ÿ

.drilad ziaa `nhn `ed ixd meneléôà ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©£¦
azeterïéîeî éìòá.xi`n iax xdihénð øîzéàziaa xn`p ± §©£¥¦¦§©©¦

,elld mixack cer yxcndøäèî ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©¦¤§¨¨§©¥
a øéàî éaø äéäzeterïéîeî éìòá,ewlnpyïéæåeàa eléôàå ¨¨©¦¥¦§©£¥¦©£¦§©¨¦

ïéìBâðøúåmpi`y s`e ,drilad ziaa mi`nhn mpi`y ,ewlnpy §©§§¦
z`neh icin mz`iven mzwiln ok it lr s` llk gafnd lr miaxw

.drilad zia
jk milebpxze mife`a xdhl dliren dwilny myk m` dpc `xnbd

:fra xdhl dtixr lirezéòa[wtzqp-]óøò ,äéîøé éaøæòlgpa ¨¥©¦¦§§¨¨©¥
,zny llg lr ozi`eäîexdhl xi`n iax itl lirez ef dtixry ©

dliren lgpa llgd lr dlbr ztixry myk ,dliap z`neh icin
iax zrcl x`azpy oeiky `ed wtqd mrh .dliap z`nehn dxdhl
ep`vny meyn milebpxze mife` zwilna xdhn xi`n iaxy xfrl`
ztixra xdhiy ezrca xnel yi ok enky ,sera dlirend dwiln
yiy ,md wtqd iccve .zxdhnd dlbr ztixr epivny meyn fr

zwilna xi`n iax xdihy dn `ny xnelïéìBâðøúå ïéæåeàxaqe ©¨¦§©§§¦
,dpei ipae mixeza zxdhnd dwilnk `idyéàî àîòèmrh ± ©£¨©

,`ed xacdeäðéð úBôBòc àðéîcep`vny oeike ,ser oin mdy ± §¦¨§¦§
x`ya mb xdhl yi ,zeter mdy dpei ipae mixeza zxdhnd dwiln

,zeteræò ìáà,eztixra xdhl yiy xaeq epi`y xyt`s` £¨¥
ixdy ,zxdhn dlbr ztixryàeä äìâòc àðéî åàìfrd oi`y ± ¨¦¨§¤§¨

zendadn `id dlbrde zewcd zendad on `ed frdy ,dlbr oin
,`ed wtqd ly ipyd cvde .dfn df cenll oi`e ,zeqbdàîìéc Bà¦§¨

fr [`ny-]àðéî[oin-]àeä äîäácdf cenll xyt`e ,dlbrk ¦¨¦§¥¨
.zewcl zeqb oia wlgl oi`e ,dfn

:dnvr dtexrd dlbrd zxdh oic z` zx`an `xnbdáéúé[ayi-] ¨¦
dì øîà÷å éîéc áøàzòîL àäìz` xnelk ,ef `ibeq xn`e ± ©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨

,dinxi iax ly ewitqééaà déì øîà,inic axlììkîdf wtqn ± ¨©¥©©¥¦§¨
el heyt didy cenll yi,àéä äøBäè äôeøò äìâòc`ly s` §¤§¨£¨§¨¦
.dliap `id ixde dhgypdéì øîà,iia`l inic axïéàjk ok` ± ¨©¥¦

,xacd mrhe ,`id dxedh dtexr dlbry ,`edéác éøîàexn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcn zia inkgda áéúk 'äøtk' ,éàpé éaø,dtexr dlbra ©¦©©©¨¨§¦¨

xn`py(g `k mixac),''d zicR xW` l`xUi LOrl xRM'íéLã÷kmby ©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§¨¨¦
dxykd dyrn `id dztixry ,d`neh da oi` jkitle ,mixtkn md

.dliap z`neh icin d`ivene ,miycwa dwilne dhigyk
:`id dxedh dtexr dlbry inic ax ixaca dpc `xnbdáéúî¥¦

[dywn-](ïúð øa) àðeä áøc deáà ïúð áøxn`p ,`ziixaa epipy , ©¨¨£©§©¨©¨¨
weqta(ck f `xwie)dk`ln lkl dUri dtxh alge dlap alge'ìBëàå §¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨§¨

,'eäeìëàú àì,dliap z`neh ea oi` dzny dxedh dnda algy ŸŸ§
éì ïéàxdhl df weqtn cenlläìéëàa øeñàL áìç àlàxen`k ¥¦¤¨¥¤¤¨©£¦¨

,'edelk`z `l lek`e',äàðäa øzeîe,'dk`ln lkl dyri' xen`k ¨©£¨¨
mle`äôeøò äìâòå ì÷ñpä øBL ìL áìçd`pda mixeq` mdy ¥¤¤©¦§¨§¤§¨£¨
oi`e,aezkd xaic eay algl minec mdialgïépî,mixedh md s`y ¦©¦

øîBì ãeîìzeiptln jenqd weqta(bk f my)áìç ìk'aUke xFW ©§©¨¥¤§¤¤
s`y ,d`pda xeq`d alg mb zeaxl `a df ixde ,'Elk`z `l frë¥ŸŸ¥

,dyw dzrne .dliap z`nehn exdihe eixg`ly weqtd xaic eaéàå§¦
Czòc à÷ìñy xnel jzrc lr dler m` ±äøBäè äôeøò äìâò ¨§¨©§¨¤§¨£¨§¨

àéädalgy epcnll aezkd jxved ike ,dliap z`neh llk da oi`e ¦
y okzide ,`id dxedh dnvr `id `ld ,xedhdaìçå äøBäè àéä¦§¨§¤§¨

,àîèjxved ok lre ,dliap z`neh da yi dtexr dlbry gkene ¨¥
.dalg z` xdhl weqtd

:`xnbd zvxznóøòéî óøòc àëéä,dlbrd z` sxry ote`a ±àì ¥¨§¨©¦£¨Ÿ
déì àëéøèöéàxg`ny ,dalg z` xdhl weqtd jxved `l ok` ± ¦§§¦¨¥

.xedh dalg mby i`ce dxedh dnvr `idyàëéä àëéøèöéà ék± ¦¦§§¦¨¥¨
ote`a `ed weqtd jxvedy dnèçLéî dèçLcz` hgyy ± §©£¨¦§¨

d`ae ,dliap icin dxdhp `l ,dpick dtxrp `ly oeiky ,dlbrd
.d`nh `idy s` xedh dalgy xnel dxezd

`l ixdy ,dtixr meyn dliap icin dxdhl oi`y s` :`xnbd dywn
dyw oiicr j` ,dtxrpdéì éðäéúåd dl lirezy ±äèéçLdhgypy §¦£¥¥§¦¨
,äìáð éãéî døäèì`le dlik`a `l ef dhigy dzxizd `ly s`e §©£¨¦¥§¥¨

da yiy dhegy dxedh dnda epivn `ly ,xacd mrhe ,d`pda
dalg mb i`ce dxedh `idy oeiky `iyewd daye ,dliap z`neh

.exdhl weqt jixv oi`e xedh:`xnbd zvxznàëéøö àì`l ± Ÿ§¦¨
ote`a `l` dtexr dlbr alg xdhl epkxved,äúnLdtxrp `ly ¤¥¨

dxez dkxved ok lre ,dliap icin dpxdhiy dn oi`y ,dhgyp `le
.d`pda dxeq` `idy s` dxedh dalgy xnel

zl`ey .d`pda dxeq` dtexr dlbr izni`n zxxan `xnbd
d`pda dxeq` dzny dtexr dlbry zxn`y xg`n :`xnbd

,[xzen dalg ok it lr s`y zeaxl dxez dkxved jkitly]ììkî¦§¨
jkn wiicl yi ±cxakíéiçîdlbrdäøeñàdtixrd `le ,d`pda §¥©¦£¨

`ly o`k ixd dzxqe`y ef `id dtixrd m`y ,dzxqe`y `id
xacd `ed jk ok` m`de ,d`pda zxzen zeidl dkixv dzid dtxrp

:`xnbd zxne` .miign zxq`pyïéà.zxq`p `id miign ok` ± ¦
ìeáb ,éàpé éaø øîà,diiga zxq`p `id izni`n onfe,ézòîL ¨©©¦©©§¨©§¦

ézçëLå,izrny dnøîéîì àéiøáç ïéáñðåmicinlzd exaqe ± §¨©§¦§¨§¦©§©¨§¥©
y xneldúãéøédtexrd dlbrd lydzøñBà àéä ïúéà ìçðì §¦¨¨§©©¥¨¦©§¨
.d`pda

óåòä úàèç êìò ïøãä

íéçáæä ìë ¯ éðéîù ÷øô
wxtdmixaca wqer eleky itl ,'zeaexrzd wxt' `xwp epiptly

mixykd miig ilra zaexrzk .dfa df eaxrzpy mixeq`de mixzend
mixzend mixac zaexrz ,zepaxw zaexrz ,daxwdl mileqtde

.d`pdae dlik`a mixeq`de
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migaf(iriax meil)

`ldàaLk[micnlyk-]Bæ Cøãay `vnpàéäalgy ef dkld - §¤¨§¤¤¦
dxn`p ,xedh dndaadndaäøBäheli`e ,d`nh dndaa `le ¦§¨

àaLk[micnlyk-],Bæ Cøãay `vnpàéädxn`padndaäàîh §¤¨§¤¤¦¦§¥¨
.xac jkn cenll oi` ok m`e ,dxedh dndaa `le,øîBì ãeîìz©§©

,'äôéøè'a `l` dxez dxaic `ldðéîa LiL éîzlik` xeqi` §¥¨¦¤¥§¦¨
,äôéøèmeyn dxeq` `id dtixh `idyky dxedh dnda epiide §¥¨

e ,xedh dalgy aezkd xaic dae ,dtixh zlik` xeqi`àéöBà¦
df oic llknúàdndad algdðéîa ïéàL äàîhäzlik` xeqi` ¤©§¥¨¤¥§¦¨

,äôéøè.`nh `ede aezkd exdih `l d`nh dnda alg ok lre §¥¨
åoiicràéöBà àìweqta dxen`d alg zxdh llknúàalgäiçä §Ÿ¦¤©©¨

meyn ,dznydðéîa LiLxeqi`ìBëàå' øîBì ãeîìz ,äôéøè ¤¥§¦¨§¥¨©§©§¨
,'eäeìëàú àìa `l` aezkd xaic `løeñà daìçL éîdlik`a ŸŸ§¦¤¤§¨¨
øzeî døNáe,dxedh dnda epiide ,[dpick dhgyp m`] dlik`a §¨¨¨

eàöéalgäiç,dznyøzeî døNáe daìçL[dpick dhgyp m`] ¨¨©¨¤¤§¨§¨¨¨
dnda algk epi`e ,`nh dalg dzn m`y ,dalga xeqi` oi`e

.xedh `edy dzny dxedh
:dliap llkn d`nh xdihy `ziixaa xen`d z` zx`an `xnbd

,àáøì àaà øa á÷òé áø déì øîàxdihy `ziixaa xn`py oeik ¨©¥©©£Ÿ©©¨§¨¨
,d`nha dliap llknäzòî àlày xn`pàeä äøBäè äîäa úìáð ¤¨¥©¨¦§©§¥¨§¨

äànèîceli`e ,dliap z`neh,äànèî àì äàîè äîäa úìáð ¦§©§¨¦§©§¥¨§¥¨Ÿ§©§¨
.ok xnel okziddéì øîà,ip` dnz ,`a` xa awri axl `axänk ¨©¥©¨

da ezLéaL éáñyexita erh mkzenky mipwf daxd dk ike ± ¨¥©¦§¨
d `ld ,ef `ziixaàôéñok zxne`dïàúà[d`a-]ìoipróBò úìáð ¥¨£¨§¦§©

,àîè`le drilad zia z`nehn dliap `nh ser dxezd dxdihy ¨¥
eli`e drilad ziaa `nhn epi` zny `nh sery ,xedh ser dxdih

.drilad ziaa `nhn zny xedh ser
iax ,dtixh z`vnpe wln dpyna epipy`nhn epi` xne` xi`n

:df oic ihxta zwelgn d`ian `xnbd .drilad ziaaéaø øîà̈©©¦
øéàî éaø øäéè àì ,ïðçBémeyn daxwdl leqtd sera dwilna ¨¨Ÿ¦©©¦¥¦

,dtixha àlàzeterïéîéîú,dwiln mda zkiiyya ìáàzeter ¤¨§§¦¦£¨§
,ïéîeî éìòá,oaxwl mixyk mpi`yàìlra `ed serd m`y ,xdih ©£¥¦Ÿ

.drilad ziaa `nhn `ed ixd meneléôà ,øîà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¨©£¦
azeterïéîeî éìòá.xi`n iax xdihénð øîzéàziaa xn`p ± §©£¥¦¦§©©¦

,elld mixack cer yxcndøäèî ,øæòìà éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©¦¤§¨¨§©¥
a øéàî éaø äéäzeterïéîeî éìòá,ewlnpyïéæåeàa eléôàå ¨¨©¦¥¦§©£¥¦©£¦§©¨¦

ïéìBâðøúåmpi`y s`e ,drilad ziaa mi`nhn mpi`y ,ewlnpy §©§§¦
z`neh icin mz`iven mzwiln ok it lr s` llk gafnd lr miaxw

.drilad zia
jk milebpxze mife`a xdhl dliren dwilny myk m` dpc `xnbd

:fra xdhl dtixr lirezéòa[wtzqp-]óøò ,äéîøé éaøæòlgpa ¨¥©¦¦§§¨¨©¥
,zny llg lr ozi`eäîexdhl xi`n iax itl lirez ef dtixry ©

dliren lgpa llgd lr dlbr ztixry myk ,dliap z`neh icin
iax zrcl x`azpy oeiky `ed wtqd mrh .dliap z`nehn dxdhl
ep`vny meyn milebpxze mife` zwilna xdhn xi`n iaxy xfrl`
ztixra xdhiy ezrca xnel yi ok enky ,sera dlirend dwiln
yiy ,md wtqd iccve .zxdhnd dlbr ztixr epivny meyn fr

zwilna xi`n iax xdihy dn `ny xnelïéìBâðøúå ïéæåeàxaqe ©¨¦§©§§¦
,dpei ipae mixeza zxdhnd dwilnk `idyéàî àîòèmrh ± ©£¨©

,`ed xacdeäðéð úBôBòc àðéîcep`vny oeike ,ser oin mdy ± §¦¨§¦§
x`ya mb xdhl yi ,zeter mdy dpei ipae mixeza zxdhnd dwiln

,zeteræò ìáà,eztixra xdhl yiy xaeq epi`y xyt`s` £¨¥
ixdy ,zxdhn dlbr ztixryàeä äìâòc àðéî åàìfrd oi`y ± ¨¦¨§¤§¨

zendadn `id dlbrde zewcd zendad on `ed frdy ,dlbr oin
,`ed wtqd ly ipyd cvde .dfn df cenll oi`e ,zeqbdàîìéc Bà¦§¨

fr [`ny-]àðéî[oin-]àeä äîäácdf cenll xyt`e ,dlbrk ¦¨¦§¥¨
.zewcl zeqb oia wlgl oi`e ,dfn

:dnvr dtexrd dlbrd zxdh oic z` zx`an `xnbdáéúé[ayi-] ¨¦
dì øîà÷å éîéc áøàzòîL àäìz` xnelk ,ef `ibeq xn`e ± ©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨

,dinxi iax ly ewitqééaà déì øîà,inic axlììkîdf wtqn ± ¨©¥©©¥¦§¨
el heyt didy cenll yi,àéä äøBäè äôeøò äìâòc`ly s` §¤§¨£¨§¨¦
.dliap `id ixde dhgypdéì øîà,iia`l inic axïéàjk ok` ± ¨©¥¦

,xacd mrhe ,`id dxedh dtexr dlbry ,`edéác éøîàexn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcn zia inkgda áéúk 'äøtk' ,éàpé éaø,dtexr dlbra ©¦©©©¨¨§¦¨

xn`py(g `k mixac),''d zicR xW` l`xUi LOrl xRM'íéLã÷kmby ©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨§¨¨¦
dxykd dyrn `id dztixry ,d`neh da oi` jkitle ,mixtkn md

.dliap z`neh icin d`ivene ,miycwa dwilne dhigyk
:`id dxedh dtexr dlbry inic ax ixaca dpc `xnbdáéúî¥¦

[dywn-](ïúð øa) àðeä áøc deáà ïúð áøxn`p ,`ziixaa epipy , ©¨¨£©§©¨©¨¨
weqta(ck f `xwie)dk`ln lkl dUri dtxh alge dlap alge'ìBëàå §¥¤§¥¨§¥¤§¥¨¥¨¤§¨§¨¨§¨

,'eäeìëàú àì,dliap z`neh ea oi` dzny dxedh dnda algy ŸŸ§
éì ïéàxdhl df weqtn cenlläìéëàa øeñàL áìç àlàxen`k ¥¦¤¨¥¤¤¨©£¦¨

,'edelk`z `l lek`e',äàðäa øzeîe,'dk`ln lkl dyri' xen`k ¨©£¨¨
mle`äôeøò äìâòå ì÷ñpä øBL ìL áìçd`pda mixeq` mdy ¥¤¤©¦§¨§¤§¨£¨
oi`e,aezkd xaic eay algl minec mdialgïépî,mixedh md s`y ¦©¦

øîBì ãeîìzeiptln jenqd weqta(bk f my)áìç ìk'aUke xFW ©§©¨¥¤§¤¤
s`y ,d`pda xeq`d alg mb zeaxl `a df ixde ,'Elk`z `l frë¥ŸŸ¥

,dyw dzrne .dliap z`nehn exdihe eixg`ly weqtd xaic eaéàå§¦
Czòc à÷ìñy xnel jzrc lr dler m` ±äøBäè äôeøò äìâò ¨§¨©§¨¤§¨£¨§¨

àéädalgy epcnll aezkd jxved ike ,dliap z`neh llk da oi`e ¦
y okzide ,`id dxedh dnvr `id `ld ,xedhdaìçå äøBäè àéä¦§¨§¤§¨

,àîèjxved ok lre ,dliap z`neh da yi dtexr dlbry gkene ¨¥
.dalg z` xdhl weqtd

:`xnbd zvxznóøòéî óøòc àëéä,dlbrd z` sxry ote`a ±àì ¥¨§¨©¦£¨Ÿ
déì àëéøèöéàxg`ny ,dalg z` xdhl weqtd jxved `l ok` ± ¦§§¦¨¥

.xedh dalg mby i`ce dxedh dnvr `idyàëéä àëéøèöéà ék± ¦¦§§¦¨¥¨
ote`a `ed weqtd jxvedy dnèçLéî dèçLcz` hgyy ± §©£¨¦§¨

d`ae ,dliap icin dxdhp `l ,dpick dtxrp `ly oeiky ,dlbrd
.d`nh `idy s` xedh dalgy xnel dxezd

`l ixdy ,dtixr meyn dliap icin dxdhl oi`y s` :`xnbd dywn
dyw oiicr j` ,dtxrpdéì éðäéúåd dl lirezy ±äèéçLdhgypy §¦£¥¥§¦¨
,äìáð éãéî døäèì`le dlik`a `l ef dhigy dzxizd `ly s`e §©£¨¦¥§¥¨

da yiy dhegy dxedh dnda epivn `ly ,xacd mrhe ,d`pda
dalg mb i`ce dxedh `idy oeiky `iyewd daye ,dliap z`neh

.exdhl weqt jixv oi`e xedh:`xnbd zvxznàëéøö àì`l ± Ÿ§¦¨
ote`a `l` dtexr dlbr alg xdhl epkxved,äúnLdtxrp `ly ¤¥¨

dxez dkxved ok lre ,dliap icin dpxdhiy dn oi`y ,dhgyp `le
.d`pda dxeq` `idy s` dxedh dalgy xnel

zl`ey .d`pda dxeq` dtexr dlbr izni`n zxxan `xnbd
d`pda dxeq` dzny dtexr dlbry zxn`y xg`n :`xnbd

,[xzen dalg ok it lr s`y zeaxl dxez dkxved jkitly]ììkî¦§¨
jkn wiicl yi ±cxakíéiçîdlbrdäøeñàdtixrd `le ,d`pda §¥©¦£¨

`ly o`k ixd dzxqe`y ef `id dtixrd m`y ,dzxqe`y `id
xacd `ed jk ok` m`de ,d`pda zxzen zeidl dkixv dzid dtxrp

:`xnbd zxne` .miign zxq`pyïéà.zxq`p `id miign ok` ± ¦
ìeáb ,éàpé éaø øîà,diiga zxq`p `id izni`n onfe,ézòîL ¨©©¦©©§¨©§¦

ézçëLå,izrny dnøîéîì àéiøáç ïéáñðåmicinlzd exaqe ± §¨©§¦§¨§¦©§©¨§¥©
y xneldúãéøédtexrd dlbrd lydzøñBà àéä ïúéà ìçðì §¦¨¨§©©¥¨¦©§¨
.d`pda

óåòä úàèç êìò ïøãä

íéçáæä ìë ¯ éðéîù ÷øô
wxtdmixaca wqer eleky itl ,'zeaexrzd wxt' `xwp epiptly

mixykd miig ilra zaexrzk .dfa df eaxrzpy mixeq`de mixzend
mixzend mixac zaexrz ,zepaxw zaexrz ,daxwdl mileqtde

.d`pdae dlik`a mixeq`de

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

113

114

המשך בעמקד ועא



xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc migaf(iying meil)

,íãàä úà úéîäLdzid jk lr dricideBà ,ãçà ãò ét ìòét ìò ¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦
z`ced,íéìòaäleqty `l` ,d`pda xzene dliwqa xeyd oi` f`y ©§¨¦

mixyk migaf eaxrzp e` .daxwdlòáBøa,mc` raxy xeya ± §¥©
òaøðåe` ,mc`l draxpy dndaa e` ±äö÷eîadecgiy dndaa ± §¦§¨§§¤

dl eegzyd`le deaixwd `l oiicre dxf dcearl daixwdl milrad,

ãáòðå.dl eegzyde dxf dcear dilra de`yry dndaa e` ± §¤¡¨
zngn daxwdl elqtp `ly zendaa migafd eaxrzp m` oke

eaxrzpy oebk ,mixg` minrhn `l` ,mda dzyrpy dxiarïðúàa§¤§¨
,dxkya dpefl depzpy dndaa -øéçîedetilgdy dndaa e` ± §¦

zxenz,daxwdl mileqt mdipyy ,alk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migaf(iriax meil)

ote`aàéäLziyrpíéðôì,drilad ziaa `nhn epi`y ,dxfrd ¤¦¦§¦
lirl `ziixan `aedy enke(.hq).

epi` mipta hgypy sery dcedi iax cnl oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .`nhnäãeäé éaøåser zeaxl 'dtixh'n cneld §©¦§¨

ser hrnl cnl `ed okidn ,drilad ziaa `nhny hgypy dtixh
:`xnbd daiyn .drilad ziaa `nhn epi`y dxfra hgypy

áéúk àðéøçà 'äôéøè'ser zlapa 'dtixh' dxn`p ztqep mrt ± §¥¨©£¦¨§¦
z`neh zece` ipy weqt miiw lirl xen`d weqtd calny ,xedh

xn`p eae ,drilad zia(g ak `xwie)d`nhl lk`i `l dtixhe dliap'
ser hrnl ,df cenill `a 'dtixh' ea xn`py dne ,''d ip` da

.drilad zia z`nehn dxfra hgypd
weqta dxn`py 'dtixh'n xi`n iax cnel dn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipydøéàî éaøådxn`py 'dtixh'n z`f cneld §©¦¥¦
py 'dtixh'n yxec `ed dn ,oey`xd weqta.ipyd weqta dxn`

:`xnbd daiynãç`a 'dtixh'äèéçL éèeòîìote`a seraàéäL ©§©¥§¦¨¤¦
ziyrpíéðôì,xen`ke ,drilad ziaa `nhn epi`y ,dxfrdãçå ¦§¦§©

`a 'dtixh'éèeòîìzlap,àîè óBòziaa ser zlap z`nehy §©¥¨¥
,dtixh xeqi` epina yiy xedh sera `l` zbdep dpi` drilad
oia xeq` `edy ,dtixh xeqi` epina oi`y `nh sera zbdep dpi`e

.sxhp `l oiae sxhp
ziaa `nhn epi` `nh sery dcedi iax cnl oipn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .drilad,äãeäé éaøåminrtd izy z` yxecd §©¦§¨
hgypy dtixh ser zeaxl zg` ,xedh ser zlapa 'dtixh' xn`py
dxfra ser zhigy hrnl dipyde ,drilad ziaa `nhn `edy
`nh ser hrnl cnel `ed okidn ,drilad ziaa z`nhn dpi`y

dcedi iax :`xnbd daiyn .drilad zia z`nehnîweqtd seb ¦
äìáp''Da d`nhl lk`i `l dtxhEdéì à÷ôð,[z`f cnel `ed-] §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨¨§¨¥

epcnl xaky xg` ,dzlik`a z`nhn dliapy xnel jixv did `ly
z`neh oic z`xy` ytp lke' weqtdn xedh sera drilad zia

,df oic dcedi iax epnn cnele ,xen`ke ,'ebe 'dtixhe dliap lk`z
lirl z`aend `ziixaa enyn xen`ke(:hq)leki xne` dcedi iax' ,

xnel cenlz ,drilad zia` micba z`nhn `nh ser zlap `dz
df `vi ,dliap lk`z la meyn exeqi`y in ,lk`i `l dtixhe dliap
.'`nh lk`z la meyn `l` dliap lk`z la meyn exeqi` oi`y

ser zlapa ipyd weqtdn xi`n iax cnel dn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .xedhøéàî éaøåz`nehn `nh ser hrnl yxecd §©¦¥¦

,'dtixh' dxez dxn`y dnn drilad ziaéàädf weqt -äìáð' ©§¥¨
dkixv dzid `ly ,xezi ea yiy ,'Da d`nhl lk`i `l dtxhE§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

,xen`ke ,dzlik`a z`nhn dliapy xnel dxezddì ãéáò éàî± ©¨¦¨
cnll `a df weqt :`xnbd daiyn .epnid cnl `ed dnìøeòéL §¦

äìéëà`edy drilad ziaa `nhnd,úéfëadxez dxn`y oeiky £¦¨§©©¦
drilad zia z`neh xeriyy epcnl ,da d`nhl dliap lk`i `ly
`ed dliap zlik` xeqi`y myke ,dliap zlik` xeqi` xeriyk `ed

ike :`xnbd zl`ey .zifka `id drilad zia z`neh mb jk ,zifka
,xen`d weqtd jxved df oiclàn÷ àøwî éì ÷etéúå`l recne ± §¦¦¦§¨©¨

dliap lk`z xy` ytp lke' xn`p ea oey`xd weqtd on z`f cnlz
y ,'ebe 'dtixheàðîçø dé÷tàcîdf oicl [dxez ez`ivedy dnn-] ¦§©§¥©£¨¨

ìaäìéëà ïBLody dxez ly zelik` ixeriyk exeriyy cenll yi ¦§£¦¨
,mikxvp miweqtd ipy :`xnbd daiyn .zifkaãçcnll mdn ©

ìøeòéLd zenkäìéëày drilad ziaa z`nhnd`edãçå ,úéfëa §¦£¦¨§©©¦§©
cnll mdnìøeòéLd onfäìéëà`edyéãëajxvpd onf jyna-] §¦£¦¨¦§¥

[xearñøt úìéëàlk` m` `l` `nhp epi`y ,mgl xkk [ivg-] £¦©§¨
myky ,mgl xkk ivg lek`l leki `edy onf xeriya zifkd z`
zlik` icka zifk lk` m` `l` xeqi` zlik` lr miaiig oi`y
lk` m` `l` drilad ziaa z`nhn xedh ser zlap oi` jk ,qxt
jxvp dlik`d onf xeriyly dne .qxt zlik` icka dpnid zifk
lr cnlnd envr oey`xd weqtd on z`f micnl oi`e ,sqep weqt

y meyn ,zifk xeriyàðéîà Czòc à÷ìñjzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y xnelå ìéàBädrilad zia z`neh,àeä Lecéçlka epivn `ly ¦§¦

ziaa `l` uegan z`nhn dpi`y da `veik d`neh dxezd
xeriya dlk` m` elit`y ef d`neh dxeng `dz ok lre ,drilad

ly onfànhéì énð ,ñøt úìéëà éãkî øúBé,[`nhi ok mb±]à÷ ¥¦§¥£¦©§¨©¦¦©¥¨
ïì òîLîmb `l` ,jk df oi`y ipyd weqta dxezd epzrinyn ± ©§©¨

icka `edy dxezay dlik` ixeqi` lkk `ed dlik`d onf xeriy
.qxt zlik`

dliap alg xdhnd weqtd z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:d`nehnïðaø eðzdxeza xn`p(ck f `xwie)äôøè áìçå äìáð áìçå' ¨©¨¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨

,'Edlk`z `l lk`e dk`ln lkl dUriäøBäè äîäa áìçadzny ¥¨¤§¨§¨¨§¨ŸŸŸ§ª§¥¤§¥¨§¨
,øaãî áeúkä.`nhn epi`dalg ,`nhndxyays`yjcnlleäzà ©¨§©¥©¨

øîBàyøaãî áeúkä äøBäè äîäa áìçaz`neh icin exdhle ¥§¥¤§¥¨§¨©¨§©¥
,dliapBà`nyBðéàxacn,äàîè äîäa áìça àlàdxdih eze`y ¥¤¨§¥¤§¥¨§¥¨

,jixacldaeyz .dxezzøîàaezkdyøäéèz`neh da oi`ydnda ¨©§¨¦©
dliapììkî[`idy meyn-],äèeçL,z`nhn dpi` dhgypy lky ¦§¨§¨

åokøäéèdliap z`neh da oi`y dzny dndaa aezkdììkî §¦©¦§¨
[`idy mrhn-],áìçdf cenll yie ,`nhn epi` dliap algy xnelk ¥¤

,xnele dfnøäéhLk äîaezkd,äèeçL ììkî`l` xdih `l ©§¤¦©¦§¨§¨
adndaa àìå äøBähdnda,äàîhdliren dhigy oi` day ¦§¨§Ÿ¦§¥¨

,dxdhlàøäéhLk óaezkd,áìç ììkî`l` xdih `ladnda ©§¤¦©¦§¨¥¤¦
a àìå äøBähdnda,äàîh.dliap z`neh ea yi d`nh dnda alge §¨§Ÿ¦§¥¨

Bà`nyClk[jl jl-],Bæ Cøãì,xg` ote`a z`f yexc xnelkøäéè ©¥§¤¤¦©
aezkd,äìéáð ììkî,z`nhn dpi` dliapyøäéèåaezkdììkî ¦§¨§¥¨§¦©¦§¨
,áìç,`nhn epi` algyäìéáð ììkî øäéhLk äî`l` xdih `l ¥¤©§¤¦©¦§¨§¥¨

áìç ììkî øäéhLk óà ,äøBäha àìå äàîha`l` xdih `l ¦§¥¨§Ÿ¦§¨©§¤¦©¦§¨¥¤
adndaa àìå äàîhdnda,äøBähdnda algy xnel epl dide ¦§¥¨§Ÿ¦§¨

.dliap z`neh ea yi dxedh,zøîà,dzr cnlp cvik ¨©§¨
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם רביעי עמ' א

oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

milrad it lr zindy xeyc milrad it lr e` cg` cr it lr mc`d z` zindy

milrad t"r e` cg` cr t"r raxpe raex oke xeht qpwa dcenc dliwqn dil xhti`

iptn `l m` heicdl oixzen ixdy ezeni xninl `kile `ed lwqpd xey e`l `zydc

maixwdl gaf dze` oin ikxevl olek z` xeknl xyti` i`e oda axernd gafd

dxenza opixn`ck daxwdl mileqt ixdy

raxpde raexd `ivedl dndad on (.gk sc)

o`vd on carpd z` `ivedl xwad on

z` `ivedl o`vd one dvwend z` `ivedl

(zaexwz) jxevl edvwdy dvwen gbepd

lk wxta opixn`e el degzyde dxf dcear e`yry carpe eaixwd `le dxf dcear

:heicdl oixzenc (.hk sc) dxenz zkqna oixeq`d
íéàìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

xrv ciare dtikl oiqpek i`n` dcedi iaxlc rcz ixihtc ibilt `l `nlr ilek mc`c

iz` i`ce `l` edpixawle uitewa edpitxril daxc` eztike exivg lwlwne miig ilra

dlwzl 'iyiig `le edl opixhtc `xikid icar inp opaxle `xikid icare mc`a itelg`l

akx oebk miycwen mdy itl oixeqi` wtq dnk `ki`c dlwzl opiyiig `kdc 'ipzna la`

iab lr dkinqe akxe exiag `ae xey iab lr

ixyc ezkn b"r oiycwen alge dlhe icb y`x

cere oz`pd jxc mpi`y itl lwqpd xeya

dzina dlirna cifdc dlirn xeqi` `ki`c

xeqi`c oeik mzd dnzz l`e ezeni olek jklid

lk bexdl c"a ewiwfi ikid obxedl ewiwfie dzin opax eda epiwz `l i`n` edpip d`pd

`sc oixcdpq) d`pda oixeq`e ezindy `ede l"x dl iwenc ix`de a`fd ixd d`pd ixeqi

dlr ipzwc epiid `ax dywne dkf obxedl mcewd lk exn` `l` dzin edl epiwz `le (:eh

meyn oiaiig oda zelzl yiy oze` mixeeya la` bxdy dia opilz `lc `ztlg `a` elit`e oixeht mdipian ug `vie oicner eidy mipy `ax xn` `l` mdipia `ztlg `a` 'it`e

dxeq` dliape dliap `idy rcei ipi` xeyd lwqi lwq xq`py rnynnc (.`n sc w"a) `zrny `idd dlekc yxite miign xq`p epi` lwqpd xeyc z"x xne` cere jaxwn rxd zxrae

`l ipyne `p` jeti` jixte dhegyd z` zeaxl mdn elk`z `l xy` dfe zgleynd zeaxl elk`z dxedh xetv lk jixt ikd (.fp sc) oiyecwc ipy wxtc `ibeqe ok zgken dlik`a

x`y oick dlik`a dxqe`l geliy xg`l xeqi` dilr lgc xnel zgleyn xeq`l oi` jkle ozeevnl oivwene oicnery el`n xa ohgeyyk oixzen edi `ly oixeq`y miig ilra epivn

miignc micra raxpe raex ixde ixy heicdl la` deabl ilin ipd ipyne daebl oaixwdle ohgeyl oixeq` miignc yexit oixeq`c (raxpe raex idie) jixte `xwa iaizkc oi`nh zeter

axrzpy epic xnbp `ly xey ig `edy onf lk xq`p lwqpd xey oi`c ok m` opixn`w miig ilra aex ipyne zgleyn `ia` ip` s` oixeq` ohgy m`e hgyil oixeq` miignc 'it oixeq`

'de 'c gbpy xey wxt seqa xn`c `de d`pda oixeq` edi ezeni e` ehgyiykl edin dliwqn oixehtc oeik oicd iepir o`k oi`e dceare dfiba oixzenc oixeht olek opic xnbpy mixg`a

ea zekfl leki epi` gwelde milra el oi`c xkn el oi`c cere elweql devne epic zeprl xeq`c meyn epiid `icixl elit` xekn epi` exkn epic xnbpy xeyc (xekn d"c mye .dn sc)

dywe epyxity enk z"xl d`xp jk dlik`a xeq` [epic xnbpy xg`l] dil higy ike `nb`l diwexr`l ivnc `icixl inp i` dhigyl xekn exkn epic xnbp `l ik la` mc` x`yn xzei

miignc dpic xnb xnel yie dzxqe` dpic xnb efe dzxqe` dzzin ef mzd yxtnc dxrya oipdp dzny dy`d iab miign xq`p lwqpd xeyc rnyn (:f sc) oikxrc `nw wxt seqac

daexn wxta `ipzc `dn miign xq`p `lc di`x `iadl yie miign xeqi` mey dilr oi` dzxqe` dzzin efe xya oirk dcarc dhgy elit` dxeq`y xeqi` dilr lg zeidl dl mxeb

ixl dil opirnye dxikna `zil `d i`n`e xi`n iax ixac 'de 'c inelyz mlyn egahe lwqpd xey apb (iab) (:bl sc zeaezk) zexrp el` wxtae (.`r sc w"a) zcndaexn wxta yiwl y

cr eilr aekxl exkenl lekiy `gip d`pda ixy i` la` dgiaha epi` dxikna epi`y lkc d"de dxikna epi` dgiaha epi`y lke dxikna epyi dgiaha epyiy lkc (.`r sc w"a) zcn

yiy xcra z"x wqty dne miiwl lkep `l df milra el oi`c xkn el oi`c z"x xne`y dn edine ezliwqa oilvrzn oic zia eid m` e` dry dze` cr hrn ea zepdil e` dliwqd zia

zeiepg 'h oebk zaexrza xq`p `ly xaca wx eil`n yixtc `kid elit` reawd on gwi `ny dxifb xeq`l yic okzi `l yixt `aexn yixtc lkc `nrhn ixyc dqexc wtq cg` dy ea

oebk e` yixtc `kid opixy jkle `ed okid recie xkip xeqi`d ixdy reawd on gwi `ny opixfb `le zg` yixt i` opixy mzd (:h sc migqt) dliap zg`e dhegy xya zexken (zg`)

`eaixa daxrzpy dxf dcear ly zrahc rcz ezeni olek `eaixa cg` elit` dqexc wtq xcra yi m`e yixt `aexn yixtc opixn` `l yixte zaexrza xq`p m` la` ieb cia `vnpc

d`pd ixeqi` lke `xiq`c `nlr ileke ibilt `l dyxity dze` dteb `idda la` `l i` x`yd zxqe` i` (.cr sc onwl) `xnba l`enye ax ibilt odn zg` yxitae zexeq` olek

daxrzpe dlivn drexde a`fd `yepy dndad xizdl yie miycw `py `le oileg `py `le reawd on gwi `ny dxifb meyn `nrhe yixt `aexn opixn` `le oixeq` ozaexrzn eyxity

inc `lc z"x iaxc ayiil yi edin cia dkd `le eilbx oia e` mehxga d`yep `ny fee` `yepy upd oke `witq wtq dil dede mipiya dtxh `nye cia `l` dqexc oi`c meyn xcra

`zydc yixt `aexn yixtc lk `nip ok ixg`e ectie ea`zqiy cr erxi `nip ezeni opz i`n` xn`z m`e oiciipipc edpiyakpc i"r xyt`c oeik miig ilra ip`yc dxf dcear ly zrahl

`lc xnel yie yixt `aexn yixtc mrhn mlk`ie mhgyie mcti ea`zqiykle erxi raxpe raexa opixn` `tiqae dlwzl opiyiig `le erxi eda opixn` miycw dnk ixdy efg heicdl

dliwqa epeci mitxypa milwqpd (:hr sc oixcdpq) oerny iax xn`wc z"xn wgvi iax axd l`y cere yixtc lk mrhn `l` inp ixzyin `l diirx xg`lc oeik diirxa dpwz opicar

bxdpy oeik xingdl `aex xza opilf` `lc uxize ded awp siiq mewna `ny opiyiig `lc (:`i sc) oilegc `nw wxt `zi`ck zeytp ipica xingdl `aex xza lifip dxeng dtixydy

`ly gvex mc`c (:hr sc oixcdpq) oitxypd od el` wxt xn`c `d ol iywz `l `nrh i`dne dliwqa i`ce `edy eze` aiigl `aex xza opilf` `l inp i` zxg` dzina ikd e`la

bxdy eze`l inc `le epic xnbp `ly itl llk dzin xa epi`y cg` yi i`cec i`ce xwy `edy xac ciarp `l `aex meync mixeht olek opic xnbpy mixg` mr axrzpy epic xnbp

`nipe edpiyakip `niz ike lwdl zeytp wtqc `ziixe`cn xehte inc dvgn lr dvgnk reaw lke reaw dil dedc xnel yi cere ded mly i` ded dtixh i` opirci `lc `l` i`ce

zegtd lkl `yexit ikd edpip milwqp `aexc il wetiz milwqpa mitxypd ipz ik `xwirn jixtc `de reawd on gwi `ny dxifb cere eilr xingdl okyenl i`yx dz` i` yixtc lkc

:milwqp `aexc meyn rxb `l

ìòixn` 'it`c d`xpe qpw mrhn envr it lr bxdp mc` oi`c (.e sc) zekna yxit oke xeht qpwa dcenc meyn dliwqn dil xhtc qxhpewa yxit .milrad it lr e` cg` cr it

yxtn (.i sc) oixcdpqc `nw wxta ixey rax ipelt iabe (.c sc) zeknc `nw wxta gkenck qpwa aiign `peeb i`d ikc b"r`e mdit lr mibxdp oi` ipelt oic ziaa mpic xnbpy

qpwa dcen `de eit lr xey bxdp i`n` exey raxy `ed zn` inp ik ixwin qpw i`e oibxdp xeyde raexd `l` `xeaic opiblt `le exey bxdpe opixn` `l epenn lv` aexw mc`c meyn

dlik`a zexzen dfe df (.hk sc dxenz) oixeq`d lk wxt `zi`ck enr cg` cr oi` m` milrad it lr bxdp epi`c `nrh il d`xpe 'de 'ce ltkn xehtc izgahe izapb xn` m` enk xeht

ipdpn i`w heicdl xzene deab leqty oipr lk lr mewn lkn milrad it lr raxpe raexa xikfn `l mzdc b"r`e deabl raxpe raexl edpihernl il dnl ixiq` heicdl c"q i` olpn

:jexa .ilin

òáåøáxn`c (.ck 'c) zezixkc `xza 't yixa rnyn oke heicdl elit` xq`p did micr ipyac heicdl `le deabl xq`py milrad it lr e` cg` cr it lr qxhpewa yxit .raxpe

en xerd `ld y`iin i`n` d`pda xqzil `l i`e exey raxp dil exn`c oebk opgei iaxc dinrh `xazqn `ax xn` dkf ea wifgnd lk eicr enfedy lwqpd xey opgei iaxxz

itli `le aizk gbepa `xw aizk ik `d olpne xn`z m`e heicdl miign ixiq`c micra raxpe raex ixde jixtc (:fp sc oiyecw) ycwn yi`d wxta rnyn inp oke mialkl xyade d`pda

:yxc mey `ki` `nye gbepa oi`y raexa yie raexa oi`y gbepa yiy (:n sc w"a) 'de 'c gbpy xey wxt opixn`ck iccdn
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc migaf(iying meil)

,íãàä úà úéîäLdzid jk lr dricideBà ,ãçà ãò ét ìòét ìò ¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦
z`ced,íéìòaäleqty `l` ,d`pda xzene dliwqa xeyd oi` f`y ©§¨¦

mixyk migaf eaxrzp e` .daxwdlòáBøa,mc` raxy xeya ± §¥©
òaøðåe` ,mc`l draxpy dndaa e` ±äö÷eîadecgiy dndaa ± §¦§¨§§¤

dl eegzyd`le deaixwd `l oiicre dxf dcearl daixwdl milrad,

ãáòðå.dl eegzyde dxf dcear dilra de`yry dndaa e` ± §¤¡¨
zngn daxwdl elqtp `ly zendaa migafd eaxrzp m` oke

eaxrzpy oebk ,mixg` minrhn `l` ,mda dzyrpy dxiarïðúàa§¤§¨
,dxkya dpefl depzpy dndaa -øéçîedetilgdy dndaa e` ± §¦

zxenz,daxwdl mileqt mdipyy ,alk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migaf(iriax meil)

ote`aàéäLziyrpíéðôì,drilad ziaa `nhn epi`y ,dxfrd ¤¦¦§¦
lirl `ziixan `aedy enke(.hq).

epi` mipta hgypy sery dcedi iax cnl oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .`nhnäãeäé éaøåser zeaxl 'dtixh'n cneld §©¦§¨

ser hrnl cnl `ed okidn ,drilad ziaa `nhny hgypy dtixh
:`xnbd daiyn .drilad ziaa `nhn epi`y dxfra hgypy

