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mikxan ,mihtyn zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‡·iÂ1ארּבעים ּבהר מׁשה ויהי גֹו' הענן ּבתֹו מׁשה «»…ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לילה וארּבעים ז"ל2יֹום רּבֹותינּו ואמרּו .3 ְְְְְִֵַַָָָָ

לֹו ועׂשה הּוא עׁשן ּכמין זה ענן רׁש"י ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֶַָָָָָָָוהּובא
ּׁשּנאמר מּמה זה ולמדּו ּבתֹוכֹו. ׁשביל ּבני4הּקּב"ה וּיבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

עלֿידי היתה הּים לתֹו ּביאתם מה הּים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּכתּוב ּכמֹו מימינם4ׁשביל, חֹומה להם והּמים ְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא ּׁשּכתּוב מה ּגם ּכ ְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּומּׂשמאלם,
להבין וצרי ׁשביל. עלֿידי הענן לתֹו ּביאתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
זה ׁשהיה ּדמאחר ּבתֹוכֹו, מׁשה ׁשּנכנס הענן ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּו
אּלא עצמֹו ּבענן לא נכנס ׁשּמׁשה היינּו ׁשביל, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעלֿידי
להבין צרי וגם הענן. ּפעּלת מהי אםּֿכן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביל,
הענן, ּבתֹו מׁשה לביאת סּוף ים ּדקריעת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּׁשּיכּות
הּׁשביל נמׁש מּמּנּו סּוף, ים ּבקריעת ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּדהּׁשביל
הענן ּבתֹו ׁשביל ׁשהיה ׁשּלמדּו ׁשּזהּו הענן, ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבתֹו

סּוף. ים ׁשּבקריעת ְְִִִֵֶַַַמהּׁשביל

מּתןÔÈ·‰Ïeב) ענין ּכללּות ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
זה ׁשּלצר מׁשה, עלֿידי ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה
איתא ּדהּנה הענן. ּבתֹו ּבא הּתֹורה) את לקּבל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ(ּבכדי

חביבין5ּבּמדרׁש הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
הּוא ערבֹות הּנקרא ׁשהרקיע הרקיעים, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּכּלם, חביב והּוא לרכב6הּׁשביעי, סּלּו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻ
ׁשאברהם האבֹות, ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו גֹו'. ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבערבֹות
הּׁשביעין ּכל הּנה הּׁשביעי, הּוא ּומׁשה הראׁשֹון ְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּוא
ׁשּתּקּון ּתּקּונים, הי"ג ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַחביבין.

ואמת ּתּקּון הּוא הם7הּׁשביעי הּתּקּונים ׁשּכל (ּדהגם ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
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תרנ"ד1) [סה"מ תרנ"ד הענן בתוך משה ויבא המאמר "הוא זה מאמר

והוספות"*. שינוים איזה עם . . ואילך] קמז (כד,2)ע' משפטים ס"פ

ב.3)יח). ד, כב.4)יומא יד, יא.5)בשלח פכ"ט, תהלים6)ויק"ר

ה. ואילך.7)סח, סע"ב קלג, (באד"ר) זח"ג

והערות מ"מ איזה בתוספת תשי"ז), קטן, פורים – (קה"ת בפ"ע בקונטרס שי"ל הנ"ל לד"ה דבר" ה"פתח לשון (*

לקמן). נעתקו (חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עלֿידי המצוות קיום ומעלת תורה, מתן של החידוש יתבאר שלפנינו במאמר

המשכת - מזו ויתרה הוי', שם גילוי המשכת מתןֿתורה: לאחר ישראל בני

המיוחד לגילוי הכנה מהווה זה וכל הוי'. משם שלמעלה ה'עצמות',

דירה יתברך (לעצמותו) לו "להיות הזה בעולם ה'עצמות' גילוי לעתידֿלבא:

בתחתונים".

לקבל סיני להר משה בעליית

נאמר: iÂ1‰LÓ·‡התורה «»……∆
‰LÓ È‰ÈÂ 'B‚ Ô�Ú‰ CB˙a¿∆»»«¿ƒ…∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ¯‰a»»«¿»ƒ

‰ÏÈÏ ÌÈÚa¯‡Â2e¯Ó‡Â . ¿«¿»ƒ»¿»¿»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯3‡·e‰Â «≈¿»

‰Ê Ô�Ú :È"L¯ Le¯Ùa¿≈«ƒ»»∆
e ‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓkפירוש ¿ƒ»»

אינו הענן" בתוך משה "ויבוא

הענן בתוך שנכנס כפשוטו,

יכול "ולא נאמר (שהרי עצמו

כי מועד אהל אל לבוא משה

אלא, הענן") עליו ««NÚ‰שכן
.BÎB˙a ÏÈ·L ‰"aw‰ BÏ«»»¿ƒ¿
¯Ó‡pM ‰nÓ ‰Ê e„ÓÏÂ¿»¿∆ƒ«∆∆¡«

יםֿסוף È�a:4בקריעת e‡·iÂ«»…¿≈
Ï‡¯NÈּבתֹו‰Ó ,Ìi‰ ƒ¿»≈ְ«»«

‰˙È‰ Ìi‰ CB˙Ï Ì˙‡Èaƒ»»¿«»»¿»
BÓk ,ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ¿

·e˙kL4Ì‰Ï ÌÈn‰Â ∆»¿««ƒ»∆
Ì�ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ»ƒƒ»
‰Ó Ìb Ck ,ÌÏ‡ÓOÓeƒ¿…»»««

‰LÓ ‡·iÂ ·e˙kMּבתֹו ∆»«»……∆ְ

CB˙Ï B˙‡Èa ‰˙È‰ ,Ô�Ú‰∆»»»¿»ƒ»¿
.ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ Ô�Ú‰∆»»«¿≈¿ƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ.אÔÈ�Ú e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰LÓ Ò�ÎpL Ô�Ú‰∆»»∆ƒ¿«…∆
‰Ê ‰È‰L ¯Á‡Óc ,BÎB˙a¿¿≈««∆»»∆
e�ÈÈ‰ ,ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿
Ô�Úa ‡Ï Ò�Î� ‰LnL∆…∆ƒ¿«…∆»»
ŒÌ‡ ,ÏÈ·Ma ‡l‡ BÓˆÚ«¿∆»«¿ƒƒ
Ì‚Â ?Ô�Ú‰ ˙lÚt È‰Ó Ôk≈«ƒ¿À«∆»»¿«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ.ב˙eÎiM‰ »ƒ¿»ƒ««»
˙‡È·Ï ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««¿ƒ«
,Ô�Ú‰ CB˙a ‰LÓ…∆¿∆»»

c˙ÚÈ¯˜a ‰È‰L ÏÈ·M‰¿«¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«
CLÓ� epnÓ ,ÛeÒ ÌÈ«ƒ∆ƒ¿«
,Ô�Ú‰ CB˙a ÏÈ·M‰«¿ƒ¿∆»»
‰È‰L e„ÓlL e‰fL∆∆∆»¿∆»»
Ô�Ú‰ CB˙a ÏÈ·L¿ƒ¿∆»»
ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL ÏÈ·M‰Ó≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ««

ÛeÒבקריעת שביל שהיה כמו הענן בתוך שביל שהיה הגמרא שלומדת (מכך

בהמשך נוצר הענן שבתוך השביל העניינים, שבפנימיות הדבר מורה יםֿסוף,

יםֿסוף)? שבקריעת לבארלשביל ויקדים מתןֿתורה עניין יבאר הבא בסעיף

רבינו שמשה משום התורה: לקבל לאברהם, השביעי רבינו, משה נבחר מדוע

ומידתו (מאברהם) השביעי הוא

(מי"ג השביעית המידה היא

לכן אמת, - הרחמים) מידות

הנקראת התורה את הוריד

מעלת יתבאר זה פי ועל 'אמת'.

מתןֿ לאחר דווקא המצוות קיום

תורה.

CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ
˙eÏÏk ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
‰È‰L ‰¯Bz ÔzÓ ÔÈ�Úƒ¿«««»∆»»
‰Ê C¯ˆlL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆∆¿…∆∆
(‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï È„Îa)ƒ¿≈¿«≈∆«»
‰p‰c .Ô�Ú‰ CB˙a ‡a»¿∆»»¿ƒ≈

L¯„na ‡˙È‡5‰LnL ƒ»«ƒ¿»∆…∆
ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰«¿ƒƒ¿»
BÓÎe .ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¬ƒƒ¿
ÚÈ˜¯‰L ,ÌÈÚÈ˜¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒƒ∆»»ƒ«
‡e‰ ˙B·¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»

ÈÚÈ·M‰:הם רקיעים (שבעה «¿ƒƒ
רקיע, השמים, שמי שמים,

ערבות) מעון, זבול, ,שחקים,
BÓk ,ÌlkÓ ·È·Á ‡e‰Â¿»ƒƒÀ»¿

·e˙kL6·Î¯Ï elÒ ∆»…»…≈
'B‚ ˙B·¯Úa'לה [=רוממו »¬»

הנקרא הרקיע על הרוכב

דוד)] (מצודת BÓÎe'ערבות' .¿
,˙B·‡‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿«»»
ÔBL‡¯‰ ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»»ƒ
לוי, יעקב, יצחק, (ולאחריו:

עמרם) ‰e‡קהת, ‰LÓe…∆
Ïk ‰p‰ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ≈»
BÓÎe .ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¬ƒƒ¿
‚"È‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿««

ÌÈ�ewz.הרחמים מידות [=י"ג ƒƒ
וחנון רחום אֿל ה' "ה' שבפסוק

ואמת ורבֿחסד ארךֿאפים

‰ÈÚÈ·Mוגו'"] ÔewzL ,∆ƒ«¿ƒƒ
"˙Ó‡Â" Ôewz ‡e‰7 ƒ∆¡∆
Ì‰ ÌÈ�ewz‰ ÏkL Ì‚‰c)«¬«∆»«ƒƒ≈
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ה

mikxan ,mihtyn zyxt zay .c"qa

f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‡·iÂ1ארּבעים ּבהר מׁשה ויהי גֹו' הענן ּבתֹו מׁשה «»…ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לילה וארּבעים ז"ל2יֹום רּבֹותינּו ואמרּו .3 ְְְְְִֵַַָָָָ

לֹו ועׂשה הּוא עׁשן ּכמין זה ענן רׁש"י ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֶַָָָָָָָוהּובא
ּׁשּנאמר מּמה זה ולמדּו ּבתֹוכֹו. ׁשביל ּבני4הּקּב"ה וּיבאּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

עלֿידי היתה הּים לתֹו ּביאתם מה הּים, ּבתֹו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָיׂשראל
ׁשּכתּוב ּכמֹו מימינם4ׁשביל, חֹומה להם והּמים ְְְִִִִֶֶַַָָָָ

הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא ּׁשּכתּוב מה ּגם ּכ ְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּומּׂשמאלם,
להבין וצרי ׁשביל. עלֿידי הענן לתֹו ּביאתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיתה
זה ׁשהיה ּדמאחר ּבתֹוכֹו, מׁשה ׁשּנכנס הענן ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמהּו
אּלא עצמֹו ּבענן לא נכנס ׁשּמׁשה היינּו ׁשביל, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעלֿידי
להבין צרי וגם הענן. ּפעּלת מהי אםּֿכן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביל,
הענן, ּבתֹו מׁשה לביאת סּוף ים ּדקריעת ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּׁשּיכּות
הּׁשביל נמׁש מּמּנּו סּוף, ים ּבקריעת ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָּדהּׁשביל
הענן ּבתֹו ׁשביל ׁשהיה ׁשּלמדּו ׁשּזהּו הענן, ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבתֹו

סּוף. ים ׁשּבקריעת ְְִִִֵֶַַַמהּׁשביל

מּתןÔÈ·‰Ïeב) ענין ּכללּות ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
זה ׁשּלצר מׁשה, עלֿידי ׁשהיה ְְֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה
איתא ּדהּנה הענן. ּבתֹו ּבא הּתֹורה) את לקּבל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ(ּבכדי

חביבין5ּבּמדרׁש הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא .ׁשּמׁשה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָֹ
הּוא ערבֹות הּנקרא ׁשהרקיע הרקיעים, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו מּכּלם, חביב והּוא לרכב6הּׁשביעי, סּלּו ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻ
ׁשאברהם האבֹות, ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו גֹו'. ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּבערבֹות
הּׁשביעין ּכל הּנה הּׁשביעי, הּוא ּומׁשה הראׁשֹון ְְִִִִִִֵֶַַָָֹהּוא
ׁשּתּקּון ּתּקּונים, הי"ג ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַחביבין.

ואמת ּתּקּון הּוא הם7הּׁשביעי הּתּקּונים ׁשּכל (ּדהגם ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

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

תרנ"ד1) [סה"מ תרנ"ד הענן בתוך משה ויבא המאמר "הוא זה מאמר

והוספות"*. שינוים איזה עם . . ואילך] קמז (כד,2)ע' משפטים ס"פ

ב.3)יח). ד, כב.4)יומא יד, יא.5)בשלח פכ"ט, תהלים6)ויק"ר

ה. ואילך.7)סח, סע"ב קלג, (באד"ר) זח"ג

והערות מ"מ איזה בתוספת תשי"ז), קטן, פורים – (קה"ת בפ"ע בקונטרס שי"ל הנ"ל לד"ה דבר" ה"פתח לשון (*

לקמן). נעתקו (חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עלֿידי המצוות קיום ומעלת תורה, מתן של החידוש יתבאר שלפנינו במאמר

המשכת - מזו ויתרה הוי', שם גילוי המשכת מתןֿתורה: לאחר ישראל בני

המיוחד לגילוי הכנה מהווה זה וכל הוי'. משם שלמעלה ה'עצמות',

דירה יתברך (לעצמותו) לו "להיות הזה בעולם ה'עצמות' גילוי לעתידֿלבא:

בתחתונים".

לקבל סיני להר משה בעליית

נאמר: iÂ1‰LÓ·‡התורה «»……∆
‰LÓ È‰ÈÂ 'B‚ Ô�Ú‰ CB˙a¿∆»»«¿ƒ…∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ¯‰a»»«¿»ƒ

‰ÏÈÏ ÌÈÚa¯‡Â2e¯Ó‡Â . ¿«¿»ƒ»¿»¿»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯3‡·e‰Â «≈¿»

‰Ê Ô�Ú :È"L¯ Le¯Ùa¿≈«ƒ»»∆
e ‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓkפירוש ¿ƒ»»

אינו הענן" בתוך משה "ויבוא

הענן בתוך שנכנס כפשוטו,

יכול "ולא נאמר (שהרי עצמו

כי מועד אהל אל לבוא משה

אלא, הענן") עליו ««NÚ‰שכן
.BÎB˙a ÏÈ·L ‰"aw‰ BÏ«»»¿ƒ¿
¯Ó‡pM ‰nÓ ‰Ê e„ÓÏÂ¿»¿∆ƒ«∆∆¡«

יםֿסוף È�a:4בקריעת e‡·iÂ«»…¿≈
Ï‡¯NÈּבתֹו‰Ó ,Ìi‰ ƒ¿»≈ְ«»«

‰˙È‰ Ìi‰ CB˙Ï Ì˙‡Èaƒ»»¿«»»¿»
BÓk ,ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ¿

·e˙kL4Ì‰Ï ÌÈn‰Â ∆»¿««ƒ»∆
Ì�ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ»ƒƒ»
‰Ó Ìb Ck ,ÌÏ‡ÓOÓeƒ¿…»»««

‰LÓ ‡·iÂ ·e˙kMּבתֹו ∆»«»……∆ְ

CB˙Ï B˙‡Èa ‰˙È‰ ,Ô�Ú‰∆»»»¿»ƒ»¿
.ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ Ô�Ú‰∆»»«¿≈¿ƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ.אÔÈ�Ú e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
‰LÓ Ò�ÎpL Ô�Ú‰∆»»∆ƒ¿«…∆
‰Ê ‰È‰L ¯Á‡Óc ,BÎB˙a¿¿≈««∆»»∆
e�ÈÈ‰ ,ÏÈ·L È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«¿
Ô�Úa ‡Ï Ò�Î� ‰LnL∆…∆ƒ¿«…∆»»
ŒÌ‡ ,ÏÈ·Ma ‡l‡ BÓˆÚ«¿∆»«¿ƒƒ
Ì‚Â ?Ô�Ú‰ ˙lÚt È‰Ó Ôk≈«ƒ¿À«∆»»¿«

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ.ב˙eÎiM‰ »ƒ¿»ƒ««»
˙‡È·Ï ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««¿ƒ«
,Ô�Ú‰ CB˙a ‰LÓ…∆¿∆»»

c˙ÚÈ¯˜a ‰È‰L ÏÈ·M‰¿«¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«
CLÓ� epnÓ ,ÛeÒ ÌÈ«ƒ∆ƒ¿«
,Ô�Ú‰ CB˙a ÏÈ·M‰«¿ƒ¿∆»»
‰È‰L e„ÓlL e‰fL∆∆∆»¿∆»»
Ô�Ú‰ CB˙a ÏÈ·L¿ƒ¿∆»»
ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL ÏÈ·M‰Ó≈«¿ƒ∆ƒ¿ƒ««

ÛeÒבקריעת שביל שהיה כמו הענן בתוך שביל שהיה הגמרא שלומדת (מכך

בהמשך נוצר הענן שבתוך השביל העניינים, שבפנימיות הדבר מורה יםֿסוף,

יםֿסוף)? שבקריעת לבארלשביל ויקדים מתןֿתורה עניין יבאר הבא בסעיף

רבינו שמשה משום התורה: לקבל לאברהם, השביעי רבינו, משה נבחר מדוע

ומידתו (מאברהם) השביעי הוא

(מי"ג השביעית המידה היא

לכן אמת, - הרחמים) מידות

הנקראת התורה את הוריד

מעלת יתבאר זה פי ועל 'אמת'.

מתןֿ לאחר דווקא המצוות קיום

תורה.

CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆»ƒ
˙eÏÏk ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
‰È‰L ‰¯Bz ÔzÓ ÔÈ�Úƒ¿«««»∆»»
‰Ê C¯ˆlL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆∆¿…∆∆
(‰¯Bz‰ ˙‡ Ïa˜Ï È„Îa)ƒ¿≈¿«≈∆«»
‰p‰c .Ô�Ú‰ CB˙a ‡a»¿∆»»¿ƒ≈

L¯„na ‡˙È‡5‰LnL ƒ»«ƒ¿»∆…∆
ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰«¿ƒƒ¿»
BÓÎe .ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¬ƒƒ¿
ÚÈ˜¯‰L ,ÌÈÚÈ˜¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»¿ƒƒ∆»»ƒ«
‡e‰ ˙B·¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»¬»

ÈÚÈ·M‰:הם רקיעים (שבעה «¿ƒƒ
רקיע, השמים, שמי שמים,

ערבות) מעון, זבול, ,שחקים,
BÓk ,ÌlkÓ ·È·Á ‡e‰Â¿»ƒƒÀ»¿

·e˙kL6·Î¯Ï elÒ ∆»…»…≈
'B‚ ˙B·¯Úa'לה [=רוממו »¬»

הנקרא הרקיע על הרוכב

דוד)] (מצודת BÓÎe'ערבות' .¿
,˙B·‡‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿«»»
ÔBL‡¯‰ ‡e‰ Ì‰¯·‡L∆«¿»»»ƒ
לוי, יעקב, יצחק, (ולאחריו:

עמרם) ‰e‡קהת, ‰LÓe…∆
Ïk ‰p‰ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ≈»
BÓÎe .ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¬ƒƒ¿
‚"È‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿««

ÌÈ�ewz.הרחמים מידות [=י"ג ƒƒ
וחנון רחום אֿל ה' "ה' שבפסוק

ואמת ורבֿחסד ארךֿאפים

‰ÈÚÈ·Mוגו'"] ÔewzL ,∆ƒ«¿ƒƒ
"˙Ó‡Â" Ôewz ‡e‰7 ƒ∆¡∆
Ì‰ ÌÈ�ewz‰ ÏkL Ì‚‰c)«¬«∆»«ƒƒ≈
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dynו `aie

ּתּקּון הּנה ּגּופא הּתּקּונים ּבענין מּכלֿמקֹום, ְְֱִִִִִִֵֶַַָָָאמת,
אמת) ּבחינת הּוא ּדאמת8הּׁשביעי ּבזה, הענין ּוכללּות , ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, ענין אּלא9הּוא אמת אין ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
אמת מּדת ּומּדתֹו הּׁשביעי, ׁשהּוא ׁשּמׁשה וזהּו ,10ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

נּתנה11ּכמאמר ּדוקא עלֿידֹו ולכן ראה, אמת ראה מה ְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּדהּנה אמת. ׁשהיא ּכל12הּתֹורה קּימּו האבֹות ׁשּגם אף , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נּתנה ׁשּלא עד האבֹות13הּתֹורה מעׂשה מּכלֿמקֹום, , ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא ּבלבד, ריח ׁשעׂשּו14היה הּמצוֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו אבל היּו, ריחֹות האבֹות ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָלפני
ּפרי איזה מריחים ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות, הריח ּדכמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהינּו,
עלֿידיֿזה הּדבר ּבעצם מאּומה נחסר לא ּבׂשם מיני ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
עצם ולא ּבלבד הארה הּוא ׁשהריח לפי מּמּנּו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמריחים
רק הּוא ּׁשהמׁשיכּו מה ּכל האבֹות, מעׂשה ּגם ּכ ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּדבר,
ׁשעלֿ ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן אנּו מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהארה
את ממׁשיכים ּתֹורה מּתן ׁשאחרי הּמצוֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָידי
את מריקים ׁשּכאׁשר ,ׁשמ ּתּורק ׁשמן ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָה'עצם',
כן ּכמֹו העצם, ּכל ּבזה נמׁש אזי ּכלי אל מּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשמן

מּתן ׁשאחרי הּמצוֹות קּיּום ּבענין ּגם ּתֹורה,הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
הּוא, הּדבר וטעם ה'עצם'. המׁשכת הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
היּו לא ׁשהרי עצמם, ּבכח היתה האבֹות ׁשעבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלפי
ּבלבד, עצמם ּבכח היתה ׁשעבֹודתם וכיון זה. על ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻמצּוים
ּובתכלית נפׁש ּבמסירּות היתה ׁשעבֹודתם אף ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלכן,
האהבה, ּבמּדת היתה ׁשעבֹודתֹו אברהם ּוכמֹו ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהעּלּוי,

ּביּה עּלּוי15ּכתיב אחר ּבעּלּוי ׁשעלה הּנגּבה, ונסֹוע הלֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבחפירת היתה ׁשעבֹודתֹו יצחק כן ּוכמֹו האהבה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּבענין
ּכן ּגם היתה הּגבּורֹות, העלאת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָהּבארֹות
עבֹודתֹו ׁשהיתה יעקב כן ּוכמֹו נפׁש, ּבמסירּות ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּתפארת, מּקל16ּבמּדת יעקב לֹו וּיּקח ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ
וענין ּגונין, הג' ּכל ּכאן ּדחׁשיב וערמֹון, לּוז לח ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלבנה
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א.8) צג, במדבר לקו"ת ברכות9)ראה וראה ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

ע"ב. ריש ועוד.10)ה, א. עד, ב"ב י. פ"ה, קיא,11)שמו"ר סנהדרין

לקו"ת12)א. ואילך. פ"מ לך לך ד"ה תו"ח ועוד. ד יא, תו"א ראה

ב]. תתרעז, ו) (כרך לך לך [אוה"ת ד פה, פרשיות יומא13)לג' ראה

וש"נ. .6 הערה 200 ע' ח"כ לקו"ש ב. (א).14)כח, ג פ"א, שהש"ר

ט.15) יב, לך עה"פ.16)לך ויצא אוה"ת וראה לז. ל, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡Ùeb ÌÈ�ewz‰ ÔÈ�Úa ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙Ó‡[עצמם ‰p‰[=בהם ¡∆ƒ»»¿ƒ¿««ƒƒ»ƒ≈
˙Ó‡ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÈÚÈ·M‰ Ôewzבמידה המידות, משאר זו(ֿבשונה ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¡∆
צמצומים) ללא לאמיתו האור Ó‡c˙8מתגלה ,‰Êa ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe ,¿»»ƒ¿»»∆∆¡∆

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰9‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡ ƒ¿««»¿«¬««≈≈¡∆∆»
‰LnL e‰ÊÂ ,‰¯Bz»¿∆∆…∆
B˙cÓe ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L∆«¿ƒƒƒ»

˙Ó‡ ˙cÓ10¯Ó‡Ók ,11 ƒ«¡∆¿«¬»
ארצה "ויקד בפסוק נאמר

שואלת: הגמרא «Ó‰וישתחו".
להשתחוות)¯‡‰ לו ?(שגרם »»

‰‡¯ ˙Ó‡שראה בשעה - ¡∆»»
מידות שבי"ג 'אמת' מדת משה

והשתחווה נתיירא ,הרחמים
‰�z� ‡˜Âc B„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«»«¿»ƒ¿»

.˙Ó‡ ‡È‰L ‰¯Bz‰ויבאר «»∆ƒ¡∆
במתן שניתנה ה"אמת" ענין

‡p‰c12Û‰תורה: ,ÌbL ¿ƒ≈«∆«
‰¯Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B·‡‰»»ƒ¿»«»

‰�z� ‡lL „Ú,כן ואם «∆…ƒ¿»
נתחדש מה מובן אינו לכאורה

התורה 13ŒÏkÓבנתינת ?ƒ»
˙B·‡‰ ‰NÚÓ ,ÌB˜Ó»«¬≈»»
‡˙È‡„k ,„·Ïa ÁÈ¯ ‰È‰»»≈«ƒ¿«ƒ¿ƒ»

L¯„na14Ïk[=מובא] «ƒ¿»»
EÈ�ÙÏ eNÚL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»¿»∆
Ï·‡ ,eÈ‰ ˙BÁÈ¯ ˙B·‡‰»»≈»¬»

e�‡לאחר מצוות (המקיימים »
EÓLמתןֿתורה) ˜¯ez ÔÓL∆∆«¿∆

כלי] אל מכלי הורקה ,[=מלשון
ÁÈ¯‰ BÓÎc ,e�È‰Â¿«¿ƒ¿»≈«
¯L‡kL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆«¬∆
B‡ È¯t ‰ÊÈ‡ ÌÈÁÈ¯Ó¿ƒƒ≈∆¿ƒ
¯ÒÁ� ‡Ï ÌNa È�ÈÓƒ≈…∆…∆¿»
ŒÏÚ ¯·c‰ ÌˆÚa ‰Óe‡Ó¿»¿∆∆«»»«
,epnÓ ÌÈÁÈ¯nL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆¿ƒƒƒ∆
‰¯‡‰ ‡e‰ ÁÈ¯‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»≈«∆»»
,¯·c‰ ÌˆÚ ‡ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿…∆∆«»»
,˙B·‡‰ ‰NÚÓ Ìb Ck»««¬≈»»

eÎÈLÓ‰M ‰Ó Ïkקדושה »«∆ƒ¿ƒ
קודם המצוות בקיום לעולם

‰‡¯‰מתןֿתורה ˜¯ ‡e‰«∆»»
e�‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈»
ŒÏÚL ,EÓL ˜¯ez ÔÓL∆∆«¿∆∆«
È¯Á‡L ˙BÂˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿∆«¬≈
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰¯Bz ÔzÓ««»«¿ƒƒ∆
ÔÓL e‰fL ,'ÌˆÚ'‰»∆∆∆∆∆∆

ÈÊ‡ ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ ÔÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜È¯Ó ¯L‡kL ,EÓL ˜¯ez«¿∆∆«¬∆¿ƒƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¬«
‰Êa CLÓ�- זו הורקה ע"י –ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÌˆÚ‰ Ïk ƒ¿»»∆»»∆∆¿≈«¿ƒ¿«

˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡L ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆«¬≈««»∆«¿≈∆«¿»«
ÁÎa ‰˙È‰ ˙B·‡‰ ˙„B·ÚL ÈÙÏ ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .'ÌˆÚ'‰»∆∆¿«««»»¿ƒ∆¬«»»»¿»¿…«
eÈ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÓˆÚ«¿»∆¬≈…»
ÔÂÈÎÂ .‰Ê ÏÚ ÌÈeˆÓ¿Àƒ«∆¿≈»
ÁÎa ‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»»¿»¿…«
Û‡ ,ÔÎÏ ,„·Ïa ÌÓˆÚ«¿»ƒ¿«»≈«
‰˙È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»»¿»
˙ÈÏÎ˙·e LÙ� ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿«¿ƒ
Ì‰¯·‡ BÓÎe ,ÈelÚ‰»ƒ¿«¿»»
˙cÓa ‰˙È‰ B˙„B·ÚL∆¬»»¿»¿ƒ«
dÈa ·È˙k ,‰·‰‡‰15 »«¬»¿ƒ≈

אברם ויסע עליו]: [=נאמר

‰a‚p‰ ÚBÒ�Â CBÏ‰»¿»««∆¿»
- ימין - דרום דרום. [=לכיוון

במידת עבודה על מורה

ÈelÚaהאהבה] ‰ÏÚL ,∆»»¿ƒ
,‰·‰‡‰ ÔÈ�Úa ÈelÚ ¯Á‡««ƒ¿ƒ¿«»«¬»
B˙„B·ÚL ˜ÁˆÈ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿»∆¬»
˙B¯‡a‰ ˙¯ÈÙÁa ‰˙È‰»¿»«¬ƒ««¿≈
˙‡ÏÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¬»«

˙B¯e·b‰עניינם חסדים - «¿
מלמעלה המשכה לזולת; נתינה

בהיפוך עניינם, גבורות למטה.

מלמטה העלאה מנתינה;

היתה יצחק של עבודתו למעלה.

ההעלם הסרת בארות, חפירת

מתחת הנמצאים המים וגילוי

- מעלה והעלאתם לאדמה

שאברהם וכמו הגבורות. העלאת

עבודתו עבד - החסד מידת -

מידת - יצחק כן במסירותֿנפש,

Ôkהגבורה, Ìb ‰˙È‰»¿»«≈
,LÙ� ˙e¯ÈÒÓa B˙„B·Ú¬»ƒ¿ƒ∆∆
‰˙È‰L ·˜ÚÈ ÔÎ BÓÎe¿≈«¬…∆»¿»
˙¯‡Ùz‰ ˙cÓa B˙„B·Ú- ¬»¿ƒ««ƒ¿∆∆

חסד המשלבת שלישית מידה

e˙kL·וגבורה BÓÎe ,16 ¿∆»
‰�·Ï ÏwÓ ·˜ÚÈ BÏ ÁwiÂ«ƒ««¬…««ƒ¿∆

ÔBÓ¯ÚÂ ÊeÏ ÁÏלבן [=מקל «¿«¿
שקדים) (ֿעץ לוז מקל וכן לח,

ערמון)] (ֿעץ ÈLÁc·וערמון ,«¬ƒ
ÔÈ�Âb '‚‰ Ïk Ô‡kמקל" – »»«¿»ƒ

לוז החסד; גוון הוא לבן, לבנה",

אדום הגבורהמראהו גוון –
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אף הּנה הּתפארת, מּדת על מֹורה הּגונים ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהתּכּללּות
מּכלֿ נפׁש, ּובמסירּות העּלּוי ּבתכלית היתה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשעבֹודתם
היה ׁשּלא היינּו, זה, על מצּוים היּו ׁשּלא ּכיון ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמקֹום,
עצמם, ּבכח היתה עבֹודתם ּכל אּלא המצוה, ּכח ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבזה
לפי ּבלבד, הּנבראים ׁשרׁש עד אם ּכי הּגיעּו לא ְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלכן
ׁשרׁשֹו עד אּלא להּגיע יכֹול לא עצמֹו ּבכח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּנברא

ּבּגמרא ּדאיתא ועלּֿדר עיטם17ּבלבד. עין מיּניּה ׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
היה הּפתח ּכי אּמֹות, וׁשלׁש עׂשרים עזרה מּקרקע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגבֹוּה
העזרה ׁשער על ׁשהיתה הּמקוה וׁשעּור אּמֹות, כ' ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ׁשהּמעין מּוכח ּומּזה אּמֹות, ג' ּברּום אּמה על אּמה ְְִֶֶַַַַַַָָָָהּוא
לא כן, לא ּדאם אּמה, כ"ג העזרה מּקרקע ּגבֹוּה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹהיה
הּוא זה וכל מּׁשרׁשם. למעלה להּגיע הּמים יכֹולים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהיּו
קּיּום עלֿידי אבל עצמם. ּבכח ׁשעׂשּו האבֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמעׂשה
ועֹוׂשים, מצּוים ׁשאנּו ּכיון ּתֹורה, מּתן ׁשאחרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמצוֹות

ה את ממׁשיכים הּמצּוה, ּכח מּצד ׁשּזהּוהּנה 'עצם', ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּגם וזהּו מׁשה. עלֿידי ׁשהיתה ּתֹורה ּדמּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹההתחּדׁשּות

ּׁשּכתּוב מה ּופרׁש18ּכן להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשם ּדהּנה, ׁשּלי, אמּתית ּבמּדת להם ּנּכרּתי לא ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹרׁש"י

העצם ׁשם הּוא ׁשּנעׂשה19הוי' ההמׁשכה ענין והּוא , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, אמת ׁשּנקראת הּתֹורה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי
ׁשּׁשרׁשם הּׁשמֹות, מּׁשאר רק היתה להאבֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָההמׁשכה
הוי', ׁשם נמׁש מׁשה עלֿידי ודוקא ּבהרׁשימּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
מּמׁש, ה'עצם' ּכמֹו עצמי אֹור ׁשהּוא הּקו אֹור ְְְִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

לי הּמּוקׁש העצם.20ּדבר ּבׁשם נקרא ׁשּלכן , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ÔÈ�ÚÂׁשעלֿידי היא ּתֹורה ּדמּתן ׁשההתחּדׁשּות זה ¿ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ
המׁשכת נעׂשה עכׁשו ׁשּמקּימים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָהּמצוֹות
ענין ּדהּנה, ּומצוֹות. ּדתֹורה הענין מעצם מּובן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעצמּות,
ּדגׁשמּיּות החּבּור נעׂשה ׁשעלֿידם הּוא ּומצוֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּבכח הּוא ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות ׁשחּבּור וידּוע רּוחנּיּות, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹעם

לעׂשֹות וזהּו21הּמפליא העצמּות. ּבכח ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ
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אף הּנה הּתפארת, מּדת על מֹורה הּגונים ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהתּכּללּות
מּכלֿ נפׁש, ּובמסירּות העּלּוי ּבתכלית היתה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשעבֹודתם
היה ׁשּלא היינּו, זה, על מצּוים היּו ׁשּלא ּכיון ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻמקֹום,
עצמם, ּבכח היתה עבֹודתם ּכל אּלא המצוה, ּכח ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבזה
לפי ּבלבד, הּנבראים ׁשרׁש עד אם ּכי הּגיעּו לא ְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלכן
ׁשרׁשֹו עד אּלא להּגיע יכֹול לא עצמֹו ּבכח ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּנברא

ּבּגמרא ּדאיתא ועלּֿדר עיטם17ּבלבד. עין מיּניּה ׁשמע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
היה הּפתח ּכי אּמֹות, וׁשלׁש עׂשרים עזרה מּקרקע ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגבֹוּה
העזרה ׁשער על ׁשהיתה הּמקוה וׁשעּור אּמֹות, כ' ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָּגבֹוּה
ׁשהּמעין מּוכח ּומּזה אּמֹות, ג' ּברּום אּמה על אּמה ְְִֶֶַַַַַַָָָָהּוא
לא כן, לא ּדאם אּמה, כ"ג העזרה מּקרקע ּגבֹוּה ְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹהיה
הּוא זה וכל מּׁשרׁשם. למעלה להּגיע הּמים יכֹולים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהיּו
קּיּום עלֿידי אבל עצמם. ּבכח ׁשעׂשּו האבֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבמעׂשה
ועֹוׂשים, מצּוים ׁשאנּו ּכיון ּתֹורה, מּתן ׁשאחרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמצוֹות

ה את ממׁשיכים הּמצּוה, ּכח מּצד ׁשּזהּוהּנה 'עצם', ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּגם וזהּו מׁשה. עלֿידי ׁשהיתה ּתֹורה ּדמּתן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹההתחּדׁשּות

ּׁשּכתּוב מה ּופרׁש18ּכן להם, נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשם ּדהּנה, ׁשּלי, אמּתית ּבמּדת להם ּנּכרּתי לא ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹרׁש"י

העצם ׁשם הּוא ׁשּנעׂשה19הוי' ההמׁשכה ענין והּוא , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, אמת ׁשּנקראת הּתֹורה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי
ׁשּׁשרׁשם הּׁשמֹות, מּׁשאר רק היתה להאבֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָההמׁשכה
הוי', ׁשם נמׁש מׁשה עלֿידי ודוקא ּבהרׁשימּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
מּמׁש, ה'עצם' ּכמֹו עצמי אֹור ׁשהּוא הּקו אֹור ְְְִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

לי הּמּוקׁש העצם.20ּדבר ּבׁשם נקרא ׁשּלכן , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ÔÈ�ÚÂׁשעלֿידי היא ּתֹורה ּדמּתן ׁשההתחּדׁשּות זה ¿ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָ
המׁשכת נעׂשה עכׁשו ׁשּמקּימים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָהּמצוֹות
ענין ּדהּנה, ּומצוֹות. ּדתֹורה הענין מעצם מּובן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהעצמּות,
ּדגׁשמּיּות החּבּור נעׂשה ׁשעלֿידם הּוא ּומצוֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּבכח הּוא ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות ׁשחּבּור וידּוע רּוחנּיּות, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹעם

לעׂשֹות וזהּו21הּמפליא העצמּות. ּבכח ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ
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ּובפרט ּכפׁשּוטֹו, ורּוחנּיּות ּגׁשמּיּות חּבּור ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָאפּלּו
ּדמדריגֹות החּבּור נעׂשה ּומצוֹות הּתֹורה ידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשעל
הּתחּתֹונֹות מדרגֹות עם ּגּופא ׁשּברּוחנּיּות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָהעליֹונֹות
ּדתכלית החּבּור ׁשּנעׂשה היינּו ּגּופא, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָׁשּבגׁשמּיּות
ּבכח ׁשּזהּו ּבוּדאי הרי הּגׁשמּיּות, ּתכלית עם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרּוחנּיּות
ׁשהמׁשי ּתֹורה ּדמּתן ׁשההמׁשכה וכיון ּדוקא. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהעצמּות
ּכדאיתא הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם מּטה למּטה היתה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה

ועלֿידי22ּבּמדרׁש היתה, ּבתחּתֹונים ׁשכינה ׁשעּקר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
רקיע עד למעלה מּלמּטה הּׁשכינה את סּלקּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָהחטאים
הּׁשכינה את והמׁשיכּו צּדיקים עמדּו ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָהּׁשביעי,

(וכלמּל הּׁשביעי ׁשהּוא מׁשה ׁשּבא עד למּטה, מעלה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּגּופא מּזה הּנה ּבארץ, למּטה והֹורידּה חביבין) ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהּׁשביעין
ּבארץ למּטה היתה מׁשה ׁשהמׁשי ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשההמׁשכה
היא זֹו ׁשהמׁשכה נֹוספת והֹוכחה ראיה יׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּגׁשמית,
יכֹולה היתה לא כן, לא ּדאם מּמׁש, העצמּות ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֹהמׁשכת
עלֿידי רק ּכי ּביֹותר, מּטה למּטה ההמׁשכה ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלהיֹות
עם ּדרּוחנּיּות החּבּור נעׂשה מּמׁש העצמּות ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָהמׁשכת
אחרא סטרא ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּגׁשמּיּות,

מּמׁש. מּטה למּטה ׁשכינה עּקר ְְְִִִִַַַַַָָָָממׁשיכים

למּטהp‰Â‰ג) מׁשה ׁשהמׁשי העצמּות המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
נׁשמֹות עלֿידי היא התּגּלּותּה ְְְְִִִִֵַַַַָּבּתחּתֹונים,

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו וׁשכנּתי23יׂשראל, מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכם,

מּיׂשראל היינּו24ואחד עלֿידי25, יׂשראל ׁשּנׁשמֹות , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹו מקּדׁש נעׂשים ואתהּפכא ּבאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָעבֹודתם

ּגּלּוי26יתּבר אמנם, הוי'. ּדׁשם הּגּלּוי ּבהם ׁשּנמׁש , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אינֹו יׂשראל נׁשמֹות עלֿידי ׁשּנעׂשה הוי' ׁשם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהמׁשכת
ּבכללּות ּגם היא ההמׁשכה אּלא ּבלבד, ּבּנׁשמֹות ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָרק

ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּונה נׁשלמת ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּבתניא27ּבתחּתֹונים וכּמבאר הּבריאה, ּכּונת ּתכלית ׁשּזֹוהי אינּה28, ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
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פ"א.22) ה'שי"ת לגני באתי ד"ה וראה א. פ"ה, שהש"ר ז. פי"ט, ח.23)ב"ר כה, ראשית24)תרומה

שמעתי (ד"ה עה"פ תרומה אלשיך הפסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה

ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה א.25)לומדים). ג, פקודי לקו"ת ד"ה26)ראה בארוכה ראה

.22 שבהערה לגני תניא27)באתי ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. שם.28)רפל"ו.
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f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

היא הּכּונה ּתכלית אּלא העליֹונים, עֹולמֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשביל
אינֹו ּתחּתֹונים ּדפרּוׁש ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּוכמֹו ּכלל, מקֹום ּבגדר אינֹו יתּבר הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּבמקֹום,

הּוא29ׁשּכתּוב ּתחּתֹונים ּפרּוׁש אּלא אּתי, מקֹום הּנה ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתהיה החׁש ּבמקֹום ׁשּגם והינּו, ּומדרגה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבמעלה
אחרא סטרא ואתהּפכא אחרא סטרא ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
לידי ׁשּמביאה הקּדמה היא האתּכפיא הּנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ּדבאמת
וזהּו העצמּות. המׁשכת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאתהּפכא),

ּכתיב הּמה30ׁשּביׂשראל הוי' היכל הוי' היכל הוי' היכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבעֹולם ממׁשיכים עבֹודתם ׁשעלֿידי לפי ּפעמים), ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ(ג'
והארץ הּׁשמים את אׁשר היֹות עם ּדהּנה, העצמּות. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

מלא ּבהעלם,31אני הּוא זה ענין הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּׁשאמרּו ּומה ּבגּלּוי. נעׂשה זה הרי העבֹודה 32ועלֿידי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הרי ּביּה, ּדתפיס מאן ולית עלמין ּבכּלהּו ּתפיס ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֻאיהּו
אבל ּתפיסא, ּבבחינת ׁשּיהיה ּבֹו ּתֹופסים ׁשאין רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ׁשהמׁשיכּו ׁשההמׁשכה וזהּו ּבגּלּוי. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום
העצמּות ואּלּו עצמּות, ולא הארה, רק היתה ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹהאבֹות
עבֹודתם עלֿידי יׂשראל נׁשמֹות אבל ּבהעלם, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
ׁשּיהיה העצמּות את ממׁשיכים ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאחרי
ּדדירה הּכּונה את מׁשלימים ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגּלּוי,
עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו הּוא ּדירה ענין ּדפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבתחּתֹונים,
ּבּדירה נמצא ּומהּותֹו עצמּותֹו ׁשּכל למּטה האדם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבדירת

ּבתחּתֹונים33ּבגּלּוי ּדדירה הּפרּוׁש למעלה ּגם כן ּוכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ּבגלּוי. יהיה ׁשהעצמּות ְְְִֶֶַָָהּוא

‰p‰Âעלֿידי נעׂשית ּבתחּתֹונים ּדדירה ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
לעיל ׁשּנתּבאר ואף ּומצוֹות. ּדתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהעבֹודה
וכדאיתא ואתהּפכא, אתּכפיא עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין

ּומצוֹות34ּבתניא ּדתֹורה ּבעבֹודה ּגם הרי ּבאמת הּנה , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
לאֿ ּבמצוֹות מּבעי לא והינּו, ואתהּפכא. אתּכפיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹיׁש

מחמדתם האדם ׁשּנפׁש ּדברים ׁשהם וכאׁשר35תעׂשה , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצוֹותֿעׂשה, ּגם אּלא גדֹולה, ּכפּיה זֹו הרי מהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפֹורׁש
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ספמ"ה.29) שמו"ר וראה כא. לג, ד.30)תשא ז, כד.31)ירמי' כג, א.32)שם רכה, (רע"מ) זח"ג

ע'33) חי"ח (תו"מ פ"ג ב) (התוועדות בראשית דש"פ אדם נעשה ד"ה ג. ס"ע תרס"ו המשך ראה

ב.35)פכ"ז.34)118). כג, מכות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰¯Èc ‰È‰zL ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz ‡l‡ ,ÌÈ�BÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ»»∆¿ƒ∆»«¿ƒ««»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÌB˜Óa B�È‡ ÌÈ�BzÁz Le¯Ùc ,‡˜Âc ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ«¿»¿≈«¿ƒ≈¿»∆¬≈

·e˙kL BÓÎe ,ÏÏk ÌB˜Ó ¯„‚a B�È‡ C¯a˙È29Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰ ƒ¿»≈≈¿∆∆»¿»¿∆»ƒ≈»ƒƒ
בגדר הוא שאין כיון הזה" במקום אנכי "הנה בפסוק נאמר שלא חז"ל ופירשו

כלל Le¯tמקום ‡l‡ ,∆»≈
‰ÏÚÓa ‡e‰ ÌÈ�BzÁz«¿ƒ¿«¬»
ÌbL ,e�È‰Â ,‰‚¯„Óe«¿≈»¿«¿∆«
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ט f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

היא הּכּונה ּתכלית אּלא העליֹונים, עֹולמֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבׁשביל
אינֹו ּתחּתֹונים ּדפרּוׁש ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּוכמֹו ּכלל, מקֹום ּבגדר אינֹו יתּבר הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָּבמקֹום,

הּוא29ׁשּכתּוב ּתחּתֹונים ּפרּוׁש אּלא אּתי, מקֹום הּנה ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּתהיה החׁש ּבמקֹום ׁשּגם והינּו, ּומדרגה, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבמעלה
אחרא סטרא ואתהּפכא אחרא סטרא ּדאתּכפיא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
לידי ׁשּמביאה הקּדמה היא האתּכפיא הּנה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ּדבאמת
וזהּו העצמּות. המׁשכת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאתהּפכא),

ּכתיב הּמה30ׁשּביׂשראל הוי' היכל הוי' היכל הוי' היכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבעֹולם ממׁשיכים עבֹודתם ׁשעלֿידי לפי ּפעמים), ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ(ג'
והארץ הּׁשמים את אׁשר היֹות עם ּדהּנה, העצמּות. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

מלא ּבהעלם,31אני הּוא זה ענין הרי מּכלֿמקֹום, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ
ּׁשאמרּו ּומה ּבגּלּוי. נעׂשה זה הרי העבֹודה 32ועלֿידי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הרי ּביּה, ּדתפיס מאן ולית עלמין ּבכּלהּו ּתפיס ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֻאיהּו
אבל ּתפיסא, ּבבחינת ׁשּיהיה ּבֹו ּתֹופסים ׁשאין רק ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָזה
ׁשהמׁשיכּו ׁשההמׁשכה וזהּו ּבגּלּוי. הּוא הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום
העצמּות ואּלּו עצמּות, ולא הארה, רק היתה ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹהאבֹות
עבֹודתם עלֿידי יׂשראל נׁשמֹות אבל ּבהעלם, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
ׁשּיהיה העצמּות את ממׁשיכים ּתֹורה, מּתן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאחרי
ּדדירה הּכּונה את מׁשלימים ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגּלּוי,
עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו הּוא ּדירה ענין ּדפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבתחּתֹונים,
ּבּדירה נמצא ּומהּותֹו עצמּותֹו ׁשּכל למּטה האדם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּבדירת

ּבתחּתֹונים33ּבגּלּוי ּדדירה הּפרּוׁש למעלה ּגם כן ּוכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ּבגלּוי. יהיה ׁשהעצמּות ְְְִֶֶַָָהּוא

‰p‰Âעלֿידי נעׂשית ּבתחּתֹונים ּדדירה ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָ
לעיל ׁשּנתּבאר ואף ּומצוֹות. ּדתֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהעבֹודה
וכדאיתא ואתהּפכא, אתּכפיא עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין

ּומצוֹות34ּבתניא ּדתֹורה ּבעבֹודה ּגם הרי ּבאמת הּנה , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
לאֿ ּבמצוֹות מּבעי לא והינּו, ואתהּפכא. אתּכפיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹיׁש

מחמדתם האדם ׁשּנפׁש ּדברים ׁשהם וכאׁשר35תעׂשה , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצוֹותֿעׂשה, ּגם אּלא גדֹולה, ּכפּיה זֹו הרי מהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפֹורׁש
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ולא האור עצמות גילוי פועלים מתןֿתורה לאחר המצוות קיום שעלֿידי הנ"ל,

בלבד. ¯˜הארה ‰˙È‰ ˙B·‡‰ eÎÈLÓ‰L ‰ÎLÓ‰‰L e‰ÊÂ¿∆∆««¿»»∆ƒ¿ƒ»»»¿»«
Ï·‡ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ˙eÓˆÚ‰ el‡Â ,˙eÓˆÚ ‡ÏÂ ,‰¯‡‰∆»»¿…«¿¿ƒ»«¿¿∆¿≈¬»
È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓL�ƒ¿ƒ¿»≈«¿≈
ÔzÓ È¯Á‡Ï Ì˙„B·Ú¬»»¿«¬≈««
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ,‰¯Bz»«¿ƒƒ∆
,Èel‚a ‰È‰iL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
ÌÈÓÈÏLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒƒ
‰¯È„c ‰�ek‰ ˙‡∆««»»¿ƒ»
ÔÈ�Ú Le¯Ùc ,ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ¿≈ƒ¿«
ŒC¯cŒÏÚ BÓk ‡e‰ ‰¯Ècƒ»¿«∆∆
Ì„‡‰ ˙¯È„a ÏLÓ»»¿ƒ«»»»
B˙eÓˆÚ ÏkL ‰hÓÏ¿«»∆»«¿
‰¯Èca ‡ˆÓ� B˙e‰Óe»ƒ¿»«ƒ»

Èel‚a33Ìb ÔÎ BÓÎe , ¿ƒ¿≈«
‰¯È„c Le¯t‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈¿ƒ»
‡e‰ ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ
.ÈeÏ‚a ‰È‰È ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ¿∆¿»
בניֿישראל שעבודת יבהיר להלן

היא ה'עצמות' המשכת הפועלת

קי עלֿידי המצוות.דווקא ום

‰¯È„c ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰Â¿ƒ≈««¿»»¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ� ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ«¬≈«¿≈
.˙BÂˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡Â¿«∆ƒ¿»≈¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

‡È�˙a ‡˙È‡„ÎÂ34‰p‰ , ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ≈
‰„B·Úa Ìb È¯‰ ˙Ó‡a∆¡∆¬≈«»¬»
LÈ ˙BÂˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿≈
.‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

ÈÚaÓ ‡Ï ,e�È‰Âאין=] ¿«¿…ƒ»≈
לומר] Œ‡Ïצורך ˙BÂˆÓa¿ƒ¿…

ÌÈ¯·c Ì‰L ‰NÚ«̇¬∆∆≈¿»ƒ
Ì„‡‰ LÙpL∆∆∆»»»

Ì˙„ÓÁÓ35¯L‡ÎÂ , «¿«»»¿«¬∆
‰iÙk BÊ È¯‰ Ì‰Ó L¯Bt≈≈∆¬≈¿ƒ»
Ìb ‡l‡ ,‰ÏB„‚¿»∆»«
Úe„È È¯‰ ,‰NÚŒ˙BÂˆÓa¿ƒ¿¬≈¬≈»«
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dynי `aie

איזה לּה יׁש מצוה ׁשּכל הּמצוֹות, ּבכּונת ידּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
אתרג אתרֹוג, ּבמצות ּוכמֹו ּפרטית, ּוכפּיה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹעבֹודה

ּגאוה36ראׁשיּֿתבֹות רגל ּתבֹואני האתרֹוג37אל כן ּוכמֹו , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לׁשנה מּׁשנה ּבאילנֹו הּׁשּנּויים38ּדר ּכל את סֹובל ׁשהּוא , ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

הּבּטּול, ענין על מֹורה ׁשּזה הּׁשנה, ּבמׁש ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁשנם
צּיּור איזה ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ּביׁשּות, הּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַּדכאׁשר
ּומּזה לסבלם, יכֹול ׁשאינֹו ענינים ׁשּיׁשנם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהגּבלה,
אם ּכי ּביׁשּות ׁשאינֹו מּוכח הּׁשּנּויים, ּכל סֹובל ְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא
ּבּזהר ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, ּבׁשרׁשֹו הּוא וכן 39ּבבּטּול. ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הּפסּוק ּדאּת40על ּכּמה וּדאי הדר הדר, ּתחּתיו וּימל ְְְְֲֲִַַַַַַַַַַָָָֹ
מל41אמר ּבחינת הּוא ׁשאתרֹוג והינּו, הדר, עץ ּפרי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ענין עּקר והרי הּתּקּון, ׁשרׁש ׁשהּוא הדר, ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַֹהּׁשמיני,
ּתהּו ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו וההתּכּללּות, הּבּטּול הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּתּקּון

מהּֿׁשאיןּֿכן42לתּקּון מתּפרדין, ענפין היּו ׁשּבתהּו , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
הגם ׁשּבעׂשו, לעׂשו, יעקב ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבתּקּון.