áéúk àðéøçà 'äôéøè'ser zlapa 'dtixh' dxn`p ztqep mrt ± §¥¨©£¦¨§¦
z`neh zece` ipy weqt miiw lirl xen`d weqtd calny ,xedh

xn`p eae ,drilad zia(g ak `xwie)d`nhl lk`i `l dtixhe dliap'
ser hrnl ,df cenill `a 'dtixh' ea xn`py dne ,''d ip` da

.drilad zia z`nehn dxfra hgypd
weqta dxn`py 'dtixh'n xi`n iax cnel dn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipydøéàî éaøådxn`py 'dtixh'n z`f cneld §©¦¥¦
py 'dtixh'n yxec `ed dn ,oey`xd weqta.ipyd weqta dxn`

:`xnbd daiynãç`a 'dtixh'äèéçL éèeòîìote`a seraàéäL ©§©¥§¦¨¤¦
ziyrpíéðôì,xen`ke ,drilad ziaa `nhn epi`y ,dxfrdãçå ¦§¦§©

`a 'dtixh'éèeòîìzlap,àîè óBòziaa ser zlap z`nehy §©¥¨¥
,dtixh xeqi` epina yiy xedh sera `l` zbdep dpi` drilad
oia xeq` `edy ,dtixh xeqi` epina oi`y `nh sera zbdep dpi`e

.sxhp `l oiae sxhp
ziaa `nhn epi` `nh sery dcedi iax cnl oipn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .drilad,äãeäé éaøåminrtd izy z` yxecd §©¦§¨
hgypy dtixh ser zeaxl zg` ,xedh ser zlapa 'dtixh' xn`py
dxfra ser zhigy hrnl dipyde ,drilad ziaa `nhn `edy
`nh ser hrnl cnel `ed okidn ,drilad ziaa z`nhn dpi`y

dcedi iax :`xnbd daiyn .drilad zia z`nehnîweqtd seb ¦
äìáp''Da d`nhl lk`i `l dtxhEdéì à÷ôð,[z`f cnel `ed-] §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨¨§¨¥

epcnl xaky xg` ,dzlik`a z`nhn dliapy xnel jixv did `ly
z`neh oic z`xy` ytp lke' weqtdn xedh sera drilad zia

,df oic dcedi iax epnn cnele ,xen`ke ,'ebe 'dtixhe dliap lk`z
lirl z`aend `ziixaa enyn xen`ke(:hq)leki xne` dcedi iax' ,

xnel cenlz ,drilad zia` micba z`nhn `nh ser zlap `dz
df `vi ,dliap lk`z la meyn exeqi`y in ,lk`i `l dtixhe dliap
.'`nh lk`z la meyn `l` dliap lk`z la meyn exeqi` oi`y

ser zlapa ipyd weqtdn xi`n iax cnel dn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .xedhøéàî éaøåz`nehn `nh ser hrnl yxecd §©¦¥¦

,'dtixh' dxez dxn`y dnn drilad ziaéàädf weqt -äìáð' ©§¥¨
dkixv dzid `ly ,xezi ea yiy ,'Da d`nhl lk`i `l dtxhE§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

,xen`ke ,dzlik`a z`nhn dliapy xnel dxezddì ãéáò éàî± ©¨¦¨
cnll `a df weqt :`xnbd daiyn .epnid cnl `ed dnìøeòéL §¦

äìéëà`edy drilad ziaa `nhnd,úéfëadxez dxn`y oeiky £¦¨§©©¦
drilad zia z`neh xeriyy epcnl ,da d`nhl dliap lk`i `ly
`ed dliap zlik` xeqi`y myke ,dliap zlik` xeqi` xeriyk `ed

ike :`xnbd zl`ey .zifka `id drilad zia z`neh mb jk ,zifka
,xen`d weqtd jxved df oiclàn÷ àøwî éì ÷etéúå`l recne ± §¦¦¦§¨©¨

dliap lk`z xy` ytp lke' xn`p ea oey`xd weqtd on z`f cnlz
y ,'ebe 'dtixheàðîçø dé÷tàcîdf oicl [dxez ez`ivedy dnn-] ¦§©§¥©£¨¨

ìaäìéëà ïBLody dxez ly zelik` ixeriyk exeriyy cenll yi ¦§£¦¨
,mikxvp miweqtd ipy :`xnbd daiyn .zifkaãçcnll mdn ©

ìøeòéLd zenkäìéëày drilad ziaa z`nhnd`edãçå ,úéfëa §¦£¦¨§©©¦§©
cnll mdnìøeòéLd onfäìéëà`edyéãëajxvpd onf jyna-] §¦£¦¨¦§¥

[xearñøt úìéëàlk` m` `l` `nhp epi`y ,mgl xkk [ivg-] £¦©§¨
myky ,mgl xkk ivg lek`l leki `edy onf xeriya zifkd z`
zlik` icka zifk lk` m` `l` xeqi` zlik` lr miaiig oi`y
lk` m` `l` drilad ziaa z`nhn xedh ser zlap oi` jk ,qxt
jxvp dlik`d onf xeriyly dne .qxt zlik` icka dpnid zifk
lr cnlnd envr oey`xd weqtd on z`f micnl oi`e ,sqep weqt

y meyn ,zifk xeriyàðéîà Czòc à÷ìñjzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y xnelå ìéàBädrilad zia z`neh,àeä Lecéçlka epivn `ly ¦§¦

ziaa `l` uegan z`nhn dpi`y da `veik d`neh dxezd
xeriya dlk` m` elit`y ef d`neh dxeng `dz ok lre ,drilad

ly onfànhéì énð ,ñøt úìéëà éãkî øúBé,[`nhi ok mb±]à÷ ¥¦§¥£¦©§¨©¦¦©¥¨
ïì òîLîmb `l` ,jk df oi`y ipyd weqta dxezd epzrinyn ± ©§©¨

icka `edy dxezay dlik` ixeqi` lkk `ed dlik`d onf xeriy
.qxt zlik`

dliap alg xdhnd weqtd z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:d`nehnïðaø eðzdxeza xn`p(ck f `xwie)äôøè áìçå äìáð áìçå' ¨©¨¨§¥¤§¥¨§¥¤§¥¨

,'Edlk`z `l lk`e dk`ln lkl dUriäøBäè äîäa áìçadzny ¥¨¤§¨§¨¨§¨ŸŸŸ§ª§¥¤§¥¨§¨
,øaãî áeúkä.`nhn epi`dalg ,`nhndxyays`yjcnlleäzà ©¨§©¥©¨

øîBàyøaãî áeúkä äøBäè äîäa áìçaz`neh icin exdhle ¥§¥¤§¥¨§¨©¨§©¥
,dliapBà`nyBðéàxacn,äàîè äîäa áìça àlàdxdih eze`y ¥¤¨§¥¤§¥¨§¥¨

,jixacldaeyz .dxezzøîàaezkdyøäéèz`neh da oi`ydnda ¨©§¨¦©
dliapììkî[`idy meyn-],äèeçL,z`nhn dpi` dhgypy lky ¦§¨§¨

åokøäéèdliap z`neh da oi`y dzny dndaa aezkdììkî §¦©¦§¨
[`idy mrhn-],áìçdf cenll yie ,`nhn epi` dliap algy xnelk ¥¤

,xnele dfnøäéhLk äîaezkd,äèeçL ììkî`l` xdih `l ©§¤¦©¦§¨§¨
adndaa àìå äøBähdnda,äàîhdliren dhigy oi` day ¦§¨§Ÿ¦§¥¨

,dxdhlàøäéhLk óaezkd,áìç ììkî`l` xdih `ladnda ©§¤¦©¦§¨¥¤¦
a àìå äøBähdnda,äàîh.dliap z`neh ea yi d`nh dnda alge §¨§Ÿ¦§¥¨

Bà`nyClk[jl jl-],Bæ Cøãì,xg` ote`a z`f yexc xnelkøäéè ©¥§¤¤¦©
aezkd,äìéáð ììkî,z`nhn dpi` dliapyøäéèåaezkdììkî ¦§¨§¥¨§¦©¦§¨
,áìç,`nhn epi` algyäìéáð ììkî øäéhLk äî`l` xdih `l ¥¤©§¤¦©¦§¨§¥¨

áìç ììkî øäéhLk óà ,äøBäha àìå äàîha`l` xdih `l ¦§¥¨§Ÿ¦§¨©§¤¦©¦§¨¥¤
adndaa àìå äàîhdnda,äøBähdnda algy xnel epl dide ¦§¥¨§Ÿ¦§¨

.dliap z`neh ea yi dxedh,zøîà,dzr cnlp cvik ¨©§¨
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oifge` mipy` cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

milrad it lr zindy xeyc milrad it lr e` cg` cr it lr mc`d z` zindy

milrad t"r e` cg` cr t"r raxpe raex oke xeht qpwa dcenc dliwqn dil xhti`

iptn `l m` heicdl oixzen ixdy ezeni xninl `kile `ed lwqpd xey e`l `zydc

maixwdl gaf dze` oin ikxevl olek z` xeknl xyti` i`e oda axernd gafd

dxenza opixn`ck daxwdl mileqt ixdy

raxpde raexd `ivedl dndad on (.gk sc)

o`vd on carpd z` `ivedl xwad on

z` `ivedl o`vd one dvwend z` `ivedl

(zaexwz) jxevl edvwdy dvwen gbepd

lk wxta opixn`e el degzyde dxf dcear e`yry carpe eaixwd `le dxf dcear

:heicdl oixzenc (.hk sc) dxenz zkqna oixeq`d
íéàìë
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xrv ciare dtikl oiqpek i`n` dcedi iaxlc rcz ixihtc ibilt `l `nlr ilek mc`c

iz` i`ce `l` edpixawle uitewa edpitxril daxc` eztike exivg lwlwne miig ilra

dlwzl 'iyiig `le edl opixhtc `xikid icar inp opaxle `xikid icare mc`a itelg`l

akx oebk miycwen mdy itl oixeqi` wtq dnk `ki`c dlwzl opiyiig `kdc 'ipzna la`

iab lr dkinqe akxe exiag `ae xey iab lr

ixyc ezkn b"r oiycwen alge dlhe icb y`x

cere oz`pd jxc mpi`y itl lwqpd xeya

dzina dlirna cifdc dlirn xeqi` `ki`c

xeqi`c oeik mzd dnzz l`e ezeni olek jklid

lk bexdl c"a ewiwfi ikid obxedl ewiwfie dzin opax eda epiwz `l i`n` edpip d`pd

`sc oixcdpq) d`pda oixeq`e ezindy `ede l"x dl iwenc ix`de a`fd ixd d`pd ixeqi

dlr ipzwc epiid `ax dywne dkf obxedl mcewd lk exn` `l` dzin edl epiwz `le (:eh

meyn oiaiig oda zelzl yiy oze` mixeeya la` bxdy dia opilz `lc `ztlg `a` elit`e oixeht mdipian ug `vie oicner eidy mipy `ax xn` `l` mdipia `ztlg `a` 'it`e

dxeq` dliape dliap `idy rcei ipi` xeyd lwqi lwq xq`py rnynnc (.`n sc w"a) `zrny `idd dlekc yxite miign xq`p epi` lwqpd xeyc z"x xne` cere jaxwn rxd zxrae

`l ipyne `p` jeti` jixte dhegyd z` zeaxl mdn elk`z `l xy` dfe zgleynd zeaxl elk`z dxedh xetv lk jixt ikd (.fp sc) oiyecwc ipy wxtc `ibeqe ok zgken dlik`a

x`y oick dlik`a dxqe`l geliy xg`l xeqi` dilr lgc xnel zgleyn xeq`l oi` jkle ozeevnl oivwene oicnery el`n xa ohgeyyk oixzen edi `ly oixeq`y miig ilra epivn

miignc micra raxpe raex ixde ixy heicdl la` deabl ilin ipd ipyne daebl oaixwdle ohgeyl oixeq` miignc yexit oixeq`c (raxpe raex idie) jixte `xwa iaizkc oi`nh zeter

axrzpy epic xnbp `ly xey ig `edy onf lk xq`p lwqpd xey oi`c ok m` opixn`w miig ilra aex ipyne zgleyn `ia` ip` s` oixeq` ohgy m`e hgyil oixeq` miignc 'it oixeq`

'de 'c gbpy xey wxt seqa xn`c `de d`pda oixeq` edi ezeni e` ehgyiykl edin dliwqn oixehtc oeik oicd iepir o`k oi`e dceare dfiba oixzenc oixeht olek opic xnbpy mixg`a

ea zekfl leki epi` gwelde milra el oi`c xkn el oi`c cere elweql devne epic zeprl xeq`c meyn epiid `icixl elit` xekn epi` exkn epic xnbpy xeyc (xekn d"c mye .dn sc)

dywe epyxity enk z"xl d`xp jk dlik`a xeq` [epic xnbpy xg`l] dil higy ike `nb`l diwexr`l ivnc `icixl inp i` dhigyl xekn exkn epic xnbp `l ik la` mc` x`yn xzei

miignc dpic xnb xnel yie dzxqe` dpic xnb efe dzxqe` dzzin ef mzd yxtnc dxrya oipdp dzny dy`d iab miign xq`p lwqpd xeyc rnyn (:f sc) oikxrc `nw wxt seqac

daexn wxta `ipzc `dn miign xq`p `lc di`x `iadl yie miign xeqi` mey dilr oi` dzxqe` dzzin efe xya oirk dcarc dhgy elit` dxeq`y xeqi` dilr lg zeidl dl mxeb

ixl dil opirnye dxikna `zil `d i`n`e xi`n iax ixac 'de 'c inelyz mlyn egahe lwqpd xey apb (iab) (:bl sc zeaezk) zexrp el` wxtae (.`r sc w"a) zcndaexn wxta yiwl y

cr eilr aekxl exkenl lekiy `gip d`pda ixy i` la` dgiaha epi` dxikna epi`y lkc d"de dxikna epi` dgiaha epi`y lke dxikna epyi dgiaha epyiy lkc (.`r sc w"a) zcn

yiy xcra z"x wqty dne miiwl lkep `l df milra el oi`c xkn el oi`c z"x xne`y dn edine ezliwqa oilvrzn oic zia eid m` e` dry dze` cr hrn ea zepdil e` dliwqd zia

zeiepg 'h oebk zaexrza xq`p `ly xaca wx eil`n yixtc `kid elit` reawd on gwi `ny dxifb xeq`l yic okzi `l yixt `aexn yixtc lkc `nrhn ixyc dqexc wtq cg` dy ea

oebk e` yixtc `kid opixy jkle `ed okid recie xkip xeqi`d ixdy reawd on gwi `ny opixfb `le zg` yixt i` opixy mzd (:h sc migqt) dliap zg`e dhegy xya zexken (zg`)

`eaixa daxrzpy dxf dcear ly zrahc rcz ezeni olek `eaixa cg` elit` dqexc wtq xcra yi m`e yixt `aexn yixtc opixn` `l yixte zaexrza xq`p m` la` ieb cia `vnpc

d`pd ixeqi` lke `xiq`c `nlr ileke ibilt `l dyxity dze` dteb `idda la` `l i` x`yd zxqe` i` (.cr sc onwl) `xnba l`enye ax ibilt odn zg` yxitae zexeq` olek

daxrzpe dlivn drexde a`fd `yepy dndad xizdl yie miycw `py `le oileg `py `le reawd on gwi `ny dxifb meyn `nrhe yixt `aexn opixn` `le oixeq` ozaexrzn eyxity

inc `lc z"x iaxc ayiil yi edin cia dkd `le eilbx oia e` mehxga d`yep `ny fee` `yepy upd oke `witq wtq dil dede mipiya dtxh `nye cia `l` dqexc oi`c meyn xcra

`zydc yixt `aexn yixtc lk `nip ok ixg`e ectie ea`zqiy cr erxi `nip ezeni opz i`n` xn`z m`e oiciipipc edpiyakpc i"r xyt`c oeik miig ilra ip`yc dxf dcear ly zrahl

`lc xnel yie yixt `aexn yixtc mrhn mlk`ie mhgyie mcti ea`zqiykle erxi raxpe raexa opixn` `tiqae dlwzl opiyiig `le erxi eda opixn` miycw dnk ixdy efg heicdl

dliwqa epeci mitxypa milwqpd (:hr sc oixcdpq) oerny iax xn`wc z"xn wgvi iax axd l`y cere yixtc lk mrhn `l` inp ixzyin `l diirx xg`lc oeik diirxa dpwz opicar

bxdpy oeik xingdl `aex xza opilf` `lc uxize ded awp siiq mewna `ny opiyiig `lc (:`i sc) oilegc `nw wxt `zi`ck zeytp ipica xingdl `aex xza lifip dxeng dtixydy

`ly gvex mc`c (:hr sc oixcdpq) oitxypd od el` wxt xn`c `d ol iywz `l `nrh i`dne dliwqa i`ce `edy eze` aiigl `aex xza opilf` `l inp i` zxg` dzina ikd e`la

bxdy eze`l inc `le epic xnbp `ly itl llk dzin xa epi`y cg` yi i`cec i`ce xwy `edy xac ciarp `l `aex meync mixeht olek opic xnbpy mixg` mr axrzpy epic xnbp

`nipe edpiyakip `niz ike lwdl zeytp wtqc `ziixe`cn xehte inc dvgn lr dvgnk reaw lke reaw dil dedc xnel yi cere ded mly i` ded dtixh i` opirci `lc `l` i`ce

zegtd lkl `yexit ikd edpip milwqp `aexc il wetiz milwqpa mitxypd ipz ik `xwirn jixtc `de reawd on gwi `ny dxifb cere eilr xingdl okyenl i`yx dz` i` yixtc lkc

:milwqp `aexc meyn rxb `l

ìòixn` 'it`c d`xpe qpw mrhn envr it lr bxdp mc` oi`c (.e sc) zekna yxit oke xeht qpwa dcenc meyn dliwqn dil xhtc qxhpewa yxit .milrad it lr e` cg` cr it

yxtn (.i sc) oixcdpqc `nw wxta ixey rax ipelt iabe (.c sc) zeknc `nw wxta gkenck qpwa aiign `peeb i`d ikc b"r`e mdit lr mibxdp oi` ipelt oic ziaa mpic xnbpy

qpwa dcen `de eit lr xey bxdp i`n` exey raxy `ed zn` inp ik ixwin qpw i`e oibxdp xeyde raexd `l` `xeaic opiblt `le exey bxdpe opixn` `l epenn lv` aexw mc`c meyn

dlik`a zexzen dfe df (.hk sc dxenz) oixeq`d lk wxt `zi`ck enr cg` cr oi` m` milrad it lr bxdp epi`c `nrh il d`xpe 'de 'ce ltkn xehtc izgahe izapb xn` m` enk xeht

ipdpn i`w heicdl xzene deab leqty oipr lk lr mewn lkn milrad it lr raxpe raexa xikfn `l mzdc b"r`e deabl raxpe raexl edpihernl il dnl ixiq` heicdl c"q i` olpn

:jexa .ilin

òáåøáxn`c (.ck 'c) zezixkc `xza 't yixa rnyn oke heicdl elit` xq`p did micr ipyac heicdl `le deabl xq`py milrad it lr e` cg` cr it lr qxhpewa yxit .raxpe

en xerd `ld y`iin i`n` d`pda xqzil `l i`e exey raxp dil exn`c oebk opgei iaxc dinrh `xazqn `ax xn` dkf ea wifgnd lk eicr enfedy lwqpd xey opgei iaxxz

itli `le aizk gbepa `xw aizk ik `d olpne xn`z m`e heicdl miign ixiq`c micra raxpe raex ixde jixtc (:fp sc oiyecw) ycwn yi`d wxta rnyn inp oke mialkl xyade d`pda

:yxc mey `ki` `nye gbepa oi`y raexa yie raexa oi`y gbepa yiy (:n sc w"a) 'de 'c gbpy xey wxt opixn`ck iccdn
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`oifgeקסו mipya cenr `r sc ± oey`x wxtzereay

.ïôåã àöåéå äôéøèå íéàìëotec `veil hxt clei ik mi`lkl hxt ayk e` xey

dtixhd z` `ivedl l"z oi`y dhnl xwad on xne` `edyk opixn` mzd dtixh

:mialkl dkilydl d`pda zxzen heicdle.åáàúñéù ãò åòøégafd zngnc

zernd lr ellgle heicdl olek exq`p oda axerndjklid xyti` i` mz ecera

oday dtid inca `iaie ea`zqiy cr erxi

`iai `ed dler m` oaxwd oinn oind eze`n

gafd `nyc olekay dtid inc cbpk zern

`di gafd `edy mewn lk xn`ie dtid `ed

zernd on `iaie elld zern lr llegn

:minly minly m`e dlerïéìåçá åáøòúð
.ïéîéîúoilega cg` gaf e` cg`a cg` e`

eze` oin ikxvl oilegd lk exkni daxd

oin ly miycw olek ixd z`vnpe [`]oaxwd

[a]`ed in ly cg` lk reci oi`y `l` cg`

`edy in myl cg`e cg` lk olek eaxwie

:'ipzn ipzwck.åðéîá ïéî íéùã÷á íéùã÷
myl cg` lk axwi zewlgen odilray `l`

:`edy in.åðéî åðéàùá ïéîminlya dler

:dey odixeni`e onc ozn oi`y.åøëîéå
minly minly inc dler dler inc e`vnp

jklid minly efi`e dler efi` rcei epi`e

lk xn`ie dtid inc cbpk [ezian] zern lehi

el` lr ellgzi dler zernn ody mewn

rcei epi`y itl (oda `veik zern el`e)[b]

[oda `veik zern `iaie] dti did oin efi`

edi minly zern ody mewn lk xn`ie

scer eze` ciqtn `vnpe el` lr oillegn

cr erxi `l` exknie opiqxb `lc p"le ezian

zligzae 'ek dtid inca `iaie ea`zqiy

`dz dler `idy mewn lk xn`i olelig

eidi minly ody mewn lke el` lr zllegn

el`ne dler el`n `iaie el` lr oillegn

eaxrzp `dc dil opiqxb `lc rcze minly

epi`e l`bi `l xn`p xyrna opz `dc xyti` i` exknie inp ipzwc [c]xyrne xekaa

i`dc (:al sc) zexekaa dl opitlie men lra `le mz `l hegy `le ig `l xknp

:xekake xyrnk elk`ie ea`zqiy cr erxi opiqxb ikd `l` `ed xkni `l l`bi `l

.åáøòúðdyecwa odinc oiqtez oi`y dnda xyrna e` xekaa dler oebk migaf

rax` ozn oerh df minly `ed elit` e` lk`p dfe lilk dfy xyti` i` oaixwdle

:mikqpe dkinq oke zg` ozn dfe.åáàúñéù ãò åòøéxn`ie dtid inca zern `iaie

oileg `vnp elld zern lr llegn `di einc z` qtezd gafd `edy mewn lk

ilra xyrne xeka zxeza olek miaxern elk`ie oinen ilra xyrne xekaa axern

zegpn) opzck `xhila elwyi `le filhi`a exkni `le filhi`a ehgyi `ly oinen

ectpy xg`l filhi`a oihgyp jkitl ycwdl oz`pd miycwen ileqt lk (`r sc

`xwirn edl wixte ith ozxikna xikync dnkc `xhila milwype filhi`a mixknpe

`zyd z"`e oaxw odinca oi`ian oi`y milral oz`pdy xyrnde xekad on ueg

wixte ith `l `xhila lwyp oi`c oeikc ycwdc `ciqt axernd gaf i`da `ki`

ded `l i`c idp xyrne xekaa opilflfn `l dicic `ciqt meyn i` p"d oi` dil

la` `ed dicic inp `geexc meyn dia opilflfn dicica `l` `zelif `kilc axrn

:opilflfn `l edi` meyn ipixg`a.áøòúäì ïéìåëé ìëäxyt` miycw ipin ipy lka

:oiaxern ediy edl.íùàå úàèçä ïî õåçdf oixkipy itl dfa df oiaxrzn oi`y

:`xnba yxtnck dfn'îâ.åìéôà éàî:ezeni dzinl `aexc oeik oky lkåáøòúðù
.úåúîä úåàèç ïäá:`xizdc `aexe `xeqi`c cg.'åë ïéøåñàä ìë`id dpyn

:dxenz zkqna.ïäù ìëá ïéøñåà:`eaixa cg` 'it`e oda oiaxrznd lkéìéî éðä
.äåáâì:d`pd ixeqi`a eaxrzpa mzd ixii` `lc diictae diirxa heicdl oixzene deabl oixeq` oiaxernd olek.éðä ìáàd`pd ixeqi`a `dc diictl efg `l inp heicdlc

:eaxrzp.àîéà:ezeni l"nw i`d ilek heicd oic xing `lc exknie erxi `l` ezeni `ly `aexa d`pd ixeqi` ilhaip.àëäî éà`le opicqtn inp miycw elit`c opirny`

lihaip `l` edlekl edpixq`l `l `ni` d`pd ixeqi` eda aexri` `lc dxenzc jpd la` d`pd ixeqi`a aexri`c meyn opicqtnc `ed ipd `"d [d]dxenza `idd `pz

:`kixv eaxwie `aexa.åäðéð äàðä éøåñéà åàìã êðä ìáà:deabl elit`e `aexa elhaipe ediixeqi` liw `ni`.äéì àðú àäoizipzna ipzwc deabl ilha `lc 'ipzna jpd

ipyne :mzd diipzinle xcdnl il dnle 'ek dcarpy xeya eaxrzp.éðú÷ éî:oixqe` od dnka raxpe raex iab 'ipzna.éðú÷ íúä ïäù ìëoixqe` ipzwc `ed dxenz zkqna

:i`w ediilr e`l 'ipzn ipzwc `eaxa cg`e miz`na e` d`na ilha `nlic 'ipznn i`c ody lka.äøåîúã àä éðúéðå:migafc `d ipzip `le.äéì àëéøèöéà àúð÷úmzdc

:'ek ea`zqiy cr erxi `zpwz `pz `kde `zpwz `le ipz `edy lka oixqe`.èåéãäãdnle heicdl exqzine `aexa ilha `l d`pd ixeqi`c dxf dcear zkqna `pz inp

:lwqpd xeye zeznd ze`hga `kd ipzinl il
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.äôéøèáådinxi iax yxtne dlwyile lifil dl rci i` inc ikid dtixh i`d wiic 'nba

oebk yxtn i`pi iaxe `id xfril` iaxe dtixh cleea daxrzpy oebk

x"d dywde dletpa axri`c oebk yxtn yiwl yixe a`fd zqexca uewd zaewp daxrzi`c

mieble dtixh wtq meyn `"` dlkinlc diirx o`k zlren dn drici `lc oeik mixt`

miycwd z` oicet oi`c xyti` i` mialkle

zepdil xyti` `l inp miigne mialkl olik`dl

edin dceare dfiba mixeq` miycwend ileqtc

xg`l dwica dl yi dqexca axri`c c"nl

e` miirn ipa cbpk xya dnic`d m` dhigy

dwica dl yi dqexc i`ce 'it`c mipniqd cbpk

dwica dl yi dletp dletpa axri`c c"nle

oicet xaqw `nye dyw dtixh cleea c"nl la`

ixn`c `ki`k mialkl olik`dl miycwd z`

opixn`ck inp i` (:eh sc) zexekac ipy wxta

olik`dl miycwd z` oicet oi` (sc migqt)

mialkl `l` efg `lc `kid ilin ipd mialkl

mixeq` ipd la` etxhp e` ezny miycw oebk

miycw la` oda eaxrzpy oileg zetixh zngn

ixy dicicl efgc oxikn did m` ediiteb

`kxit ikda `vxzine mialkle miebl olik`dl

lk 't zexekaa mixt` x"d dywn didy izixg`

'it` r"x xizn xeka (:al sc) oiycwend ileqt

r"x xn` (:bw sc) mei leah 'ta onwle iebl

`vnpe xekad z` hiytndy epcnl mdixacn

`weec rnyn exera mipdkd eze`iy dtixh

mialkl elik`dl xeq`c `l exyaa la` exera

ifg `lc icinc `gip izyxity dn itle mieble

icin la` mieble alkl elik`dl xeq` l`xyil

epiide alkl ozil ixy ectpy oeik l`xyil ifgc

xac xnelk jialkl `le zlk`e opiyxcc `nrh

ifgc `kid la` jialkl `l` cner oi`y

li`e iavl ywzi`c ixnbl exzyi` dicicl

(:bp sc w"a) dxtd wxta z"`exey opixhtc

ely znd ixd ely zndy in el didi znde aizkc meyn xeal ltpy miycwend ileqt

mc` `le xey jixhvi` dicegl xer meyne exera mipdkd eze`ic (:bw sc onwl) opzck

xeq` `le `ziixe`cn d`pda ixyc xer meyn ely znd aiygc mc`a `paiign dedc

w"ac `ibeqc l"ie (.akw sc oileg) oigihy en`e eia` zexer dyri `ny dxifb meyn `l`

xere dxeawa xya opaxk 'iwqtc (.cw 'c onwl) mei leah wxtc `pwqnk `iz` (:bp sc)

:dtixya

àéáéåmeyn lk xn`ie olekay dtid inc xeriyk zern gwie i"yxit .oday dtid inca

`eaixa axern gafdy eyexitl rnyn elld zern lr llegn `di gafd `edy

axrzp lwqpdy ipzw `yixc `inecc ok xnel xyt` i`e ok rnyn oeylde raxpe raex ly

gipne cg`e cg` lk ly dtid inc epiid oday dtid incae `xnba gken oke migaf aexa

:llgi `ly oday rexbd

íùìdywe ely milra myl `ed ixd xn`i epaixwiyk (ick) qxhpewa yxit .`edy in

xninl iz` `nlic onyl `nil `lc oic zia epz` (:a sc) oizlikn yixa xn` `dc

:inc enylk inp `nzqc `nzq epiid `edy in myl `l` onyl `lyéî.dnka ipzw

ira `le `d ipzile mzd jixt `le xg` oipra ipyn (.gk sc dxenz) oixeq`d lk wxta

:`kd jixtck `d

èåéãäãdt`c 'ipznn iiez`l ivn ded zeipyn dnkn .'ek oixeq` el`e dil `pz inp

dlxra (e d"n b"t) dlxrc 'ipznne (:hn sc) dxf dcear zkqna ztd z` ea

:mxkd i`lke
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.ïénä BúBà éëøBöì ïéleçä eøëné ,íéîéîz ïéleça§¦§¦¦¦¨§©¦§§¥©¦

ì áø÷é äæ] ,Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷,àeäL éî íL ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥¦¤
ì áø÷é [äæåBðéàLa ïéî íéLã÷a íéLã÷ .àeäL éî íL §¤¦§©§¥¦¤¨¨¦§¨¨¦¦§¤¥

äôiä éîãa àéáéå ,(eøënéå) eáàzñiL ãò eòøé ,åðéî¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤
äaL äôiä éîãáe ,äæ ïénî ïäaLãéñôéå ,äæ ïénî ï ¤¨¤¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤§©§¦

ãò eòøé ,øNònáe øBëaa eáøòúð .Búéaî øúBnä©¨¦¥¦§¨§©§©©£¥¦§©
,áøòúäì ïéìBëé ìkä .øNònëå øBëak eìëàéå ,eáàzñiL¤¦§¨£§¥¨§©§§©©£¥©Ÿ§¦§¦§¨¥

:íLàäå úàhçä ïî õeçàøîâéëä .eléôà éàî ¦©©¨§¨¨¨©£¦¨¦
Bà ,úBúnä úBàhç ïäa eáøòúpL íéçáfä ìk ,øîà÷̈¨©¨©§¨¦¤¦§¨§¨¤©¨©¥
àðéðz .ïlek eúeîé ,àBaéøa ãçà eléôà ,ì÷ñpä øBL©¦§¨£¦¤¨§¦¨¨§¦¨
,ïäL ìëa ïéøñBà ,çaæî éaâì ïéøeñàä ìk ,àðîéæ àãç£¨¦§¨¨¨£¦§©¥¦§¥©§¦§¨¤¥

ì dúéøîà ,éMà áø øîà .òaøpäå òáBøädén÷ àzòîL ¨¥©§©¦§¨¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨©¥
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elàå ,déì àðz énð èBéãäc ,déì àëéøèöéà àzðwz©©§¨¦§§¦¨¥§¤§©¦¨¨¥§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migaf(iying meil)

mixykd migafd eaxrzpy e`íéàìëayizn dclepy dndaa - §¦§©¦
,daxwdl dleqty ,lgxeäôéøèáe.dtixh dndaa e` -àöBéáe ¦§¥¨§¥

ïôBcleqty ,ohad otec jxc en` irnn `viy dnda clea e` - ¤
elld mipte`d lka .daxwdleòøézaexrzd zendaeáàzñiL ãò ¦§©¤¦§¨£

die`x zaexrzay miycwd znda didz `le men mda letiy -
,daxwdl,eøënéåzaxernd miycwd znda `vz jk ici lre §¦¨§

zerna dzyecw qtzie oilegl,.zaexrzd on zepdil xzen `die
miaexn dinc eidy dndad ieey cbpk zern milrad gwi okn xg`l
zyecwa eqtzpy zernd ,xn`ie ,gafd dzid `id `ny ik ,xzeia

,elld zernd lr millegn md ixd gafdïäaL äôiä éîãa àéáéå§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxw dpwi elld miaexnd zernd inca -ïénä BúBàî.axrzdy ¥©¦

zenda mr migaf zaexrz ly mitqep mipte` d`ian dpynd
:daxwdl zexykdeáøòúðmigafazendaíéîéîz ïéleçzeie`xd ¦§¨§§¦§¦¦

,oaxwl dycwedy dndad `id mdipian in reci `le ,daxwdl
eøënézendaïéleçäzaexrzayïénä BúBà éëøBöìmiyp`l - ¦¨§©¦§§¥©¦

oaxw lk odkd aixwie ,axrzdy oind eze`n oaxw aixwdl mikixvd
.eilra myl oaxwe

znda daxrzpíéLã÷oae`x lyazndaíéLã÷,oerny lym` ¨¨¦§¨¨¦
zaexrzd dzid,Bðéîa ïéî,dlera dler daxrzpy oebkáø÷é äæ] ¦§¦¤¦§©

daixwny xn`i ,zg`d dndad z` odkd aixwnyk -ìéî íL §¥¦
àeäL,dilraáø÷é [äæåxn`i dipyd z` aixwnyk oke - ¤§¤¦§©

daixwnyìàeäL éî íL.dilra §¥¦¤
znda daxrzpa íéLã÷znda,åðéî BðéàLa ïéî íéLã÷oebk ¨¨¦§¨¨¦¦§¤¥¦

lr odixeni`e onc ozn oi`y z`hg zndaa dler znda daxrzpy
dn rceeiy cr mdn zg` lk aixwdl xyt` i` jkle ,dey gafnd

.`ideòøézendad izyeáàzñiL ãòmen mda letiy -,(eøënéå) ¦§©¤¦§¨£§¦¨§
`vnpe ,zepaxwd zyecwa eqtzi mzxenz xkend lawiy zernde
dqtzp mwlg lre dler zyecw dqtzp mwlg lry zern eiciay
ezian zexg` zern zgwl xkend jixv okle ,minly zyecw
dzid `id `ny ,xzeia dtid dndad xear laiwy zernd xeriyk
mdy mewn lka dler zyecwa eqtzpy zernd xn`ie ,dler ly
eqtzpe oilegl zepey`xd e`vie ,el`d zernd lr millegn eidi

,mdizgz el`ïäaL äôiä éîãa àéáéå-,miaexn minc mze`a §¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxwl dndaäæ ïénî.dlerd oinn -ezian zexg` zern gwi aeye ¦¦¤

dzid `id `ny ,xzeia dtid dndad xear laiwy zernd xeriyk
mdy mewn lka minly zyecwa eqtzpy zernd xn`ie ,minly ly
eqtzpe oilegl zepey`xd e`vie ,el` zern lr millegn md ixd

mdizgz el`ïäaL äôiä éîãáe`iai miaexn minc mze`ae - ¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxwl dndaäæ ïénî,minlyd oinn -åy`vnpãéñôémilradz` ¦¦¤§©§¦

øúBnäipyd oaxwd ieey lr siqedy zernd -.Búéaî ©¨¦¥
eáøòúðminly e` dler oebk migaføNònáe øBëaa,dnda ¦§¨§©§©©£¥

xekad `l` ,men mda letiy xg` mb oeictae dxikna mixeq`d
,milral dnda xyrnde mipdkl lk`peòøézaexrzd zendaãò ¦§©

,eáàzñiLe` dlerd gaf `vnpy mewn lk xn`ie ezian zern gwie ¤¦§¨£
minlyd e` dlerd e`vie ,el` zern lr llegn `di minlyd

,oilegl zaexrzay,oiaxern xyrn e` xekae oilegy `vnpeådzr §
eìëàédyecwa zaexrzd zenda lk,øNònëå øBëak`ly epiidc ¥¨§©§§©©£¥

.`xhila melwyi `le filhi`a mexkni `le mehgyi
:dpynd zniiqn,áøòúäì ïéìBëé ìkäzepaxwd ibeq lk ,xnelk ©Ÿ§¦§¦§¨¥

edfi`e df oinn oaxwd edfi` xkip `di `ly ote`a eaxrziy jiiy
,xg`d oinn oaxwdíLàäå úàhçä ïî õeçjiiy `l mday ¦©©¨§¨¨¨

d`a dpi` z`hgdy ,my`d efi`e z`hgd efi` xkipy itl ,zaexrz
.li`d on `a mlerl my`d eli`e ,li`d on

àøîâ
zg` elit` zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk :dpyna epipy
xaecny rnyn dpynd oeyl zehytne .mlek ezeni `eaixa
dywn .daxwdl zeleqt zenda daxda xyk cg` gaf axrzpa

ok m` :`xnbdeléôà éàî,`eaixa zg` 'elit`' dpynd oeyl edn - ©£¦

didi herind s`y heyt xzei dzina mpic zendad aex xy`k `ld
:`xnbd zvxzn .jka yecigd dne ,dzina,øîà÷ éëäíéçáfä ìk ¨¦¨¨©¨©§¨¦

mixykdïäa eáøòúpLmkeza -,ì÷ñpä øBL Bà úBúnä úBàhç ¤¦§¨§¨¤©¨©¥©¦§¨
ãçà eléôàleqtàBaéøamixyk migaf,ïlek eúeîédzrne £¦¤¨§¦¨¨

,zexiyk zenda `eaix eidy it lr s`y ,dpynd ixaca ycgzd
.dzina mlek oic cg` leqt mda axrzde li`ed

dpce ,epizpyn oic oirk mda dpypy zetqep zeipyn d`ian `xnbd
`pzd epl ycig dn :`xnbd dywn .odn zg` lka yi yecig dfi`
,mlek z` lqet mixyk daxda axrzpy cg` leqty epizpyna

xak `ldàðîéæ àãç àðéðzdxenz zkqna zg` mrt z`f epipy - §¦¨£¨¦§¨
(.gk),ìkzendadçaæî éaâì ïéøeñàäzeie`xd zendaa eaxrzpy ¨¨£¦§©¥¦§¥©

,gafn iablïéøñBàmze`elit`ïäL ìëadleqt zg` zaexrza - §¦§¨¤¥
,zexiyk sl`aoebkòaøpäå òáBøäopz`de carpde dvwende ¨¥©§©¦§¨

,mixyk migaf sl`a eaxrzpy otec `veie dtixhde mi`lkde xigne
`pzd `a dn dxenz zkqna ok epipy xake xg`ne .mixeq` mleky

.ycgl epizpyn ly
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàì dúéøîààzòîLz` iziywd - ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨

`iyewdïëéøöàå ,éîéL áøc dén÷zeipynd izyy il aiyde - ©¥§©¦¦§©§¦©
,zekxvpíúäî éàcdpynd z` wx epl dpey iax did m`y - §¦¥¨¨
,dxenza,àðéîà äåäzaexrzay exn`e minkg exingdy dn £¨£¦¨

,lehia oic oi` miycwéléî éðämda eaxrzpyk `weec el` mixac - ¨¥¦¥
wx zexeq`d zenda,dBáâìdaxwda mixeq`y raxpe raexk §¨©

zaexrzd lk z` minkg exq` jkitl ,heicd z`pda mixzene
zendad lk eidie ectie men mda letiy cr zendad erxiy exn`e

,heicdl mixzen ectpyìáàmb zexeq`d zenda mda eaxrzpyk £¨
,èBéãäì,d`pda mixeq`d lwqpd xeye zeznd ze`hgkmdl oi`y §¤§

,dicte dirxa dpwzàì àîéàminkg exingd `ly xn`z `ny - ¥¨Ÿ
migaf aexa d`pd xeqi`d lhazi `l` ,mlek ezeniy ef zaexrza
df ote`a mby eprinydl epizpyn d`a jkitl .ectie erxie mixyk

.ezeni mleke aexa lha xeqi`d oi`àëäî éàåzipyp dzid m`e - §¦¥¨¨
,dxenza dpynd `le epizpyn wxàðéîà äåä,xne` iziid -éðä £¨£¦¨¨¥

lwqpd xeye zeznd ze`hg -àeämeyn ,aexa milha mpi`c
,eäðéð äàðä éøeqéàcheicdl d`pd xeqi`a mb xeq`d xacae §¦¥£¨¨¦§

,xzei minkg exingdéðä ìáàmiiepyd el`a `veike raxpe raex - £¨¨¥
dxenza,heicdl d`pda mixeq` mpi`yàì àîéàxn`z `ny - ¥¨Ÿ

jkitl ,zaexrzd lk z` exq`iy minkg mda exingd `lyéëéøö§¦¦
zexeq` mpi`y zenda mby eprinydl dxenza dpynd z` mb

.aexa zelha mpi` d`pda
dkxvp dxenza dpyndy x`al xyt` cvik :`xnbd dywn

mixacy eprinydl,eäðéð äàðä éøeqéà åàìcmpi` raxpe raexk §¨¦¥£¨¨¦§
,daxwda mxizdl aexa milhadéì àðz àäz`f dpy xak ixd - ¨¨¨¥

.epizpyn jynda `pzd:`xnbd zvxznänëa) éðz÷ éîm`d - ¦¨¨¥§©¨
`id d`pda mixeq` mpi`y mixacd lr dpynd zxacnyk jynda

,zaexrzd z` mixqe` md dnka zyxtn`lddf z`mixqe` mdy
aíúä ïäL ìkdxenz zkqna -éðz÷dkxvp jkle ,epizpyna `le ¨¤¥¨¨¨¨¥
ddxenza dpyn.(

:`xnbd dywn,mipicd lk epyp dxenza dpynae xg`nàä éðúéðå§¦§¥¨
cala dxenza dpynd z` epyiy -àä éòa àìåjixv `le - §Ÿ¨¥¨

:`xnbd zvxzn .epizpyn jynda df oic rinydlàzðwz©©§¨
déì àëéøèöéàidn eprinydl ick dkxvp epizpyn jynd - ¦§§¦¨¥

.ectie ea`zqiy cr erxi epipyy itke ,ef zaexrzl dpyiy dpwzd
:`xnbd dywn .epizpyn yeciga lirl dx`iay dnl zxfeg `xnbd
eliwd `ly epizpyn ly `yixa yecigdy lirl yxtzp cvik
`ld ,heicdl d`pda dxeq` daxrzdy dndady ote`a mb minkg

èBéãäclk z` zxqe` heicdl d`pda dxeq`d dnday - §¤§
zaexrzddéì àðz énðdxf dcear zkqna xak epipy mb -(.cr), ©¦¨¨¥

elàåmixacïéøeñàd`pdaïéøñBàåzaexrzd z`,ïäL ìëaoebk §¥£¦§§¦§¨¤¥
íéáëBk úãBáòå Cñð ïéédcear zkqna ok epipy xake xg`ne .'eke ¥¤¤©£©¨¦