נאמר ּבלבד, נפׁשֹות ׁשׁש רּבים,43ׁשהיּו לׁשֹון נפׁשֹות ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
ּביעקב, מּכלֿמקֹוםמהּֿׁשאיןּֿכן ׁשבעים, ׁשהיּו אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

אתרֹוג44ּכתיב ׁשּמצות מּובן ּומּזה יחיד. לׁשֹון נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָ
ּתפּלין, ּבמצות וכן הּבּטּול. ענין הּוא האדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבנפׁש

לּתפּלין הּתֹורה ּכל הרי45ׁשהקׁשה ּתפּלין46, מצות ּכּונת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
והּמח הּלב לׁשעּבד ליּבטל47היא היינּו ּפרט ּובדר , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבבחינת האלקית ׁשּבנפׁשֹו ּובינתֹו חכמתֹו ּבחינת ְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹוליּכלל
המלּבׁשֹות ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ׁשל ּובינתֹו ְְִֵֶַָָָָָֻחכמתֹו
ולכלֹול לּבטל וכן ,יביא ּכי והיה קדׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּבפרׁשיֹות
אהבה ׁשהן ּוגבּורה חסד הּכֹוללת ׁשּבנפׁשֹו הּדעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבחינת
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ראה36) – ה). פ"א, ואדר"נ ספט"ו ב"ר (ע"פ יב לו, תהלים להאריז"ל הליקוטים פצ"גֿד.ספר תרל"ז וככה תהלים37)המשך

א.38)שם. לה, (באדר"ז).39)סוכה סע"א רצב, לט.40)ח"ג לו, מ.41)וישלח כג, ואילך.42)אמור א ט, בראשית תו"ח ראה

ו.43)ובכ"מ. לו, ה.44)וישלח א, שמות כז. מו, א.45)ויגש לה, רפמ"א.46)קידושין תניא ס"ה.47)ראה סכ"ה או"ח שו"ע
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‰iÙÎe ‰„B·Ú ‰ÊÈ‡ dÏ LÈ ‰ÂˆÓ ÏkL ,˙BÂˆn‰ ˙�eÎa¿«»««ƒ¿∆»ƒ¿»≈»≈∆¬»¿ƒ»
˙B·zŒÈL‡¯ ‚¯˙‡ ,‚B¯˙‡ ˙ÂˆÓa BÓÎe ,˙ÈË¯t36Ï‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«∆¿∆¿…»≈≈«

‰Â‡b Ï‚¯ È�‡B·z37‰�MÓ B�ÏÈ‡a ¯c ‚B¯˙‡‰ ÔÎ BÓÎe , ¿≈ƒ∆∆«¬»¿≈»∆¿»¿ƒ»ƒ»»
‰�LÏ38עוברים זה שבזמן ולמרות שנים, מספר האתרוג גדילת זמן משך - ¿»»

מתקלקל אינו השנה עונות ד' כל

גדל (ואדרבה, האקלים משינויי

Ïkמהם) ˙‡ Ï·BÒ ‡e‰L ,∆≈∆»
CLÓa Ì�LiL ÌÈÈepM‰«ƒƒ∆∆¿»¿∆∆
ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL ,‰�M‰«»»∆∆∆«
¯L‡Îc ,Ïeha‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¬∆

˙eLÈa ‡e‰ישות [=הרגשת ¿≈
Á¯Î‰aעצמאית] È¯‰ ,¬≈¿∆¿≈«

¯eiˆ ‰ÊÈ‡ Ba LiL∆≈≈∆ƒ
ÌÈ�È�Ú Ì�LiL ,‰Ïa‚‰Â¿«¿»»∆∆¿»ƒ¿»ƒ
,ÌÏ·ÒÏ ÏBÎÈ B�È‡L∆≈»¿»¿»
Ïk Ï·BÒ ‡e‰L ‰fÓeƒ∆∆≈»
B�È‡L ÁÎeÓ ,ÌÈÈepM‰«ƒƒ»∆≈
.Ïeh·a Ì‡ Èk ˙eLÈa¿≈ƒƒ¿ƒ
‰ÏÚÓÏ BL¯La ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»¿¿«¿»
בעולמות האתרוג שורש -

בעולם הנמצא דבר כל העליונים.

בעולמות כדמותו נמצא

מקורו שם BÓkהעליונים, ,¿
¯‰fa ·e˙kL39ÏÚ ∆»«…««

˜eÒt‰40התורה (כאשר «»
אשר המלכים "ואלה מונה:

מלך מלך לפני אדום בארץ מלכו

חושם, יובב, בלע, לבניֿישראל"

חנן, בעל שאול, שמלה, הדד,

בן חנן בעל "וימת נאמר: הדר)

ÂÈzÁzעכבור CÏÓiÂ«ƒ¿…«¿»
È‡cÂ ¯„‰ [=ודאי‰„¯", ¬«¬«««

הזה] השם לו z‡cראוי ‰nk«»¿«¿
¯Ó‡כמו אומר. שאתה [=כמו »«

בפסוק] ÈÁa�˙:41שנאמר ‡e‰ ‚B¯˙‡L ,e�È‰Â ,¯„‰ ıÚ È¯t¿ƒ≈»»¿«¿∆∆¿¿ƒ«
L¯L ‡e‰L ,¯„‰ ,È�ÈÓM‰ CÏÓעולם,Ôewz‰עולם התוהו: עולם ∆∆«¿ƒƒ¬«∆…∆«ƒ

התיקון: עולם אחרת. מדה עם מתמזגת ואינה תוקפה בכל מאירה מידה כל בו

בו שיש שאף לאדם (בדומה אחרות מידות עם מתמזגות המידות בו עולם

הנמנים המלכים שבעת הגבורה). מידת עם גם זו מידה מתמזגת החסד מידת

כיון וימת" "וימלוך.. עליהם נאמר לכן התוהו, עולם שורש הם הנ"ל בפסוק

על אך קודמת, למידה מקום נתינת אין השניה מידה של זמנה מגיע שכאשר

התיקון. עולם על מורה הוא כי "וימת", נאמר לא הדר, השמיני, ≈¬»È¯‰Âמלך
L¯Ù‰‰ e‰fL ,˙eÏlk˙‰‰Â Ïeha‰ ‡e‰ Ôewz‰ ÔÈ�Ú ¯wÚƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆«∆¿≈

Ôew˙Ï e‰z ÔÈa42ÔÈ„¯t˙Ó ÔÈÙ�Ú eÈ‰ e‰˙aL מידות, - [=ענפים ≈…¿ƒ∆¿…»¬»ƒƒ¿»¿ƒ
תוקפה] בכל האירה מידה שכל כיון מזה. זה נפרדים -ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈

ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ .Ôew˙a¿ƒ¿∆«∆¿≈≈
·˜ÚÈ(התיקון מעולם (ששרשו «¬…
ÂNÚÏמעולם (ששרשו ¿≈»
‰‚Ìהתוהו) ,ÂNÚaL ,∆¿≈»¬«

,„·Ïa ˙BLÙ� LL eÈ‰L∆»≈¿»ƒ¿«
¯Ó‡�43ÔBLÏ ˙BLÙ� ∆¡««¿¿
ÌÈa¯והרגשת הפירוד מפני «ƒ

האנוכית Œ‰Óהמציאות ,«
Û‡ ,·˜ÚÈa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«¬…«
ŒÏkÓ ,ÌÈÚ·L eÈ‰L∆»ƒ¿ƒƒ»

·È˙k ÌB˜Ó44ÔBLÏ LÙ� »¿ƒ∆∆¿
nL Ô·eÓ ‰fÓe .„ÈÁÈ˙Âˆ »ƒƒ∆»∆ƒ¿«

‡e‰ Ì„‡‰ LÙ�a ‚B¯˙‡∆¿¿∆∆»»»
˙ÂˆÓa ÔÎÂ .Ïeha‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿≈¿ƒ¿«

,ÔÈlÙzהמלמדת מצוה שהיא ¿ƒƒ
כיון המצוות, כל «¿L˜‰L∆À‰על

ÔÈlÙzÏ ‰¯Bz‰ Ïk45 »«»«¿ƒƒ
למצות התורה כל נסמכה בפסוק

ידך על לאות לך "והיה תפילין:

תהיה למען עיניך בין ולזכרון

בפיך" ה' ‰¯Èתורת ,46˙�ek ¬≈«»«
„aÚLÏ ‡È‰ ÔÈlÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿≈

Án‰Â ·l‰47שיהיו - «≈¿«…«
ה' לעבודת רק משועבדים

‰e�ÈÈיתברך Ë¯t C¯„·e ,¿∆∆¿»«¿
˙�ÈÁa ÏÏkÈÏÂ ÏËaÈÏƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ«
BLÙ�aL B˙�È·e B˙ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿«¿
B˙ÓÎÁ ˙�ÈÁ·a ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿ƒ«»¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ÏL B˙�È·eƒ»∆≈

‡e‰ŒCe¯aֿלהשתמש) »
קדושה) לענייני רק ובינתו È‰Â‰בחכמתו L„˜ ˙BÈL¯Ùa ˙BLaÏÓ‰«¿À»¿«¿ƒ«∆¿»»

E‡È·È Èkהתפילין קלף על הכתובות יביאך" כי "והיה "קדש" (-בפרשיות ƒ¿ƒ¬
האדם של ובינתו וחכמתו הקדושֿברוךֿהוא. של ובינתו חכמתו מלובשות

איןֿסוףֿברוךֿהוא של ובינתו בחכמתו ובטלות נכללות התפילין, את המניח

לענייני ובינתו בחכמתו שישתמש בכך מתבטא זה ביטול אלו. שבפרשיות

בלבד) BLÙ�aLקדושה ˙Úc‰ ˙�ÈÁa ÏBÏÎÏÂ ÏËaÈÏ ÔÎÂ (-חלק, ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿¿ƒ««««∆¿«¿
שבמוח) ÈÂ¯‡‰השלישי ‰·‰‡ Ô‰L ‰¯e·‚e „ÒÁ ˙ÏÏBk‰מוח -) «∆∆∆∆¿»∆≈«¬»¿ƒ¿»
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f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

ּוגבּורה חסד הּכֹולל העליֹון ּדעת ּבבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָויראה,
ׁשמֹוע אם והיה ׁשמע ּבפרׁשיֹות כן48הּמלּבׁש ּוכמֹו . ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ

על עליו לקּבל הּוא הּציצית ענין ׁשּכּונת ציצית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבמצות
ׁשהרי ּגדֹולה, ּכפּיה ׁשל ענין ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמלכּותֹו
סטרא אתּכפיא נעׂשה ׁשמים מלכּות על קּבלת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹעלֿידי
העבד ׁשּכאׁשר למּטה, ועלּֿדרֿמׁשל כּו', ְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרא
לאיזה עצמֹו ׁשּיׁשעּבד ׁשּי לא אזי אדֹון, לאיזה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמׁשעּבד
זאת, ועֹוד זה. לאדֹון ּכבר מׁשעּבד להיֹותֹו אחר, ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֻאדֹון

ציץ מּלׁשֹון הּוא החרּכים49ׁשּציצית מן מציץ ּכמֹו ,50, ְְֲִִִִִִִֵֶַַ
ּדמלּכא ּביקרא לאסּתּכלא ענין ּבזה51והּוא ּגם והרי , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּביקרא הסּתּכלּותֹו מּצד ּכי אחרא, סטרא אתּכפיא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָנעׂשה
אחרים. לענינים ׁשּיכּות לֹו ׁשּתהיה אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדמלּכא,
סטרא אתּכפיא נעׂשה ּומצוֹות ׁשּבּתֹורה מּזה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָונמצא
עצמֹו את ׁשּפֹורׁש לאּֿתעׂשה, ּבמצוֹות הן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹאחרא,

ּב והן מחמדתם, ׁשּנפׁשֹו עלֿידימּדברים מצוֹותֿעׂשה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבּטּול, ּבענין ּבאתרֹוג ּכמֹו מצוה, ׁשּבכל ּפרטית ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּכּונה
והיה ׁשמע יביא ּכי והיה קדׁש הּפרׁשּיֹות ּבד' ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּובתפּלין
ודעת ּובינה, ּדחכמה הּׁשעּבּוד ענין ׁשהּוא ׁשמֹוע, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאם
ּכּנ"ל. ציצית מצות ּבענין כן ּוכמֹו ּוגבּורה, חסד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּכֹולל
ׁשעבֹודתם לפי והינּו הוי', היכל נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוזהּו
סטרא ואתהּפכא אתּכפיא ּבזה ׁשּיׁש הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ּבו"ה, ׁשהם מצוֹותֿעׂשה, קּיּום עלֿידי הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרא,
נעׂשים ּבי"ה, ׁשהם לאֿתעׂשה, מצוֹות קּיּום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹועלֿידי

הוי'. לׁשם ְֲֵֵַָָהיכל

ּכתיבp‰Â‰ד) אמנם הוי'. ׁשם המׁשכת הּוא זה 52ּכל ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ידיכם היינּו,53ׂשאּו הוי', את ּוברכּו קדׁש ְְְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

המׁשכה מּלׁשֹון (ּברכּו ּבחינת54ׁשּממׁשיכים הוי' ּבׁשם ( ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּדהּנה, ּבזה, והענין הוי'. מּׁשם ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקדׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו קדֹוׁש, ּבחינת הּוא הוי' ׁשּגם אין55אף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּזהר ואיתא ּכהוי', ולאו56קדֹוׁש כו' נינהּו קּדיׁשין ּכּמה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
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יי f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

ּוגבּורה חסד הּכֹולל העליֹון ּדעת ּבבחינת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָויראה,
ׁשמֹוע אם והיה ׁשמע ּבפרׁשיֹות כן48הּמלּבׁש ּוכמֹו . ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ

על עליו לקּבל הּוא הּציצית ענין ׁשּכּונת ציצית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹּבמצות
ׁשהרי ּגדֹולה, ּכפּיה ׁשל ענין ׁשהּוא ,יתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמלכּותֹו
סטרא אתּכפיא נעׂשה ׁשמים מלכּות על קּבלת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹעלֿידי
העבד ׁשּכאׁשר למּטה, ועלּֿדרֿמׁשל כּו', ְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחרא
לאיזה עצמֹו ׁשּיׁשעּבד ׁשּי לא אזי אדֹון, לאיזה ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמׁשעּבד
זאת, ועֹוד זה. לאדֹון ּכבר מׁשעּבד להיֹותֹו אחר, ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֻאדֹון

ציץ מּלׁשֹון הּוא החרּכים49ׁשּציצית מן מציץ ּכמֹו ,50, ְְֲִִִִִִִֵֶַַ
ּדמלּכא ּביקרא לאסּתּכלא ענין ּבזה51והּוא ּגם והרי , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּביקרא הסּתּכלּותֹו מּצד ּכי אחרא, סטרא אתּכפיא ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָנעׂשה
אחרים. לענינים ׁשּיכּות לֹו ׁשּתהיה אפׁשר אי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדמלּכא,
סטרא אתּכפיא נעׂשה ּומצוֹות ׁשּבּתֹורה מּזה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָונמצא
עצמֹו את ׁשּפֹורׁש לאּֿתעׂשה, ּבמצוֹות הן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹאחרא,

ּב והן מחמדתם, ׁשּנפׁשֹו עלֿידימּדברים מצוֹותֿעׂשה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבּטּול, ּבענין ּבאתרֹוג ּכמֹו מצוה, ׁשּבכל ּפרטית ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּכּונה
והיה ׁשמע יביא ּכי והיה קדׁש הּפרׁשּיֹות ּבד' ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָּובתפּלין
ודעת ּובינה, ּדחכמה הּׁשעּבּוד ענין ׁשהּוא ׁשמֹוע, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאם
ּכּנ"ל. ציצית מצות ּבענין כן ּוכמֹו ּוגבּורה, חסד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּכֹולל
ׁשעבֹודתם לפי והינּו הוי', היכל נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוזהּו
סטרא ואתהּפכא אתּכפיא ּבזה ׁשּיׁש הּמצוֹות ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ּבו"ה, ׁשהם מצוֹותֿעׂשה, קּיּום עלֿידי הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרא,
נעׂשים ּבי"ה, ׁשהם לאֿתעׂשה, מצוֹות קּיּום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹועלֿידי

הוי'. לׁשם ְֲֵֵַָָהיכל

ּכתיבp‰Â‰ד) אמנם הוי'. ׁשם המׁשכת הּוא זה 52ּכל ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ידיכם היינּו,53ׂשאּו הוי', את ּוברכּו קדׁש ְְְְֲֵֶֶֶַָָָֹ

המׁשכה מּלׁשֹון (ּברכּו ּבחינת54ׁשּממׁשיכים הוי' ּבׁשם ( ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּדהּנה, ּבזה, והענין הוי'. מּׁשם ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקדׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו קדֹוׁש, ּבחינת הּוא הוי' ׁשּגם אין55אף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּזהר ואיתא ּכהוי', ולאו56קדֹוׁש כו' נינהּו קּדיׁשין ּכּמה ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
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ּבאפן זה הרי אינּון קּדיׁשין ּכּמה ּכי, ּכהוי', ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹקּדיׁשין
ב' ּבֹו יׁש הוי', ׁשם אבל ּומבּדלים, קדֹוׁשים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָֻׁשהם

מהּוה לׁשֹון הּוא ּדהּוי' הּיׁש,57הפכים, את מהּוה ׁשהּוא , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּמהּוה אף מהם, ּומבּדל קדֹוׁש הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻואףֿעלּֿפיֿכן
ׁשּיׁש ּכזה ׁשּקדֹוׁש ּכהוי', קדֹוׁש אין נאמר ועלֿזה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותם,
עּלאין. קּדיׁשין ּבכל נמצא לא הּנ"ל, הפכים ב' ְְֲִִִִִִַַַָָָָֹּבֹו

ּדאף ּבלבד, הּסֹובב אֹור ּבחינת הּוא זה ּכל ׁשהּואאמנם, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכּות איזה לֹו יׁש הרי מּכלֿמקֹום, מהעֹולמֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלמעלה
זֹו ּובחינה עלּֿכל-ּפנים. סֹובב ּבבחינת ׁשהּוא ְְִִִִֵֶַַָָָָָלעֹולמֹות,
ּבגדר אינֹו קדׁש ּבחינת אמנם (ּבוא"ו). קדֹוׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹנקראת
קדּׁשת ענין והּוא סֹובב, ּבבחינת לא ּגם ּכלל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֻעלמין
את ּוברכּו קדׁש ידיכם ׂשאּו נאמר ועלֿזה ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהעצמּות.

ֲָָהוי'.

ÔÈ�Ú‰Âׁשּיׂשראל לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּדהּנה, הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
הּסֹובב, המׁשכת רק זה הרי הוי', היכל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנקראים

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זֹו ּבחינה צּדיקים58ּומּצד עתידים ְְֲִִִִִִֵַַַָָ
אין ּבחינת ממׁשיכים ׁשהם לפי קדֹוׁש, לפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמרּו
ׁשאֹור ּדכיון מסּפיקה, אינּה זֹו המׁשכה א ּכהוי'. ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָקדֹוׁש
ׁשּמּצד אפׁשר הרי לעֹולמֹות, ׁשּיכּות איזה לֹו יׁש ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּסֹובב
ּדאף והינּו, ּבהעֹולמֹות. האֹור ימׁש לא ּופגמים ְְְְְְֲִִַַַָָָָָֹֻחטאים
חסֿ הּגּוף מּמקרי ׁשּמתּפעלת הּנׁשמה ּכמֹו זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
ׁשּנתּבאר למה סֹותר זה אין הּנה מּכלֿמקֹום, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלֹום,
ּכי, הּסֹובב, אֹור ימׁש לא כּו' החטאים ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻׁשעלֿידי
יׁשנֹו ּכאׁשר הּנה הּגּוף, מּמקרי ׁשּמתּפעלת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבּנׁשמה
הּנׁשמה לגמרי מסּתּלקת אזי הּגּוף, ּבאברי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקלקּול
יהיּו ּכאׁשר ּגם הּנה למעלה, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמהּגּוף,
ׁשהאֹור אף אמנם, חסֿוׁשלֹום, האֹור יסּתּלק לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹחטאים
ׁשּיהיה אפׁשר הרי מּכלֿמקֹום, לגמרי, יסּתּלק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
מהּֿׁשאיןּֿכן הּסֹובב, ּבאֹור הּוא זה וכל ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָּבהעלם.
החטאים ׁשּמּצד ׁשּי לא מהּסֹובב, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבעצמּות
למעלה ׁשהּוא ּדמאחר ּבלבד, העלם אפּלּו ּבזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיהיה

לֹו ּתעׂשה מה ּפׁשעי ורּבּו לֹו ּתּתן מה צדקּת אם הרי לגמרי, וזהּו59מהעֹולמֹות . ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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להיֹות ׁשּצרי ּכיון גֹו', קדׁש ידיכם ׂשאּו ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמה
איזה יהיה ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ּדוקא, העצמּות ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמׁשכת
מּצד הּנה מּכלֿמקֹום, הּסֹובב, אֹור להעלם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָסּבה

ּב יהיה הּואהעצמּות הרי העצמּות ׁשּמּצד ואף גּלּוי. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ואת הּׁשמים את ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולמֹות, ּתמיד ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ועלֿידי ּבהעלם, זה הרי מּכלֿמקֹום, מלא, אני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארץ
ּבגּלּוי, ׁשּיהיה ממׁשיכים קדׁש ידיכם ּדּׂשאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהעבֹודה
הרי ּביּה, ּדתפיס מאן ּדלית ׁשאף לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
עלֿידי מּכלֿמקֹום אבל ּדוקא, ּתפיסא ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָזה
ּוכמֹו ּבתפיסא. ׁשאינֹו אף ּבגּלּוי, זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהעבֹודה
אף ּבגּלּוי, הּוא ׁשהאֹור הּמצוֹות, ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁשכה
והחמר ּבחֹומר, מלּבׁשת הּנׁשמה ׁשהרי נתּפס, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאינֹו
ׁשהּנׁשמה ּכמֹו ׁשּגם והינּו, הּנׁשמה, לאֹור מבלּבל ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו
ואףֿעלֿ הּמצוה, ׁשל האֹור לּה מאיר ּבחֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמלּבׁשת
אף ּומּכלֿמקֹום, ּכלל, זה מרּגיׁש החמר אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפיֿכן
ז"ל רּבֹותינּו חּיבּו ׁשּלכן ּבגּלּוי, זה הרי מרּגיׁש, 60ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבּור הּוא אם אף ּבמצוה עֹוסק ּכל מּפני ולעמד ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹלקּום
ׁשל האֹור ּבגּלּוי ּבֹו ׁשּמאיר מּפני והינּו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָועם

ּבענין61הּמצוה הּוא כן ּוכמֹו ּבתפיסא. ׁשאינֹו אף , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
מּתר החל ימי ּדבׁשׁשת מלאכה, ּבעׂשּית ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּדׁשּבת

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו אף ּכי, מלאכה, מאן62ּבעׂשּית ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מּצד מּכלֿמקֹום, חּיב, קטלא מלּכא קדם ּבמחֹוג ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּדמחוי
מהֿ מלּכא, קּמי נחׁשב זה אין החל ׁשּבימי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹההעלם
ּבתפיסא), ׁשאינֹו (אף הּגּלּוי מּצד הּנה ּבׁשּבת, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׁשאיןּֿכן

מלאכה. ּבעׁשּית אסּור ולכן מלּכא, קּמי זה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהרי

C‡הרי העליֹון קדׁש מּבחינת ההׁשּפעה להיֹות הּגֹורם «ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהם ׁשּידיכם הּוא, והענין ידיכם. ּדּׂשאּו הענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה
יׂשראל ׁשמע ׁשּבקריאתֿׁשמע, הּפסּוקים ב' הם ידים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָב'
ׁשם ּוברּו יחּודאֿעּלאה, הּוא יׂשראל ּדׁשמע ׁשם, ְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּוברּו

יחּודאּֿתּתאה ההתּבֹוננּות63הּוא יׂשראל ׁשּבׁשמע והינּו, , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
לאֹור ּבטלים ׁשהם אי העֹולמֹות ּבּטּול ּבענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָהיא
רצֹוא ּבבחינת נעׂשה זה ׁשּמּצד ּומבּדל, ׁשּקדֹוׁש ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאיןֿסֹוף
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ב. ה, פ"ז.63)חגיגה שם פ"א. לפני והאמונה היחוד שער ב. יח, זח"א
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יג f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

להיֹות ׁשּצרי ּכיון גֹו', קדׁש ידיכם ׂשאּו ּׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמה
איזה יהיה ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ּדוקא, העצמּות ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמׁשכת
מּצד הּנה מּכלֿמקֹום, הּסֹובב, אֹור להעלם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָסּבה

ּב יהיה הּואהעצמּות הרי העצמּות ׁשּמּצד ואף גּלּוי. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ואת הּׁשמים את ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולמֹות, ּתמיד ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָנמצא
ועלֿידי ּבהעלם, זה הרי מּכלֿמקֹום, מלא, אני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארץ
ּבגּלּוי, ׁשּיהיה ממׁשיכים קדׁש ידיכם ּדּׂשאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהעבֹודה
הרי ּביּה, ּדתפיס מאן ּדלית ׁשאף לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו
עלֿידי מּכלֿמקֹום אבל ּדוקא, ּתפיסא ּבבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָזה
ּוכמֹו ּבתפיסא. ׁשאינֹו אף ּבגּלּוי, זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהעבֹודה
אף ּבגּלּוי, הּוא ׁשהאֹור הּמצוֹות, ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁשכה
והחמר ּבחֹומר, מלּבׁשת הּנׁשמה ׁשהרי נתּפס, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאינֹו
ׁשהּנׁשמה ּכמֹו ׁשּגם והינּו, הּנׁשמה, לאֹור מבלּבל ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָאינֹו
ואףֿעלֿ הּמצוה, ׁשל האֹור לּה מאיר ּבחֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמלּבׁשת
אף ּומּכלֿמקֹום, ּכלל, זה מרּגיׁש החמר אין ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפיֿכן
ז"ל רּבֹותינּו חּיבּו ׁשּלכן ּבגּלּוי, זה הרי מרּגיׁש, 60ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבּור הּוא אם אף ּבמצוה עֹוסק ּכל מּפני ולעמד ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹלקּום
ׁשל האֹור ּבגּלּוי ּבֹו ׁשּמאיר מּפני והינּו הארץ, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָועם

ּבענין61הּמצוה הּוא כן ּוכמֹו ּבתפיסא. ׁשאינֹו אף , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
מּתר החל ימי ּדבׁשׁשת מלאכה, ּבעׂשּית ׁשאסּור ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּדׁשּבת

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו אף ּכי, מלאכה, מאן62ּבעׂשּית ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מּצד מּכלֿמקֹום, חּיב, קטלא מלּכא קדם ּבמחֹוג ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּדמחוי
מהֿ מלּכא, קּמי נחׁשב זה אין החל ׁשּבימי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹההעלם
ּבתפיסא), ׁשאינֹו (אף הּגּלּוי מּצד הּנה ּבׁשּבת, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׁשאיןּֿכן

מלאכה. ּבעׁשּית אסּור ולכן מלּכא, קּמי זה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהרי

C‡הרי העליֹון קדׁש מּבחינת ההׁשּפעה להיֹות הּגֹורם «ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהם ׁשּידיכם הּוא, והענין ידיכם. ּדּׂשאּו הענין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָזה
יׂשראל ׁשמע ׁשּבקריאתֿׁשמע, הּפסּוקים ב' הם ידים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָב'
ׁשם ּוברּו יחּודאֿעּלאה, הּוא יׂשראל ּדׁשמע ׁשם, ְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּוברּו

יחּודאּֿתּתאה ההתּבֹוננּות63הּוא יׂשראל ׁשּבׁשמע והינּו, , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
לאֹור ּבטלים ׁשהם אי העֹולמֹות ּבּטּול ּבענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָהיא
רצֹוא ּבבחינת נעׂשה זה ׁשּמּצד ּומבּדל, ׁשּקדֹוׁש ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאיןֿסֹוף
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ׁשם ּבחינת ׁשּמּצד אי היא ההתּבֹוננּות ׁשם ּובברּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָכּו',
ּבריאהֿיצירהֿ עֹולמֹות ּבהג' ׁשהם ּכמֹו ּומלכּות ְְְְְְִִֵֶַַָָָּכבֹוד
זה ׁשּמּצד להעֹולמֹות, מקֹום ּתפיסת איזה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעׂשּיה,
ּכרח ּדעל ההרּגׁש אצלֹו ׁשּנעׂשה ׁשּוב, ּבבחינת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

חי ועלּיה.64אּתה זּכּו ּברּור ּבֹו ולפעל ּבעֹולם להיֹות , ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
ּדיחּודאֿעּלאה ׂשמאל, ויד ימין יד ידים, ב' ענין ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹוזהּו
חברֹו את ׁשּמחּבק אדם ּכמֹו ׁשּזהּו ימין, יד ּבחינת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּוא
אינּגאנצן איז (ער ּכּלֹו חבּוק ׁשּנעׂשה הּימנית, ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻּבידֹו
ּכלל, אחר למקֹום ניזֹוז להיֹות יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָארּומּגענּומען)
אצלֹו ׁשּמאיר ּדיחּודאֿעּלאה, ּבעבֹודה הּוא כן ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּוכמֹו
ׁשּי ואינֹו רצֹוא, ּבבחינת ּׁשּנעׂשה עד ּכלּֿכ ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהאֹור
ּדיחּודאּֿתּתאה והעבֹודה ּכלל. אחר למקֹום ניזֹוז ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיהיה
וצמצּומים, הּגבּורֹות ענין והּוא ׂשמאל, יד ּבחינת ְְְְְְְִִִִַַַָֹהּוא
ידיכם ׂשאּו וזהּו ּכּנ"ל. ׁשּוב ּבבחינת הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשעלֿידיֿזה
ּדיחּודאֿעּלאה העבֹודה ׁשעלֿידי הוי', את ּוברכּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקדׁש
ׁשהּוא העצמּות, קדּׁשת את ממׁשיכים ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻויחּודאּֿתּתאה
ׁשאֹור הוי', את ּוברכּו מּקדֹוׁש, ׁשּלמעלה קדׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחינת
נמׁש ועלֿידיֿזה הוי', ּבׁשם נמׁש קדׁש) (ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזה

העֹולם. ּבכללּות ּכן ְִֵַָָָּגם

ּבּגמראÊ·e‰ה) ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם זה65יּובן יבֹוא »∆ְֵֶֶַַַָָָָָ
מׁשה, זה זה, יבֹוא זֹו, לעם מּזה זאת ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹויקּבל

ּדכתיב66ּדכתיב ּתֹורה, זֹו זאת, ויקּבל האיׁש, מׁשה 67זה ְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹ
ּדכתיב הּקּב"ה, זה מּזה, מׁשה, ׂשם אׁשר הּתֹורה 68וזאת ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר יׂשראל, אּלּו זּו, לעם ואנוהּו, אֿלי זּו69זה עם ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבּמדרׁש איתא ואנוהּו אלי זה ּבענין והּנה, 70יצרּתי. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ונאוה אני ואנוהּו.71ׁשחֹורה אֿלי זה ּבאמרי אני, נאוה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
הענין ּבּבֹורא יפעל ׁשּנברא ׁשּי אי להבין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָוצרי

ׁשּמּטעם עד ּכ ּכל ּבפנימּיּותֹו הּנברא עם קׁשּור זה ׁשענין מּזה, ויתרה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדאנוהּו,
נאוה. ּבּׁשם עצמֹו הּנברא יּקרא ְְִִֵֵֶַַַָָָָזה

ÔÈ�Ú‰Âז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה מׁשה72הּוא, הּים, יֹורדי ּגדֹולים ּכּמה ּוראה ּבא ¿»ƒ¿»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
הּקּב"ה לֹו ואמר גֹו', נא הראני ואמר נתחּבט ּכּמה הּנביאים ּכל ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָרּבן
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f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

אחֹורי את וראית אם (ּכי גֹו' ּפני את לראֹות תּוכל ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ׁשפחה73גֹו') (ּגם אחד ּכל היה סּוף ים ּובקריעת ,ְְִִִֶַַַָָָָָ

אֿלי זה ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה ויֹונק) עֹולל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָואפילּו
ּגּלּויים היּו סּוף ים ׁשּבקריעת זה ענין והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואנוהּו.
מּצד זה הרי וחי, האדם יראני ׁשּלא אף ּביֹותר, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנעלים
הּמסירּותֿנפׁש מעלת מּצד הא', טעם טעמים. ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָב'

ּבּים ׁשּקפץ ּכל74ּדנחׁשֹון אצל ּפעלה זֹו ׁשּמסירּותֿנפׁש , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה ּכי, הּב', וטעם ואנוהּו. אֿלי זה ׁשּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׂשראל
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וחי, האדם יראני לא ּכי 75ּׁשּכתּוב ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

א הּכּסא את הּנֹוׂשאֹות החּיֹות זהאפּלּו הרי רֹואין, ינן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּדאתּכסיא ּבעלמא מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאתּגליא, ּבעלמא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָרק
הּבריאה, עֹולם עד הּוא ּדאתּגליא ּדעלמא והינּו, ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָרֹואין.
אינן לכן חד, וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו לאו ׁשּבּבריאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיון
ּבאצילּות, ׁשהּוא ּדאתּכסיא ּבעלמא מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָרֹואין,

חד וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו ׁשּׁשם האחדּות, לכן76עֹולם , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ליּבׁשה ים הפ סּוף ים ׁשּבקריעת וכיון ׁשהיה77רֹואין. , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

עֹולל וגם ׁשפחה ּגם הּנה לכן ּדאתּכסיא, ּדעלמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּגּלּוי
ּבזה ׁשּנתחּבט ּדאף וכּנ"ל ואנוהּו. אֿלי זה אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָויֹונק
טעמים ב' מּצד מּכלֿמקֹום, הּנביאים, ּכל ׁשל רּבן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמׁשה
מׁשה מעלת על סּוף ים ּדקריעת הּמעלה ּגדלה ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹאּלּו,
ּכמאמר ּבזה, נתנּבא ׁשּמׁשה ּדאף ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרּבנּו.

ז"ל נתנּבא78רּבֹותינּו ּומׁשה ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדר מאצילּות היתה מׁשה נבּואת מּכלֿמקֹום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבזה,
מׁשה נבּואת ׁשהרי מּמׁש, מאצילּות ולא הּבריאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמעבר
מקּננא עּלאה ׁשאּבא וידּוע הּבינה, מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּבכּורסיא79ּבאצילּות מקּננא עּלאה וכיון80ואימא , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ׁשּנבּואתֹו נמצא, ּבינה, מּבחינת היתה מׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנבּואת
היתה ּגּופא ׁשּבבריאה אּלא הּבריאה, מעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
הרמ"ז ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשּבּבריאה, מהאצילּות 81נבּואתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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טו f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

אחֹורי את וראית אם (ּכי גֹו' ּפני את לראֹות תּוכל ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ׁשפחה73גֹו') (ּגם אחד ּכל היה סּוף ים ּובקריעת ,ְְִִִֶַַַָָָָָ

אֿלי זה ואֹומר ּבאצּבעֹו מראה ויֹונק) עֹולל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָואפילּו
ּגּלּויים היּו סּוף ים ׁשּבקריעת זה ענין והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָואנוהּו.
מּצד זה הרי וחי, האדם יראני ׁשּלא אף ּביֹותר, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנעלים
הּמסירּותֿנפׁש מעלת מּצד הא', טעם טעמים. ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָב'

ּבּים ׁשּקפץ ּכל74ּדנחׁשֹון אצל ּפעלה זֹו ׁשּמסירּותֿנפׁש , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה ּכי, הּב', וטעם ואנוהּו. אֿלי זה ׁשּיאמרּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיׂשראל
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו וחי, האדם יראני לא ּכי 75ּׁשּכתּוב ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

א הּכּסא את הּנֹוׂשאֹות החּיֹות זהאפּלּו הרי רֹואין, ינן ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּדאתּכסיא ּבעלמא מהּֿׁשאיןּֿכן ּדאתּגליא, ּבעלמא ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָרק
הּבריאה, עֹולם עד הּוא ּדאתּגליא ּדעלמא והינּו, ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָרֹואין.
אינן לכן חד, וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו לאו ׁשּבּבריאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיון
ּבאצילּות, ׁשהּוא ּדאתּכסיא ּבעלמא מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָרֹואין,

חד וגרמֹוהי וחּיֹוהי איהּו ׁשּׁשם האחדּות, לכן76עֹולם , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ליּבׁשה ים הפ סּוף ים ׁשּבקריעת וכיון ׁשהיה77רֹואין. , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

עֹולל וגם ׁשפחה ּגם הּנה לכן ּדאתּכסיא, ּדעלמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּגּלּוי
ּבזה ׁשּנתחּבט ּדאף וכּנ"ל ואנוהּו. אֿלי זה אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָויֹונק
טעמים ב' מּצד מּכלֿמקֹום, הּנביאים, ּכל ׁשל רּבן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמׁשה
מׁשה מעלת על סּוף ים ּדקריעת הּמעלה ּגדלה ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָֹאּלּו,
ּכמאמר ּבזה, נתנּבא ׁשּמׁשה ּדאף ּבזה, והענין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרּבנּו.

ז"ל נתנּבא78רּבֹותינּו ּומׁשה ּבכה נתנּבאּו הּנביאים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדר מאצילּות היתה מׁשה נבּואת מּכלֿמקֹום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבזה,
מׁשה נבּואת ׁשהרי מּמׁש, מאצילּות ולא הּבריאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמעבר
מקּננא עּלאה ׁשאּבא וידּוע הּבינה, מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהיתה

ּבכּורסיא79ּבאצילּות מקּננא עּלאה וכיון80ואימא , ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ׁשּנבּואתֹו נמצא, ּבינה, מּבחינת היתה מׁשה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנבּואת
היתה ּגּופא ׁשּבבריאה אּלא הּבריאה, מעֹולם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
הרמ"ז ׁשּכתב ּוכמֹו ׁשּבּבריאה, מהאצילּות 81נבּואתֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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dynטז `aie

אֹור ענין והּוא הּבריאה, מּפנימּיּות היא מׁשה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָֹׁשּנבּואת
ּגּלּוי היה סּוף ים ּבקריעת אמנם ּבּה, הּמאיר ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאצילּות

הּבריאה. מעבר עלֿידי ׁשּלא מּמׁש ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹהאצילּות

‰p‰Âּתֹורה למּתן הכנה היתה סּוף ים ּדגם82קריעת , ¿ƒ≈ְְְְֲִַַַַַָָָָָ
היינּו האצילּות, ּגּלּוי ענין הּוא ּתֹורה ְְֲִִִַַַַָָמּתן
ב' מּצד ּכן ּגם והּוא העצמּות. עד האצילּות ְְֲִִֵֵַַַַָָמאֹורֹות

הא' טעם הּנ"ל, ׁשּבמּתן83טעמים לפי הּב', וטעם , ְְְְִִֶַַַַַַַַַָָ
ּומּטה ּדמעלה החּבּור היה ּדאתּכסיא84ּתֹורה עלמא , ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

להיֹות אפׁשר ּדאתּכסיא עלמא ּומּצד ּדאתּגליא, ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָועלמא
'זאת', נקראת ׁשהּתֹורה מה ּכן ּגם וזהּו הּגּלּויים. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכל
ׁשּלמעלה ואנוהּו, אֿלי ּדזה הּבחינה אֹותּה ּכן ּגם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
אצילּות ּבחינת ׁשהּוא מׁשה ּדנבּואת זה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַֹמּבחינת
הּוא 'זאת' נקראת ׁשהּתֹורה מה אמנם ּבלבד, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבּבריאה
ויקּבל זה יבֹוא ּׁשּכתּוב מה וזהּו מּמׁש. האצילּות ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּגּלּוי
הּוא ׁשּמׁשה מׁשמע ויקּבל, יבֹוא ׁשּכתּוב ּדמּמה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹזאת,
מׁשה ׁשּמדרגת לפי והינּו מהּתֹורה, ּבמדרגה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלמּטה
ׁשהיא ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, האצילּות ּגּלּוי ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאינּה
(הּקּב"ה), מּזה (ּתֹורה) זאת ׁשּזהּו מּמׁש, האצילּות ֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹּגּלּוי
עצמּות עד האֹורֹות ּכל מתּגּלים הּתֹורה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו
מׁשה) מּמדרגת למעלה (ׁשהיא ּׁשהּתֹורה ּומה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמׁש.
התלּבׁשּותּה מּצד זה הרי נּוקבא, ּבלׁשֹון זאת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹנקראת
המׁשכת נעׂשה ׁשעלֿידּה הּוא וענינּה הּגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָּבּדברים
ולכן מּמׁש, למּטה - העצמּות עד העליֹונים האֹורֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּכלי ׁשהיא לפי (היינּו נּוקבא ּבלׁשֹון 'זאת' ְְְְְְִִִִִֵֶַָֹנקראת

מהעצמּות ּבאים85הּמקּבלת הּתֹורה' ו'זאת ועלֿידי .( ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
יׂשראל נקראים זה ּומּצד ואנוהּו. אֿלי ּדזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלהּגּלּוי

ּברמ"ז איתא ּדהּנה, נאוה, ּבגימטרּיא86ּבׁשם זה, ׁשּתבת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
(ג' ּפעמים ג' הוי' ּדׁשם אֹותּיֹות י"ב ענין הּוא ְְְֲִִִֵַָָָי"ב,
ג' אד' ּדׁשם אֹותּיֹות י"ב וגם ּכהנים), ׁשּבברּכת ְְְְֲֲִִִֵֶַַָֹהויֹות

והּוא אד', הּוא הוי' ּדהיכל הוי', היכל ּפעמים ג' ּׁשּכתּוב מה ׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפעמים,
וג' ּדזעירֿאנּפין, חכמהּֿבינהּֿדעת ענין הּוא הוי' ּפעמים ג' הּמֹוחין, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּבחינת
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וזהּו ׁשּבמלכּות. חכמהּֿבינהּֿדעת ענין הּוא אד' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּפעמים
ּדירה עֹוׂשים הּנׁשמֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ואנוהּו, אֿלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה
העצמּות המׁשכת ענין ׁשהּוא ּבתחּתֹונים, יתּבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
הם (ׁשעלֿידיֿזה אֿלי זה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמׁש
ׂשאּו ּבחינת והּוא אֿלי), זה ּבבחינת עּלּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַּפֹועלים
מּלׁשֹון ׁשהּוא ונאוה, יׂשראל נקראים ולכן קדׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹידיכם

ִָּדירה.

‰p‰Âלעתיד אמנם עכׁשו, הּוא ואנוהּו אֿלי ּדזה הענין ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
זה87ּכתיב גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

זה ּדבחינת הּגּלּוי יׁשנֹו ּדעכׁשו היינּו, לֹו, קּוינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהוי'
ּפעמים. ב' זה ּדבחינת הּגּלּוי יהיה ּולעתיד אחת, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּפעם
הּוא עכׁשו ואנוהּו אֿלי ּדזה ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהענין
'זה' ּפעמים ּדב' והּגּלּוי ּדזעירֿאנּפין, ּתפארת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּבחינת
ּדב' הּגּלּוי והּנה, ּדעּתיק. ּתפארת ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָלעתיד
'זה' ּבחינת ּברּור עלֿידי נעׂשה לעתיד 'זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפעמים

הּטמא לכם וזה ׁשּכתּוב ּכמֹו הרע88ּדלעּמתֿזה, המן , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
זה89הּזה מנּול ּב ּפגע אם הּסטרא90, ׁשּגם היינּו, , ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו 'זה', ּבׁשם נקראת לעּמת91אחרא זה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ממׁשיכים ּדלעּמתֿזה הּברּור ועלֿידי האלקים. עׂשה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻזה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּדעּתיק. 'זה' זה92ּבחינת טֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּברּור ׁשעלֿידי והינּו, הּמות, מלא זה מאד ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹיצרֿטֹוב,
ּכמאמר הּתֹורה, עלֿידי נעׂשה זה ׁשּברּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻּדלעּמתֿזה,

מׁשכהּו זה מנּול ּב ּפגע ּדכיוןאם הּמדרׁש, לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּכלל אחֹור ּבחינת ּבּה ואין ּפנים, ּכּלה היא ,93ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻ

לּלעּמתֿזה, אחיזה איזה ּבּתֹורה ׁשּיהיה אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלכן
עלֿידי הּנה אחרא, הּסטרא את ּדֹוחה הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואדרּבה

ּדעּתיק 'זה' ּבחינת ממׁשיכים זֹו ׁשּמסּים94ּדחּיה וזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
קּוין מּלׁשֹון קּוינּו קּוינּו, הוי' זה היינּו,95ּבּכתּוב , ְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

עֹומד העֹולם ׁשעליהם הּקּוין ג' עלֿידי היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה
חסדים ּגמילּות ועל העבֹודה ועל הּתֹורה ּכל96על נעׂשים אּלּו קּוין ג' ׁשעלֿידי , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבגּלּוי, יהיה ּולעתיד ּבהעלם, זה הרי ׁשעכׁשו אּלא 97ההמׁשכֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
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יז f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay

וזהּו ׁשּבמלכּות. חכמהּֿבינהּֿדעת ענין הּוא אד' ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּפעמים
ּדירה עֹוׂשים הּנׁשמֹות עבֹודת ׁשעלֿידי ואנוהּו, אֿלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָזה
העצמּות המׁשכת ענין ׁשהּוא ּבתחּתֹונים, יתּבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
הם (ׁשעלֿידיֿזה אֿלי זה מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּמׁש
ׂשאּו ּבחינת והּוא אֿלי), זה ּבבחינת עּלּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַּפֹועלים
מּלׁשֹון ׁשהּוא ונאוה, יׂשראל נקראים ולכן קדׁש. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹידיכם

ִָּדירה.

‰p‰Âלעתיד אמנם עכׁשו, הּוא ואנוהּו אֿלי ּדזה הענין ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
זה87ּכתיב גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

זה ּדבחינת הּגּלּוי יׁשנֹו ּדעכׁשו היינּו, לֹו, קּוינּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָהוי'
ּפעמים. ב' זה ּדבחינת הּגּלּוי יהיה ּולעתיד אחת, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָּפעם
הּוא עכׁשו ואנוהּו אֿלי ּדזה ׁשהּגּלּוי הּוא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָוהענין
'זה' ּפעמים ּדב' והּגּלּוי ּדזעירֿאנּפין, ּתפארת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּבחינת
ּדב' הּגּלּוי והּנה, ּדעּתיק. ּתפארת ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָלעתיד
'זה' ּבחינת ּברּור עלֿידי נעׂשה לעתיד 'זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפעמים

הּטמא לכם וזה ׁשּכתּוב ּכמֹו הרע88ּדלעּמתֿזה, המן , ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
זה89הּזה מנּול ּב ּפגע אם הּסטרא90, ׁשּגם היינּו, , ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשּכתּוב ּכמֹו 'זה', ּבׁשם נקראת לעּמת91אחרא זה את ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ממׁשיכים ּדלעּמתֿזה הּברּור ועלֿידי האלקים. עׂשה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻזה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּדעּתיק. 'זה' זה92ּבחינת טֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
הּברּור ׁשעלֿידי והינּו, הּמות, מלא זה מאד ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹיצרֿטֹוב,
ּכמאמר הּתֹורה, עלֿידי נעׂשה זה ׁשּברּור ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻּדלעּמתֿזה,

מׁשכהּו זה מנּול ּב ּפגע ּדכיוןאם הּמדרׁש, לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ּכלל אחֹור ּבחינת ּבּה ואין ּפנים, ּכּלה היא ,93ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻ

לּלעּמתֿזה, אחיזה איזה ּבּתֹורה ׁשּיהיה אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלכן
עלֿידי הּנה אחרא, הּסטרא את ּדֹוחה הּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואדרּבה

ּדעּתיק 'זה' ּבחינת ממׁשיכים זֹו ׁשּמסּים94ּדחּיה וזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
קּוין מּלׁשֹון קּוינּו קּוינּו, הוי' זה היינּו,95ּבּכתּוב , ְְֲִִִִִִֶַַַָָָ

עֹומד העֹולם ׁשעליהם הּקּוין ג' עלֿידי היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשההמׁשכה
חסדים ּגמילּות ועל העבֹודה ועל הּתֹורה ּכל96על נעׂשים אּלּו קּוין ג' ׁשעלֿידי , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבגּלּוי, יהיה ּולעתיד ּבהעלם, זה הרי ׁשעכׁשו אּלא 97ההמׁשכֹות, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
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‰Ê ˙�ÈÁ·a ÈelÚ ÌÈÏÚBt¬ƒƒƒ¿ƒ«∆
˙�ÈÁa ‡e‰Â ,(ÈÏŒ‡≈ƒ¿¿ƒ«

L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"וברכו ¿¿≈∆…∆
והארה ברכה תוספת - הוי'" את

ית' מעצמותו הוי', בשם

כנ"ל הוי', משם .שלמעלה
Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈
ÔBLlÓ ‡e‰L ,‰Â‡�Â¿»»∆ƒ¿

.‰¯Ècƒ»
ÈÏŒ‡ ‰Êc ÔÈ�Ú‰ ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»¿∆≈ƒ
Ì�Ó‡ ,ÂLÎÚ ‡e‰ e‰Â�‡Â¿«¿≈«¿»»¿»

·È˙k „È˙ÚÏ87¯Ó‡Â ∆»ƒ¿ƒ¿»«
e�È˜Ï‡ ‰p‰ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ≈¡…≈
,BÏ e�Èe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê 'B‚ ‰Ê∆∆¬»»ƒƒ
B�LÈ ÂLÎÚc ,e�ÈÈ‰«¿¿«¿»∆¿
ÌÚt ‰Ê ˙�ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«∆««
‰È‰È „È˙ÚÏe ,˙Á‡««¿»ƒƒ¿∆
'· ‰Ê ˙�ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«∆
,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÈÏŒ‡ ‰Êc Èelb‰L∆«ƒ¿∆≈ƒ
˙�ÈÁa ‡e‰ ÂLÎÚ e‰Â�‡Â¿«¿≈«¿»¿ƒ«

˙¯‡Ùzנוי מלשון ('ואנוהו' ƒ¿∆∆
התפארת) במידת ≈¿Œ¯ÈÚÊcƒהוא

'·c Èelb‰Â ,ÔÈt�‡«¿ƒ¿«ƒ¿
‡e‰ „È˙ÚÏ '‰Ê' ÌÈÓÚt¿»ƒ∆∆»ƒ
˜ÈzÚc ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿∆∆¿«ƒ
(גם מהעולמות מובדלת [=דרגה

מידות)] עשר קיימות זו .בדרגה
ÌÈÓÚt '·c Èelb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� „È˙ÚÏ ‰Ê∆∆»ƒ«¬∆«¿≈
'‰Ê' ˙�ÈÁa ¯e¯a≈¿ƒ«∆

'‰Ê'Œ˙nÚÏcכוחות=] ƒ¿À«∆
ÊÂ‰הטומאה] ·e˙kL BÓk ,¿∆»¿∆

‡Óh‰ ÌÎÏ88Ú¯‰ ÔÓ‰ , »∆«»≈»»»«
‰f‰89Ïe�Ó Ea Ú‚t Ì‡ , «∆ƒ»«¿¿À»
‰Ê90ÌbL ,e�ÈÈ‰ , ∆«¿∆«

‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰הצד=] «ƒ¿»«¬»

e˙kL·האחר] BÓk ,'‰Ê' ÌLa ˙‡¯˜�91‰Ê ˙nÚÏ ‰Ê ˙‡ ƒ¿≈¿≈∆¿∆»∆∆¿À«∆
˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒ˙nÚÏc ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚÂ .ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ»»»¡…ƒ¿«¿≈«≈ƒ¿À«∆«¿ƒƒ¿ƒ«

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ .˜ÈzÚc '‰Ê'92אלקים "וירא הפסוק על ∆¿«ƒ¿∆∆»¿«≈
מאוד" טוב והנה עשה אשר כל BËŒ¯ˆÈ·,את ‰Ê ·BËטוב‰Ê „‡Ó ∆≈∆¿…∆

,e�È‰Â ,˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆¿«¿
Œ˙nÚÏc ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«≈ƒ¿À«
ŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ¯e¯aL ,‰Ê∆∆≈∆«¬∆«
Ì‡ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ È„È¿≈«»¿«¬«ƒ

‰Ê Ïe�Ó Ea Ú‚tֿיצר=] »«¿¿À»∆
האדם] את להסית הבא הרע.

L¯„n‰ ˙È·Ï e‰ÎLÓ»¿≈¿≈«ƒ¿»
לאדם) יניח ÔÂÈÎc(ואז ,¿≈»

,ÌÈ�t ‰lk ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒÀ»»ƒ
¯BÁ‡ ˙�ÈÁa da ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ«»

ÏÏk93הברית לוחות על - ¿»
כתובים "לוחות בפסוק: נאמר

הם ומזה מזה עבריהם משני

‡LÙ¯כתובים" È‡ ÔÎÏ ,»≈ƒ∆¿»
‰ÊÈ‡ ‰¯Bza ‰È‰iL∆ƒ¿∆«»≈∆
,‰ÊŒ˙nÚlÏ ‰ÊÈÁ‡¬ƒ»«¿À«∆
‰ÁBc ‰¯Bz‰ ‰a¯„‡Â¿«¿«»«»»
‰p‰ ,‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ˙‡∆«ƒ¿»«¬»ƒ≈
BÊ ‰iÁc È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»
'‰Ê' ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒ«∆

˜ÈzÚc94ÌiÒnL e‰ÊÂ . ¿«ƒ¿∆∆¿«≈
,e�Èe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê ·e˙ka«»∆¬»»ƒƒ
ÔÈe˜ ÔBLlÓ e�Èe˜95, ƒƒƒ¿«ƒ

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆««¿»»ƒ
ÔÈew‰ '‚ È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆»»≈
‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«»¬»
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÚÂ96, ¿«¿ƒ¬»ƒ

el‡ ÔÈe˜ '‚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ≈
,˙BÎLÓ‰‰ Ïk ÌÈNÚ�«¬ƒ»««¿»
‰Ê È¯‰ ÂLÎÚL ‡l‡∆»∆«¿»¬≈∆
‰È‰È „È˙ÚÏe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»ƒƒ¿∆
·e˙kL BÓk ,Èel‚a97 ¿ƒ¿∆»
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ּדּבר. הוי' פי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו הוי' כבֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָונגלה

הּגּלּויe‰ÊÂו) ּבׁשביל ּדהּנה הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא ¿∆ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הצר העצמּות, ּגּלּוי ענין ׁשהּוא ּתֹורה ְְְְִִֶַַַַַָָֻּדמּתן

לקּבל ׁשּיּוכל לבּוׁש ׁשל ענין הּתֹורה98להיֹות ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
זה ּולבּוׁש מּמׁש, זה ּבחינת מלּבׁש ׁשּבּה זאת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּנקראת
ּכמין ׁשהיה ׁשהענן אחר ּבמקֹום ּכּמבאר הענן, ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּוא

הּמׁשל ענין עלּֿדר הּוא לבּוׁש,99עׁשן ּכמֹו ׁשהּוא , ְְְִֶֶֶַַַָָָָ
העצמּות. המׁשכת להיֹות אפׁשר זה לבּוׁש ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
העלאה, ּבדר הּוא הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ענין ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאמנם,
הּנה למּטה, העצמּות המׁשכת ׁשּתהיה היא הּכּונה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהרי
הּׁשביל ׁשעלֿידי ּבתֹוכֹו, ׁשביל הּקּב"ה לֹו עׂשה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָעלֿזה
סּוף, ים ּבקריעת ׁשהיה ּוכׁשם למּטה. ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנעׂשית
ּבדר הּוא הּים ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבאּו ּׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּדמה
יאיר ּדאתּכסיא ׁשעלמא היא הּכּונה א ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָהעלאה,
והמׁשכת ליּבׁשה, ים הפ ולכן ּדאתּגליא, ְְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָּבעלמא
להם ּדהּמים הּׁשביל עלֿידי היתה ּדאתּכסיא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעלמא
ּבעלמא ּגם האֹור נמׁש זה ׁשביל ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָחֹומה,
ּתֹורה, ּדמּתן ּבהענין ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּדאתּגליא,
למּטה, האֹור מאיר ועלֿידֹו ׁשּבֹו ודר ׁשביל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשנֹו

ׁשּכתּוב ּומׁשּפט,100ּוכמֹו צדקה לעׂשֹות הוי' ּדר וׁשמרּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשם להמׁשכת והּׁשביל הּדר הם ּומׁשּפט ׁשּצדקה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיינּו
ּגּלּוי נעׂשה ּומצוֹות הּתֹורה ׁשעלֿידי ּבעֹולם, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהוי'
ויתּגּלה ּבגּלּוי, זה אין ׁשעכׁשו אּלא ּבעֹולם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעצמּות
ּבׂשר ּכל וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָָלעתיד,

ּדּבר. הוי' פי ּכי ְֲִִִֵַָָָיחּדיו
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.¯ac 'ÈÂ‰ ÈÙ Èk ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚�Âלסיכום ¿ƒ¿»¿¬»»¿»»»»«¿»ƒƒ¬»»ƒ≈
אצילות לדרגת עד בנבואתו והשיג ב'זה' שנתנבא משה, - זה" "יבוא זה: פרק

עצמו. אצילות גילוי תורה, - זאת" "ויקבל הבריאה. בעולם שמלובשת כפי

בקריעתֿיםֿ שהיה (כמו ואנוהו' אֿלי 'זה לגילוי מגיעים התורה ע"י - "מזה"

בניֿישראל עבודת ועלֿידי סוף).

ה'עצמות' מבחי' ממשיכים

אֿלי'. 'זה מבחי' שלמעלה

ב' בחי' יתגלה ולעתידֿלבוא

זה. פעמים

CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ e‰ÊÂ (Â¿∆«»……∆¿
ÏÈ·La ‰p‰c ,Ô�Ú‰∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
‡e‰L ‰¯Bz ÔzÓc Èelb‰«ƒ¿««»∆
,˙eÓˆÚ‰ Èelb ÔÈ�Úƒ¿«ƒ»«¿
ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿ƒ¿»∆
Ïa˜Ï ÏÎeiL Le·Ï98 ¿∆«¿«≈

˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««»∆ƒ¿≈
˙�ÈÁa LaÏÓ daL ˙‡Ê…∆»¿À»¿ƒ«

LnÓ ‰Êהרואה אדם ["כמשל ∆«»
יריעה" דרך צח באור ומסתכל

אור')] 'תורה Ê‰(ספר Le·Ïe ,¿∆
¯‡·nk ,Ô�Ú‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«∆»»«¿…»
Ô�Ú‰L ¯Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈∆∆»»
‡e‰ ÔLÚ ÔÈÓk ‰È‰L∆»»¿ƒ»»

ÏLn‰ ÔÈ�Ú C¯cŒÏÚ99- «∆∆ƒ¿««»»
חכמה להסביר הרוצה חכם כמו

להלביש צריך לזולתו, עמוקה

במשל זו BÓkחכמה ‡e‰L ,∆¿
Le·Ï È„ÈŒÏÚL ,Le·Ï¿∆«¿≈¿
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
ÔÈ�Ú ,Ì�Ó‡ .˙eÓˆÚ‰»«¿»¿»ƒ¿«
Ô�Ú‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»
È¯‰Â ,‰‡ÏÚ‰ C¯„a ‡e‰¿∆∆«¬»»«¬≈
‰È‰zL ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒ∆ƒ¿∆
,‰hÓÏ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«¿¿«»

ÏÈ·M‰ È„ÈŒÏÚL ,BÎB˙a ÏÈ·L ‰"aw‰ BÏ ‰NÚ ‰ÊŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆»»«»»¿ƒ¿∆«¿≈«¿ƒ
‰Óc ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ‰È‰L ÌLÎe .‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈««¿»»¿«»¿≈∆»»ƒ¿ƒ««¿«
C‡ ,‰‡ÏÚ‰ C¯„a ‡e‰ Ìi‰ CB˙a Ï‡¯NÈ È�a e‡·iÂ ·e˙kM∆»«»…¿≈ƒ¿»≈¿«»¿∆∆«¬»»«
ÔÎÏÂ ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa ¯È‡È ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚL ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒ∆»¿»¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿»≈
,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰»«»¿«»»
‡ÓÏÚ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»¿»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»»¿»«¿≈
Ì‰Ï ÌÈn‰c ÏÈ·M‰«¿ƒ¿««ƒ»∆
ÏÈ·L È„ÈŒÏÚL ,‰ÓBÁ»∆«¿≈¿ƒ
Ìb ¯B‡‰ CLÓ� ‰Ê∆ƒ¿«»«
‰p‰ ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚa¿»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ≈
ÔÈ�Ú‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿»ƒ¿»
B�LiL ,‰¯Bz ÔzÓc¿««»∆∆¿
B„ÈŒÏÚÂ BaL C¯„Â ÏÈ·L¿ƒ¿∆∆∆¿«»
BÓÎe ,‰hÓÏ ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿«»¿

·e˙kL100C¯c e¯ÓLÂ ∆»¿»¿∆∆
‰˜„ˆ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰¬»»«¬¿»»

Óe‰˜„vL e�ÈÈ‰ ,ËtLƒ¿»«¿∆¿»»
C¯c‰ Ì‰ ËtLÓeƒ¿»≈«∆∆
ÌL ˙ÎLÓ‰Ï ÏÈ·M‰Â¿«¿ƒ¿«¿»«≈
È„ÈŒÏÚL ,ÌÏBÚa 'ÈÂ‰¬»»»»∆«¿≈
‰NÚ� ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¬∆
,ÌÏÂÚa ˙eÓˆÚ‰ Èelbƒ»«¿»
‰Ê ÔÈ‡ ÂLÎÚL ‡l‡∆»∆«¿»≈∆
,„È˙ÚÏ ‰lb˙ÈÂ ,Èel‚a¿ƒ¿ƒ¿«∆∆»ƒ
„B·Î ‰Ï‚�Â ·e˙kL BÓk¿∆»¿ƒ¿»¿
ÂÈcÁÈ ¯Na Ïk e‡¯Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»

.¯ac 'ÈÂ‰ ÈÙ Èk:לסיכום ƒƒ¬»»ƒ≈
- הענן" בתוך משה "ויבוא

מתןֿ של הגילוי קבלת לצורך

למכסה זקוק הי' ('זאת') תורה

הקב"ה לו "עשה ה'ענן', ולבוש

להמשיך עלֿמנת - בתוכו" שביל
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.f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

שישנם‡ הענינים שכל מובן, הרי החודש, ימי כל את מברכים שבו כיון החודש, מברכים השבתֿקודש יום .
כל של המשותפת הנקודה שהם ענינים ומכלֿשכן בחודש, פרטיים לימים השייכים ענינים אפילו - זה בחודש

להיות צריך - החודש dfימי oirn.עלֿכלֿפנים בכח נמצא שהפועל כפי מברכים, בשבת
הוא" ד"ונהפוך הענין ישנו אלו ימים שבכל - היא אדר חודש ימי כל של המשותפת הנקודה ,1ובנידוןֿדידן:

וכלשון פורים, שלאחרי בימים וגם פורים שקודם בימים גם אלא עצמם, הפורים בימי רק לא הוא זה ענין שהרי
ז"ל "משנכנס2חכמינו אלא עצמו, בפורים רק לא היא שהשמחה מובן שמזה בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

.3אדר"

אדר· בחודש רק הוא זה שענין לומר מסתבר לכאורה אמנם, .ipyוהענין השמחה לענין הטעם שהרי -

מצד הוא אדר בחודש הוא" mixetdד"ונהפוך iniפועלים הפורים, ימי חלים שבו שני, אדר בחודש כן, ואם ,
השמחה גם הנה פורים, בו שאין ראשון, אדר בחודש מהֿשאיןֿכן החודש, כל על השמחה ענין הפורים ימי

בו. שייכת אינה אדר דחודש
ד" הענין שמצד לומר, יש שייכותoiaxnאך איזה לו שיש ענין כל כולל ד"מרבין" שהפירוש בשמחה",

ראשון, אדר אלא שאינו דאף ראשון, אדר חודש גם בזה לכלול יש צו"), עס ("מ'טשעּפעט כו' ואחיזה
זה. בחודש גם השמחה ענין להיות צריך ("מרבין"), הריבוי ענין מצד מכלֿמקום,

זה:‚ על להקשות יש ועדיין .
אדר עניןoiaxn"משנכנס זהו אם רק הוא והספק אדר, חודש בודאי שהוא לזמן בנוגע רק שייך - בשמחה"

אדר לחודש בנוגע אבל זה; ענין גם כוללים הריבוי ענין מצד הנה שמחה, שלoey`xשל בעניינו נכלל שאינו ,

הריבוי. ענין בזה שייך לא לכאורה הרי כלל, לאמיתתו אדר חודש

שמצינו להקל4ועלֿדרך ברכות ספק הספק5בענין כאשר דוקא שזהו ספק), שיש במקום מברכים (שאין
על עלdkxadהוא אלא) הברכה, על (לא הוא הספק כאשר המצוות, בברכת מהֿשאיןֿכן הנהנין, בברכת כמו ,

dnvr devnd."להקל ברכות ד"ספק הכלל שייך לא אזי ,

דלא היכי "כי הטעם על (נוסף שני ביוםֿטוב גם ל'יוםֿטוב' השייכות הברכות את שמברכים הטעם וזהו
בה" על6לזלזולי אלא הברכה, על אינו שהספק דכיון - (envr 'aehÎmei'd(שיהיה טעם (מאיזה נפשט כאשר הנה ,

ד'יוםֿטוב'. הברכות את בו מברכים אזי 'יוםֿטוב', אכן שהוא

ש" היא ההכרעה שאז השמחה, על הוא הספק אם חילוק שיש - בנידוןֿדידן לכאורה הוא בשמחה",oiaxnוכן
בשמחה". ד"מרבין הכלל שייך לא שאז ד"אדר", הענין עצם על הוא שהספק או

תחנון בו אומרים שאין קטן", "פורים ישנו ראשון באדר שגם כיון דבר, של לאמיתו אף7אבל, הרי - וכו'
"פורים אלא זה אין עצמו דפורים דיohwשבהענין מכלֿמקום, סתם), "פורים" אפילו או גדול" "פורים (ולא "

נכ שיהיה כדי בשמחה".בזה מרבין אדר ב"משנכנס נכלל זה הרי ובמילא ב"אדר", לל

שכל כך, החודש, ימי כל על זה מיום זאת ולהמשיך השמחה, בענין עתה כבר להתחיל יש - האמור ועלֿפי
טפחים. מעשרה למטה בימינו, במהרה ולשמחה, לששון יהפכו הבלתיֿרצויים הענינים

* * *
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מוגה בלתי

שישנם‡ הענינים שכל מובן, הרי החודש, ימי כל את מברכים שבו כיון החודש, מברכים השבתֿקודש יום .
כל של המשותפת הנקודה שהם ענינים ומכלֿשכן בחודש, פרטיים לימים השייכים ענינים אפילו - זה בחודש

להיות צריך - החודש dfימי oirn.עלֿכלֿפנים בכח נמצא שהפועל כפי מברכים, בשבת
הוא" ד"ונהפוך הענין ישנו אלו ימים שבכל - היא אדר חודש ימי כל של המשותפת הנקודה ,1ובנידוןֿדידן:

וכלשון פורים, שלאחרי בימים וגם פורים שקודם בימים גם אלא עצמם, הפורים בימי רק לא הוא זה ענין שהרי
ז"ל "משנכנס2חכמינו אלא עצמו, בפורים רק לא היא שהשמחה מובן שמזה בשמחה", מרבין אדר "משנכנס

.3אדר"

אדר· בחודש רק הוא זה שענין לומר מסתבר לכאורה אמנם, .ipyוהענין השמחה לענין הטעם שהרי -

מצד הוא אדר בחודש הוא" mixetdד"ונהפוך iniפועלים הפורים, ימי חלים שבו שני, אדר בחודש כן, ואם ,
השמחה גם הנה פורים, בו שאין ראשון, אדר בחודש מהֿשאיןֿכן החודש, כל על השמחה ענין הפורים ימי

בו. שייכת אינה אדר דחודש
ד" הענין שמצד לומר, יש שייכותoiaxnאך איזה לו שיש ענין כל כולל ד"מרבין" שהפירוש בשמחה",

ראשון, אדר אלא שאינו דאף ראשון, אדר חודש גם בזה לכלול יש צו"), עס ("מ'טשעּפעט כו' ואחיזה
זה. בחודש גם השמחה ענין להיות צריך ("מרבין"), הריבוי ענין מצד מכלֿמקום,

זה:‚ על להקשות יש ועדיין .
אדר עניןoiaxn"משנכנס זהו אם רק הוא והספק אדר, חודש בודאי שהוא לזמן בנוגע רק שייך - בשמחה"

אדר לחודש בנוגע אבל זה; ענין גם כוללים הריבוי ענין מצד הנה שמחה, שלoey`xשל בעניינו נכלל שאינו ,

הריבוי. ענין בזה שייך לא לכאורה הרי כלל, לאמיתתו אדר חודש

שמצינו להקל4ועלֿדרך ברכות ספק הספק5בענין כאשר דוקא שזהו ספק), שיש במקום מברכים (שאין
על עלdkxadהוא אלא) הברכה, על (לא הוא הספק כאשר המצוות, בברכת מהֿשאיןֿכן הנהנין, בברכת כמו ,

dnvr devnd."להקל ברכות ד"ספק הכלל שייך לא אזי ,

דלא היכי "כי הטעם על (נוסף שני ביוםֿטוב גם ל'יוםֿטוב' השייכות הברכות את שמברכים הטעם וזהו
בה" על6לזלזולי אלא הברכה, על אינו שהספק דכיון - (envr 'aehÎmei'd(שיהיה טעם (מאיזה נפשט כאשר הנה ,

ד'יוםֿטוב'. הברכות את בו מברכים אזי 'יוםֿטוב', אכן שהוא

ש" היא ההכרעה שאז השמחה, על הוא הספק אם חילוק שיש - בנידוןֿדידן לכאורה הוא בשמחה",oiaxnוכן
בשמחה". ד"מרבין הכלל שייך לא שאז ד"אדר", הענין עצם על הוא שהספק או

תחנון בו אומרים שאין קטן", "פורים ישנו ראשון באדר שגם כיון דבר, של לאמיתו אף7אבל, הרי - וכו'
"פורים אלא זה אין עצמו דפורים דיohwשבהענין מכלֿמקום, סתם), "פורים" אפילו או גדול" "פורים (ולא "

נכ שיהיה כדי בשמחה".בזה מרבין אדר ב"משנכנס נכלל זה הרי ובמילא ב"אדר", לל

שכל כך, החודש, ימי כל על זה מיום זאת ולהמשיך השמחה, בענין עתה כבר להתחיל יש - האמור ועלֿפי
טפחים. מעשרה למטה בימינו, במהרה ולשמחה, לששון יהפכו הבלתיֿרצויים הענינים
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הענן.„ בתוך משה ויבא המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

* * *

אמר:]‰ ואחרֿכך ניגון. לנגן זכר", "שלום שערך האברכים לאחד הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
סיפר אדמו"ר מוריֿוחמי שהיה8כ"ק ועד ענין, כל על מיוחדים ניגונים היו מהר"ש אדמו"ר כ"ק שאצל ,

שבת. בגדי ולובש חול בגדי פושט שהיה בשעה מנגן שהיה מיוחד ניגון אצלו

תנאים ברית, שלוםֿזכר, עבור מיוחדים ניגונים לקבוע - בניגונים סדר שיעשו היה הראוי מן לכך, ובהתאם
וחתונה.

ענין. כל עבור מיוחדים ניגונים ויקבעו ניגונים, יבחרו שבה רבתי, אסיפה 'ניח"ח' יערוך

Âפרשתנו בהפטרת גם הברית.9. ענין אודות מדובר
העברי שפחתו את ואיש עבדו את איש "לשלח הברית, ענין בתוכן הן ברית, של אחר ענין שזהו ואף

חפשים" בתריו"10והעבריה בין ויעברו לשנים כרתו אשר "העגל הברית, עשיית באופן והן כיון11, מכלֿמקום, ,

הברית ענין לביאור בנוגע בחסידות מובא בתריו" בין ויעברו לשנים כרתו אשר "העגל שישנה12שהפסוק מובן, ,

אלו. ענינים לשני משותפת נקודה

הענין: וביאור

ז"ל חכמינו ישראל13אמרו בני אל ויצום אהרן ואל משה אל ה' שילוח14"וידבר פרשת על ציום, מה על ,

ולכן במצרים. עדיין בהיותם מתןֿתורה, קודם עוד עברי עבד שילוח במצות נצטוו שישראל והיינו, עבדים".
היה זה שדיבור כיון תורה), מתן בשעת שניתנו המצוות בשאר כמו לבדו, משה (ולא אהרן גם זה בציווי נזכר

ואהרן. משה עלֿידי ונמסר תורה, מתן קודם עוד

בהיותם עוד אלו מצוות שמרו וישראל תורה, מתן קודם עוד ניתנו ומילה פסח שמצוות ידוע בכלל, -

עברי.15במצרים עבד שחרור למצות בנוגע גם זה ענין מצינו כאמור, אבל, .

נקודה בהם יש - עברי עבד שילוח ומצות מילה מצות - "ברית" לשון נאמר שלגביהם הענינים ששני ונמצא,
מצרים. ויציאת למצרים שייכות ישנה ולשניהם תורה, מתן קודם נאמרו ששניהם משותפת,

Ê?מצרים ויציאת למצרים עברי עבד דמצות השייכות מהי להבין: וצריך .
מכל ישראל את והוציא פסח שהקב"ה הוא הפסח ענין כל שהרי - למצרים שייכותו מובנת פסח, בשלמא
מצוה בזכות שהרי - למצרים מילה דמצות השייכות גם מובנת כן וכמו מצרים"; ב"ארץ שהיו וגבולים המצרים
נאמר ועלֿזה מצרים, גלות כל במשך זו מצוה שקיימו לוי, לשבט בנוגע (ובפרט ממצרים ישראל נגאלו 16זו

חסידך" לאיש ואוריך מצרים?17"תומיך ויציאת למצרים עברי עבד שילוח מצות שייכות מהי אבל .(

הענין: וביאור

הם ש"עבדי לפי - הוא עברי עבד שילוח למצות לעבדים"18הטעם עבדים ולא אינו19, שעבד בשעה ולכן, .
אזנו" את אדוניו "ורצע אזי לחפשי, לצאת ז"ל20רוצה רבותינו וכמאמר לי19, כי סיני הר על ששמעה "אוזן

עבדים ישראל תרצע".18בני לעצמו, אדון וקנה זה והלך ,

בהמאמר לעיל המבואר עלֿדרך - בזה שיהיה21והענין שייך אינו פלוני, לאדון משועבד שעבד שבשעה ,

עבדים", ישראל בני "לי שמים, מלכות עול דקבלת הענין שמצד בישראל, גם הוא וכן אחר. לאדון משועבד
אחר. לאדון עצמם שישעבדו שייך לא
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(8.95 ע' תש"ד סה"ש רע"א. קג, ח"א לקו"ד
ואילך.9) ח לד, ירמי'
ט.10) שם,
יח.11) שם,
ב.12) מד, נצבים לקו"ת ראה
(נת'13) טו טו, ראה פ' ספרי גם וראה ה"ה. פ"ג ר"ה ירושלמי

וש"נ). ואילך. 87 ע' חכ"ד בלקו"ש
יג.14) ו, וארא

ו.15) יב, בא ופרש"י מכילתא פכ"ט. פדר"א ראה
ח.16) לג, ברכה
ה.17) פי"ט, שמו"ר
נה.18) כה, בהר
ו.19) כא, פרשתנו בפרש"י הובא וש"נ. ב. כב, קידושין
שם.20) פרשתנו
יא).21) עמוד (לעיל פ"ג

f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy

הוא שבהן שלימות שנים שבע שאין עלֿידיֿזה כי - העבד את משחררים שנים בשבע שפעם הטעם וזהו
אז גם היה נפשו בפנימיות הנה לעבדים", "עבד בחיצוניות שהיה בשעה שגם מגלה זה הרי לעבדים", "עבד

להקב"ה. עבד והיה חפשי,

במשנה שכתוב מה מתייבשים,22ועלֿדרך שנים בשבע אחת שפעם דהיינו בשבוע", אחד המכזבין ש"נהרות
המכזבים". "מים נקראים אלא חיים", "מים אינם בשופי, שנמשכים בשעה שגם מורה זה הרי

מילה: למצות בנוגע כן וכמו

מחלישים23הרמב"ם ברית דם והטפת המילה שעלֿידי לפי - הוא מילה למצות מהטעמים שאחד מבאר,
סיומא ש"יסוד ומכיון ההתקשרות, ענין הוא היסוד שבחינת והיינו, להעולם. וההתקשרות התאוה כח את

העולם,24דגופא" מעניני אותו מנתקים מילה מצות ועלֿידי הגוף. עניני לכל וההתקשרות התאוה ישנה בו הרי ,

אלקות. עם אותו ומקשרים

משעבודו היהודי את לנתק אחד: ענינם - עברי עבד שילוח ומצות מילה מצות - אלו מצוות שב' ונמצא,
אלקות. עם ולקשרו מאלקות, שחוץ הענינים ולכל העולם לעניני

עצמו מנתק שיהודי ודעת, מטעם שלמעלה התקשרות שענינה - "ברית" בשם אלו מצוות ב' נקראו ולכן
עצמית. בהתקשרות הקב"ה עם ומתקשר עניניו, מכל

Áבהיותם עוד לישראל ניתנו עברי) עבד שילוח ומצות מילה (מצות אלו מצוות שב' הטעם יובן ועלֿפיֿזה .
לדעת צריך שיהודי להבהיר, כדי אלו, למצוות ביותר זקוקים היו אז שדוקא כיון - מתןֿתורה קודם במצרים,

אלקות. עם מקושר להיות ועליו להבדיל, העולם, אומות מכל שונה שהוא
ניתנה שלא עד התורה כל אבותינו קיימו דאמר למאן אפילו הרי - תורה מתן קודם דיעה25דהנה, יש ,26

"מצווים היו לא הרי - ישראל כל קיימוה אמנם אם ואפילו סגולה; ויחידי לוי שבט האבות, רק שקיימוה
הנבראיםו בשורש רק מגעת עבודתם היתה ובמילא מצוות27עושים", בשבע זה, מעין ישנו העולם באומות שגם ,

שנצטוו.

"כי יהודי, של מעלתו את להבליט ביותר הוצרך אז כי - במצרים בהיותם עוד אלו מצוות להם ניתנו ולכן
עבדים". ישראל בני לי

יצאו שסוףֿכלֿסוף הדבר בהם פעל - אלו מצוות שתי לישראל היו במצרים בהיותם שעוד ועלֿידיֿזה
התורה. את וקיבלו לגמרי, ממצרים

Ë:יותר בפרטיות הענין וביאור .
הרי ובחיצוניות בגלוי שאז, העבדות, שנות שש במשך א) זמנים: שני ישנם לחפשי עברי עבד שילוח בענין
ובהעלם. בפנימיות הם", "עבדי עתה גם הרי לחפשי, לשלחו להאדון הציווי שמצד אלא לעבדים", "עבד הוא

לחפשי" יצא ש"בשביעית השביעית, השנה ובגלוי.28ב) בחיצוניות גם

חיצוני, ענין אלא זה שאין לו אומרים עבד, כשנעשה בתחלה, שמיד כיון הראשון: מהזמן נמשך השני והזמן
ובגלוי. בפועל לחפשי" יצא ש"בשביעית פועל זה הרי - להקב"ה עבד הוא הרי בפנימיות אבל

ב' לישראל היו במצרים בהיותם שעוד שעלֿידיֿזה - מצרים ויציאת דמצרים להענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
ובגלוי, בחיצוניות גם ממצרים יצאו שלאחריֿזה הדבר פעל בפנימיות, הם" "עבדי נעשו שעלֿידם הנ"ל, מצוות

התורה. את וקיבלו

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי הוא תורה דמתן הראשון שהדיבור שלאחרי29וזהו דהיינו ,

וגבולים, מצרים של ענינים עם שייכות שום לו שאין בגילוי, גם מישראל ואחד אחד בכל נפעל תורה מתן
להקב"ה. מקושר להיותו
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וש"נ.26) ואילך. 183 ס"ע חל"ה לקו"ש ראה
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הוא שבהן שלימות שנים שבע שאין עלֿידיֿזה כי - העבד את משחררים שנים בשבע שפעם הטעם וזהו
אז גם היה נפשו בפנימיות הנה לעבדים", "עבד בחיצוניות שהיה בשעה שגם מגלה זה הרי לעבדים", "עבד

להקב"ה. עבד והיה חפשי,

במשנה שכתוב מה מתייבשים,22ועלֿדרך שנים בשבע אחת שפעם דהיינו בשבוע", אחד המכזבין ש"נהרות
המכזבים". "מים נקראים אלא חיים", "מים אינם בשופי, שנמשכים בשעה שגם מורה זה הרי

מילה: למצות בנוגע כן וכמו

מחלישים23הרמב"ם ברית דם והטפת המילה שעלֿידי לפי - הוא מילה למצות מהטעמים שאחד מבאר,
סיומא ש"יסוד ומכיון ההתקשרות, ענין הוא היסוד שבחינת והיינו, להעולם. וההתקשרות התאוה כח את

העולם,24דגופא" מעניני אותו מנתקים מילה מצות ועלֿידי הגוף. עניני לכל וההתקשרות התאוה ישנה בו הרי ,

אלקות. עם אותו ומקשרים

משעבודו היהודי את לנתק אחד: ענינם - עברי עבד שילוח ומצות מילה מצות - אלו מצוות שב' ונמצא,
אלקות. עם ולקשרו מאלקות, שחוץ הענינים ולכל העולם לעניני

עצמו מנתק שיהודי ודעת, מטעם שלמעלה התקשרות שענינה - "ברית" בשם אלו מצוות ב' נקראו ולכן
עצמית. בהתקשרות הקב"ה עם ומתקשר עניניו, מכל

Áבהיותם עוד לישראל ניתנו עברי) עבד שילוח ומצות מילה (מצות אלו מצוות שב' הטעם יובן ועלֿפיֿזה .
לדעת צריך שיהודי להבהיר, כדי אלו, למצוות ביותר זקוקים היו אז שדוקא כיון - מתןֿתורה קודם במצרים,

אלקות. עם מקושר להיות ועליו להבדיל, העולם, אומות מכל שונה שהוא
ניתנה שלא עד התורה כל אבותינו קיימו דאמר למאן אפילו הרי - תורה מתן קודם דיעה25דהנה, יש ,26

"מצווים היו לא הרי - ישראל כל קיימוה אמנם אם ואפילו סגולה; ויחידי לוי שבט האבות, רק שקיימוה
הנבראיםו בשורש רק מגעת עבודתם היתה ובמילא מצוות27עושים", בשבע זה, מעין ישנו העולם באומות שגם ,

שנצטוו.

"כי יהודי, של מעלתו את להבליט ביותר הוצרך אז כי - במצרים בהיותם עוד אלו מצוות להם ניתנו ולכן
עבדים". ישראל בני לי

יצאו שסוףֿכלֿסוף הדבר בהם פעל - אלו מצוות שתי לישראל היו במצרים בהיותם שעוד ועלֿידיֿזה
התורה. את וקיבלו לגמרי, ממצרים

Ë:יותר בפרטיות הענין וביאור .
הרי ובחיצוניות בגלוי שאז, העבדות, שנות שש במשך א) זמנים: שני ישנם לחפשי עברי עבד שילוח בענין
ובהעלם. בפנימיות הם", "עבדי עתה גם הרי לחפשי, לשלחו להאדון הציווי שמצד אלא לעבדים", "עבד הוא

לחפשי" יצא ש"בשביעית השביעית, השנה ובגלוי.28ב) בחיצוניות גם

חיצוני, ענין אלא זה שאין לו אומרים עבד, כשנעשה בתחלה, שמיד כיון הראשון: מהזמן נמשך השני והזמן
ובגלוי. בפועל לחפשי" יצא ש"בשביעית פועל זה הרי - להקב"ה עבד הוא הרי בפנימיות אבל

ב' לישראל היו במצרים בהיותם שעוד שעלֿידיֿזה - מצרים ויציאת דמצרים להענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
ובגלוי, בחיצוניות גם ממצרים יצאו שלאחריֿזה הדבר פעל בפנימיות, הם" "עבדי נעשו שעלֿידם הנ"ל, מצוות

התורה. את וקיבלו

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי הוא תורה דמתן הראשון שהדיבור שלאחרי29וזהו דהיינו ,

וגבולים, מצרים של ענינים עם שייכות שום לו שאין בגילוי, גם מישראל ואחד אחד בכל נפעל תורה מתן
להקב"ה. מקושר להיותו
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f"iyz'dכב ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy

È:בבריתֿמילה גם ישנם אלו זמנים ושני .
לחופה לתורה, ויגדל ומצוות תורה עם מקושר יהיה שהתינוק מלמעלה, כח נתינת נמשכת הברית, בשעת

אחרים. לענינים שייכות שום לו תהיה לא ובמילא העולם, עניני אודות כלל ידע ולא טובים, ולמעשים

כמו כי - אבינו אברהם עם הקב"ה שכרת הברית עם הקשורים פסוקים מילה ברית בכל אומרים ולכן
מקושר שנעשה ברית, הקב"ה עמו כורת שנימול, שבשעה מישראל. ואחד אחד בכל גם הוא כן אבינו, באברהם

העולם.ע לעניני וההתקשרות התאוה אצלו ונחלשת ודעת, מטעם שלמעלה בהתקשרות הקב"ה ם

בגמרא שמצינו רב"30וזהו שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש דוד אמר שעליה מילה, ברית ואיתא31בענין ,
ברית32בספרים (עלֿידי התאוה את מחליש שאדם עלֿידיֿזה כי - "כשר" ראשיֿתיבות רב" שלל ש"כמוצא

"כשר", בבחינת עצמם (שהם בהם שעוסק הגשמיים שבדברים הקדושה ניצוצות כל את פודה הוא הרי מילה),
השלל. ענין שהוא גלות), בבחינת הגשמי בדבר שנמצאים אלא קדושה, להיותם

נפשו; בפנימיות נפעל שהענין דהיינו מלמעלה, כח נתינת אלא אינו הברית בשעת שנפעל זה ענין אמנם,

עם עצמו לקשר כדי בפועל, הכח את מנצל שאז חייו, ימי כל עבודתו במשך - השני הזמן בא ולאחריֿזה
הימנו. שלמעלה מה

אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר הידוע כהסיפור - אזי למעלה, מקושר האדם רבי33וכאשר הצדיק הרב אודות
למטה. נופלים אין למעלה שמקושרים שבשעה הוא, שסיומו מּפרעמישלאן, ַמאיר

* * *

‡Èהפסוק על בפרשתנו34. (ועלֿדרךֿזה לילה" וארבעים יום ארבעים ה' עם שם גו'35"ויהי משה "ויבא
בילקוט מקשה לילה"), וארבעים יום ארבעים בהר משה שרא36ויהי עמה ונהורא כתיב "והלא כאור37: ונגה ,

ממך38תהיה יחשיך לא חשך גם שהיה39, בשעה "אלא ומתרץ: לילה"? ואימתי יום אימתי יודע משה היה מנין ,

לילה". שהוא יודע היה משנה מלמדו שהיה ובשעה יום, שהוא יודע היה מקרא מלמדו הקב"ה
השאלה: נשאלת וארבעיםולכאורה יום ארבעים בהר משה ד"ויהי המאורע סיפור כל את לדעת לנו נוגע מה

הוה" דהוה "מאי הרי - שבזה הפרטים כל עם בחסידות40לילה", אחת41[וכדאיתא פעם רק היה תורה שמתן
תורה], במתן כבר ניתנה לעתיד, שתתגלה התורה פנימיות אפילו כי הפעם, עוד תורה מתן יהיה ולא בלבד,

תורה? דמתן האופנים פרטי את לדעת לנו נוגע ומה

לזמננו. גם הוראה הוא זה שענין לומר, צריך כן ועל

ומשנה. דמקרא מהמציאות נמשכת ולילה דיום הזמן מציאות שכל לדעת, שיש - בזה והענין

למטה, כאן גם אבל ומשנה; מקרא מלבד כלל אחרת מציאות להזמן אין שבו - סיני" "הר - מקום יש
שאמיתית דהיינו ומשנה, ממקרא נמשכת זו שמציאות לדעת יש - בגשמיות ולילה יום של מציאות כשנעשית

רוחני. זמן שזהו ומשנה, מקרא - היא ולילה דיום המציאות

·È:הענין וביאור .
בתניא וכמבואר וגילוי. יום ענינו - הלשון42"מקרא" הקורא43בפירוש קטן "כבן שהוא בתורה", "קורא

"מקרא", בשם שנקראת שבכתב בתורה הוא זה וענין להאדם. הקב"ה נמשך התורה לימוד עלֿידי וכך לאביו",
וגילוי. אור של ענין זה הרי ולכן
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ב.30) מג, מנחות וראה ב. טז, מגילה א. קל, שבת
קסב.31) קיט, תהלים
קצח.32) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי
תרצ"ו33) .89 ע' תרפ"ה סה"ש .21 ע' יד חוברת "רשימות" ראה

.105 ע' ח"ג תו"מ גם וראה ואילך. 95 ע'
כח.34) לד, תשא
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ספל"ז.42)
ועוד.43) רפ"ב. ברכות

f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy

הגשמיים הענינים לברר הוא שענינה כיון והעלם, לילה ענינה - שבעלֿפה) (תורה "משנה" מהֿשאיןֿכן
בהמאמר לעיל וכמבואר הרע. היצר את המדרש"44ולדחות לבית משכהו זה מנוול בך פגע "אם שבית45בענין ,

כולה שהתורה לפי לזה, הטעם שנתבאר וכמו הקליפות. את דוחים שעלֿידה שבעלֿפה, תורה ענינו המדרש
וסטראֿאחרא. הקליפות את לדחות בכוחה ולכן כלל, אחוריים בחינת בה ואין קצוות, הששה בכל פנים היא

ולילה דיום המציאות נשתלשלה - שלמעלה ולילה יום שבעלֿפה, ותורה שבכתב דתורה זו וממציאות
הזמן מציאות למטה נמשכה מטי", ולא ד"מטי באופן האור המשכת שמתחילת - הקבלה ובאותיות .46שלמטה.