.epizpyna `pzd ycig dn dxf
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc migaf(iying meil)

mixykd migafd eaxrzpy e`íéàìëayizn dclepy dndaa - §¦§©¦
,daxwdl dleqty ,lgxeäôéøèáe.dtixh dndaa e` -àöBéáe ¦§¥¨§¥

ïôBcleqty ,ohad otec jxc en` irnn `viy dnda clea e` - ¤
elld mipte`d lka .daxwdleòøézaexrzd zendaeáàzñiL ãò ¦§©¤¦§¨£

die`x zaexrzay miycwd znda didz `le men mda letiy -
,daxwdl,eøënéåzaxernd miycwd znda `vz jk ici lre §¦¨§

zerna dzyecw qtzie oilegl,.zaexrzd on zepdil xzen `die
miaexn dinc eidy dndad ieey cbpk zern milrad gwi okn xg`l
zyecwa eqtzpy zernd ,xn`ie ,gafd dzid `id `ny ik ,xzeia

,elld zernd lr millegn md ixd gafdïäaL äôiä éîãa àéáéå§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxw dpwi elld miaexnd zernd inca -ïénä BúBàî.axrzdy ¥©¦

zenda mr migaf zaexrz ly mitqep mipte` d`ian dpynd
:daxwdl zexykdeáøòúðmigafazendaíéîéîz ïéleçzeie`xd ¦§¨§§¦§¦¦

,oaxwl dycwedy dndad `id mdipian in reci `le ,daxwdl
eøënézendaïéleçäzaexrzayïénä BúBà éëøBöìmiyp`l - ¦¨§©¦§§¥©¦

oaxw lk odkd aixwie ,axrzdy oind eze`n oaxw aixwdl mikixvd
.eilra myl oaxwe

znda daxrzpíéLã÷oae`x lyazndaíéLã÷,oerny lym` ¨¨¦§¨¨¦
zaexrzd dzid,Bðéîa ïéî,dlera dler daxrzpy oebkáø÷é äæ] ¦§¦¤¦§©

daixwny xn`i ,zg`d dndad z` odkd aixwnyk -ìéî íL §¥¦
àeäL,dilraáø÷é [äæåxn`i dipyd z` aixwnyk oke - ¤§¤¦§©

daixwnyìàeäL éî íL.dilra §¥¦¤
znda daxrzpa íéLã÷znda,åðéî BðéàLa ïéî íéLã÷oebk ¨¨¦§¨¨¦¦§¤¥¦

lr odixeni`e onc ozn oi`y z`hg zndaa dler znda daxrzpy
dn rceeiy cr mdn zg` lk aixwdl xyt` i` jkle ,dey gafnd

.`ideòøézendad izyeáàzñiL ãòmen mda letiy -,(eøënéå) ¦§©¤¦§¨£§¦¨§
`vnpe ,zepaxwd zyecwa eqtzi mzxenz xkend lawiy zernde
dqtzp mwlg lre dler zyecw dqtzp mwlg lry zern eiciay
ezian zexg` zern zgwl xkend jixv okle ,minly zyecw
dzid `id `ny ,xzeia dtid dndad xear laiwy zernd xeriyk
mdy mewn lka dler zyecwa eqtzpy zernd xn`ie ,dler ly
eqtzpe oilegl zepey`xd e`vie ,el`d zernd lr millegn eidi

,mdizgz el`ïäaL äôiä éîãa àéáéå-,miaexn minc mze`a §¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxwl dndaäæ ïénî.dlerd oinn -ezian zexg` zern gwi aeye ¦¦¤

dzid `id `ny ,xzeia dtid dndad xear laiwy zernd xeriyk
mdy mewn lka minly zyecwa eqtzpy zernd xn`ie ,minly ly
eqtzpe oilegl zepey`xd e`vie ,el` zern lr millegn md ixd

mdizgz el`ïäaL äôiä éîãáe`iai miaexn minc mze`ae - ¦§¥©¨¤¤¨¤
oaxwl dndaäæ ïénî,minlyd oinn -åy`vnpãéñôémilradz` ¦¦¤§©§¦

øúBnäipyd oaxwd ieey lr siqedy zernd -.Búéaî ©¨¦¥
eáøòúðminly e` dler oebk migaføNònáe øBëaa,dnda ¦§¨§©§©©£¥

xekad `l` ,men mda letiy xg` mb oeictae dxikna mixeq`d
,milral dnda xyrnde mipdkl lk`peòøézaexrzd zendaãò ¦§©

,eáàzñiLe` dlerd gaf `vnpy mewn lk xn`ie ezian zern gwie ¤¦§¨£
minlyd e` dlerd e`vie ,el` zern lr llegn `di minlyd

,oilegl zaexrzay,oiaxern xyrn e` xekae oilegy `vnpeådzr §
eìëàédyecwa zaexrzd zenda lk,øNònëå øBëak`ly epiidc ¥¨§©§§©©£¥

.`xhila melwyi `le filhi`a mexkni `le mehgyi
:dpynd zniiqn,áøòúäì ïéìBëé ìkäzepaxwd ibeq lk ,xnelk ©Ÿ§¦§¦§¨¥

edfi`e df oinn oaxwd edfi` xkip `di `ly ote`a eaxrziy jiiy
,xg`d oinn oaxwdíLàäå úàhçä ïî õeçjiiy `l mday ¦©©¨§¨¨¨

d`a dpi` z`hgdy ,my`d efi`e z`hgd efi` xkipy itl ,zaexrz
.li`d on `a mlerl my`d eli`e ,li`d on

àøîâ
zg` elit` zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk :dpyna epipy
xaecny rnyn dpynd oeyl zehytne .mlek ezeni `eaixa
dywn .daxwdl zeleqt zenda daxda xyk cg` gaf axrzpa

ok m` :`xnbdeléôà éàî,`eaixa zg` 'elit`' dpynd oeyl edn - ©£¦

didi herind s`y heyt xzei dzina mpic zendad aex xy`k `ld
:`xnbd zvxzn .jka yecigd dne ,dzina,øîà÷ éëäíéçáfä ìk ¨¦¨¨©¨©§¨¦

mixykdïäa eáøòúpLmkeza -,ì÷ñpä øBL Bà úBúnä úBàhç ¤¦§¨§¨¤©¨©¥©¦§¨
ãçà eléôàleqtàBaéøamixyk migaf,ïlek eúeîédzrne £¦¤¨§¦¨¨

,zexiyk zenda `eaix eidy it lr s`y ,dpynd ixaca ycgzd
.dzina mlek oic cg` leqt mda axrzde li`ed

dpce ,epizpyn oic oirk mda dpypy zetqep zeipyn d`ian `xnbd
`pzd epl ycig dn :`xnbd dywn .odn zg` lka yi yecig dfi`
,mlek z` lqet mixyk daxda axrzpy cg` leqty epizpyna

xak `ldàðîéæ àãç àðéðzdxenz zkqna zg` mrt z`f epipy - §¦¨£¨¦§¨
(.gk),ìkzendadçaæî éaâì ïéøeñàäzeie`xd zendaa eaxrzpy ¨¨£¦§©¥¦§¥©

,gafn iablïéøñBàmze`elit`ïäL ìëadleqt zg` zaexrza - §¦§¨¤¥
,zexiyk sl`aoebkòaøpäå òáBøäopz`de carpde dvwende ¨¥©§©¦§¨

,mixyk migaf sl`a eaxrzpy otec `veie dtixhde mi`lkde xigne
`pzd `a dn dxenz zkqna ok epipy xake xg`ne .mixeq` mleky

.ycgl epizpyn ly
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàì dúéøîààzòîLz` iziywd - ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨

`iyewdïëéøöàå ,éîéL áøc dén÷zeipynd izyy il aiyde - ©¥§©¦¦§©§¦©
,zekxvpíúäî éàcdpynd z` wx epl dpey iax did m`y - §¦¥¨¨
,dxenza,àðéîà äåäzaexrzay exn`e minkg exingdy dn £¨£¦¨

,lehia oic oi` miycwéléî éðämda eaxrzpyk `weec el` mixac - ¨¥¦¥
wx zexeq`d zenda,dBáâìdaxwda mixeq`y raxpe raexk §¨©

zaexrzd lk z` minkg exq` jkitl ,heicd z`pda mixzene
zendad lk eidie ectie men mda letiy cr zendad erxiy exn`e

,heicdl mixzen ectpyìáàmb zexeq`d zenda mda eaxrzpyk £¨
,èBéãäì,d`pda mixeq`d lwqpd xeye zeznd ze`hgkmdl oi`y §¤§

,dicte dirxa dpwzàì àîéàminkg exingd `ly xn`z `ny - ¥¨Ÿ
migaf aexa d`pd xeqi`d lhazi `l` ,mlek ezeniy ef zaexrza
df ote`a mby eprinydl epizpyn d`a jkitl .ectie erxie mixyk

.ezeni mleke aexa lha xeqi`d oi`àëäî éàåzipyp dzid m`e - §¦¥¨¨
,dxenza dpynd `le epizpyn wxàðéîà äåä,xne` iziid -éðä £¨£¦¨¨¥

lwqpd xeye zeznd ze`hg -àeämeyn ,aexa milha mpi`c
,eäðéð äàðä éøeqéàcheicdl d`pd xeqi`a mb xeq`d xacae §¦¥£¨¨¦§

,xzei minkg exingdéðä ìáàmiiepyd el`a `veike raxpe raex - £¨¨¥
dxenza,heicdl d`pda mixeq` mpi`yàì àîéàxn`z `ny - ¥¨Ÿ

jkitl ,zaexrzd lk z` exq`iy minkg mda exingd `lyéëéøö§¦¦
zexeq` mpi`y zenda mby eprinydl dxenza dpynd z` mb

.aexa zelha mpi` d`pda
dkxvp dxenza dpyndy x`al xyt` cvik :`xnbd dywn

mixacy eprinydl,eäðéð äàðä éøeqéà åàìcmpi` raxpe raexk §¨¦¥£¨¨¦§
,daxwda mxizdl aexa milhadéì àðz àäz`f dpy xak ixd - ¨¨¨¥

.epizpyn jynda `pzd:`xnbd zvxznänëa) éðz÷ éîm`d - ¦¨¨¥§©¨
`id d`pda mixeq` mpi`y mixacd lr dpynd zxacnyk jynda

,zaexrzd z` mixqe` md dnka zyxtn`lddf z`mixqe` mdy
aíúä ïäL ìkdxenz zkqna -éðz÷dkxvp jkle ,epizpyna `le ¨¤¥¨¨¨¨¥
ddxenza dpyn.(

:`xnbd dywn,mipicd lk epyp dxenza dpynae xg`nàä éðúéðå§¦§¥¨
cala dxenza dpynd z` epyiy -àä éòa àìåjixv `le - §Ÿ¨¥¨

:`xnbd zvxzn .epizpyn jynda df oic rinydlàzðwz©©§¨
déì àëéøèöéàidn eprinydl ick dkxvp epizpyn jynd - ¦§§¦¨¥

.ectie ea`zqiy cr erxi epipyy itke ,ef zaexrzl dpyiy dpwzd
:`xnbd dywn .epizpyn yeciga lirl dx`iay dnl zxfeg `xnbd
eliwd `ly epizpyn ly `yixa yecigdy lirl yxtzp cvik
`ld ,heicdl d`pda dxeq` daxrzdy dndady ote`a mb minkg

èBéãäclk z` zxqe` heicdl d`pda dxeq`d dnday - §¤§
zaexrzddéì àðz énðdxf dcear zkqna xak epipy mb -(.cr), ©¦¨¨¥

elàåmixacïéøeñàd`pdaïéøñBàåzaexrzd z`,ïäL ìëaoebk §¥£¦§§¦§¨¤¥
íéáëBk úãBáòå Cñð ïéédcear zkqna ok epipy xake xg`ne .'eke ¥¤¤©£©¨¦

.epizpyna `pzd ycig dn dxf
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc migaf(iyiy meil)

:`xnbd zvxznéëéøöz` mbe dxf dceara dpynd z` mb jixv ± §¦¦
,epizpyníúäî éàc,dxf dceara dpynd wx zipyp dzid m`y ± §¦¥¨¨

,àðéîà äåä`l` zaexrzd lk z` xeq`l minkg exingd `ly £¨£¦¨
wx `ed cqtddy mewna,èBéãäìoiia jqp oii axrzpy my enk §¤§

,oilegìáà,gafa d`pd xeqi`d axrzpy epizpyna `aend ote`a £¨
cqtd jka yie,dBáâìàîéàxn`p ±yàìexingdminkg §¨©¥¨Ÿ

yeäðéãñôð,eäleëìd`pdd xeqi` lhaziy dpwz eyri `l` ©§§¦§§§
men mda letiy cr zendad lk erxi okn xg`le ,miycwd zendaa
.zaexrzay oind eze`n oaxwl zenda epwi oeictd sqkae ,ectie
liren `l deabl cqtd yiy mewna mby epizpyn epzrinyd jkitl

.lehiaàëäî éàå,epizpyn wx zipyp dzid m`e ±éðä ,àðéîà äåä §¦¥¨¨£¨£¦¨¨¥
éléî,lehia lirei `ly minkg exingd okid -lyzaexrza,íéLã÷ ¦¥¨¨¦

meynñéàîcdxeq`d dnda mda zaxernyk 'dl zenda aixwdl §¨¦
,d`pdaìáàly zaexrzaàìc ïéleçly mrhd jiiy,ñéàîàîéà £¨¦§Ÿ¨¦¥¨

mdyzendady xn`p ±àaeøa éìèaéì äàðä éøeqéàzenda aexa ± ¦¥£¨¨¦©§¦§¨
,oilegjkitlàëéøöeprinydl ,dxf dceara dpynd z` mb jixv ± §¦¨

.`eaixa elit` milha mpi` oilega eaxrzdy d`pd ixeqi` s`y
migafa eaxrzdy daxwda zexeq`d zenda recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .aexa milha mpi`eìhaéðåzexeq`d zendad §¦©§
daxwda,àaeøalha xeqi`d xzide xeqi` zaexrz lkay myk §¨

.aexa

:uxzl `xnbd dqpnàîéz éëåminkg mda exingdy xn`z m`e ± §¦¥¨
c meyn elhazi `lyzenda,éáéLçmicitwny mc` ipa yiy itl £¦¦

,cgi xcrd lk e` cne`a `le wcwecn oipna mxkenlåzngn §
mzeaiygøîàc ïàîì àçéðä ,éìèa àìoldl z`aend dpyna Ÿ¨§¦¨¦¨§©§¨©

(a"r)BkøcL ìk''eðéðL úBðnéìmc` ipa daxdy xac lky ± Ÿ¤©§¦¨¨¦
oi`y mc` ipa yiy s` ,oipn it lr cg` cg` exkenl micitwn
df itly ,lha epi`e aeyg `ed ixd cne`a `l` oipna eze` mixken
mc` ipa daxdy meyn aexa zeliha mpi` zenda s`y xnel jiiy
micitwn mpi`y mc` ipa yiy s` ,oipna `weec mxkenl micitwn
hrn gwell mitiqen e` ,cgi mly xcr mixken `l` oipna mxkenl

.eizern cbpk xzeiBkøcL úà' øîàc ïàîì àlà'eðéðL úBðnéì± ¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨¨¦
jenqa dpynaylkdy meyn aexa milha mpi`y mixac wx epipy

ipa yiy mixac la` ,cne`a e` lwyna `le oipna mze` mixken
,aexa milha cne`a mb mze` mixkeny mc`,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

ici lr e` cne` ici lr mb `l` oipna wx zexknp opi` zenda `ld
.aexa zelha opi` recn ok m`e ,mly xcr zxikn
`xen`d ewlgp dilry dpynd z` d`ian `xnbdekxcy lk' m` mi
:da epipy 'zepnil ekxcy z`' e` da epipy 'zepnilïðúcepipy oky ± ¦§©

dlxr zkqna(e"n b"t),eéäL éîBìïzìéú éìéáçzeliag ±oin ly ¦¤¨£¦¥¦§¨
,dxicwd z` wznl oilazk ea miynzyny ziphwíøkä éàìk ìL¤¦§¥©¤¤

,mi`lk xeqi`a mxka erxfpy zngn d`pda oixeq`y ±
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migaf(oey`x meil)

äìòîì äpáéø÷úå úçà äãéøt ãBòdf lke .dl xqgy dler oaxwl §¥¨©©§©§¦¤¨§©§¨
izy xy`keid d`iady mipiwd,ãçà ïénîe` mixez odizyy ¦¦¤¨

oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lre ,dpei ipa odizy
.mcewn d`iady

.aåeid d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMîzxg`de mixez zg`y §¦§¥¦¦
,dpexg` daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipaàéázceríézLizy-] ¨¦§©¦

epipyy meyn ,`ed xacd mrhe .dpei oa zxg`de xez zg` ,[zecixt
oipiwa(d"n a"t),xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez mi`ian oi`y

izy d`iady oeike .mipyn `le cg` oinn zeidl dkixv owy epiidc
cg` da dyre dpey`x odkd aixwdy owde ,mipin ipyn mipiw
dxcpl d`a zxg`d owde dzaegl dzlr dhnl cg`e dlrnl
zxg` dcixt `iadl dilre dhnl aixwdy dcixtd da dlqtpe
dilre xez lqtp ,mixez ly ow dipyd owd dzid m`y ixd ,dlerl
dpei oa lqtp dpei ipa ly ow dzid m`e ,dlerl xg` xez `iadl
.dpei oae xez `iadl dilr wtqd iptne .xg` dpei oa `iadl dilre

,ow `iadl dxcp xy`k m`e .bdøãð äLøt,mieqn oinn ep`iazy ¥§¨¦§¨
`id ixd ,dyxit oin dfi` zxkef dpi`e ,dpei ipan e` mixezn
did dligzn ok lre ,mipind ipyn dxcpl `iadl wtqn zaiiegn
dzaegl ,dxcpl mizye dzaegl zg` ,mipiw yely `iadl dilr
`ly oeike ,dpei ipa ly owe mixez ly ow dxcple ,dvxzy oin dfi`n
dcixt dlqtp lirl xen`ke ,cg` oin dxcpl d`iad `l` ok dzyr
,z`hg d`yre dler dzeyrl odkd lr didy dxcp ly owa zg`

`id df ote`aeìL ãBò àéáäì [äëéøö],ïéãéøt Lzg` dcixt §¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦
izy cere ,dlqtpy ef zgz d`a `ide ,d`iady oindn dlerl
xy`k df lke .daiigzd oin dfi` wtqd iptn ipyd oindn zecixt

eid d`iady mipiwd izy,ãçà ïénîodizy e` mixez eid odizyy ¦¦¤¨
,dpei ipa eidd`iady oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lry

d`iad dligzklny ,xacl `nbec .zg` dcixt ea dlqtpy ,mcewn
zaiig `id ixde ,dxcpl zg`e dzaegl zg` ,mixez ly mipiw izy
cg` d`iady dnn odkd dyre ,dxcpl dpei ipa ly ow cer wtqn
z`hgk dyrpy meyn dxcp own xez lqtpe ,dhnl cg`e dlrnl
xezd zgz xez ,dpei ipa ipye xez cer `iadl dilr ,dlerk `le
.`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny wtqd iptn dpei ipa ipye lqtpy

.cåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦
dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y

,dipy daxw efi`eàéázceròaøà,dpei ipa ipye mixez ipy ,zecixt ¨¦©§©
ow efi` reci oi`y oeiky `ed xacd mrhe .dler zepaxwl oleke
dilr dn reci oi` ,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw
m` reci oi` oke ,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl
,dpei ipa ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd
ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e`
ow ,mipiw izy `iazy cr el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez
mixeza izaiigzp dligzkln m` ,xn`ze dpzze ,dpei ipa owe mixez
ipyn cg` xez ,cg` xez lqtpe ,mixezd ow ixcpl daxwe ,ixcpl
ixcpl eaxw m`e ,dacp `ed ipyd xezde eizgz didi elld mixezd
oiae ,mixezd ipy ixcpl eidi [xen`k mixeza izaiigzpe] dpeid ipa
ipaa izaiigzp dligzkln m`e ,dacpl eidi dpeid ipa ipy jk oiae jk
dpei oa ,cg` dpei oa lqtpe ,dpeid ipa ow ixcpl daxwe ,ixcpl dpei
,dacp `ed ipyd dpeid oae eizgz didi elld dpeid ipa ipyn cg`
eidi ,[xen`k dpei ipaa ixcpl izaiigzpe] mixezd ixcpl eaxw m`e

.dacpl eidi mixezd ipy jk oiae jk oiae ,dpeid ipa ipy ixcpl
.dmb m`edøãð äòá÷ixd' dxn`y epiidc ,dzaeg mr ep`iadl ¨§¨¦§¨

jka daiigzp ,'izcill zaiiegn ip` da owd mr dp`iadl ow ilr
dn zrcei dpi`e dyxity oeike ,cgi dzaeg mr dxcp z` `iadl
mr `iadl dligza daiigzp wtqd iptny `vnp ,lirlck ,dyxit
dzre ,dpei ipa owe mixez ow ,mipind ipyn mipiw izy cer dzaeg ow
`ny ,dxcp ici d`vi `l ,cg` oinne cala mipiw izy d`iady
ipyd oind on ztqep ow `iadl dilre ,ipyd oind on `iadl dxcp
zpn lr dzaeg zler mewna zg` dler cer dnr `iadle siqedle
,ic oi` dfa mb mpn` ,dzaeg zler mr ipyd oind ly ef ow `eazy
dyr odkdy oeik dxcpl d`iady owdn zg` dler dlqtp `ldy
dxcpl daiigzpy owd `ed `nye ,z`hg oick dhnl zg` dcixt
`eal elek owd lr `ldy ,dcal dcixt dze` z` milyzy ic oi`e
z` wx `le dlek ef ow `iadl dilry `vnpe ,cgi dzaeg zler mr

`id ok lre ,dzaeg zler mr cgi `weece dlqtpy ef
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם ראשקן עמ' ב

oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

.ïéìåç éìéî éðä àðéîà äåä íúäî éàã éëéøöedl ciaril `ni` miycw la`

ixnbl edpicqtp `lc ikid ik eaxwi `nipe `aexa d`pd ixeqi` lihailc `zpwz

opikxte :edlekl.àáåøá ìéèáéðå:zehdl miax ixg` aizk `dc.éáéùç àîéú éëå
:zepnl okxce li`ed.úåðîéì åëøãù ìëoixkene mpiipna oicitwnd mc` ipa yiy

dpyn jda jenqa ilha `lc epipy mpiipna

daxd inp [zenda] `dc xity ozliz iliagc

oipna oze` oixkene odilr oicitwnd mc` ipa

jk lk oicitwn oi`y mc` ipa yiy t"r`e

:cgi xcrd oixken e` dxizi oitiqeneàìà
úà ã"îìjkl cgein ekxcy .zepnil ekxcy

gwell dxizi odilr siqenc mc` jl oi`y

cgein okxc oi` ipd oipn `la xken `le

xcrd oixken e` dxizi oitiqend yiy oipnl

:oipn `la.ïúìéúaeyg oiliage oilaz oin

f"rlae ixtl dey urd mrh s`y c`n

:i"xbepit
å÷ìãé
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åìèáéìådixa aiyg igd on xa`c b"r`c liha `lc xnel oi` dixa mrhnc .`aexa

hegyi `ly `l` igd on xa` meyn e`l `kdc zaexrz xeqi` (:aw oileg)

xeqi`e igd on xa` xeqi` dil lif` dil higy ike lwqpd xeye dznd z`hg meyn lk`ie

dixa ied `lc mce alge dliap enk dixa aiyg `l mly 'it` lwqpd xeye dznd z`hg

oi` xya zifk ea oi` m` mly ohw xedh sere

serc dixa aiyg `lc dliap meyn eilr dwel

exq` aezkd exq`ykc dixa aiyg i`ce `nh

lk `l` zifk dia zilc b"r` ohw oia lecb oia

'ta dixa dil aiyg dypd cib oke `nlra `edy

lk`z `l `pngx xn` ikc (.w my) dypd cib

edy lk elit` cibdixa aiyg igd on xa` oke `

lecb oia yxit eli`k iedc meyn dixac `nrhc

xn`c (:`k sc) zereayc b"t gkenck ohw oiae

'ek aiig `edy `edy lk lke`a epivn okid ike

inc dixak inp yxtn ipyne yxtn ixde jixte

xacdy rnync `aiyg `l dhg `aiyg dnyp ziixa opaxe dziixak dhg s` y"x xn`wc (.fi zekn) oiweld od el` 'ta xn`c `de

jcicl `l` yxtnl inc `lc `ed dixa e`l lah ocicl dil ixn`w oerny iaxc eixacl opax dypd cib `ki`de dnypa ielz

ilra ixa`a oixa`c (.fr sc) oiwxita onwl ogky` `peeb i`dke ikd dil ixn`w `nrh i`da iyiig `l ediiteb opaxc b"r`e `aiyge dnyp ziixa dlnpc inc `l dlnpl dhg zincnc

eli`k men lra xya z` ip` d`ex ipzwc `de evxi zeaexrz i"r `d evxi `lc `ed ma men aizkc meyn xfril` iaxc `nrh yxtne elri `l `"kge elri xne` xfril` iax oinen

:mivrc `nrh i`dl yiig `l diteb xfril` iaxc b"r` edl xn`w opaxc mdixacl mivr `edàìàlecb xey rxb in dniz .xninl `ki` i`n epipy zepnil ekxcy z` xn`c o`nl

z` iaiygc mixac 'i jpd lke (.w oileg) dypd cib 'ta [opixn`ck] migxe`d ipta cakzdl daeygc meyn zepnl ekxcy z` `aiyg `nlra dkizg elit` `d zepnl ekxcy z`n

`gipd jixt `le d`pd xeqi`e oipnay xac dil zi` izxz `pz i`d mzd 'ixn`e lwqpd xey aiyg (.cr sc) f"rc `xza 'tac cere lecbd xeyk aiyg `l edleka dxe`kl ekxcy

oc`a ipenixe jxt ifeb` ipzipc mzd jixtcn cere ekxcy z` aiyg zegtd lklc dpin rny (.w oileg) dypd cib 'tae (:b sc) `nw 't dviaae `kd jixtck 'ek ekxcy lk xn`c o`nl

(b"n a"t) mipiw 'qna `ipzck serd z`hg 'it` rnync ekxcy z` xn`c o`nl `kd jixt zeznd ze`hg meync yxtl d`xpe mixac dyyk aiygc rnyn ozlz iliagn jixt `le

iaiyg mixac dyyk f"rc ipdc oeik z"`e llka ser 'it` rnyn migafd lk ipzwcn mewn lkn `ed gaf llka e`l sere migaf 'ipzna ipzwc b"r`e olek ezeni zeznd oian gxty e`

mixac dyy iab dil `pzc meyn ziad lra ly zexkk aiyg `lc ikid ik diipzinl dil ded `le mixac dyy iab dil `pz `de zenezq zeiag epiid mzd ipzwc jqp oii ok m`

meyn zenezq zeiag ipzinl jixhvi`c d`xp cere dinc zqteze d`nhnc oixeqi` x`yn dxf dcear `xingc meyn zegezt zeiag 'it` xeq`l jqp oiia exingd `nye mzd yxtnck

dcearl oeict yi xn`c xfril` iaxl liwc dxf dcear xeqi` ogky` cere lhac c"qe opaxc mpii mzqk iedc rnyne `ziixe`a dxeqi` `aizk `le dlaw ixacn ol `wtp jqp oiic

dyryk oiaeal zexere iaiygc zeqeke zeraha dxf dcear zenezq zeiaga dl zgkyn jqp oii mixac dyyk iaiyg ikid f"rc edpd lk yxt` `zyde mixeqi` x`ya ok oi`y dn dxf

mxgd on dne`n jcia waci `l my lr miaeal zexere dxf dceare jqp oii inlyexia yxtnck inp i`e oiaeal zexer oke dicaerl `aiygc meyn dxf dcear inp i` d`p ilk epnn

xifp xry iaiyge milecb xexc xetiva ixiin rxevn ixetive zlz ipda d`pd ixeqi` opitli dipinc `xninl `l` inlyexia df weqt `iad `l `nye zegezt zeiaga elit` ixii`e

dxfra ehgypy oilege dtexr dlbre alga xyae xeng xhte xzid xryn mixg` cer yie xifp dyrn mwex dyrn cbak xetiv zxev dyry (.cl sc) dxenz seqa 'i`ck `zxtiva

`de dlha `l jkld cakzdl die`x dzid dliha dzid i`c oeik cakzdl ie`x aiyg edpip d`pd ixeqi`c b"r`e jxt ifeb`k iaiyge ekxcy z`n iticrc cakzdl zeie`xd zekizga

dfl df daeh oiwifgn oi`c mipdk migxe` ipta cakzdl ie`x aiyg `l lhazz 'it` mzd dlrz dxedh z`hg ly d`na d`nh z`hg ly dkizgc (:`t zenai) lxrd seqa 'ixn`c

qxhpewae oileg lya d`nh oicd `edc oileg lya dxedh `wec e`lc dlrz `lc mzd xn`w oileg lya z`hg ly la` eig`k yi` didz oxd` ipa lkl (f `xwie) aizkck oiey oleky

i`n` z"`e opiyiig `le ilha `l d`pd ixeqi` dnkc dniz efe mipdkl `ifgc hren cqtd oileg lya dxedh la` eyyg daexn cqtdlc meyn dlrz zexedha d`nhc zenaia yxit

xq`c o`nl glzynd xiry ixa` ipzinl ivn ded edine ixiinw `l miycwac l"ie ezny miycw ly dkizge d`nh z`hg ly dkizge miptd mgl ly dqext f"r zkqna aiyg `l

`l` eed `lc mzd rnync ekxcy z`n iticr f"rc edpdc izyxity dn itl inlyexin dyw zvwe (:f sc) oikxrc w"ta opixq`c zn ly xrye zgcpd xir ly dkizge (.fq sc) `neia

pgei 'xc dlxr zkqnc a"ta mzd `zi` ikde ekxcy z` mixac 'imixg`e ekxcy z` mleky dpyna miiepyd mixac 'i 'it xi`n iax ixac oiycwn mixac 'i xn` cg oebltzi` l"xe o

eravy cbae 'f ixd ozlz iliage opax ixn`wc mixac dyy mze` epiid opgei iax xn`wc mixac 'i mze`c (xae) epipy zepnl ekxcy lkc 'it xi`n iax ixac miycwn mixacd lk exn`

z` aiyg hiqe iaiyg ilin ixz hiqe cbae xi`n 'x ixac ewlci olek mzd opz ediieexzac edfi` rcei epi`e cbaa ebx`e dlxr itilwa hiqd `ln raeve mixg`a axrzpe dlxr itilwa

ipzc o`n n"x ixac ipz `lc zi`e n"x ixac dpyna ipzc `pz zi`c 'nba dlr xn`w cbad wlci mzd ipzwc cbaa xekad xnvn hiqd `ln bxe`e inlyexia mzd xn`ck ekxcy

z` eedc n"xl iycwnc opgei 'x xn`y mixac dxyr oze` 'it oiycwn mixac 'i dil `pn n"x ixac ipz `lc o`ne zixiyrd `id efy 'it miycwn mixac 'i dil zi` xi`n iax ixac

sc) zexekac b"ta xn`c cere n"xl y"ke opaxl 'it` iycwinc f"rc edpd lk `ki` `d dil `iyw `w i`n `zyde ziad lra ly zexkk s` siqeny r"xk n"x ipyne md okid ekxcy

la` dpyn dze`a dlxr zkqna miiepyd mixac mze`a `l` inlyexia ixiin `l `nye opgei 'xl ekxcy z` eed k"` ody lka oixqe` oileg ifiba eaxrzpy men lra xeka ifibc (:dk

:xzei izkx`d zenaiae `aeh `ki` izk`

åáøòúðz` ea dt` iab minlvd lk wxt seqa f"r zkqnc edpdae dlxr zkqn seqa diepyy dpyn jda zexg`a zexg`e mewn meya b"l z"x .zexg`a zexg`e zexg`a

`lc zxzny `ziixan dxf dceara `witq wtq xq`c l`eny lr (.cr sc) onwl jixtcn el`a `veik zenewn dnkae dlxr itilwa eravy cba iabe 'ek ztd

zkqnae `kd opiqxb ded i`e `cga dilr bilte `cga dizeek dl xaq l`enye oca ipenx oebk `witq wtq oixeqi` x`ya elit` xqe`y dcedi iax `l` l`enyk i`wc gkyn

(b"t) dlxr zkqna mzdc oizipznc dtebn wcwcl yi cere dcedi iaxc `ziixan `iadl wgec did `le zeipyn jpdn l`enyl dii`x iiezi`l dil ded zexg`a zexg`e f"r

aa ebx`e dlxr itilwa hiqd `ln raev iabe mixg`a eaxrzp ipzw ozlz iliagc jde dlxr itilwa elyay liyaz iabe dlxr itilwa eravy cba iabiabe edfi` rcei epi`e cb

mrhn ixzyine hiqd `ln cg` lkn xiqdl leki micba x`ya axrzp m`c meyn `nrh epiide mixg`a eaxrzp ipzw `l cbaa xeka xnvn hiqd `ln bxe`
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קסט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migaf(oey`x meil)

äìòîì äpáéø÷úå úçà äãéøt ãBòdf lke .dl xqgy dler oaxwl §¥¨©©§©§¦¤¨§©§¨
izy xy`keid d`iady mipiwd,ãçà ïénîe` mixez odizyy ¦¦¤¨

oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lre ,dpei ipa odizy
.mcewn d`iady

.aåeid d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMîzxg`de mixez zg`y §¦§¥¦¦
,dpexg` daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipaàéázceríézLizy-] ¨¦§©¦

epipyy meyn ,`ed xacd mrhe .dpei oa zxg`de xez zg` ,[zecixt
oipiwa(d"n a"t),xez cbpk dpei oa `le dpei oa cbpk xez mi`ian oi`y

izy d`iady oeike .mipyn `le cg` oinn zeidl dkixv owy epiidc
cg` da dyre dpey`x odkd aixwdy owde ,mipin ipyn mipiw
dxcpl d`a zxg`d owde dzaegl dzlr dhnl cg`e dlrnl
zxg` dcixt `iadl dilre dhnl aixwdy dcixtd da dlqtpe
dilre xez lqtp ,mixez ly ow dipyd owd dzid m`y ixd ,dlerl
dpei oa lqtp dpei ipa ly ow dzid m`e ,dlerl xg` xez `iadl
.dpei oae xez `iadl dilr wtqd iptne .xg` dpei oa `iadl dilre

,ow `iadl dxcp xy`k m`e .bdøãð äLøt,mieqn oinn ep`iazy ¥§¨¦§¨
`id ixd ,dyxit oin dfi` zxkef dpi`e ,dpei ipan e` mixezn
did dligzn ok lre ,mipind ipyn dxcpl `iadl wtqn zaiiegn
dzaegl ,dxcpl mizye dzaegl zg` ,mipiw yely `iadl dilr
`ly oeike ,dpei ipa ly owe mixez ly ow dxcple ,dvxzy oin dfi`n
dcixt dlqtp lirl xen`ke ,cg` oin dxcpl d`iad `l` ok dzyr
,z`hg d`yre dler dzeyrl odkd lr didy dxcp ly owa zg`

`id df ote`aeìL ãBò àéáäì [äëéøö],ïéãéøt Lzg` dcixt §¦¨§¨¦¨Ÿ§¥¦
izy cere ,dlqtpy ef zgz d`a `ide ,d`iady oindn dlerl
xy`k df lke .daiigzd oin dfi` wtqd iptn ipyd oindn zecixt

eid d`iady mipiwd izy,ãçà ïénîodizy e` mixez eid odizyy ¦¦¤¨
,dpei ipa eidd`iady oindn dler oaxwl dcixt cer `iaz ok lry

d`iad dligzklny ,xacl `nbec .zg` dcixt ea dlqtpy ,mcewn
zaiig `id ixde ,dxcpl zg`e dzaegl zg` ,mixez ly mipiw izy
cg` d`iady dnn odkd dyre ,dxcpl dpei ipa ly ow cer wtqn
z`hgk dyrpy meyn dxcp own xez lqtpe ,dhnl cg`e dlrnl
xezd zgz xez ,dpei ipa ipye xez cer `iadl dilr ,dlerk `le
.`weec dpei ipa `iadl dxcp `ny wtqd iptn dpei ipa ipye lqtpy

.cåeid dxcple dzaegl d`iady mipiwd izy m`,ïéðéî éðMî §¦§¥¦¦
dpey`x daxw ow efi` reci oi`e ,dpei ipa zxg`de mixez zg`y

,dipy daxw efi`eàéázceròaøà,dpei ipa ipye mixez ipy ,zecixt ¨¦©§©
ow efi` reci oi`y oeiky `ed xacd mrhe .dler zepaxwl oleke
dilr dn reci oi` ,dpeid ipa ow e` mixezd ow m` ,dxcpl daxw
m` reci oi` oke ,dpei oa e` xez m` ,lqtpy dn xear milydl
,dpei ipa ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne mixez dxcpl daixwd
ly ow cer dxcpl zaiig `id wtqne dpei ipa dxcpl daixwdy e`
ow ,mipiw izy `iazy cr el` zewitq icin z`vei dpi`e ,mixez
mixeza izaiigzp dligzkln m` ,xn`ze dpzze ,dpei ipa owe mixez
ipyn cg` xez ,cg` xez lqtpe ,mixezd ow ixcpl daxwe ,ixcpl
ixcpl eaxw m`e ,dacp `ed ipyd xezde eizgz didi elld mixezd
oiae ,mixezd ipy ixcpl eidi [xen`k mixeza izaiigzpe] dpeid ipa
ipaa izaiigzp dligzkln m`e ,dacpl eidi dpeid ipa ipy jk oiae jk
dpei oa ,cg` dpei oa lqtpe ,dpeid ipa ow ixcpl daxwe ,ixcpl dpei
,dacp `ed ipyd dpeid oae eizgz didi elld dpeid ipa ipyn cg`
eidi ,[xen`k dpei ipaa ixcpl izaiigzpe] mixezd ixcpl eaxw m`e

.dacpl eidi mixezd ipy jk oiae jk oiae ,dpeid ipa ipy ixcpl
.dmb m`edøãð äòá÷ixd' dxn`y epiidc ,dzaeg mr ep`iadl ¨§¨¦§¨

jka daiigzp ,'izcill zaiiegn ip` da owd mr dp`iadl ow ilr
dn zrcei dpi`e dyxity oeike ,cgi dzaeg mr dxcp z` `iadl
mr `iadl dligza daiigzp wtqd iptny `vnp ,lirlck ,dyxit
dzre ,dpei ipa owe mixez ow ,mipind ipyn mipiw izy cer dzaeg ow
`ny ,dxcp ici d`vi `l ,cg` oinne cala mipiw izy d`iady
ipyd oind on ztqep ow `iadl dilre ,ipyd oind on `iadl dxcp
zpn lr dzaeg zler mewna zg` dler cer dnr `iadle siqedle
,ic oi` dfa mb mpn` ,dzaeg zler mr ipyd oind ly ef ow `eazy
dyr odkdy oeik dxcpl d`iady owdn zg` dler dlqtp `ldy
dxcpl daiigzpy owd `ed `nye ,z`hg oick dhnl zg` dcixt
`eal elek owd lr `ldy ,dcal dcixt dze` z` milyzy ic oi`e
z` wx `le dlek ef ow `iadl dilry `vnpe ,cgi dzaeg zler mr

`id ok lre ,dzaeg zler mr cgi `weece dlqtpy ef
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oifge` mipy` cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

.ïéìåç éìéî éðä àðéîà äåä íúäî éàã éëéøöedl ciaril `ni` miycw la`

ixnbl edpicqtp `lc ikid ik eaxwi `nipe `aexa d`pd ixeqi` lihailc `zpwz

opikxte :edlekl.àáåøá ìéèáéðå:zehdl miax ixg` aizk `dc.éáéùç àîéú éëå
:zepnl okxce li`ed.úåðîéì åëøãù ìëoixkene mpiipna oicitwnd mc` ipa yiy

dpyn jda jenqa ilha `lc epipy mpiipna

daxd inp [zenda] `dc xity ozliz iliagc

oipna oze` oixkene odilr oicitwnd mc` ipa

jk lk oicitwn oi`y mc` ipa yiy t"r`e

:cgi xcrd oixken e` dxizi oitiqeneàìà
úà ã"îìjkl cgein ekxcy .zepnil ekxcy

gwell dxizi odilr siqenc mc` jl oi`y

cgein okxc oi` ipd oipn `la xken `le

xcrd oixken e` dxizi oitiqend yiy oipnl

:oipn `la.ïúìéúaeyg oiliage oilaz oin

f"rlae ixtl dey urd mrh s`y c`n

:i"xbepit
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åìèáéìådixa aiyg igd on xa`c b"r`c liha `lc xnel oi` dixa mrhnc .`aexa

hegyi `ly `l` igd on xa` meyn e`l `kdc zaexrz xeqi` (:aw oileg)

xeqi`e igd on xa` xeqi` dil lif` dil higy ike lwqpd xeye dznd z`hg meyn lk`ie

dixa ied `lc mce alge dliap enk dixa aiyg `l mly 'it` lwqpd xeye dznd z`hg

oi` xya zifk ea oi` m` mly ohw xedh sere

serc dixa aiyg `lc dliap meyn eilr dwel

exq` aezkd exq`ykc dixa aiyg i`ce `nh

lk `l` zifk dia zilc b"r` ohw oia lecb oia

'ta dixa dil aiyg dypd cib oke `nlra `edy

lk`z `l `pngx xn` ikc (.w my) dypd cib

edy lk elit` cibdixa aiyg igd on xa` oke `

lecb oia yxit eli`k iedc meyn dixac `nrhc

xn`c (:`k sc) zereayc b"t gkenck ohw oiae

'ek aiig `edy `edy lk lke`a epivn okid ike

inc dixak inp yxtn ipyne yxtn ixde jixte

xacdy rnync `aiyg `l dhg `aiyg dnyp ziixa opaxe dziixak dhg s` y"x xn`wc (.fi zekn) oiweld od el` 'ta xn`c `de

jcicl `l` yxtnl inc `lc `ed dixa e`l lah ocicl dil ixn`w oerny iaxc eixacl opax dypd cib `ki`de dnypa ielz

ilra ixa`a oixa`c (.fr sc) oiwxita onwl ogky` `peeb i`dke ikd dil ixn`w `nrh i`da iyiig `l ediiteb opaxc b"r`e `aiyge dnyp ziixa dlnpc inc `l dlnpl dhg zincnc

eli`k men lra xya z` ip` d`ex ipzwc `de evxi zeaexrz i"r `d evxi `lc `ed ma men aizkc meyn xfril` iaxc `nrh yxtne elri `l `"kge elri xne` xfril` iax oinen

:mivrc `nrh i`dl yiig `l diteb xfril` iaxc b"r` edl xn`w opaxc mdixacl mivr `edàìàlecb xey rxb in dniz .xninl `ki` i`n epipy zepnil ekxcy z` xn`c o`nl

z` iaiygc mixac 'i jpd lke (.w oileg) dypd cib 'ta [opixn`ck] migxe`d ipta cakzdl daeygc meyn zepnl ekxcy z` `aiyg `nlra dkizg elit` `d zepnl ekxcy z`n

`gipd jixt `le d`pd xeqi`e oipnay xac dil zi` izxz `pz i`d mzd 'ixn`e lwqpd xey aiyg (.cr sc) f"rc `xza 'tac cere lecbd xeyk aiyg `l edleka dxe`kl ekxcy

oc`a ipenixe jxt ifeb` ipzipc mzd jixtcn cere ekxcy z` aiyg zegtd lklc dpin rny (.w oileg) dypd cib 'tae (:b sc) `nw 't dviaae `kd jixtck 'ek ekxcy lk xn`c o`nl

(b"n a"t) mipiw 'qna `ipzck serd z`hg 'it` rnync ekxcy z` xn`c o`nl `kd jixt zeznd ze`hg meync yxtl d`xpe mixac dyyk aiygc rnyn ozlz iliagn jixt `le

iaiyg mixac dyyk f"rc ipdc oeik z"`e llka ser 'it` rnyn migafd lk ipzwcn mewn lkn `ed gaf llka e`l sere migaf 'ipzna ipzwc b"r`e olek ezeni zeznd oian gxty e`

mixac dyy iab dil `pzc meyn ziad lra ly zexkk aiyg `lc ikid ik diipzinl dil ded `le mixac dyy iab dil `pz `de zenezq zeiag epiid mzd ipzwc jqp oii ok m`

meyn zenezq zeiag ipzinl jixhvi`c d`xp cere dinc zqteze d`nhnc oixeqi` x`yn dxf dcear `xingc meyn zegezt zeiag 'it` xeq`l jqp oiia exingd `nye mzd yxtnck

dcearl oeict yi xn`c xfril` iaxl liwc dxf dcear xeqi` ogky` cere lhac c"qe opaxc mpii mzqk iedc rnyne `ziixe`a dxeqi` `aizk `le dlaw ixacn ol `wtp jqp oiic

dyryk oiaeal zexere iaiygc zeqeke zeraha dxf dcear zenezq zeiaga dl zgkyn jqp oii mixac dyyk iaiyg ikid f"rc edpd lk yxt` `zyde mixeqi` x`ya ok oi`y dn dxf

mxgd on dne`n jcia waci `l my lr miaeal zexere dxf dceare jqp oii inlyexia yxtnck inp i`e oiaeal zexer oke dicaerl `aiygc meyn dxf dcear inp i` d`p ilk epnn

xifp xry iaiyge milecb xexc xetiva ixiin rxevn ixetive zlz ipda d`pd ixeqi` opitli dipinc `xninl `l` inlyexia df weqt `iad `l `nye zegezt zeiaga elit` ixii`e

dxfra ehgypy oilege dtexr dlbre alga xyae xeng xhte xzid xryn mixg` cer yie xifp dyrn mwex dyrn cbak xetiv zxev dyry (.cl sc) dxenz seqa 'i`ck `zxtiva

`de dlha `l jkld cakzdl die`x dzid dliha dzid i`c oeik cakzdl ie`x aiyg edpip d`pd ixeqi`c b"r`e jxt ifeb`k iaiyge ekxcy z`n iticrc cakzdl zeie`xd zekizga

dfl df daeh oiwifgn oi`c mipdk migxe` ipta cakzdl ie`x aiyg `l lhazz 'it` mzd dlrz dxedh z`hg ly d`na d`nh z`hg ly dkizgc (:`t zenai) lxrd seqa 'ixn`c

qxhpewae oileg lya d`nh oicd `edc oileg lya dxedh `wec e`lc dlrz `lc mzd xn`w oileg lya z`hg ly la` eig`k yi` didz oxd` ipa lkl (f `xwie) aizkck oiey oleky

i`n` z"`e opiyiig `le ilha `l d`pd ixeqi` dnkc dniz efe mipdkl `ifgc hren cqtd oileg lya dxedh la` eyyg daexn cqtdlc meyn dlrz zexedha d`nhc zenaia yxit

xq`c o`nl glzynd xiry ixa` ipzinl ivn ded edine ixiinw `l miycwac l"ie ezny miycw ly dkizge d`nh z`hg ly dkizge miptd mgl ly dqext f"r zkqna aiyg `l

`l` eed `lc mzd rnync ekxcy z`n iticr f"rc edpdc izyxity dn itl inlyexin dyw zvwe (:f sc) oikxrc w"ta opixq`c zn ly xrye zgcpd xir ly dkizge (.fq sc) `neia

pgei 'xc dlxr zkqnc a"ta mzd `zi` ikde ekxcy z` mixac 'imixg`e ekxcy z` mleky dpyna miiepyd mixac 'i 'it xi`n iax ixac oiycwn mixac 'i xn` cg oebltzi` l"xe o

eravy cbae 'f ixd ozlz iliage opax ixn`wc mixac dyy mze` epiid opgei iax xn`wc mixac 'i mze`c (xae) epipy zepnl ekxcy lkc 'it xi`n iax ixac miycwn mixacd lk exn`

z` aiyg hiqe iaiyg ilin ixz hiqe cbae xi`n 'x ixac ewlci olek mzd opz ediieexzac edfi` rcei epi`e cbaa ebx`e dlxr itilwa hiqd `ln raeve mixg`a axrzpe dlxr itilwa

ipzc o`n n"x ixac ipz `lc zi`e n"x ixac dpyna ipzc `pz zi`c 'nba dlr xn`w cbad wlci mzd ipzwc cbaa xekad xnvn hiqd `ln bxe`e inlyexia mzd xn`ck ekxcy

z` eedc n"xl iycwnc opgei 'x xn`y mixac dxyr oze` 'it oiycwn mixac 'i dil `pn n"x ixac ipz `lc o`ne zixiyrd `id efy 'it miycwn mixac 'i dil zi` xi`n iax ixac

sc) zexekac b"ta xn`c cere n"xl y"ke opaxl 'it` iycwinc f"rc edpd lk `ki` `d dil `iyw `w i`n `zyde ziad lra ly zexkk s` siqeny r"xk n"x ipyne md okid ekxcy

la` dpyn dze`a dlxr zkqna miiepyd mixac mze`a `l` inlyexia ixiin `l `nye opgei 'xl ekxcy z` eed k"` ody lka oixqe` oileg ifiba eaxrzpy men lra xeka ifibc (:dk

:xzei izkx`d zenaiae `aeh `ki` izk`

åáøòúðz` ea dt` iab minlvd lk wxt seqa f"r zkqnc edpdae dlxr zkqn seqa diepyy dpyn jda zexg`a zexg`e mewn meya b"l z"x .zexg`a zexg`e zexg`a

`lc zxzny `ziixan dxf dceara `witq wtq xq`c l`eny lr (.cr sc) onwl jixtcn el`a `veik zenewn dnkae dlxr itilwa eravy cba iabe 'ek ztd

zkqnae `kd opiqxb ded i`e `cga dilr bilte `cga dizeek dl xaq l`enye oca ipenx oebk `witq wtq oixeqi` x`ya elit` xqe`y dcedi iax `l` l`enyk i`wc gkyn

(b"t) dlxr zkqna mzdc oizipznc dtebn wcwcl yi cere dcedi iaxc `ziixan `iadl wgec did `le zeipyn jpdn l`enyl dii`x iiezi`l dil ded zexg`a zexg`e f"r

aa ebx`e dlxr itilwa hiqd `ln raev iabe mixg`a eaxrzp ipzw ozlz iliagc jde dlxr itilwa elyay liyaz iabe dlxr itilwa eravy cba iabiabe edfi` rcei epi`e cb

mrhn ixzyine hiqd `ln cg` lkn xiqdl leki micba x`ya axrzp m`c meyn `nrh epiide mixg`a eaxrzp ipzw `l cbaa xeka xnvn hiqd `ln bxe`
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.å÷ìãé:y` cwez ycwez ot aizkcãçàá
.íéúàîåmxkd i`lke dlxr ziilr `id ef

z` ltky oeike d`ne cg`a dler dnexzc

z` ltk d`pd xeqi` exeqi`y xeqi`d

ealg lkn iab ixtqa dl `ipz ikd diilrd

xyrn znexza irzync epnn eycwn z`

rnyne eycwn dil ixwe d`nn cg` `idy

:ea oiaxrznd z` ycwn eycwnyåðéà
.ùã÷î:lha `l`.ãáìá íéøáã äùù àìà

jezn oda miaxrznd lk z` oiycwny od

:opina oiaeyge mixwi odince milecb ody

.ïãáå êøô:od zenewnéôìéçéçì÷å ïéãøú
.áåøë:ely wxia glw oeyléåàøä ìë

.äìøò äìøòìie`xe oli` oin oli`a yiy dn

:dlxr xeqi`a eaexir z` ycwn dlxrl
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yegl oi`e zexeq` olek sl`a daxrzp mzd ipzwe dtixh wtqa dl iwene xeq` dwitqe ipzwc `witq wtq dxq`c (:b sc) dvia zkqn yixa `ziixa `cg `ki` edine xzenc `witq wtq

da yxetnc `ziixa iiez`l dil `ticre ryedi iaxc `ail` dcedi iaxk dviaa `tt ax iwen inp `idde dcedi iaxc `ziixan `nle` i`nc `id `ziixac oeik onwl iziin `lc `da

oca ipenixa `wec epiid `witq wtq onwl xq`c dcedi iax elit`c rcz d`ce` `l` dwitq` i`w `l zexeq` olek sl`a daxrzp ipzwc `dc mz epiax xne` cere `icda dcedi iax

elit` `de oca ipenix hwp `nrh i`nc `witq wtq dcedi 'x xq` edpda mixac dyyn cg` iedc sicre ekxcy z` ipenix `wec rnyn 'ek oca ipenix xne` dcedi iax `ziixaa ipwzck

`ziixaa gkenck dcedi 'xl ycwn ekxcy lk

'x xn`c zekizga dkizg iabe zerivw `xhilc

dkizge (:`t zenai) lxrd 't dlrz `l dcedi

opgei iax xn`c mzd gkenck ekxcy lk ied

lk iedc meyn (oipnl) dler dkizg `lde

dl iwenc q"yde opira ekxcy z` op`e ekxcy

ivn edine yiwl yixl `wec epiid dgenipa

biltc oerny iaxl oca ipenix hwpc xninl

`witq wtq ixy oca ipenixa elit`c dilr

sc) onwl `ziixa `cg yxtl jixv df oiprae

ltpy dxf dcear ly qek ipzwc `nzqac (.cr

odn cg` yxit zexeq` olek zeqek `ln xve`l

hwp i`n`c oixzen `eaixl `eaixne `eaixl

`eaixl odn cg` yxita `d `eaixl `eaixn

ziyily `witq iedc `eaixl `eaixn y"k ixy

elit` xq` xq`c o`nc opireny`l dihwp `l`

ipenixc oigxk lra xnel jixv oke zewitq dnka

ixep oa opgei iax xi`n iax ixac ody lk oiycwn ediy oca ipenix exkfed dnle ipepia `l` ohw `le lecb `l exn`y oenixd (d"n f"it) milk zkqna opzcne `wec e`l dcedi 'xl oca

oixyrzn ediy `l` rab ixivge oca ipenix exkfed `l xne` dcedi iax ody lka oiycwn odye milkd z` oda xryl exkfed jkle jkl xne` `aiwr iax milkd z` oda xryl xne`

` xi`n iaxc iywz `lc iaiyg `l ekxcy lk elit` mipenix mzqc wcwcl yi dpyn dze`ne xvg jxra jexra yxit jk miebd oian ediinzqc yexit mewn lka i`ceyixl xi`n iaxc

lk `nl` yeciw oiprl oca ipenix exkfed `l ipzwe dlha `l zerivw `xhilc xaq dcedi iax `dc ekxcy lk miaeyg mipenixd lk dcedi iaxle epipy zepnil ekxcy lk xn`c yiwl

zerh my yiy dnecnke dlxrc `xza wxta inlyexia oeir jixve xi`n iax enk yeciw oiprl oxikfdl el did k"` oiycwn opi` mipepia ipenix i`c oca ipenixl eeye miycwn mipenixd

`ed yecig dn denzl oi`e zexg`a zexg`d lke xn`w ikd `nlicc xeq` `witq wtqc di`x iiez`l ivn `l zexg`a zexg`e zeipyn jpd lka opiqxb elit`c miyxtn yie xteq

zeaezkc w"t seqa oiqgei iab `aex ixz opixye `aex `cg opixq` ilin x`y iabc iaex ixz `ki`c b"r`c opireny`l dil jixhvi`c zexg`a zexg`d lk` i`wc oeik minrt 'a zepyl

:`zcixb driq aex ixg`e `ikehp`k dlecb elit`e `zcixb xir aex xg` oikled oi`e dphw xir elit`e dicda driq aex `ki`c `ede xird aex xg` oikled xn`c (.eh sc)

ïìåëlk t"qa enk glnd mil d`pd jilei `nilc xfril` iax bilt `le (b"t) dlxr zkqna my miiepyd oixeqi`d lka oke eaxrzpyk ewlci ipzwc `kd `py i`n xn`z m`e .ewlci

iaxc d`xpe glnd mil d`pd jilei xfril` iax xn` oixeqi`d lka oicd `edc my yxit l`eny epiax edin opiwqtck `zklid dizeeke dxf dcear oiprl (:hn f"r) minlvd

wxta `ipzc `d iab ziriay oiprl ikd inp opixn` ded `nrh i`dne xeqi`d jilen eli`k d`xp glnd mil d`pd jilenyke dinc zqtezy itl dxf dcear iab `weec bilt xfril`

`lc mixeqi` x`y lke xeng xhte xifp xrye mi`lke dlxra la` glnd mil d`pd jilei opixn` ded mixg`a axrzn did m` wlci ziriay itilwa eravy cba (.`w w"a) mivr lfebd

ivra ewiqdy xepza `wecc yxtl yi cer glnd mil d`pd zkleda ibq dxf dceara ixiinc onwlc zeqeke zrah df mrh itle axrzp elit` wlci xfril` iaxl opixn` mdinc iqtz

`xngc `ziag dil axrzi`c `xab `edde oira xeqi`d zeynn oi`y itl axrzpyk glnd mil d`pd jilei 'ixn` cbad z` da bx`e xkxk dpnn lhpe ztd z` ea dt`e dxf dcear

xn`z m`e ifef 'a ici lr ixy dizya `xeqi`c `l envr `ed dpdiy la` oilretl ozil e` xeknl e` `l` envr ly seba dpi`y d`pd xzid `l` d`pd zkleda zepdl xyt` i`c oeik

jixt inlyexiae jqp oii iab (.cr sc) f"r zkqnc `xza wxta l`ilnb oa oerny oax xn`wck eay d`pd xeqi` incn ueg iebl olek exkni dlxr zkqnc ipd lka 'ixn` `l `nrh i`n

d`pda dlik`a xeq` ieb ly ztc b"r`c (:hn f"r) minlvd lkc cbae zta oke yginl `kil jqp oiia la` l`xyil xeknie iebd xefgi `ny iebl exkni m` edleka opiyiigc ipyne dl

`ki` inp zenezq zeiage eay `xeqi` incn ueg xeknl ivn dedc d"d cgi epii lk xeknl dvex did m` `xab `eddc `ziage eilretl ozie l`xyi epnn dpwi `ny opiyiige ixy `din

:migetz oiia e` zif onya ixiinc l`xyil iebd mxkniy yginlâ"äzpib l` lr `yz ik zyxt xg` miax l`xyie dcedic `zyxta `zwiqta xn`ck oikxtpy my lr .jxt ifeb`

:envrn jxtpy jxt ly oipin dyly ea yiy feb`l l`xyi elynpy opiyxcc feb`

óàith `cinqc miptd mgl ip`y dlha `l oileg lya miptd mgl ly dkizgc (:`t sc zenai) lxrd seqa rnync `de zephw mdy `l mezgp ly la` .ziad lra ly zexkk

opzc ztd z` ea dt`e d`pda oixeq` olek mixg`a eaxrzp ipzw `dc ziad lra ly zexkka `nwe`l jixv (:hn f"r) minlvd lk 'ta ztd z` ea dt`e dkizga cakzdl ie`xe

oizipzn inewe`l ivn dede mgl x`yl miptd mgl oia wlgl oikixv epiid `l dlxr zkqnc `idd e`l i`e miz`ne cg`a dlrz ipzw `dc ziad lra lya `l (d"n b"t) dlxr zkqna

cg`a dler xi`n iaxl elit` zt mzqc `gken dlxr zkqnc oizipzn la` yiwl yixl ekxcy lk e` ycwn zepnil ekxcy z` xn`c xi`n iaxcke mezgp lya elit` f"r zkqnc

:miz`neéåàøämiie`x mlekc meyn ipyne d`ne cg`a oiler oi`e ilha `l iaiygc oeik inp dnexzac dnexz dnexzl ie`xd inp `pz `l i`n` wcwcn inlyexia .dlxr dlxrl

xac dil zi` izxz `pz i`dc iiepyl ivn ded cere dnexza bdep df oic oi`e miz`ne cg`a oilere ewlci ipzwc meyn uxzl oiicr yiy d`xpe `pyil i`d ipzinl jiiy `le dnexzl

opixn`ck d`pd ixeqi`e oipnay:`xza wxt mzdc oizipzn` (.cr sc) f"r zkqna
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,e÷ìcé ïlek ,(íéøçàa íéøçàå) íéøçàa eáøòúð .e÷ìcé¦¨§¦§¨§©£¥¦§£¥¦©£¥¦¨¦¨§
,íéúàîe ãçàa eìòé ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£§¤¨¨©¦
.Lc÷î ,úBðnéì BkøcL ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ¤©§¦¨§©¥
éaø .ãáìa íéøác äML àlà ùc÷î Bðéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦¦§¨©¦
,ïcàá éðBnéøå ,Cøô éæBâà :ïä elàå ,äòáL øîBà àáé÷ò£¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥©¨
úòìãe ,áeøë éçlé÷å ,ïéãøú éôléçå ,úBîeúñ úBiáçå§¨¦§§¦§¥§¨¦§¦§¥§§©©

éñBî àáé÷ò éaø .úéðåééeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦¨¨
àå .íøkä éàìk ,íøkä éàìëì éeàøä .äìøò ,äìøòìøîzé §¨§¨¨§¨¨¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤§¦§©

éaø .'eðéðL úBðnéì BkøcL úà' ,øîà ïðçBé éaø ,dìò£¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨¨¦©¦
àçéðä .'eðéðL úBðnéì BkøcL ìk' ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥Ÿ¤©§¦¨¨¦¨¦¨
áø øîà .øîéîì àkéà éàî ,ïðçBé éaøì àlà ,Lé÷ì Léøì§¥¨¦¤¨§©¦¨¨©¦¨§¥©¨©©
øîàc ,àeä úBòéö÷ àøèéìc àpz ,àpz éàä ,àtẗ¨©©¨©¨§¦§¨§¦§¨©
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migaf(iyiy meil)

,e÷ìcémxkd i`lka xn`py meyn(h ak mixac)LnxM rxfz `l' ¦¨¥Ÿ¦§©©§§
minkg eyxce ,'ebe 'rxGd d`lnd WCwY oR mi`lM(:ep oiyeciw)ot'n ¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©

,y` cwez ot 'ycwezot mi`lk rexfl `ly dxezd epzeivy xnelk
.dtxeyl jxhvie d`pda d`eazd xq`zeáøòúðozlzd iliag ¦§¨§

elldíéøçàaxzid ly ozlz iliaga ±å)lk eaxrzp jk xg` ©£¥¦§
d ozlzd zeliagíéøçàzexzende zexeq`d ±aozlz iliagly £¥¦©

xzidïlek ,(íéøçàozlzd zeliag lk ±,e÷ìcé.øéàî éaø éøác £¥¦¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåeìòémixeq`d ozlzd zeliag elhazi ±ãçàa ©£¨¦§¦©£§¤¨

,íéúàîeepiidcly cg` cbpk miz`n xeriy xzida yi m`y ¨©¦
enrhe .zxzen zaexrzd lk if` elhal lirend xeriy edfy ,xeqi`

meyn ,lehia liren `ly xaqy xi`n iax lyøéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦
ìk ,øîBàxacBkøcLúBðnéì`ed ixd ,cg` cg` oipna xkndl ± ¥Ÿ¤©§¦¨

Lc÷îoeik ,ozlz s` jkle ,lha epi`e zaexrzd lk z` xqe` ± §©¥
.lha epi` ,oipna xkndl ekxcyBðéà íéøîBà íéîëçåùc÷îoi` ± ©£¨¦§¦¥§©¥

zaexrzd lk z` xqe` xeqi` xacíéøác äML àlàmiiepyd ¤¨¦¨§¨¦
dlxr zkqna(f"n b"t),ãáìajkitle xzeia miaeyg mixac mdy ¦§¨
,milha mpi`eøîBà àáé÷ò éaømpyiyäòáLmiaeyg mixac ©¦£¦¨¥¦§¨

xzeia.milha mpi`yelàåïämpi`y miaeygd mixacd zyy §¥¥
:mlerl milhaCøô éæBâà .à.jxt `xwpy mewnn mi`ad mifeb` ± ¡¥¤¤

ïcàá éðBnéøå .á.oc`a `xwpy mewnn mi`ad mipenix ±úBiáçå .â §¦¥©¨§¨¦
úBîeúñ.mxkd i`lk e` dlxr ly onye oii mkeza yiyéôléçå .ã §§¦§¥

ly milr ±áeøë éçlé÷å .ä .ïéãøúmdy ,l`xyi ux`a milcbd §¨¦§¦§¥§
zeaezk zkqna x`eank oli`k milecb(:`iw).xzeia miaeyge.å

úéðåé úòìãe.oei ux`a dlicbd ±éñBî àáé÷ò éaøózyy lr §©©§¨¦©¦£¦¨¦
mixkfpd mixacdóàz`úéaä ìòa ìL úBøkkmilecb mdy ©¦¨¤©©©©¦

z` mixqe` mpi` mixkfpd mixacd zyy ,dpynd zniiqn .miaeyge
`l` ,cg` xeqi`a mzaexrzäìøòì éeàøäxeqi` ea jiiyy xac - ¨¨§¨§¨

meyn ezaexrz z` xqe` dlxr,äìøòoca ipenixe jxt ifeb` mde ¨§¨
,zenezq oii ly zeiageeíøkä éàìëì éeàøäea jiiyy xace - ¨¨§¦§¥©¤¤

meyn ezaexrz z` xqe` mxkd i`lk xeqi`,íøkä éàìkmde ¦§¥©¤¤
xz itlig ,zenezq zeiagly zexkke zipei zrlc ,aexk iglw ,oic

.ziad lra
:xi`n iax zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîzéàå§¦§©

dìò,ef dpyn lr xn`pe ±,øîà ïðçBé éaøBkøcL úà'úBðnéì £¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨
'eðéðL,xi`n iax ly eixacazeliag mby xaqy xi`n iaxy epiidc ¨¦

mixeq`d mixacd lky xaeq epi` ,zaexrzd lk z` zexqe` ozlz
zaexrzd lk z` mixqe` ,oipna mze` mixkeny yiymilha mpi`e

mdly ,oipna mze` xeknl micitwn mleky mixac wx `l` ,aexa
e ,aexa milha mpi`e zeaiyg dpyiLé÷ì ïa ïBòîL éaø,øîBàìk' ©¦¦§¤¨¦¥Ÿ

BkøcL'eðéðL úBðnéìxi`n iaxy epiidc ,xi`n iax ly eixaca ¤©§¦¨¨¦
miyp` mpyi m` elit` ,oipna eze` mixken daxdy xac lky xaeq

.aexa lha epi` ,oipna exkenl micitwn mpi`ymixaeq minkge
mdy lirl epnipy mixacd zyy wxy meyn ,aexa lha ozlzy

.milha mpi` mnvr ipta ce`n miaeyg mixac
cn ,da dgzty dl`yd z` x`al `xnbd zxfeg dzr`l re

:mixykd migafa zeleqtd zendad milhaLéøì àçéðäLé÷ì ¨¦¨§¥¨¦
s` jkitl ,lha epi` ezepnl mc` ipa daxd jxcy xac lky xaeqd

,zelha opi` oipna mxknl daxd milibxy zendaïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
,lha epi` ezepnl mlek jxcy xac wxy xaeqd,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

opi` recn ok m`e ,oipna mxkenl mlek jxc oi` zenda `ld
.zelha

:`xnbd zayiin,àtt áø øîààpz éàä,epizpyn ly `pzd ± ¨©©¨¨©©¨
àeä úBòéö÷ àøèéìc àpzly `ziixaa `aend `pzd `ed ± ©¨§¦§¨§¦

,zerivw `xhiløîàc§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migaf(iriax meil)

äðùî
daxwdl zeie`xd miycw zendaa zwqer epiptly dpynd
lk zlqtp ote` dfi`a ,daxwdl zeie`x opi`y zendaa eaxrzpy

:oeict jiiy ote` dfi`ae ,zaexrzdíéçáfä ìkdaxwdl mie`xd ¨©§¨¦
úBúnä úBàhça eáøòúpLoaxw zyecwa zeyecwd zendaa ± ¤¦§¨§§©¨©¥

dzina mpice daxwdl zeleqty z`hgeaxrzpy F` ,ì÷ñpä øBLa§©¦§¨
,lwqdl oic ziaa epic xnbpe mc` bxdy micr eilr yiy xey ±

,d`pda xeq` `edyeléôàdnda daxrzpúçàdleqtàBaéøa- £¦©©§¦
,zexyk zenda mitl` zxyra,ïlek eúeîémiig ilray meyn ¨¨

dleqtd dndad z` aixwi `nye ,aexa milha mpi`e miaeyg
.daxwdl
eáøòúðmixyk migaføBLameyn daxwdl leqtdBa äcáòpL ¦§¨§§¤¤¤§¨
,äøéáòepiidcBàxeya £¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migaf(iyily meil)

:`xnbd dgecàîè óBò`nhn epi`yà÷ôð 'äìéáp'î ,äãeäé éaøì ¨¥§©¦§¨¦§¥¨¨§¨
déì,[z`f cnel `ed-]úìáð àäz ìBëé ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ¥§©§¨©¦§¨¥¨§¥¦§©

äòéìaä úéaà íéãâa äànèî àîè óBò,xedh ser zlapkãeîìz ¨¥§©§¨§¨¦©¥©§¦¨©§
øîBì(d ak `xwie)ìëàé àì äôøèe äìáð'df weqte ,'Da d`nhl ©§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

xaky oeike ,drilad ziaa dzlik`a z`nhnd ser zlapa xacn
df weqt `ay jgxk lr ,drilad zia z`neh lr xg` weqt xn`p
dlik`a dielz ef d`nehy `nh sera dliap z`neh oi`y yexcl

z`neh oi`y cnlle ,'da d`nhl' dliap lk`i `ly weqta xen`ke
d ziaa `l` drilaBøeqéàL éî`ed dlik`aìëàz ìa' íeMî ¦¤¦¦©Ÿ©
'äìéáðe ,dliap meyn xeq` ezzinay xedh ser epiideäæ àöéser - §¥¨¨¨¤
`nhBøeqéà ïéàLdlik`aíeMî àlà 'äìéáð ìëàz ìa' íeMî ¤¥¦¦©Ÿ©§¥¨¤¨¦

ìëàz ìa'ser,'àîèoeike .drilad zia z`neh dxn`p `l eay ©Ÿ©¨¥
ixd ,`nhi `ly `nh ser lr cnll zkxvp dpi` 'dtixh' daizdy

.drilad ziaa z`nhn dhgyy dtixhy cnll `a `ed
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc migaf(ipy meil)

dpyna `pzd :`xnbdéðz,df llka opic z` [dpey-]øãäåxg`le-] ¨¥§¨©
[oknLøôî.zehxta opic z` §¨¥

:epizpyn z` yxti cvik ax ixaca cer dpc `xnbdàz[`ea-] ¨
òîL,epizpyna epipy ,ax ixac lr zxg` `iyewìk ììkä äæ §©¤©§¨Ÿ

àîìLa .äòéìaä úéaà íéãâa ànèî Bðéà LãBwa Bìeñt äéäL¤¨¨§©¤¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨¦§¨¨
mipaen dpynd ixac ±ïðçBé éaøìz`nhn dpi` xf zwilny xaeqd §©¦¨¨

,drilad ziaaééeúéàì 'ìk'[zeaxl-]øæs`y xnele ,wlny ¨§¦¥¨
z`nhn dpi` jkle ,cxz `l dzlr m`y oiprl `id dwiln ezwiln

drilad ziaa,áøì àlà'lk' ,llk dwiln dpi` xf zwilny xaeqd ¤¨§©
,éàî ééeúéàìxkfpy dn caln dleqt dwiln epivn `l ixdy §¦¥©

.drilad ziaa z`nhn dpi`y dpyna
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קעי oifge` mipya cenr ar sc ± oey`x wxtzereay

.å÷ìãé:y` cwez ycwez ot aizkcãçàá
.íéúàîåmxkd i`lke dlxr ziilr `id ef

z` ltky oeike d`ne cg`a dler dnexzc

z` ltk d`pd xeqi` exeqi`y xeqi`d

ealg lkn iab ixtqa dl `ipz ikd diilrd

xyrn znexza irzync epnn eycwn z`

rnyne eycwn dil ixwe d`nn cg` `idy

:ea oiaxrznd z` ycwn eycwnyåðéà
.ùã÷î:lha `l`.ãáìá íéøáã äùù àìà

jezn oda miaxrznd lk z` oiycwny od

:opina oiaeyge mixwi odince milecb ody

.ïãáå êøô:od zenewnéôìéçéçì÷å ïéãøú
.áåøë:ely wxia glw oeyléåàøä ìë

.äìøò äìøòìie`xe oli` oin oli`a yiy dn

:dlxr xeqi`a eaexir z` ycwn dlxrl
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yegl oi`e zexeq` olek sl`a daxrzp mzd ipzwe dtixh wtqa dl iwene xeq` dwitqe ipzwc `witq wtq dxq`c (:b sc) dvia zkqn yixa `ziixa `cg `ki` edine xzenc `witq wtq

da yxetnc `ziixa iiez`l dil `ticre ryedi iaxc `ail` dcedi iaxk dviaa `tt ax iwen inp `idde dcedi iaxc `ziixan `nle` i`nc `id `ziixac oeik onwl iziin `lc `da

oca ipenixa `wec epiid `witq wtq onwl xq`c dcedi iax elit`c rcz d`ce` `l` dwitq` i`w `l zexeq` olek sl`a daxrzp ipzwc `dc mz epiax xne` cere `icda dcedi iax

elit` `de oca ipenix hwp `nrh i`nc `witq wtq dcedi 'x xq` edpda mixac dyyn cg` iedc sicre ekxcy z` ipenix `wec rnyn 'ek oca ipenix xne` dcedi iax `ziixaa ipwzck

`ziixaa gkenck dcedi 'xl ycwn ekxcy lk

'x xn`c zekizga dkizg iabe zerivw `xhilc

dkizge (:`t zenai) lxrd 't dlrz `l dcedi

opgei iax xn`c mzd gkenck ekxcy lk ied

lk iedc meyn (oipnl) dler dkizg `lde

dl iwenc q"yde opira ekxcy z` op`e ekxcy

ivn edine yiwl yixl `wec epiid dgenipa

biltc oerny iaxl oca ipenix hwpc xninl

`witq wtq ixy oca ipenixa elit`c dilr

sc) onwl `ziixa `cg yxtl jixv df oiprae

ltpy dxf dcear ly qek ipzwc `nzqac (.cr

odn cg` yxit zexeq` olek zeqek `ln xve`l

hwp i`n`c oixzen `eaixl `eaixne `eaixl

`eaixl odn cg` yxita `d `eaixl `eaixn

ziyily `witq iedc `eaixl `eaixn y"k ixy

elit` xq` xq`c o`nc opireny`l dihwp `l`

ipenixc oigxk lra xnel jixv oke zewitq dnka

ixep oa opgei iax xi`n iax ixac ody lk oiycwn ediy oca ipenix exkfed dnle ipepia `l` ohw `le lecb `l exn`y oenixd (d"n f"it) milk zkqna opzcne `wec e`l dcedi 'xl oca

oixyrzn ediy `l` rab ixivge oca ipenix exkfed `l xne` dcedi iax ody lka oiycwn odye milkd z` oda xryl exkfed jkle jkl xne` `aiwr iax milkd z` oda xryl xne`

` xi`n iaxc iywz `lc iaiyg `l ekxcy lk elit` mipenix mzqc wcwcl yi dpyn dze`ne xvg jxra jexra yxit jk miebd oian ediinzqc yexit mewn lka i`ceyixl xi`n iaxc

lk `nl` yeciw oiprl oca ipenix exkfed `l ipzwe dlha `l zerivw `xhilc xaq dcedi iax `dc ekxcy lk miaeyg mipenixd lk dcedi iaxle epipy zepnil ekxcy lk xn`c yiwl

zerh my yiy dnecnke dlxrc `xza wxta inlyexia oeir jixve xi`n iax enk yeciw oiprl oxikfdl el did k"` oiycwn opi` mipepia ipenix i`c oca ipenixl eeye miycwn mipenixd

`ed yecig dn denzl oi`e zexg`a zexg`d lke xn`w ikd `nlicc xeq` `witq wtqc di`x iiez`l ivn `l zexg`a zexg`e zeipyn jpd lka opiqxb elit`c miyxtn yie xteq

zeaezkc w"t seqa oiqgei iab `aex ixz opixye `aex `cg opixq` ilin x`y iabc iaex ixz `ki`c b"r`c opireny`l dil jixhvi`c zexg`a zexg`d lk` i`wc oeik minrt 'a zepyl

:`zcixb driq aex ixg`e `ikehp`k dlecb elit`e `zcixb xir aex xg` oikled oi`e dphw xir elit`e dicda driq aex `ki`c `ede xird aex xg` oikled xn`c (.eh sc)

ïìåëlk t"qa enk glnd mil d`pd jilei `nilc xfril` iax bilt `le (b"t) dlxr zkqna my miiepyd oixeqi`d lka oke eaxrzpyk ewlci ipzwc `kd `py i`n xn`z m`e .ewlci

iaxc d`xpe glnd mil d`pd jilei xfril` iax xn` oixeqi`d lka oicd `edc my yxit l`eny epiax edin opiwqtck `zklid dizeeke dxf dcear oiprl (:hn f"r) minlvd

wxta `ipzc `d iab ziriay oiprl ikd inp opixn` ded `nrh i`dne xeqi`d jilen eli`k d`xp glnd mil d`pd jilenyke dinc zqtezy itl dxf dcear iab `weec bilt xfril`

`lc mixeqi` x`y lke xeng xhte xifp xrye mi`lke dlxra la` glnd mil d`pd jilei opixn` ded mixg`a axrzn did m` wlci ziriay itilwa eravy cba (.`w w"a) mivr lfebd

ivra ewiqdy xepza `wecc yxtl yi cer glnd mil d`pd zkleda ibq dxf dceara ixiinc onwlc zeqeke zrah df mrh itle axrzp elit` wlci xfril` iaxl opixn` mdinc iqtz

`xngc `ziag dil axrzi`c `xab `edde oira xeqi`d zeynn oi`y itl axrzpyk glnd mil d`pd jilei 'ixn` cbad z` da bx`e xkxk dpnn lhpe ztd z` ea dt`e dxf dcear

xn`z m`e ifef 'a ici lr ixy dizya `xeqi`c `l envr `ed dpdiy la` oilretl ozil e` xeknl e` `l` envr ly seba dpi`y d`pd xzid `l` d`pd zkleda zepdl xyt` i`c oeik

jixt inlyexiae jqp oii iab (.cr sc) f"r zkqnc `xza wxta l`ilnb oa oerny oax xn`wck eay d`pd xeqi` incn ueg iebl olek exkni dlxr zkqnc ipd lka 'ixn` `l `nrh i`n

d`pda dlik`a xeq` ieb ly ztc b"r`c (:hn f"r) minlvd lkc cbae zta oke yginl `kil jqp oiia la` l`xyil xeknie iebd xefgi `ny iebl exkni m` edleka opiyiigc ipyne dl

`ki` inp zenezq zeiage eay `xeqi` incn ueg xeknl ivn dedc d"d cgi epii lk xeknl dvex did m` `xab `eddc `ziage eilretl ozie l`xyi epnn dpwi `ny opiyiige ixy `din

:migetz oiia e` zif onya ixiinc l`xyil iebd mxkniy yginlâ"äzpib l` lr `yz ik zyxt xg` miax l`xyie dcedic `zyxta `zwiqta xn`ck oikxtpy my lr .jxt ifeb`

:envrn jxtpy jxt ly oipin dyly ea yiy feb`l l`xyi elynpy opiyxcc feb`

óàith `cinqc miptd mgl ip`y dlha `l oileg lya miptd mgl ly dkizgc (:`t sc zenai) lxrd seqa rnync `de zephw mdy `l mezgp ly la` .ziad lra ly zexkk

opzc ztd z` ea dt`e d`pda oixeq` olek mixg`a eaxrzp ipzw `dc ziad lra ly zexkka `nwe`l jixv (:hn f"r) minlvd lk 'ta ztd z` ea dt`e dkizga cakzdl ie`xe

oizipzn inewe`l ivn dede mgl x`yl miptd mgl oia wlgl oikixv epiid `l dlxr zkqnc `idd e`l i`e miz`ne cg`a dlrz ipzw `dc ziad lra lya `l (d"n b"t) dlxr zkqna

cg`a dler xi`n iaxl elit` zt mzqc `gken dlxr zkqnc oizipzn la` yiwl yixl ekxcy lk e` ycwn zepnil ekxcy z` xn`c xi`n iaxcke mezgp lya elit` f"r zkqnc

:miz`neéåàøämiie`x mlekc meyn ipyne d`ne cg`a oiler oi`e ilha `l iaiygc oeik inp dnexzac dnexz dnexzl ie`xd inp `pz `l i`n` wcwcn inlyexia .dlxr dlxrl

xac dil zi` izxz `pz i`dc iiepyl ivn ded cere dnexza bdep df oic oi`e miz`ne cg`a oilere ewlci ipzwc meyn uxzl oiicr yiy d`xpe `pyil i`d ipzinl jiiy `le dnexzl

opixn`ck d`pd ixeqi`e oipnay:`xza wxt mzdc oizipzn` (.cr sc) f"r zkqna
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,e÷ìcé ïlek ,(íéøçàa íéøçàå) íéøçàa eáøòúð .e÷ìcé¦¨§¦§¨§©£¥¦§£¥¦©£¥¦¨¦¨§
,íéúàîe ãçàa eìòé ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£§¤¨¨©¦
.Lc÷î ,úBðnéì BkøcL ìk ,øîBà øéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ¤©§¦¨§©¥
éaø .ãáìa íéøác äML àlà ùc÷î Bðéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦¦§¨©¦
,ïcàá éðBnéøå ,Cøô éæBâà :ïä elàå ,äòáL øîBà àáé÷ò£¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥©¨
úòìãe ,áeøë éçlé÷å ,ïéãøú éôléçå ,úBîeúñ úBiáçå§¨¦§§¦§¥§¨¦§¦§¥§§©©

éñBî àáé÷ò éaø .úéðåééeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦¨¨
àå .íøkä éàìk ,íøkä éàìëì éeàøä .äìøò ,äìøòìøîzé §¨§¨¨§¨¨¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤§¦§©

éaø .'eðéðL úBðnéì BkøcL úà' ,øîà ïðçBé éaø ,dìò£¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨¨¦©¦
àçéðä .'eðéðL úBðnéì BkøcL ìk' ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥Ÿ¤©§¦¨¨¦¨¦¨
áø øîà .øîéîì àkéà éàî ,ïðçBé éaøì àlà ,Lé÷ì Léøì§¥¨¦¤¨§©¦¨¨©¦¨§¥©¨©©
øîàc ,àeä úBòéö÷ àøèéìc àpz ,àpz éàä ,àtẗ¨©©¨©¨§¦§¨§¦§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc migaf(iyiy meil)

,e÷ìcémxkd i`lka xn`py meyn(h ak mixac)LnxM rxfz `l' ¦¨¥Ÿ¦§©©§§
minkg eyxce ,'ebe 'rxGd d`lnd WCwY oR mi`lM(:ep oiyeciw)ot'n ¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©

,y` cwez ot 'ycwezot mi`lk rexfl `ly dxezd epzeivy xnelk
.dtxeyl jxhvie d`pda d`eazd xq`zeáøòúðozlzd iliag ¦§¨§

elldíéøçàaxzid ly ozlz iliaga ±å)lk eaxrzp jk xg` ©£¥¦§
d ozlzd zeliagíéøçàzexzende zexeq`d ±aozlz iliagly £¥¦©

xzidïlek ,(íéøçàozlzd zeliag lk ±,e÷ìcé.øéàî éaø éøác £¥¦¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåeìòémixeq`d ozlzd zeliag elhazi ±ãçàa ©£¨¦§¦©£§¤¨

,íéúàîeepiidcly cg` cbpk miz`n xeriy xzida yi m`y ¨©¦
enrhe .zxzen zaexrzd lk if` elhal lirend xeriy edfy ,xeqi`

meyn ,lehia liren `ly xaqy xi`n iax lyøéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦
ìk ,øîBàxacBkøcLúBðnéì`ed ixd ,cg` cg` oipna xkndl ± ¥Ÿ¤©§¦¨

Lc÷îoeik ,ozlz s` jkle ,lha epi`e zaexrzd lk z` xqe` ± §©¥
.lha epi` ,oipna xkndl ekxcyBðéà íéøîBà íéîëçåùc÷îoi` ± ©£¨¦§¦¥§©¥

zaexrzd lk z` xqe` xeqi` xacíéøác äML àlàmiiepyd ¤¨¦¨§¨¦
dlxr zkqna(f"n b"t),ãáìajkitle xzeia miaeyg mixac mdy ¦§¨
,milha mpi`eøîBà àáé÷ò éaømpyiyäòáLmiaeyg mixac ©¦£¦¨¥¦§¨

xzeia.milha mpi`yelàåïämpi`y miaeygd mixacd zyy §¥¥
:mlerl milhaCøô éæBâà .à.jxt `xwpy mewnn mi`ad mifeb` ± ¡¥¤¤

ïcàá éðBnéøå .á.oc`a `xwpy mewnn mi`ad mipenix ±úBiáçå .â §¦¥©¨§¨¦
úBîeúñ.mxkd i`lk e` dlxr ly onye oii mkeza yiyéôléçå .ã §§¦§¥

ly milr ±áeøë éçlé÷å .ä .ïéãøúmdy ,l`xyi ux`a milcbd §¨¦§¦§¥§
zeaezk zkqna x`eank oli`k milecb(:`iw).xzeia miaeyge.å

úéðåé úòìãe.oei ux`a dlicbd ±éñBî àáé÷ò éaøózyy lr §©©§¨¦©¦£¦¨¦
mixkfpd mixacdóàz`úéaä ìòa ìL úBøkkmilecb mdy ©¦¨¤©©©©¦

z` mixqe` mpi` mixkfpd mixacd zyy ,dpynd zniiqn .miaeyge
`l` ,cg` xeqi`a mzaexrzäìøòì éeàøäxeqi` ea jiiyy xac - ¨¨§¨§¨

meyn ezaexrz z` xqe` dlxr,äìøòoca ipenixe jxt ifeb` mde ¨§¨
,zenezq oii ly zeiageeíøkä éàìëì éeàøäea jiiyy xace - ¨¨§¦§¥©¤¤

meyn ezaexrz z` xqe` mxkd i`lk xeqi`,íøkä éàìkmde ¦§¥©¤¤
xz itlig ,zenezq zeiagly zexkke zipei zrlc ,aexk iglw ,oic

.ziad lra
:xi`n iax zhiy xe`iaa mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîzéàå§¦§©

dìò,ef dpyn lr xn`pe ±,øîà ïðçBé éaøBkøcL úà'úBðnéì £¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨
'eðéðL,xi`n iax ly eixacazeliag mby xaqy xi`n iaxy epiidc ¨¦

mixeq`d mixacd lky xaeq epi` ,zaexrzd lk z` zexqe` ozlz
zaexrzd lk z` mixqe` ,oipna mze` mixkeny yiymilha mpi`e

mdly ,oipna mze` xeknl micitwn mleky mixac wx `l` ,aexa
e ,aexa milha mpi`e zeaiyg dpyiLé÷ì ïa ïBòîL éaø,øîBàìk' ©¦¦§¤¨¦¥Ÿ

BkøcL'eðéðL úBðnéìxi`n iaxy epiidc ,xi`n iax ly eixaca ¤©§¦¨¨¦
miyp` mpyi m` elit` ,oipna eze` mixken daxdy xac lky xaeq