‚Èמציאות אלא אינה הזמן מציאות שכל לדעת, שיש - רבינו משה אודות המדרש מסיפור ההוראה וזוהי .
הזמן. נשתלשל שממנה תורה של

עצמו. הדבר את כלל משנה אינו בגילוי, או בהעלם הוא שהדבר זה הרי בשר, בעיני זאת רואים שאין ואף
שלא מה שיהיה שייך אזי בהעלם, וכשהוא לכל, נראה הוא אזי בגילוי, הוא הדבר שכאשר רק הוא השינוי

משתנה. אינו עצמו הדבר אבל רואים;

מסתכלים שאנו משום זה הרי - עצמה בפני כמציאות הזמן מציאות את בשר בעיני רואים שאנו לכך הסיבה
בשר. בעיני גם האמת את רואה מזוכך, שהוא ומי כן. אינה האמת אבל בשר, בעיני

אלא אינה ולילה דיום המציאות שכל ההרגש לה יהיה הזה, בעולם בגוף, שנשמה שייך איך שטוענים: ומה
גשמי, בגוף נשמה היה רבינו משה לעולמים! היה כבר הוא: המענה אזי - שבעלֿפה? ותורה שבכתב תורה

דהיינו לילה", וארבעים יום ארבעים בהר משה ויהי גו' הענן בתוך משה "ויבא inybdואףֿעלֿפיֿכן, etebay

הרוחניים! ולילה יום בבחינת לילה" וארבעים יום "ארבעים אצלו היו

מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד "כל שהרי מישראל, ואחד אחד לכל כח ונתינת הוראה הוא זה וענין
ויעקב" יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי משה47יגיעו למדריגת וגם בכל48, להיות צריך זה שענין והיינו, .

הלב. והרגש השכל בהשגת עלֿכלֿפנים - בשר בעיני לא אם מישראל, ואחד אחד

„È:יותר בפרטיות הענין וביאור .
שהיה בשעה זה הרי - ומשנה דמקרא המציאות רק הזמן מציאות כל היתה רבינו משה שאצל לעיל, האמור

למטה. שנשתלשל כמו הזמן מציאות אצלו גם היתה - למטה שהיה בשעה אבל בהר; משה

זו שהיתה אמת (דהן האכילה ענין אצלו היה למטה, שבהיותו - דמשה האכילה בענין שמצינו [ועלֿדרך
פסולת בו היתה שלא המן, אכילת49אכילת זו היתה גופא ובזה ,dynזה היה סוףֿכלֿסוף אבל מדריגתו, לפי ,

הזמן]. בענין הוא וכן שתה". לא ומים אכל לא "לחם אזי - בהר כשהיה מהֿשאיןֿכן אכילה). של ענין

משה, כמעשה וכן אבותי", למעשה מעשי יגיעו "מתי לומר (שעליו מישראל ואחד אחד לכל בנוגע הוא וכן
לא: או ההר" "על נמצא הוא אם חילוק שישנו - כנ"ל)

הוא הרי גופא בדומם אבל דומם, הוא הר שגם (דאף והגבהה עליה של באופן שהוא - "הר" של ענינו
בעליה להיותו הדומם, מכללות ל"הר50למעלה בנוגע הוא המדובר - גופא וב"הר" .(ipiqקבלת היתה שעליו ,"

עליו" העולם לאומות שנאה שירדה סיני, "הר בשם ונקרא .51התורה,

הם הרי גופא בעולם מכלֿמקום, בעולם, שנמצאים דאף אוהל, יושבי על קאי ש"הר" - בעבודה והענין
מעניני הם מנותקים ובמילא התורה, עם קשורים להיותם סיני", "הר בבחינת הם הרי - גופא וב"הר" בעליה.

העולם"). לאומות שנאה ("שירדה העולם

כל אזי - אוהל" ד"יושבי ומצב במעמד דהיינו סיני", הר "על נמצאים כאשר רבינו: ממשה ההוראה וזוהי
זמן. של אחרת מציאות שום יהיה ושלא ומשנה, מקרא להיות צריכה הזמן מציאות
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יז).44) עמוד (לעיל ספ"ה
וש"נ.45) ב. נב, סוכה
ס"ע46) תקס"ח מג. ע' ריש תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ועוד. ואילך. שלט ע' ח"א תער"ב ואילך. מא ע' תרס"ו המשך תקמב.
רפכ"ה.47) תדבא"ר

קלז.48) ע' תער"בֿע"ו סה"מ
ב.49) עה, יומא
וש"נ.50) .116 ס"ע חי"ד תו"מ ראה
סע"א.51) פט, שבת
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הגשמיים הענינים לברר הוא שענינה כיון והעלם, לילה ענינה - שבעלֿפה) (תורה "משנה" מהֿשאיןֿכן
בהמאמר לעיל וכמבואר הרע. היצר את המדרש"44ולדחות לבית משכהו זה מנוול בך פגע "אם שבית45בענין ,

כולה שהתורה לפי לזה, הטעם שנתבאר וכמו הקליפות. את דוחים שעלֿידה שבעלֿפה, תורה ענינו המדרש
וסטראֿאחרא. הקליפות את לדחות בכוחה ולכן כלל, אחוריים בחינת בה ואין קצוות, הששה בכל פנים היא

ולילה דיום המציאות נשתלשלה - שלמעלה ולילה יום שבעלֿפה, ותורה שבכתב דתורה זו וממציאות
הזמן מציאות למטה נמשכה מטי", ולא ד"מטי באופן האור המשכת שמתחילת - הקבלה ובאותיות .46שלמטה.

‚Èמציאות אלא אינה הזמן מציאות שכל לדעת, שיש - רבינו משה אודות המדרש מסיפור ההוראה וזוהי .
הזמן. נשתלשל שממנה תורה של

עצמו. הדבר את כלל משנה אינו בגילוי, או בהעלם הוא שהדבר זה הרי בשר, בעיני זאת רואים שאין ואף
שלא מה שיהיה שייך אזי בהעלם, וכשהוא לכל, נראה הוא אזי בגילוי, הוא הדבר שכאשר רק הוא השינוי

משתנה. אינו עצמו הדבר אבל רואים;

מסתכלים שאנו משום זה הרי - עצמה בפני כמציאות הזמן מציאות את בשר בעיני רואים שאנו לכך הסיבה
בשר. בעיני גם האמת את רואה מזוכך, שהוא ומי כן. אינה האמת אבל בשר, בעיני

אלא אינה ולילה דיום המציאות שכל ההרגש לה יהיה הזה, בעולם בגוף, שנשמה שייך איך שטוענים: ומה
גשמי, בגוף נשמה היה רבינו משה לעולמים! היה כבר הוא: המענה אזי - שבעלֿפה? ותורה שבכתב תורה

דהיינו לילה", וארבעים יום ארבעים בהר משה ויהי גו' הענן בתוך משה "ויבא inybdואףֿעלֿפיֿכן, etebay

הרוחניים! ולילה יום בבחינת לילה" וארבעים יום "ארבעים אצלו היו

מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד "כל שהרי מישראל, ואחד אחד לכל כח ונתינת הוראה הוא זה וענין
ויעקב" יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי משה47יגיעו למדריגת וגם בכל48, להיות צריך זה שענין והיינו, .

הלב. והרגש השכל בהשגת עלֿכלֿפנים - בשר בעיני לא אם מישראל, ואחד אחד

„È:יותר בפרטיות הענין וביאור .
שהיה בשעה זה הרי - ומשנה דמקרא המציאות רק הזמן מציאות כל היתה רבינו משה שאצל לעיל, האמור

למטה. שנשתלשל כמו הזמן מציאות אצלו גם היתה - למטה שהיה בשעה אבל בהר; משה

זו שהיתה אמת (דהן האכילה ענין אצלו היה למטה, שבהיותו - דמשה האכילה בענין שמצינו [ועלֿדרך
פסולת בו היתה שלא המן, אכילת49אכילת זו היתה גופא ובזה ,dynזה היה סוףֿכלֿסוף אבל מדריגתו, לפי ,

הזמן]. בענין הוא וכן שתה". לא ומים אכל לא "לחם אזי - בהר כשהיה מהֿשאיןֿכן אכילה). של ענין

משה, כמעשה וכן אבותי", למעשה מעשי יגיעו "מתי לומר (שעליו מישראל ואחד אחד לכל בנוגע הוא וכן
לא: או ההר" "על נמצא הוא אם חילוק שישנו - כנ"ל)

הוא הרי גופא בדומם אבל דומם, הוא הר שגם (דאף והגבהה עליה של באופן שהוא - "הר" של ענינו
בעליה להיותו הדומם, מכללות ל"הר50למעלה בנוגע הוא המדובר - גופא וב"הר" .(ipiqקבלת היתה שעליו ,"

עליו" העולם לאומות שנאה שירדה סיני, "הר בשם ונקרא .51התורה,

הם הרי גופא בעולם מכלֿמקום, בעולם, שנמצאים דאף אוהל, יושבי על קאי ש"הר" - בעבודה והענין
מעניני הם מנותקים ובמילא התורה, עם קשורים להיותם סיני", "הר בבחינת הם הרי - גופא וב"הר" בעליה.

העולם"). לאומות שנאה ("שירדה העולם

כל אזי - אוהל" ד"יושבי ומצב במעמד דהיינו סיני", הר "על נמצאים כאשר רבינו: ממשה ההוראה וזוהי
זמן. של אחרת מציאות שום יהיה ושלא ומשנה, מקרא להיות צריכה הזמן מציאות
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ולו יוצרו "ימים שהרי ומדוד, שקול הזמן להיות צריך מישראל ואחד אחד כל שאצל זה על נוסף כלומר:
בהם" לגלות52אחד שהיא להעבודה, רגע כל לנצל ועליו ומדודים, שקולים רגע וכל שעה כל יום, שכל דהיינו ,

שבו אחד בו53בחינת שנאמר אבינו, באברהם שמצינו וכפי שלמין"54, "יומין בימים", לזה55"בא נוסף הנה -

שלהם. הזמן מציאות כל זה הרי התורה, עם קשורים היותם שמצד בפרט, אוהל ביושבי

תפקידם את מילאו שלא בלבד זו לא הרי התורה, ללימוד מנוצל שאינו רגע לאיבוד אצלם הולך שאם והיינו,
הזמ מציאות שכל - מזו יתירה אלא זמן, באותו למלא עליהם כדבעי)שהיה נוצל שלא רגע אותו (של `epiן

llk ze`ivna.תורה - הוא אוהל יושבי אצל הזמן מציאות כל כי ,

עסק: לבעלי אוהל יושבי בין החילוק וזהו

הוא עבודתם עיקר - עסק zeevndבעלי meiwaבבחינת אלא גמור", "יחוד אינו המצוות בקיום שהיחוד ומכיון ,
בלבד הזמן56מרכבה מציאות גם שיהיה שייך ולכן עצמו, בפני המצוה ומקיים עצמה בפני המצוה ישנה הרי ,

הזמן נוצל לא זמן, באותו עבודתו עבד לא שאם אלא, זמן; באותו להיות שצריכה העבודה מלבד עצמו, בפני
כדבעי.

היא עבודתם - אוהל יושבי dxezdמהֿשאיןֿכן cenilaולא העליון ברצון גמור "יחוד של באופן שהוא ,

לבד" זה56מרכבה זמן הרי - לומד אינו שבו זמן משך ישנו אם ולכן, אחד, דבר הם והתורה שהזמן דהיינו ,

כלל. במציאות אינו

ÂËהעולם לעניני שייכות בעבר להם שהיה אלו גם דהיינו בכלל, אוהל ביושבי אמורים הדברים ואם .
להם אומרים ואףֿעלֿפיֿכן התורה, בלימוד לעסוק לבם נדבה שעתה אלא ניכר), רישומו עתה גם (ובמילא
פרשת דרושי ב'דבריֿאלקיםֿחיים' המבואר ומתן" "משא גם [כולל ומתן במשא עסקם אין שעתה שמכיון

תורה57וישב אלא אינה שלהם הזמן מציאות כל הרי ויראה], אהבה מהם ועושים וזהב כסף שלוקחים דהיינו ,
שאצלם הישיבה, תלמידי דהיינו העולם, לעניני שייכות להם היתה לא שמעולם לאלו בנוגע מכלֿשכן הרי -

הוא. כן בודאי
גליא רק לומדים שבהם הישיבות תלמידי אפילו סתם, ישיבה לתלמידי בנוגע הוא כן אם יותר: ובפרטיות
ואףֿעלֿפיֿכן כלֿכך, בגלוי אינו שבה היחוד וגם העולם, עניני עם קשורה והיא בירורים, שענינה דתורה,
גם לומדים שבהם הישיבות לתלמידי בנוגע מכלֿשכן הרי - תורה היא שלהם הזמן מציאות שכל אומרים
החסידות), ללימוד השייך בחור שזהו עליו ניכר להיות צריך דתורה, נגלה שלומד בשעה (וגם חסידות

תורה אלא אינה שלהם הזמן מציאות שכל הוא, שכן ודאי הרי בגלוי, הוא היחוד התורה .58שבפנימיות

ÊË:לפועל ובנוגע .
ללימוד מנוצל שאינו רגע כל כי התורה, בלימוד מנוצל להיות צריך רגע כל הזמן. שמירת להיות צריכה

כלל. במציאות קיים אינו התורה,

אינם לכאורה, שהם, לזמנים בנוגע גם הוא והמדובר הפשוט, דבר זה הרי - הישיבה סדרי לשמירת בנוגע
התורה. ללימוד לנצל יש אלו זמנים גם הנה הישיבה, בעלות תחת

הפנויים שבזמנים בכך מתבטאת זו בעלות הרי - עליהם בעלות לו ויש לרשותו, נמסרו אלו שזמנים ומה
בנוגע אבל בתורה, זה חלק או בתורה זה חלק חפץ: שלבו מה ללמוד בעצמו לבחור הוא יכול הישיבה מסדרי

ללמוד. עליו אז גם הרי הלימוד, ענין לעצם

צריך המוכרחים, בדברים כשעוסק גם הרי - וכדומה לטייל לישון, לאכול, שצריך זמנים באותם ואפילו
אחרים. לענינים שייך שאינו ובאופן התורה, עול עליו ניכר להיות

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

גם52) וראה סע"ד. עה, פרשתנו תו"א וראה טז. קלט, תהלים
וש"נ. .273 ע' חט"ז לקו"ש

ובכ"מ.53) ב. כב, שה"ש א. נב, שלח לקו"ת ראה
ב.54) עט, פרשתנו תו"א וראה א. כד, שרה חיי
וש"נ.55) תנא. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה

ב).56) (כח, פכ"ג תניא ראה
ובכ"מ.57) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א
ואילך).58) 37 ס"ע (לעיל ואילך סכ"א שבט יו"ד שיחת גם ראה
וש"נ.

f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy

בהמאמר לעיל בנוגעוכמדובר הוא וכן אחר. אדון שיעבוד שייך לא אחד, לאדון משועבד שעבד שבשעה ,

אחרים. בענינים שיתעסקו כלל שייך לא ובמילא לתורה, לגמרי משועבדים להיות שצריכים הישיבה, לתלמידי
בחסידות המבואר באופן להיות צריך זה הרי המוכרחים, בדברים עוסקים שישן,59וכאשר בשעה גם שעבד, ,

עליו. רבו ואימת עבד, שהוא עליו ניכר

שכל דהיינו ומשנה, מקרא היא ולילה דיום המציאות שכל אצלו נרגש אזי - זה באופן היא ההנהגה וכאשר
שלמעלה. הרוחנית מציאות היא שלמטה הזמן מציאות

גם זאת יראו לבוא שלעתיד זוכים עלֿידיֿזה אבל הלב, ובהרגש השכל בהשגת רק זה הרי שעתה אלא,
דיבר" הוי' פי "כי - בשר בעיני גם שיראו דהיינו - יחדיו" בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה בשר, .60בעיני

•

1

2

3

4

5

6

7

8

סנ"א59) שבט יו"ד שיחת גם וראה שיב. ע' תרס"ו המשך ראה
וש"נ. .(68 ע' (לעיל

ה.60) מ, ישעי'



כה f"iyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay zgiy

בהמאמר לעיל בנוגעוכמדובר הוא וכן אחר. אדון שיעבוד שייך לא אחד, לאדון משועבד שעבד שבשעה ,

אחרים. בענינים שיתעסקו כלל שייך לא ובמילא לתורה, לגמרי משועבדים להיות שצריכים הישיבה, לתלמידי
בחסידות המבואר באופן להיות צריך זה הרי המוכרחים, בדברים עוסקים שישן,59וכאשר בשעה גם שעבד, ,

עליו. רבו ואימת עבד, שהוא עליו ניכר

שכל דהיינו ומשנה, מקרא היא ולילה דיום המציאות שכל אצלו נרגש אזי - זה באופן היא ההנהגה וכאשר
שלמעלה. הרוחנית מציאות היא שלמטה הזמן מציאות

גם זאת יראו לבוא שלעתיד זוכים עלֿידיֿזה אבל הלב, ובהרגש השכל בהשגת רק זה הרי שעתה אלא,
דיבר" הוי' פי "כי - בשר בעיני גם שיראו דהיינו - יחדיו" בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה בשר, .60בעיני
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סנ"א59) שבט יו"ד שיחת גם וראה שיב. ע' תרס"ו המשך ראה
וש"נ. .(68 ע' (לעיל

ה.60) מ, ישעי'

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב בו כותב אודות ההתועדות בשמחת גאולתנו 

ופדות נפשנו היא גאולת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה 

- י"ט כסלו, שבלשון הנשיאים הוא ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות.

ויהי רצון אשר במכל שכן ממאמר רז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא - אף שאינם מדברים בד"ת 

ה'  יראי  כשנדברו  ביותר  גדולה  שההשראה  פשיטא  שריא,  שכינתא  כ"ג(  סי'  הקדש  אגרת  תניא  )ראה 

איש אל רעהו בדברי תורה ודברי התעוררות ליראת שמים ולאהבת ה'', ומינה מתברכין כל המשתתפים 

בההתועדות הם וב"ב שיחיו בהמצטרך להם.

קיימא  למטה  כשהאדם  אשר  הזהר  מאמר  וידוע  הם,  בשמחה  בהתועדות  שהמתועדים  ובפרט 

בנהירו דאנפין מתתא כדין הכי נהרין לי' מעילא וכו' חדוה דבר נש משיך לגבי חדוה אחרא עילאה )זהר 

האמיתית  בגאולה  תצאו  בשמחה  היעוד  קיום  זמן  עד  חיל  אל  מחיל  שילכו  רצון  ויהי  ב'(  קפ"ד  תצוה 

והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בברכה ופ"ש לכאו"א מהמתועדים בק"ק גרסיף הנמנים במכתבו...



כו

mihtyn zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"ÌÈËÙ˘Ó" Ì˘‰ ˙Ó‡˙‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

‰˘¯Ù‰ ÏÎ Ï˘ ‰�ÎÂ˙Ï
רבות פעמים דובר הפרשה,1כבר של ששמה כך, על

dxezשהוא ly myישראל שמנהג העקרון בגלל רק (ולו

לתוכנה קשור הוא), שמה2תורה שזהו וכיוון הפרשה, של

הפרשה שלdlekשל הפנימי התוכן רמוז זה שבשם ברור, ,

lk.האחרון הפסוק עד הזאת, בפרשה הכתובים הענינים

משפטים: - פרשתנו של שמה על הסבר דרוש זה לפי

התורה במשפטי דן הפרשה של המכריע חלקה אמנם

ההכנות3ובדיניה על מסופר הפרשה של בסופה אבל ,

תורה ההר..."4למתן אל ש"עלה משה ועל שאין5, דברים ,

ה"משפטים". לענין קשר לכאורה, להם,

שחובתם מצוות מכונות "משפטים" בשם כן: על יתר

כידוע האדם, של בשכלו להבין:6מובנת צריך כך ואם .

נכלל הפרשה, בסוף עליהן שמסופר תורה, למתן בהכנות

"נעשה" אמרו ישראל שבני כך על הסיפור "נעשה7גם ,

הם8ונשמע" ,eziivעוד לקדושֿברוךֿהוא iptl("נעשה")

("נשמע") של9שהבינו המשמעות מן ההיפך שהוא דבר ,

מצוות (כלומר, שסופהzeilky"משפטים" אפוא ויוצא ,(

אלא "משפטים", משמה השונה ענין רק אינו הפרשה של

לגמרי. ממנו ההפוך ענין הוא

שבסוף הסיפור לגבי רק קיימת איננה זו שאלה

ביניהם שהרי שבפרשה, הדינים לגבי גם אלא הפרשה,

אמו" בחלב גדי תבשל "לא הציווי בחלב),10נמצא (בשר

eppi`yשכלית חוק11מצוה אלא ,12.

.·
'‰ ÈÂÂÈˆ È�ÙÓ ÌÈÈ˜Ï ˘È ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡ Ì‚

דברי את רש"י מביא המשפטים" "ואלה המילים על

כידוע13חז"ל מסיני". אלו אף מסיני הראשונים ,14"מה

את גם - אלו" ש"אף הוא זה למאמר הפנימי הפירוש

- אלא`oiהמשפטים השכל, מחייב שכך משום לקיים

- "מסיני" שהם הקב"ה.miieeivמפני של

מובאים מדוע להסביר לכאורה, היה, ניתן כך

"נעשה אמירת על הסיפור משפטים, פרשת בפרשתנו,

בחלב, בשר ואיסור בכךmpi`yונשמע", שהרי משפטים,

במשמעותם הם "משפטים" שגם לרמוז, התורה רוצה

- השכל מן למעלה בחלב, בשר כאיסור ,miweg15הפנימית

שמים מלכות עול קבלת מתוך לקיים יש אותם גם ולכן

ונשמע"), גזרתי"("נעשה גזירה חקקתי ש"חוקה .16מפני

.‚
�ÙÓ ˙Ï·˜˙Ó ‰�È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙˙Â·ÈÒ ¯ÙÒÓ È
כי: כך, לומר ניתן לא באמת אבל

במכילתא (17(א) אחרת דיעה מובאתwxyישנה היא

רבה -18במדרש המשפטים ש"ואלה הסוברת בפרשתנו)

נאמרו" כאן19במרה קיימת שאיננה יוצא זו דיעה לפי .

שהזכרנו והקושיא - "מסיני" הם שה"משפטים" ההדגשה

למקומה. איפוא חוזרת לכן, קודם
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וש"נ.1) ואילך. 58 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

ועוד.2) פ"א. שעהיוה"א ראה

פרשת3) פרשתנו: ריש רש"י .oipicכלשון

שם).4) (וברש"י ואילך א כד,

טז).5) שם, רש"י וראה שם. (וברש"י ואילך יב שם,

התורה6) מפרשי וראה ב. סז, יומא שם. מתו"כ ד. יח, אחרי פרש"י

חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי כ. ו, לואתחנן

ג.7) כד,

ז.8) שם,

ואילך.9) א פח, שבת ראה

יט.10) כג,

שם.11) יומא ר"ח הדיינין. הל' סוף בה"ג (בסופו). ז פרשתנו תנחומא

(פד, עברי' אמה מצוה להצ"צ בסהמ"צ הובא פ"ו להרמב"ם פרקים שמונה

מעילה. הל' סוף רמב"ם כו*. כ, קדושים תו"כ ע"פ ב)).

בישול לאיסור טעם שמבאר לאחרי צב) (מצוה החינוך ממ"ש ולהעיר

טעם שמביא לאחרי וגם המקובל". למודעי אנו צריכים "ועדיין בחלב: בשר

לי". שוה איננו זה "וכל מסיים: הרמב"ם

יח):12) (לא, תשא פרש"י המשפטיםmiwegdוראה שבואלה והמשפטים

ולהעיר חשיבותם. כסדר הוא אולי – ל"והמשפטים" "חוקים" שהקדים [וזה

גו'"]. ומשפט חוק לו שם "שם כה) (טו, מבשלח

פרשתנו.13) ריש במכילתא ישמעאל ר' דעת

ואילך.14) 153 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

ראה15) – התורה" חוקת "זאת חוקת) (ר"פ במש"נ כמ"פ וכמשנ"ת

חי"ג ואילך. 133 ע' [המתורגם] ח"ח ואילך. 38 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש

ואילך. 230 ע' חי"ח .67 ע'

ועוד.16) שם. יומא וראה ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר

יהודה).17) ר' (דעת פרשתנו ריש

עץ18) (ראה ג פרשתנו בתנחומא ועד"ז שם). מהרז"ו פי' (ראה ג פ"ל,

שם). יוסף

שט).19) (רמז כאן ביל"ש כ"ה אבל "נאמרו". תיבת ליתא במכילתא

xyaa iyt` i` xn`i l` ezcngn rahd oi`y rxd eze`a .. m"anxa x`eank" :glw'` 'r epzyxt z"de`ae .xifg xya :epiptl k"eza la` l"fx`nk".חזיר*) 'ek

mihtyn zyxt zegiyÎihewl

הכרח מסיני", אלו "אף הפירוש לפי גם ועיקר: (ב)

מצוות הם שאלה כך על להיות צריכה שההדגשה לומר

ציוויים הם שאלה כך על ולא ("משפטים") שכליות

"משפטים". הוא הפרשה ששם כיוון (חוקים), "מסיני"

נקראת כולה שהפרשה העובדה מן כלומר,

הם (ש"משפטים" הנ"ל ההסבר את לדייק אין "משפטים",

בשר איסור גם ההיפך: את בדיוק אלא חוקים) בפנימיותם

"נעשה "נעשה", של הכללי הענין גם כן: על ויתר בחלב,

הפנימית במשמעותם הם - .20"משפטים"ונשמע"

.„
ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù Ï˘ ‰ÓÂ˜ÈÓ

מיד כתובה "משפטים" פרשת למה להבין צריך גם

תורה? מתן "יתרו", פרשת לאחר

במצוות מתבטא איננו תורה שבמתן החידוש לכאורה,

עדות מסוג שהן במצוות אלא "משפטים", מסוג שהן

לפי לקיים צריכים היו המשפטים את (א) שהרי: - וחוקים

הגמרא כדברי הקב"ה, מאת ציווי ללא גם 21השכל,

לפי (ב) שייכתבו". הוא דין אז) (גם נכתבו "שאלמלא

הרמב"ן שעליה22שיטת ה"דינין" במצוות הכוונה אין

"דיני גם אלא וכו'", דיינין "להושיב רק נח, בני נצטוו

ואונס השומרים ודיני שכיר ושכר ועושק ואונאה גניבה

ודיני ולווה מלוה ודיני בחבירו וחובל נזיקין ואבות ומפתה

עניני רוב שעל איפוא יוצא - וכיו"ב" וממכר מקח

ישראל בני נצטוו כל23המשפטים בתוך לכן, קודם כבר

gp ipa24.

הר על ה' "וירד באמצעות תורה מתן היה [ולפיכך

לאמר"25סיני" האלה הדברים כל את אלקים 26ו"וידבר

הקולות..." את רואים העם "וכל של את27באופן "רואין -

משכלו28הנשמע" מאד הנשגבה אלקית התגלות כלומר, .

האדם]. של

מתןוכיוון לאחר מיד לכאורה, לבוא, צריכים היו שכך,

החידוש מתבטא שבהם ועדות, חוקים על הציוויים תורה

בראשונה התורה כותבת אפוא ומדוע תורה, את29שבמתן

שפטים?המ

לעיל, שהובאה חז"ל, של הראשונה הדיעה לפי אמנם

ש"אף להראות כדי ה"משפטים" את לכתוב התורה צריכה

אבל מסיני", "אלו רק המשפטים על נאמר זאת `sבכל

את החוקים, את לכתוב היה שצריך וברור מסיני", אלו

"סיני". הוא ענינם שעיקר המצוות

דלעיל, ההסבר לפי יותר תמוהה נעשית זו שאלה

הזמן על מדובר עצמה משפטים פרשת של שבסופה

שהדינים בעוד ולאחריו, לפניו תורה, למתן הקרוב

לפי למשה, נאמרו המכריע ובחלקה הפרשה שבתחילת

רש"י בהם30פירוש ששהה הימים בארבעים יותר, מאוחר ,

המשפטים", "ואלה של שהדינים יוצא, סיני. בהר

תורה, מתן על הסיפור לאחר מיד כאן לפי`mpiהכתובים

המאורעות פיר31סדר לפי ש"ואלה(ובמיוחד המדרש וש

נאמרו"). במרה המשפטים

שבמתן שהגילוי למרות (א) ברור: לעיל האמור מכל

עצמו היתה`eppiתורה האמור וכפי "משפטים", של ענין

אלקית התגלות תורה זאתdlrnlyבמתן בכל - מהשכל

שני מצד (ב) במשפטים. דווקא מתבטא תורה מתן של ענינו

תורה. מתן של לענין שוב משפטים של הענין לאחר מגיעים

משפטים. פרשת של בענין פרט היא עצמה זו עובדה (ג)
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הם20) גזירות התורה חוקי שכל אע"פ תמורה: הל' סוף מרמב"ם ולהעיר

ג"כ וראה טעם. לו תן טעם לו ליתן יכול שאתה מה וכל בהן להתבונן ראוי ..

ואילך. 174 ע' חל"ב לקו"ש פכ"ו. ח"ג מו"נ

שם.21) אחרי ופרש"י תו"כ וראה שם. יומא

יג.22) לד, וישלח עה"ת

וכו'.23) והעונשים המצות פרטי בענין (בעיקר) הוא בהם דמ"ת והחידוש

כאן. לדוד משכיל וראה

כד,24) פרשתנו כה. טו, בשלח (פרש"י במרה הדינין על שנצטוו זה אבל

ב), נו, סנה' רש"י.i"yxtleג. במפרשי השקו"ט וראה שם. ופרשתנו [בשלח

) על גם תשכ"ח] – ואתחנן משפטים בשלח, ש"פ אדומהד)פרwegdשיחות ה

הכנה רק הי' זה שהרי לכאן, שייך אינו –z"nl(שם (בשלח רש"י וכלשון ,

בהם"*. שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם "נתן

כ.25) יט, יתרו

א.26) כ, שם

טו.27) שם,

ע'28) ח"ו [המתורגם] לקו"ש (וראה שם במכילתא ר"ע כדעת שם. רש"י

ואילך). 127

(29– למ"ת תיכף המשך שהם ואילך), כ (כ, יתרו דס"פ הציוויים לאחרי

כ. שם, פרש"י גו'. ראיתם אתם יט: שם, ראה

לדוד30) משכיל (ראה פרשתנו ריש הרא"ם כמ"ש דלא יח. לא, תשא

הוא תשא בפ' רש"י שפי' דמה שם), תשא בפ' כ' (ועד"ז הרא"ם ומ"ש כאן).

אפשר דאיך פעמים), כמה (כמדובר קשה – מסיני" אלו ד"אף כר"י דלא

שני?! מקרא יסתור אחד מקרא של שפשוטו

מסיני)31) אלו אף מסיני הראשונים "(מה בפרש"י ההמשך מובן ועפ"ז

eכי – המפרשים) (וכקושיית וכו'" מזבח לפרשת דינין פרשת נסמכה למה

המשפטים" ש"ואלה דזה לומר אפשר הי' נאמרו", "במרה דינין פ' אם בשלמא

למש"נ להקדימה כ"א מזבח", "לפרשת זו פרשה להסמיך לא הוא כאן נכתב

שהי' – הפרשה המשפטיםiptlבסיום "ואלה בתחילה הפרשה: וסדר מ"ת,

שנאמר גו'" אמר משה "ואל – אח"כ נאמרו", ש"במרה אc'וגו'" (כד, סיון

יב (כד, מ"ת" "לאחר שנאמר גו'" משה אל ה' "ויאמר – ואח"כ וברש"י),

וברש"י):

אלו ש"אף מאחר נסמכהipiqnאבל "ולמה קשה ולכן כן, לפרש אא"פ "

בפנים). כנ"ל בהר, משה שהי' יום במ' שנאמרה (מכיון כו'"

.l"pd zeiyxt cenill (wx) `id "mda ewqrziy" i"yx zpeeky (jli`e 86 r"q `"lg y"ewl .dxrdd mipta epnqpy zegiya) z"pyntr hxtae (*
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הכרח מסיני", אלו "אף הפירוש לפי גם ועיקר: (ב)

מצוות הם שאלה כך על להיות צריכה שההדגשה לומר

ציוויים הם שאלה כך על ולא ("משפטים") שכליות

"משפטים". הוא הפרשה ששם כיוון (חוקים), "מסיני"

נקראת כולה שהפרשה העובדה מן כלומר,

הם (ש"משפטים" הנ"ל ההסבר את לדייק אין "משפטים",

בשר איסור גם ההיפך: את בדיוק אלא חוקים) בפנימיותם

"נעשה "נעשה", של הכללי הענין גם כן: על ויתר בחלב,

הפנימית במשמעותם הם - .20"משפטים"ונשמע"

.„
ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù Ï˘ ‰ÓÂ˜ÈÓ

מיד כתובה "משפטים" פרשת למה להבין צריך גם

תורה? מתן "יתרו", פרשת לאחר

במצוות מתבטא איננו תורה שבמתן החידוש לכאורה,

עדות מסוג שהן במצוות אלא "משפטים", מסוג שהן

לפי לקיים צריכים היו המשפטים את (א) שהרי: - וחוקים

הגמרא כדברי הקב"ה, מאת ציווי ללא גם 21השכל,

לפי (ב) שייכתבו". הוא דין אז) (גם נכתבו "שאלמלא

הרמב"ן שעליה22שיטת ה"דינין" במצוות הכוונה אין

"דיני גם אלא וכו'", דיינין "להושיב רק נח, בני נצטוו

ואונס השומרים ודיני שכיר ושכר ועושק ואונאה גניבה

ודיני ולווה מלוה ודיני בחבירו וחובל נזיקין ואבות ומפתה

עניני רוב שעל איפוא יוצא - וכיו"ב" וממכר מקח

ישראל בני נצטוו כל23המשפטים בתוך לכן, קודם כבר

gp ipa24.

הר על ה' "וירד באמצעות תורה מתן היה [ולפיכך

לאמר"25סיני" האלה הדברים כל את אלקים 26ו"וידבר

הקולות..." את רואים העם "וכל של את27באופן "רואין -

משכלו28הנשמע" מאד הנשגבה אלקית התגלות כלומר, .

האדם]. של

מתןוכיוון לאחר מיד לכאורה, לבוא, צריכים היו שכך,

החידוש מתבטא שבהם ועדות, חוקים על הציוויים תורה

בראשונה התורה כותבת אפוא ומדוע תורה, את29שבמתן

שפטים?המ

לעיל, שהובאה חז"ל, של הראשונה הדיעה לפי אמנם

ש"אף להראות כדי ה"משפטים" את לכתוב התורה צריכה

אבל מסיני", "אלו רק המשפטים על נאמר זאת `sבכל

את החוקים, את לכתוב היה שצריך וברור מסיני", אלו

"סיני". הוא ענינם שעיקר המצוות

דלעיל, ההסבר לפי יותר תמוהה נעשית זו שאלה

הזמן על מדובר עצמה משפטים פרשת של שבסופה

שהדינים בעוד ולאחריו, לפניו תורה, למתן הקרוב

לפי למשה, נאמרו המכריע ובחלקה הפרשה שבתחילת

רש"י בהם30פירוש ששהה הימים בארבעים יותר, מאוחר ,

המשפטים", "ואלה של שהדינים יוצא, סיני. בהר

תורה, מתן על הסיפור לאחר מיד כאן לפי`mpiהכתובים

המאורעות פיר31סדר לפי ש"ואלה(ובמיוחד המדרש וש

נאמרו"). במרה המשפטים

שבמתן שהגילוי למרות (א) ברור: לעיל האמור מכל

עצמו היתה`eppiתורה האמור וכפי "משפטים", של ענין

אלקית התגלות תורה זאתdlrnlyבמתן בכל - מהשכל

שני מצד (ב) במשפטים. דווקא מתבטא תורה מתן של ענינו

תורה. מתן של לענין שוב משפטים של הענין לאחר מגיעים

משפטים. פרשת של בענין פרט היא עצמה זו עובדה (ג)
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ג"כ וראה טעם. לו תן טעם לו ליתן יכול שאתה מה וכל בהן להתבונן ראוי ..

ואילך. 174 ע' חל"ב לקו"ש פכ"ו. ח"ג מו"נ

שם.21) אחרי ופרש"י תו"כ וראה שם. יומא

יג.22) לד, וישלח עה"ת

וכו'.23) והעונשים המצות פרטי בענין (בעיקר) הוא בהם דמ"ת והחידוש

כאן. לדוד משכיל וראה

כד,24) פרשתנו כה. טו, בשלח (פרש"י במרה הדינין על שנצטוו זה אבל

ב), נו, סנה' רש"י.i"yxtleג. במפרשי השקו"ט וראה שם. ופרשתנו [בשלח

) על גם תשכ"ח] – ואתחנן משפטים בשלח, ש"פ אדומהד)פרwegdשיחות ה

הכנה רק הי' זה שהרי לכאן, שייך אינו –z"nl(שם (בשלח רש"י וכלשון ,

בהם"*. שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם "נתן

כ.25) יט, יתרו

א.26) כ, שם

טו.27) שם,

ע'28) ח"ו [המתורגם] לקו"ש (וראה שם במכילתא ר"ע כדעת שם. רש"י

ואילך). 127

(29– למ"ת תיכף המשך שהם ואילך), כ (כ, יתרו דס"פ הציוויים לאחרי

כ. שם, פרש"י גו'. ראיתם אתם יט: שם, ראה

לדוד30) משכיל (ראה פרשתנו ריש הרא"ם כמ"ש דלא יח. לא, תשא

הוא תשא בפ' רש"י שפי' דמה שם), תשא בפ' כ' (ועד"ז הרא"ם ומ"ש כאן).

אפשר דאיך פעמים), כמה (כמדובר קשה – מסיני" אלו ד"אף כר"י דלא

שני?! מקרא יסתור אחד מקרא של שפשוטו

מסיני)31) אלו אף מסיני הראשונים "(מה בפרש"י ההמשך מובן ועפ"ז

eכי – המפרשים) (וכקושיית וכו'" מזבח לפרשת דינין פרשת נסמכה למה

המשפטים" ש"ואלה דזה לומר אפשר הי' נאמרו", "במרה דינין פ' אם בשלמא

למש"נ להקדימה כ"א מזבח", "לפרשת זו פרשה להסמיך לא הוא כאן נכתב

שהי' – הפרשה המשפטיםiptlבסיום "ואלה בתחילה הפרשה: וסדר מ"ת,

שנאמר גו'" אמר משה "ואל – אח"כ נאמרו", ש"במרה אc'וגו'" (כד, סיון

יב (כד, מ"ת" "לאחר שנאמר גו'" משה אל ה' "ויאמר – ואח"כ וברש"י),

וברש"י):

אלו ש"אף מאחר נסמכהipiqnאבל "ולמה קשה ולכן כן, לפרש אא"פ "

בפנים). כנ"ל בהר, משה שהי' יום במ' שנאמרה (מכיון כו'"
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È˘Â˜‰Â "...Â‰Â�‡Â ÈÏŒ‡ ‰Ê" ÏÚ ‰"Ï˘‰ È¯·„

Ì‰ÈÏÚ
את תחילה להבין יש הללו, הדברים את להבין כדי

השל"ה הפסוק32דברי אבי33על אלקי ואנווהו אֿלי "זה

אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק מביא (שאותם וארוממנהו"

אֿלי34בשיחותיו שהוא אֿלי, "כשזה דבריו: ואלה מצד)

אני ר"ל והו. אני מלשון ואנווהו. אז - וידיעתי השגתי

בלב. נתפסת הידיעה כי כביכול, ביחד, דבוקים והוא

הקבלה מצד רק ההשגה, מצד הידיעה לי כשאין אמנם,

ממני ונשגב רם הוא כי "וארוממנהו" אז אבי, אלקי שהוא

הלב". במצפון מאתו מרוחק ואני

"הקבלה - "אבי" מאת הבאה לאמונה, בנוסף כלומר,

איש" מפי עלֿידי35איש כי "הידיעה". גם להיות צריכה ,

ממנו ונשגב" "רם הוא שהקב"ה האדם מרגיש האמונה

מאתו "מרוחק האדם מכך וכתוצאה ("וארוממנהו"),

ההשגה", מצד "ידיעה באמצעות ואילו הלב"; במצפון

("הבנת והו`df36ilÎאלקות "אני של המצב נגרם ,("

miweac.("ואנוהו") ביחד"

הפסוק משמעות גם אין37וזוהי - אביך" אלקי את "דע

"אלקי הוא ברוךֿהוא שהקדושֿ בכך צריך`jiaדי אלא ,"

ההשגה" מצד בעצמך "אתה - "דע" .38להיות

היה צריך השל"ה, פירוש לפי מובן: אינו זה בענין אך

אבי "אלקי תחלה הפוך: בסדר להיכתב הפסוק

בראשונה כי ואנוהו", אֿלי "זה ואחרֿכך וארוממנהו"

ורק איש", מפי איש הקבלה אביך... "מצד האמונה קיימת

באלקות ההבנה ההשגה", מצד ה"ידיעה ישנה אחרֿכך

" השל"ה: האלקותsqep(ובלשון אמונת שהוקבע מה על

ההשגה")? מצד בעצמך אתה דע אביך.. מצד בלבך

.Â
‰˙Î¯Ù‰Â ,È˘Â˜‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙Â¯˘Ù‡
הידוע לפי זאת להסביר היה ניתן שגם39לכאורה ,

מצד "ידיעה של אמונה האדם אצל שקיימת לאחר

dbyddלאמונה והכרח מקום יש עדיין ,"dlrnly.מהשגה

שמגיעים שככל ברור סוף, אין הוא שהקב"ה כיוון שהרי

באלקות דרגות תמיד יש השגה, עלֿידי גבוהה לדרגה

ידי עלֿ רק להגיע אפשר שאליהן מהשגה למעלה שהם

אמונה.

(ואחרֿכך) ואנוהו אֿלי "זה הפסוק בסדר הכוונה וזוהי

לאחר שגם הוא, החידוש - וארוממנהו" אבי אלקי

צריך והבנה, השגה - ואנוהו" אֿלי "זה של העבודה

אמונה - וארוממנהו" אבי "אלקי של הענין .40להיות

באמונה דרגה קיימת אמנם ברור: הכל לא עדיין אך

זאת,xg`lהבאה בכל אבל, ההשגה", מצד ה"ידיעה

הבאה האמונה מוזכרת איננה ומשמשתiptlמדוע ההבנה

אבי",ceqiלה ב"אלקי האמונה -dixg`lyהתוספת באה

אֿלי")? ("זה "דע"
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לכך: ההסבר

ל"עליונים" בקשר הגזירה ביטול היתה מ"ת תכלית

לעליונים יעלו ש"התחתונים למצב וגרימה ו"תחתונים",

לתחתונים" ירדו "עליון"41והעליונים בין התחברות -

לא שה"תחתון" הדגשה תוך מציאותוlhaiו"תחתון", את

של מציאות יישאר שהוא אלא ל"עליון", ,oezgzוייהפך

ה"עליונים" עם ויתחבר יעלה כזאת .42ובמציאות

ירדו ש"העליונים בזאת די שאין לכך גם ההסבר זהו

צורך היה אלא - וגו'" סיני הר על ה' "וירד - לתחתונים"

מכך: ויותר לעליונים". יעלו "התחתונים המדרששגם

לעליונים..." יעלו "התחתונים של הענין את ומקדים מדייק

הסדר היה שלמעשה למרות ירדו...", "העליונים של לענין

:43הפוך

אינו לתחתונים" ירדו "העליונים של שהענין כיוון

(כפי ה"עליונים" עלֿידי אלא ה"תחתונים" עלֿידי נגרם

המתחיל"), "ואני אמר שהקב"ה המדרש, בלשון שמודגש

אלקות, עם ה"תחתונים" להתחברות גורם זה ענין אין לכן

ל "lehiaאלא - ישראל בני של כלcxgieמציאותם
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"ויחרד ההר..."העולם העולם46כל שבכל כך כדי עד

שותק..." העולם אלא צווח... לא .47"צפור

כפי שהוא, תורה, מתן כוונת בשלימות שתתבצע וכדי

ה"עליונים" עם ויתאחד יתחבר שהעולם לעיל, שהוסבר

התחתונים בעבודת צורך יש "תחתון", של במציאות בעודו

"התחתונים - באמצעותהelriעצמם שרק - לעליונים"

כזאת. התחברות מתאפשרת

ירדו "העליונים של בהכנה צורך היה שני מצד

וירד שנאמר המתחיל "ואני - המדרש (כלשון לתחתונים"

ל"תחתונים" כך ידי עלֿ הנגרמת ההתבטלות כי ה'..."),

אחרֿכך יוכלו שהם כדי ל"תחתונים", כח נתינת מהווה

ל"עליונים" mnvrלעלות zegka.