.aexa lha epi` ,oipna exkenl micitwn mpi`ymixaeq minkge
mdy lirl epnipy mixacd zyy wxy meyn ,aexa lha ozlzy

.milha mpi` mnvr ipta ce`n miaeyg mixac
cn ,da dgzty dl`yd z` x`al `xnbd zxfeg dzr`l re

:mixykd migafa zeleqtd zendad milhaLéøì àçéðäLé÷ì ¨¦¨§¥¨¦
s` jkitl ,lha epi` ezepnl mc` ipa daxd jxcy xac lky xaeqd

,zelha opi` oipna mxknl daxd milibxy zendaïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
,lha epi` ezepnl mlek jxcy xac wxy xaeqd,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

opi` recn ok m`e ,oipna mxkenl mlek jxc oi` zenda `ld
.zelha

:`xnbd zayiin,àtt áø øîààpz éàä,epizpyn ly `pzd ± ¨©©¨¨©©¨
àeä úBòéö÷ àøèéìc àpzly `ziixaa `aend `pzd `ed ± ©¨§¦§¨§¦

,zerivw `xhiløîàc§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migaf(iriax meil)

äðùî
daxwdl zeie`xd miycw zendaa zwqer epiptly dpynd
lk zlqtp ote` dfi`a ,daxwdl zeie`x opi`y zendaa eaxrzpy

:oeict jiiy ote` dfi`ae ,zaexrzdíéçáfä ìkdaxwdl mie`xd ¨©§¨¦
úBúnä úBàhça eáøòúpLoaxw zyecwa zeyecwd zendaa ± ¤¦§¨§§©¨©¥

dzina mpice daxwdl zeleqty z`hgeaxrzpy F` ,ì÷ñpä øBLa§©¦§¨
,lwqdl oic ziaa epic xnbpe mc` bxdy micr eilr yiy xey ±

,d`pda xeq` `edyeléôàdnda daxrzpúçàdleqtàBaéøa- £¦©©§¦
,zexyk zenda mitl` zxyra,ïlek eúeîémiig ilray meyn ¨¨

dleqtd dndad z` aixwi `nye ,aexa milha mpi`e miaeyg
.daxwdl
eáøòúðmixyk migaføBLameyn daxwdl leqtdBa äcáòpL ¦§¨§§¤¤¤§¨
,äøéáòepiidcBàxeya £¥¨
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migaf(iyily meil)

:`xnbd dgecàîè óBò`nhn epi`yà÷ôð 'äìéáp'î ,äãeäé éaøì ¨¥§©¦§¨¦§¥¨¨§¨
déì,[z`f cnel `ed-]úìáð àäz ìBëé ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ¥§©§¨©¦§¨¥¨§¥¦§©

äòéìaä úéaà íéãâa äànèî àîè óBò,xedh ser zlapkãeîìz ¨¥§©§¨§¨¦©¥©§¦¨©§
øîBì(d ak `xwie)ìëàé àì äôøèe äìáð'df weqte ,'Da d`nhl ©§¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨

xaky oeike ,drilad ziaa dzlik`a z`nhnd ser zlapa xacn
df weqt `ay jgxk lr ,drilad zia z`neh lr xg` weqt xn`p
dlik`a dielz ef d`nehy `nh sera dliap z`neh oi`y yexcl

z`neh oi`y cnlle ,'da d`nhl' dliap lk`i `ly weqta xen`ke
d ziaa `l` drilaBøeqéàL éî`ed dlik`aìëàz ìa' íeMî ¦¤¦¦©Ÿ©
'äìéáðe ,dliap meyn xeq` ezzinay xedh ser epiideäæ àöéser - §¥¨¨¨¤
`nhBøeqéà ïéàLdlik`aíeMî àlà 'äìéáð ìëàz ìa' íeMî ¤¥¦¦©Ÿ©§¥¨¤¨¦

ìëàz ìa'ser,'àîèoeike .drilad zia z`neh dxn`p `l eay ©Ÿ©¨¥
ixd ,`nhi `ly `nh ser lr cnll zkxvp dpi` 'dtixh' daizdy

.drilad ziaa z`nhn dhgyy dtixhy cnll `a `ed
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc migaf(ipy meil)

dpyna `pzd :`xnbdéðz,df llka opic z` [dpey-]øãäåxg`le-] ¨¥§¨©
[oknLøôî.zehxta opic z` §¨¥

:epizpyn z` yxti cvik ax ixaca cer dpc `xnbdàz[`ea-] ¨
òîL,epizpyna epipy ,ax ixac lr zxg` `iyewìk ììkä äæ §©¤©§¨Ÿ

àîìLa .äòéìaä úéaà íéãâa ànèî Bðéà LãBwa Bìeñt äéäL¤¨¨§©¤¥§©¥§¨¦©¥©§¦¨¦§¨¨
mipaen dpynd ixac ±ïðçBé éaøìz`nhn dpi` xf zwilny xaeqd §©¦¨¨

,drilad ziaaééeúéàì 'ìk'[zeaxl-]øæs`y xnele ,wlny ¨§¦¥¨
z`nhn dpi` jkle ,cxz `l dzlr m`y oiprl `id dwiln ezwiln

drilad ziaa,áøì àlà'lk' ,llk dwiln dpi` xf zwilny xaeqd ¤¨§©
,éàî ééeúéàìxkfpy dn caln dleqt dwiln epivn `l ixdy §¦¥©

.drilad ziaa z`nhn dpi`y dpyna
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המשך ביאקר למס' זבחים ליקם שני עמ' ב



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

LiL øác ìkBait lr dxikn ea jiiyy ±,ïéðîmc` ipa aexy mbd ¨¨¨¤¤¦§¨
,lwyn e` cne` it lr eze` mixkeneléôàïðaøãaxaca - £¦¦§©¨¨

xzida axrzp m` ,opaxcn wx exeqi`y,ìéèa àìïkL ìëå Ÿ¨¥§¨¤¥
àúééøBàãaexeqi`y xaca -,dxezd onepi` xzida axrzp m` ¦§©§¨

.oipna eze` mixken minrty jka zeaiyg el yiy meyn ,lha
eze` mixkeny hrn yiy xac lky xaeqd `pzd z` d`ian `xnbd

:lha epi` oipna,àéðúcúBòéö÷ àøèéìmip`z ly `xhil lwyn - §©§¨¦§¨§¦
,lnfi`a zervewnd dnexz ly zeyaeindñøcLìebéò ét ìò- ¤§¨¨©¦¦

cgi mweaice mip`zd zqixcl cgeind lebr ilkaxir `l qxecde ,
mip`zd lrn `l` ,lebira didy dn mr dnexzd `xhil z`
,mqxce dnexzd ly zeyaid mip`zd z` gipd oileg ly zeyaid

,oirl zexkip eid dry dze`aemilebira df lebir axrzp dzre
,oileg zerivw ly mixg`BðéàåòãBéBæéàadñøc ìebéòz` - §¥¥©§¥¦§¨¨

.dnexzd `xhilqxcy ote`a okednexzd z`Bðéàå úéáç ét ìò©¦¨¦§¥
òãBéBæéàa.dñøã úéáçqxcy ote`a okeúøåek ét ìòlecb ilk - ¥©§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤
BðéàåòãBéBæéàa.dñøc úøåekiax ewlgp elld mipte`d zylya §¥¥©§¥©¤¤§¨¨

,ryedi iaxe xfril` iax zhiya dcedi iaxe xi`n,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥
y,øîBà øæòéìà éaølk ileyay ze`xhild lk mr cgie xg`n ©¦¡¦¤¤¥

cbpk oileg ly ze`xhil d`n mpyi ziage ziag lke lebire lebir
dnexz `xhild daxrzp `ly reciy it lr s` ,dnexz ly `xhild
wtqd llka mpi`e li`edy xnel mewn dide ,zepezgzd ze`xhila
znexza minkg eliwd mewn lkn ,xeqi`d z` lhal etxhvi `l

ep`e opaxcn `idy zexitúà ïéàBøze`xhildúBðBéìòälkay ¦¤¨¤§
zxeek e` ziag e` lebireléàkúBãeøt ïäzepezgzd ze`xhildn §¦¥§

,`iaeaxira zegpen `l` ef ab lr ef zegpen mpi`e ,eayåze`xhild §
úBðBzçzäcbpk d`n zeidl zepeilrd ze`xhill zetxhvn ©©§
e ,dnexzdúBìòîzelhane ±úBðBéìòä úà.zexeq`dòLBäé éaø ©£¤¨¤§©¦§ª©

,øîBàLé íàmilebird zaexrzaïéîet äàîmilebir ly zeit ± ¥¦¥¥¨¦
,dnexzd dqxcp eay lebir dt eze` caln ,xzid ly zerivw mdae

eìòéze`vnpd oileg ly zerivw mze`a dnexzd zerivw elhazi ± ©£
,milebird x`y itaåàì íàå,milebir d`n my oi` m`e ±lk §¦¨

ïéîetämilebird lyzaexrza mi`vnpd,ïéøeñàitlit lky ©¦£¦
,dnexzd dqxcp ea `ny wtqa lebiråoi`zepezgzd ze`xhild §

mle` ,wtqd llka mpi`y itl lhal zepeilrl zetxhvníéìeMä©©¦
milebird lk ly,ïéøzeî`xhild mda daxrzp `l i`cey meyn ¨¦

.dnexz ly,øîBà äãeäé éaøiaxl xfril` iax oia zwelgnd ef `l ©¦§¨¥
y `l` ,ryedi,øîBà øæòéìà éaøLé íàïéîet äàî íLcaln ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨¥¨¦

,dnexzd dqxcp eay lebir dt eze`eìòézerivw elhazi ± ©£

,mda dnexzdåàì íàå,milebir d`n my oi` m`e ±lkäze`xhil §¦¨©
a ze`vnpd'åëå ïéøeñà ïéîet.zexzen zepezgzd ze`xhildeéaø ¦£¦©¦

òLBäé,øîBàeléôàLéìL íLLïéîet úBàîdit cbpk oileg ly §ª©¥£¦¥¨§Ÿ¥¦
,dnexz lyeìòé àìmeyn ,mda dnexzd zerivw elhazie Ÿ©£

zepnil ekxcy xac lke ,oipna eze` mixkeny yi zerivw `xhily
.mlerl lha `l

dñøcdnexzd ly `xhillìebéòadaxd ea eidy lebird ileya ± §¨¨¨¦
,eagexl zexecq oileg ly ze`xhilBðéàåòãBéìebéòa íB÷î äæéàa §¥¥©§¥¤¨¨¦

,dñøcBàdðBôöìBà,dîBøãìeìòé ìkä éøáczerivw elhazie §¨¨¦§¨¦§¨¦§¥©Ÿ©£
itl ,llk zxkip dpi` dnexzd zxhil df ote`ay meyn ,dnexzd
xzei daeyg dpi` `linne ,diccv lkn oileg ly mip`za dwacpy

.dlha jkitl ,zepnil
yiy xacy ryedi iax zhiy dcedi iax itly `ziixaa x`ean
`ed dfd `pzdy `tt ax xaqe .lha epi` oipna eze` mixkeny
mpi` lwqpd xeye zeznd ze`hgy xn`y epizpyn ly `pzd
s` oipnay xack maiygdl zerivw `xhila xingdy myke ,milha
zeznd ze`hga xingd jk ,oipna zexknp mpi` minrt aexy it lr
mpi` minrt aexy it lr s` oipnay xack maiygdl lwqpd xeye

.oipna mixknp
:dpynd z` x`al ztqep zexyt` d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

eléôààîézlwqpd xeye zeznd ze`hgy zxne`d epizpyny £¦¥¨
,milha mpi`zxaeqzhiykïðaømixaeqe ryedi iax lr miwlegd ©¨¨

,milha mpi`e miaeyg oipna mze` mixken mleky mixac wxy
opi` zeleqtd zendady mrhdy ,epizpyn z` x`ale ayiil xyt`

meyn zexiyka zelihayå éáéLç íéiç éìòamzeaiyg zngnàì ©£¥©¦£¦¦§Ÿ
.éìèä§¦

zelha opi` zaexrzay zeleqtd zendad recn x`azp dzr cr
dnda lk xizp `l recn `xnbd zxxan dzr ,zexiykd aexa
:`xnbd dywn .aexd xg` dkild oicn zaexrzd on zyxetd

eäéépéî ãç áø÷ðe CBLîðåon dnda xg` dnda jeynp ± §¦§§¨¥©¦©§
,gafnd iab lr dpaixwpe ,zaexrzdàîéðåoicd z` dilr xn`pe - §¥¨

Léøôc ìkLéøt àaeøîoeike ,yxet `ed aexd on ,yxetd lk ± ¨§¨¦¥¨¨¦
dndad s`y zelzl yi ,daxwdl zeie`xd zenda md aexdy

.daxwdl zeie`xd zendad on `id zyxetd
:`iyewd lr `xnbd ddnzikey ici lrCBLîðon zenda ¦§

`ld ,aexd on eyxty meyn mze` xizdl ozip `di zaexrzd
,lwqpd xey e` dznd z`hgd mkezae xcra ze`vnp zendadyk

déì äåädidp xeqi`d -òeá÷,mdipia cnere £¨¥¨©
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oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

.ïéðî åá ùéù øáã ìëipa aexy zerivw ly ze`xhil oebk llk zepnil ekxcy lk

li`ed cgi lebird lk xkene lebira eze` oiqxec `l` oipna oixken oi` mc`

:oipna mxkenl cal ze`xhild oipeny minrte.ïðáøãá åìéôàådixeqi`c icina

il ekxce li`ed liha `l zerivw znexz oebk opaxcn`ziixe`ca y"k llk zepn

:'ipznc oaxw ileqt oebk.úåòéö÷ àøèéì
dnexz ly zeyiai mip`z ly `xhil lwyn

:revwn enyy ilka lnfi`a mrviwy

.ìåâéò ô"ò äñøãùlebr `ed ilk my

oiyrpe efa ef oiwacpe zerivw da oiqxece

:dpiab oirk lebir.éô ìòzi`xpy hwp `wec

:mipirl.òåãé ïéàålkae xq`p ilk it dfi`

zaxern dnexzd oi`y dil hiyt zepezgzd

iax :xeqi`d wtqa mcal oinetd `l` oda

`"xc `ail` `da ibilt dcedi iaxe xi`n

:ryedi 'xe.úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåø
ly milk 'w ly oinet 'w o`k oi`y t"r`

'epezgzde xeqi`d lhal xeqi`d cal xzid

zepeilrd mr sxhvdl wtqd llka opi`

zepezgzd ze`xhil lk z` oi`ex olhal

zaxern efe zecext milkd lkay zepeilrde

z` zelrdl zetxhvn zepezgzde oleka

:mete met lkay zepeilrdïéîåôä åàì íàå
.ïéøåñàoi` wtqd llka opi`y zepezgzdy

:oinetd zelrnïéîåô úåàî 'â íù ùé åìéôà
.åìòé àì:liha `l zepnil ekxcy lkcäñøã

.'åë íå÷î äæéàá òãåé åðéàå ìåâéòádaxde agx ilkdy mileyd mewna dqxcy

:eagxl zexecq ze`xhil.åìòé ìëä éøáãqxcpy dipira dixeqi`l dizile li`ed

b"d :llk oipnay xac o`k oi` cvd one dhnlne dlrnln zexg`a wacpeêùîðå
.'åë áéø÷ðå åäééðéî ãçå ãçopikxte :`ed `aexn `nip cge cg lkae cg` cg` mlhi

.äéîúá êùîðre reaw xeqi`d el ded `d xcrd jezn cg` cg` mgwi rnyncne

ebl la` wxefl hxt el ax`en (.hr sc) oixcdpqa ol `niiwe mdipia
ìëã
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î"ølk n"xl ozlz iliag iab lirl xn`c l"xl dniz .'ek xne` xfril` iax xne`

ekxcy lk `iedc b"r`c dlha zerivw `xhilc xaqw diteb n"xc `iyw ekxcy

dnexz `l` ycwn ekxcy lk l"x xn` `lc rnyn (.`t zenai) lxrd 'ta edin

k"` opaxc dfd onfa dnexz m` z"`e `l opaxcn `idc dfd onfa dnexza la` `ziixe`c

opaxc inp mxkd i`lk k"` ux`d zyecw dlha

cg `ed mxkd i`lkc l"ie ekxcy lk ipz i`n`e

did ux`d zyecw dlha `l m`c opaxc

dlhac cg opaxc izxz `kd la` 'ziixe`c

`lc opaxcn mip`z znexzc cere ux`d zyecw

p"` xdvie yexiz obc `l` `ziixe`cn aiigin

ekxcy lk xne` n"x didy eyexit ikd lirlc

lk `ziixe`cac oeike `ziixe`cn ycwn zepnil

z` opaxca ycwiy `ed oic ycwn ekxcy

p"` mxkd i`lk ly ozlz iliag oebk ekxcy

b"r` d`pd xeqi` oda yiy oeik mxkd i`lk

`ziixe`cn enk xeng ux`d zyecw dlhac

xninl ira ikid (.i sc) dlibnc w"tae z"`e

dzryl dyciw dpey`x dyecw `"x xaqwc

diteb ryedi iaxc cere `al cizrl dyciwe

dlha `l xaqw `nl` ikd `icda mzd xn`w

`xhilc ryedi iaxl ikide ux`d zyecw

'xlc yxtl oileki epiide l"xl dlha zerivw

`xhil n"ne dlha `l ux`d zyecw ryedi

opaxc mip`z znexzc meyn dler zerivw

zelrn zepezgzdy xnel da eliwd df mrhnc

(.`t zenai) lxrd wxta rnync `de lebird lka eaxrzp `ly t"r`e zepeilrd z`

ip` `lde l"x xn`wc dler oilebira lebir did `l `ziixe`c dfd onfa dnexz i`c l"xl

xaq ryedi 'x `lde `id dgked dfi`e opaxc dnexz `l` dler oilebira lebir dpey

xaeq ikd 'it`e ux`d zyecw y"ke dlha `l ziad zyecwc zia oi`y t"r` oiaixwn

lk xaqc n"xe mixac 'e `l` ycwn `lc xeaqi ryedi 'xc xnel yie lhae dler lebirc

znexza epiid b"d (y"fb) lxrd wxt mzd wgeca l"i p"` `da dizeek xaq `l ekxcy

dxt zkqna opzc mixekiaa ixii`c dnexz mzq epivne mip`za `ziixe`c iedc mixekia

py dnexz ly dliac (b"n) `"i 't`yep zngn eteb `nhp cin mc` dlhpyk 'it dzin aiig dlke`de mi`nh mind dxedh oia d`nh oia dviak yi m` dlk`e dlhp z`hg inl dlt

mixekiaa elit` dler oilebira lebirc `dn l"x wcwcn p"de ixiin mixekia znexzac xn`p `l m` opaxc zexit znexzc dnexz mzqa dzin aiig dlke`d zeidl `"`e z`hg in

el oi`y t"r` dneg el xy` (:b sc) dlibna mzd yixcck dlha `lc ryedi 'x xn`w ziad zyecw oebk zevigna dielzd dyecw oiprlc wlgl yi `l` df `ed wgece `ziixe`c

:(i`n d"c .`q sc) miycw iycw wxta lirl izyxity enk [lirl inp] wlgl jixv oke okl mcew el dide eiykrúåðåúçúäåeliwd renic wtqa opi`y t"r` .zepeilrd z` zelrn

mzdc inc `l zepald z` zelrn zexegyd oi`e zexzen zexegyd zexeq` zepal zexegye zepal jezl dltpy dpal dp`z (h"n) c"ta zenexz 'qna opzc `de opaxc zexit znexza

:zepal jezn zexkip zexegyd mlerly renic wtqa zeidl zeie`x zexegyd opi`éáø`dc `edy lka xqe` ilin lk elit` oipnay xac `ixi` i`n dcedi 'xl z"`e .'ek xne` dcedi

oihib) oiwfpd 'ta oke inp ilin lk elit` oca ipenix i"x hwpc onwl oke elri i`n` elri dcedi iaxl lkd ixac ipzwc inp `tiqae liha `l epina oinc oiwxita onwl dcedi 'xl dil 'irny

z"x xne`e d`ne cg`a rnecnd z` oilrn xne` dcedi iax (:`nw zay) lhep 'ta opz cere dcedi 'xl liha `l epina oin `de i`n` dcedi iax ixac elri bbeya ervtzpe eltp (:cp

'xl liha `l oihga oihgc (:gl sc) dvia seqa 'ixn`c `de `ed axrznd xacc onwl dpin silic xiryd mce xtd mcc `inec gl xaca `l` `edy lka epina oin dcedi x"` `lc

eltp oihiba 'iqxb `le ixiin gnwa i`ce `l` iccdn ixkpin `d i`n`e epin epi`ya oin iedc meyn lhac mzd xn`w oixerya oihg iabc rcz axrznd xac iedc ixiin gnwa dcedi

wlq dfa df oaxre obfny dnexz ly cg`e oileg ly cg` zeqek 'a (:br sc) f"r seqa opgei x"`c `d z"x yxtn df oiprae yaia `l` gla ixiin `lc ervtzpe eltp `l` ervtzpe zbl

opgei x"`c `de edyna epinac n"y `l` dnexzd lhal epin epi`yl riiqi inp epin k"` d`ne '`a dler dnexzc oeik dil `iywe elhane eilr dax epin epi`ye epi`y enk epin z`

a epina dxezay oixeqi` lkc (:br sc) mzdexeqi` jk exzidkc lahc `nrh mzd yxtnc `ed `nrh cgac oeikc `id lah llkac meyn dnexz aiyg `le jqp oiie lahn ueg mrh ozep

`lc evnwp `ly zegpn izy (.bk zegpn) dax unewdc 'ipzne yai xaca d`ne cg`a dler dnexzc `zkec lkae dxeqi` ok dziilrk dnexz oicd `ede ixkd z` zxhet zg` dhigc

(.bk my) dax unewda dhegya dliapc `idde zygxne zagne xepz dt`na `le gl xaca ixnbl axrzpy ixii` zleq zgpna dcedi 'xk mzd opinwenc `laihl mixiy dil ilhan

oileg 'wl dltp m`c (.`k sc) mzd 'ixn`c oi`nh oileg dpezgzde dpeilrd zba dxaypy dnexz ly ziagc (.eh sc) migqtc `iddn z"xl dywd i"vpltn aeh mei x"de dgenipya

`ipz cere epnn xzei axrzn gl oi`c dqira eltpy dnexz lye oileg ly xe`yc `iddn zeywdl leki did ok enky d`xpe d`ne cg`a dler gl 'it`c `nl` `nhze cxz lkd ixac

oileg jezl dltpa d`ne '`a dler dnexzc `dc uxize yail gl oia welig oi` i`cec z"x ea xfge oixekr oibel 'w jezl ltpy lelv oii bel dnexz d`q wxt `ztqeza dnexz zkqna

o`nk opgei 'x dl xaqw dnexz zeyril mdl xyt`c oipwezn opi`y oileg ly '`e dnexz ly '` zeqek 'ac `idde dnexz epiidc lhak zeidl oileg epiidc lhanl xyt` i`c oipwezn

dnexzl dl xyt` `le odilr oiwyn my oi` igixq ikl oiwync 'ilf` lha xza c"nl w"l (.`k sc) migqtc `idde epina oin iede opilf` lhan xza (:bk sc) dax unewda xn`c

myc oeik epina oin iedc dnexzl leah epi`y laha dnexzl leah lah ltpy l"ie lah eyriy oilegd epiidc lhanl `"` `d dl zgkyn ikid edyna epina lahe z"`e oileg dyrizy

ikdl opiz`c `zyde dlr ileyzi`l xyt`c milra cia dnexzl dcerae oipwezn oileg jezl ltp p"` ziad ipt d`x `ly laha ziad ipt d`xy lah p"` mdipy lr mdilr lah

'xl dil zi`c `iig 'xk (.`k sc) migqtc `idd z"xk `nw uexizl l"i cere odk cia dnexza migqtc `idde milra cia dnexzc oebke oipwezn oilega zeqek 'ac `idd inewe`l `ki`

gken p"dc `iig iaxk `lc opgei iax la` 'qa edl ibq `lc d`ne cg` oiprl epina oin oiaeygy t"r` edyn oiprl epin epi`ya oin mzd aiyg ikdle efa ef zelha dhegye dlap dcedi

elit`e `iig iaxk `lc `ied lhan xza lif`c `cqg axl (my f"b) dax unewda qxhpewa yxit mc lhan mc oi`c dpyn `idde `iig 'xc edl zi` r"k e`lc (:bk zegpn) dax unewda

oiwxita onwl milbx in lhan milbx in oi`e wex lhan wex oi`c `idd `aeh `ki`c d`xp lha xza lif`c `pipg iaxl
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ïkL ìëå ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà ,ïéðî Ba LiL øác ìk̈¨¨¤¥¦§¨£¦¦§©¨¨Ÿ¨¥§¨¤¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

שאינה  לתעמולה  חזקה  הק'  נשיאנו  רבותנו  פתגם  ידוע  פגע,  ולא  נגע  לא  אשר  אודות...  במ"ש 

חוזרת ריקם, ובודאי אם עדיין לא ניכר בחוץ אבל בודאי שנגע ופגע, וזה עצמו מגדיל השתדלותו של הנ"ל 

לכסות ולהעלים שלא יראה החוצה בכדי שלא ימשיכוהו עי"ז עוד יותר ויותר למקום שם הוא שייך באמת, 

ומזה הוראה אשר אף כי באופן דיפלומטי )מפני יראתו של הנ"ל האמורה( יש לעוררו מזמן לזמן ומה טוב 

בעקיפין ומן הצד, וק"ל, על עניני התורה ומצות וגם עניני חסידות.

בודאי אף שאינו מזכיר עד"ז משתדל ככל האפשרי לטובת "אחי תמימים, אשר ברשל"צ, ויה"ר 

אשר גם בזה תהי' הצלחה מופלגה ועוד יותר מאשר עד עתה.

בברכה לבשו"ט תכה"י.



קעג oifge` mipy` cenr br sc ± oey`x wxtzereay

.ïéðî åá ùéù øáã ìëipa aexy zerivw ly ze`xhil oebk llk zepnil ekxcy lk

li`ed cgi lebird lk xkene lebira eze` oiqxec `l` oipna oixken oi` mc`

:oipna mxkenl cal ze`xhild oipeny minrte.ïðáøãá åìéôàådixeqi`c icina

il ekxce li`ed liha `l zerivw znexz oebk opaxcn`ziixe`ca y"k llk zepn

:'ipznc oaxw ileqt oebk.úåòéö÷ àøèéì
dnexz ly zeyiai mip`z ly `xhil lwyn

:revwn enyy ilka lnfi`a mrviwy

.ìåâéò ô"ò äñøãùlebr `ed ilk my

oiyrpe efa ef oiwacpe zerivw da oiqxece

:dpiab oirk lebir.éô ìòzi`xpy hwp `wec

:mipirl.òåãé ïéàålkae xq`p ilk it dfi`

zaxern dnexzd oi`y dil hiyt zepezgzd

iax :xeqi`d wtqa mcal oinetd `l` oda

`"xc `ail` `da ibilt dcedi iaxe xi`n

:ryedi 'xe.úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåø
ly milk 'w ly oinet 'w o`k oi`y t"r`

'epezgzde xeqi`d lhal xeqi`d cal xzid

zepeilrd mr sxhvdl wtqd llka opi`

zepezgzd ze`xhil lk z` oi`ex olhal

zaxern efe zecext milkd lkay zepeilrde

z` zelrdl zetxhvn zepezgzde oleka

:mete met lkay zepeilrdïéîåôä åàì íàå
.ïéøåñàoi` wtqd llka opi`y zepezgzdy

:oinetd zelrnïéîåô úåàî 'â íù ùé åìéôà
.åìòé àì:liha `l zepnil ekxcy lkcäñøã

.'åë íå÷î äæéàá òãåé åðéàå ìåâéòádaxde agx ilkdy mileyd mewna dqxcy

:eagxl zexecq ze`xhil.åìòé ìëä éøáãqxcpy dipira dixeqi`l dizile li`ed

b"d :llk oipnay xac o`k oi` cvd one dhnlne dlrnln zexg`a wacpeêùîðå
.'åë áéø÷ðå åäééðéî ãçå ãçopikxte :`ed `aexn `nip cge cg lkae cg` cg` mlhi

.äéîúá êùîðre reaw xeqi`d el ded `d xcrd jezn cg` cg` mgwi rnyncne

ebl la` wxefl hxt el ax`en (.hr sc) oixcdpqa ol `niiwe mdipia
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î"ølk n"xl ozlz iliag iab lirl xn`c l"xl dniz .'ek xne` xfril` iax xne`

ekxcy lk `iedc b"r`c dlha zerivw `xhilc xaqw diteb n"xc `iyw ekxcy

dnexz `l` ycwn ekxcy lk l"x xn` `lc rnyn (.`t zenai) lxrd 'ta edin

k"` opaxc dfd onfa dnexz m` z"`e `l opaxcn `idc dfd onfa dnexza la` `ziixe`c

opaxc inp mxkd i`lk k"` ux`d zyecw dlha

cg `ed mxkd i`lkc l"ie ekxcy lk ipz i`n`e

did ux`d zyecw dlha `l m`c opaxc

dlhac cg opaxc izxz `kd la` 'ziixe`c

`lc opaxcn mip`z znexzc cere ux`d zyecw

p"` xdvie yexiz obc `l` `ziixe`cn aiigin

ekxcy lk xne` n"x didy eyexit ikd lirlc

lk `ziixe`cac oeike `ziixe`cn ycwn zepnil

z` opaxca ycwiy `ed oic ycwn ekxcy

p"` mxkd i`lk ly ozlz iliag oebk ekxcy

b"r` d`pd xeqi` oda yiy oeik mxkd i`lk

`ziixe`cn enk xeng ux`d zyecw dlhac

xninl ira ikid (.i sc) dlibnc w"tae z"`e

dzryl dyciw dpey`x dyecw `"x xaqwc

diteb ryedi iaxc cere `al cizrl dyciwe

dlha `l xaqw `nl` ikd `icda mzd xn`w

`xhilc ryedi iaxl ikide ux`d zyecw

'xlc yxtl oileki epiide l"xl dlha zerivw

`xhil n"ne dlha `l ux`d zyecw ryedi

opaxc mip`z znexzc meyn dler zerivw

zelrn zepezgzdy xnel da eliwd df mrhnc

(.`t zenai) lxrd wxta rnync `de lebird lka eaxrzp `ly t"r`e zepeilrd z`

ip` `lde l"x xn`wc dler oilebira lebir did `l `ziixe`c dfd onfa dnexz i`c l"xl

xaq ryedi 'x `lde `id dgked dfi`e opaxc dnexz `l` dler oilebira lebir dpey

xaeq ikd 'it`e ux`d zyecw y"ke dlha `l ziad zyecwc zia oi`y t"r` oiaixwn

lk xaqc n"xe mixac 'e `l` ycwn `lc xeaqi ryedi 'xc xnel yie lhae dler lebirc

znexza epiid b"d (y"fb) lxrd wxt mzd wgeca l"i p"` `da dizeek xaq `l ekxcy

dxt zkqna opzc mixekiaa ixii`c dnexz mzq epivne mip`za `ziixe`c iedc mixekia

py dnexz ly dliac (b"n) `"i 't`yep zngn eteb `nhp cin mc` dlhpyk 'it dzin aiig dlke`de mi`nh mind dxedh oia d`nh oia dviak yi m` dlk`e dlhp z`hg inl dlt

mixekiaa elit` dler oilebira lebirc `dn l"x wcwcn p"de ixiin mixekia znexzac xn`p `l m` opaxc zexit znexzc dnexz mzqa dzin aiig dlke`d zeidl `"`e z`hg in

el oi`y t"r` dneg el xy` (:b sc) dlibna mzd yixcck dlha `lc ryedi 'x xn`w ziad zyecw oebk zevigna dielzd dyecw oiprlc wlgl yi `l` df `ed wgece `ziixe`c

:(i`n d"c .`q sc) miycw iycw wxta lirl izyxity enk [lirl inp] wlgl jixv oke okl mcew el dide eiykrúåðåúçúäåeliwd renic wtqa opi`y t"r` .zepeilrd z` zelrn

mzdc inc `l zepald z` zelrn zexegyd oi`e zexzen zexegyd zexeq` zepal zexegye zepal jezl dltpy dpal dp`z (h"n) c"ta zenexz 'qna opzc `de opaxc zexit znexza

:zepal jezn zexkip zexegyd mlerly renic wtqa zeidl zeie`x zexegyd opi`éáø`dc `edy lka xqe` ilin lk elit` oipnay xac `ixi` i`n dcedi 'xl z"`e .'ek xne` dcedi

oihib) oiwfpd 'ta oke inp ilin lk elit` oca ipenix i"x hwpc onwl oke elri i`n` elri dcedi iaxl lkd ixac ipzwc inp `tiqae liha `l epina oinc oiwxita onwl dcedi 'xl dil 'irny

z"x xne`e d`ne cg`a rnecnd z` oilrn xne` dcedi iax (:`nw zay) lhep 'ta opz cere dcedi 'xl liha `l epina oin `de i`n` dcedi iax ixac elri bbeya ervtzpe eltp (:cp

'xl liha `l oihga oihgc (:gl sc) dvia seqa 'ixn`c `de `ed axrznd xacc onwl dpin silic xiryd mce xtd mcc `inec gl xaca `l` `edy lka epina oin dcedi x"` `lc

eltp oihiba 'iqxb `le ixiin gnwa i`ce `l` iccdn ixkpin `d i`n`e epin epi`ya oin iedc meyn lhac mzd xn`w oixerya oihg iabc rcz axrznd xac iedc ixiin gnwa dcedi

wlq dfa df oaxre obfny dnexz ly cg`e oileg ly cg` zeqek 'a (:br sc) f"r seqa opgei x"`c `d z"x yxtn df oiprae yaia `l` gla ixiin `lc ervtzpe eltp `l` ervtzpe zbl

opgei x"`c `de edyna epinac n"y `l` dnexzd lhal epin epi`yl riiqi inp epin k"` d`ne '`a dler dnexzc oeik dil `iywe elhane eilr dax epin epi`ye epi`y enk epin z`

a epina dxezay oixeqi` lkc (:br sc) mzdexeqi` jk exzidkc lahc `nrh mzd yxtnc `ed `nrh cgac oeikc `id lah llkac meyn dnexz aiyg `le jqp oiie lahn ueg mrh ozep

`lc evnwp `ly zegpn izy (.bk zegpn) dax unewdc 'ipzne yai xaca d`ne cg`a dler dnexzc `zkec lkae dxeqi` ok dziilrk dnexz oicd `ede ixkd z` zxhet zg` dhigc

(.bk my) dax unewda dhegya dliapc `idde zygxne zagne xepz dt`na `le gl xaca ixnbl axrzpy ixii` zleq zgpna dcedi 'xk mzd opinwenc `laihl mixiy dil ilhan

oileg 'wl dltp m`c (.`k sc) mzd 'ixn`c oi`nh oileg dpezgzde dpeilrd zba dxaypy dnexz ly ziagc (.eh sc) migqtc `iddn z"xl dywd i"vpltn aeh mei x"de dgenipya

`ipz cere epnn xzei axrzn gl oi`c dqira eltpy dnexz lye oileg ly xe`yc `iddn zeywdl leki did ok enky d`xpe d`ne cg`a dler gl 'it`c `nl` `nhze cxz lkd ixac

oileg jezl dltpa d`ne '`a dler dnexzc `dc uxize yail gl oia welig oi` i`cec z"x ea xfge oixekr oibel 'w jezl ltpy lelv oii bel dnexz d`q wxt `ztqeza dnexz zkqna

o`nk opgei 'x dl xaqw dnexz zeyril mdl xyt`c oipwezn opi`y oileg ly '`e dnexz ly '` zeqek 'ac `idde dnexz epiidc lhak zeidl oileg epiidc lhanl xyt` i`c oipwezn

dnexzl dl xyt` `le odilr oiwyn my oi` igixq ikl oiwync 'ilf` lha xza c"nl w"l (.`k sc) migqtc `idde epina oin iede opilf` lhan xza (:bk sc) dax unewda xn`c

myc oeik epina oin iedc dnexzl leah epi`y laha dnexzl leah lah ltpy l"ie lah eyriy oilegd epiidc lhanl `"` `d dl zgkyn ikid edyna epina lahe z"`e oileg dyrizy

ikdl opiz`c `zyde dlr ileyzi`l xyt`c milra cia dnexzl dcerae oipwezn oileg jezl ltp p"` ziad ipt d`x `ly laha ziad ipt d`xy lah p"` mdipy lr mdilr lah

'xl dil zi`c `iig 'xk (.`k sc) migqtc `idd z"xk `nw uexizl l"i cere odk cia dnexza migqtc `idde milra cia dnexzc oebke oipwezn oilega zeqek 'ac `idd inewe`l `ki`

gken p"dc `iig iaxk `lc opgei iax la` 'qa edl ibq `lc d`ne cg` oiprl epina oin oiaeygy t"r` edyn oiprl epin epi`ya oin mzd aiyg ikdle efa ef zelha dhegye dlap dcedi

elit`e `iig iaxk `lc `ied lhan xza lif`c `cqg axl (my f"b) dax unewda qxhpewa yxit mc lhan mc oi`c dpyn `idde `iig 'xc edl zi` r"k e`lc (:bk zegpn) dax unewda

oiwxita onwl milbx in lhan milbx in oi`e wex lhan wex oi`c `idd `aeh `ki`c d`xp lha xza lif`c `pipg iaxl
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`oifgeקעד mipya cenr br sc ± oey`x wxtzereay

:inc dvgn lr dvgnk reaw lkc.åãééðéðã åäðéùáëðiedil `lc ecepiy mze` seki

:reaw.åáø÷éå úçà úáá íéðäë 'é åàáé àîù äøéæâ àáø øîàjzrc `wlq `w

mipdk 'i e`eai aex mde 'i ehgyy cr cg` cg` mgwiy xg` `nyl yiigc `zyd

`aex aixwc gkzy`c `zyde mvnvl xyt`e cg`k odixeni` exihwie odinc ewxfie

`aexa `xeqi` yginl `ki`e zg` zaa

aixwne cg cg jiyn ik `nlyac dizi`

aixwc cg lkc xninl `ki` `nw `nw

ipda d`pd ixeqi`e yixt `aexn xzida

`zyd la` diabl `aex eedc `ed iyiitc

`aex iyiitc ipd eed `l iccd ik iaxwc

:ediiabl.àøéñà àñéâî äúòî àìàxnelk

ecal cg` cg` egwle ekyny xg`n ike

yixt `aexnc xn`c cg lkc cepcipae

xyk `edy dwfga qibna onc lawe ohgye

aex zeidl oihegyd oitxhvne mixfeg

ipyne :xq`idleíåùîíéðäë 'é åàáé àîù
.åç÷éå úçà úááoeike zaexrzd jezn

`xeqi`c yginl `ki` iccd ik iqkp `aexc

:dizi` `aexa.äì úçëùî éî úçà úááå
zaa xninl `ki` dxhwde dwixf `nlya

melk iciipe edpiyakc oeik dgiwl la` zg`

secxl jixv `lc ozgiwl mvnvl xyt`

:cg` lk biydleäøéæâ àáø øîà àìà
.òåá÷ íåùîjyninl iz` `nlc

reaw l"dc iciip `l ik cge cg edpiaqinle

jnqinl `kile inc dvgn lr dvgnke

:yixt `aexcn xninle.éöøî àì áéø÷î éà
zrya `ziixe`cn l"p) opaxcn dil igci`c

on oiiegc edl eede `zeriaw meyn opax dia exfbe iciipc cr efg `l `zeriaw

xn` 'xe (xfeg oi` aeye egcpe li`ed oixeq` seqal exked elit` 'ipzne dxezd

lk xeqi`d xkip k"` `l` dvgn lr dvgnk dxezd on oic epi` reaw i`dc il

itli xkpinc cg`c ebnc) odyoday oixykdy t"r`e d`xpe xfeg epi` aeye (dl '

oda oiaxernd oileqtd zngn dlgzkl aixwdln dgcpe li`ed daxwdl oiie`x

:oileqtk edl dedc [hi ixnbl egcp.äìåòá äáøòúðù úàèçzilc ipzw zetera

mikqpde zegpnd wxta zegpna opixn`ck serl oeict oi`y diirxa `zpwz edl

:(:w sc).ìåñô äöçîå øùë äöçî`axl `zaeize dhnl dpaixwie z`hg `iane

aixwz `l dil 'ixn` ikelni`l iz` eli` `kd `dc xyk dvgn ipzwc `dn

aixwde jlnp `l ike exiag zpwz iptn micia df leqtl mipyn oi`y ezeni ipzwck

:evxi oixiykd p"de xyk `zkldk ieyrdc ipzw.ã"îë àädcedi iax `zbelt

:(:cq sc) `nei xcqa `id opaxe.ò"ëìã ïéèåçù éøäåmiig ilraa ibiltc jpd lk

:oigcipc oihegya ecen.ïðúåixa`e men lra ixa` 'ek y`xd axw m` 'ipzna

on cg` aixwd da jlnpy mcew m` xne` `"x eaxrzpy daxd zeninz zeler

oey`x axwy eze`a `xeqi` opilzc dlgzkl 'it`e miy`xd lk eaxwi miy`xd

epzz `l dy`e aizkc aixwz `l l"` ikelni`l `yixa iz` eli`c `kd `de

:egci 'ixn` `le iyixtc jpd opixykn jilni` `l ike (ak `xwie) mdnàåä
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edlek mc lhan mc oi` dcedi x"`c dnda mca axrzpy (:ft sc oileg) ieqk mc iabe

oilegk zeidl xyt`c miycw mcl inc `lc `pipg iaxl elit` dfk zeidl dfl `"`

oilegk ezyecwn `vi zg` dlil oiliykc (:bk zegpn) dax unewda qxhpewa 'ity enk

(.w oileg) dypd cib 'ta xn`c `iig iaxk `lc `cqg axl q"ydc `nzq dileke

lk zxqe`e dliap ziyrp dnvr dkizg

sc my) dlya rexf iabe dcedi iaxl zekizgd

dcedi 'xl [`l`] `kxvp `l xn`wc (:gv

(:hv my) xiv iabe liha `l epina oin xn`c

`de jixte miz`na exeriy dcedi iax xn`wc

['ek ip`y ipyne] lha `l epina oin dcedi x"`

dcedi 'xl lha `l epina oinc dviac `idde

mc oi`c (:`r sc) dcpa opixn`c dqeaz mce

r"v `pipg iaxl elit`e dcedi iaxl mc lhan

`iig iaxk `lc iz`ady jpdn yiy d`xpc

gl oia wlgny z"x uexiz ayiil yi cere

'xl (.`k sc) migqtc `idd `iyw `le yail

oiie lah xn`w `nlr ilekc `ail` e`lc opgei

dcedi 'xc opaxlc opgei 'x dcenc edyna jqp

x`ya opaxck xaq opgei iax `l` mrh ozepa

`ziixa oke jqp oiie laha dcedi 'xke mixeqi`

`idd `zyde opgei iaxc dizeek `ipzc

e"wn lha epina oinc opaxk (my f"b) migqtc

xaca mi`pz ly zwelgn 'b `zyd `ki`e

wxta `ipzc `de opgei iaxc dizeek `ipz `dc

[lk] y"x xn` llk (.gp mixcp) wxid on xcepd

ziriay ixd el exn` 'ek oixizn el yiy xac

lk zxqe` ziriayd opze oixizn dl oi`y

epina ziriay exn` `l mdl xn` epina `edy

edl `xiaq mzdc jqp oiie lahn jxtinl ivn `le `l dlik`l la` xerial `l`

diaxc `d [dicic `d] uxiz oald wgvi x"de opina 'it` oiliha oixeqi` lkc opaxk

inp ikde dl xn`w l`ilnb oax meyn dcedi iax mc lhan mc oi`c onwlc `iddc

ipyc `idd yxtl cer yie dilr bilt `axc dyw (ok m`) (.hr sc) onwl iia` ipyn

edyna epinac meyn e`l dnexzd z` lhal minl oiriiqn oilegd oi`c `dc zeqek

`w miyya lhazdle miyya i`de d`ne cg`a i`dc meyn `l`dil riiqn `lc xn

lr oiax mind la` oileg ly oiie mind oia d`n `kilc oebke d`na epicc oeikc

oileg ly oiid xq`p did epi`y ink epin z` wlq opixn` e`l i`c miyy dnexzd

:miyya dnexzd lre oilegd lr miax mind oi`y xq`p lkd dide d`n `kilc meyn

åäðéùáëðåmewnn eyxit epipta `ly oebke .yixt `aexn yixtc lkc `nipe ociipipc

zeriaw mewna ogwl eli`k oixeq` eid epipta dyixtd dzid i`c reaw

xakr `z`e dvn ly zg`e ung ly oixeav ryzc (:h sc) migqtc `nw wxta gken oke

iab 'ixn` (.dv oileg) dypd cib wxtae inc dvgn lr dvgnk reaw lk 'ixn`c lwye

ixiin oixeaiv iabc `nrh epiide ieb cia `vnp elit` aexd xg` jld `vnpa zeiepg ryz

oeikc ociipipc edpiyakpe xn`w jkle zeriaw mewna wtqd epl clepy onw xakr lwyca

(:ct sc) `neic `xza wxta opixn` inp ikde yixt `aexn opixn` oreaiw mewnn e`viy

:oigwtn oi` zxg` xvgae oigwtn xvg dze`ac odipia cg` l`xyie mieb dryz iab

àìàreawd on cg liwy i`c d`xp did reaw meyn xefbcn .reaw meyn `ax xn`

dxf dcear ly zrah jenqa ax xn`cn ok xnel `"` la` inc dvgn lr dvgnk reaw l"dc `kid lha `le `ed aeyg xacc oeikc yixt `aexn 'ixn` `le `ziixe`cn xeq`

xzidc daxc` i`n`e oixzen x`yde zin `xeqi`c 'ixn` ediipin cg zine `eaixa cg` [eaxrzpc] 'ipznac dicicl inp rnyne olek exzed mil odn zg` dltpe zerah d`na daxrzpy

dlha dnexz oke rici `le axrzpy xg`n mixac dyy elit`e rici `lc oeik ilha `aexa `ziixe`cn ilin lkc `aexa ilha `ziixe`cnc meyn eliwdc `nrh epiid `l` zine ltp