.Á
˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú· Ï"�‰ ÌÈ�È�Ú '·

לתחתונים" ירדו ("העליונים הנ"ל ענינים שני

פרטית בעבודה מקבילים לעליונים") יעלו ו"התחתונים

השכל והשגת :48לאמונה

האדם של ויגיעתו מהשתדלותו נובעת איננה אמונה

"קבלה השל"ה: (כלשון מלמעלה ניתנת היא אלא עצמו,

בתוכו מאירה האמונה אם גם ולפיכך, איש"), מפי איש

בכל זו, אמונה בכח ה' רצון את מקיים והוא האדם, של

האדם אין זו אמונה עלֿידי עםcg`znזאת עדיין, ,

מאתו". "מרוחק נשארת האדם מציאות אלקות.

עבודה אלקות, בהבנת ומתאמץ יגע האדם כאשר רק

בין איחוד נגרם אז רק עצמו, האדם של מצידו הבאה

ביחד". דבוקים והו "אני - הקב"ה לבין העצמית מציאותו

לעבודה וההכנה היסוד היא האמונה שני, מצד אך

ירדו ש"העליונים לעיל שהובא כפי - והבנה שכל מתוך

לעליונים", יעלו ל"התחתונים ההכנה זוהי לתחתונים"

אהבת של ה"שוחד" לטעות, עלול שהשכל מפני וזאת

לכך לגרום יכולים לכך, דומות והפרעות לעצמו, האדם

להיות ה' עבודת צריכה ולכן האמת, אל יקלע לא שהשכל

לכך הגורם דבר עול, וקבלת אמונה של יסוד על מבוססת

ואמיתיים. נכונים יהיו וההבנה שהשכל

.Ë
"ÌÈËÙ˘Ó" Î"Á‡Â "Â¯˙È"

משפטים: ו(אחרֿכך) יתרו פ' הפרשיות: סדר יובן כך

הנתינה תורה, מתן פרשת היא יתרו -dlrnlnפרשת

בני אצל אז התגלתה וכך לתחתונים", ירדו "העליונים

המתבטאdpen`dישראל דבר ,zinvr zelhazda-

ההתגלות מלמעלה, ההתגלות לאחר אבל "ויחרד...",

יעלו "התחתונים של מסוג ה' עבודת מתחילה תורה, במתן

לידי המביאה עבודה ze`ivnבין`cegiלעליונים",

אלקות. לבין הנבראים

שכליות מצוות - "משפטים" של ענינם חכמתווזהו :

ביניהם שמתהווה עד הנברא בשכל נתפסת הקב"ה של

נפלא" ואופפת49"יחוד הקב"ה של חכמתו חודרת וכך ,

מתבצעתze`ivnאת זאת כל באמצעות בשלימותה. האדם

שהיא תורה, מתן לביןzexagzdכוונת "עליונים" בין

"תחתונים".

.È
˙Â„Â·Ú‰ È‚ÂÒ È�˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ˘¯„‰Â Ë˘Ù‰

Ï"�‰ ˙ÂÈ�ÁÂ¯‰
בין הענינים, של ועומקם בפנימיותם ההבדל, יובן כך

על רש"י בפירוש המובאת מסיני", אלו "אף הדרשה

ומכאן בדרךהתורה, נלמדת שהיא לביןhytdהוכחה ,

נאמרו":yxcnaהדיעה במרה המשפטים ש"ואלה

כלומר הפשט, בדרך בלימוד עוסקים zlgzdכאשר

וכ ויראה אהבה באלקות, הבנה שום אין ,50דו'העבודה,

קיום חובת לגבי השכל בהבנת תועלת אין וגם די אין אז

בקרבו; ושולטת מושלת עדיין הבהמית הנפש כי משפטים,

אלו ש"אף ולחוש לדעת תחילה צריך -ipiqnלפיכך "

שניתנו הדיברות לעשרת כמו תוקף יש למשפטים שגם

וברקים" ב"קולות כל51מסיני "ויחרד לידי והביאו וכו',

העצמית. המציאות וביטול פחד - העם"

"לעולם של הענין האדם בעבודת קיים לכך בדומה

הרע" יצר על טוב יצר אדם שלdwrvd,52ירגיז וה"רוגז"

אותו ואופפת חודרת הבהמית הנפש על האלקית הנפש

מתבטל .53והוא
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יח.46) יט, שם

ספכ"ט.47) שמו"ר

ואילך)48) ס"ז ס"ד. – ואילך 467 ע' (לקמן בארוכה ממשנ"ת ג"כ להעיר

ויחוד. ביטול ותורה, דמצות בהחילוק

פ"ה.ת49) ניא

עולם50) כנגד הוא בתחילתו.iyrd'דפשט ומצוה בנגיד (הובא ע"ח –

מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' ומ"ח בסופו) הנהר רחובות בהקדמת שלום נהר

א. תשעא, ח"ד בלקו"ד ונתבארו הובאו

(51.30 הערה דלעיל הרא"ם פי' לפי ובפרט

א.52) ה, ברכות

ואילך).53) ב (לט, פל"א שם ג"כ וראה ואילך). א (לז, פכ"ט תניא
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"ויחרד ההר..."העולם העולם46כל שבכל כך כדי עד

שותק..." העולם אלא צווח... לא .47"צפור

כפי שהוא, תורה, מתן כוונת בשלימות שתתבצע וכדי

ה"עליונים" עם ויתאחד יתחבר שהעולם לעיל, שהוסבר

התחתונים בעבודת צורך יש "תחתון", של במציאות בעודו

"התחתונים - באמצעותהelriעצמם שרק - לעליונים"

כזאת. התחברות מתאפשרת

ירדו "העליונים של בהכנה צורך היה שני מצד

וירד שנאמר המתחיל "ואני - המדרש (כלשון לתחתונים"

ל"תחתונים" כך ידי עלֿ הנגרמת ההתבטלות כי ה'..."),

אחרֿכך יוכלו שהם כדי ל"תחתונים", כח נתינת מהווה

ל"עליונים" mnvrלעלות zegka.
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לתחתונים" ירדו ("העליונים הנ"ל ענינים שני

פרטית בעבודה מקבילים לעליונים") יעלו ו"התחתונים

השכל והשגת :48לאמונה

האדם של ויגיעתו מהשתדלותו נובעת איננה אמונה

"קבלה השל"ה: (כלשון מלמעלה ניתנת היא אלא עצמו,

בתוכו מאירה האמונה אם גם ולפיכך, איש"), מפי איש

בכל זו, אמונה בכח ה' רצון את מקיים והוא האדם, של

האדם אין זו אמונה עלֿידי עםcg`znזאת עדיין, ,

מאתו". "מרוחק נשארת האדם מציאות אלקות.

עבודה אלקות, בהבנת ומתאמץ יגע האדם כאשר רק

בין איחוד נגרם אז רק עצמו, האדם של מצידו הבאה

ביחד". דבוקים והו "אני - הקב"ה לבין העצמית מציאותו

לעבודה וההכנה היסוד היא האמונה שני, מצד אך

ירדו ש"העליונים לעיל שהובא כפי - והבנה שכל מתוך

לעליונים", יעלו ל"התחתונים ההכנה זוהי לתחתונים"

אהבת של ה"שוחד" לטעות, עלול שהשכל מפני וזאת

לכך לגרום יכולים לכך, דומות והפרעות לעצמו, האדם

להיות ה' עבודת צריכה ולכן האמת, אל יקלע לא שהשכל

לכך הגורם דבר עול, וקבלת אמונה של יסוד על מבוססת

ואמיתיים. נכונים יהיו וההבנה שהשכל
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משפטים: ו(אחרֿכך) יתרו פ' הפרשיות: סדר יובן כך

הנתינה תורה, מתן פרשת היא יתרו -dlrnlnפרשת

בני אצל אז התגלתה וכך לתחתונים", ירדו "העליונים

המתבטאdpen`dישראל דבר ,zinvr zelhazda-

ההתגלות מלמעלה, ההתגלות לאחר אבל "ויחרד...",

יעלו "התחתונים של מסוג ה' עבודת מתחילה תורה, במתן

לידי המביאה עבודה ze`ivnבין`cegiלעליונים",

אלקות. לבין הנבראים

שכליות מצוות - "משפטים" של ענינם חכמתווזהו :

ביניהם שמתהווה עד הנברא בשכל נתפסת הקב"ה של

נפלא" ואופפת49"יחוד הקב"ה של חכמתו חודרת וכך ,

מתבצעתze`ivnאת זאת כל באמצעות בשלימותה. האדם

שהיא תורה, מתן לביןzexagzdכוונת "עליונים" בין

"תחתונים".
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Ï"�‰ ˙ÂÈ�ÁÂ¯‰
בין הענינים, של ועומקם בפנימיותם ההבדל, יובן כך

על רש"י בפירוש המובאת מסיני", אלו "אף הדרשה

ומכאן בדרךהתורה, נלמדת שהיא לביןhytdהוכחה ,

נאמרו":yxcnaהדיעה במרה המשפטים ש"ואלה

כלומר הפשט, בדרך בלימוד עוסקים zlgzdכאשר

וכ ויראה אהבה באלקות, הבנה שום אין ,50דו'העבודה,

קיום חובת לגבי השכל בהבנת תועלת אין וגם די אין אז

בקרבו; ושולטת מושלת עדיין הבהמית הנפש כי משפטים,

אלו ש"אף ולחוש לדעת תחילה צריך -ipiqnלפיכך "

שניתנו הדיברות לעשרת כמו תוקף יש למשפטים שגם

וברקים" ב"קולות כל51מסיני "ויחרד לידי והביאו וכו',

העצמית. המציאות וביטול פחד - העם"

"לעולם של הענין האדם בעבודת קיים לכך בדומה

הרע" יצר על טוב יצר אדם שלdwrvd,52ירגיז וה"רוגז"

אותו ואופפת חודרת הבהמית הנפש על האלקית הנפש
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מ"ב) פ"א הנשמות חיוב (מס' ומ"ח בסופו) הנהר רחובות בהקדמת שלום נהר

א. תשעא, ח"ד בלקו"ד ונתבארו הובאו

(51.30 הערה דלעיל הרא"ם פי' לפי ובפרט
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ה"דרש" בדרך עוסקים כבר כאשר זאת לעומת

ה', בעבודת יותר גבוהות בדרגות כלומר, שבתורה,

וכדו' והתבוננות ויראה לקיים54באהבה יש אדרבה: אז ,

מסוג המצוות ל"ירגיז",את הזדקקות ללא משפטים של

ש"במרה מפני אלא תורה, מתן של וברקים לקולות
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הרמב"ם דברי גם יותר יובנו שד55כך האומר ברי,
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לקו"ד54) וראה שם. ומ"ח (ע"ח ויצירה בריאה כנגד הם ורמז דדרוש

בריאה. – והתבוננות יצירה, – דאהוי"ר רפל"ט, תניא וראה שם).

שם).55) להצ"צ בסהמ"צ (הובא 11 הערה דלעיל פרקים שמונה

הנ"ל.56) שבהערה קדושים תו"כ

תר"ץ57) דעת למען ד"ה :(15 ,14 הערות לעיל הנסמן על (נוסף ראה

פ"ג (תרפ"ז) תרצ"א בעוזרי לי הוי' ד"ה א). פד, ח"א קונט' (סה"מ פ"ה

ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ א). קפ, שם (סה"מ

דזה58) ועוד) ואילך. 130 ע' (ח"ח [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת על נוסף

שכן לפי הוא שבהם שכלי הטעם מצד אלו מצות לקיים שצריך xfbגופא

בארוכה. עיי"ש ב"טעם". יתלבש אלו שבמצות שהרצון הקב"ה

קלאר59) איז דאס נאר (ספ"ג): שם תרצ"ג וידעת מד"ה ג"כ ָָָלהעיר

ונקי, חזק ברור, שזהו (=אלא אלץ אין אים שטארקט עס און ריין און ַַשטארק

בכל). אותו ומחזק

שכלים60) ועוד) לסופו). (קרוב תרס"א מלכותך כבוד (ד"ה הידוע ע"ד

בבחי' שהוא האור גילוי בתוכם לקבל יכולים ממש אלקות להיותם דאצילות

כו'. בעצם בל"ג

mihtyn zyxt zegiyÎihewl

פ על אמנם, עול)(המבוססות, וקבלת אמונה - יתרו רשת

גורמים שאינם תורה ומתן חוקים מציאותlehialולבסוף

(משפטים) למציאותו החודרים אותו האופפים אלא האדם,

-

נמצאים פנימיותכך של בהתגלותה גם אלו שלבים

החסידות תורת התגלתה61התורה, בתחילה כדלהלן: ,

עלֿידי בשכל, נתפס שאינו באופן הכללית, החסידות תורת

של ענין על אז היתה ההדגשה עיקר הבעלֿשםֿטוב.

יחיה" באמונתו "וצדיק כידוע.62אמונה ,

מציאות אל תחדור החסידות שתורת היא הכוונה אך

לפיכך הפנימיים, כוחותיו ואל שכלו אל עצמה, האדם

חסידות תורת אחרֿכך אדמו"רc"agנתגלתה עלֿידי

חב"ד השכליים, לכוחות החסידות את קירב אשר הזקן,

יוכל אחד שכל כך שבנפש, דעת) בינה, אתoiadl(חכמה,

בשלמותה. למציאותו יחדרו שהם עד הדברים,

מברדיטשוב הרב לאימרת ההסבר "כולנו63[וזהו :

את לקח הזקן) (אדמו"ר והליטוואק אחת, מקערה אכלנו

חב"ד חסידות תורת עלֿידי - ביותר" הסמיך חלק

כפי החסידות, תורת התגלות של הכוונה מתממשת

משפטים]. של בענין לכן קודם שהוסבר

והוא ש"אני עד באלקות הבנה cgiaעלֿידי miweac"

הידיעה ש"תכלית בכך אחרֿכך מכירים כאשר שגם נגרם -

`ly"לכאורה,64נדעך שהם, הענינים שגם בכך מכירים ,

למעשה, הם, הבנתו מכך:dlrnlבתחום ויותר מהבנתו,

אלה כל - הבנתו בתחום מלכתחילה שאינם הענינים אפילו

אלא בלבד, חיצוניים "מקיפים" בבחינת אצלו יישארו לא

עצמו באדם "משפטים".65יורגשו -

ובתורת בכלל, התורה בהבנת ההתייגעות ובאמצעות

משיח של תורתו את ללמוד זוכים בפרט, חב"ד ,66חסידות

ראיה של באופן ה'67לימוד כבוד ש"ונגלה לכך עד ,e`xe

דיבר" ה' פי כי יחדיו בשר .68כל

(e"lyz ,d"kyz mihtyn t"y zegiyn)

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

ועוד.61) .158 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

ד.62) ב, חבקוק

(63.47 ע' תו"ש

ב.64) קצא, של"ה פ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ז עולם בחינות ראה

ועד"ז65) .85 ע' תש"ה (סה"ש נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק פתגם וע"ד

דעם עפנט מען און חדר אין זיך ביי זיצט מען "אז :(63 ע' תש"ג סה"ש

ה"לקוטיֿ ופותח בחדרו יושב (=כשיהודי א"ס" עצמות מען פילט לקו"ת

יתברך). עצמותו מרגישים תורה"

פרסם אדמו"ר מו"ח שכ"ק מכיון מ"מ, סגולה, ביחידי רק שייך שזה ואף

פמ"ד) בתניא מש"נ (ע"ד מנהו" ושמץ קצהו ש"אפס מובן הרי כו', ונדפס זה

מישראל. כאו"א אצל שייך

ועוד.66) ב. מ, בהר לקו"ת בידו". "ותלמודו וש"נ) א. (נ, פסחים ראה

רפל"ז). תניא (ראה משיח של לתורתו בנוגע גם הוא שעד"ז וי"ל

תרצ"ט.67) (הב') אלקים וידבר סד"ה פ"ס. האמונה שער

ואילך.68) פכ"ה האמונה שער וראה ה. מ, ישעי'

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מובן שאין כל מקום להתנצלות על תוכן מכתביו הקודמים וכמו שכתבתי כ"פ ולכמה מאנ"ש, 

שהודעת המצב כמו שהוא בלי כחל ובלי שרק אפילו אם המצב אינו כדבעי ובמילא גם ההודעה תוכנה 

בהתאם לזה. לא רק שאין להתנצל על שמודיעים אודות זה, כי פשיטא שאין להעלים הענינים כמו שהם 

ובפרט בדורנו דור יתום שנתוסף על  וכידוע ההנהגה בזה מחסידים ואנ"ש בדורות שלפנינו  לאמיתתם, 

הטעמים דעד עתה הוא גם הענין שסו"ס נמצאים מודיעים ע"ד ענינים בלתי משביעי רצון מאותם שלע"ע 

מאוהבים  ההודעה  לזה  שכשקדמה  מובן  אשר  והוספה,  מהגזמות  נרתעים  אין  ובמילא  אוהבים  אינם 

וידידים מונעים עי"ז עגמ"נ נוספת ואין להאריך בדבר הפשוט, ומובן ג"כ שהדברים הנ"ל אמורים הם גם 

כלפי שאר אנ"ש אשר במחנו הט'.

בברכה המחכה לבשו"ט.



לב
יעקב אבינו

וידר יעקב נדר1.

שפתח  רז"ל2  כמאמר  שנדר,  הראשון  היה  יעקב 
בנדר תחלה.

— מספר שבע פעמים הוי"ה, כנגד השבע  יעק"ב 
מדות, שתפארת כולל אותן.

והחיים לז"א הם מבינה3, ונדר הוא בבינה4.
)הערות לזהר א עמ' קלב(

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם5.

כשבא יעקב ללבן היה בן ע"ז שנה, מספר מגד"ל 
וי"ד שנה נטמן בבית שם  )כי בן ס"ג נתברך מיצחק, 

ועבר6(.
מגדל — הוא תפארת, שבו שם הוי', ככתוב7 מגדל 
יעקב,  בחינת  והוא  הוי'.  גדול  וכתיב8  הוי',  שם  עוז 

בריח התיכון9, שהוא גדול וגבוה משאר הבריחים.
)תורת לוי יצחק עמ' דש(

לולי אלקי אבי אלקי אברהם ופחד יצחק היה לי10.

מי קאי אבי האמור ברישא דקרא,  על  יש לשאול, 
שאין לומר דקאי על אברהם, שהרי כתיב אלקי אברהם, 

ואין לומר דקאי על יצחק, שהרי כתיב ופחד יצחק.
ויש לומר, דקאי על דעת, שהוא האב של תפארת. 
ופחד  חסד,  אברהם,  שאלקי  עשה  דעת,  אבי,  ואלקי 
יצחק, גבורה, היו לי, ליעקב, תפארת, שכולל ומחבר 

את שניהם.
חסד  מחבר  והוא  וקישור11,  חיבור  פירושו  דעת 
וגבורה, כי תפארת הוא גופא12, והנשמה והחיות שלו, 

1( ויצא שם, כ.
2( ילקוט על הפסוק.

3( פרי עץ חיים שער תפלות ראש השנה פ"ו.
4( זח"ג ק, ב. וראה לקוטי תורה מטות פג, ג. 

5( ויצא כט, א.
6( רש"י סוף פרשת תולדות.

7( משלי יח, י.
8( תהלים מח, ב.

9( תרומה כו, כח. זח"ב קעה, ב. תניא פי"ג.
10( ויצא לא, מב.

11( תניא פ"ג.
12( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

להם14  והודעת  רז"ל13  ואמרו  דעת.  הוא  פנימיותו, 
וגבורה  חסד  לחיבור  גורם  הוא  לכן  חייהם.  בית  זה 

בתפארת.
)תורת לוי יצחק עמ' רל(

עשו  וירץ  אחיו,  עד  גשתו  עד  פעמים  שבע  וישתחו 
לקראתו ויחבקהו ויפול על צואריו וישקהו ויבכו15.

ונמשכו  הוי"ה.  פעמים  שמונה  מספרו   — יצח"ק 
פעמים  שבע  ממנו  נמשך  ביעק"ב  ועשו,  יעקב  ממנו 
בעש"ו  והמותר  אחד.  הוי"ה  נמשך  ובעשו  הוי"ה, 
— הוא שבע פעמים טמ"א, ומצד זה הוא  על הוי"ה 

הלעומת דיעקב והיה שונא ליעקב מאד.
אך כאשר יעקב השתחווה לעשו שבע פעמים ארצה, 
הסיר ממנו את השבע פעמים טמ"א שבו, ונשאר בו רק 
נתחבר עשו  זה  ידי  ועל  הוא אחיו.  זה  הוי"ה, שמצד 

אליו, שנעשה לו כאח, ורץ לקראתו וחבקו ונשקו.
זהו עד גשתו עד אחיו דייקא.

)תורת לוי יצחק עמ' רל(

וכי יש לי כל16.

על  הרומז  דוקא,  כל  לי  יש  אמר  תפארת,  יעקב, 
תפארת, הכוללת הכל, שהרי היא מחברת חסד וגבורה.

והיינו  הן האותיות האמצעיות של הא"ב,   — כ"ל 
תפארת, שבאמצע.

והנה, מצד שייכותה של תפארת לחסד, שהוא בסדר 
בסדר  לגבורה, שהיא  שייכותה  ומצד  כ"ל.  הוא  ישר, 

הפוך, למפרע, הוא ל"ך.
אשר  ל"ך  יהי  אחי  אמר  דקליפה,  גבורה  ועשו, 
ל"ך17, כי שייכותו ליעקב, תפארת )שהרי קראו אחי(, 

הוא ל"ך.
וגם יצחק, גבורה, כשבירך את יעקב, תפארת, בשם 

אלקים, גבורה, אמר ויתן ל"ך18 דוקא.
)הערות לזהר ב עמ' נה(

13( בבא מציעא ל, ב.
14( יתרו יח, יט.

15( וישלח לג, ג-ד.
16( שם, יא.
17( שם, ט.

18( תולדות כז, כח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לג

כא, ב – כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד 
ובשבעת יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
בשבות ע', בגלות ע' אומות הם  ובשבעת ]נוט'[  עבדי,  ישכיל 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח”כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו”ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
בועליך  כי  ה(  נד,  )ישעי'  שנא'  הקב”ה  זה  אשה  בעל  אם 
ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל  י”ב שבטים,  זה  הו"א  עושיך, 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
אשר לא יעדה הקב”ה עתיד ליעד ישראל ולכונסם כאדם 

הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר”ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 

אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
ויהי' ענין אם לבנו ייעדנה וגו', עד ויצאה חנם אין כסף, כמ”ש 
כן  על  ויתר  תגאלו,  בכסף  ולא  נמכרתם  חנם  ג(  נב,  )ישעי' 
עוד  הנה  שביעית,  ותוספת  שבת  תוספת  ענין  שיש  דכיון 
בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא לביאת 

משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

לא  לאמה  בתו  את  איש  ימכר  וכי   – ז  כא, 
תצא כצאת העבדים

איש  ה'  ג(  טו,  )לעיל  שנא'  הקב”ה  זה  איש  ימכור  וכי  ג. 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
העבדים לא בשמטה ולא ביובל, כי הרבה שמטות עברו ולא 
נגאלו, ואפילו כיציאת עבד כנעני שיוצא בראשי איברים אינם 

יוצאים, כי כמה מהם נהרגו ונטבחו ועדיין גאולה מאוחרת.
במעשה  להקב”ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
אבל בעלונו אדונים זולתיך )ישעי' כו, יג(. והפדה, עתיד הוא 
לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי פדה 
לעם נכרי לא ימשול למכרה ס”ת  ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. 
ֵאֵלָיה. בבגדו בה, כיון שפירש טליתו עלי' שוב אינו יכול לבגוד 
בה, ומהו טליתו של הקב”ה אורה שנא' )תהלים קד, ב( עוטה 
עליהם  כבודו  אור  זיו  לפרוש  הקב”ה  ועתיד  כשלמה,  אור 

שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
הקב”ה  של  בנו  שנקרא  משיח  זה  ייעדנה,  לבנו  ואם  )ט( 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

את  הקב”ה  זה  איש  ימכור  וכי  פ”ל  משפטים  ברבות  ד. 
ע'  בגשמיות  התורה  התלבשות  היינו  לאמה  התורה  זו  בתו 
זח”א כ”ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
אבל  התורה  הי'  לא  במצרים  כי  והיינו  תלכון...  לא  במנוסה 

עכשיו שיש אצלינו התורה שעי”ז יתבררו כל הבירורים לכן 
לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.

ויוצאה בשנים בחי' לא זכו בעתה וביובל ע”י תשובה דרור 
שופר גדול נגאלין.

אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

כא, ח – אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה 
והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב”ה לא 
ימכור ישראל ח”ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון שבבבל 
הרמוז בר”ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו של אדום 
נעלי,  אשליך  אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא 
הרמוז בר”ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ”א גאולת עולם תהי' לנו בב”א. 

]תקס”ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

ו. מכה איש גי' עשו, כי שופך דמים הי', ומכה איש שמכה 
ממנו  ליפרע  הקב”ה  ועתיד  תם,  איש  יעקב  של  זרעו  והורג 

שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמד לא יקם 
כי כספו הוא

יוסף  מהר”ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
כי  הוא  מתחולל  וצער  התשובה  עיקר  הנה  כי  ז”ל,  מפוזנאן 
וביטול  השכינה  וגלות  המקדש  בית  חורבן  גרמו  עונותנו 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל כל 
הרהורי תשובה בימים נוראים ועיקר הכונה בעבור שנחי' אנו 
ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי בזיון, וכמו 
שרמזו הראשונים הישאג ארי' ביער, כי אריה ר”ת אלול ראש 
הישאג  התוכחות  מן  וזו  רבא,  הושענא  הכפורים  יום  השנה 
ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו בעבור בית המקדש 
דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות יער, אין זאת כי אם 

על החיים והפרנסה.
רומז  יומים  או  הכפורים,  ליום  רומז  יום  אם  אך  רמז  וזה 
לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא יוקם על 
כונתו  כלומר  הוא  כי כספו  מעמדו האיש ההוא על תפלתו, 
הוא דוקא על כספו וחיי ומזוני, ולא על ה' זה הוא תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים

ונגפו אשה הרה  ינצו אנשים  וכי  כב –  כא, 
כאשר  יענש  ענוש  אסון  יהי'  ולא  ילדי'  ויצאו 

ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים

ונבכדנצר  וחביריו  סנחריב  כמו  אנשים.  ינצו  וכי  ח. 
ירושלים,  על  שנלחם  מי  וכל  ואנטיוכוס  קיסר  ואספיאנוס 
ילדי'  ויצאו  א(,  א,  )איכה  עם  רבתי  שהיתה  הרה  אשה  היא 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים



לד

סנחריב  בימי  כמו  אסון  יהי'  ולא  ובשבי',  בגלות  שהוליכום 
לחלח  בשבי'  שבטים  עשרה  והגלה  העולם  כל  ובלבל  שבא 
ענוש יענש שסוף הרגוהו בניו,  וחבור )דברי הימים-א ה, כו(, 
וזהו ונתן בפלילים כמו שתרגם על מימר דייניא ע”פ ב”ד של 

מעלה, וכן אנטיוכוס נהרג.
וכן  וכמה  נבוכדנצר שהרג כמה  יהי', כמו בזמן  ואם אסון 
טיטוס וכן אספיסיאנוס קיסר. ונתת נפש תחת נפש, הקב”ה 

יקח נקמתו על כל נפש ונפש.
יוחנן אוי להם לעכו”ם שאין להם  )ראש השנה כג.( א”ר 
תקנה שנאמר )ישעי' ס, יז( תחת הנחושת אביא זהב, פירוש 
שהעכו”ם אומרים במקום נחושה שלקחנו נביא זהב, במקום 
ר' עקיבא וחביריו מה מביאים. עין תחת עין, הוא החריב בית 
המקדש שהוא עינו של עולם כן נחרב ביתו שהוא מלך על 
שן תחת  כל העולם, וכן עתידה שתחרב צור עין כל העולם, 
שן שהיו חורקין שניהן כן הקב”ה חרק על נבוכדנצר ועתיד 
לחרוק על עמלק. יד תחת יד, הם כוונו לעשות להם יד ושם, 
והקב”ה שבר ידם וישבר ידם וימחה שמם. רגל תחת רגל, הם 
בטלו עולי רגלים והיו מוליכים סוסיהם על הילדים ורמסום 
ברגלי סוסיהם וכן כתיב )ישעי' כו, ו( תרמסנה רגל רגלי עני 
פעמי דלים, רגלי עני הוא מלך המשיח שנאמר )זכרי' ט, ט( 

עני ורוכב על החמור.
עתיד  כן  המקדש  בבית  אש  הציתו  הם  כוי',  תחת  כוי' 
נחלי'  והפכתי  ט(  לד,  )ישעי'  שנאמר  בצור  להצית  הקב”ה 
ובאש עתיד הקב”ה לבנותה שנאמר  ועפרה לגפרית,  לזפת 
כן  וגו',  פצע תחת פצע חבורה  לה חומת אש.  ב( אהי'  )זכרי' 
לעתיד כדאיתא במדרש על פסוק )זכרי' יד, יב( וזאת תהי' 
המגפה המק בשרו וגו', אמר הקב”ה אני מכה אותם בצרעת 
כו' וזהו )ויקרא יג, ב( אדם כי יהי' בעור בשרו ע”י מה שנתגרו 
בישראל אשר צבאו על ירושלים, וכן אתה מוצא כשהקב”ה 
)ירמי'  שנאמר  בצרעת  אותם  מלקה  הרשעה  מאומה  פורע 

מו, טו( מדוע נסחף אביריך, וכתיב לשאת ולספחת וגו'...
שפתי כהן

ונאכל  קצים  ומצאה  אש  תצא  כי   – ה  כב, 
גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער 

את הבערה

ט. שלם ישלם המבעיר את הבערה. אמר הקב”ה עלי לשלם 
את הבערה שהבערתי אני הצתי אש בציון שנאמר )איכה ד( 
באש  לבנותה  עתיד  ואני  יסודותי'  ותאכל  בציון  אש  ויצת 
סביב  אש  חומת  ה'[  ]נאם  לה  אהי'  ואני  ב(  )זכרי'  שנאמר 

ולכבוד אהי' בתוכה.
בבא קמא ס:

וכן  ישלם  שלם  שאמר  מכפל  כן  לדרוש  ז”ל  הוכרחו 

המבעיר את הבערה, ולזה דרשו ז”ל שלם המבעיר משמים 
אמר  ולזה  לשלם,  עתיד  שהוא  הקב”ה  ישלם  האש  הדליק 
ישלם המבעיר זה שהבעיר את האש, הבערה הוא על בעירת 
בין  את  שם  ולזה  הידיעה,  בה'  הבערה  ולזה  המוקד,  בית 

המבעיר ובין הבערה.
שפתי כהן

אמר הקב”ה אני הצתי אש בציון וכו'. נראה דה”ק שהקב”ה 
הצית אש בציון לטובתן של ישראל כמו שדרשו חז”ל כלה ה' 
חמתו שפך חרון אפו ע”י שהצית אש בציון בעצים ובאבנים 
זה  וכפי  ישראל,  על  לבא  הראוי'  חמתו  וכלה  ישראל  נצולו 
מה שהצית אש בציון היו רחמים לישראל אף על פי כן אמר 
כיון  מ”מ  ישראל  של  לטובתן  היתה  שכוונתי  אע”פ  הקב”ה 
שאני הצתי האש אני עתיד לבנותה באש ואני אהי' לה חומת 
אש  אלקיך  ה'  כי  כדכתיב  בתוכה  אהי'  ולכבוד  להגין  אש 
היתה  הבערה  וגם  לבנותה  עתיד  שאני  ואע”פ  הוא,  אוכלה 

לטובתן מ”מ שלם ישלם המבעיר שנצטערו בהבערה.
הרי"ף

* * *

שלמה,  להיפך  תיבות  סופי  גדיש  ונאכל  קוצים  ומצאה 
שלמה  שבנה  המקדש  בית  על  דורש  ב(  )ס,  הכונס  בפרק 
ועתיד להחזירו לנו, לכך שלמה בסוף אלו התיבות שישו אתה 

משוש כל המתאבלים עליה )ישעי' סו(.
פירוש הרוקח

כב, ו – אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית 
אל האלקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו

לכולי  רמז  אליהו,  ]ר”ת[  ונקרב  הגנב  ימצא  לא  אם  י. 
עד  מונח  יהא  אמרי  לן  דמספקא  ועוד(  כ.  )ב”מ  תלמודא 

שיבא אליהו.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( מכתיבה 

אשכנזית, )עיין גם בעל הטורים(

בארצך  ועקרה  משכלה  תהיה  לא   – כו  כג, 
את מספר ימיך אמלא

ימיך אמלא  וגו' את מספר  יא. בפסוק לא תהי' משכלה 
דיש לדקדק דהול"ל ואת מספר וגו' יאמר ע"ד רז"ל )יבמות 
סג:( אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, וזה שכתב 
לקרב  אמלא  ימיך  מספר  את  וגו'  משכלה  תהי'  דלא  ע"י 

הגאולה.
בן הא הא
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה הראׁשֹונים,(שמות על מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים Ì‰È�ÙÏ.הּמקּדׁש. ÌÈNz ¯L‡∑לא למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹֹ

מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתעלה
האדם לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם .עצמי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

Ì‰È�ÙÏ∑(פח ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ּתביאהּוולא אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבערּכאֹות

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), לב)אחרים: לעּלּוי(דברים עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
.יראתם ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr h zegiy ihewl)

ּפעמים ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּכל(ערּובין ׁשּמצינּו ּוכפי ּפעמים, ארּבעה לתלמידיו לׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו לב)העם לד, תּׂשא לכן(ּכי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁשהמדּיק אֹו רׁש"י!ׁשנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדרְך ּכי החייםּפעמים, אור ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

˜„ÔB‰ÈÓ:א ¯cÒ˙ Èc ‡i�Èc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈËtLn.א) ‰l‡Âאֹומרֹו טעם לדעת צרי ¿≈∆«ƒ¿»ƒְִַַַַָָ

.‰l‡Âיׁשמעאל רּבי ּבּמכילּתא נחלקּו והּנה ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ל לֹומר אֹומר יׁשמעאל רּבי עקיבא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָורּבי

רּבי מּסיני, ּתחּתֹונים אף מּסיני עליֹונים ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

יֹודעים ולא ׁשֹונין יכֹול ואּלה אֹומר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹעקיבא

ּכׁשלחן לפניהם ערכן וגֹו' ואּלה לֹומר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻּתלמּוד

ׁשּמפרׁש יׁשמעאל לרּבי והּנה ּכאן. עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהערּו

לפרׁשואּלה ּבהכרח ּבסיני ׁשּנאמרּו לֹומר ׁשּבא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ללּמד הּוא זה להֹודיע הּכתּוב ׁשהצר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֻׁשּטעם

על ׁשאם מּסיני, ׁשּנאמרּו זֹו מצוה ּפרטי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

ּבתרא ּבפרק יׁשמעאל רּבי אמר הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכללֹותיה

ּכללֹותיהם(קט"ו:)ּדזבחים נאמרּו הּמצוֹות ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכן ואם ּכאן, עד מֹועד ּבאהל ּופרטיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבסיני

לֹומר צרי היה ולא ּבּכלל הּמׁשּפטים אּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּגם

ׁשחלק עקיבא ּולרּבי זה. ּדבר על ללּמד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואּלה

ּבזבחים הּׁשנּויה ּבּבריתא ׁשם יׁשמעאל ר' ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעם

ּופרטיהן ּכללֹותיהם נאמרּו הּמצוֹות ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכי

ׁשּבא הּמׁשּפטים ואּלה לפרׁש יכֹול אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבסיני

להׁשמיענּו צרי אינֹו ּכי ּבסיני ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָללּמד

לדברי עּיּון וצרי אחר. ּבאפן לפרׁש והצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻזה

יׁשמעאל רּבי ּכסברת ּכאן ׁשּפרׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרׁש"י

ׁשאמר עקיבא ּכרּבי ּפרׁש סיני ּבהר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובפרׁשת

ּבסיני ּופרטֹותיה ּכללֹותיה נאמרּו ּׁשמיטה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָמה

ּפרּוׁשים ב' והם וכּו'. ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְִֵֵַַָָָֻאף

הּמׁשּפטים ואּלה ּכאן לפרׁש לֹו והיה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָחלּוקים,

ׁשני ּבענין ּׁשּצּוה מה ראׁשֹון ענין על ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוסיף

ּבין הערּו ּכׁשלחן לפניהם לׂשּום ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשּצרי

להם: ׁשּקדמּו מׁשּפטים ּבין ּתחּתֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָמׁשּפטים

‰Óeרּבי ׁשּלּמּוד הרא"ם ׁשּכתב ּׁשראיתי «ִִִִֶֶֶַַָָָ

הּמׁשּפטים ׁשּנאמרּו הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַָָיׁשמעאל

ולא נראים ּדבריו אין ּוברקים, ְְְְְִִִֵָָָֹּבקֹולֹות

מעׂשרת יֹותר ה' ּדּבר ּכי לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַמתקּבלים

ּבפרּוׁש אֹומר יׁשמעאל ר' ׁשהיה הגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהּדּברֹות

ׁשּכן ּומּכל לדבריו ּוראיה ּכח צרי היה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּכן

עליֹונים מה אּלא יׁשמעאל רּבי אמר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּוברקים, ּבקֹולֹות עליֹונים מה אמר ולא ְְְְִִִִֶַַָָָֹמּסיני

מחמת ואם להם, לׁשמע אין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּודברים

יּׁשּוב אֹותּה יּׁשבנּו ּכבר ׁשהקׁשינּו, נכֹוןהּקׁשיא ְְְְִִִִֶַַָָָָֻ

ּבדין ׁשּבא ּכמֹו הּדקּדּוקים על הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּבא

ּובהכרח סיני, ּבהר הּכתּוב ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשמיטה

ׁשּנאמרּו ּבׁשמיטה ׁשּיֹודה יׁשמעאל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלרּבי

ּבּתֹורה ּכמבאר ּבסיני ּופרטיה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹּכללֹותיה

לכל מּמּנּה ללמד סבר ׁשּלא אּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּבפרּוׁש,

ּׁשּבאה מּמה טעמֹו ּכי ואּולי ּכּלּה, ְֲִִֶַַַַָָָָֻהּתֹורה

ללמד רצה לא מצוֹות ּבד' סיני הר ְְְְִִִַַַַָָָֹֹהזּכרת

ׁשּכתבנּו. ּכמֹו והעּקר הּתֹורה, ּכל על ְְְִֵֶֶַַַָָָָָמהם

לדברי עּיּון ּבצרי הּדבר להּניח נכֹון ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָויֹותר

יׁשמעאל רּבי ּבדברי הבין ּכי ּבֹו מּלפרׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָרׁש"י

עׂשרת ׁשאמר ּכדר הּמׁשּפטים אּלה ה' ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר

ׁשּנאמרּו לֹומר רא"ם הרב ּכּונת ואם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים,

ּגם הּדּברֹות, עׂשרת ּכסדר ולא לבד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹּבקֹולֹות

הּדּבּור, ּבסדר ג' ּבנין יהיה זה ּכי אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָזה

הּדּברֹות, עׂשרת ּבֹו ה' ּדּבר אׁשר סדר הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָהא'

יֹום הּמ' ּכל עּמֹו לדּבר רגיל ׁשהיה סדר ְִִֵֵֶֶַַָָָָב'

אּלה ּדּבּור סדר ג' הּתֹורה, מצוֹות ְִִֵֵֶֶַָָּכל

אּלּו ּדברים לׁשמע אזנֹו יּטה ּומי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּמׁשּפטים,

ּבֹו ּכּיֹוצא לֹו מצינּו ׁשּלא מציאּות ְְִִִֵֶַָֹלבנֹות

ׁשהּדברים אּלא להקׁשֹות יׁש ועֹוד ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה,

אֹומרֹו טעם ּכי לֹומר נראה עֹוד ְְְִִִֶַַַּפׁשּוטים.

‰l‡Âז"ל ּדבריהם פ"ו:)לרמז צרי(סנהדרין ּכי ¿≈∆ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹ

אמר לזה הּמקּדׁש, לפני ּדּינים l‡Â‰לׂשּום ְְִִִֵֶַַַָָָָָ¿≈∆

מקֹום ּבסמּו ׁשהזּכיר ראׁשֹון ענין על ְְְִִִִִֶַָָָמֹוסיף

אחד: ּבמקֹום ׁשּכּלם הּקדׁש ְְֶֶֶַַָָָֹֻׁשכּונת

.Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz ¯L‡ּבלׁשֹון אֹומרֹו טעם ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְְַַָ

ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו הגם ז')זה, (ׁשם ְְֲֵֶֶַַָָָ

להיֹות ּכי ואּולי ּדברים. ׁשל ּפׁשטן לדעת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָצרי

לדעת ּגברא חֹובת ׁשהם ּבּתֹורה חלקים ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

ּברית ּבני אינם זה וזּולת יעבדּו אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹאת

לאכל ׁשאסּור ידע לא אם ּבזה הּמׁשל ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּתֹורה,

ּובמצות וחלב, הּדם וכן אֹוכלּה הּוא הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָטרפה

המקּדׁשים ימים ׁשביתת ּומרֹור מּצה ּפסח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻעׂשה

אחרת ּבחינה ויׁש לדעּתם, יתחּיב אּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהן

קּדּוׁש הלכֹות ונטען טֹוען ּדיני ׁשּתאמר ְְְְִִִִֵֵֶַָֹּכמֹו

ּכי האמת וכּדֹומה, קרּבנֹות הלכֹות ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹהחדׁש

אבל יׂשראל איׁש לכל הּתֹורה ידיעת ְְְֲִִִֵַַַָָָָחֹובת

מּצּדיק יגרע ידיעלא יחסר אם ּכלעינֹו תם ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ויֹורּו ויקּדׁשּו ׁשּיׁשּפטּו ּגדֹולים ּביׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּיׁש

ּכאן לֹומר ה' ונתחּכם ליׂשראל, ‡L¯מׁשּפטים ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ¬∆

Ì‰È�ÙÏ ÌÈNzיתחּיבּו אּלּו ּדינים ּכי לֹומר »ƒƒ¿≈∆ְְִִִִֵַַ

אין זה ׁשּזּולת יׂשראל איׁש ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשמיעתם

אׁשר את לדעת הּקנין ּבׁשעת מּכיר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָהּקֹונה

אחר ׁשחררֹו ה' ּכי יֹודע הּנקנה אין וגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַיקנה,

לא הּׁשֹופטים וגם הּתֹובע, לתּבע ׁשנים ְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשׁש

חּיב ּכי להֹודיעֹו עברי עבד קֹונה ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָידעּו

אמר ולזה Ì‰È�ÙÏלׁשּלחֹו, ÌÈNz ¯L‡ּכי ְְְֶַַָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ִ

לׂשּום צריכין אׁשר מהּמׁשּפטים הּוא זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמׁשּפט

ּבדר הּכתּוב ׁשּדּבר ּתמצא ולזה ּכּלם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻלפני

˙˜�‰נֹוכח Èk:קֹונה לכל הּדבר יֹודיע ּכי וגֹו' ֵַƒƒ¿∆ְְִִֶַַָָָ

„BÚ,לּכל ׁשּתתקּבל הּמצוה להסּביר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹירצה

אמר Ì‰È�ÙÏולזה ÌÈNz ¯L‡ּפרּוׁש ְֶַָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ֵ

ׁשהּקֹונה הרצֹון חסרֹון ּבֹו יׁש זה ּדבר ּכי ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהגם

הּדברים ּתׂשים ׁשנים ו' אחר לׁשּלחֹו ימהר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו

היא מהם אחד ּכל לזכּות זֹו מצוה ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָלפניהם

יתרּצה ּובזה לעֹולם ּבֹו יעבד לא עבד ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּיהיה

לזכּותֹו ׁשהּוא הּדבר יערי אחד ּכל ּכי ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּבּדבר,

ּדחקֹו לצד אּלא אינֹו הּנמּכר עברי ּכל ּכי ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָלצד
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה הראׁשֹונים,(שמות על מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים Ì‰È�ÙÏ.הּמקּדׁש. ÌÈNz ¯L‡∑לא למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹֹ

מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתעלה
האדם לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם .עצמי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

Ì‰È�ÙÏ∑(פח ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ּתביאהּוולא אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבערּכאֹות

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), לב)אחרים: לעּלּוי(דברים עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
.יראתם ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr h zegiy ihewl)

ּפעמים ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּכל(ערּובין ׁשּמצינּו ּוכפי ּפעמים, ארּבעה לתלמידיו לׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו לב)העם לד, תּׂשא לכן(ּכי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁשהמדּיק אֹו רׁש"י!ׁשנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדרְך ּכי החייםּפעמים, אור ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

˜„ÔB‰ÈÓ:א ¯cÒ˙ Èc ‡i�Èc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈËtLn.א) ‰l‡Âאֹומרֹו טעם לדעת צרי ¿≈∆«ƒ¿»ƒְִַַַַָָ

.‰l‡Âיׁשמעאל רּבי ּבּמכילּתא נחלקּו והּנה ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ל לֹומר אֹומר יׁשמעאל רּבי עקיבא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָורּבי

רּבי מּסיני, ּתחּתֹונים אף מּסיני עליֹונים ְְִִִִִִִֶַַַַַָמה

יֹודעים ולא ׁשֹונין יכֹול ואּלה אֹומר ְְְֲִִִֵֵֶָָֹעקיבא

ּכׁשלחן לפניהם ערכן וגֹו' ואּלה לֹומר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻּתלמּוד

ׁשּמפרׁש יׁשמעאל לרּבי והּנה ּכאן. עד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהערּו

לפרׁשואּלה ּבהכרח ּבסיני ׁשּנאמרּו לֹומר ׁשּבא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ללּמד הּוא זה להֹודיע הּכתּוב ׁשהצר ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֻׁשּטעם

על ׁשאם מּסיני, ׁשּנאמרּו זֹו מצוה ּפרטי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעל

ּבתרא ּבפרק יׁשמעאל רּבי אמר הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכללֹותיה

ּכללֹותיהם(קט"ו:)ּדזבחים נאמרּו הּמצוֹות ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכן ואם ּכאן, עד מֹועד ּבאהל ּופרטיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבסיני

לֹומר צרי היה ולא ּבּכלל הּמׁשּפטים אּלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּגם

ׁשחלק עקיבא ּולרּבי זה. ּדבר על ללּמד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואּלה

ּבזבחים הּׁשנּויה ּבּבריתא ׁשם יׁשמעאל ר' ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָעם

ּופרטיהן ּכללֹותיהם נאמרּו הּמצוֹות ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכי

ׁשּבא הּמׁשּפטים ואּלה לפרׁש יכֹול אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבסיני

להׁשמיענּו צרי אינֹו ּכי ּבסיני ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָללּמד

לדברי עּיּון וצרי אחר. ּבאפן לפרׁש והצר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻזה

יׁשמעאל רּבי ּכסברת ּכאן ׁשּפרׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרׁש"י

ׁשאמר עקיבא ּכרּבי ּפרׁש סיני ּבהר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובפרׁשת

ּבסיני ּופרטֹותיה ּכללֹותיה נאמרּו ּׁשמיטה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָמה

ּפרּוׁשים ב' והם וכּו'. ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְִֵֵַַָָָֻאף

הּמׁשּפטים ואּלה ּכאן לפרׁש לֹו והיה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָחלּוקים,

ׁשני ּבענין ּׁשּצּוה מה ראׁשֹון ענין על ְְְִִִִִִֵֶַַָָָמֹוסיף

ּבין הערּו ּכׁשלחן לפניהם לׂשּום ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשּצרי

להם: ׁשּקדמּו מׁשּפטים ּבין ּתחּתֹונים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָמׁשּפטים

‰Óeרּבי ׁשּלּמּוד הרא"ם ׁשּכתב ּׁשראיתי «ִִִִֶֶֶַַָָָ

הּמׁשּפטים ׁשּנאמרּו הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַָָיׁשמעאל

ולא נראים ּדבריו אין ּוברקים, ְְְְְִִִֵָָָֹּבקֹולֹות

מעׂשרת יֹותר ה' ּדּבר ּכי לֹומר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַמתקּבלים

ּבפרּוׁש אֹומר יׁשמעאל ר' ׁשהיה הגם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהּדּברֹות

ׁשּכן ּומּכל לדבריו ּוראיה ּכח צרי היה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּכן

עליֹונים מה אּלא יׁשמעאל רּבי אמר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּוברקים, ּבקֹולֹות עליֹונים מה אמר ולא ְְְְִִִִֶַַָָָֹמּסיני

מחמת ואם להם, לׁשמע אין אּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּודברים

יּׁשּוב אֹותּה יּׁשבנּו ּכבר ׁשהקׁשינּו, נכֹוןהּקׁשיא ְְְְִִִִֶַַָָָָֻ

ּבדין ׁשּבא ּכמֹו הּדקּדּוקים על הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּבא

ּובהכרח סיני, ּבהר הּכתּוב ׁשאמר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשמיטה

ׁשּנאמרּו ּבׁשמיטה ׁשּיֹודה יׁשמעאל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָלרּבי

ּבּתֹורה ּכמבאר ּבסיני ּופרטיה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹּכללֹותיה

לכל מּמּנּה ללמד סבר ׁשּלא אּלא ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּבפרּוׁש,

ּׁשּבאה מּמה טעמֹו ּכי ואּולי ּכּלּה, ְֲִִֶַַַַָָָָֻהּתֹורה

ללמד רצה לא מצוֹות ּבד' סיני הר ְְְְִִִַַַַָָָֹֹהזּכרת

ׁשּכתבנּו. ּכמֹו והעּקר הּתֹורה, ּכל על ְְְִֵֶֶַַַָָָָָמהם

לדברי עּיּון ּבצרי הּדבר להּניח נכֹון ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָויֹותר

יׁשמעאל רּבי ּבדברי הבין ּכי ּבֹו מּלפרׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָרׁש"י

עׂשרת ׁשאמר ּכדר הּמׁשּפטים אּלה ה' ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר

ׁשּנאמרּו לֹומר רא"ם הרב ּכּונת ואם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּדברים,

ּגם הּדּברֹות, עׂשרת ּכסדר ולא לבד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַֹּבקֹולֹות

הּדּבּור, ּבסדר ג' ּבנין יהיה זה ּכי אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָזה

הּדּברֹות, עׂשרת ּבֹו ה' ּדּבר אׁשר סדר הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָהא'

יֹום הּמ' ּכל עּמֹו לדּבר רגיל ׁשהיה סדר ְִִֵֵֶֶַַָָָָב'

אּלה ּדּבּור סדר ג' הּתֹורה, מצוֹות ְִִֵֵֶֶַָָּכל

אּלּו ּדברים לׁשמע אזנֹו יּטה ּומי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּמׁשּפטים,

ּבֹו ּכּיֹוצא לֹו מצינּו ׁשּלא מציאּות ְְִִִֵֶַָֹלבנֹות

ׁשהּדברים אּלא להקׁשֹות יׁש ועֹוד ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה,

אֹומרֹו טעם ּכי לֹומר נראה עֹוד ְְְִִִֶַַַּפׁשּוטים.