:mnewna mireci mdly xeqi`de xziddy mieb ryze mircxtv ryze oixeav ryze zeiepg ryz oebk recid xaca `l` reaw lk jiiy `le d`ne cg`aäîáodka mixen` mixac

:lirl ipzc i`n lk` i`we jk ligzny `ed cg` wxt `l` mipiw zkqna jk diepy ef dpyn oi` .'ek jlnp
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זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

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

åoixcdpq zkqna epipy(.hr)yìkxeqi`dyòeá÷cnere,enewna §¨¨©
éîc äöçî ìò äöçîkzaexrzd z` mipc -xzid divg eli`k §¤¡¨©¤¡¨¨¥

xeqi` divgedxizdl xyt` i` ,zg` zg` yixtp m` s` `linne ,
.xzid zenda aex o`k oi`y oeik ,aexd on dyxity meyn

:xg` ote`a dl`yd z` `xnbd zx`anàlàzpeek dzid ef ¤¨
`l recn ,dywndeäðéLaëéðéãééðcefefiy ick mda wegcp - ¦§§¦§§¨§¦

mnewnn,cg` mewna reaw xeqi`d didi `l f`e exftzieàîéðå± §¥¨
,llkd z` dndae dnda lk lr xn`peLéøôc ìk,zaexrzd on ¨§¨¦

àaeøîxzid ly,Léøt.dpaixwie daxwdl zxzend `ide ¥¨¨¦
:`xnbd zvxzn(áø÷éð àì ïðaø øeîàc àzLä) ,àáø øîàmpn` ¨©¨¨©§¨§¨©¨¨Ÿ¦§©

jld' meyn zaexrzd on zyxetd dnda lk xizdl yi dxezd on
zngn dexq` minkg j` ,'aexd xg`,äøéæbànLekyniy xg`l §¥¨¤¨

,mehgyie zaexrzd on dnda xg` dndaeàáéíéðäk äøNòegwie ¨Ÿ£¨¨Ÿ£¦
zaexrzd aex mdy zendad zxyr ly mixeni`de mincd z`úáa§©

eáéø÷éå úçài` aexd mde xg`ne ,gafnd iab lr zg` zaa mze` ©©§©§¦
ex`yp dleqtd dndad ly mixeni`de mcdy zelzl xyt`
zenda mze` jezay yeygl yi `l` ,herind mr zaexrza
lr miaxw mileqt miycw e`vnpe ,dleqtd dndad dzid eaixwdy

.gafnd iab
:`xnbd dywndéì øîà,àáøì ïðaøî àeäääzòî àlàdz`y ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¤¨¥©¨

`vnp `ny zg` zaa mincd aex zwixfl eyyg minkgy yxtn
c jixacl `vei ,xeqi`d mdaàøéñà àñéâîekyn xaky xg`y ± §¦¨£¦¨

`aexn yixtc lk' oic cvn dexizde zaexrzd on zg` zg` egwle
`edy zwfga ea [miaxrn] miqibny ilka mcd z` elaiwe ,'yixt
`l aeye ,aex zeidl zehegyd lk ly mincd etxhvie exfgi ,xyk
ok xnel xyt` ike ,'yixt `aexn yixtc lk' ly xzid mcd lr `di
.oxzid lhazie xefgi 'aexd xg` jld' oicn zendad exzedy xg`y
zg` zg` myixtdl minkg exq`y mrhd `l` :`xnbd zvxzn

,maixwdleíeMîeyygyeàáé ànLúçà úáa íéðäk äøNò ¦¤¨¨Ÿ£¨¨Ÿ£¦§©©©
eç÷éåzg` zaa zaexrzd aex mdy zenda dxyr zaexrzd on §¦§

eqtzp ixdy dnda mey lr xzid lg `l oiicre xg`ne ,meaixwie
jeza z`vnp dleqtd dndady zelzl yi ,zg` zaa mlek eyxite

.daxwda zexeq` mde egwlpy zendad aex
:`xnbd dywnzenda dxyr zgiwl ikeúçà úáa íéðäk äøNòa©£¨¨Ÿ£¦§©©©

,øLôà éîxftzdl elgde zendad z` yaky ote`a xaecn `ld ¦¤§¨
dxyr qetzle mvnvl xyt` j`ide ,[lirl x`eank] mnewnn

.zg` zaa exftzpy zenda
:xg` ote`a xeqi`d mrh z` `xnbd zx`an,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

,aexd on mzyxtd ici lr zendad z` xizdl `ly exfb minkg
íeMîmewnn ef xg` efa zendad z` lehil `eai `ny eyygy ¦

dòeá÷lk oicn zexeq` zendad lk f`e ,mnewnn mcipiy ilan ¨©
.dvgn lr dvgnk reaw

:dvxn epaxw maixwde zg` zg` myixtde xara m` dpc `xnbd
,àáø øîàïðaø éøîàc àzLäminkg exn`y xg`l dzr ± ¨©¨¨©§¨§¨§¦©¨¨

zeie`xd zendaa lwqpd xey e` zeznd ze`hg eaxrzpyky
daxwdláéø÷ð àìexizd `le ,zaexrzay zendad on zg` s` Ÿ§¨¥

drya zaexrzd on zg` zg` mzyxtd ici lr elit` maixwdl
.zciip `idy(áéø÷) éàe xar[áéø÷î]zaexrzay zendad lk z` ¦©§¦
évøî àì.ezxtkl mixg` zepaxw `iadl jixve xtkn `l oaxwd ± Ÿ§©¥

:`ax ly eyecig lr dywn `xnbdäãeäé øa àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨©§¨
,àáøìmipw zkqna epipy(`"n `"t),mikixv zclei e` dafe afy §¨¨

dlerl zg` ,mzxdhl dpei ipa ipy e` mixez ipy ly ow `iadl
.z`hgl zg`emc zwixfn z`hg mc zwixf welgy ,my epipy cere

mc eli`e ,`xwiqd hegl zgzn gafnd lr wxfp z`hg mcy ,dler
xcqd z` dpiy m`e ,`xwiqd hegl lrn gafnd lr wxfp dler

jynda my epipy ,mnc zwixfa welig yie xg`ne .leqt oaxwd(a"n),
úàhçserdäìBòa äáøòúpL,serd zlera ±åokäìBòzler ± ©¨¤¦§¨§¨§¨§¨
serdúàhça äáøòúpL,serdeléôàdler e` z`hg daxrzp ¤¦§¨§¨§©¨£¦

àBaéøa úçàmitl` zxyra ±,mipiweúeîé,ïlekxn`py mrhdn ©©§¦¨¨
z`hgdy oeike ,milha mpi`e miaeyg miig ilray meyn ,epziibeqa

terd lk ly mnc wxfi ji`d aexa milha mpi` dlerd e``ld ,ze
,dlrnl dnc zwixfe dlerd `id `ny wtzqdl yi zg`e zg` lka

my jyndae .dhnl dnc zwixfe `id z`hg `ny e`(`"n b"t)

,dpynd zx`aníéøeîà íéøác änazeterd lk ezeniy ©¤§¨¦£¦
,zaexrzayïäëayCìîðmr bedpl eilr cvik le`yl `ae §Ÿ¥¦§¨

,mlek z` zindl eilry el mixne` f`y ,zaexrzdïäëa ìáà£¨§Ÿ¥
Cìîð ïéàLz` wxfe jld `l` ,ohtyn cvik le`yl `a `ly ± ¤¥¦§¨

.miwelg mipicd if` ,mncmipiwd lk z` gwl m`yeäìòîì ïàNò£¨¨§©§¨
,`xwiqd hegn dlrnl mnc z` wxfe ±øLk äöçî-dlerd ¤¡¨¨¥
,dxtike dxiyk dlrnl dwixfa dpicyìeñt äöçîez`hgde ± ¤¡¨¨

`iadl zekixv miypd okle ,dxtik `le dleqt dhnl dwixfa dpicy
.dxtkl zxg` z`hgmipiwd lk z` wxf m` okeähîìhegn §©¨

,`xwiqdøLk äöçîdxiyk dhnl dwixfa dpicy z`hgd ± ¤¡¨¨¥
,dxtikeìeñt äöçîe`le dleqt dlrnl dwixfa dpicy dlerde ± ¤¡¨¨

.dxtkl zxg` dler `iadl dkixve dxtikly mc wxf m` la`
úçàzeterd onå ähîìly mcúçàzeterd on,äìòîìïäéðL ©©§©¨§©©§©§¨§¥¤

,úBìeñtmeynLwtqd zngnøîBà éðàd `nyäáéø÷ úàhç §¤£¦¥©¨§¥¨
äìòîìdlrnl dnc aixwd -,dpick `lyähîì äáéø÷ äìBòå §©§¨§¨§¥¨§©¨

.dpick `ly
odkd `a did m` oicd xwirny it lr s`y ,ef dpyna x`ean `vnp

`l ,bedpl cvik jlndlmdipy mc z` wexfiy el mixne` epiid
epiid `l` ,dxiyk zg` `dz zegtd lkly ick dhnl e` dlrnl
m` mewn lkn ,dzina mpic zaexrzay zeterd lky el mixen
ycigy `ax lr dyw dzrne ,xtkl evxed maixwde jlnp `l odkd
`l zaexrzay zendad lk z` aixwd odkd m`y epizpynn oic

.xtkl day mixykd evxed
:`xnbd zvxzn[déì øîà] (àìà),dcedi xa `ped axl `ax ¨©¥

opaxe dcedi iax ewlgpy epivn xake xg`n ,zeywdl oi` ef dpynn
`nei zkqna(:cq)m`e mlerl egcip ,daxwdn egcipy miig ilra m`

xyt` df itle ,dvxed oaixwd m`e egcip `l e` ,dvxed `l oaixwd
c xnelàäzxaeq epizpyny ±øîàc ïàîkyíéiç éìòaegcipy ¨§©§¨©©£¥©¦

daxwdnïéçãð,mlerl,dvxed `l zendad z` aixwd m` jkitl ¦§¦
eàäzxaeq mipiw zpyne ±íéiç éìòa øîàc ïàîkexfge egcipy ¨§©§¨©©£¥©¦

daxwdl exykede,ïéçãéð ïðéà.dvxed onc z` wxf m` jkitl ¥¨¦§¦
ywn .`ax lr zeywdl dtiqen `xnbd:`xnbd déøämiig ilra £¥

ïéèeçL,mzhigy xg`l daxwdn elqtpyàîìò éleëìclkdy ± §¦¦§¥¨§¨
mda micenmiie`x eidpe exfgy it lr s` daxwdn elqtp m`y

md ixd daxwdlïéçãéð,mlerl ¦§¦
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קעה oifge` mipya cenr br sc ± oey`x wxtzereay

:inc dvgn lr dvgnk reaw lkc.åãééðéðã åäðéùáëðiedil `lc ecepiy mze` seki

:reaw.åáø÷éå úçà úáá íéðäë 'é åàáé àîù äøéæâ àáø øîàjzrc `wlq `w

mipdk 'i e`eai aex mde 'i ehgyy cr cg` cg` mgwiy xg` `nyl yiigc `zyd

`aex aixwc gkzy`c `zyde mvnvl xyt`e cg`k odixeni` exihwie odinc ewxfie

`aexa `xeqi` yginl `ki`e zg` zaa

aixwne cg cg jiyn ik `nlyac dizi`

aixwc cg lkc xninl `ki` `nw `nw

ipda d`pd ixeqi`e yixt `aexn xzida

`zyd la` diabl `aex eedc `ed iyiitc

`aex iyiitc ipd eed `l iccd ik iaxwc

:ediiabl.àøéñà àñéâî äúòî àìàxnelk

ecal cg` cg` egwle ekyny xg`n ike

yixt `aexnc xn`c cg lkc cepcipae

xyk `edy dwfga qibna onc lawe ohgye

aex zeidl oihegyd oitxhvne mixfeg

ipyne :xq`idleíåùîíéðäë 'é åàáé àîù
.åç÷éå úçà úááoeike zaexrzd jezn

`xeqi`c yginl `ki` iccd ik iqkp `aexc

:dizi` `aexa.äì úçëùî éî úçà úááå
zaa xninl `ki` dxhwde dwixf `nlya

melk iciipe edpiyakc oeik dgiwl la` zg`

secxl jixv `lc ozgiwl mvnvl xyt`

:cg` lk biydleäøéæâ àáø øîà àìà
.òåá÷ íåùîjyninl iz` `nlc

reaw l"dc iciip `l ik cge cg edpiaqinle

jnqinl `kile inc dvgn lr dvgnke

:yixt `aexcn xninle.éöøî àì áéø÷î éà
zrya `ziixe`cn l"p) opaxcn dil igci`c

on oiiegc edl eede `zeriaw meyn opax dia exfbe iciipc cr efg `l `zeriaw

xn` 'xe (xfeg oi` aeye egcpe li`ed oixeq` seqal exked elit` 'ipzne dxezd

lk xeqi`d xkip k"` `l` dvgn lr dvgnk dxezd on oic epi` reaw i`dc il

itli xkpinc cg`c ebnc) odyoday oixykdy t"r`e d`xpe xfeg epi` aeye (dl '

oda oiaxernd oileqtd zngn dlgzkl aixwdln dgcpe li`ed daxwdl oiie`x

:oileqtk edl dedc [hi ixnbl egcp.äìåòá äáøòúðù úàèçzilc ipzw zetera

mikqpde zegpnd wxta zegpna opixn`ck serl oeict oi`y diirxa `zpwz edl

:(:w sc).ìåñô äöçîå øùë äöçî`axl `zaeize dhnl dpaixwie z`hg `iane

aixwz `l dil 'ixn` ikelni`l iz` eli` `kd `dc xyk dvgn ipzwc `dn

aixwde jlnp `l ike exiag zpwz iptn micia df leqtl mipyn oi`y ezeni ipzwck

:evxi oixiykd p"de xyk `zkldk ieyrdc ipzw.ã"îë àädcedi iax `zbelt

:(:cq sc) `nei xcqa `id opaxe.ò"ëìã ïéèåçù éøäåmiig ilraa ibiltc jpd lk

:oigcipc oihegya ecen.ïðúåixa`e men lra ixa` 'ek y`xd axw m` 'ipzna

on cg` aixwd da jlnpy mcew m` xne` `"x eaxrzpy daxd zeninz zeler

oey`x axwy eze`a `xeqi` opilzc dlgzkl 'it`e miy`xd lk eaxwi miy`xd

epzz `l dy`e aizkc aixwz `l l"` ikelni`l `yixa iz` eli`c `kd `de

:egci 'ixn` `le iyixtc jpd opixykn jilni` `l ike (ak `xwie) mdnàåä
øîàã
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edlek mc lhan mc oi` dcedi x"`c dnda mca axrzpy (:ft sc oileg) ieqk mc iabe

oilegk zeidl xyt`c miycw mcl inc `lc `pipg iaxl elit` dfk zeidl dfl `"`

oilegk ezyecwn `vi zg` dlil oiliykc (:bk zegpn) dax unewda qxhpewa 'ity enk

(.w oileg) dypd cib 'ta xn`c `iig iaxk `lc `cqg axl q"ydc `nzq dileke

lk zxqe`e dliap ziyrp dnvr dkizg

sc my) dlya rexf iabe dcedi iaxl zekizgd

dcedi 'xl [`l`] `kxvp `l xn`wc (:gv

(:hv my) xiv iabe liha `l epina oin xn`c

`de jixte miz`na exeriy dcedi iax xn`wc

['ek ip`y ipyne] lha `l epina oin dcedi x"`

dcedi 'xl lha `l epina oinc dviac `idde

mc oi`c (:`r sc) dcpa opixn`c dqeaz mce

r"v `pipg iaxl elit`e dcedi iaxl mc lhan

`iig iaxk `lc iz`ady jpdn yiy d`xpc

gl oia wlgny z"x uexiz ayiil yi cere

'xl (.`k sc) migqtc `idd `iyw `le yail

oiie lah xn`w `nlr ilekc `ail` e`lc opgei

dcedi 'xc opaxlc opgei 'x dcenc edyna jqp

x`ya opaxck xaq opgei iax `l` mrh ozepa

`ziixa oke jqp oiie laha dcedi 'xke mixeqi`

`idd `zyde opgei iaxc dizeek `ipzc

e"wn lha epina oinc opaxk (my f"b) migqtc

xaca mi`pz ly zwelgn 'b `zyd `ki`e

wxta `ipzc `de opgei iaxc dizeek `ipz `dc

[lk] y"x xn` llk (.gp mixcp) wxid on xcepd

ziriay ixd el exn` 'ek oixizn el yiy xac

lk zxqe` ziriayd opze oixizn dl oi`y

epina ziriay exn` `l mdl xn` epina `edy

edl `xiaq mzdc jqp oiie lahn jxtinl ivn `le `l dlik`l la` xerial `l`

diaxc `d [dicic `d] uxiz oald wgvi x"de opina 'it` oiliha oixeqi` lkc opaxk

inp ikde dl xn`w l`ilnb oax meyn dcedi iax mc lhan mc oi`c onwlc `iddc

ipyc `idd yxtl cer yie dilr bilt `axc dyw (ok m`) (.hr sc) onwl iia` ipyn

edyna epinac meyn e`l dnexzd z` lhal minl oiriiqn oilegd oi`c `dc zeqek

`w miyya lhazdle miyya i`de d`ne cg`a i`dc meyn `l`dil riiqn `lc xn

lr oiax mind la` oileg ly oiie mind oia d`n `kilc oebke d`na epicc oeikc

oileg ly oiid xq`p did epi`y ink epin z` wlq opixn` e`l i`c miyy dnexzd

:miyya dnexzd lre oilegd lr miax mind oi`y xq`p lkd dide d`n `kilc meyn

åäðéùáëðåmewnn eyxit epipta `ly oebke .yixt `aexn yixtc lkc `nipe ociipipc

zeriaw mewna ogwl eli`k oixeq` eid epipta dyixtd dzid i`c reaw

xakr `z`e dvn ly zg`e ung ly oixeav ryzc (:h sc) migqtc `nw wxta gken oke

iab 'ixn` (.dv oileg) dypd cib wxtae inc dvgn lr dvgnk reaw lk 'ixn`c lwye

ixiin oixeaiv iabc `nrh epiide ieb cia `vnp elit` aexd xg` jld `vnpa zeiepg ryz

oeikc ociipipc edpiyakpe xn`w jkle zeriaw mewna wtqd epl clepy onw xakr lwyca

(:ct sc) `neic `xza wxta opixn` inp ikde yixt `aexn opixn` oreaiw mewnn e`viy

:oigwtn oi` zxg` xvgae oigwtn xvg dze`ac odipia cg` l`xyie mieb dryz iab

àìàreawd on cg liwy i`c d`xp did reaw meyn xefbcn .reaw meyn `ax xn`

dxf dcear ly zrah jenqa ax xn`cn ok xnel `"` la` inc dvgn lr dvgnk reaw l"dc `kid lha `le `ed aeyg xacc oeikc yixt `aexn 'ixn` `le `ziixe`cn xeq`

xzidc daxc` i`n`e oixzen x`yde zin `xeqi`c 'ixn` ediipin cg zine `eaixa cg` [eaxrzpc] 'ipznac dicicl inp rnyne olek exzed mil odn zg` dltpe zerah d`na daxrzpy

dlha dnexz oke rici `le axrzpy xg`n mixac dyy elit`e rici `lc oeik ilha `aexa `ziixe`cn ilin lkc `aexa ilha `ziixe`cnc meyn eliwdc `nrh epiid `l` zine ltp

:mnewna mireci mdly xeqi`de xziddy mieb ryze mircxtv ryze oixeav ryze zeiepg ryz oebk recid xaca `l` reaw lk jiiy `le d`ne cg`aäîáodka mixen` mixac

:lirl ipzc i`n lk` i`we jk ligzny `ed cg` wxt `l` mipiw zkqna jk diepy ef dpyn oi` .'ek jlnp
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.eäðéLaëéð ,àlà .éîc äöçî ìò äöçîk òeá÷ ìëå§¨¨©§¤¡¨©¤¡¨¨¥¤¨¦§§¦§
,àáø øîà .Léøt àaeøî Léøôc ìk àîéðå .éãééðc§¨§¦§¥¨¨§¨¦¥¨¨¦¨©¨¨
äøNò eàáé ànL ,äøéæb (áø÷éð àì ïðaø øeîàc àzLä)©§¨§¨©¨¨Ÿ¦§©§¥¨¤¨¨Ÿ£¨¨
,àáøì ïðaøî àeää déì øîà .eáéø÷éå úçà úáa íéðäkŸ£¦§©©©§©§¦¨©¥©¥©¨¨§¨¨
äøNò eàáé ànL íeMî ,àøéñà àñéâî ,äzòî àlà¤¨¥©¨§¦¨£¦¨¦¤¨¨Ÿ£¨¨
éî ,úçà úáa íéðäk äøNòa .eç÷éå ,úçà úáa íéðäkŸ£¦§©©©§¦§©£¨¨Ÿ£¦§©©©¦
àzLä ,àáø øîà .òeá÷ íeMî ,àáø øîà àlà .øLôà¤§¨¤¨¨©¨¨¦¨©¨©¨¨©§¨
.évøî àì ,[áéø÷î] (áéø÷) éà .áéø÷ð àì ,ïðaø éøîàc§¨§¦©¨¨Ÿ§¨¥¦©§¦Ÿ§©¥
äáøòúpL úàhç ,àáøì äãeäé øa àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨©§¨§¨¨©¨¤¦§¨§¨
,àBaéøa úçà eléôà ,úàhça äáøòúpL äìBòå ,äìBòa§¨§¨¤¦§¨§¨§©¨£¦©©§¦
ïäëa ìáà .Cìîð ïäëa ,íéøeîà íéøác äna .ïlek eúeîé̈¨©¤§¨¦£¦§Ÿ¥¦§¨£¨§Ÿ¥
.ìeñt äöçîe øLk äöçî ,äìòîì ïàNò ,Cìîð ïéàL¤¥¦§¨£¨¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
úçàå ähîì úçà .ìeñt äöçîe øLk äöçî ,ähîì§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨©©§©¨§©©
äáéø÷ úàhç ,øîBà éðàL ,úBìeñt ïäéðL ,äìòîì§©§¨§¥¤§¤£¦¥©¨§¥¨
,àä ,[déì øîà] (àìà) .ähîì äáéø÷ äìBòå ,äìòîì§©§¨§¨§¥¨§©¨¨©¥¨
éìòa ,øîàc ïàîk ,àä .ïéçãð íéiç éìòa ,øîàc ïàîk§©§¨©©£¥©¦¦§¦¨§©§¨©©£¥
.ïéçãéð àîìò éleëìc ,ïéèeçL éøä .ïéçãéð ïðéà íéiç©¦¥¨¦§¦£¥§¦¦§¥¨§¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc migaf(ycew zay meil)

åoixcdpq zkqna epipy(.hr)yìkxeqi`dyòeá÷cnere,enewna §¨¨©
éîc äöçî ìò äöçîkzaexrzd z` mipc -xzid divg eli`k §¤¡¨©¤¡¨¨¥

xeqi` divgedxizdl xyt` i` ,zg` zg` yixtp m` s` `linne ,
.xzid zenda aex o`k oi`y oeik ,aexd on dyxity meyn

:xg` ote`a dl`yd z` `xnbd zx`anàlàzpeek dzid ef ¤¨
`l recn ,dywndeäðéLaëéðéãééðcefefiy ick mda wegcp - ¦§§¦§§¨§¦

mnewnn,cg` mewna reaw xeqi`d didi `l f`e exftzieàîéðå± §¥¨
,llkd z` dndae dnda lk lr xn`peLéøôc ìk,zaexrzd on ¨§¨¦

àaeøîxzid ly,Léøt.dpaixwie daxwdl zxzend `ide ¥¨¨¦
:`xnbd zvxzn(áø÷éð àì ïðaø øeîàc àzLä) ,àáø øîàmpn` ¨©¨¨©§¨§¨©¨¨Ÿ¦§©

jld' meyn zaexrzd on zyxetd dnda lk xizdl yi dxezd on
zngn dexq` minkg j` ,'aexd xg`,äøéæbànLekyniy xg`l §¥¨¤¨

,mehgyie zaexrzd on dnda xg` dndaeàáéíéðäk äøNòegwie ¨Ÿ£¨¨Ÿ£¦
zaexrzd aex mdy zendad zxyr ly mixeni`de mincd z`úáa§©

eáéø÷éå úçài` aexd mde xg`ne ,gafnd iab lr zg` zaa mze` ©©§©§¦
ex`yp dleqtd dndad ly mixeni`de mcdy zelzl xyt`
zenda mze` jezay yeygl yi `l` ,herind mr zaexrza
lr miaxw mileqt miycw e`vnpe ,dleqtd dndad dzid eaixwdy

.gafnd iab
:`xnbd dywndéì øîà,àáøì ïðaøî àeäääzòî àlàdz`y ¨©¥©¥©¨¨§¨¨¤¨¥©¨

`vnp `ny zg` zaa mincd aex zwixfl eyyg minkgy yxtn
c jixacl `vei ,xeqi`d mdaàøéñà àñéâîekyn xaky xg`y ± §¦¨£¦¨

`aexn yixtc lk' oic cvn dexizde zaexrzd on zg` zg` egwle
`edy zwfga ea [miaxrn] miqibny ilka mcd z` elaiwe ,'yixt
`l aeye ,aex zeidl zehegyd lk ly mincd etxhvie exfgi ,xyk
ok xnel xyt` ike ,'yixt `aexn yixtc lk' ly xzid mcd lr `di
.oxzid lhazie xefgi 'aexd xg` jld' oicn zendad exzedy xg`y
zg` zg` myixtdl minkg exq`y mrhd `l` :`xnbd zvxzn

,maixwdleíeMîeyygyeàáé ànLúçà úáa íéðäk äøNò ¦¤¨¨Ÿ£¨¨Ÿ£¦§©©©
eç÷éåzg` zaa zaexrzd aex mdy zenda dxyr zaexrzd on §¦§

eqtzp ixdy dnda mey lr xzid lg `l oiicre xg`ne ,meaixwie
jeza z`vnp dleqtd dndady zelzl yi ,zg` zaa mlek eyxite

.daxwda zexeq` mde egwlpy zendad aex
:`xnbd dywnzenda dxyr zgiwl ikeúçà úáa íéðäk äøNòa©£¨¨Ÿ£¦§©©©

,øLôà éîxftzdl elgde zendad z` yaky ote`a xaecn `ld ¦¤§¨
dxyr qetzle mvnvl xyt` j`ide ,[lirl x`eank] mnewnn

.zg` zaa exftzpy zenda
:xg` ote`a xeqi`d mrh z` `xnbd zx`an,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

,aexd on mzyxtd ici lr zendad z` xizdl `ly exfb minkg
íeMîmewnn ef xg` efa zendad z` lehil `eai `ny eyygy ¦

dòeá÷lk oicn zexeq` zendad lk f`e ,mnewnn mcipiy ilan ¨©
.dvgn lr dvgnk reaw

:dvxn epaxw maixwde zg` zg` myixtde xara m` dpc `xnbd
,àáø øîàïðaø éøîàc àzLäminkg exn`y xg`l dzr ± ¨©¨¨©§¨§¨§¦©¨¨

zeie`xd zendaa lwqpd xey e` zeznd ze`hg eaxrzpyky
daxwdláéø÷ð àìexizd `le ,zaexrzay zendad on zg` s` Ÿ§¨¥

drya zaexrzd on zg` zg` mzyxtd ici lr elit` maixwdl
.zciip `idy(áéø÷) éàe xar[áéø÷î]zaexrzay zendad lk z` ¦©§¦
évøî àì.ezxtkl mixg` zepaxw `iadl jixve xtkn `l oaxwd ± Ÿ§©¥

:`ax ly eyecig lr dywn `xnbdäãeäé øa àðeä áø déáéúéà¥¦¥©¨©§¨
,àáøìmipw zkqna epipy(`"n `"t),mikixv zclei e` dafe afy §¨¨

dlerl zg` ,mzxdhl dpei ipa ipy e` mixez ipy ly ow `iadl
.z`hgl zg`emc zwixfn z`hg mc zwixf welgy ,my epipy cere

mc eli`e ,`xwiqd hegl zgzn gafnd lr wxfp z`hg mcy ,dler
xcqd z` dpiy m`e ,`xwiqd hegl lrn gafnd lr wxfp dler

jynda my epipy ,mnc zwixfa welig yie xg`ne .leqt oaxwd(a"n),
úàhçserdäìBòa äáøòúpL,serd zlera ±åokäìBòzler ± ©¨¤¦§¨§¨§¨§¨
serdúàhça äáøòúpL,serdeléôàdler e` z`hg daxrzp ¤¦§¨§¨§©¨£¦

àBaéøa úçàmitl` zxyra ±,mipiweúeîé,ïlekxn`py mrhdn ©©§¦¨¨
z`hgdy oeike ,milha mpi`e miaeyg miig ilray meyn ,epziibeqa

terd lk ly mnc wxfi ji`d aexa milha mpi` dlerd e``ld ,ze
,dlrnl dnc zwixfe dlerd `id `ny wtzqdl yi zg`e zg` lka

my jyndae .dhnl dnc zwixfe `id z`hg `ny e`(`"n b"t)

,dpynd zx`aníéøeîà íéøác änazeterd lk ezeniy ©¤§¨¦£¦
,zaexrzayïäëayCìîðmr bedpl eilr cvik le`yl `ae §Ÿ¥¦§¨

,mlek z` zindl eilry el mixne` f`y ,zaexrzdïäëa ìáà£¨§Ÿ¥
Cìîð ïéàLz` wxfe jld `l` ,ohtyn cvik le`yl `a `ly ± ¤¥¦§¨

.miwelg mipicd if` ,mncmipiwd lk z` gwl m`yeäìòîì ïàNò£¨¨§©§¨
,`xwiqd hegn dlrnl mnc z` wxfe ±øLk äöçî-dlerd ¤¡¨¨¥
,dxtike dxiyk dlrnl dwixfa dpicyìeñt äöçîez`hgde ± ¤¡¨¨

`iadl zekixv miypd okle ,dxtik `le dleqt dhnl dwixfa dpicy
.dxtkl zxg` z`hgmipiwd lk z` wxf m` okeähîìhegn §©¨

,`xwiqdøLk äöçîdxiyk dhnl dwixfa dpicy z`hgd ± ¤¡¨¨¥
,dxtikeìeñt äöçîe`le dleqt dlrnl dwixfa dpicy dlerde ± ¤¡¨¨

.dxtkl zxg` dler `iadl dkixve dxtikly mc wxf m` la`
úçàzeterd onå ähîìly mcúçàzeterd on,äìòîìïäéðL ©©§©¨§©©§©§¨§¥¤

,úBìeñtmeynLwtqd zngnøîBà éðàd `nyäáéø÷ úàhç §¤£¦¥©¨§¥¨
äìòîìdlrnl dnc aixwd -,dpick `lyähîì äáéø÷ äìBòå §©§¨§¨§¥¨§©¨

.dpick `ly
odkd `a did m` oicd xwirny it lr s`y ,ef dpyna x`ean `vnp

`l ,bedpl cvik jlndlmdipy mc z` wexfiy el mixne` epiid
epiid `l` ,dxiyk zg` `dz zegtd lkly ick dhnl e` dlrnl
m` mewn lkn ,dzina mpic zaexrzay zeterd lky el mixen
ycigy `ax lr dyw dzrne ,xtkl evxed maixwde jlnp `l odkd
`l zaexrzay zendad lk z` aixwd odkd m`y epizpynn oic

.xtkl day mixykd evxed
:`xnbd zvxzn[déì øîà] (àìà),dcedi xa `ped axl `ax ¨©¥

opaxe dcedi iax ewlgpy epivn xake xg`n ,zeywdl oi` ef dpynn
`nei zkqna(:cq)m`e mlerl egcip ,daxwdn egcipy miig ilra m`

xyt` df itle ,dvxed oaixwd m`e egcip `l e` ,dvxed `l oaixwd
c xnelàäzxaeq epizpyny ±øîàc ïàîkyíéiç éìòaegcipy ¨§©§¨©©£¥©¦

daxwdnïéçãð,mlerl,dvxed `l zendad z` aixwd m` jkitl ¦§¦
eàäzxaeq mipiw zpyne ±íéiç éìòa øîàc ïàîkexfge egcipy ¨§©§¨©©£¥©¦

daxwdl exykede,ïéçãéð ïðéà.dvxed onc z` wxf m` jkitl ¥¨¦§¦
ywn .`ax lr zeywdl dtiqen `xnbd:`xnbd déøämiig ilra £¥

ïéèeçL,mzhigy xg`l daxwdn elqtpyàîìò éleëìclkdy ± §¦¦§¥¨§¨
mda micenmiie`x eidpe exfgy it lr s` daxwdn elqtp m`y

md ixd daxwdlïéçãéð,mlerl ¦§¦
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c"agקעו 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

ÁÈÏ ¯LÙ‡ Ì‡ Ï·‡‰¯B‚Á ¯ÈzÓ ‡l‡ È¯Î� È„È ÏÚ elÈÙ‡ B˙È·Ï B‡È·‰Ï ¯eÒ‡ ˙aL È‡ˆBÓÏ „Ú ÌL B¯ÓBL £¨¦¤§¨§§¨©§¨¥©¨¨§¨¦§¥£¦©§¥¨§¦¤¨©¦£¨

Ï È¯Î�Ï ¯ÓB‡Â ÏÙB� ÒÈk‰Â ˜eMaB¯ÓBL[`pÈ¯ˆ ÔÈ‡ BÓˆÚÓ È¯Îp‰ B‡È·Ó Ì‡ÂÌeÏk BÏ ¯ÓBÏ C[apÎ`p: ©§©¦¥§¥§¨§¦§§§¦§¦©¨§¦¥©§¥¨¦©§

יח סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

¯ åøîåùì éøëðì øîåàå [àðאחר לישראל נותן ואם
אלא - בשבת שמירתו על שכר לו יתן שלא יזהר - לשומרו

אחר יום עם שמירתובהבלעה בעד שכר לו נותן שאם (כגון

שישמור זמן מעט על גם הוא זה משכר שחלק לו יאמר - בשבת

אחר) דבר על או שבת, .63במוצאי

¯ íåìë åì øîåì [áðמיד מביאו והוא לשמור שצוהו דכיון

כל שמירתו טורח להקל עושה הוא עצמו דעת על -

.64היום

¯ íåìë åì øîåì [âðלשמור המוכן נכרי אין אם ואדרבה,
שיביאו בפירוש לו לומר עדיף - השבת סוף עד כיסו על
אמות. מד' פחות פחות בעצמו שיוליך מאשר - לביתו

zetqede mipeiv

ס"ח.63) שו בסי' כמבואר
כל64) בו למחות צריך אין - ישראל לצורך זאת עושה ואפילו

(קו"א ס"י רנב בסי' פוסקים הרבה דעת כן כי מעצמו, שעושה
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מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו בכל ויצליח הבא בעולם ולא
לפניו יזדקר ואל ידיו במעשי שטן ישלוט ולא לעיר וקרובים

עולם. ועד מעתה ועון חטא דבר שום

רשאי הבית בעל בעיני הגון אינו האורח אם מקום ומכל
יברכנו לא אפילו ביתו מבני לאחד וליתנו הברכה ממנו להעביר
לבעל לברך צריך שאין בשכר שלחנו על סמוך שהוא כגון

הבית.

בעצמו ולברך ברכתו על לוותר ורוצה בעיניו הגון ואפילו
בידו: הרשות

משום‰ ימיו מקצר מברך ואינו לברך לו שנותנים ואורח
בו שנאמר אברהם מזרע שהוא הבית בעל לברך שנמנע

לאו. שומע אתה הן ומכלל מברכיך ואברכה

ברכת לברך ברכה של כוס לו שיתנו לחזור לו יש אדם כל וגם
כעונה שהשומע שאף אמן ולענות לשמוע ולא בזימון המזון
שכר ליתן ממהרין מקום מכל מפיו ברכה כמוציא אמן ועונה

להמברך: תחלה

סעיפים: ה' ובו המברך הוא מי רא, סימן א חלק
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אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע הפסוק פירוש

האדם בעבודת

מלחמת היא התפלה עבודת אשר לעיל [נתבאר

האדם צריך התפלה בעת כי הבהמית, נפשו עם האדם

הלשרוף" ידי על הבהמית דנפשו הזרה האש את "אש""

ידי על הבאה לה', האהבה התעוררות היא – דקדושה

של ומקורה שרשה שהם המלאכים בעבודת ההתבוננות

הבהמית. הנפש

הנפש את להעלות זו שעבודה יבאר, זה בפרק

–הבהמית יותר נעלית לעבודה הכנה היא לקדושה

הנפש "האלקיתדביקות ומקורה."אדם(בחינת בשרשה (

דנפשו הזרה האש את ביטל לא שהאדם זמן כל שכן,

" כמו היא הבהמית הנפש הרי סביבקליפההבהמית, "

והנפש אורה, את ומסתירה מעלימה והיא האלקית, הנפש

ב נמצאת בשרשה"מאסר"האלקית לידבק יכולה ואינה ,

הנפש את תחילה לבטל צריך ולכן באלקות. ומקורה

להגיע יכול זה ידי ועל שמע, קריאת בברכות הבהמית

שמע בקריאת במקורה, עצמה האלקית הנפש לדביקות

עצמה.

הפיכת גם שמע, דקריאת העבודה ידי שעל ויסיק

כדלהלן]. יותר, נעלה באופן היא לקדושה הבהמית הנפש

ìåèéá úâéøãîå úìòîå úðéçáì òéâéå àáé äæîå
ìòù íãà úðéçáá ììëäì ,òîù úàéø÷á äæî ìåãâ

.úéîéðô úðéçá ,àñëä
דקריאת הרוחנית העבודה של (העיקרי) ענינה
ברכות באמירת הנ"ל ההכנה לאחר (שבאה שמע

– הוא שמע), הנפשקריאת וביטול האלקיתדביקות

ומקורה. בשרשה

הוא האלקית הנפש ששורש לעיל הוזכר וכבר

אדם" כמראה דמות הכסא דמות ועל (לא"מבחינת שהיא ,

" בחינת אלא) מאלקות, והארה זיו דאלקותרק ,"פנימיות

שמע. בקריאת האלקית הנפש נכללת זו ובבחינה

שמע, דקריאת הראשון הפסוק את ומבאר [והולך

ב האלקות גילוי ענין בו מודגש פנימיות"וכיצד :]"בחינת

'éåä éë Y äðáä ïåùì òîù Y ìàøùé òîù åäæå
ìòå úðéçá ,ìåëéáë åúåäîå åúåîöò úðéçá àåäù
.åðéäìà àåä ,'åë íãà äàøîë úåîã àñëä úåîã
של שמותיו פירוש: העצם". "שם הוא הוי' שם –

"לפי רז"ל (כמאמר פעולותיו אופן על מורים הקב"ה
ענין וזהו נקרא"). אני הארתהשםמעשיי על המורה ,

הנבראיםאלקות עלאל מורה הוי' שם משא"כ ;

ומהותו אלקותעצמותו הארת לא היינו כביכול,
אלקות;לנבראים של ה"עצמיות" אלא ,

בחינת פירוש: הכסא". שעל "אדם בחינת והוא
עליונות ספירות עשר על קאי למעלה אדם" "מראה
"הוא האצילות עולם והנה, האצילות. עולם של
נברא, מציאות שום בו שאין כלומר, ממש". אלקות
מתפשטים שבו הוא, האצילות עולם של ענינו וכל
ספירות), עשר (הנקראים הקב"ה של כוחותיו ומתגלים
בלבד אלקות אלא נברא מציאות שום כאן אין כן, ואם

הקב"ה). של כוחותיו (גילוי

חלק ש"היא שבאדם הקדושה הנשמה על והנה,
היינו וגו'", עמו הוי' "חלק כתיב ממש", ממעל אלקה
– הנבראים כל לשאר [בניגוד ב"ה" הוי' משם "חלק
מהשפע רק הוא חיותם שמקור – המלאכים גם כולל
ברא "בראשית וכמ"ש "אלקים", משם הבא המצומצם

אלקים"].

אלקינו": הוי' ישראל, "שמע פירוש וזה

ואחד אחד וכל הבנה; לשון הוא – "שמע"
" נשמתו: ואל עצמו אל לומר צריך –שמעמישראל
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היינו וגו'", עמו הוי' "חלק כתיב ממש", ממעל אלקה
– הנבראים כל לשאר [בניגוד ב"ה" הוי' משם "חלק
מהשפע רק הוא חיותם שמקור – המלאכים גם כולל
ברא "בראשית וכמ"ש "אלקים", משם הבא המצומצם

אלקים"].

אלקינו": הוי' ישראל, "שמע פירוש וזה

ואחד אחד וכל הבנה; לשון הוא – "שמע"
" נשמתו: ואל עצמו אל לומר צריך –שמעמישראל
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– פירוש:ישראלוהבן אלקינו". "הוי' אשר ,"

מלשון הוא הארץ",כח"אלקים" "אילי כמו
אלקה -] "הכח]שלנוו"אלקינו" הוא שהקב"ה היינו

(הכח אשר להבין צריכים ישראל ובני שלנו; והחיות"
אלא) אלקים, משם אינו שלנו הואהוי'והחיות

"חלקאלקינו הם ישראל שהרי – וחיותנו) (כוחנו
משם כנ"ל.הוי'הוי', ב"ה",

àåäù['הוי].ãçà úðéçá
הוי' גו') "(שמע בכתוב היינואחדוממשיך ,"

הוא – כביכול" ומהותו עצמותו "שהוא – הוי' ששם
".אחד"

פירוש:

אלקה רק שיש הוא אחד" "ה' של הפשוט הפירוש
ואינו "אחד" הוא ית' והוא ח"ו), שנים (ולא אחד
זה "אלוה הרמב"ם: כלשון שונים, מחלקים מורכב
אחד אלא שנים, על יתר ולא שנים ואינו הוא, אחד
כו', בעולם הנמצאים האחדים מן אחד כיחודו שאין
אחד". ה' אלהינו ה' שנאמר עשה מצות זה דבר וידיעת

פירושו לפי ה' אחדות ענין הוא כן על יתר
עוד שאין בלבד זו שלא אלאאלקההפנימי, מלבדו,

שום אשרמציאותשאין וכל "שהעולם – כלל מלבדו
רק במציאות אינן כאילו שהוא עד במציאות, בטל בו
של הפנימית המשמעות וזו – נמצא" לבד שהשי"ת

נמצא שלא מלבדו", עוד דבר"אין אלקות.שום מלבד

בחינת "הוא הוי' ששם מאחר אחד": "הוי' וזהו
והשפעה מ"גילוי" למעלה כביכול", ומהותו עצמותו
שום שאין אחד", "הוי' זו בבחינה הרי הנבראים, אל

ית'. מלבדו כלשהי למציאות מקום נתינת

.'ã ç"à
ח' א' אותיות משלש מורכבת "אחד" תיבת ולכן
שבעולם הכלליות הבחינות ג' נרמזו שבהן – ד'
כמראה "בחינת... הוא הוי' ששם [כנ"ל, האצילות
האצילות]: עולם של עליונות ספירות עשר שהן אדם",

ועצמותו מהותו בחינת הוא אחד] [ר"ת "האלף
בחינתיחידוית', הוא חכמה] [ר"ת והחי"ת עולם; של
ספירותחכ מעשר הראשונה [הספירה עילאה מה

דיבור] [ר"ת והדלי"ת האצילות]; שבעולם עליונות
[הספירה ית'" מלכותו מדת העליון, דיבור בחינת הוא

האחרונה].

כלומר:

עשר בכל ב"ה סוף אין אור גילוי על מורה א'ח'ד'
עד החכמה (מספירת האצילות עולם של הספירות

המלכות). ספירת

" ישראל שאצל היינוהוי'והיות אלקינו", [הוא]
הוי' משם וחיותן כוחן את מקבלות ישראל שנשמות
עשר שהיא הכסא" שעל "אדם בחינת – (כנ"ל)
ניתנה לכן – האצילות עולם של עליונות ספירות
יחודו ענין את להרגיש האפשרות ישראל לנשמות
האצילות, בעולם שמאיר אחד") ("ה' ית' ואחדותו
נקרא ולכן ית' מלבדו מציאות שום קיימת לא ששם

"עולם ".האחדותבשם

éðùá êááì ìëá úáäàå úåâéøãîì òéâé äæ éãé ìòå
åùôðáù äåàúîä çëå òøä øöéä íâù ,êéøöé

.àøåäðì àëåùçî àëôäúàå ,åùøùá ììëåé
ידי ועל לשרשה מתעלית האלקית שהנפש לאחר
מציאות שום שאין ית', אחדותו ענין בה מאיר זה

שהאדם בלבד זו לא הנה יצרוכובשבלעדו, את
המשיכה שתמורת – יוצר) בברכת העבודה (שזוהי
עוד אלא – ה' אחרי נמשך הוא הזה עולם לתענוגי
ממש, באלקות נכללת הבהמית נפשו שגם זאת,
לאור מאלקות] [הפירוד מחושך ומתהפכת

באלקות]. [בהתכללותה

כלומר:

לקדושה הבהמית נפשו את "מעלה" האדם כאשר
[שהם המלאכים של ה' בעבודת ההתבוננות ידי על
מבטל אינו עדיין יוצר, בברכת הבהמית] הנפש שורש
מלאכים גם שהרי שלו, המציאות הרגש את לגמרי
שהם אלא מאלקות, נפרדת מציאות הם עליונים

כו'; וביראה באימה ה' את עובדים

הוי' בשם האלקית הנפש שורש גילוי ידי על אבל
הנפש מתהפכת אחד", "הוי' מצד ית' אחדותו והרגש

באלקות. ונכללת לגמרי הבהמית

אומרים גו', ישראל שמע אמירת לאחר ולכן
אלקיך ה' את לבבך"ואהבת רז"לבכל ופירשו גו'",

הבהמית הנפש הפיכת שלימות כי יצריך" "בשני
המתבוננת האלקית הנפש עבודת ידי על רק נעשית

אחד". "בהוי'

[לסיכום:

ידי על הבהמית נפשו את לכבוש האדם במלחמת

כלליות: מדריגות ג' יש התפלה, עבודת
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כיבו "א) ידי על הרע היצר שלמטהש היא"אש ,

התבוננות ידי על בעצמו מעורר שהאדם לה' האהבה

" פועל זה ידי ועל המלאכים. בנפשחלישותבעבודת "

האלקית.שתסכיםהבהמית, הנפש לרצון

" ידי על שלמעלהב) בלבו"אש מתגלה כאשר היינו ,

דלעילא), (באתערותא ה' באהבת יותר עליונה מדריגה

עליונים דמלאכים ה' אהבת מעין אהבה אש ברשפי

" זה ידי ועל הבהמית). נפשו נפשומשתנית(שורש מהות "

אלקות.שתימשךהבהמית, אחרי

בחינת מצד שהיא כפי ית' אחדותו הרגשת ידי על ג)

הכסא" שעל הבהמיתאדם נפשו ואז עילאה). (יחודא "

באלקות].מתהפכת ונכללת לקדושה לגמרי
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המקריבÂ‰ÊÂ(כב) הוא שאדם הבהמה מן יקריב כי אדם
אלקי' ההשגה ע"י (וזהו כו' הבהמה את ומעל'
אלקים בצלם אדם שנקר' הנה"א כך כנ"ל) דוקא ביח"ת
דנה"ב זו והעלא' כו' באחד שתוכלל לנה"ב ומקריב מעלה
אש ע"י המזבח ע"ג שעולה ממש התמיד העלא' כמו הוא
אש רשפי ע"י עלייתה תחלת נה"ב כך תחלה שלמטה
ואח"כ לפניה ושתים בפסוד"ז הטבעי וצמאון ותשוקה
עשרה ושמונה שמע בקריאת כנ"ל י"ה בשלהבת תעלה
הנפש דם כך כנ"ל ה' לפני בצפון נזרק התמיד שדם וכמו
ההקרבה קודם תחלה העליון מזבח בצפון נזרק הבהמית
זרות ותשוקות ברצונות הטבעי חום כל ביעור והיינו כו'
שנזרק והוא לבדו לה' בלתי החומרי השמאלי בחלל שבדם
אע"פ כי כנ"ל הוי' משם שלמעלה ה"א צפון ה' לפני בצפון
עליה יש עי"ז אבל כנ"ל הבהמה את המקריב הוא שהאדם
למעלה לנה"א עליה יש כך כנ"ל אדם מבחי' למעלה לאדם
נושאות דמרכבה שהחיות כמו דוקא נה"ב ע"י אדם מבחי'
התהו בבחי' ובהמות החיות דשרש משום כו' האדם את
הקרבנות כל הטעם ולזה כו' דתיקון אדם מבחי' שלמעלה
דתהו עליונות גבורות בבחי' ששרשו צפון טעונים

תוס' יומשך שמשם עד דתיקון הוי' דשם מחסדים שלמעלה
וכמ"כ כו' להוי' ניחוח ריח וכמ"ש הוי' בשם ושפע ברכה
עליה יש מזה בצפונה דמה בזריק' דנה"ב קרבן באמצעות
מבחי' למעלה שהוא דנה"א ושורש ממקור למעלה לנה"א
והיינו וד"ל זה מטעם נה"א כל מקור שמשם העליון אדם

שמזה דוקא דיח"ת מהשגה נה"ב התפעלות ישע"י דוקא
דנה"א שהתפעלות ואע"פ משרשה למעלה לנה"א עליה
דיח"ע עצמי הביטול בבחי' והוא מזה הרבה למעלה הוא
ובהמה נה"א הוא אדם ה' תושיע ובהמה אדם וזהו כנ"ל
מקריב דאדם המבואר כפי והיינו תושיע יחד ושניהם נה"ב
להעלות לאדם ועוז כח להיות ה' מישועת זהו לבהמה
לא לעזר האלקי כח מקבל אדם צלם אין (שאם לבהמה
ה' תושיע וגם כו') מתגבר דנה"ט להבהמה להעלות יכול
לשניהם ונמצא כנ"ל משרשו למעלה לאדם לעלות לבהמה
ב"ן שם שהוא לאלהים עוז תנו (וכמ"ש וד"ל כו' תושיע
שאמרו וכמו שניהם תושיע וב"ן מ"ה ובהמה אדם וז"ש
העליון מכח זהו החיות שנושאים מה הרי נשא נושאיו ארון
דאדם ההפכיי' עזר מיני ב' שכולל לנושאיו שנושא מה וזהו
וד"ל): הנ"ל למ"ה יברר וב"ן לב"ן יברר דמ"ה ובהמה
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נשא: כהÍ¯·Ïפ' שנאמר יום בכל ישראל את הכהנים
ענין להבין (שע"ח). וגו' בנ"י את תברכו
דוקא שהכהנים זו מברכה לישראל המגיע התועלת
אהרן מטה פרח והנה מ"ש עפ"י יובן הנה אותם, מברכים
שקדים, אמאי ולהבין כ"ג) י"ז (במדבר שקדים ויגמול כו'
והתבואות הפירות מכל לפרוח הממהרים הם שקדים הנה

מהם יותר רב זמן שוהים שכולם כו' תאנה גפן זית כמו
הפריחה מן שבועות בג' ונראים מתמלאים השקדים כי
(א' בירמי' כמ"ש זירוז לשון שהוא שקדים שמם נק' ולכן
כי לראות הטבת הש"י לו ואמר רואה אני שקד מקל י"א)
על רמז הוא זו מהירות וענין י"ב). (א' כו' אני שוקד
כל היו ידו שעל נראה אותיות אהרן הנה כי הכהונה,
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כיבו "א) ידי על הרע היצר שלמטהש היא"אש ,

התבוננות ידי על בעצמו מעורר שהאדם לה' האהבה

" פועל זה ידי ועל המלאכים. בנפשחלישותבעבודת "

האלקית.שתסכיםהבהמית, הנפש לרצון

" ידי על שלמעלהב) בלבו"אש מתגלה כאשר היינו ,

דלעילא), (באתערותא ה' באהבת יותר עליונה מדריגה

עליונים דמלאכים ה' אהבת מעין אהבה אש ברשפי

" זה ידי ועל הבהמית). נפשו נפשומשתנית(שורש מהות "

אלקות.שתימשךהבהמית, אחרי

בחינת מצד שהיא כפי ית' אחדותו הרגשת ידי על ג)

הכסא" שעל הבהמיתאדם נפשו ואז עילאה). (יחודא "

באלקות].מתהפכת ונכללת לקדושה לגמרי
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המקריבÂ‰ÊÂ(כב) הוא שאדם הבהמה מן יקריב כי אדם
אלקי' ההשגה ע"י (וזהו כו' הבהמה את ומעל'
אלקים בצלם אדם שנקר' הנה"א כך כנ"ל) דוקא ביח"ת
דנה"ב זו והעלא' כו' באחד שתוכלל לנה"ב ומקריב מעלה
אש ע"י המזבח ע"ג שעולה ממש התמיד העלא' כמו הוא
אש רשפי ע"י עלייתה תחלת נה"ב כך תחלה שלמטה
ואח"כ לפניה ושתים בפסוד"ז הטבעי וצמאון ותשוקה
עשרה ושמונה שמע בקריאת כנ"ל י"ה בשלהבת תעלה
הנפש דם כך כנ"ל ה' לפני בצפון נזרק התמיד שדם וכמו
ההקרבה קודם תחלה העליון מזבח בצפון נזרק הבהמית
זרות ותשוקות ברצונות הטבעי חום כל ביעור והיינו כו'
שנזרק והוא לבדו לה' בלתי החומרי השמאלי בחלל שבדם
אע"פ כי כנ"ל הוי' משם שלמעלה ה"א צפון ה' לפני בצפון
עליה יש עי"ז אבל כנ"ל הבהמה את המקריב הוא שהאדם
למעלה לנה"א עליה יש כך כנ"ל אדם מבחי' למעלה לאדם
נושאות דמרכבה שהחיות כמו דוקא נה"ב ע"י אדם מבחי'
התהו בבחי' ובהמות החיות דשרש משום כו' האדם את
הקרבנות כל הטעם ולזה כו' דתיקון אדם מבחי' שלמעלה
דתהו עליונות גבורות בבחי' ששרשו צפון טעונים

תוס' יומשך שמשם עד דתיקון הוי' דשם מחסדים שלמעלה
וכמ"כ כו' להוי' ניחוח ריח וכמ"ש הוי' בשם ושפע ברכה
עליה יש מזה בצפונה דמה בזריק' דנה"ב קרבן באמצעות
מבחי' למעלה שהוא דנה"א ושורש ממקור למעלה לנה"א
והיינו וד"ל זה מטעם נה"א כל מקור שמשם העליון אדם

שמזה דוקא דיח"ת מהשגה נה"ב התפעלות ישע"י דוקא
דנה"א שהתפעלות ואע"פ משרשה למעלה לנה"א עליה
דיח"ע עצמי הביטול בבחי' והוא מזה הרבה למעלה הוא
ובהמה נה"א הוא אדם ה' תושיע ובהמה אדם וזהו כנ"ל
מקריב דאדם המבואר כפי והיינו תושיע יחד ושניהם נה"ב
להעלות לאדם ועוז כח להיות ה' מישועת זהו לבהמה
לא לעזר האלקי כח מקבל אדם צלם אין (שאם לבהמה
ה' תושיע וגם כו') מתגבר דנה"ט להבהמה להעלות יכול
לשניהם ונמצא כנ"ל משרשו למעלה לאדם לעלות לבהמה
ב"ן שם שהוא לאלהים עוז תנו (וכמ"ש וד"ל כו' תושיע
שאמרו וכמו שניהם תושיע וב"ן מ"ה ובהמה אדם וז"ש
העליון מכח זהו החיות שנושאים מה הרי נשא נושאיו ארון
דאדם ההפכיי' עזר מיני ב' שכולל לנושאיו שנושא מה וזהו
וד"ל): הנ"ל למ"ה יברר וב"ן לב"ן יברר דמ"ה ובהמה
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נשא: כהÍ¯·Ïפ' שנאמר יום בכל ישראל את הכהנים
ענין להבין (שע"ח). וגו' בנ"י את תברכו
דוקא שהכהנים זו מברכה לישראל המגיע התועלת
אהרן מטה פרח והנה מ"ש עפ"י יובן הנה אותם, מברכים
שקדים, אמאי ולהבין כ"ג) י"ז (במדבר שקדים ויגמול כו'
והתבואות הפירות מכל לפרוח הממהרים הם שקדים הנה

מהם יותר רב זמן שוהים שכולם כו' תאנה גפן זית כמו
הפריחה מן שבועות בג' ונראים מתמלאים השקדים כי
(א' בירמי' כמ"ש זירוז לשון שהוא שקדים שמם נק' ולכן
כי לראות הטבת הש"י לו ואמר רואה אני שקד מקל י"א)
על רמז הוא זו מהירות וענין י"ב). (א' כו' אני שוקד
כל היו ידו שעל נראה אותיות אהרן הנה כי הכהונה,
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והנה למטה. מלמעלה האורות וההמשכות ההתגלות
במהירות ונמשכים יוצאים ידו על הנמשכים ההמשכות
את הזן אומרים אנו הנה כי עיכוב, שום בלתי גדולה
מטובו מתהוה ולהיות ובחסד בחן בטובו כולו העולם
ירידת להיות צריך גשמיים השפעות העליונים וחסדו
מהות להיות שיתגשם עד מאד רבות מדריגות דרך החסד
כ"ה מצוה (ע' גשמיים והשפעות התחסדות על חסדו
מעלה מלמעלה זו חסד השפעת נמשך אהרן וע"י (פ"ז)),
אלא שבינתיים במדריגות עיכוב שום בלי בעוה"ז למטה
מן שמתמלאין השקדים כמשל ממש וה"ז במהירות,
הענין וביאור שבועות. בג' קצר בזמן גמרן עד הפריחה
יום בכל שמבקשים מהו הקושי' פ"ב קע"ד מצוה נת' הנה
בר"ה האדם של דינו נגמר כבר הרי עלינו, ברך רפאינו
הבקשה ממ"נ וא"כ ישונה לא ושוב ונחתם ונכתב ויוהכ"פ
דין ונחתם שנכתב מה באמת כי הענין אך צורך, ללא
נפשו מקור על היינו חסד לו שנמשך אף למעלה האדם
להשיג ברוחניות הוא שם וצרכיה למעלה שהיא כמו
בחן בטובו מ"ש והיינו השכינה מזיו ולהנות השגות
הוא שהתחסדותו ב"ה עליון חסד שהוא שלו ובחסד
שיהי' עד למטה זה חסד נמשך ולהיות רוחניים, בהשפעות
לירד צריך הוא בגוף, הנפש כצרכי בגשמיות התחסדותו
אחר ירידה להיכל מהיכל רבות מדריגות ולהשתלשל
לרפאות גשמיים בענינים חסדו להיות שיתגשם עד ירידה
(ר"ה יום בכל נידון אדם ארז"ל וע"ז השנים, ולברך הגוף
שיומשך הוא וכדאי ראוי האם מעשיו לפי שנדון א') ט"ז

למדריגה ממדריגה לירד נפשו על הנמשך עליון החסד
למעלה החסד ישאר ואז ראוי אינו או לגשמיות, מרוחניות
חסד והשפעת בג"ע, תענוג לו שיוסיפו במה יקבלנו ושם
מתעכב הוא בעוה"ז נמשך להיות נדון כשהוא גם זה
מהיכל ועקירה הליכה בכל שהרי התמשכותו בדרך ושוהה
ויש בדינו ומעיינים הוא ראוי אם דינים ע"י הוא להיכל
כשנמשכה אבל לזה, ראוי ואינו שחטא לומר שמעכב מי
העם את ומברך ידיו את הנושא כהן וכל אהרן ע"י השפע
עליון היותר העולם מן גדולה במהירות נמשכת היא אזי
מונע באין הממוצעים כל דרך שלנו השפל העולם עד
יברכך כהנים ברכת וז"ס כלל, בדין מעיינים ואין ומעכב
שנמשך בממון יברכך פי"ב) (במד"ר וארז"ל וישמרך ה'
הברכה להיות בגשמיות כרגע מיד הרוחני עליון החסד
שנמשך ויחונך פנים, הארת בחי' היינו פניו ה' יאר בממון,
חסד המשכת היות על לזה הסיבה ואמנם מטה. למטה
ששרשו לפי הוא נגדו ומונע מעכב באין במהירות אהרן
כמים שיורד מאד גדול חסד בחי' שהוא חסד רב מבחי'
על לעכב יכול א' שום ואין גדולה במהירות לנמוך מגבוה
עד ועז גדול בזרם שהליכתו מאד גדול נחל עד"מ ידו,
לנהרות שעושים כדרך ולהסתירו לעכבו יוכלו לא אשר
עזה בתגבורת שטפם ואין כ"כ גדול מימן שאין הקטנים
עד וכיוצא ועפר עצים ע"י וההליכה הזרם שמסתירים כ"כ
להיות זו אבל מילען) (שקורין הטחינה בתי שם שעושים
יוכלו ולא ועצום גדול התפשטותם כח אזי רבים מימיה

ולעכבו: בפניו לעמוד
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a"lxz - l`eny zxez

È˙¯·ÚÂ,מדותיו על שעבר היינו עברתי ל' מצרים, בארץ
דין ועשה עבר והוא רחמי' הם מדותיו כי להיות
בחדש בא, ס"פ בתו"א ע' בניו, אהבת למען במצרי'
עבר והוא יכרתון, אויביך וכל להיות כרת כתר השלישי
כבודי בעבור והי' וזהו הוא, הלוי ועבד עתיקא, דא הוא
ומ"מ עון, נושא הרחמים מדות י"ג הצור, בנקרת ושמתיך
כורת ע' צדקת אם בעצם אשר במקום גם ועמך אני ונפלינו

השיבנו. ע' הצור נקרת ע"י וזהו ברית,
‰„Â·Ú·Âנפשינו על עבר נחלה ענין זהו השנה ימות בכל

רוח עליו ועבר כמוך, אל מי סד"ה ובלק"ת תבא, כי ע'
לסוחר, עובר ענין וזהו מסעי, לק"ת ע' הגבול ועבר קנאה,
מרור סגול ע"י וי"ל לעשייתן. עובר המצות ובמעשה
ב' סגול פעמים ב' יגמה"ר משקוף, סגולתא עי"ז שפלות

פתחי'.
¯"„Ó·שניהם ורפוא נגוף א"כ בימין, דוחה לעכומ"ז

אחת היא ומ"מ ימינך, פעמים ב' וזהו מימין,
קוין ג' המזוזות, ושתי משקוף כו' ועבר כו'. שמאלא דלית

שכללות.
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שאינוÂ‰�‰כב) נקו' שיש מה הוא בנקודה מדרי' השני
בתמונת הוא היו"ד גם כי יו"ד. אות בתמונת
לבד נקודה אבל גילוי. איזה על שמורה עכ"פ אות ציור
והעדר ההעלם בחי' על שמורה הוא ציור שום בלי
כו'. דבינה בהשגה לבוא אפשרי שבלתי ההתפשטות
בחי' שיש יו"ד אות בציור שבאה כמו היא הב' והמדרי'
ולמטה. למעלה קוצין ובב' יותר ברוחב קצת התפשטות
בכלי גלוי שכל בבחי' שבא מה שהוא י"ל שבו והרוחב
הוא התחתון והקוץ כו'. השגה לידי לבוא שאפשר מוחו
בינה. שהוא דה"א לההתפשטות הנטי' כח ענין שמורה
שהוא לבינה השגה לידי לבוא בחכ' כח שיש מה והיינו
וכנ"ל והעלם אין בחי' שהוא בעצם החכ' בחי' היפך
בחי' וגם לגמרי. העלם בחי' הוא דחכ' אין דבחי'
הענין שכל עדיין נקודה בבחי' ה"ה דחכ' ההתפשטו'
לגבי אין בחי' והוא עדיין כללית בנקודה נתפס שכלי

לבוא שתוכל עד הבינה כהגבלת מוגבלת ובלתי הבינה
הבינה ובחי' כנ"ל. וכו' דניידי כמיא שונים אופנים בכמה
ממש. ובהגבלה פרטי' בריבוי דוקא התפשטות בבחי' הוא
דבר כל תופס דחכ' לבינה חכ' בין ההפרש עיקר וזהו
לתפוס הוא הבינה וכח התפשטות. ובהעדר דוקא בכללות
(ועמ"ש דוקא פרטים בריבוי התפשטות בבחי' דבר כל
זמ"ז הפכים ה"ה וא"כ רנ"ד) הביכורים וביום בד"ה מזה
אל הנטי' שהוא דיו"ד התחתון הקוץ הוא והמחברם
בחכמה הבן יצירה בספר כמ"ש הוא והענין כו'. הבינה
אלא בבינה והבן בחכמה חכם הול"ל דלכאו' בבינה וחכם
בחכמה הבינה בחי' שיש דחו"ב ההתכללות ענין שזהו
וחכם שזהו בבינה החכמה בחי' ויש בחכמה הבן וזהו

בבינה.
.¯ÂˆÈ˜העלם הם חו"ב יו"ד. אות ובציור ציור בלי נקודה

מחברם. דיו"ד התחתון וקוץ והתפשטות
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קרׁשים,p‰Â‰ו) ּבׁשם נקראים הּמׁשּכן ּׁשעצי מה יּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את "ועׂשית ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ּבענין הּזהר, ּבהקּדמת ּדהּנה הענין, ּובאּור עמדים". ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשּטים
ּבהּו למיברי הּוא ּברי קּודׁשא קּמיּה ּדעאלּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָהאֹותּיֹות

סטראבעלמא על ּדאתחזיאֹו אתוון ר' ק' ּדאֹות איתא כּו', ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
הוי ּבּגּווייהּו ש' אֹות נטלי לאתקּיימא ּובגין אּנּון, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּביׁשא

מּניּהגקׁשר ּולעיל ש'), ּדזּיּופא(ּבאֹות ואתוון הֹואיל איתא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדבגין עלמא, ּב למברי ּבעינא לא עּמהֹון למהוי ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָָֹנטלין

ׁשקרא אתקּיים ׁשקראדּדלא למימר ּדבעי מאן מּכאן, וכּו'. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשקרא, ליּה יֹוקים ּולבתר ּבקדמיתא ּדקׁשֹוט יסֹודא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָיּטֹול
ּדאתיחדּו ּדאבהתן קׁשֹוט את איהּו, קׁשֹוט את ש' את ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָּדהא

הּנההּבּה וה'(האֹותּיֹות). ד' לנגד הן ר' מתּדּמהק' ר' (ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ה') לאֹות והק' לזהלהּדל"ת זה ּדֹומים הּנה ורי"ׁש ּדד' ,2 ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וענּיּות, ּדּלּות מּלׁשֹון הּוא ּדד' ּבפרּוׁשן, וכן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָּבדמּותן
ּכלּום מּגרמּה לּה ּדלית הּמלכּות ספירת הּוא ,וּדבּספירֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

מקּבל ׁשהיא הדּבּור, ּכח הּוא האדם נפׁש ּולבּוׁשּובכחֹות ת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
וכן והּמּדֹות, הּׂשכל הׁשּפעת ּוכמֹו מּמּנה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלהּכחֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ודּלּות, ענּיּות מּלׁשֹון הּוא רי"ׁש י,אֹות (מׁשלי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

והּנהטו) כּו'. ועׁשר" "ראׁש ּוכתיב ריׁשם", ּדּלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"מחּתת
הרי מקֹום ּומּכל ּבפרּוׁשם, ׁשוים הם ורי"ׁש ּדד' ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאף
הרי"ׁש יחליף וכאׁשר ּבענינם, ּומחּלקים מבּדלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהם

מחריב זה הרי הר' ּבמקֹום ד' אֹו הּדלי"ת עֹולמֹות3ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
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האותיות2) שער פרדס ב. עמוד קפ, ג חלק זוהר ראה הנ"ל בכל
לך. פרשת סוף התורה אור ג. פרק

ב.3) יט, פרשה רבה ויקרא

העולם.ב. את בהם לברוא הוא ברוך הקדוש לפני וכדיג.שנכנסו הם, הרע הצד על שנראו אותיות ור' ק' שאותיות מובא

קשר. ונהיה בתוכם ש' האות את לוקחים אותךד.שיתקיימו לוקחים הזיוף שאותיות מכיון מובא, ש') באות (כשמדבר זה ולפני

השקר. יתקיים שלא כדי העולם את בך לברוא רוצה אינני עמהם, אמתה.להיות של יסוד יקח שקר, לומר שרוצה מי - ומכאן

בה. שהתייחדו האבות של אמת אות הוא, אמת של אות ש' אות שהרי השקר, לו יתקיים כן ולאחרי משלו.בתחלה לה אין

לה). שקודמות מהספירות שמקבלת מה אם (כי כלום עצמה
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שאינוÂ‰�‰כב) נקו' שיש מה הוא בנקודה מדרי' השני
בתמונת הוא היו"ד גם כי יו"ד. אות בתמונת
לבד נקודה אבל גילוי. איזה על שמורה עכ"פ אות ציור
והעדר ההעלם בחי' על שמורה הוא ציור שום בלי
כו'. דבינה בהשגה לבוא אפשרי שבלתי ההתפשטות
בחי' שיש יו"ד אות בציור שבאה כמו היא הב' והמדרי'
ולמטה. למעלה קוצין ובב' יותר ברוחב קצת התפשטות
בכלי גלוי שכל בבחי' שבא מה שהוא י"ל שבו והרוחב
הוא התחתון והקוץ כו'. השגה לידי לבוא שאפשר מוחו
בינה. שהוא דה"א לההתפשטות הנטי' כח ענין שמורה
שהוא לבינה השגה לידי לבוא בחכ' כח שיש מה והיינו
וכנ"ל והעלם אין בחי' שהוא בעצם החכ' בחי' היפך
בחי' וגם לגמרי. העלם בחי' הוא דחכ' אין דבחי'
הענין שכל עדיין נקודה בבחי' ה"ה דחכ' ההתפשטו'
לגבי אין בחי' והוא עדיין כללית בנקודה נתפס שכלי

לבוא שתוכל עד הבינה כהגבלת מוגבלת ובלתי הבינה
הבינה ובחי' כנ"ל. וכו' דניידי כמיא שונים אופנים בכמה
ממש. ובהגבלה פרטי' בריבוי דוקא התפשטות בבחי' הוא
דבר כל תופס דחכ' לבינה חכ' בין ההפרש עיקר וזהו
לתפוס הוא הבינה וכח התפשטות. ובהעדר דוקא בכללות
(ועמ"ש דוקא פרטים בריבוי התפשטות בבחי' דבר כל
זמ"ז הפכים ה"ה וא"כ רנ"ד) הביכורים וביום בד"ה מזה
אל הנטי' שהוא דיו"ד התחתון הקוץ הוא והמחברם
בחכמה הבן יצירה בספר כמ"ש הוא והענין כו'. הבינה
אלא בבינה והבן בחכמה חכם הול"ל דלכאו' בבינה וחכם
בחכמה הבינה בחי' שיש דחו"ב ההתכללות ענין שזהו
וחכם שזהו בבינה החכמה בחי' ויש בחכמה הבן וזהו

בבינה.
.¯ÂˆÈ˜העלם הם חו"ב יו"ד. אות ובציור ציור בלי נקודה

מחברם. דיו"ד התחתון וקוץ והתפשטות
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קרׁשים,p‰Â‰ו) ּבׁשם נקראים הּמׁשּכן ּׁשעצי מה יּובן ּבזה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עצי לּמׁשּכן הּקרׁשים את "ועׂשית ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ּבענין הּזהר, ּבהקּדמת ּדהּנה הענין, ּובאּור עמדים". ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹׁשּטים
ּבהּו למיברי הּוא ּברי קּודׁשא קּמיּה ּדעאלּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָהאֹותּיֹות

סטראבעלמא על ּדאתחזיאֹו אתוון ר' ק' ּדאֹות איתא כּו', ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
הוי ּבּגּווייהּו ש' אֹות נטלי לאתקּיימא ּובגין אּנּון, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּביׁשא

מּניּהגקׁשר ּולעיל ש'), ּדזּיּופא(ּבאֹות ואתוון הֹואיל איתא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּדבגין עלמא, ּב למברי ּבעינא לא עּמהֹון למהוי ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָָֹנטלין

ׁשקרא אתקּיים ׁשקראדּדלא למימר ּדבעי מאן מּכאן, וכּו'. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשקרא, ליּה יֹוקים ּולבתר ּבקדמיתא ּדקׁשֹוט יסֹודא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָיּטֹול
ּדאתיחדּו ּדאבהתן קׁשֹוט את איהּו, קׁשֹוט את ש' את ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָּדהא

הּנההּבּה וה'(האֹותּיֹות). ד' לנגד הן ר' מתּדּמהק' ר' (ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ה') לאֹות והק' לזהלהּדל"ת זה ּדֹומים הּנה ורי"ׁש ּדד' ,2 ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וענּיּות, ּדּלּות מּלׁשֹון הּוא ּדד' ּבפרּוׁשן, וכן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָּבדמּותן
ּכלּום מּגרמּה לּה ּדלית הּמלכּות ספירת הּוא ,וּדבּספירֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

מקּבל ׁשהיא הדּבּור, ּכח הּוא האדם נפׁש ּולבּוׁשּובכחֹות ת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
וכן והּמּדֹות, הּׂשכל הׁשּפעת ּוכמֹו מּמּנה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלהּכחֹות

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ודּלּות, ענּיּות מּלׁשֹון הּוא רי"ׁש י,אֹות (מׁשלי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ

והּנהטו) כּו'. ועׁשר" "ראׁש ּוכתיב ריׁשם", ּדּלים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"מחּתת
הרי מקֹום ּומּכל ּבפרּוׁשם, ׁשוים הם ורי"ׁש ּדד' ּפי על ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאף
הרי"ׁש יחליף וכאׁשר ּבענינם, ּומחּלקים מבּדלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהם

מחריב זה הרי הר' ּבמקֹום ד' אֹו הּדלי"ת עֹולמֹות3ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
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האותיות2) שער פרדס ב. עמוד קפ, ג חלק זוהר ראה הנ"ל בכל
לך. פרשת סוף התורה אור ג. פרק

ב.3) יט, פרשה רבה ויקרא

העולם.ב. את בהם לברוא הוא ברוך הקדוש לפני וכדיג.שנכנסו הם, הרע הצד על שנראו אותיות ור' ק' שאותיות מובא

קשר. ונהיה בתוכם ש' האות את לוקחים אותךד.שיתקיימו לוקחים הזיוף שאותיות מכיון מובא, ש') באות (כשמדבר זה ולפני

השקר. יתקיים שלא כדי העולם את בך לברוא רוצה אינני עמהם, אמתה.להיות של יסוד יקח שקר, לומר שרוצה מי - ומכאן

בה. שהתייחדו האבות של אמת אות הוא, אמת של אות ש' אות שהרי השקר, לו יתקיים כן ולאחרי משלו.בתחלה לה אין

לה). שקודמות מהספירות שמקבלת מה אם (כי כלום עצמה
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ימיו לֹו מאריכים ּבאחד הּמארי "ּכל ּוכמֹו וׁשלֹום, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָחס
ּבהּדלי"ת ׁשּידּגיׁש ּובלבד חס4ּוׁשנֹותיו", מחליפֹו ואם , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

"לא וכן עֹולמֹות, מחריב זה הרי רי"ׁש ּבאֹות ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָֹוׁשלֹום
ואם רי"ׁש, אֹות להדּגיׁש וצרי אחר", לאל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָתׁשּתחוה
והינּו עֹולמֹות, מחריב זה הרי ּבדלי"ת וׁשלֹום חס ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָמחליפֹו
הם הרי מקֹום ּומּכל ּופרּוׁשם, ּבתמּונתם ּדֹומים וד' ּדר' ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָּדגם
הּוא ּדלי"ת ּדאֹות והינּו ּבתכלית, מּזה זה ּומרחקים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻֻמבּדלים
ּביׁשא סטרא על ּדאיתחזיאֹו מאתוון הּוא ר' ואֹות .זּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻ

לֹו יׁש הרי ד' ּדאֹות הּוא ּבתמּונתם ּביניהם ההפרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָוהּנה
ואזעירת הּבּטּול על מֹורה יּו"ד ּדאֹות מאחֹוריו, ְְְֲִֵֵַַַַָָיּו"ד

ּכלּום,ח5ּגרמּה מּגרמּה לּה ּדלית ּדאצילּות מלכּות והינּו , ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
ּדמלכּות וזהּו והּׁשפלּות, הּבּטּול ּבתכלית ׁשהיא לפי ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַוהּוא
והנחת ּבּטּול והינּו הּיסֹוד, ּתחת נקּדה נעׂשית ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַָָֻּדאצילּות
נעׂשית היא הרי ּבזה אׁשר ספירֹות, ׁשארי לגּבי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעצמּה

ּוכמאמר לקּבלה, ּכלי אינֹו6ּבחינת מלא מחזיק, ריקן "ּכלי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
הרי לקּבלה, ּכלי ׁשּיהיה ּבכדי הּנה המקּבל ּוכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמחזיק",
הּוא ּדאז והּׁשפלּות, הּבּטּול ּבתכלית הּוא ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָזה
מה עדין מסּפיק זה ואין הרב, הׁשּפעת אמּתת לקּבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּכלי
ּכאׁשר ּדוקא אם ּכי ּומציאּות, יׁש ּבבחינת אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּׁשהּתלמיד
ּׁשּמצמצם מה וכל הּמציאּות, והעּדר ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָיהיה
ּתהיה ויֹותר יֹותר הּנה ׁשּלֹו, ּבהּבּטּול יֹותר עצמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַאת
איזה להגּביּה הּתנּועה ּבכח מההכנה ּבזה והּמׁשל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּקּבלה,

ּומּׂשא ּכלל, הכנה צריכה אינּה קּלה ּדמּׂשא ּכבדהמּׂשא, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
יּוכל הּנה ּבהכנה ּביֹותר עצמֹו את יצמצם אׁשר מה ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה

ּתמצא לא וזהּו ּביֹותר. ּכבדה מּׂשא הרּוח7להגּביּה ּבגּסי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לֹו ׁשאין הּוא הרּוח וגּסי ּכּים, לּבֹו עליה ׁשּמרחיב ּבמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹולא

ּבמי ּגם אּלא ּתֹורה, ּדבר לקּבל ׁשּי אינֹו אׁשר ּומּובן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּטּול,
ּבטל אינֹו לּמּודֹו ׁשּבעת והינּו ּכּים, לּבֹו עליה מרחיב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאׁשר

עצמֹו ּבעיני מציאּות ׁשהּוא אּלא הּתלמידּבתכלית (ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

הענין, ּבהּׂשגת ּומהרהר חֹוׁשב הּוא הרי הרב הׁשּפעת ּבעת ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאׁשר

יתּבֹונן ּכ ואחר הרב ּדברי לקּבל רק מעׂשה ּבעת צרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובאמת

הענין) הּׂשגת ׂשכלֹו,ּבדבר חּיּוב ּכפי הענין ּבהּׂשגת וחֹוׁשב ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
והמקּבל לגמרי, ּבמציאּות ּבּטּול ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַוהינּו
הּקדּׁשה ענין ּכל וזהּו ּבתכלית, ּבטל הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהאמּתי
העבֹודה, ענין ּכל הּוא ּובזה ּבתכלית, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ידי על הּוא הּגּלּויים ּכל ולכן מלכּות, ּדבחינת הּבּטּול ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָוזהּו
ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה מלכּות. ּדבחינת והּבּטּול ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּׁשפלּות
אני", ואביֹון עני ּכי ענני אזנ ה' הּטה לדוד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתפּלה
מלכּות, ּדבחינת והּבּטּול ההתקּׁשרּות הּוא לדוד ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָּדתפּלה
הּוא, מה מּפני וענני", כּו' "הּטה הּבּקׁשה ּתקף ּגדל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנה
ּדבחינת הּבּטּול ּבחינת ׁשהּוא אני", ואביֹון ּד"עני ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָלפי
יּו"ד ּבֹו אין רי"ׁש ּכן ּׁשאין מה ד', האֹות וזהּו ,טמלכּות, ְְֵֵֵֵֶֶַַָ

וגּסּות, יׁשּות ּבבחינת הּוא ואּדרּבא הּבּטּול, ּבחינת ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָׁשאין
והענּיּות ּביׁשא, סטרא על ּדאיתחזיאּו מאתוון הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָולכן

אחרא ּדסטרא לאלקּות,יוהּדּלּות ׁשּיכּות להם ׁשאין הּוא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּדּלּות והענּיּות לאלקּות ׁשּיכּות להם ּׁשאין מה עצמֹו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזה
ּומציאּות יׁש ּבבחינת נעׂשים הם הרי ּגּופא ּבזה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלהם,

ויֹותר. ְֵֵיֹותר
.¯ev˜'י קדּׁשה, – ּבד' ּדּלּות. ּפרּוׁשם ׁשניהם ור' ד' ƒְְְֵֵֶַַָָֻ

ּכלי הּוא זה ידי ועל הּבּטּול, ּתכלית – ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמאחֹוריו
הּמציאּות ּבהעּדר להיֹות ׁשּצרי ּבתלמיד ימׁשיל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלקּבלה.

ר'. ּבאֹות ּכן ּׁשאין מה הקּבלה, ְֵֵֵֶַַַָָָּבעת
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סו.4) סימן חיים אורח ערוך ושולחן טור
א.5) כ, א חלק זוהר
פרשת6) סוף אור תורה שם. אגדות חדושי וראה א. מ, ברכות

עמ' לעיל נדפס ג. סעיף ש"ת לדודי אני המתחיל דיבור משפטים.
12ֿ11
א.7) נה, עירובין

הרע.ז. הצד על שנראו עצמה.ח.מהאותיות לקדושה).י.[מאחריו].ט.ומקטינה (המנגד האחר הצד של

•
mixeaic ihewl

צאסניק יליד ודאי, שמונים בן איש הוא זה אבא ר'

פעמים שתי ראה בילדותו בעירו. מלמד היה ובנערותו

גדול חלק נטל האמצעי, אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד את

בין והיה תקצ"ה־ת"ר בשנת סטראשעלע במחלוקת

אדמו"ר הזקן, אדמו"ר בספרי בקי היה המנצחים,

בא היה רבנו ימי כל תורה", ו"לקוטי האמצעי

עזב תרל"ה בשנת שנים, בשתי פעם רגלי לליובאוויטש

משכיל היה ליובאוויטש, תושב ונעשה המלמדות את

מדיבור עצמו מונע והיה לעצמו דרושים וכותב בדא"ח

לומד מתפלל הכנסת בבית יושב היה היום כל בכלל,

וכותב.

הרב יושב צפון לצד הקודש ארון מן המזרחי בכותל

המלמד שלום ר' המלמד, ניסן ר' משולם, ר' דוד,

ולולי פסח, בהלכות מפלפלים דיומא, בענינא ומדברים

הנני מרגיש אבל בשיחתם, חלק ליטול יכול הייתי עיפותי

יקרני שלא לירא הנני ומתחיל עיני את תסגיר השינה כי
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והמזרח רגעים בי, עוברת קלה וחרדה שינה אסון

ובא רמ"מ דודי רז"א, דודי באו כבר מתמלא, הדרומי

בא. הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד התפלה מועד

נוהרים כולם הבתים ובעלי הרב נגמרת, התפלה

לבושים כולם טבא יומא בברכת לברך הדרומית למזרח

ועברה לצאת, ומתחילים מאירות, ופניהם יו"ט בלבושי

הרבנית זקנתי אמי כבוד בבית יושבים וכולנו אחת שעה

הסדר. את ומעריכים נ"ע הצדקנית

זך והאור קושיות הארבע שאילת הכנת רגשות

עיני מעל השינה גרש קדישא, אבא פני על המתלונן

כגדול, השולחן אצל יושב אנכי גם תמנו לא השם וחסדי

הפת, וגילוי הפת כיסוי יחץ, כרפס, כרחץ, פועל וכל

הכ כבקיאחיזת אצלי הולך שעמדה, והיא בפזמון וס

השינה. כוסף בפני לעמוד ועוז כוח לי נותן זה וכל ורגיל,

הקריאה עד מעמד החזקתי עליון לא־ל תודה

בעוד כי טובה ותקוה בירושלים הבאה לשנה הצוהלה

לב. וטוב שמחה מתוך ואישן אישן, אחדים רגעים

העבודה, ימי ויתחילו החג ימי עברו אחדים כימים

עלי פעלו אבא של וקירובו החג ימי רשמי הלימוד, ימי

לימודי. בהתמדת הוכרו ואותותם במאד טוב רושם

הוא זה ויו"ט העצרת, חג עד שבועות הששה עברו כה

תיקון ואומר הלילה, כל ער הנני אשר חיי בימי הראשון

בית באי בין אנכי גם הבקר ובאשמורת שבועות ליל

התאוויתי פסח של שביעי בליל גם כי אכחד לא הטבילה,

כן לא עלי, גבר השינה אונס אבל הלילה, כל ער להיות

השעה. את ונצחתי גברתי אנכי כי שבועות, בליל

אבא אשר אפשרות שום היה לא הדחוק המצב מפני

בחר ולזאת בריאותו, הטבת בשביל המקומות לאחד יסע

אשר מאזינקעס, ליער השבוע ימי משך על לנסוע בזה

באגוראדסקי. הרופא הכריח זה על

כה, עד האמורים הענינים כל השתלשלות ידי על

איפוא � אבא של וקירובו לימודי, והתמדת הנהגתי אופן

בנסיעתו עמו אתו אותי לקחת חפץ אבא אם יפלא לא

למאזינקעס.

זה מלבד כזו, לנסיעה תשוקתי על יפלא לא גם

לפני להתפאר אוכל הלא אבא, עם אהיה ההם שבימים

הרוחני תבניתו דמות והוסכמה הוכרה כבר אשר חברי,

חרה מאד איפוא כן ואם המעלה, אדם בתור אבא של

גדול מקירוב אותי מנע אשר ז"ל, ניסן ר' מלמדי על לי

הלזה.
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לאן ידע שאיש מבלי העיר את עזב העילוי יהונתן אשר כי לשמוע פוזנא הופתעה אחד בהיר ביום

בנם הלך לאן ההורים כשנשאלו מועדות. העובדהפניו מלבד מאומה יודעים אינם עצמם הם כי השיבו

ההם. בזמנים נהוג שהיה כפי גלות לערוך וכן חפץ לבו שבו תורה מקום לחפש שהלך

ביקר כך שונות. בישיבות שוהה הוא הזמן כשבמשך יהונתן אשר של נידודיו ארכו שנים שש

גדוליהן, מפי תורה ושמע ובריסק לובלין קראקא, פראג, של המפורסמות בישיבות מסויימות לתקופות

וצרפת. גרמניה גאוני אצל ביקר כן

העיר, עשירי מגדולי אחד של בתו עם שידכוהו והם בפוזנא, הוריו לבית חזר השנים שש כעבור

הגאוני האברך מוגבלת. בלתי לתקופה צרכיהם וכל הצעיר הזוג בית את חשבונו על להחזיק שהתחייב

כבוד. בתארי כונה והוא הצעיר הגאון את מאד כיבדה פוזנא כל בתורה. העת כל ועסק ישב

ושם לדירתו צמוד חותנו לו שבנה מיוחד מדרש בבית יהונתן אשר ר' הסתגר תמימות שנים עשר

של הקשישים או הצעירים הגאונים מבין למישהו אליו הכניסה הורשתה לזמן מזמן ולילה. יומם למד

וספיקות. קושיות להציע לפניו לבוא הדרישה רבתה שכן תורה, בדברי אתו לשוחח כדי העיר

הוא זמן. שבאותו התורה גדולי כל על בביטול התבטא הוא יהונתן: אשר לר' לו היה אחד פגם

לכושר זה. בענין כמוהו הם אף שסברו הלמדנים מגדולי היו ואכן מהם. יותר וחריף בקי עצמו את ראה
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והמזרח רגעים בי, עוברת קלה וחרדה שינה אסון

ובא רמ"מ דודי רז"א, דודי באו כבר מתמלא, הדרומי

בא. הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד התפלה מועד

נוהרים כולם הבתים ובעלי הרב נגמרת, התפלה

לבושים כולם טבא יומא בברכת לברך הדרומית למזרח

ועברה לצאת, ומתחילים מאירות, ופניהם יו"ט בלבושי

הרבנית זקנתי אמי כבוד בבית יושבים וכולנו אחת שעה

הסדר. את ומעריכים נ"ע הצדקנית

זך והאור קושיות הארבע שאילת הכנת רגשות

עיני מעל השינה גרש קדישא, אבא פני על המתלונן

כגדול, השולחן אצל יושב אנכי גם תמנו לא השם וחסדי

הפת, וגילוי הפת כיסוי יחץ, כרפס, כרחץ, פועל וכל

הכ כבקיאחיזת אצלי הולך שעמדה, והיא בפזמון וס

השינה. כוסף בפני לעמוד ועוז כוח לי נותן זה וכל ורגיל,

הקריאה עד מעמד החזקתי עליון לא־ל תודה

בעוד כי טובה ותקוה בירושלים הבאה לשנה הצוהלה

לב. וטוב שמחה מתוך ואישן אישן, אחדים רגעים

העבודה, ימי ויתחילו החג ימי עברו אחדים כימים

עלי פעלו אבא של וקירובו החג ימי רשמי הלימוד, ימי

לימודי. בהתמדת הוכרו ואותותם במאד טוב רושם

הוא זה ויו"ט העצרת, חג עד שבועות הששה עברו כה

תיקון ואומר הלילה, כל ער הנני אשר חיי בימי הראשון

בית באי בין אנכי גם הבקר ובאשמורת שבועות ליל

התאוויתי פסח של שביעי בליל גם כי אכחד לא הטבילה,

כן לא עלי, גבר השינה אונס אבל הלילה, כל ער להיות

השעה. את ונצחתי גברתי אנכי כי שבועות, בליל

אבא אשר אפשרות שום היה לא הדחוק המצב מפני

בחר ולזאת בריאותו, הטבת בשביל המקומות לאחד יסע

אשר מאזינקעס, ליער השבוע ימי משך על לנסוע בזה

באגוראדסקי. הרופא הכריח זה על

כה, עד האמורים הענינים כל השתלשלות ידי על

איפוא � אבא של וקירובו לימודי, והתמדת הנהגתי אופן

בנסיעתו עמו אתו אותי לקחת חפץ אבא אם יפלא לא

למאזינקעס.

זה מלבד כזו, לנסיעה תשוקתי על יפלא לא גם

לפני להתפאר אוכל הלא אבא, עם אהיה ההם שבימים

הרוחני תבניתו דמות והוסכמה הוכרה כבר אשר חברי,

חרה מאד איפוא כן ואם המעלה, אדם בתור אבא של

גדול מקירוב אותי מנע אשר ז"ל, ניסן ר' מלמדי על לי

הלזה.
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לאן ידע שאיש מבלי העיר את עזב העילוי יהונתן אשר כי לשמוע פוזנא הופתעה אחד בהיר ביום

בנם הלך לאן ההורים כשנשאלו מועדות. העובדהפניו מלבד מאומה יודעים אינם עצמם הם כי השיבו

ההם. בזמנים נהוג שהיה כפי גלות לערוך וכן חפץ לבו שבו תורה מקום לחפש שהלך

ביקר כך שונות. בישיבות שוהה הוא הזמן כשבמשך יהונתן אשר של נידודיו ארכו שנים שש

גדוליהן, מפי תורה ושמע ובריסק לובלין קראקא, פראג, של המפורסמות בישיבות מסויימות לתקופות

וצרפת. גרמניה גאוני אצל ביקר כן

העיר, עשירי מגדולי אחד של בתו עם שידכוהו והם בפוזנא, הוריו לבית חזר השנים שש כעבור

הגאוני האברך מוגבלת. בלתי לתקופה צרכיהם וכל הצעיר הזוג בית את חשבונו על להחזיק שהתחייב

כבוד. בתארי כונה והוא הצעיר הגאון את מאד כיבדה פוזנא כל בתורה. העת כל ועסק ישב

ושם לדירתו צמוד חותנו לו שבנה מיוחד מדרש בבית יהונתן אשר ר' הסתגר תמימות שנים עשר

של הקשישים או הצעירים הגאונים מבין למישהו אליו הכניסה הורשתה לזמן מזמן ולילה. יומם למד

וספיקות. קושיות להציע לפניו לבוא הדרישה רבתה שכן תורה, בדברי אתו לשוחח כדי העיר

הוא זמן. שבאותו התורה גדולי כל על בביטול התבטא הוא יהונתן: אשר לר' לו היה אחד פגם

לכושר זה. בענין כמוהו הם אף שסברו הלמדנים מגדולי היו ואכן מהם. יותר וחריף בקי עצמו את ראה
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בן היה מאז בזכרונו, חקוק היה ושמע, ראה שלמד, מה כל ורע. אח היה לא שלו והזכרון התפיסה

גבול. היה לא לחריפותו גם ימים. שנתיים

פסוקים לפניו אומר אביו, של בשכנותו שדר "הנבלן", ישראל יוסף ר' היה רך ילד בהיותו עוד

הפלא על אז דיברו הכל בעלֿפה. מיד עליהם חוזר היה יהונתן, אשר והוא, התנ"ך, מן שלמים ופרקים
בישראל. גדול יהיה כי וניבאו הזה

וכלה חתן לשמח נוהג שהיה משום זכה זה לתוארו במינו. מיוחד אדם היה הנבלן ישראל יוסף ר'

והצטיינות במומחיות עושה שהיה דבר נבל, בכלי מנגן שהיה כך עלֿידי השתתף שבהן בחתונות

בחתונות ורק אדם, בני מחברת מתרחק היה כלל בדרך כך. על תשלום שום לקבל רצה לא כי אם יתירה,

וכלה. חתן שמחת בקיום הבריות בין מעורב היה

והכסף הזהב בכלי ובמיוחד שיצר, הנפלאים בתכשיטים הצטיין הוא זהב. כצורף היתה פרנסתו

הוא שאף מאביו למד מקצועו את רב. ביקוש היה לתוצרתו עין. ומרהיבות יפות תמונות טבע שעליהם
וזהב. בכסף אמן יוצר היה

מסכתות כמה וכן משנה, סדרי ששה כל את התנ"ך, כל את בעלֿפה ישראל יוסף ר' ידע בבד בד

בעלֿפה. תלמודו את משנן היה והזהב הכסף בכלי עבודתו את ועושה יושב כשהיה העת כל גמרא.

והילד תנ"ך פרקי לפניו לחזור נוהג היה יהונתן אשר הילד של המיוחד זכרונו בכוח הבחין כאשר

בילדותו ששמע מה כל על בעלֿפה לחזור יכול היה בבגרותו גם לנצח. במוחו מיד קולטם היה ־הגאוני

ישראל. יוסף ר' מפי

היה די אך בכתבֿיד, ספרים הרבה יהונתן אשר ר' רכש העשיר חותנו שולחן על סמוך בהיותו

לשונו. על שגורים היו וכבר אחת פעם רק בהם שיעיין
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תרפ"ב שבט ח' ב' ב"ה,

דאן ראסטאב

שי' דוב ראובן מו"ה

וברכה, שלום

בטח במחנם, רב בדבר והנה טבת, מכ"ג מכתבו על במענה

לעדת ניחום, מכתב שלחתי ובו טבת, מכ"ב מכתבי קיבלו

כתבתי ובו בו), בכ"ד (נכ' יחיו עליהם ד' בליוענהאף, ישראל

חדש אור כי זה על ודעתם לבם יחיו העיר אנשי יתנו בטח כי

ולהתערב תורה. זו אורה בקרן להעמידם יאיר עליהם

אוכל לא הא' לפני, כבד כי הדבר מובן ומי, מי בפרטיות

הרה"ג לבית בהנוגע וגם העיר, רוח ידעי עדי כזאת לעשות

בעזרתו הראוי את לבחור בזמן מתינות דורש והב' יחיו, זצ"ל

עיקרן בטוב, יבחרו כי קדשינו לעם יעזור הוא הטוב וה' ית',

תמימה, בתורה עדתו בטוב והחפץ אלקים ירא דברים של

שהי' עיר כל הזמן. בזרמי ההבל אל יפנה ואל הקדש, וחיבת

ומרביץ תורה ומחבב למדן אלקים ירא רב ת"ל להם ושיש לה

תכופי' ונסים נגלים בנסים בכל, ההיא העיר מאושרה תורה,

ובכ"ש. בכ"ע בכ"י ת"ל רואי' שהננו דבר מרובים, וברחמים

וינהלם ונחלתו, מעמו וישועתו חסדו יסור לא הטוב וה'

צדק. במעגלי
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çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáBøúé çwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À¦§Æ
:äéçelL øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúçŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−¦¤«¨

âøîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øbãøæréìà ãçàä íLå ¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤

:ärøt áøçî éðìviå éøæra éáà éýìû-ék(éåì) ¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦¥¤¬¤©§«Ÿ
ääLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®

:íéýìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«
åðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®

:dnr äéðá éðLe EzLàåæúàø÷ì äLî àöiå §¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧¤¹¦§©´
eärøì-Léà eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬¦«§¥¥−

ì:äìäàä eàáiå íBìLçúà Bðúçì äLî øtñéå §¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á
úãBà ìr íéøöîìe äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìûøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

:ýåýé íìviå(ìàøùé)èäáBhä-ìk ìr Bøúé cçiå ©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§¦§½©µ¨©½̈
ãiî Bìévä øLà ìûøNéì ýåýé äNr-øLà£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬

:íéøöîéìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå ¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬
ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî ãiî íëúà¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ

:íéøöî-ãé úçzî írä-úààé-ék ézrãé äzr ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦©¨´¨©½§¦¦«
eãæ øLà øácá ék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ̈¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−

:íäéìráéíéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå £¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−
íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ | ìëå ïøäà àáiå íéýìûì¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤

:íéýìûä éðôì äLî ïúç-ír¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ

ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

'ּגֹוי ולא ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ניצֹוץ ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּיר',

לחרּות. זה ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻקדּׁשה

ּגם אּתֹו לקחת עליו הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּומּכאן,

אליו. הּׁשּי קדּׁשה ׁשל ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאת

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriåãéàøiå ©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤©©§Æ

øîàiå írì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúçŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤

äzà recî írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé:áør-ãr ø÷a-ïî E ¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

åèLøãì írä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéýìûæèïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék ¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬

-úàå íéýìûä éwç-úà ézrãBäå eärø ïéáe Léà¦−¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤
:åéúøBzæéøácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå «Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈

:äNò äzà øLàçéírä-íb äzà-íb ìaz ìáð £¤¬©−̈Ÿ¤«¨´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬
ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék Cnr øLà äfä©¤−£¤´¦®̈¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬

:Ecáì eäNrèééäéå Eöréà éì÷a òîL äzr £−§©¤«©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬
úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà äéä Cnr íéýìû¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬

:íéýìûä-ìà íéøácä-úà äzàëíäúà äzøäæäå ©¨²¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½
Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ

:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäæçú äzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´¤«¡¤´
éàðN úîà éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá̈®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNr éøNå íéMîçáëúr-ìëa írä-úà eèôLå £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäåïèwä øácä-ìëå E §¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ

éìrî ì÷äå íä-eètLé:Czà eàNðå Eâë-úà íà ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«¦´¤
íâå ãîr zìëéå íéýìû Eeöå äNrz äfä øácä©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ

:íBìLá àáé Bî÷î-ìr äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

'איצטער אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמֹוצאי

מען לחזרËL¯Úּדארף יׁש עכׁשו ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְֶַ∆¿¿ְְְְִֵַַָָָָֹֻ

צרי ה' ּבעבֹודת נעלה למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבתׁשּובה).

עבֹודת למחרת ּגם ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלהֹוסיף

להֹוסיף היינּו העם', את 'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּתׁשּובה

ואת ּבּה ילכּו הּדר "את ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבקּיּום

יעׂשּון". אׁשר ֲֲֲֶֶַַַהּמעׂשה

,éðù
éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬

úBàî éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúàŸ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½
:úøNr éøNå íéMîç éøNåëírä-úà eèôLå ¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬¤¨−̈
Lwä øácä-úà úr-ìëa-ìëå äLî-ìà ïeàéáé ä §¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤¤½§¨
:íä eèetLé ïèwä øácäæëBðúç-úà äLî çlLéå ©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«©§©©¬¤−¤«Ÿ§®

:Böøà-ìà Bì Cìiåô ©¥¬¤−¤©§«



קפה iyily ,ipy ,oey`x - gi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åøúé úùøô

çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáBøúé çwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À¦§Æ
:äéçelL øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúçŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−¦¤«¨

âøîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øbãøæréìà ãçàä íLå ¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤

:ärøt áøçî éðìviå éøæra éáà éýìû-ék(éåì) ¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦¥¤¬¤©§«Ÿ
ääLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®

:íéýìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«
åðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®

:dnr äéðá éðLe EzLàåæúàø÷ì äLî àöiå §¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧¤¹¦§©´
eärøì-Léà eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬¦«§¥¥−

ì:äìäàä eàáiå íBìLçúà Bðúçì äLî øtñéå §¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á
úãBà ìr íéøöîìe äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ
Cøca íúàöî øLà äàìzä-ìk úà ìûøNé¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´§¨¨´©©¤½¤

:ýåýé íìviå(ìàøùé)èäáBhä-ìk ìr Bøúé cçiå ©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§¦§½©µ¨©½̈
ãiî Bìévä øLà ìûøNéì ýåýé äNr-øLà£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬

:íéøöîéìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå ¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬
ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî ãiî íëúà¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ

:íéøöî-ãé úçzî írä-úààé-ék ézrãé äzr ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦©¨´¨©½§¦¦«
eãæ øLà øácá ék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ̈¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈£¤¬¨−

:íäéìráéíéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå £¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−
íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ | ìëå ïøäà àáiå íéýìûì¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤

:íéýìûä éðôì äLî ïúç-ír¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ

ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

'ּגֹוי ולא ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ניצֹוץ ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּיר',

לחרּות. זה ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻקדּׁשה

ּגם אּתֹו לקחת עליו הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּומּכאן,

אליו. הּׁשּי קדּׁשה ׁשל ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאת

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriåãéàøiå ©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤©©§Æ

øîàiå írì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúçŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤

äzà recî írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé:áør-ãr ø÷a-ïî E ¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

åèLøãì írä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéýìûæèïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék ¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬

-úàå íéýìûä éwç-úà ézrãBäå eärø ïéáe Léà¦−¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤
:åéúøBzæéøácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå «Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈

:äNò äzà øLàçéírä-íb äzà-íb ìaz ìáð £¤¬©−̈Ÿ¤«¨´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬
ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék Cnr øLà äfä©¤−£¤´¦®̈¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬

:Ecáì eäNrèééäéå Eöréà éì÷a òîL äzr £−§©¤«©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬
úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà äéä Cnr íéýìû¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬

:íéýìûä-ìà íéøácä-úà äzàëíäúà äzøäæäå ©¨²¤©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½
Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤¸¤Æ

:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäæçú äzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´¤«¡¤´
éàðN úîà éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬¡¤−´§¥
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá̈®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNr éøNå íéMîçáëúr-ìëa írä-úà eèôLå £¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäåïèwä øácä-ìëå E §¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ

éìrî ì÷äå íä-eètLé:Czà eàNðå Eâë-úà íà ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«¦´¤
íâå ãîr zìëéå íéýìû Eeöå äNrz äfä øácä©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ

:íBìLá àáé Bî÷î-ìr äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

'איצטער אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמֹוצאי

מען לחזרËL¯Úּדארף יׁש עכׁשו ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְֶַ∆¿¿ְְְְִֵַַָָָָֹֻ

צרי ה' ּבעבֹודת נעלה למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבתׁשּובה).

עבֹודת למחרת ּגם ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלהֹוסיף

להֹוסיף היינּו העם', את 'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּתׁשּובה

ואת ּבּה ילכּו הּדר "את ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבקּיּום

יעׂשּון". אׁשר ֲֲֲֶֶַַַהּמעׂשה

,éðù
éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬

úBàî éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúàŸ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½
:úøNr éøNå íéMîç éøNåëírä-úà eèôLå ¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬¤¨−̈
Lwä øácä-úà úr-ìëa-ìëå äLî-ìà ïeàéáé ä §¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤¤½§¨
:íä eèetLé ïèwä øácäæëBðúç-úà äLî çlLéå ©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«©§©©¬¤−¤«Ÿ§®

:Böøà-ìà Bì Cìiåô ©¥¬¤−¤©§«



iyyקפו ,iying ,iriax - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ

היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו ,ÌÈ˜Ï‡ ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ¡…ƒ

אמת היא הלכה אבל לׁשםBzÓ‡Ïחּיים"; ׁשּיכת היא ּכי ,'ÈÂ‰, ֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒְִִֵֶֶַ¬»»

יכֹול ׁשנּון אדם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָּכמאמר

מּכן ׁשּלאחר יּתכן אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

ּכן ּׁשאין מה אֹותּה; ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתתעֹורר

נצחי. הּוא הלכה ְְֲִִַָָּפסק

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàîáeòñiå ¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«©¦§´

íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§®̈©¦«©¨¬
:øää ãâð ìûøNéâíéýìûä-ìà äìr äLîe ¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®

îàú äk øîàì øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iåúéáì ø ©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷réãøLà íúéàø ízà ©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬

íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå íéøöîì éúéNr̈¦−¦§¦§®̈¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½
:éìà íëúà àáàåäeòîLz rBîL-íà äzrå ¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
:õøàä-ìk éì-ék íénrä-ìkîåéì-eéäz ízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²

øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬
:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

ּדברים. ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל הּיציאהÏÈÓ‰ּבני – ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»ְִַָ

האלקית. הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, –ÏÈ·Ë‰מן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ¿ƒ»

הּביטל. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, עלּיה˜¯Ôaהּכניסה – ְְְִִִִִֵַַָָָֻ»¿»ֲִָ

ודמֹו. חלּבֹו מקריב ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּכּללּות

ּכאן: אף לרמז יׁש זה ÌÈ¯ˆÓÏלפי È˙ÈNÚ ¯L‡הכנעת – ְְִִֵֶַָֹ¬∆»ƒƒ¿ƒ¿«ƒְַַָ

‡˙ÌÎהּקלּפה. ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה –ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â– ְִַָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ»»ƒ∆¿∆≈«

סֹוף. אין ּבאֹור ְִֵיחּוד

éùéîçæíäéðôì íNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤¦§¥¤À
:ýåýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úàçeðriå ¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§Ÿ̈«©©«£¸

îàiå åcçé írä-ìëäNrð ýåýé øac-øLà ìk eø ¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî áLiåèøîàiå ©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýéïðrä ára E §Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
eðéîàé Ea-íâå Cnr éøaãa írä òîLé øeára©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«

éízLc÷å írä-ìà Cì äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬

:íúìîN eñaëå øçîe íBiäàéíBiì íéðëð eéäå ©−¨®̈§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´
ìMä íBia | ék éLéìMäéðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬

:éðéñ øä-ìr írä-ìëáéáéáñ írä-úà zìaâäå ¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´
eäö÷a râðe øäa úBìr íëì eøîMä øîàì¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®

:úîeé úBî øäa râpä-ìkâéãé Ba òbú-àì ¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨««Ÿ¦©̧¹À̈
Léà-íà äîäa-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−

:øäá eìré änä ìáiä CLîa äéçé àìãéãøiå ´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄
eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà øää-ïî äLî¤²¦¨−̈¤¨®̈©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−

:íúìîNåèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLúL ¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤
:äMà-ìà eLbz-ìà íéîéæèéLéìMä íBiá éäéå ¨¦®©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

øää-ìr ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ©¨½̈
àî ÷æç øôL ì÷å:äðçna øLà írä-ìk ãøçiå ã §¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«

æé-ïî íéýìûä úàø÷ì írä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnäçéïLr éðéñ øäå ©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«§©³¦©Æ¨©´

BðLr ìriå Làa ýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blkª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®©©³©£¨Æ
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrkèéìB÷ éäéå §¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ©«§¦Æ´

íéýìûäå øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−
:ìB÷á epðré©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk È�ÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰�ÈÎM‰ ‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»«¿ƒ»

ÌÚ‰ Ïk È�ÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚�(ח ז, רבה (דברים ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

לא – רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

¯e�aהיה ‰LÓהם יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָ…∆«≈ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נֹוגעת אחד אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'קֹומה

האברים. ְִֵָָָלכל

,éùéîç
éùùëàø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧

:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýéàëøîàiå §Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«©³Ÿ¤
ýåýé-ìà eñøäé-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ

:áø epnî ìôðå úBàøìáëíéLbpä íéðäkä íâå ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬
:ýåýé íäa õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìàâëøîàiå ¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éðéñ øä-ìà úìrì írä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãrä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷åãëäzà úéìrå ãø-Cì ýåýé åéìà øîàiå §¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈
úìrì eñøäé-ìà íräå íéðäkäå Cnr ïøäàå§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ

iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìàäëírä-ìà äLî ãøiå ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«©¥¬¤¤−¤¨¨®
íäìà øîàiå:ñëà-ìk úà íéýìû øaãéå ©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨

:øîàì älàä íéøácäñ *áýåýé éëðàéäìàE ©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLà:íéãár úéaî íéøöî õøàî Eâàì £¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ

:éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì-äéäéãEl-äNrú àì ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìr íéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²©
lL:éàðNì íéraø-ìrå íéLåíéôìàì ãñç äNòå ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñæ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà ýåýéúà ýåýé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàôçíBé-úà øBëæ £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á¤¸
:BLc÷ì úaMäèúéNrå ãárz íéîé úLL ©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨
:Ezëàìî-ìëééäìà äåäéì | úaL éréáMä íBéåE ¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ðáe | äzà äëàìî-ìë äNrú àìEcár Ezáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸
éørLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå:Eàé-úLL ék ©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤

íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé̈¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ
Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

:eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýéñáééáà-úà ãakE §Ÿ̈²¤¬©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−
éîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå-øLà äîãàä ìr E §¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñúLà ãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤

øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
:Erøìô §¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏיׂשראלים היּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ְְִִִֵָ

אחד ,לאיד ּתֹורה. למּתן זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחסרים

מּׁשּום הּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהּטעמים

BÓˆÚׁשּנאמרּו È�Ùa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏענינים ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש . ְֶֶֶ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְְְִִֵֵֶַָ

ּבאפן הּדברים�˙È�˙אּלּו לׁשני ּבהתאם הם ּבמּתןe�zpLהּתֹורה ְֵֶֹ¿ƒ«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ∆ƒ¿ְַַ

Bˆn‰Â˙ּתֹורה. ‰¯Bz‰ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל לכל נּתנּו - ָ«»¿«ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

לּכל. ‰Bz¯‰הּׁשוה „enÏ.ערּכֹו לפי ואחד אחד לכל נּתן – ֶַַָֹƒ«»ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåèíãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À
eòðiå írä àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½

:÷çøî eãîriåæèeðnr äzà-øac äLî-ìà eøîàiå ©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈
:úeîð-ït íéýìû eðnr øaãé-ìàå ärîLðåæéøîàiå §¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤

íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz-ìà írä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½
íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe íéýìûä àä−¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáìçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå §¦§¦¬¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñøéèôîèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëïeNrú àì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−

:íëì eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«
àëéúìr-úà åéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ

éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«

áë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
:äììçzå äéìr zôðä Eaøç ék úéæbâëäìrú-àìå ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬

:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓּכאדמה ּבּטּול, ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְֲִִֵֶַַָָ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל EÈ˙BÏBÚזֹו ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂהעלּיֹות את – ִֶֶַָָָֹ¿»«¿»»»∆∆ֲִֶָ

.ׁשּלEÈÓÏL ˙‡Â,'ל'יׁשּות הּכּונה אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֶ¿∆¿»∆ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש זה את ואף וכׁשלימּות, ּכעלּיה מגּדירה ׁשהּתֹורה למה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

טֹוב: ׁשם הּבעל ּתֹורת ּובדגמת אצלי,È˙ÈeL'לזּבח'. ׁשווה הּכל - ְְְִֵַַַַַַֹֻƒƒƒְִֶֶַָֹ

ׁשּכן הּמעלה, ּברּום ׁשהם ּדברים Èc‚�Ïּגם אּלא‰' חפץ אינּני - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ¿∆¿ƒִֵֵֶֶָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ולא העליֹון רצֹון ְְְְְִֵֶַָָָֹּבקּיּום

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò



קפז iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìàäëírä-ìà äLî ãøiå ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«©¥¬¤¤−¤¨¨®
íäìà øîàiå:ñëà-ìk úà íéýìû øaãéå ©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨

:øîàì älàä íéøácäñ *áýåýé éëðàéäìàE ©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
éúàöBä øLà:íéãár úéaî íéøöî õøàî Eâàì £¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ

:éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì-äéäéãEl-äNrú àì ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìr íéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²©
lL:éàðNì íéraø-ìrå íéLåíéôìàì ãñç äNòå ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñæ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà ýåýéúà ýåýé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàôçíBé-úà øBëæ £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á¤¸
:BLc÷ì úaMäèúéNrå ãárz íéîé úLL ©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨
:Ezëàìî-ìëééäìà äåäéì | úaL éréáMä íBéåE ¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ðáe | äzà äëàìî-ìë äNrú àìEcár Ezáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸
éørLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå:Eàé-úLL ék ©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤

íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé̈¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ
Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

:eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýéñáééáà-úà ãakE §Ÿ̈²¤¬©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−
éîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå-øLà äîãàä ìr E §¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñúLà ãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤

øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
:Erøìô §¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ�‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆

היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏיׂשראלים היּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ְְִִִֵָ

אחד ,לאיד ּתֹורה. למּתן זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחסרים

מּׁשּום הּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהּטעמים

BÓˆÚׁשּנאמרּו È�Ùa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏענינים ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש . ְֶֶֶ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְְְִִֵֵֶַָ

ּבאפן הּדברים�˙È�˙אּלּו לׁשני ּבהתאם הם ּבמּתןe�zpLהּתֹורה ְֵֶֹ¿ƒ«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ∆ƒ¿ְַַ

Bˆn‰Â˙ּתֹורה. ‰¯Bz‰ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל לכל נּתנּו - ָ«»¿«ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ

לּכל. ‰Bz¯‰הּׁשוה „enÏ.ערּכֹו לפי ואחד אחד לכל נּתן – ֶַַָֹƒ«»ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåèíãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À
eòðiå írä àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½

:÷çøî eãîriåæèeðnr äzà-øac äLî-ìà eøîàiå ©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈
:úeîð-ït íéýìû eðnr øaãé-ìàå ärîLðåæéøîàiå §¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤

íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz-ìà írä-ìà äLî¤´¤¨¨»©¦¨¼¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½
íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe íéýìûä àä−¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−

:eàèçú ézìáìçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå §¦§¦¬¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñøéèôîèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëïeNrú àì §¦¤½¦µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ©«£−

:íëì eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«
àëéúìr-úà åéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ

éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«

áë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàåïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
:äììçzå äéìr zôðä Eaøç ék úéæbâëäìrú-àìå ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬

:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìr úìrîá§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«
ttt
ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓּכאדמה ּבּטּול, ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְֲִִֵֶַַָָ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל EÈ˙BÏBÚזֹו ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂהעלּיֹות את – ִֶֶַָָָֹ¿»«¿»»»∆∆ֲִֶָ

.ׁשּלEÈÓÏL ˙‡Â,'ל'יׁשּות הּכּונה אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֶ¿∆¿»∆ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש זה את ואף וכׁשלימּות, ּכעלּיה מגּדירה ׁשהּתֹורה למה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא

טֹוב: ׁשם הּבעל ּתֹורת ּובדגמת אצלי,È˙ÈeL'לזּבח'. ׁשווה הּכל - ְְְִֵַַַַַַֹֻƒƒƒְִֶֶַָֹ

ׁשּכן הּמעלה, ּברּום ׁשהם ּדברים Èc‚�Ïּגם אּלא‰' חפץ אינּני - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ¿∆¿ƒִֵֵֶֶָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ולא העליֹון רצֹון ְְְְְִֵֶַָָָֹּבקּיּום

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

* בטעם עליקן



קפח
.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

åøúé úùøôì äøèôäå ÷øô äéòùéá

åàíéàìî åéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà äàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®§−̈§¥¦¬
:ìëéää-úàáíéãîr íéôøN|íézLa ãçàì íéôðk LL íéôðk LL Bì ìrnî|äqëé ¤©«¥¨«§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´

:óôBòé íézLáe åéìâø äqëé íézLáe åéðôâLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|LBã÷ LBã÷ ¨À̈¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦§¥«§¨¸̈¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²¨−
:BãBák õøàä-ìë àìî úBàáö ýåýéãàìné úéaäå àøBwä ìBwî íétqä úBnà eòðiå §Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤§«©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−©¥®§©©−¦¦¨¥¬

:ïLräíéúôN àîè-ír CBúáe éëðà íéúôN àîè Léà ék éúéîãð-éë éì-éBà øîàå ¨¨«¨«Ÿ©º«¦´¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©§¥´§¨©½¦
:éðér eàø úBàáö ýåýé Cìnä-úà ék áLé éëðàåBãéáe íéôøOä-ïî ãçà éìà óriå ¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−¨¬¥¨«©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½§¨−

:çaænä ìrî ç÷ì íéç÷ìîa ätöøæéúôN-ìr äæ òâð äpä øîàiå ét-ìr òbiåøñå E ¦§¨®§¤̧§¨©½¦¨©−¥©¬©¦§¥«©©©©´©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−©§¨¤®§¨´
ðBr:øtëz Eúàhçå Eçøîàå eðì-Cìé éîe çìLà éî-úà øîà éðãà ìB÷-úà òîLàå £¤½§©¨«§−§ª¨«¨«¤§©º¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½¤¦¬¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−

:éðçìL éððäè:eòãz-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàå rBîL eòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå ¦«§¦¬§¨¥«¦©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³¨¸©Æ§©¨¦½§¬¨−§©¥¨«
éïéáé Bááìe òîLé åéðæàáe åéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä åéðæàå äfä írä-áì ïîLä©§¥Æ¥«¨¨´©¤½§¨§¨¬©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈§¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²

:Bì àôøå áLåàéíézáe áLBé ïéàî íéør eàL-íà øLà ãr øîàiå éðãà éúî-ãr øîàå ¨−̈§¨¬¨«¨«Ÿ©¾©¨©−£Ÿ¨®©¿Ÿ¤©´£¤Á¦¨¸¨¦¹¥¥´¥À¨¦Æ
:äîîL äàMz äîãàäå íãà ïéàîáéáø÷a äáeærä äaøå íãàä-úà ýåýé ÷çøå ¥¥´¨½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬§¨¨«§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®§©¨¬¨«£−̈§¤¬¤

:õøàäâéía úávî úëlLa øLà ïBlàëå äìàk øráì äúéäå äáLå äiøéNr da ãBòå ¨¨«¤§¬¨Æ£¦´¦½̈§¨−¨§¨«§¨´§¨¥®¨«¥¨´§¨«©À£¤³§©¤̧¤Æ©¤´¤½̈
:dzávî Lã÷ òøæ¤¬©−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©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קפט
:õøàäâéía úávî úëlLa øLà ïBlàëå äìàk øráì äúéäå äáLå äiøéNr da ãBòå ¨¨«¤§¬¨Æ£¦´¦½̈§¨−¨§¨«§¨´§¨¥®¨«¥¨´§¨«©À£¤³§©¤̧¤Æ©¤´¤½̈

:dzávî Lã÷ òøæ¤¬©−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©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל שי' שו"ב

שלום וברכה!

נעמה לי השתתפותו בהתועדות יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא 

ישראל ויהי רצון שגם בהתועדות זו יקוים פירוש רז"ל הידוע בי הילולא דאזלינן מני' חטוף ואכול חטוף 

ושתי וביאורו ע"פ תורת החסידות חטוף ואכול חטוף ושתי בעניני תורה ומצותי' שנמשלו ללחם ומים וכו' 

וצריך להיות באופן דאזלינן מני' אשר האדם נעשה מהלך בין העומדים האלה ואשרי חלקו שעל ידו נדפסו 

והולכים ונדפסים כמה מאמרים ושיחות המעוררים את האיש הישראלי לעבודה האמורה וזכות הרבים 

תלוי בו.

בברכה לבשו"ט ולהתראות בהתועדיות חסידותיות הבע"ל.



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
6:376:358:398:409:129:1210:0510:0517:0417:1017:3017:3516:4917:45באר שבע )ח(

6:396:378:408:409:129:1210:0510:0517:0017:0617:2617:3216:3517:42חיפה )ח(

6:346:328:388:389:099:1010:0310:0317:0317:0917:2917:3416:2817:42ירושלים )ח(

6:396:388:408:419:139:1310:0610:0617:0217:0717:2817:3316:4617:44תל אביב )ח(

7:357:309:169:159:489:4610:3310:3316:3316:4217:0617:1416:2217:28אוסטריה וינה )ח(

6:126:189:179:219:489:5311:0211:0620:4720:4421:1621:1320:2621:26אוסטרליה מלבורן )ק(

7:337:299:169:159:489:4710:3410:3416:4016:4817:1217:2016:2917:24אוקראינה אודסה )ח(

7:237:189:029:019:349:3310:1910:1916:1616:2516:4916:5816:0617:02אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:567:509:319:2910:0410:0210:4710:4716:3416:4317:0917:1716:2417:21אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:487:439:249:229:569:5410:4010:3916:2716:3617:0217:1016:1717:14אוקראינה קייב )ח(

7:097:058:508:499:229:2010:0710:0716:0816:1616:4016:4815:5716:52אוקראינה דונייצק )ח(

7:567:529:409:3910:1210:1110:5910:5917:1017:1817:4117:4916:5918:03איטליה מילאנו )ח(

6:126:148:468:489:169:1810:1810:2018:3618:3718:5818:5918:1919:03אקוואדור קיטו )ח(

5:556:018:548:589:279:3110:3910:4220:1120:0920:3820:3619:5120:49ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:256:329:379:4210:0810:1211:2311:2721:2421:2021:5421:5021:0321:54ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

7:227:199:159:149:479:4610:3710:3717:1117:1817:3917:4516:5817:49ארה״ב בולטימור )ח(

7:147:109:069:059:389:3710:2710:2716:5817:0517:2717:3316:4617:45ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

7:157:119:069:059:389:3810:2810:2816:5717:0417:2617:3316:4517:45ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:547:519:459:4410:1610:1511:0511:0517:3017:3717:5918:0617:1818:18ארה״ב דטרויט )ח(

7:147:139:199:199:519:5110:4410:4517:4817:5318:1318:1817:3418:28ארה״ב היוסטן )ח(

6:546:528:558:559:269:2610:1910:1917:1217:1717:3817:4316:5817:53ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:077:069:149:159:479:4710:4110:4217:5517:5918:1918:2317:4018:33ארה״ב מיאמי )ח(

7:137:099:029:029:359:3410:2410:2416:5016:5717:1917:2616:3817:40ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:107:079:029:019:339:3210:2210:2216:5116:5817:2017:2616:3817:37ארה״ב שיקאגו )ח(

6:026:068:518:549:209:2310:2810:3019:2219:2219:4519:4519:0419:49בוליביה לה פאס )ח(

8:378:3110:1010:0810:4210:4011:2611:2517:0717:1717:4317:5216:5718:09בלגיה אנטוורפן )ח(

8:348:2910:1010:0810:4110:3911:2511:2417:1017:2017:4517:5417:0018:10בלגיה בריסל )ח(

8:067:599:329:3010:0410:0110:4410:4316:0516:1616:4416:5415:5616:58בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:296:339:199:229:509:5310:5911:0220:0320:0320:2820:2719:4520:34ברזיל ס.פאולו )ק(

6:166:209:069:099:379:4010:4610:4819:4919:4820:1320:1219:3020:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:547:489:299:2710:009:5810:4410:4316:2616:3617:0117:1016:1617:27בריטניה לונדון )ח(

8:128:069:429:3910:1410:1110:5510:5416:2516:3617:0317:1216:1617:30בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:068:009:379:3510:0910:0710:5110:5116:2716:3717:0317:1216:1717:16גרמניה ברלין )ח(

8:138:089:519:4910:2210:2011:0611:0616:5717:0617:3117:4016:4717:44גרמניה פרנקפורט )ח(

5:225:278:188:218:488:519:5810:0019:1219:1119:3719:3618:5319:40דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:137:129:269:279:589:5910:5510:5618:2418:2818:4718:5118:0918:55הודו בומביי )ח(

7:067:069:219:229:539:5410:5010:5118:2218:2618:4518:4918:0718:53הודו פונה )ח(

7:237:199:049:039:369:3510:2210:2216:2416:3216:5617:0416:1317:08הונגריה בודפשט )ח(

7:247:219:159:149:479:4610:3610:3617:0417:1117:3317:3916:5217:43טורקיה איסטנבול )ח(

7:377:349:319:3110:0410:0310:5410:5417:3317:3918:0118:0717:2018:11יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
7:437:399:249:239:579:5610:4310:4216:4516:5417:1717:2516:3417:29מולדובה קישינב )ח(

7:067:059:249:259:549:5510:5110:5318:2718:3118:5018:5418:1218:58מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:065:138:178:228:508:5510:0610:1020:1220:0720:4320:3919:4920:43ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:488:598:599:299:3010:2410:2517:3717:4218:0218:0617:2318:10נפאל קטמנדו )ח(

7:107:129:379:3910:1010:1211:1111:1319:1819:2019:4019:4219:0219:46סינגפור סינגפור )ח(

7:337:279:069:049:379:3510:2010:1915:5816:0816:3516:4415:4916:48פולין ורשא )ח(

5:535:568:318:339:039:0610:0810:1118:4218:4319:0519:0618:2519:10פרו לימה )ח(

8:138:099:589:5710:3010:2911:1711:1717:2817:3617:5918:0617:1618:20צרפת ליאון )ח(

8:348:2910:1410:1210:4510:4411:3011:3017:2717:3618:0018:0817:1618:23צרפת פריז )ח(

6:016:028:328:339:029:0310:0310:0518:1118:1318:3318:3517:5518:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:437:409:329:3110:0310:0210:5110:5117:1117:1917:4117:4817:0018:01קנדה טורונטו )ח(

7:267:229:119:109:439:4210:3010:3016:4216:5017:1317:2016:3017:34קנדה מונטריאול )ח(

6:526:498:488:489:219:2110:1310:1316:5917:0517:2517:3116:4617:35קפריסין לרנקה )ח(

8:438:3510:0810:0510:3910:3611:1911:1816:3616:4717:1617:2616:2717:44רוסיה מוסקבה )ח(

8:007:569:419:4010:1410:1210:5910:5917:0117:1017:3417:4216:5017:46רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:037:589:469:4510:1710:1611:0311:0317:0817:1717:4017:4816:5718:02שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:019:029:339:3410:3110:3318:1218:1518:3518:3817:5718:42תאילנד 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו 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
7:437:399:249:239:579:5610:4310:4216:4516:5417:1717:2516:3417:29מולדובה קישינב )ח(

7:067:059:249:259:549:5510:5110:5318:2718:3118:5018:5418:1218:58מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:065:138:178:228:508:5510:0610:1020:1220:0720:4320:3919:4920:43ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:496:488:598:599:299:3010:2410:2517:3717:4218:0218:0617:2318:10נפאל קטמנדו )ח(

7:107:129:379:3910:1010:1211:1111:1319:1819:2019:4019:4219:0219:46סינגפור סינגפור )ח(

7:337:279:069:049:379:3510:2010:1915:5816:0816:3516:4415:4916:48פולין ורשא )ח(

5:535:568:318:339:039:0610:0810:1118:4218:4319:0519:0618:2519:10פרו לימה )ח(

8:138:099:589:5710:3010:2911:1711:1717:2817:3617:5918:0617:1618:20צרפת ליאון )ח(

8:348:2910:1410:1210:4510:4411:3011:3017:2717:3618:0018:0817:1618:23צרפת פריז )ח(

6:016:028:328:339:029:0310:0310:0518:1118:1318:3318:3517:5518:39קולומביה בוגוטה )ח(

7:437:409:329:3110:0310:0210:5110:5117:1117:1917:4117:4817:0018:01קנדה טורונטו )ח(

7:267:229:119:109:439:4210:3010:3016:4216:5017:1317:2016:3017:34קנדה מונטריאול )ח(

6:526:498:488:489:219:2110:1310:1316:5917:0517:2517:3116:4617:35קפריסין לרנקה )ח(

8:438:3510:0810:0510:3910:3611:1911:1816:3616:4717:1617:2616:2717:44רוסיה מוסקבה )ח(

8:007:569:419:4010:1410:1210:5910:5917:0117:1017:3417:4216:5017:46רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:037:589:469:4510:1710:1611:0311:0317:0817:1717:4017:4816:5718:02שוייץ ציריך )ח(

6:436:439:019:029:339:3410:3110:3318:1218:1518:3518:3817:5718:42תאילנד 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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ג' י"ד בו, שעה 4 עם 10 דקות
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