‰l‡Âז"ל ּדבריהם פ"ו:)לרמז צרי(סנהדרין ּכי ¿≈∆ְְְְִִִִִֵֶֶַָֹ

אמר לזה הּמקּדׁש, לפני ּדּינים l‡Â‰לׂשּום ְְִִִֵֶַַַָָָָָ¿≈∆

מקֹום ּבסמּו ׁשהזּכיר ראׁשֹון ענין על ְְְִִִִִֶַָָָמֹוסיף

אחד: ּבמקֹום ׁשּכּלם הּקדׁש ְְֶֶֶַַָָָֹֻׁשכּונת

.Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz ¯L‡ּבלׁשֹון אֹומרֹו טעם ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְְַַָ

ּדרׁשֹות ּדרׁשּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו הגם ז')זה, (ׁשם ְְֲֵֶֶַַָָָ

להיֹות ּכי ואּולי ּדברים. ׁשל ּפׁשטן לדעת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָצרי

לדעת ּגברא חֹובת ׁשהם ּבּתֹורה חלקים ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

ּברית ּבני אינם זה וזּולת יעבדּו אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹאת

לאכל ׁשאסּור ידע לא אם ּבזה הּמׁשל ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּתֹורה,

ּובמצות וחלב, הּדם וכן אֹוכלּה הּוא הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָטרפה

המקּדׁשים ימים ׁשביתת ּומרֹור מּצה ּפסח ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻעׂשה

אחרת ּבחינה ויׁש לדעּתם, יתחּיב אּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהן

קּדּוׁש הלכֹות ונטען טֹוען ּדיני ׁשּתאמר ְְְְִִִִֵֵֶַָֹּכמֹו

ּכי האמת וכּדֹומה, קרּבנֹות הלכֹות ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹהחדׁש

אבל יׂשראל איׁש לכל הּתֹורה ידיעת ְְְֲִִִֵַַַָָָָחֹובת

מּצּדיק יגרע ידיעלא יחסר אם ּכלעינֹו תם ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ויֹורּו ויקּדׁשּו ׁשּיׁשּפטּו ּגדֹולים ּביׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָׁשּיׁש

ּכאן לֹומר ה' ונתחּכם ליׂשראל, ‡L¯מׁשּפטים ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ¬∆

Ì‰È�ÙÏ ÌÈNzיתחּיבּו אּלּו ּדינים ּכי לֹומר »ƒƒ¿≈∆ְְִִִִֵַַ

אין זה ׁשּזּולת יׂשראל איׁש ּכל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשמיעתם

אׁשר את לדעת הּקנין ּבׁשעת מּכיר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָהּקֹונה

אחר ׁשחררֹו ה' ּכי יֹודע הּנקנה אין וגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַיקנה,

לא הּׁשֹופטים וגם הּתֹובע, לתּבע ׁשנים ְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹׁשׁש

חּיב ּכי להֹודיעֹו עברי עבד קֹונה ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָידעּו

אמר ולזה Ì‰È�ÙÏלׁשּלחֹו, ÌÈNz ¯L‡ּכי ְְְֶַַָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ִ

לׂשּום צריכין אׁשר מהּמׁשּפטים הּוא זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמׁשּפט

ּבדר הּכתּוב ׁשּדּבר ּתמצא ולזה ּכּלם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻלפני

˙˜�‰נֹוכח Èk:קֹונה לכל הּדבר יֹודיע ּכי וגֹו' ֵַƒƒ¿∆ְְִִֶַַָָָ

„BÚ,לּכל ׁשּתתקּבל הּמצוה להסּביר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹירצה

אמר Ì‰È�ÙÏולזה ÌÈNz ¯L‡ּפרּוׁש ְֶַָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ֵ

ׁשהּקֹונה הרצֹון חסרֹון ּבֹו יׁש זה ּדבר ּכי ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהגם

הּדברים ּתׂשים ׁשנים ו' אחר לׁשּלחֹו ימהר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָעבּדֹו

היא מהם אחד ּכל לזכּות זֹו מצוה ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָלפניהם

יתרּצה ּובזה לעֹולם ּבֹו יעבד לא עבד ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכׁשּיהיה

לזכּותֹו ׁשהּוא הּדבר יערי אחד ּכל ּכי ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּבּדבר,

ּדחקֹו לצד אּלא אינֹו הּנמּכר עברי ּכל ּכי ְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָלצד
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i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ�„‡ŒÌ‡∑אינֹו אֹו עבדים. מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא טו)אף העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף החיים.מלּמד אור ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

Ì‡ÔÈ�aד dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ d�Ba¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰�Ba¯Ï È‰z ‡‰�·e ‡˙z‡ Ô�· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ
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דר"ש)ז"ל אחריתי חּיב(מכילּתא האדֹון ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

אּׁשה ּתהיה אם אּלא עבד ׁשל אׁשּתֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָּבמזֹונֹות

לֹו האסּורה אּׁשה ולא עּמֹו לעמד לֹו ְְֲֲִִַָָָָָֹֹהראּויה

ׁשפחה מסירת ּבדין והּנה לאוין, ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָמאּסּורי

רמּב"ם ּבדברי והּובא מהּׁש"ס מׁשמע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּכנענית

ה"ד) פ"ג עבדים ּובנים(הלכֹות אּׁשה לֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ְֲִִִִֵֶֶָָָָ

וכּו', לֹו לּתן יכֹול לאוין מאּסּורי אּׁשה ְֲִִִִִֵֵֵַָָָואפּלּו

אֹומרֹו ‰e‡והּוא ‰M‡ ÏÚa Ì‡אין ּפרּוׁש ְְƒ««ƒ»ֵֵ

מה לגּבי לֹו הראּויה אׁשּתֹו ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָצרי

מֹוסר רּבֹו ׁשאין ּבגּפֹו אם ּבסמּו ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּׁשאסרּתי

מזֹונֹות לגּבי אבל ‡BzLלֹו ‰‡ˆÈÂּפרּוׁש ְְֲֵַָ¿»¿»ƒ¿ֵ

ּבמזֹונֹותיה: האדֹון ׁשחּיב הּוא לֹו ְְִֶֶַָָָָָָהראּויה

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על וזה(מכילּתא)יתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ארּוסה ּבמזֹונֹות חּיב יהיה יכֹול ְְְֲִִֶַָָָָלׁשֹונם

להֹוציא אׁשּתֹו לֹומר ּתלמּוד יבם ְְְְִִֶֶַַָָוׁשֹומרת

עבד והּנה ארּוסתֹו. להֹוציא עּמֹו יבם, ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשֹומרת

מּותר ארּוסה אֹו יבם ׁשֹומרת אּׁשה לֹו ְֲִֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה

אֹומרֹו והּוא ּכנענית, ׁשפחה לֹו ÏÚaלתת Ì‡ ְְְְֲִִֵַָָƒ««

‡e‰ ‰M‡ׁשּתהיה הגם ּתנאי ּבלא ּפרּוׁש ƒ»ְְְֲִֵֶֶַַֹ

ּבגּפֹו מּכלל יצא יבם ׁשֹומרת אֹו ְְֲִֶֶַַָָָָָארּוסה

הּׁש"ס ּולדברי ׁשפחה. נתינת ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשאסרּתי

כ'.) הּדין(קּדּוׁשין יהיה ּכן ּגם הּבנים ׁשּדקּדקּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּומתה אחרת מאּׁשה ּבנים לֹו ׁשהיּו ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהיכא

ׁשפחה: ּבמסירת יׁשנֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָוארס

.‰‡ˆÈÂׁשּיצו לצד ּכי וא"ו ּבתֹוספת אֹומרֹו ¿»¿»ְְְְִֶֶֶַַָ

לֹומר יצּדק האּׁשה מזֹונֹות על ְְִַַַָָֻה'

כּו': ּגם ּבמזֹונֹותיו ׁשחּיב מּלבד ּכי ְְִִִֶַַַָָָוא"ו

B‚Â'.ד) ÂÈ�„‡ Ì‡לדּבר התחיל לּמה קׁשה ƒ¬…»¿ְְִִֵֶַָָָ

לדּבר חזר ּדּבּור ּכדי ותֹו תקנה ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלנכח

לאדניה, ּתהיה לֹו. יּתן אדניו אם נסּתר ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּדר

ּומן נסּתר ּבדר הּפרׁשה ּכל אדניו ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹוהּגיׁשֹו

ׁשהתחיל ּכדר הּדּבּור להׁשלים לֹו היה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהראּוי

אֹותֹו. והּגׁשּת וגֹו', ל ּתהיה לֹו, ּתּתן ְְְְְִִִִֶֶַָאם

לקֹונהּו הּזּוּוג ּכּנה לא ּכי לֹומר נראה ְְְִִִִֵֶַַָָָֹוהיה

ז"ל אֹומרם ּדר פס"ח)על הקב"ה(ב"ר ּכי ְִֶֶַָ

אמר לזה זּוּוגים ‡„�ÂÈמזּוג Ì‡ּכי האמּתי ְִִֵֶַַָָƒ¬…»ֲִִִָ

אּלא אּׁשה, לֹו יּתן עבדים יׂשראל ּבני ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָלֹו

וילדיה האּׁשה אֹומרֹו זה ּפרּוׁש יצּדיק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הצר לּמה לדעת צרי עֹוד לאדניה. ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּתהיה

·‚Btלֹומר ‡ˆÈ ‡e‰Âׁשּיצא מּובן הּדבר והלא ַ¿≈≈¿«ֲֵֵֶַַָָָֹ

לאדניה. ּתהיה וילדיה האּׁשה מאֹומרֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבגּפֹו

לֹומר ּכפל לּמה לדעת צרי Ó‡È¯:עֹוד ¯Ó‡ ִַַַַָָָָָ»……«

ÔÎ‡האל יצו ּכי לצד היא הּכתּובים ּכּונת »≈ְְְִִִֵַַַַַָָ

יצא ּבגּפֹו יבֹוא ּבגּפֹו אם הּדין ְְְִִִֵֵַַַַָהׁשּתּנּות

ּכנענית ׁשפחה לֹו למסר יכֹול רּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרּוׁש

ּבקּדּוׁשין ּכאֹומרם נׂשּוי היה אם (כ'.)אּלא ְְְִִִֶָָָָָ

להׁשּתּנּות זֹו חּקה ה' חקק מּדּוע האֹומר ְְְִֵַַַַַָָָֹֻויאמר

הּכתּוב ּבא לזה לא, אֹו נׂשּוי היה ּלי מה ִִֶַַַָָָָָָֹהּדין

הּוא הּטעם ואמר טעם לתת ‡„�ÂÈּבחכמה Ì‡ ְְְֵַַַַַַָָָָƒ¬…»

‰M‡ BÏ ÔzÈּכּמּובן ּכנענית ׁשפחה ׁשהיא ƒ≈ƒ»ְְֲִִִֶַַָָ

ּתהיה וילדיה ׁשהאּׁשה הּוא הּמׁשּפט ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמהענין,

ּבלא ּפרּוׁש ּבגּפֹו יצא העבד והּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלאדניה

רּבֹו לֹו יּתן אם ּכן ולהיֹות עּקר ּכל ְְִִִִִֵֵַָָָאּׁשה

לצאת ירצה לא מעֹולם ּפנּוי והּוא ְְִִֵֵֶָָָָֹאּׁשה

אׁשּתֹו אהבת האחת סּבֹות, ב' לצד ְְְֲִִֵַַַַַַָמעבּדּות

רעֹות ּוׁשּתים ּפנּוי נׁשאר ׁשּבצאתֹו והּב' ְְְְִִֵֶַַָָָָָּובניו,

לא איׁש עבד ּכל זה ּולצד ּביציאתֹו לֹו ְִִִֵֶֶֶַָָֹיׁש

יתּבר רצֹונֹו ּׁשאין מה רּבֹו מאת לצאת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיחּפץ

רּבֹו לֹו יּתן ׁשּלא אמר ּגזר ּכן על אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכן,

מעליו יקל ּבזה ּכי נׂשּוי הּוא אם אּלא ִִִֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

אּׁשה לֹו ׁשּיׁש ּכיון ּובניו אׁשּתֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהפרדת

לצאת, קל ּבעיניו יהיה חֹורין ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראלית

לֹומר ה' נתּכּון וגֹו' אדניו אם ּפסּוק ְְְֲִִִֵַַָָֹּוכפי

לּמה לׁשֹון ּבמתק טעם לתת הּדברים ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסדר

ואֹומרֹו הּדין, Ó‡È¯ׁשּנה ¯Ó‡ Ì‡Âּפרּוׁש ְְִִַָ¿ƒ»……«ֵ

ּכּנזּכר ּתּקּון לֹו ה' ׁשעׂשה א' אמירה ְְֲִִִִֶַַָָָָמּלבד

יאמר וגֹו'Úˆ¯Âוגֹו'BLÈb‰Âוגֹו'‡‰·Èzעֹוד ַֹ»«¿ƒְ¿ƒƒְ¿»«ְ

וקֹונה יתּבר לעּלֹו חֹוׁשׁש ׁשאינֹו מעיד זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּכי

לעצמֹו: ְְַָאדֹון

„BÚּתצּוה ּכי רמז ּדר הּפרׁשה לפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנראה

ּבתמידּות לפניו לׂשּום להאדם ְְְִִַָָָָָָָהּתֹורה

אֹומרֹו והּוא עיניו ּבין האּלה הּדברים ְְְִֵֵֵֶַָָָָּכל

Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz ¯L‡ענין האדם יׂשים ׁשּתמיד ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְִִִֶָָָָָָ

והּוא לפניו. È¯·Úזה „·Ú ‰�˜˙ Èkהלא ְְֶָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒֲֹ

אח חלק לׁשנים נחלק האדם ּכי רּוחניידעּת ד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

לּנׁשמה ה' ׁשּברא ּגׁשמי אחד וחלק העּקר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

אׁשר מצוֹות ּכּמה מקּים ׁשּבאמצעּותֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלׁשּמׁשּה

אּלא אינֹו ּכי עבד ׁשם יּקרא ולֹו ה' ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָצּוה

ׁשאמר ּכמֹו אדם יּקרא ׁשּלּה לּנפׁש ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמׁש

ל')הּכתּוב ׁשּזה(לקּמן וגֹו' לא אדם ּבׂשר על ְְְֶֶַַַַָָָָֹ

אמר וכן אדם, יּקרא הּבׂשר לא ּכי (יחזקאליּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

העֹולםל"ד) אּמֹות ולא אדם קרּויים אּתם ְְִֶַָָָָָָֹֻאדם

קי"ד.) ולזה(ב"מ רּוחנית, נפׁש להם ְִֵֶֶֶֶֶָָָׁשאין

להאדם הּתֹורה È¯·Úמצּוה „·Ú ‰�˜z Èk ְְַַָָָָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ

מי ּכי לעד קּים אינֹו ּכי עֹובר עברי ְִִִִִֵֵֵַַָָּפרּוׁש

ּדר על מות יראה ולא יחיה (ּתהּליםּגבר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

ס'קמ"ד) עד הּוא קביעתֹו ּוזמן עֹובר, ְְְִֵֵַַָּכצל

אֹומרֹו ּדר על ה')ׁשנה ּבכלח(אּיֹוב ּתבֹוא ְְִֶֶֶַַָָָ

ּכי כ"ח.) קטן (מֹועד ּבּׁש"ס ואמרּו ּקבר, ְְֱִֵֵֶַַָָָָאלי

ּכחׁשּבן ללכת אדם ׁשל זמּנֹו הּוא ׁשנה ס' ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֻּבן

אֹומרֹו הּוא וזה ּגדיׁש, ּכעלֹות הּוא ׁשאז ְְְֲִֶֶֶַַָָּבכלח

ÌÈ�L LLוהגם ּׁשּׁשים, הם ימיו ּכל ּפרּוׁש ≈»ƒֲִִֵֵַַָָָ

וכאן א' ּכללּות ׁשּיכלל חׁשּבֹון יׁש ׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמר

העׂשירי, ׁשניםÈÚÈ·M·e˙ּכֹולל ּבעׂשר ּפרּוׁש ֲִִֵָ«¿ƒƒְִֵֶֶָ

אֹומרֹו ּדר על העבד לחפׁשי יצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשביעית

פ"ח) ּתבת(ּתהּלים ואֹומרֹו חפׁשי, ÌpÁּבּמתים ְְְְִִִִֵֵַַָƒ»

חּנם ידי על היציאה ּתהיה מי יד על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלרמז

חּנם ּבתבת נרמזים ׁשהם וחילֹותיו ס"מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר קכ"ח.)ּכאֹומרֹו ּכי(ח"ב ְְְִֵֶַַַָֹ

ולזה סטרא ּדההיא זיניהּו הּוא ּדמּגנא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּלי

ּבדמים האדם ׁשעֹוׂשה מצוה ּבדבר ׁשלטי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

ּבחּנם ּבא טמאה ּדבר ׁשּכל ּתמצא וכן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻיקרים,

להם צרי ּוקדּׁשה מצוה ּדבר ּכן ּׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻמה

יקרים: ודמים ּגדֹול ְְִִַָָָֹטרח

B¯ÓB‡Â.‡·È Bt‚a Ì‡לּמה לדקּדק צרי ¿¿ƒ¿«»…ְְִֵַָָָ

ל הרגילאמר לׁשֹון אמר ולא זה ׁשֹון ְִֶַַָָָָָָֹ

ּכאֹומרֹו לבּדֹו אם הּקדׁש ל"בּבלׁשֹון (וּיׁשלח ְְְְְִִִֶַַַַֹ

לבּדֹו:כ"ה) יעקב ְֲִֵַַַָֹוּיּותר

ÔÎ‡ּומעׂשים מצוֹות סּגל אם ּכי לדעת יׁש »≈ְֲִִִִִֵֵַַַָ

לעלֹות ּכח ימצא ּכח לעצמֹו וקנה ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹטֹובים

אֹומרֹו ּדר על הּתחּיה ע"ב)ּביֹום ויציצּו(ּתהּלים ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

הארץ ּכעׂשב קי"א:)מעיר ׁשאמר(ּכתּבֹות וזהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ

Bt‚aּכאן Ì‡אֹומרֹו ּדר על ּגף לׁשֹון ּפרּוׁש ָƒ¿«ְְֵֶֶַַ

ט') הּמצוֹות(מׁשלי אל ׁשרֹומז מרמי ּגּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ז"ל ּכאֹומרם טֹובים מ"ט.)ּומעׂשים נמׁשלּו(ׁשּבת ְְְְֲִִִַַָָ

ואֹומרֹו וכּו', ליֹונה ּדרÈ·‡יׂשראל על ּפרּוׁש ְְְְְִֵָָ»…ֵֶֶַ

י"א)אֹומרֹו כ"ח ּבראׁשית הּׁשמׁש(אנקלּוס בא ּכי ְְְְִִֵֶֶַָֻ

ׁשמׁשא, Èˆ‡על Bt‚aיצא ּכנף ּבאֹותֹו ּפרּוׁש ְִָָ¿«≈≈ְֵֵֵָָ

ּתהיה קימה נפלֹו ואחרי הּתחּיה ּבעת הארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן

ּבעֹולם ׁשאם היא ׁשוה ההפכים וידיעת ֲִִִִִֶַַָָָָָלֹו

לעלֹות, ּבֹו ּכח אין הּטֹוב ּבסגל יׁשּתּדל לא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהּזה

ז"ל מאמרם קי"א:)והּוא (מׁשליּבּפסּוק(ּכתּבֹות ְְְֲִֵַַָָָֻ

הארץג') עּמי ּגּופֹות ׁשאין וגֹו' חּיים ְִֵֵֵֶֶַַָָעץ

ּבּה: לּמחזיקים זּולת ְֲִִִַַַָעֹומדים

B¯ÓB‡ÂBzL‡ ‰‡ˆÈÂ ‡e‰ ‰M‡ ÏÚa Ì‡ ¿¿ƒ««ƒ»¿»¿»ƒ¿

.BnÚּגדֹול סֹוד הּתֹורה רמזה ּכאן ƒְַָָָָָ

ּבאמצעּות נׁשמתֹו ׁשּקנה אדם ל יׁש ּכי ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָוהּוא

ׁשל ּבעלּה הּוא ונעׂשה הּטֹובים מעׂשיו ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹחזק

ּׁשאמרּו מה לדעת אּתה וצרי הּקדֹוׁשה, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָנׁשמה

הּזהר צ"א,)ּבספר הּכתּוב(ח"ג ּׁשאמר ּבּמה ְֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּבהמֹות ּכי וגֹו' יּולד ּכי עז אֹו ּכׂשב אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשֹור

ּׁשאין מה לּׁשֹור ׁשּיׁש ׂשכל קֹונים לדתם ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעת

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

(á)àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçì©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰�˜˙ Èk∑ועליו מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר כה)הּוא מּיׂשראל(ויקרא ּבלקּוח אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? טו)יצא אּלא(דברים אמרּתי לא העברי", אחי ל יּמכר ˙˜�‰.ּבאחי"ּכי Èk∑ּדין ּבית מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ
ּבגנבתֹו, מכרּוהּוׁשּמכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבית
ּדין ּבבית ּבנמּכר תקנה"? "ּכי החיים.לחרּות∑ÈLÙÁÏ.מקּים אור ְְְְְִִִִֵֵֶַָ«»¿ƒְֵ

(â)äàöéå àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬
:Bnò BzLà¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ּכמֹות אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ּבגּדֹוׁשהּוא, Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עבדיםּכנענית מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑הכניסּה מי וכי ְְֲֲִִִִֶַָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִָ
ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא כב)ׁשּתצא? החיים.(קידושין אור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ÁÏÙÈב ÔÈ�L zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

‡Ìג ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

העני יסֹובבֹו וזה ּדין ּבית ּומכרּוהּו ּגּנב ְְְְִִֵֶַָָָֹאֹו

אּלא זה ואין היּו עׁשירים ּכּלם מּצב ְְֲִִֵֶֶַָָָָֻּובאֹותֹו

ׁשאליו לפניו יׂשים אחד וכל הּמתּגלּגל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדבר

וזה הּגלּגל עליו יתּגלּגל ּדלמא החסר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹוגע

לֹו: הּוא ְזכּות

È¯·Ú.ב) „·Ú ‰�˜˙ Èkלֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְֵֶַַַ

ועבד ּכנעני עבד לקנֹות לפניו יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשאם

ּכי הּכתּוב ׁשעּור וזה העברי, יקּדים ְְְְִִִִִִִֶַַָָעברי

ולא עברי לקנֹות ּתקּדים עבד לקנֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַֹּתרצה

ולא עֹולם עד ּבֹו ׁשאעבד עבד אקנה ְְֱֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹּתאמר

וטעם אׁשּלחּנּו. ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עבד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאקנה

עבדּותÈ¯·Úׁשּקראֹו ׁשם ליחס הּכתּוב חׁש ּכי ְֶָƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

רמז עֹוד זה. ּבׁשם אֹותֹו ּכּנה לזה יׂשראל, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

ואינֹו עֹובר הּוא יׂשראל על עבּדּות ׁשם ְְְִִֵֵֵֵַַָּכי

מּתחת ויצא עבדים הם לה' ּכי מּטעם ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָקבּוע

מּדה לידי ּבא ׁשּלא ירמז עֹוד הּז'. ּבׁשנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹידֹו

ּומכּון ּומצוֹות, הּתֹורה על ׁשעבר עד ְְִֶַַַַָָָֻזֹו

ז"ל י"ד:)לדבריהם ּבית(קּדּוׁשין ּבמכרּוהּו ּכי ְְְִִִִִֵֵֶָ

עצמֹו ּבמֹוכר וגם מדּבר, הּכתּוב ּבגנבתֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָּדין

הּכתּוב ׁשאמר ׁשּמצינּו ּדחקֹו (ּדבריםמחמת ְֲֳִִֵֶֶַַַָָָָָ

י"ב) הּואט"ו ּגם העברי, אחי ל יּמכר ְְִִִִִֵַָָָּכי

עברֹות, לֹו קדמּו ׁשּכבר עד זֹו לידי ּבא ְְֲִֵֵֶַָָָֹלא

אמי ר' נ"ה.)ּוכמאמר ּבלא(ׁשּבת יּסּורין אין ְְֲֲִִִֵַַַָֹ

לֹומר ּדקּדק עֹוד È¯·Úעון. „·Ú ‰�˜˙ Èk ְִֵַָֹƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ

ׁשּתקנהּו קדם ּכי לרמז עבד, עברי אמר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹולא

ז"ל ּוכאֹומרם הּוא, ׁשם)עבד ּכי(קּדּוׁשין ְְִִִֶֶָָ

ּוכבר מדּבר הּכתּוב ּדין ּבית אֹותֹו ְְְְִִֵֵַַָָּבמֹוכרים

הצר לּמה קׁשה לא ּובזה מהּׁשמים. ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻנתחּיב

עבד לטעֹות לנּו יצא ׁשּמּזה עבד ּתבת ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלֹומר

עברי ּפסּוק(מכילּתא)ׁשל לפרׁש ׁשהצר עד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ

העברי: אחי ל יּמכר ּכי לֹומר ּתלמּוד ְְְִִִִִֵֵַַַָָָאחר

„BÚלֹומר ׁשהצר טעם ּכי לתתÚ·„נראה ְְִִֶֶַַַַֻ∆∆ֵָ

לֹומר הקּדים לזה ׁשנים ׁשׁש ּׁשּצּוה למה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָטעם

ּדר על עבד הּוא ּכבר קֹונה ׁשאּתה זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּכי

נה)ׁשאמר כה עבדים:(וּיקרא יׂשראל בני לי ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ

.„·ÚÈ ÌÈ�L LLׁשעל לדרׁש ּכן אֹומרֹו טעם ≈»ƒ«¬…ְְִֵֶַַַ

ואֹומרֹו ּברח, ואפּלּו ׁשׁש יעבד ּפנים ְְֲֲִִֵַַַָָָֹּכל

„·ÚÈׁשּיעבד לרּבֹות נתּכּון יעבד ּפרׁש ולא «¬…ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ

לבנֹו: הּקֹונה ּבמֹות ְְִֶַַּגם

.'B‚Â ˙Ú·M·eּגם יעבד ולפעמים ּפרּוׁש «¿ƒƒ¿ְְֲִִֵַַָֹ

ׁשנת ּבאמצע ּכׁשּימכר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבּׁשביעית

ּב ׁשּנמּכר ׁשנה לתׁשלּום ׁשּיהיּועֹולם ּכדי ּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ּכי ירצה עֹוד ליֹום. מּיֹום ׁשלמים ׁשנים ְְְִִִִִֵֵֶָׁשׁש

אם לּׁשנים ׁשביעית ּפרּוׁש ּבּׁשביעית ּגם ְְֲִִִִִִֵַַַַָֹיעבד

זה ּדּיּוק מצאתי ׁשּוב ׁשניו. ׁשׁש ּבתֹו ְְִִִֵֶַָָָָּתפּגע

הּמׁשנה ּבפרּוׁש רמּב"ם פ"אּבדברי (קּדּוׁשין ְְְְְִִִִֵֵַַָָ

מ"ב):

B‚Â'.ג) ‡·È Bt‚a Ì‡ּבקּדּוׁשין ז"ל רּבֹותינּו ƒ¿«»…¿ְִִֵַ

מּכאן(כ'.) יצא יחידי נכנס יחידי ְְְְִִִִִִֵֵַָָאמרּו

אּלא ּכנענית ׁשפחה לֹו למסר רּׁשאי רּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאין

יּתּור להם הקׁשה ּכי ונראה נׂשּוי. הּוא ְְְִִִִֶֶָָָֻאם

אם ּנפׁש מּמה ּכן, לֹומר הצר לּמה ְְִִֵַַַַַָָָָֻהּכתּוב

ּבגּפֹו ׁשּיצא הּוא ּבגּפֹו ּכׁשּיּכנס ּדוקא ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹומר

ּפׁשיטא ּבגּפֹו יצא לא אׁשּתֹו עם ּכׁשּיּכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹאבל

ותמצא ּכן, לֹומר ׁשּצרי הכניסּה מי ְְְִִִִִִֵֶַָָָּכי

ז"ל רּבֹותינּו כ"ב.)ׁשּדקּדקּו ּבּמאמר(קּדּוׁשין ְְֲִִִֵֶַַַָ

ּופרׁשּוה לאמרּה צרי היה לא ּכי אׁשּתֹו ְְְְְְִִִֵָָָָָָָָֹויצאה

הּנֹותן ׁשפחה על ואם ּובניו, אׁשּתֹו מזֹון ְְְְְִִִֵֵַַַָָָלחּיב

ּבסמּו אֹומר הּוא הרי צרי אינֹו רּבֹו ְֲִֵֵֵַָָלֹו

ּבגּפֹו, יצא והּוא לאדניה ּתהיה וילדיה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאּׁשה

ּפרּוׁש ּבגּפֹו אם לֹומר ּבא לדרׁשה וּדאי ְְִִֵֶַַַַָָָָאּלא

ּדבריו ּבסֹוף ּׁשּגּלה מּמה יׂשראלית אּׁשה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹּבלא

וגֹו', אּׁשה ּבעל Èˆ‡אם Bt‚aיחידי ּפרּוׁש ְִִַַָ¿«≈≈ְִִֵ

עד יחידי ׁשהּוא ּבכמֹות יּׁשאר ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָיצא

להכנסה יציאה מּקיׁש הּדר זה על אֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָיציאתֹו.

ּובנים אּׁשה ּבלא מּמׁש יחידי ׁשּנכנס ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכׁשם

האדֹון ּבבית הּנׁשארים ּבין עּמֹו הּיֹוצאים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין

ולא אּׁשה לֹו היתה ואם ּביציאתֹו. כן ְְְְִִִִֵָָָָֹּכמֹו

ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין ּכן ּגם ּבנים לֹו ְִִֵֵֵַַָָָהיּו

היּו לֹומר צרי ואין ּבגּפֹו, ּבֹו קֹוראים ְְְִִֵֶַַָָָׁשאנּו

אּׁשה: לֹו היתה ולא ּבנים ְְִִָָָָֹלֹו

È˙È‡¯Âאם לֹומר לֹו ׁשהיה ׁשּדּיק להרא"ם ¿»ƒƒְִִֵֶֶַָָָ

נראים ּדבריו ואין יצא. ּכן וגֹו' ְְְְְִִֵֵֵֵַָָּבגּפֹו

יֹותר נׁשמע יהיה ּכן אֹומר היה אם אדרּבה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכי

ׁשהּוא. ּכמֹות ויּׁשאר ׁשפחה לֹו יּתן ְְְִִִֵֵֶֶָָֹׁשּלא

אמר ׁשּלא טעם ּכי יÔkוהאמת לחּוׁשּכי ׁש ְֱִֶֶַַַָָֹ≈ִֵָ

והּמׂשּכיל מּמּנּה הּנׁשמעים אחרים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלדרׁשֹות

ז"ל לרּבֹותינּו להם מּנין ּתאמר ואם (ׁשםיבין. ְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

אּלּוכ'.) ּדברים ּכי והגם הּבנים, ְֲִִִִֵֶַַַָָׁשהֹוסיפּו

ּכי לֹומר יׁש הם, ּבלאהלכה ּבאּׁשה יּכנס אם ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ

יּתן ׁשּלא יצא ּבגּפֹו עליו קֹורא אני הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבנים

ּדֹומה אינֹו ׁשאז מּמּנּה ּבנים לֹו ויהיּו ׁשפחה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָלֹו

לא אז ּכי הכנסה ׁשל לגּפֹו יציאה ׁשל ְְְִִֶֶַַַָָָָֹּגּפֹו

ּבׁשעה ואם ּבנים. לֹו יׁש ועּתה ּבנים לֹו ְְְִִִֵַָָָָָָהיּו

היּו ּכ ואחר ּבנים ולא אּׁשה לֹו היתה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּנכנס

ּתלתה לזה ּכי ואּולי הּתר. ּבגדר נכנס ּבנים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

להיֹות צריכה ׁשהיא ּבאּׁשה הּדבר ְְְִִִִֶַַָָָָָהּתֹורה

ׁשּיהיּו הגם הּבנים אבל לעבּדּות ּביאתֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָּבׁשעת

ּומתה ּכׁשּקנאֹו אּׁשה לֹו היתה ואם .ּכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָאחר

על אּלא הּכתּוב הקּפיד לא ּכי ׁשּמּתר ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻמׁשמע

ז"ל ּדבריהם וזּולת יבא. ּבגּפֹו ּביאה ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעת

מאֹומרֹו זה ּדין ׁשלל הּכתּוב ּכי אֹומר ְִִִִֵֵֶַַָָָהייתי

עּמֹו אׁשּתֹו ׁשּתהיה צרי הּוא אּׁשה ּבעל ְְִִִִִִֶֶַַָָאם

אדניו אם ל מּתיר אני ּובזה יציאה ׁשעת ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹעד

אּׁשה: לֹו ִִֵָיּתן

.'B‚Â ‰M‡ ÏÚa Ì‡אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ƒ««ƒ»¿ְֵֶֶַָ
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i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ�„‡ŒÌ‡∑אינֹו אֹו עבדים. מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא טו)אף העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף החיים.מלּמד אור ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

Ì‡ÔÈ�aד dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ d�Ba¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰�Ba¯Ï È‰z ‡‰�·e ‡˙z‡ Ô�· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ
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דר"ש)ז"ל אחריתי חּיב(מכילּתא האדֹון ׁשאין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

אּׁשה ּתהיה אם אּלא עבד ׁשל אׁשּתֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָּבמזֹונֹות

לֹו האסּורה אּׁשה ולא עּמֹו לעמד לֹו ְְֲֲִִַָָָָָֹֹהראּויה

ׁשפחה מסירת ּבדין והּנה לאוין, ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָמאּסּורי

רמּב"ם ּבדברי והּובא מהּׁש"ס מׁשמע ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּכנענית

ה"ד) פ"ג עבדים ּובנים(הלכֹות אּׁשה לֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ְֲִִִִֵֶֶָָָָ

וכּו', לֹו לּתן יכֹול לאוין מאּסּורי אּׁשה ְֲִִִִִֵֵֵַָָָואפּלּו

אֹומרֹו ‰e‡והּוא ‰M‡ ÏÚa Ì‡אין ּפרּוׁש ְְƒ««ƒ»ֵֵ

מה לגּבי לֹו הראּויה אׁשּתֹו ׁשּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָצרי

מֹוסר רּבֹו ׁשאין ּבגּפֹו אם ּבסמּו ל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּׁשאסרּתי

מזֹונֹות לגּבי אבל ‡BzLלֹו ‰‡ˆÈÂּפרּוׁש ְְֲֵַָ¿»¿»ƒ¿ֵ

ּבמזֹונֹותיה: האדֹון ׁשחּיב הּוא לֹו ְְִֶֶַָָָָָָהראּויה

„BÚז"ל אֹומרם ּדר על וזה(מכילּתא)יתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָ

ארּוסה ּבמזֹונֹות חּיב יהיה יכֹול ְְְֲִִֶַָָָָלׁשֹונם

להֹוציא אׁשּתֹו לֹומר ּתלמּוד יבם ְְְְִִֶֶַַָָוׁשֹומרת

עבד והּנה ארּוסתֹו. להֹוציא עּמֹו יבם, ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשֹומרת

מּותר ארּוסה אֹו יבם ׁשֹומרת אּׁשה לֹו ְֲִֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה

אֹומרֹו והּוא ּכנענית, ׁשפחה לֹו ÏÚaלתת Ì‡ ְְְְֲִִֵַָָƒ««

‡e‰ ‰M‡ׁשּתהיה הגם ּתנאי ּבלא ּפרּוׁש ƒ»ְְְֲִֵֶֶַַֹ

ּבגּפֹו מּכלל יצא יבם ׁשֹומרת אֹו ְְֲִֶֶַַָָָָָארּוסה

הּׁש"ס ּולדברי ׁשפחה. נתינת ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשאסרּתי

כ'.) הּדין(קּדּוׁשין יהיה ּכן ּגם הּבנים ׁשּדקּדקּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּומתה אחרת מאּׁשה ּבנים לֹו ׁשהיּו ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהיכא

ׁשפחה: ּבמסירת יׁשנֹו אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָוארס

.‰‡ˆÈÂׁשּיצו לצד ּכי וא"ו ּבתֹוספת אֹומרֹו ¿»¿»ְְְְִֶֶֶַַָ

לֹומר יצּדק האּׁשה מזֹונֹות על ְְִַַַָָֻה'

כּו': ּגם ּבמזֹונֹותיו ׁשחּיב מּלבד ּכי ְְִִִֶַַַָָָוא"ו

B‚Â'.ד) ÂÈ�„‡ Ì‡לדּבר התחיל לּמה קׁשה ƒ¬…»¿ְְִִֵֶַָָָ

לדּבר חזר ּדּבּור ּכדי ותֹו תקנה ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלנכח

לאדניה, ּתהיה לֹו. יּתן אדניו אם נסּתר ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּדר

ּומן נסּתר ּבדר הּפרׁשה ּכל אדניו ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹוהּגיׁשֹו

ׁשהתחיל ּכדר הּדּבּור להׁשלים לֹו היה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהראּוי

אֹותֹו. והּגׁשּת וגֹו', ל ּתהיה לֹו, ּתּתן ְְְְְִִִִֶֶַָאם

לקֹונהּו הּזּוּוג ּכּנה לא ּכי לֹומר נראה ְְְִִִִֵֶַַָָָֹוהיה

ז"ל אֹומרם ּדר פס"ח)על הקב"ה(ב"ר ּכי ְִֶֶַָ

אמר לזה זּוּוגים ‡„�ÂÈמזּוג Ì‡ּכי האמּתי ְִִֵֶַַָָƒ¬…»ֲִִִָ

אּלא אּׁשה, לֹו יּתן עבדים יׂשראל ּבני ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָלֹו

וילדיה האּׁשה אֹומרֹו זה ּפרּוׁש יצּדיק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הצר לּמה לדעת צרי עֹוד לאדניה. ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּתהיה

·‚Btלֹומר ‡ˆÈ ‡e‰Âׁשּיצא מּובן הּדבר והלא ַ¿≈≈¿«ֲֵֵֶַַָָָֹ

לאדניה. ּתהיה וילדיה האּׁשה מאֹומרֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבגּפֹו

לֹומר ּכפל לּמה לדעת צרי Ó‡È¯:עֹוד ¯Ó‡ ִַַַַָָָָָ»……«

ÔÎ‡האל יצו ּכי לצד היא הּכתּובים ּכּונת »≈ְְְִִִֵַַַַַָָ

יצא ּבגּפֹו יבֹוא ּבגּפֹו אם הּדין ְְְִִִֵֵַַַַָהׁשּתּנּות

ּכנענית ׁשפחה לֹו למסר יכֹול רּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּפרּוׁש

ּבקּדּוׁשין ּכאֹומרם נׂשּוי היה אם (כ'.)אּלא ְְְִִִֶָָָָָ

להׁשּתּנּות זֹו חּקה ה' חקק מּדּוע האֹומר ְְְִֵַַַַַָָָֹֻויאמר

הּכתּוב ּבא לזה לא, אֹו נׂשּוי היה ּלי מה ִִֶַַַָָָָָָֹהּדין

הּוא הּטעם ואמר טעם לתת ‡„�ÂÈּבחכמה Ì‡ ְְְֵַַַַַַָָָָƒ¬…»

‰M‡ BÏ ÔzÈּכּמּובן ּכנענית ׁשפחה ׁשהיא ƒ≈ƒ»ְְֲִִִֶַַָָ

ּתהיה וילדיה ׁשהאּׁשה הּוא הּמׁשּפט ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמהענין,

ּבלא ּפרּוׁש ּבגּפֹו יצא העבד והּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹלאדניה

רּבֹו לֹו יּתן אם ּכן ולהיֹות עּקר ּכל ְְִִִִִֵֵַָָָאּׁשה

לצאת ירצה לא מעֹולם ּפנּוי והּוא ְְִִֵֵֶָָָָֹאּׁשה

אׁשּתֹו אהבת האחת סּבֹות, ב' לצד ְְְֲִִֵַַַַַַָמעבּדּות

רעֹות ּוׁשּתים ּפנּוי נׁשאר ׁשּבצאתֹו והּב' ְְְְִִֵֶַַָָָָָּובניו,

לא איׁש עבד ּכל זה ּולצד ּביציאתֹו לֹו ְִִִֵֶֶֶַָָֹיׁש

יתּבר רצֹונֹו ּׁשאין מה רּבֹו מאת לצאת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיחּפץ

רּבֹו לֹו יּתן ׁשּלא אמר ּגזר ּכן על אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכן,

מעליו יקל ּבזה ּכי נׂשּוי הּוא אם אּלא ִִִֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

אּׁשה לֹו ׁשּיׁש ּכיון ּובניו אׁשּתֹו ְְִִֵֵֶַַָָָָָהפרדת

לצאת, קל ּבעיניו יהיה חֹורין ּבת ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָיׂשראלית

לֹומר ה' נתּכּון וגֹו' אדניו אם ּפסּוק ְְְֲִִִֵַַָָֹּוכפי

לּמה לׁשֹון ּבמתק טעם לתת הּדברים ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסדר

ואֹומרֹו הּדין, Ó‡È¯ׁשּנה ¯Ó‡ Ì‡Âּפרּוׁש ְְִִַָ¿ƒ»……«ֵ

ּכּנזּכר ּתּקּון לֹו ה' ׁשעׂשה א' אמירה ְְֲִִִִֶַַָָָָמּלבד

יאמר וגֹו'Úˆ¯Âוגֹו'BLÈb‰Âוגֹו'‡‰·Èzעֹוד ַֹ»«¿ƒְ¿ƒƒְ¿»«ְ

וקֹונה יתּבר לעּלֹו חֹוׁשׁש ׁשאינֹו מעיד זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּכי

לעצמֹו: ְְַָאדֹון

„BÚּתצּוה ּכי רמז ּדר הּפרׁשה לפרׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנראה

ּבתמידּות לפניו לׂשּום להאדם ְְְִִַָָָָָָָהּתֹורה

אֹומרֹו והּוא עיניו ּבין האּלה הּדברים ְְְִֵֵֵֶַָָָָּכל

Ì‰È�ÙÏ ÌÈNz ¯L‡ענין האדם יׂשים ׁשּתמיד ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְִִִֶָָָָָָ

והּוא לפניו. È¯·Úזה „·Ú ‰�˜˙ Èkהלא ְְֶָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒֲֹ

אח חלק לׁשנים נחלק האדם ּכי רּוחניידעּת ד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

לּנׁשמה ה' ׁשּברא ּגׁשמי אחד וחלק העּקר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהּוא

אׁשר מצוֹות ּכּמה מקּים ׁשּבאמצעּותֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלׁשּמׁשּה

אּלא אינֹו ּכי עבד ׁשם יּקרא ולֹו ה' ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָצּוה

ׁשאמר ּכמֹו אדם יּקרא ׁשּלּה לּנפׁש ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמׁש

ל')הּכתּוב ׁשּזה(לקּמן וגֹו' לא אדם ּבׂשר על ְְְֶֶַַַַָָָָֹ

אמר וכן אדם, יּקרא הּבׂשר לא ּכי (יחזקאליּגיד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

העֹולםל"ד) אּמֹות ולא אדם קרּויים אּתם ְְִֶַָָָָָָֹֻאדם

קי"ד.) ולזה(ב"מ רּוחנית, נפׁש להם ְִֵֶֶֶֶֶָָָׁשאין

להאדם הּתֹורה È¯·Úמצּוה „·Ú ‰�˜z Èk ְְַַָָָָָƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ

מי ּכי לעד קּים אינֹו ּכי עֹובר עברי ְִִִִִֵֵֵַַָָּפרּוׁש

ּדר על מות יראה ולא יחיה (ּתהּליםּגבר ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ

ס'קמ"ד) עד הּוא קביעתֹו ּוזמן עֹובר, ְְְִֵֵַַָּכצל

אֹומרֹו ּדר על ה')ׁשנה ּבכלח(אּיֹוב ּתבֹוא ְְִֶֶֶַַָָָ

ּכי כ"ח.) קטן (מֹועד ּבּׁש"ס ואמרּו ּקבר, ְְֱִֵֵֶַַָָָָאלי

ּכחׁשּבן ללכת אדם ׁשל זמּנֹו הּוא ׁשנה ס' ְְְֶֶֶֶַַָָָָָֻּבן

אֹומרֹו הּוא וזה ּגדיׁש, ּכעלֹות הּוא ׁשאז ְְְֲִֶֶֶַַָָּבכלח

ÌÈ�L LLוהגם ּׁשּׁשים, הם ימיו ּכל ּפרּוׁש ≈»ƒֲִִֵֵַַָָָ

וכאן א' ּכללּות ׁשּיכלל חׁשּבֹון יׁש ׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמר

העׂשירי, ׁשניםÈÚÈ·M·e˙ּכֹולל ּבעׂשר ּפרּוׁש ֲִִֵָ«¿ƒƒְִֵֶֶָ

אֹומרֹו ּדר על העבד לחפׁשי יצא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשביעית

פ"ח) ּתבת(ּתהּלים ואֹומרֹו חפׁשי, ÌpÁּבּמתים ְְְְִִִִֵֵַַָƒ»

חּנם ידי על היציאה ּתהיה מי יד על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹלרמז

חּנם ּבתבת נרמזים ׁשהם וחילֹותיו ס"מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר קכ"ח.)ּכאֹומרֹו ּכי(ח"ב ְְְִֵֶַַַָֹ

ולזה סטרא ּדההיא זיניהּו הּוא ּדמּגנא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמּלי

ּבדמים האדם ׁשעֹוׂשה מצוה ּבדבר ׁשלטי ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

ּבחּנם ּבא טמאה ּדבר ׁשּכל ּתמצא וכן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻיקרים,

להם צרי ּוקדּׁשה מצוה ּדבר ּכן ּׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻמה

יקרים: ודמים ּגדֹול ְְִִַָָָֹטרח

B¯ÓB‡Â.‡·È Bt‚a Ì‡לּמה לדקּדק צרי ¿¿ƒ¿«»…ְְִֵַָָָ

ל הרגילאמר לׁשֹון אמר ולא זה ׁשֹון ְִֶַַָָָָָָֹ

ּכאֹומרֹו לבּדֹו אם הּקדׁש ל"בּבלׁשֹון (וּיׁשלח ְְְְְִִִֶַַַַֹ

לבּדֹו:כ"ה) יעקב ְֲִֵַַַָֹוּיּותר

ÔÎ‡ּומעׂשים מצוֹות סּגל אם ּכי לדעת יׁש »≈ְֲִִִִִֵֵַַַָ

לעלֹות ּכח ימצא ּכח לעצמֹו וקנה ְְְְֲִִַַַַָָָֹֹטֹובים

אֹומרֹו ּדר על הּתחּיה ע"ב)ּביֹום ויציצּו(ּתהּלים ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

הארץ ּכעׂשב קי"א:)מעיר ׁשאמר(ּכתּבֹות וזהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ

Bt‚aּכאן Ì‡אֹומרֹו ּדר על ּגף לׁשֹון ּפרּוׁש ָƒ¿«ְְֵֶֶַַ

ט') הּמצוֹות(מׁשלי אל ׁשרֹומז מרמי ּגּפי על ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ז"ל ּכאֹומרם טֹובים מ"ט.)ּומעׂשים נמׁשלּו(ׁשּבת ְְְְֲִִִַַָָ

ואֹומרֹו וכּו', ליֹונה ּדרÈ·‡יׂשראל על ּפרּוׁש ְְְְְִֵָָ»…ֵֶֶַ

י"א)אֹומרֹו כ"ח ּבראׁשית הּׁשמׁש(אנקלּוס בא ּכי ְְְְִִֵֶֶַָֻ

ׁשמׁשא, Èˆ‡על Bt‚aיצא ּכנף ּבאֹותֹו ּפרּוׁש ְִָָ¿«≈≈ְֵֵֵָָ

ּתהיה קימה נפלֹו ואחרי הּתחּיה ּבעת הארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן

ּבעֹולם ׁשאם היא ׁשוה ההפכים וידיעת ֲִִִִִֶַַָָָָָלֹו

לעלֹות, ּבֹו ּכח אין הּטֹוב ּבסגל יׁשּתּדל לא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹהּזה

ז"ל מאמרם קי"א:)והּוא (מׁשליּבּפסּוק(ּכתּבֹות ְְְֲִֵַַָָָֻ

הארץג') עּמי ּגּופֹות ׁשאין וגֹו' חּיים ְִֵֵֵֶֶַַָָעץ

ּבּה: לּמחזיקים זּולת ְֲִִִַַַָעֹומדים

B¯ÓB‡ÂBzL‡ ‰‡ˆÈÂ ‡e‰ ‰M‡ ÏÚa Ì‡ ¿¿ƒ««ƒ»¿»¿»ƒ¿

.BnÚּגדֹול סֹוד הּתֹורה רמזה ּכאן ƒְַָָָָָ

ּבאמצעּות נׁשמתֹו ׁשּקנה אדם ל יׁש ּכי ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָוהּוא

ׁשל ּבעלּה הּוא ונעׂשה הּטֹובים מעׂשיו ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹחזק

ּׁשאמרּו מה לדעת אּתה וצרי הּקדֹוׁשה, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָנׁשמה

הּזהר צ"א,)ּבספר הּכתּוב(ח"ג ּׁשאמר ּבּמה ְֵֶֶֶַַַַַָָֹ

הּבהמֹות ּכי וגֹו' יּולד ּכי עז אֹו ּכׂשב אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשֹור

ּׁשאין מה לּׁשֹור ׁשּיׁש ׂשכל קֹונים לדתם ִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמעת
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ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה ‰ÌÈ„·Ú.נערּות, ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשןּכיציאת ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ
לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועין,
"ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹונֹותן

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל עברּיהיּמכר אף ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוצאה
יֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי לֹומר: ּתלמּוד – אברים? ּבראׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא

איברים ּבראׁשי יֹוצא אינֹו הּוא אף אברים, החיים.ּבראׁשי אור ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ç)íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð̈§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È�„‡ È�ÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, קּדּוׁשיןלֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.אחרים מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה ׁשּמגרעיּתן לּה? ׁשּנֹותן מקֹום הּוא ּומה ֲִֵ¿∆¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּפדיֹונּה

הּמנהׁשנים, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ÏLÓÈ.ועׂשתה ‡Ï È¯Î� ÌÚÏ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿«»¿ƒ…ƒ¿…

d¯ÎÓÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי יח)ׁשאינֹו לקּים∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָֹֹ
לזה ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד, מצות החיים.ּבּה אור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

dÏח dÓÈ˜Èc d�Ba¯ È�ÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
d�BaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי עּתה לא א לֹו נתּת לּבֹו ּתאות ֲֲִִַַַַַַָָָָֹּתאותֹו

אּלא ּבעֹולם עֹוד לֹו אין ÌÏBÚÏעּתה B„·ÚÂ ֵֶַָָָָ«¬»¿»

להיֹות מהּמלאכים ה' ּבֹו יבחר הּבא ְְְְִִִֵַַַַָָָלעֹולם

ׁשּקראֹו למׁשה היה ׁשּכן ּומצינּו נאמן לעבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָלֹו

ה')ה' ל"ד לחיֹות(ּדברים ׁשּנתאּוה ה' עבד ְְְִִִֶֶֶַָָ

מצוֹותיו ּולקּים ה' לעבד יׂשראל לארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלּכנס

י"ד.) הּכתּוב(סֹוטה ּׁשאמר וגֹו'Úˆ¯Âּומה ֶַַַָָָ¿»«ְ

Úˆ¯naמאֹות ד' מרצע ּבחׁשּבֹון ּתמצא ««¿≈«ְְְְִֵֵֶַַָ

הּזהר ּבספר ּכּכתּוב הּכּסּוף קכ"ג:)עֹולמֹות .(ח"א ְִֵֶַַַַָָֹ

ÌÏÚÏואֹומרֹו B„·ÚÂּכאּלּו עליו יחׁשב ּפרּוׁש ְְ«¬»¿…»ְְִֵַָָֹ

הּקדׁש עבֹודת ּבּה ועבד עֹולם ימי ּכל ְְֲֵֶַַַַָָָָֹחי

רמז עֹוד וכּו'. טֹובה ידּועÌÏÚÏמחׁשבה סֹוד ְְַַָָָָ¿…»ַָ

קדֹוׁש: ּדעת ְְֵַַָליֹודעי

kÓÈ¯.ז) ÈÎÂ,ּבּקֹונה ולא ּבּמֹוכר הּדבר הלּביׁש ¿ƒƒ¿…ְְִִֵֶַַַָָֹ

מאביה אּלא לקנֹותּה מציאּות אין זֹו ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָלֹומר

ּדין ּבית אין ּגם עצמּה ידי על נמּכרת אינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכי

אֹותּה וא"ו(מכילּתא),מֹוכרין ּבתֹוספת ואֹומרֹו ְְְְְְִִֶֶָָָ

לזּכֹות לֹו הּנתּונה רׁשּות מּלבד ּכי ְְְְִִִַַַָלֹומר

ּבּה הּוא זֹוכה עֹוד ּבהם נקנית ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶָָָּבקּדּוׁשיה

לאמה: ְְְָָָָלמכרּה

.Bza ˙‡ LÈ‡ז"ל כ"ג.)אמרּו סֹוטה (מכילּתא, ƒ∆ƒְְְִָָָ

ּבּתּה. את ּתמּכר ׁשּלא אּׁשה להֹוציא ְְִִִִִֶֶָָֹֹאיׁש

ּתבת ז"ל‡˙ואֹומרֹו אֹומרם ּדר על ּתתּפרׁש ְְֵַ∆ְְִֵֶֶַָָ

האּׁשה.(מכילּתא) ולא עצמֹו למּכר רּׁשאי האיׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָֹֹ

אֹומרֹו ‡LÈוהּוא ¯kÓÈ ÈÎÂעצמֹו את ּפרּוׁש ְְ¿ƒƒ¿…ƒְֵֶַ

ּבּתֹו איׁש ימּכר ּכי אֹומר היה ואם ּבּתֹו, ְְְִִִִִִֵָָֹועֹוד

ּכּנזּכר: ולא ּבּתֹו מכר אּלא נׁשמע היה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא

.‰Ó‡Ïקּדּוׁשין ּבמּסכת אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿»»ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אי(ד'.) הּבת לאביהׁשאפּלּו יׁש לֹונית ְְֲִִִֵֶַַַָָ

אֹומרֹו והּוא למכרּה. הגםÓ‡Ï‰רׁשּות ּפרּוׁש ְְְְְָָ¿»»ֲֵַ

אֹו לאמה. ׁשראּויה ּכל להּנׂשא ראּויה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָׁשאינּה

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ד)ירצה ּדבּכּורים (ּתֹוספּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ

לא יּמכרּו לא והאנּדרֹוגינּוס הּטמטּום ְְְְְִִִַַָָֹֹֻּכי

ולזה העברּיה. אמה ולא עברי עבד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹממּכרת

ולאÓ‡Ï‰אמר אמה ּברּורה היא אם ּפרּוׁש ַָ¿»»ְְִִֵָָָֹ

ואנּדרֹוגינּוס: ְְְְִַֻטמטּום

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ïז"ל (קּדּוׁשיןרּבֹותינּו …≈≈¿≈»¬»ƒִִֵַ

ועיןט"ז.) ּבׁשן ּכנעני עבד ּכיציאת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַּפרׁשּו

עבד הּכתּוב יקרא לא ּכי וטעמם ּכאן. ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשם לֹו אין יׂשראל ּכי לכנעני אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָסתם

ׁשהּכּונה לי נראה הּכתּוב ּופׁשט סתם. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָעבּדּות

‰ÌÈ„·Úהיא ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ïיֹוצאים ׁשאינם ִ…≈≈¿≈»¬»ƒְִֵֶָ

יעבדּו האב מת ואם ׁשנים ׁשׁש ׁשּיעבדּו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעד

יֹוצאה זֹו הרי האדֹון מת אּלא הּבן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָלפני

ׁשׁש: ׁשהתה לא אפּלּו ְֲֲִֵֵָָֹלחרּות

B‡לֹומר ‰ÌÈ„·Úיכּון ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï ְֵַַ…≈≈¿≈»¬»ƒ

אּלא יצא הּז' ׁשּבּׁשנה ּבסמּו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָהאמּורים

האדֹון ׁשּיּׂשאּנה מקֹומּה קנתה י"ד:)ׁשם (ׁשם ְְִֶֶָָָָָָָָָ

ּבמיתת אּלא ׁשנה מאה אחר אפּלּו תצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

וגֹו'. רעה אם אמר ּגמר ולזה ּבגט אֹו ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹהאדֹון

יצּדק ואז יעּודיה הּכתּוב ׁשּיזּכיר עד ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻוקׁשה

יבֹוא ולדברנּו יעדּה. לא אׁשר רעה אם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹלֹומר

באֹומרֹו ּכי נכֹון ˙ˆ‡על ‡Ïהּיעּוד רמז ׁשם ְְִַָ…≈≈ֵַַָָ

אמר זה ¯Ú‰ועל Ì‡לּטעּות חׁש לא ּגם וגֹו' ְֶַַָƒ»»ְַַָָֹ

ׁשהם ּבעבדים ה' רׁשם אׁשר זכּיֹות ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשלל

מּמה ּכי הּיֹובל, ּוׁשנת ׁשביעית ׁשנת ְְְְִִִִִֵַַַַַיציאת

ּבאצּבע הראה ּבזה וגֹו' רעה אם אמר ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּגמר

והֹוסיף מקֹומּה. ׁשּקנתה אמר הּבעל ליעּודי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכי

הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה הּטעּות ט"ולהסיר (ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

הׁשוהי"ב) הרי העברּיה אֹו העברי ְְְֲִִִִִִֵָָָָָאחי

האמּור את לּתן העברי לעבד העברּיה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָהאמה

הכחׁשה זה ּבפרּוׁש ואין ּבעברּיה. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבעברי

ּביּׁשּוב זּולת הלכה לענין רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָלדברי

קראי למסּבר מהם לנּו נתּונה רׁשּות ְְְְְִֵֵֶַָָָָָהּכתּוב

ּכּלן ּכי ההלכֹות מהכחׁשת לבד ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאפן

ּדין ּכי ההלכה ּבאה וכאן להם, ּבאּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָָמּסיני

ּביׂשראל, ולא ּבכנעני אּלא אינֹו ועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשן

ׁשּלא עברי לעבד יׁש זכּות ּכי נראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹוהּטעם

ועין ּבׁשן ּדמייצא אדֹונֹו לֹו לׁשּלם חּיב ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָ

ּומה ּביֹותר ויעלה ּדברים ּוׁשאר וׁשּנֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָעינֹו

מּׁשׁש ׁשנים עבֹור אחר הּדבר ּכׁשּיהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּגם

ּבּסֹוף, הּדבר יהיה ולפעמים עבֹודתֹו ׁשל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשנים

מה עינֹו ּדמי עברי עבד ׁשּיּטל ה' קבע ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלזה

עׂשה לֹו קנּוי ׁשּגּופֹו ּכנעני עבד ּכן ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָּׁשאין

לבחינת הידּועה הּוּתרנּות מנהג האדֹון ְְְְִִִַַַַַָָָָּבֹו

עּתיקין: והּדברים ְְְִִִַַַָָֻהּקדּׁשה,

d„ÚÈח) ‡Ï ¯L‡.'B‚Âטעם‡Ïּבאל"ף ¬∆…¿»»¿ַַ…ְֶָ

ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ּבוא"ו, ְְְְִִֵֶֶַָָָּוקרי

י"ט.) ודרׁשּוה(קּדּוׁשין לרצֹונּה אּלא יעּוד ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

ולזה לרצֹונּה, ׁשּצרי יעדּה מּתבת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבקּדּוׁשין

אמר מּמּנּו הּבא עּכּוב È�ÈÚaּכנגד ‰Ú¯ Ì‡ ְִִֶֶֶַַָָƒ»»¿≈≈

,‰È�„‡ּתתרּצה לא אם מּצּדּה הּבא עּכּוב ּוכנגד ¬…∆»ְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

אמר d„ÚÈּבּדבר ‡Ï ¯L‡הּדבר היה לא ּכי ַַָָָ¬∆…¿»»ִַָָָָֹ

ואֹומרֹו מעּכבת. מהּנה אחת dcÙ‰Âמּדעּתּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ¿∆¿»

מּפדיֹונּה ּומגרעת ּבפדיֹון ׁשּיׁשנה הּוא אז ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפרּוׁש

לצאת מציאּות אין יעדּה אם זה זּולת ְְֲִִֵֵֶַָָָָאבל

ְִַַּכּנזּכר:

.È¯Î� ÌÚÏיכֹול ּכי ל ׁשאמרּתי הגם ּפרּוׁש ¿«»¿ƒְְֲִִֵֶַַָָ

יכֹול נכרי לעם לא ּבּתֹו, למּכר ְְְִִִִַָָֹֹאיׁש

ּבּה ּובגד הּדבר עׂשה ׁשּכבר הגם ְְְֲֶַַַָָָָָָָָָלמכרּה

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

(ä)ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−
:éLôç àöà àì éða-úàå§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ החיים.הּׁשפחה∑‡˙ אור ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)Bà úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−
:íìòì Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לבית ∆»¡…ƒְְְִִִֵֵֶָָָ
לֹו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑:לֹומר ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול (דברים ְֶָ∆«∆∆∆«¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּובּד ּבאזנֹו מה"ונתּתה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ּבּמזּוזה. ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, כב)ּמזּוזה ‡B�Ê.(קידושין ˙‡ ÂÈ�„‡ Úˆ¯Â∑:לֹומר ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ְְְֶֶַָָָֻֻ¿»«¬…»∆»¿ְְְִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" יד)"אזן" מה(ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, זּכאי:(מכילתא)ּלהּלן ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע', וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'אזן
(רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור קׁשר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר:

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּוא: כה)ּברּו לי(ויקרא "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ÌÏÚÏ.ּבני B„·ÚÂ∑ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ«¬»¿…»

לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? מּגיד(ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מפלג ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה .ׁשחמּׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין אמרּת:(מכילתא. סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לסימני אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹקל

¯È�Baה ˙È ‡�ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï È�a ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו dp·¯˜ÈÂ ‡i�ic Ì„˜Ï d�Ba¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
d�Ba¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d�„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

˙Bt˜ז ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e�˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נפׁש לֹו נֹותנים זכה מעׂשיו ּכפי האדם ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָּכן

הּנה ּכאן, עד וכּו' יתיר זכה וכּו' יתיר ְְִֵֵֵַַָָָָָָזכה

הּנקראת הּנׁשמה קֹונה מעׂשיו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאמצעּות

ּוכ אמתאּׁשה חכמי ׁשּקראּוה מצינּו כן מֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ

ו') ּתּקּון אמר(תקו"ז ‡M‰ולזה ÏÚa Ì‡הּוא ְִֶַָָƒ««ƒ»

ּכּנזּכר ‡BzLׁשּקנאּה ‰‡ˆÈÂאחרי אפּלּו ּפרּוׁש ְְִֶַַָָ¿»¿»ƒ¿ֲֲִֵֵַ

ונׁשאר עּמֹו עֹודּנה כן ּפי על אף אׁשּתֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָיציאת

מּמעׂשה ּולמד וצא מֹותֹו, אחרי אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַחי

ׁשּבת ּבמּסכת קּפּולאי(קנ"ב:)ׁשהּובא הנהּו ׁשל ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

לאחר מדּבר ׁשהיה וכּו' ּגברא ּבהּו נחר ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָוכּו'

ז"ל אֹומרם הּוא וזה י"ח.)מֹותֹו, צּדיקים(ּברכֹות ְְְִִֶַָָ

חּיים: קרּויים ְְִִִַָָּבמיתתם

„BÚּבאֹומרֹו ‡M‰יכּון ÏÚa Ì‡לֹוּמר הּוא ְְְֵַƒ««ƒ»ַ

מחׁשבֹותיו ּכל אׁשר אדם הּוא ְְֲִֶַָָָָאם

מאכלֹו ואפּלּו הּזה ּבעֹולם וטרחֹו ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָויגיעֹותיו

ּדר על הּנׁשמה ּבׁשביל אּלא אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשקהּו

י"ג)אֹומרֹו נפׁשֹו(מׁשלי לׂשבע אכל צדיק ְְְְִִֵֵַַַֹ

אּׁשה ּבעל יּקרא ּכזה אדם הרּוחנּיּות ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָלהגּדיל

ּולפרנס לזּון אׁשּתֹו ּבׁשביל ׁשּטֹורח הּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכּבעל

עֹוׂשה האיׁש זה ּכן רצֹונּה ּולמּלאֹות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָּולכלּכל

מעין ונעׂשה נזּדּכ ׁשהחמר ּכזה אדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנפׁשֹו

לדּור לסּבל נפׁשֹו ּתּוכל זה ּבמציאּות ְְְִִִֶַַַָָֹהּצּורה

יציאתּה: אחר אפּלּו ּבמחּצתֹו ְְֲִִִִִַַָָָעּמֹו

B¯ÓB‡Â‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ�„‡ Ì‡ּפרּוׁש וגֹו'. ¿¿ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְֵ

האמּור אפן על אּׁשה ּבעל אינֹו ִִֵֶַַַָָָֹאם

ּתמצא ּכי הּׁשמים מן לֹו הקנּו אּׁשה ְְֲִִִִִִַַָָָָאבל

ּבסֹוד טהֹורה לנׁשמה ׁשּזֹוכים אדם ּבני ְְְְִִֵֶַָָָָָָּכּמה

הּצּדיק, אביו מּצד יצירה ּבׁשעת ÏÈÂ„‰הּזּוּוג ְְִִִִִִַַַַַָָ¿»¿»

˙B�· B‡ ÌÈ�· BÏאֹומרם ּדר על (ב"רּפרּוׁש »ƒ»ְֵֶֶַָ

ּגםפ"ל) וכּו', צּדיקים ׁשל ּתֹולדֹותיהם ְְִִִֵֶֶַַַעּקר

מלא נֹולד יהיה טֹובים מעׂשים ידי על ְְְֲִִִִֵֶַַַַָּכי

ז"ל ּכאֹומרם פ"ד)טֹוב מצוה(אבֹות העֹוׂשה ְְְִֶָָָָ

הּוא וכן כּו', אחד ּפרקליט לֹו קנה ְְְִֵֶַַַָָָאחת

לזה הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר היטב ּבאר ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמפרׁש

·�B˙אמר B‡ ÌÈ�· BÏ ‰„ÏÈÂהּבנים ּבחינת ַָ¿»¿»»ƒ»ְִִַַָ

ּובחינת ּגדֹול, ּבהתעּצמּות הּנעׂשים מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵַַַַָהם

ּכזה אדם מּבנים, למּטה מדרגה היא ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות

‰È�„‡Ï ‰È‰z ‰È„ÏÈÂ ‰M‡‰ּׁשּזכה מה לׁשלל »ƒ»ƒ»∆»ƒ¿∆«…∆»ְִֶַָָֹ

התעּצמּותֹו ּבאמצעּות האּׁשה קנה אׁשר ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָהאיׁש

כן לא ּתמיד עּמֹו להיֹות האּׁשה ּבעל ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹונעׂשה

לא ּכזה אדם ּכי לאדניה ּתהיה אּלא זה ְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהּוא

מּמּנּו. ּתּפרד לא ׁשּבזה ּבעלּה להיֹות ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹקנאּה

ׁשּיהיה ּכדי ּגּופֹו זּכ לא זה ב' לפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹּגם

ּתהיה ולזה הּנׁשמה מּמּנּו ּתּפרד ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹראּוי

Èˆ‡לאדניה, ‡e‰Âיציאתֹו ּובעת ּפרּוׁש וגֹו' ֶַָֹ¿≈≈ְְְִֵֵָ

זכּיֹותיו ּפרּוׁש בגּפֹו יצא הּתחּיה ּבעת ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמהּקבר

ּבהעּדר הּתחּיה מּמּנּו ּתׁשלל ולא לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֻׁשּיׁש

האמּור: ַָָָָהּדבר

Ì‡Âה) B¯ÓB‡Â.'B‚Â „·Ú‰ ¯Ó‡È ¯Ó‡ ¿¿¿ƒ»……«»∆∆¿
יׂשראל העבד עבֹודת הּכתּוב הֹודיע ְֲִִֵֶֶַַַָָָָּכאן

ׁשאפסּו אחר ואף קֹונֹו לעבֹודת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָהּמתלהב

וזהּו האדֹון, לעבד ּתאוה מתאּוה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹּכחֹותיו

È�aאֹומרֹו ˙‡Â ÈzL‡ ˙‡ È�„‡ ˙‡ Èz·‰‡ ְ»«¿ƒ∆¬…ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»»

והּמצוֹות הּנׁשמה הּזהׁשהם ּבעֹולם ׁשעֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכמתים לחפׁשי הּזה מהעֹולם לצאת רֹוצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו

לאיׁש ּבהאדֹון, והּתאוה החׁשק על יֹורה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָוזה

וימּלא ה' עבד יּקרא לֹו ּכי האדֹון מבטיח ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכזה
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ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה ‰ÌÈ„·Ú.נערּות, ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשןּכיציאת ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ
לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועין,
"ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹונֹותן

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל עברּיהיּמכר אף ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוצאה
יֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי לֹומר: ּתלמּוד – אברים? ּבראׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא

איברים ּבראׁשי יֹוצא אינֹו הּוא אף אברים, החיים.ּבראׁשי אור ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ç)íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð̈§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È�„‡ È�ÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, קּדּוׁשיןלֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.אחרים מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה ׁשּמגרעיּתן לּה? ׁשּנֹותן מקֹום הּוא ּומה ֲִֵ¿∆¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּפדיֹונּה

הּמנהׁשנים, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ÏLÓÈ.ועׂשתה ‡Ï È¯Î� ÌÚÏ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿«»¿ƒ…ƒ¿…

d¯ÎÓÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי יח)ׁשאינֹו לקּים∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָֹֹ
לזה ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד, מצות החיים.ּבּה אור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

dÏח dÓÈ˜Èc d�Ba¯ È�ÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
d�BaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי עּתה לא א לֹו נתּת לּבֹו ּתאות ֲֲִִַַַַַַָָָָֹּתאותֹו

אּלא ּבעֹולם עֹוד לֹו אין ÌÏBÚÏעּתה B„·ÚÂ ֵֶַָָָָ«¬»¿»

להיֹות מהּמלאכים ה' ּבֹו יבחר הּבא ְְְְִִִֵַַַַָָָלעֹולם

ׁשּקראֹו למׁשה היה ׁשּכן ּומצינּו נאמן לעבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָלֹו

ה')ה' ל"ד לחיֹות(ּדברים ׁשּנתאּוה ה' עבד ְְְִִִֶֶֶַָָ

מצוֹותיו ּולקּים ה' לעבד יׂשראל לארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלּכנס

י"ד.) הּכתּוב(סֹוטה ּׁשאמר וגֹו'Úˆ¯Âּומה ֶַַַָָָ¿»«ְ

Úˆ¯naמאֹות ד' מרצע ּבחׁשּבֹון ּתמצא ««¿≈«ְְְְִֵֵֶַַָ

הּזהר ּבספר ּכּכתּוב הּכּסּוף קכ"ג:)עֹולמֹות .(ח"א ְִֵֶַַַַָָֹ

ÌÏÚÏואֹומרֹו B„·ÚÂּכאּלּו עליו יחׁשב ּפרּוׁש ְְ«¬»¿…»ְְִֵַָָֹ

הּקדׁש עבֹודת ּבּה ועבד עֹולם ימי ּכל ְְֲֵֶַַַַָָָָֹחי

רמז עֹוד וכּו'. טֹובה ידּועÌÏÚÏמחׁשבה סֹוד ְְַַָָָָ¿…»ַָ

קדֹוׁש: ּדעת ְְֵַַָליֹודעי

kÓÈ¯.ז) ÈÎÂ,ּבּקֹונה ולא ּבּמֹוכר הּדבר הלּביׁש ¿ƒƒ¿…ְְִִֵֶַַַָָֹ

מאביה אּלא לקנֹותּה מציאּות אין זֹו ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָָָלֹומר

ּדין ּבית אין ּגם עצמּה ידי על נמּכרת אינּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכי

אֹותּה וא"ו(מכילּתא),מֹוכרין ּבתֹוספת ואֹומרֹו ְְְְְְִִֶֶָָָ

לזּכֹות לֹו הּנתּונה רׁשּות מּלבד ּכי ְְְְִִִַַַָלֹומר

ּבּה הּוא זֹוכה עֹוד ּבהם נקנית ׁשהיא ְְִִִֵֶֶֶֶָָָּבקּדּוׁשיה

לאמה: ְְְָָָָלמכרּה

.Bza ˙‡ LÈ‡ז"ל כ"ג.)אמרּו סֹוטה (מכילּתא, ƒ∆ƒְְְִָָָ

ּבּתּה. את ּתמּכר ׁשּלא אּׁשה להֹוציא ְְִִִִִֶֶָָֹֹאיׁש

ּתבת ז"ל‡˙ואֹומרֹו אֹומרם ּדר על ּתתּפרׁש ְְֵַ∆ְְִֵֶֶַָָ

האּׁשה.(מכילּתא) ולא עצמֹו למּכר רּׁשאי האיׁש ְְְְְִִִִַַַָָָָֹֹ

אֹומרֹו ‡LÈוהּוא ¯kÓÈ ÈÎÂעצמֹו את ּפרּוׁש ְְ¿ƒƒ¿…ƒְֵֶַ

ּבּתֹו איׁש ימּכר ּכי אֹומר היה ואם ּבּתֹו, ְְְִִִִִִֵָָֹועֹוד

ּכּנזּכר: ולא ּבּתֹו מכר אּלא נׁשמע היה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלא

.‰Ó‡Ïקּדּוׁשין ּבמּסכת אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿»»ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

אי(ד'.) הּבת לאביהׁשאפּלּו יׁש לֹונית ְְֲִִִֵֶַַַָָ

אֹומרֹו והּוא למכרּה. הגםÓ‡Ï‰רׁשּות ּפרּוׁש ְְְְְָָ¿»»ֲֵַ

אֹו לאמה. ׁשראּויה ּכל להּנׂשא ראּויה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָׁשאינּה

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ד)ירצה ּדבּכּורים (ּתֹוספּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ

לא יּמכרּו לא והאנּדרֹוגינּוס הּטמטּום ְְְְְִִִַַָָֹֹֻּכי

ולזה העברּיה. אמה ולא עברי עבד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹממּכרת

ולאÓ‡Ï‰אמר אמה ּברּורה היא אם ּפרּוׁש ַָ¿»»ְְִִֵָָָֹ

ואנּדרֹוגינּוס: ְְְְִַֻטמטּום

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ïז"ל (קּדּוׁשיןרּבֹותינּו …≈≈¿≈»¬»ƒִִֵַ

ועיןט"ז.) ּבׁשן ּכנעני עבד ּכיציאת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַּפרׁשּו

עבד הּכתּוב יקרא לא ּכי וטעמם ּכאן. ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשם לֹו אין יׂשראל ּכי לכנעני אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָסתם

ׁשהּכּונה לי נראה הּכתּוב ּופׁשט סתם. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָעבּדּות

‰ÌÈ„·Úהיא ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ïיֹוצאים ׁשאינם ִ…≈≈¿≈»¬»ƒְִֵֶָ

יעבדּו האב מת ואם ׁשנים ׁשׁש ׁשּיעבדּו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעד

יֹוצאה זֹו הרי האדֹון מת אּלא הּבן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָלפני

ׁשׁש: ׁשהתה לא אפּלּו ְֲֲִֵֵָָֹלחרּות

B‡לֹומר ‰ÌÈ„·Úיכּון ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï ְֵַַ…≈≈¿≈»¬»ƒ

אּלא יצא הּז' ׁשּבּׁשנה ּבסמּו ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָהאמּורים

האדֹון ׁשּיּׂשאּנה מקֹומּה קנתה י"ד:)ׁשם (ׁשם ְְִֶֶָָָָָָָָָ

ּבמיתת אּלא ׁשנה מאה אחר אפּלּו תצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

וגֹו'. רעה אם אמר ּגמר ולזה ּבגט אֹו ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹהאדֹון

יצּדק ואז יעּודיה הּכתּוב ׁשּיזּכיר עד ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻוקׁשה

יבֹוא ולדברנּו יעדּה. לא אׁשר רעה אם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹלֹומר

באֹומרֹו ּכי נכֹון ˙ˆ‡על ‡Ïהּיעּוד רמז ׁשם ְְִַָ…≈≈ֵַַָָ

אמר זה ¯Ú‰ועל Ì‡לּטעּות חׁש לא ּגם וגֹו' ְֶַַָƒ»»ְַַָָֹ

ׁשהם ּבעבדים ה' רׁשם אׁשר זכּיֹות ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשלל

מּמה ּכי הּיֹובל, ּוׁשנת ׁשביעית ׁשנת ְְְְִִִִִֵַַַַַיציאת

ּבאצּבע הראה ּבזה וגֹו' רעה אם אמר ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּׁשּגמר

והֹוסיף מקֹומּה. ׁשּקנתה אמר הּבעל ליעּודי ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכי

הּכתּוב ׁשאמר ּבּמה הּטעּות ט"ולהסיר (ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָָָ

הׁשוהי"ב) הרי העברּיה אֹו העברי ְְְֲִִִִִִֵָָָָָאחי

האמּור את לּתן העברי לעבד העברּיה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָהאמה

הכחׁשה זה ּבפרּוׁש ואין ּבעברּיה. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבעברי

ּביּׁשּוב זּולת הלכה לענין רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָלדברי

קראי למסּבר מהם לנּו נתּונה רׁשּות ְְְְְִֵֵֶַָָָָָהּכתּוב

ּכּלן ּכי ההלכֹות מהכחׁשת לבד ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאפן

ּדין ּכי ההלכה ּבאה וכאן להם, ּבאּו ְֲִִִִֶַַָָָָָָָמּסיני

ּביׂשראל, ולא ּבכנעני אּלא אינֹו ועין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשן

ׁשּלא עברי לעבד יׁש זכּות ּכי נראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹוהּטעם

ועין ּבׁשן ּדמייצא אדֹונֹו לֹו לׁשּלם חּיב ּכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָ

ּומה ּביֹותר ויעלה ּדברים ּוׁשאר וׁשּנֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָעינֹו

מּׁשׁש ׁשנים עבֹור אחר הּדבר ּכׁשּיהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּגם

ּבּסֹוף, הּדבר יהיה ולפעמים עבֹודתֹו ׁשל ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשנים

מה עינֹו ּדמי עברי עבד ׁשּיּטל ה' קבע ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלזה

עׂשה לֹו קנּוי ׁשּגּופֹו ּכנעני עבד ּכן ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָּׁשאין

לבחינת הידּועה הּוּתרנּות מנהג האדֹון ְְְְִִִַַַַַָָָָּבֹו

עּתיקין: והּדברים ְְְִִִַַַָָֻהּקדּׁשה,

d„ÚÈח) ‡Ï ¯L‡.'B‚Âטעם‡Ïּבאל"ף ¬∆…¿»»¿ַַ…ְֶָ

ז"ל אֹומרם ּדר על יתּבאר ּבוא"ו, ְְְְִִֵֶֶַָָָּוקרי

י"ט.) ודרׁשּוה(קּדּוׁשין לרצֹונּה אּלא יעּוד ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

ולזה לרצֹונּה, ׁשּצרי יעדּה מּתבת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבקּדּוׁשין

אמר מּמּנּו הּבא עּכּוב È�ÈÚaּכנגד ‰Ú¯ Ì‡ ְִִֶֶֶַַָָƒ»»¿≈≈

,‰È�„‡ּתתרּצה לא אם מּצּדּה הּבא עּכּוב ּוכנגד ¬…∆»ְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

אמר d„ÚÈּבּדבר ‡Ï ¯L‡הּדבר היה לא ּכי ַַָָָ¬∆…¿»»ִַָָָָֹ

ואֹומרֹו מעּכבת. מהּנה אחת dcÙ‰Âמּדעּתּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ¿∆¿»

מּפדיֹונּה ּומגרעת ּבפדיֹון ׁשּיׁשנה הּוא אז ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּפרּוׁש

לצאת מציאּות אין יעדּה אם זה זּולת ְְֲִִֵֵֶַָָָָאבל

ְִַַּכּנזּכר:

.È¯Î� ÌÚÏיכֹול ּכי ל ׁשאמרּתי הגם ּפרּוׁש ¿«»¿ƒְְֲִִֵֶַַָָ

יכֹול נכרי לעם לא ּבּתֹו, למּכר ְְְִִִִַָָֹֹאיׁש

ּבּה ּובגד הּדבר עׂשה ׁשּכבר הגם ְְְֲֶַַַָָָָָָָָָלמכרּה
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i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ‡LÈ.ּכּמה ‰kÓ «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ּבלא(ויקרא הּכאה אני ׁשֹומע יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש »≈ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נאמר: ולא איׁש", "מּכה נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמיתה?
ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי יּכה"ואיׁש "ּכי לֹומר: ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

והרג ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש יהאּכל ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע?(שם)חּיב, נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: החיים.(מכילתא)ּתלמּוד אור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

‡˙˜ÏË‡יב dpÏË˜ÈÂ L�‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈
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יאׁשּיה ר' ּכמאמר מזֹונֹותיה אּלּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹׁשארּה

הּוא ועֹונתּה ּכמׁשמעֹו, ּכסּותּה ְְְְְְִַָָָָָ(מכילּתא),

הם אּלּו ּדברים וג' ּבּצר, אֹותּה עֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה

זּולתם. לחיֹות יכֹולה ואי הּמכרחים ְְְְְִִִֵַָָָָָֻּדברים

עֹוד ‡l‰ואמר LÏL Ì‡Âּכסּותּה ׁשארּה ּפרּוׁש ְַָ¿ƒ¿»≈∆ְְֵֵָָ

מהם. ּגרּועה ותהיה לּה יעׂשה לא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹועֹונתּה

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂלא ּבידם יהיה ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ¿»¿»ƒ»ְְֲִֵֶֶַָָֹֹ

לדבר יכספּו לא ואפּלּו מצוֹות ולא ְְְְְֲִִִִַַָֹֹּתֹורה

אֹומרֹו והּוא ÛÒk,הּגאּולה ÔÈ‡יּסּוריה ּכי ְְְַָ≈»∆ִִֶָ

לפדיֹונּה: ְְְִִַָיסּפיקּו

B‡הּדר זה על הּפרׁשה ‡LÈּתרמז ¯kÓÈ ÈÎÂ ְִֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒƒ¿…ƒ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש Bzaזה אּמה‡˙ ֶַָָ∆ƒָֻ

עברּוÓ‡Ï‰הּקדֹוׁשה, ׁשּכבר להיֹות ּפרּוׁש ְַָ¿»»ְְְִֵֶָָ

כּו' ּבבל ּגלּות מצרים ּגלּות יׂשראל על ְְִִִֵֶַַָָָָָֻּגלּיֹות

אחת לאּמה אּלא יׂשראל נׁשּתעּבדּו לא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻֻוכּלם

על עבּדּות ׁשם קריאת סֹובב זה ּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָואין

עּתהיׂשר ּבֹו ׁשאנּו החל ּבגלּות אבל אל, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מקֹום ּבכל אּמֹות ע' לכל יׂשראל ְְְְְְִִִֵַָָָָֻמׁשּתעּבדים

אחד וכל וׁשפל הּוא ּבזּוי עברי ׁשם ְְְֲִִֵֶֶָָָָָאׁשר

ינּסה זה ודבר לּקּוטי ּבתר לּקּוטי וחֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבֹוזז

והּוא מבהק וסימן ּגדֹול ּבנּסיֹון ּבהם ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻויסּמן

ׁשםÓ‡Ï‰אֹומרֹו קנתה זה ּבגלּות אּמתנּו ּכי ְ¿»»ְְִֵֵֶָָָָֻ

נפׁשנּו ּופדיֹון ּגאּולתנּו ּבבֹוא ּגם ּומעּתה ְְְְִֵֵֵַַַָָָָאמה

אמר לכן עבּדּות, ׁשם האּמה קנתה ְְְֵֵַַָָָָָָָֻּכבר

האּמה ּגאּולת ּכי הבטחה הּוא ּברּו ְְִַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁש

מּמצרים ה' הֹוציאנּו אׁשר ּכדר ּתהיה לא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹהּלז

ּבפרסּום מפלגים ּבניסים אּלא עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָֻמּבית

אֹומרֹו והּוא העֹולם, kˆ‡˙ּבכל ‡ˆ˙ ‡Ï ְְְָָָ…≈≈¿≈

ÌÈ„·Ú‰ּבּתֹורה ב')הרמּוזים כ' מּבית(לעיל »¬»ƒְְִִֵֵַָָ

אּלא ּפלאיו ה' הפליא לא ׁשאז וגֹו' ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹעבדים

מלכים והיּו העֹולם ּבכל ואז אחת, ְְְְְִַַָָָָָָָֻּבאּמה

ארץ מלכי ּכל ויׁשּתחוּו וגֹו' וׂשרֹותיהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאמני

יׁשעי' ּבספר ¯Ú‰ואֹומרֹו(מ"ט.)ּכּכתּוב Ì‡ ְְְְְֵֶַַָָƒ»»

ּתׁשּתּנה ּכי הּזהר מאמר ּפי על יתּבאר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

מעׂשיהם ּבאמצעּות ּתהיה אם יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּגאּולת

הּסתּום, קץ הׁשלמת לצד ּתהיה לאם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָהּטֹובים

יבֹוא יׂשראל הכנת ּבאמצעּות ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכי

ארצה מּצב אׁש ּבעּמּוד ה' מלא ְְְֵֵַַַַַָָֻהּגֹואל

לא ויׂשראל הּקץ לצד ואם ּבּׁשמימה, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹוראׁשֹו

נאמר עליו לֹו ט')ראּויים על(זכריה ורכב עני ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

לצד הּגֹואל ּביאת ּכנגד אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַחמֹור,

לֹו ראּויים יׂשראל ׁשאין הגם ¯Ú‰הּקץ Ì‡ ְְֲִִֵֵֵֶַַָƒ»»

אדניה ּבעיני רעה ּתהיה אם אפּלּו ּפרּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹוגֹו'

ליעדּה קצב אׁשר הּקץ ּבאל"ףÏÂ‡ּכׁשּיּגיע ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ¿…ְֶָ

אף רעה היא ּכי ליעּודיו ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָירצה

כן ּפי עלdcÙ‰Âעל לּה יּׂשג הּפדיֹון ּפרּוׁש ִֵַ¿∆¿»ְִֵַַַָֻ

לא אם ּכדר הּדבר יהיה לא אבל ּפנים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ואמר הּגאּולה. ּבעת רעה �È¯Îּתהיה ÌÚÏ ְְְְִֵֶַַָָָָ¿«»¿ƒ

לעם הּמכר יהיה לצמיתּות לא ּכי ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹוגֹו'

הּכתּוב ּכמאמר ּבּה ׁשּיבּגד הגם (אּיֹובנכרי ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹ

הּגאּולהכ"ח) ּביאת ּוכנגד .לחׁש ׂשם ְְִֵֶֶֶַַַָָקץ

אמר והכׁשרתם הּטֹובים מעׂשיהם Ì‡Âלצד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ¿ƒ

‰p„ÚÈÈ B�·Ïאֹומרם ּדר י'.)על ּכׁשּיׂשראל(ב"ב ƒ¿ƒ»∆»ְְְִֵֶֶֶַָָ

הּכּונה ּבנים, נקראּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶַַָָָָעֹוׂשים

הּגאּולה ּבעת ה' ייעדּנה אׁשר יעּודים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם

ּבנים ּבמדרגת היֹותם לצד ËtLÓkּתהיה Ê‡ ְְְְֱִִֵֶַַַָָ»¿ƒ¿«

˙B�a‰יׂשראל ׁשעׁשּוע הפלגת יּגיד זה ּדבר «»ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

נׁשמֹות הם ּבנֹות ּפרּוׁש הּגֹואל ְְֵֵֵַָָּבבֹוא

ּבנֹות הּנקראים עדן ּבגן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמׁשּתעׁשעים

ּדֹודי הּמֹור צרֹור להם ׁשּקצב ּומׁשּפט ְְְִִִֶֶַַַָָָָירּוׁשלים

מחיתם הּוא וזה יתּבר אֹורֹו להם להּגלֹות ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלי

ּכּמׁשּפט ּכי ה' אמר מאוים ותכלית ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָוׁשעׁשּועם

ּבעֹולם ּבעֹודם הּגֹואל ּבביאת להם יעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּזה

הּצּדיקים ּכל על ׁשכינתֹו אֹור ה' יגּלה ְְִִִֶֶַַַַַָָהּזה

ּכמׁשּפט ּבתמידּות וגֹו' אלי זה ּכּלם ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֻויאמרּו

ַָהּבנֹות:

.'B‚Â ˙¯Á‡ Ì‡ B¯ÓB‡Âלהתנֹות הּכתּוב ּבא ¿¿ƒ«∆∆¿ְְַַָָ

רעה ׁשהיא זמן ּבין ל חּלקּתי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאימתי

ׁשאם ּבזמן אּלא ּבנֹו ּבמדרגת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלזמן

למעלה ׁשּפרׁשנּוה ּדר על לֹו יּקח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאחרת

d˙�BÚÂ d˙eÒk d¯‡Lהּיׂשראלית הּבת ׁשל ¿≈»¿»¿»»ְִִֵֶַַַָ

,Ú¯‚È ‡Ïאבל ׁשחּלקּתי הּוא LÏLּבזה Ì‡ …ƒ¿»ְֲִִֶֶַָָƒ¿»

‰l‡'וגֹוÌpÁ ‰‡ˆÈÂצּדיקים אינם אפּלּו ּפרּוׁש ≈∆ְ¿»¿»ƒ»ֲִִִֵֵַָ

זמן קדם אפּלּו יצאּו ּפדּות יֹום אל ְְְְֲִִֵֶֶַֹֹלכסף

אׁשר יּסּורין ּבזכּות יֹוצאים הם והרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהּגלּות

למדרגת הם וׁשוים הּדברים ג' ּבמחסֹור ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָקּבלּו

ֵּבן:

ÓÂ˙.יב) LÈ‡ ‰kÓׁשּתהיה צרי אין ּפרּוׁש «≈ƒ»≈ְִִֵֵֶֶָ

עצמּה ההּכאה ּבׁשעת ׁשּתאמרהּמיתה ּכמֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּמֹוציא יחנקּנּו אֹו יׂשרפּנּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַׁשּיׁשחטּנּו

אחר מת אפּלּו אּלא מּמׁש ּבידֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשמתֹו

מחליֹו עמד ּכן אם אּלא חּיב ההּכאה ּבכח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכ

י"ט)ּדכתיב מׁשמיענּו(ּפסּוק וחּדּוׁש יקּום. אם ְְְִִִִִֵַָָ

חּיב ׁשאינֹו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּכן הּדין ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבפרק ּכדתניא ּבידֹו מת אם ּדוקא אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלגלֹות

ׁשאחזֹו ע'.)מי רב(ּגּטין אֹו ׁשנים ּבֹו ׁשחט ְֲִִִֶַַָָֹ

ׁשּמא ּדחיׁשינן מּׁשּום ּגֹולה אינֹו זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשנים

מיתתֹו וקרב ּפרּכס הּוא אֹו ּבלּבלּתּו ְְְְִִִֵֵֵַַָָהרּוח

ּבהֹורג ּדוקא ּכי הּתֹוספֹות וכתבּו ּכאן, עד ְְְְְִֵַַַָָָָוכּו'

ּדכתיב ּתליא ּדבהכי זה ּדין ּדנים אנּו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשֹוגג

וּימת עליו כ"ג)וּיּפל ל"ה ליה(ּבּמדּבר מׁשמע ְְִֵֵַַַַַָָָָָֹ

מת לא אפּלּו חּיב ׁשּבמזיד ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹלאלּתר

ּכאן, עד לגלּות מיתה ּבין חּלּוק יׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָלאלּתר

ּבמזיד ּבאֹומרֹו ׁשּדּיקנּו ּדברנּו ‡LÈוהם ‰kÓ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ«≈ƒ

˙ÓÂאפּלּו לֹומר וגֹו' איׁש הֹורג אמר ולא »≈ְְֲִֵַַָֹ

ּדקּדק ּובׁשֹוגג ימים ּכּמה אחר ּומת עּתה ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהרגֹו

B„ÈÏלֹומר ‰p‡וכן מּמׁש, ּבידֹו ׁשהרגֹו ּפרּוׁש ַƒ»¿»ְְֲֵֵֶַָָָ

רֹוצח, מהלכֹות ּבפ"ה רמּב"ם מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמׁשמע

ׁשם יעּין מחּלק ׁשאינֹו הראב"ד ּדעת כן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻולא

ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום נראים ּדבריו ואין ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹּדבריו,

הּפֹוסקים: ּפלּפּול מקֹום ּכאן ְְְְִִֵַָואין

.˙ÓeÈ ˙BÓמּכה ּובדין זה ּבדין הּכפל טעם »ְְִִֶֶֶֶַַַַ

ּובהּכאת איׁש ּובגנבת יֹולדיו ְְְְִִֵֵַַַָָָּומקּלל

הּׁשֹופט הּוא ה' מׁשּפטי ּכי ּדע וכּדֹומה. ְְְְִִֵֵֶַַַַעבּדֹו

ׁשּבחר אּלא רׁשעה לעֹוׂשי להמית העֹולם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

הרׁשּומים להמית ארץ לׁשֹופטי מהם קצת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָלתת

לנּו נגלּו מהם רּבים לטעמים ה' ְְְִִִִֵֶַַָָּבתֹורת

הּוא יׁשּפט וכהּנה וכהּנה הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹמהתּבֹוננּות

ּכּפּור יֹום ּומחּלל נּדה ּכבֹועל למעלה ְְְְִִֵֵַַָָָָהאדֹון

לפּגע מלאכֹו יׁשלח הּוא וכּדֹומה חלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכאֹוכל

הּכתּוב אמר ולזה ÓeÈ˙ּבֹו, ˙BÓאֹותֹו ּפרּוׁש ְֶַַָָָ»ֵ

ּב מותׁשהּוא ּבן ּכי ידכם על יּומת מות ן ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ז"ל אמרּו ולזה מּכם. יּומת ׁשּלא הגם ְְֲִֶֶֶַַָָֹהּוא

ל'.) לא(ּכתּבֹות ּדינם הּדּינים, ׁשּיּבטלּו הגם ְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

ּבדין ולזה לעֹולם, הּׁשֹופט ויׁשּפטהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָּבטל

וגם אמר ּבבעליו והּועד אדם ׁשּנגח ְְְִֶַַַַָָָָָָׁשֹור

ּבידי אּלא מיתה אין ׁשם ּכי יּומת ְִִִֵֵֶַָָָָָּבעליו

ז"ל ּכאֹומרם ּדין לבית מסרֹו ולא ְְְְְִִֵַָָָֹׁשמים

ז"ל(מכילּתא) ורּבֹותינּו ׁשמים. ּבידי (ב"מיּומת ְְְִִִֵֵַַַָָ

ּדבר:ל"א:) ּבזה עֹוד ְֶָָָָאמרּו

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

i"yx£‰p„ÚÈÈ B�·ÏŒÌ‡Â∑.ּתחּתיוהאדֹון קם ּבנֹו ׁשאף קּדּוׁשיןמלּמד לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּבדמי'!אחרים, אבי ׁשּקּבל ּבּכסף לי מיעדת אּת 'הרי לּה: אֹומר ‰B�a˙.אּלא ËtLÓk∑ּכסּות ׁשאר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿ƒ¿««»ְְֵ

החיים.ועֹונה אור ְָ

(é):òøâé àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«
i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.Ú¯‚È ‡Ï d˙�ÚÂ d˙eÒk d¯‡L∑האמה ּכברמן לֹו ∑d¯‡L.ׁשּיעד ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»¿»¿…»»…ƒ¿»ְִִֵֶָָָָ¿≈»

מז)מזֹונֹות .ּתׁשמיׁש∑d˙�Ú.ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ְ¿»ְְַָ…»»ְִַ

(àé)ìL-íàå:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑אחת הּׁשלׁש?אם הן ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה לבנֹו,מּׁשלׁש אֹו לֹו ייעדּנה ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ÌpÁ.אֹו ‰‡ˆÈÂ∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ¿»¿»ƒ»

עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין ׁשּתצא ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה מּמה יֹותר לזֹו יציאה לּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹרּבה
סימנין, ׁשּנאמר:ׁשּתביא ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו טו)ואם ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", מכילתא)ׁשׁש ד. אינֹו(קידושין אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹומר

לחלק הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", החיים."ויצאה אור ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

Ï‡¯NÈט ˙�a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«

d˙eÒkי d�eiÊ dÏ ·qÈ ‡z�¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:Ú�Ó˙È ‡Ï d˙�BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹו והּוא ממּכר, ממּכרֹו אין Ï‡ּומכרּה ְְְְְִִֵָָָָ…

ÏLÓÈ'וגֹוB„‚·a.ּומקנה קֹונה זכּות ּופקע וגֹו' ƒ¿…ְ¿ƒ¿ְְְֶֶַַָ

אֹומרם ּדר על ירצה י"ט:)עֹוד ׁשּיׁש(ׁשם ְְִֵֶֶֶֶַָָ

ּגדֹול לכהן אלמנה לפסּולים ּבּתֹו למּכר ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹלאב

אֹומרֹו והּוא �È¯Îכּו', ÌÚÏנכרי לעם ּפרּוׁש ְְ¿«»¿ƒְְִֵַָ

והּוא לּה נכרי איׁש אבל ימׁשל ׁשּלא ְְְֲִִִֶָָָֹֹהּוא

רּׁשאי: נכרי ׁשאינֹו ְִֵֵֶַַַָמעם

B�·Ï.ט) Ì‡Âויחּפץ הּוא יעדּה לא ּפרּוׁש ¿ƒƒ¿ְְְֵַָָֹֹ

ליעדה, יכֹול ּכי הּכתּוב מֹודיע לבנֹו ְְֲִִִַַַָָָָּבּה

אֹומרֹו ּבֹוp„ÚÈÈ‰והּוא קנּיתּה ּבכסף ּפרּוׁש ְְƒ»∆»ְְִֵֶֶָָ

ּכסף צרי ואין לבנֹו אֹו לֹו אֹו יעּודיה ְְְִִִִֵֶֶֶָָיהיּו

ואֹומרֹו ‰B�a˙קּדּוׁשין, ËtLÓkּבין ּפרּוׁש ְְִִ¿ƒ¿««»ֵֵ

ּכמׁשּפט לעׂשֹות צרי לבנֹו אֹו לֹו יעדּה ְְְְֲִִִִַַָָָאם

וגֹו': ׁשארּה ּבסמּו ּׁשאמר מה ׁשהּוא ְְְֵֶֶַַַָָָָהּבנֹות

‡l‰.יא) LÏL Ì‡Âּכסּותּה ׁשארּה הם ¿ƒ¿»≈∆ְְֵֵָָ

לֹומר ּדקּדק ולזה ולא‡l‰ועֹונתּה, ְְְִֵֶַָָָ≈∆ְֹ

ואמר וגֹו'. יעּוד ׁשהם להם ÈÂˆ‡‰הּקֹודמים ְְְִִֵֶֶַַָָ¿»¿»

ÌpÁיכֹולים ׁשאינם מּמּנּה זכּותם ּפקע ּפי' ƒ»ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

סימנים ׁשאר אֹו ׁשנים ׁשׁש זמן עד ְְְְִִִֵַַָָָָָלכבׁשּה

ּבגט, יֹוציאּנה אֹו ּדברים ׁשלׁש יקּים אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאּלא

אמר ּגמר ÛÒkולזה ÔÈ‡ׁשאין הּוא ּכסף לֹומר ְֶֶַָָֹ≈»∆ֵֶֶֶַ

ז"ל ורּבֹותינּו היא. ארּוסתֹו ּכי צרי ּגט ְֲֲִִִֵֵַָָָאבל

וגרעֹון(מכילּתא) ולבנֹו לֹו יעּוד אּלה ג' אמרּו ְְְְְְְִִִִֵֶָָ

מן ואּלּו סימנים, ּבהבאת חּנם ויצאה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכסף

ּוסמכּום: סיני ּבהר ׁשּנאמרּו ְְְֲִֶֶֶַַַָָההלכֹות

‰‡¯�Âּפי על רמז ּדר זֹו ּפרׁשה לפרׁש ¿ƒ¿∆ְִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשאמרּו מ"ב:)ּדבריהם איׁש(סֹוטה אין ְְִִֵֵֶֶָָ

ּדכתיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ט"וסתם (לעיל ְְְִִֵֶַָָָָ

עֹודג') ואמרּו מלחמה, איׁש פ"ג)ה' (שהש"ר ְְְִִָָָ

ׁשּקראּה עד יׂשראל לכנסת מחּבב ה' זז ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

ּבׁשם הּגלּות ענין הּכתּוב ׁשּכּנה ּומצינּו ְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּתֹו,

ּדכתיב י"ב)מכירה ּביד(ש"א אֹותם וּימּכר ְְְְִִִִַַָָֹ

על הּכתּוב וצּוה ּׁשּקדם מה לפי והּנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָוגֹו',

ׁשנים ׁשׁש אּלא יעבד ׁשּלא עברי עבד ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹהּקֹונה

לּמה יׂשראל ּבני עם ּבעד הּכתּוב קֹובל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלזה

ּבׁשׁש, הּיֹוצאים העבדים מּדין ּדינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָנׁשּתּנה

אֹומרֹו Ó‡Ï‰והּוא Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ ְְ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»

העבדים מּדין ּתּגרע ׁשׁשלּמה צּוית אׁשר ֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָ

אֹומרֹו והּוא וגֹו', ‰ÌÈ„·Úׁשנים ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï ְְְִָ…≈≈¿≈»¬»ƒ

זה הּזה הּמר ּבּגלּות נמּכרה ולּמה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּבּׁשביעית.

לנּו והן נֹוׁשענּו לא ואנחנּו ותרע"ב אלף ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹלנּו

הּכתּוב וחזר ּבּכתב. הרׁשּום עברי עבד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָמׁשּפט

¯Ú‰וטען Ì‡ּבמדרגת עֹודּנה אם ּפרּוׁש וגֹו' ְַָƒ»»ְְְִֵֵֶַַָ

ּדכתיב נמּכרה ׁשּבׁשבילֹו נ')רׁשע הן(יׁשעי' ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ואֹומרֹו וגֹו', נמּכרּתם ‡„�È‰ּבעונתיכם È�ÈÚa ְְְְְֲִֵֶֶַַֹֹ¿≈≈¬…∆»

¯L‡ּגם יׁשנּה היקרה הּבת ּכי ּפרּוׁש וגֹו' ¬∆ְְְִֵֶַַַַָָָ

הּקדׁשים קדׁש ספר ּכמאמר ּכּלה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבמדרגת

הּׁשירים ח')ׁשיר אֹומרֹו(ד' ‡L¯והּוא ‰È�„‡ ְְִִִַ¬…∆»¬∆

d„ÚÈ BÏ,ּבאל"ף ּוכתיב לכּלה יעד אֹותּה ּכי ¿»»ְְְִִִֵֶַָָָ

לצד יעדּה לא עּתה הן ּפרּוׁש יעדּה לא ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹאׁשר

זה על הּכתּוב וטען המכערים, dcÙ‰Âמעׂשיה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ¿∆¿»

ּבעֹודּה הרע ּבחינת לּה יּכר לא ּכי ְְִִֵַַַָָָֹֻּפרּוׁש

ימנעּוה הם ּכי זרים אדֹונים ּובֹועליה ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָמכּורה

ּבעיני רעה לעׂשֹות ויכריחּוה טֹוב ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָמעׂשֹות

ּבּגלּות רעה היֹותּה ּתׁשּובת ואין ְְֱֲֵֶַַָָָָָאדֹוניה

אם ּבה יּכר אז ּגאּולה ׁשּתהיה עד ְְְִִֶֶַַָָָָֻּתׁשּובה

ׁשּימּכרּנה הּדין מן אינֹו ּומעּתה לא, אם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹרעה

זמן ּכל ּבעיניו רעה ּתהיה אׁשר על נכרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָלעם

אּלא מכירתה זמן ּכל ּפרּוׁש ּבּה ּבֹוגד ְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא

היה ּכׁשּלא ׁשלותּה ּבימי עׂשתה אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעל

נכרי: מֹוׁשל יד ְִֵֶַָָָעליה

B¯ÓB‡ÂB�·Ï Ì‡Âמצינּו ּכי וטען וחזר טען ¿¿¿ƒƒ¿ְְִִַַַָָָָ

ליׂשראל קרא הּוא ּברּו ְְִֵֶַָָָָָׁשהּקדֹוׁש

ּכי וידעּו ּכּלם העּמים לעיני ּבהכרזה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻּבנים

והן לה' ּבן ּבׁשם המיעדת אּמה היא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֻיׂשראל

ּבנֹו לבחינת מיעדת זֹו אּמה עדין אם ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻעּתה

ּגרּועה ּתהיה ׁשּלא לפחֹות היה הראּוי ְְְִִֶֶָָָָָָֹמן

מעלֹות רּום רֹואֹות עינינּו ּכאׁשר ֲֲֵֵֵֶַַָֻמהאּמֹות

הראּוי ּומן יׂשראל ּכן ּׁשאין מה ויּׁשּובן ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהאּמֹות

ּתה זֹולא הׁשּפלה לּה ודי מהם ּגרּועה יה ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

והּוא מהם, ּגדֹולה מדרגה ליׂשראל יהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

‰B�a˙אֹומרֹו ËtLÓkּבנֹות יּקראּו הם ּגם ּכי ְ¿ƒ¿««»ְִִֵַָָ

ׁשל ּבּתֹו לּקראֹות זֹו ּבמעלה יּתכנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹאּלא

ואֹומרֹו הּוא. ּברּו ‡Á¯˙הּקדֹוׁש Ì‡ּכי ּדע ְְַָָƒ«∆∆ִַ

ז"ל קנ"ב")אמרּו ח"ב ּכל(זהר החרּבן ּבזמן ּכי ְְְִִַַַָָָֹֻ

ּבׁשאר למקֹומן חּוץ מׁשּפיעין הּׁשפע ְְְְִִִִֵֶַַַָָּכלי

הּצינֹורֹות מתקלקלים ּכי ּביׂשראל ולא ְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֻהאּמֹות

אֹומרֹו והּוא קדֹוׁש. לא ּבמקֹום ‡Ìּומריקים ְְְִִֵָָֹƒ

BÏ ÁwÈ ˙¯Á‡עיני ּכאׁשר טּובֹו מּדת לתת «∆∆ƒ«ֲִֵֵֵֶַַָ

מּבני לא ּביד הּטּוב הפלגת רֹואֹות יׂשראל ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹּכל

ׁשּכעס יהיה לּו עֹוד הּכתּוב טען המה, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

וההׁשקט הּטֹוב ּבהדרגת ּתהיה ׁשּלא עליה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹוד

לאּמה טּובֹו מּדת ה' ונֹותן העֹולם ְְְִִֵַָָָֻכבנֹות

יגרע, לא ועֹונתּה ּכסּותּה ׁשארּה לפחֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹאחרת
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i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ‡LÈ.ּכּמה ‰kÓ «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ּבלא(ויקרא הּכאה אני ׁשֹומע יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש »≈ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נאמר: ולא איׁש", "מּכה נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמיתה?
ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי יּכה"ואיׁש "ּכי לֹומר: ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

והרג ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש יהאּכל ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע?(שם)חּיב, נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: החיים.(מכילתא)ּתלמּוד אור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

‡˙˜ÏË‡יב dpÏË˜ÈÂ L�‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יאׁשּיה ר' ּכמאמר מזֹונֹותיה אּלּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹׁשארּה

הּוא ועֹונתּה ּכמׁשמעֹו, ּכסּותּה ְְְְְְִַָָָָָ(מכילּתא),

הם אּלּו ּדברים וג' ּבּצר, אֹותּה עֹונה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה

זּולתם. לחיֹות יכֹולה ואי הּמכרחים ְְְְְִִִֵַָָָָָֻּדברים

עֹוד ‡l‰ואמר LÏL Ì‡Âּכסּותּה ׁשארּה ּפרּוׁש ְַָ¿ƒ¿»≈∆ְְֵֵָָ

מהם. ּגרּועה ותהיה לּה יעׂשה לא ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹועֹונתּה

ÌpÁ ‰‡ˆÈÂלא ּבידם יהיה ׁשּלא הגם ּפרּוׁש ¿»¿»ƒ»ְְֲִֵֶֶַָָֹֹ

לדבר יכספּו לא ואפּלּו מצוֹות ולא ְְְְְֲִִִִַַָֹֹּתֹורה

אֹומרֹו והּוא ÛÒk,הּגאּולה ÔÈ‡יּסּוריה ּכי ְְְַָ≈»∆ִִֶָ

לפדיֹונּה: ְְְִִַָיסּפיקּו

B‡הּדר זה על הּפרׁשה ‡LÈּתרמז ¯kÓÈ ÈÎÂ ְִֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒƒ¿…ƒ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש Bzaזה אּמה‡˙ ֶַָָ∆ƒָֻ

עברּוÓ‡Ï‰הּקדֹוׁשה, ׁשּכבר להיֹות ּפרּוׁש ְַָ¿»»ְְְִֵֶָָ

כּו' ּבבל ּגלּות מצרים ּגלּות יׂשראל על ְְִִִֵֶַַָָָָָֻּגלּיֹות

אחת לאּמה אּלא יׂשראל נׁשּתעּבדּו לא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֻֻוכּלם

על עבּדּות ׁשם קריאת סֹובב זה ּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָואין

עּתהיׂשר ּבֹו ׁשאנּו החל ּבגלּות אבל אל, ְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

מקֹום ּבכל אּמֹות ע' לכל יׂשראל ְְְְְְִִִֵַָָָָֻמׁשּתעּבדים

אחד וכל וׁשפל הּוא ּבזּוי עברי ׁשם ְְְֲִִֵֶֶָָָָָאׁשר

ינּסה זה ודבר לּקּוטי ּבתר לּקּוטי וחֹוזר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבֹוזז

והּוא מבהק וסימן ּגדֹול ּבנּסיֹון ּבהם ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻויסּמן

ׁשםÓ‡Ï‰אֹומרֹו קנתה זה ּבגלּות אּמתנּו ּכי ְ¿»»ְְִֵֵֶָָָָֻ

נפׁשנּו ּופדיֹון ּגאּולתנּו ּבבֹוא ּגם ּומעּתה ְְְְִֵֵֵַַַָָָָאמה

אמר לכן עבּדּות, ׁשם האּמה קנתה ְְְֵֵַַָָָָָָָֻּכבר

האּמה ּגאּולת ּכי הבטחה הּוא ּברּו ְְִַַַָָָָָָֻהּקדֹוׁש

מּמצרים ה' הֹוציאנּו אׁשר ּכדר ּתהיה לא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹהּלז

ּבפרסּום מפלגים ּבניסים אּלא עבדים ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָֻמּבית

אֹומרֹו והּוא העֹולם, kˆ‡˙ּבכל ‡ˆ˙ ‡Ï ְְְָָָ…≈≈¿≈

ÌÈ„·Ú‰ּבּתֹורה ב')הרמּוזים כ' מּבית(לעיל »¬»ƒְְִִֵֵַָָ

אּלא ּפלאיו ה' הפליא לא ׁשאז וגֹו' ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹעבדים

מלכים והיּו העֹולם ּבכל ואז אחת, ְְְְְִַַָָָָָָָֻּבאּמה

ארץ מלכי ּכל ויׁשּתחוּו וגֹו' וׂשרֹותיהם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאמני

יׁשעי' ּבספר ¯Ú‰ואֹומרֹו(מ"ט.)ּכּכתּוב Ì‡ ְְְְְֵֶַַָָƒ»»

ּתׁשּתּנה ּכי הּזהר מאמר ּפי על יתּבאר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

מעׂשיהם ּבאמצעּות ּתהיה אם יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּגאּולת

הּסתּום, קץ הׁשלמת לצד ּתהיה לאם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָהּטֹובים

יבֹוא יׂשראל הכנת ּבאמצעּות ּתהיה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכי

ארצה מּצב אׁש ּבעּמּוד ה' מלא ְְְֵֵַַַַַָָֻהּגֹואל

לא ויׂשראל הּקץ לצד ואם ּבּׁשמימה, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹוראׁשֹו

נאמר עליו לֹו ט')ראּויים על(זכריה ורכב עני ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

לצד הּגֹואל ּביאת ּכנגד אֹומרֹו והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַחמֹור,

לֹו ראּויים יׂשראל ׁשאין הגם ¯Ú‰הּקץ Ì‡ ְְֲִִֵֵֵֶַַָƒ»»

אדניה ּבעיני רעה ּתהיה אם אפּלּו ּפרּוׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹוגֹו'

ליעדּה קצב אׁשר הּקץ ּבאל"ףÏÂ‡ּכׁשּיּגיע ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָ¿…ְֶָ

אף רעה היא ּכי ליעּודיו ראּויה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָירצה

כן ּפי עלdcÙ‰Âעל לּה יּׂשג הּפדיֹון ּפרּוׁש ִֵַ¿∆¿»ְִֵַַַָֻ

לא אם ּכדר הּדבר יהיה לא אבל ּפנים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ואמר הּגאּולה. ּבעת רעה �È¯Îּתהיה ÌÚÏ ְְְְִֵֶַַָָָָ¿«»¿ƒ

לעם הּמכר יהיה לצמיתּות לא ּכי ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֹוגֹו'

הּכתּוב ּכמאמר ּבּה ׁשּיבּגד הגם (אּיֹובנכרי ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹ

הּגאּולהכ"ח) ּביאת ּוכנגד .לחׁש ׂשם ְְִֵֶֶֶַַַָָקץ

אמר והכׁשרתם הּטֹובים מעׂשיהם Ì‡Âלצד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ¿ƒ

‰p„ÚÈÈ B�·Ïאֹומרם ּדר י'.)על ּכׁשּיׂשראל(ב"ב ƒ¿ƒ»∆»ְְְִֵֶֶֶַָָ

הּכּונה ּבנים, נקראּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִֶַַָָָָעֹוׂשים

הּגאּולה ּבעת ה' ייעדּנה אׁשר יעּודים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם

ּבנים ּבמדרגת היֹותם לצד ËtLÓkּתהיה Ê‡ ְְְְֱִִֵֶַַַָָ»¿ƒ¿«

˙B�a‰יׂשראל ׁשעׁשּוע הפלגת יּגיד זה ּדבר «»ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

נׁשמֹות הם ּבנֹות ּפרּוׁש הּגֹואל ְְֵֵֵַָָּבבֹוא

ּבנֹות הּנקראים עדן ּבגן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּמׁשּתעׁשעים

ּדֹודי הּמֹור צרֹור להם ׁשּקצב ּומׁשּפט ְְְִִִֶֶַַַָָָָירּוׁשלים

מחיתם הּוא וזה יתּבר אֹורֹו להם להּגלֹות ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלי

ּכּמׁשּפט ּכי ה' אמר מאוים ותכלית ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָוׁשעׁשּועם

ּבעֹולם ּבעֹודם הּגֹואל ּבביאת להם יעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּזה

הּצּדיקים ּכל על ׁשכינתֹו אֹור ה' יגּלה ְְִִִֶֶַַַַַָָהּזה

ּכמׁשּפט ּבתמידּות וגֹו' אלי זה ּכּלם ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֻויאמרּו

ַָהּבנֹות:

.'B‚Â ˙¯Á‡ Ì‡ B¯ÓB‡Âלהתנֹות הּכתּוב ּבא ¿¿ƒ«∆∆¿ְְַַָָ

רעה ׁשהיא זמן ּבין ל חּלקּתי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאימתי

ׁשאם ּבזמן אּלא ּבנֹו ּבמדרגת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלזמן

למעלה ׁשּפרׁשנּוה ּדר על לֹו יּקח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאחרת

d˙�BÚÂ d˙eÒk d¯‡Lהּיׂשראלית הּבת ׁשל ¿≈»¿»¿»»ְִִֵֶַַַָ

,Ú¯‚È ‡Ïאבל ׁשחּלקּתי הּוא LÏLּבזה Ì‡ …ƒ¿»ְֲִִֶֶַָָƒ¿»

‰l‡'וגֹוÌpÁ ‰‡ˆÈÂצּדיקים אינם אפּלּו ּפרּוׁש ≈∆ְ¿»¿»ƒ»ֲִִִֵֵַָ

זמן קדם אפּלּו יצאּו ּפדּות יֹום אל ְְְְֲִִֵֶֶַֹֹלכסף

אׁשר יּסּורין ּבזכּות יֹוצאים הם והרי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָהּגלּות

למדרגת הם וׁשוים הּדברים ג' ּבמחסֹור ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָקּבלּו

ֵּבן:

ÓÂ˙.יב) LÈ‡ ‰kÓׁשּתהיה צרי אין ּפרּוׁש «≈ƒ»≈ְִִֵֵֶֶָ

עצמּה ההּכאה ּבׁשעת ׁשּתאמרהּמיתה ּכמֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּמֹוציא יחנקּנּו אֹו יׂשרפּנּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַׁשּיׁשחטּנּו

אחר מת אפּלּו אּלא מּמׁש ּבידֹו מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָנׁשמתֹו

מחליֹו עמד ּכן אם אּלא חּיב ההּכאה ּבכח ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכ

י"ט)ּדכתיב מׁשמיענּו(ּפסּוק וחּדּוׁש יקּום. אם ְְְִִִִִֵַָָ

חּיב ׁשאינֹו ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּכן הּדין ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמה

ּבפרק ּכדתניא ּבידֹו מת אם ּדוקא אּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָלגלֹות

ׁשאחזֹו ע'.)מי רב(ּגּטין אֹו ׁשנים ּבֹו ׁשחט ְֲִִִֶַַָָֹ

ׁשּמא ּדחיׁשינן מּׁשּום ּגֹולה אינֹו זה הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשנים

מיתתֹו וקרב ּפרּכס הּוא אֹו ּבלּבלּתּו ְְְְִִִֵֵֵַַָָהרּוח

ּבהֹורג ּדוקא ּכי הּתֹוספֹות וכתבּו ּכאן, עד ְְְְְִֵַַַָָָָוכּו'

ּדכתיב ּתליא ּדבהכי זה ּדין ּדנים אנּו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּבׁשֹוגג

וּימת עליו כ"ג)וּיּפל ל"ה ליה(ּבּמדּבר מׁשמע ְְִֵֵַַַַַָָָָָֹ

מת לא אפּלּו חּיב ׁשּבמזיד ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹלאלּתר

ּכאן, עד לגלּות מיתה ּבין חּלּוק יׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָלאלּתר

ּבמזיד ּבאֹומרֹו ׁשּדּיקנּו ּדברנּו ‡LÈוהם ‰kÓ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ«≈ƒ

˙ÓÂאפּלּו לֹומר וגֹו' איׁש הֹורג אמר ולא »≈ְְֲִֵַַָֹ

ּדקּדק ּובׁשֹוגג ימים ּכּמה אחר ּומת עּתה ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהרגֹו

B„ÈÏלֹומר ‰p‡וכן מּמׁש, ּבידֹו ׁשהרגֹו ּפרּוׁש ַƒ»¿»ְְֲֵֵֶַָָָ

רֹוצח, מהלכֹות ּבפ"ה רמּב"ם מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָמׁשמע

ׁשם יעּין מחּלק ׁשאינֹו הראב"ד ּדעת כן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻולא

ּבעֹולם, אפן ּבׁשּום נראים ּדבריו ואין ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹּדבריו,

הּפֹוסקים: ּפלּפּול מקֹום ּכאן ְְְְִִֵַָואין

.˙ÓeÈ ˙BÓמּכה ּובדין זה ּבדין הּכפל טעם »ְְִִֶֶֶֶַַַַ

ּובהּכאת איׁש ּובגנבת יֹולדיו ְְְְִִֵֵַַַָָָּומקּלל

הּׁשֹופט הּוא ה' מׁשּפטי ּכי ּדע וכּדֹומה. ְְְְִִֵֵֶַַַַעבּדֹו

ׁשּבחר אּלא רׁשעה לעֹוׂשי להמית העֹולם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּכל

הרׁשּומים להמית ארץ לׁשֹופטי מהם קצת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָלתת

לנּו נגלּו מהם רּבים לטעמים ה' ְְְִִִִֵֶַַָָּבתֹורת

הּוא יׁשּפט וכהּנה וכהּנה הּתֹורה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹמהתּבֹוננּות

ּכּפּור יֹום ּומחּלל נּדה ּכבֹועל למעלה ְְְְִִֵֵַַָָָָהאדֹון

לפּגע מלאכֹו יׁשלח הּוא וכּדֹומה חלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹּוכאֹוכל

הּכתּוב אמר ולזה ÓeÈ˙ּבֹו, ˙BÓאֹותֹו ּפרּוׁש ְֶַַָָָ»ֵ

ּב מותׁשהּוא ּבן ּכי ידכם על יּומת מות ן ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

ז"ל אמרּו ולזה מּכם. יּומת ׁשּלא הגם ְְֲִֶֶֶַַָָֹהּוא

ל'.) לא(ּכתּבֹות ּדינם הּדּינים, ׁשּיּבטלּו הגם ְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

ּבדין ולזה לעֹולם, הּׁשֹופט ויׁשּפטהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָּבטל

וגם אמר ּבבעליו והּועד אדם ׁשּנגח ְְְִֶַַַַָָָָָָׁשֹור

ּבידי אּלא מיתה אין ׁשם ּכי יּומת ְִִִֵֵֶַָָָָָּבעליו

ז"ל ּכאֹומרם ּדין לבית מסרֹו ולא ְְְְְִִֵַָָָֹׁשמים

ז"ל(מכילּתא) ורּבֹותינּו ׁשמים. ּבידי (ב"מיּומת ְְְִִִֵֵַַַָָ

ּדבר:ל"א:) ּבזה עֹוד ְֶָָָָאמרּו
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מערימין אין מזידין, ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ÈÁaÊÓ.ּבערמה" ÌÚÓ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ≈ƒƒ¿¿ƒ
צה) למּות(סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה החיים.אם אור ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על(שם לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו חּבּורההחֹובל ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑זה אֹו זה ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ»
.ּבחנק ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אּלא(דברים לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב ׁשּנאמראיׁש ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ׁשניהם,(שם)ּכאן: הצרכּו לכ נפׁש". "וגֹונב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
זה ּגּלה זה, ּׁשחּסר ·B„È.מה ‡ˆÓ�Â∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים מכירהׁשראּוהּו פה)קדם BÓ˙.(סנהדרין ִִֵֶֶֶַָ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

˙ÓeÈ∑מ" ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ואּמֹו"ּבחנק. אביו ּכה »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו שם)ל"מקּלל .(סנהדרין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אּלא(ויקרא לי אין אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאיׁש

הּקטן את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ÓeÈ˙.אם ˙BÓ∑,"ּבֹו "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ּבסקילה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ»ְְֱִִֶֶַָָָָָ
לכּלם: אב ּובנין כ)ּבסקילה, ּבֹו"(ויקרא "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו כהנים."ּבאבן (תורת ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ל') .קידושין

(çé)Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL�‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. נאלא זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙ�Â∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

החיים.מּמלאכּתֹו אור ְְִַ

ÏË˜˙È:טו ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dp�aÊÈÂטז Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ‡LÙ� ·e�‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡�·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) „ÊÈ ÈÎÂּכאן)ּבספרי וזה(מכילּתא ¿ƒ»ƒ¿ְְְְְִִִֶָָ

ולאeÓÏ˙לׁשֹונם ללקֹות ולא לדּון ולא ְָ»ְְְְִָֹֹֹ

וזה אללגלֹות. ׁשּברח יֹואב ׁשל טעמֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ׁשלמה הרגֹו ׁשּלא הגם וגֹו', וּיחזק ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּמזּבח

ּפרק ּבסֹוף הּתֹוספֹות ׁשּכתבּו ּוכמֹו ּבדין ְְְְִֶֶֶֶַָָָאּלא

) הּדין מ"ט)נגמר ּבּמלכּות,(ּדף מֹורד ׁשהיה . ְְִִֵֶַַַַַָָ

ּבהּגֹולין ואמרּו הּדין. קדם ּברח (מּכֹותהּוא ְְְִִֶַַַַָָֹ

עֹולמיםי"ב.) מזּבח היה ׁשּלא היה טעּותֹו ְִִִֶַָָָָָָֹּכי

ּגּגֹו: אּלא קֹולט ואינֹו ּבקרנֹותיו ׁשּתפס ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָוגם

È˙È‡¯Âרֹוצח מהלכֹות ּבפ"ה ׁשּכתב לרמּב"ם ¿»ƒƒְְְְִֵֵֶַַַָָ

רֹוצח קֹולט ׁשהּמזּבח נפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּוׁשמירת

מּגלּות לא אבל ּדם מּגֹואל מיתה לענין ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹּבׁשֹוגג

ׁשּמדּיק הּבריתא ראה ׁשּלא וּדאי והּוא ּכאן, ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

לדחק ׁשּיׁש והגם וכּו', ולא לגלֹות ולא ְְְְְֲִִֵֶַַָֹֹֹלמּות

למי היא ׁשהּכּונה לגלֹות ולא אֹומרם ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּביּׁשּוב

ּפרּוׁש הּדם, ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּלא ּגלּות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּיב

ולא ּׁשּלפניו מה ּתכחיׁשּנּו וגם הּוא, ּדחּוק ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹזה

לי ּגדלה ּמאד ּומה והבן. ללקֹות ולא ְְְְְִִֵַָָָָֹֹלדּון

ׁשּכתב לּמל מׁשנה ּבעל הרב לדעת ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּקׁשיא

למזיד ׁשֹוגג ּבין ׁשחּלק רמּב"ם על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָותמּה

הּדם מּגֹואל מיתה לענין איןאפּלּו ּכי ואמר ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

ואין ּכאן, עד למזיד ׁשֹוגג ּבין ּכלל ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָלחּלק

לנּו אין ּכי מתניתא ּבלא אפּלּו מחּורין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֻּדבריו

ּׁשּמעט ּבּמה אּלא קֹולט מזּבח ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלֹומר

ּבפרּוׁש: ְֵַָהּכתּוב

eÓÈ˙.יח) ‡ÏÂ 'B‚Â ÌÈL�‡ Ô·È¯È ÈÎÂצרי ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿¿…»ִָ

לֹומר הצר לּמה eÓÈ˙לדעת ‡ÏÂולא ְַַַַָָָֻ¿…»ְֹ

ּבין הּכתּוב מדּבר ימּות ּבלא ּכי להבין ְְְִִֵֵַַַָָָָֹסמ

ּׁשּגמר מּמה ּבין ימּות אם ּבמׁשּפט ּׁשּקדם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּמה

וגֹו': והתהּל יקּום אם ְְְִִֵֶַָֹאמר

ÔÎ‡ׁשבת לתת חּיּוב ׁשאין לֹומר היא הּכּונה »≈ִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּות אם אבל ימּות לא אם אּלא ְֲִִִֶָָָָֹורּפּוי

הּכתּוב אמר לא ולזה ורּפּוי, ׁשבת יּתן ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא

ÔzÈ Bz·Lמחליֹו ׁשעמד אחר אּלא וגֹו' ƒ¿ƒ≈ְְֵֶֶַַַָָָ

למיתה אמדּוהּו אם אני ּומסּתּפק .ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָוהתהּל

ׁשּלא לֹו נעׂשּו נּסים מעׂשה נאמר אם מת ְֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹֹולא

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו מ"ב.)מת ׁשאינּה(חּלין ּבטרפה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֻ

לּה נעׂשּו נּסים מעׂשה חיתה ואם (ׁשםחּיה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

מתמ"ג.) לא אם ּכאן ּׁשּלפני ּבּמה כן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּכמֹו

ׁשּפקע ּכיון ורּפּוי ׁשבת וחּיּוב זה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָנס

ּבׁשבת, וחּיב מת לא הרי ּדלמא אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּפקע

מת ׁשּלא ּכל ּכי מׁשמע ּבפ"ד רמּב"ם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּומּדברי

ׁשּוב ורּפּוי. ּבׁשבת חּיב למיתה ׁשאמדּוהּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָהגם

ולא לׁשֹונם וזה ּבמכילּתא ׁשאמרּו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹמצאתי

מּכה הּמּכה הּכהּו אם הא למׁשּכב ונפל ְְְִִִֶַַַַָָָָָָימּות

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i oey`x meil inei xeriy
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i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א נפׁשי(שמואל את צֹודה "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלקחּתּה",
ּומנחם לּה. כמן לא ודי ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוזה

מ אני ואין ציד', 'צד ּבחלק ּבחלקחּברֹו נחּברּנּו צד, ׁשל מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. סו)ֹודה צד(ישעיה "על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
כ)ּתּנׂשאּו", א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה ׁשּום(דניאל לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּוא אֹורב לׁשֹון מקֹום, מּכל עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, B„ÈÏ.צד ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן (תהלים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְִֵָ
רעה", אלי תאּנה יב)"לא און",(משלי ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב עּלה(מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא ."מתאּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑:ּדוד ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא כד)ולּמה א מרׁשעים(שמואל הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיצא
ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא "מרׁשעים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתֹורה:

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, זההרג אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
זה על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד מעידיםׁשהרג ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ

נהרג ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ּבּמדּבר אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»ְִַַָ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, יב)ׁשּינּוס החיים.(מכות אור ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(ãé)éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
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i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ּבמלקֹות ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"להרגֹו ׁשֹוגג, ולא יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹארּבעים,

ÈÈיג Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎ�aƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לדעתL‡Â¯יג) צרי וגֹו'. והאלהים צדה לא «¬∆ְְֱִִַַָָָָָֹֹ

ועֹוד וגֹו'. והאלהים צדה לא ּכפל ְְְֱִַָָָָָָֹֹלּמה

ורּבֹותינּו זה. און לאדם ה' יאּנה לּמה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָקׁשה

ּובהּגֹולין ּבמכילּתא אמרּו י':)ז"ל זה(מּכֹות ְְְְִִִֶַַָָ

וגֹו' רׁשע יצא מרׁשעים הּכתּוב ׁשאמר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּוא

והרגֹו עליו ונפל ּבּסּלם יֹורד היה ּכיצד ְֲֵֵַַַַָָָָָָָָֻהא

עליו ונפל ּבּסּלם עֹולה היה ּגֹולה זה הרי ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכּו'

ונפל מזיד ּבא וכּו' ּגֹולה אינֹו זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָוהרגֹו

מזיד ּכי אמת הן וקׁשה ּכאן. עד ׁשֹוגג ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָּביד

והרי הּוא מות ּבן ּכי מׁשלם ׂשכרֹו נטל ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻזה

זה ּגלּות ׁשּגֹולה, זה ׁשֹוגג אּלא נהרג ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָהּוא

ועל הּזאת ּבּפעם עּתה ּׁשּׁשגג מה על ְֶַַַַַַַַַָָֹהּוא

עליה, ּפרעֹון לֹו אין ּבראׁשֹון ׁשגג אׁשר ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשגגתֹו

ּכי עליה יתחּיב לא ה' לידֹו הזמין אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹואם

ּבּפעם ּכי לֹומר מכרח ּכן אם לידֹו הזמינּה ְְְִִִִֵַַַַָָָֻה'

לא ידֹו על והּנהרג לידֹו ה' אּנה לא ְְֱִֶַַַַָָָֹֹֹהּזאת

ּגם יּכנס זה הרי מחּיב ׁשאם מיתה מחּיב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהיה

הּכתּוב ּכי ּדחק, וזה לידֹו, אּנה ה' ּכי ּבגדר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּכן

ולא צדּיה ּבלא נפׁש הריגת ׁשגגת ענין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹֹיּגיד

ראׁשֹון נהרג ּגם ּכי והּנכֹון מהם. ּבקצת ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָחּלק

אׁשר יתּבר ּבמאמרֹו זה והרגֹו מיתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנתחּיב

ׁשּנהרג זה והּנה ּבׁשֹוגג, ההֹורג זה ליד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאּנה

אבל ּבמזיד הרג אׁשר על ונהרג ּבפׁשעֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָנלּכד

אמצעּות ּבלא מּפלת עליו להּפיל יכֹול ה' ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

[ׁשֹו עון אליו ׁשּקדם לצד אּלא ּבׁשֹוגג, גג]הֹורג ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּדבר לידֹו ה' ואּנה ּגלּות אּלא חּיּוב עליו ְְִִֵֶֶָָָָָָָָׁשאין

אּלא ההריגה על ּגֹולה אינֹו זה אדם והּנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה,

אפּלּו זה ּוכפי הריגה ׁשּסּבב לּה ּׁשּקדם מה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָעל

סּבת ּכי אחת ּגלּות אּלא חּיב אינֹו עׂשרה ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהרג

יזמין לא עונֹו ׁשּיׁשּלם ואחר היא אחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹהּגלּות

הגּביל ׁשּלא ותמצא אחרת. רציחה לידֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹה'

אחד. ׁשעּור הרצחנים לכל הּגלּות ׁשעּור ְְִִִֶַַָָָָָה'

לֹו. הּקדּום חטא ׁשעּור ּכפי אחד ּכל ְְִִֵֶֶַָָָָאּלא

ההֹורג זה ׁשעון הּׁש"ס ׁשאמר טעם זה ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּוכפי

ּדברנּו ּוכפי ּבׁשֹוגג הרג אׁשר על הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָּבׁשֹוגג

אּולי הראׁשֹון, להריגת קדּום נעלם חטא ְֱֲִִֵֶַַַָָָהּוא

על ׁשהּוא ׁשניהם ּבענׁש ׁשוה המצאה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנקטּו

יסֹודן יבין לבבֹו ּדבר על והּמׂשּכיל ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָההריגה,

ּדברים: ְִֶָׁשל

B‡הּׁשמים מן ׁשרמזּוהּו לצד ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָאפׁשר

לֹו והיה הּנפׁש ׁשהרג ידֹו על ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדהּמתּגלּגל

זה הרי מעצמֹו הּגלּות עליו ּולקּבל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּכנע

עֹוד לֹו הזמין ולזה ּפׁשע, חּטאתֹו על ְְִִִֶֶַַַָָהֹוסיף

ּפי לגלֹות וצרי הראׁשֹון מּלבד אחר ְְְִִִִִֵֵַַָָׁשֹוגג

ולזה רׁשעּיֹותיו. למסּפר הּצרי ּכׁשעּור ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֻׁשנים

ּגלּות ׁשעּור ּגבל ולא ה' ׁשּנתחּכם ְְְִִִֵֶַַָָָֹּתמצא

זה ודבר הּגדֹול הּכהן מֹות עד אּלא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרֹוצח

יׁשּפט והּוא הארץ ּכל לאדֹון מסּור הּוא ְְְִִֵֶָָָָָֹהּנה

אם לאחת אם לֹו הּצרי ׁשעּור ּכּמה ְְִִִִֶֶַַַַָָּבצדק

אֹומרֹו ּכּונת יתיּׁשב זה ּדר ּולפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָלׁשּתים.

אֹומרֹו ליּׁשב ּכדי אין עדין אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָהענין

ו': ּבתֹוספת ְְֱִֶֶָֹוהאלהים

‰‡¯�Âאפן הּגֹולה ּדין לדקּדק הּכתּוב יכּון ּכי ¿ƒ¿∆ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

רמּב"ם ּׁשּכתב מה ּפי על ּבֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּנתחּיב

ׁשֹוגג אּלא ּגֹולה ׁשאין רֹוצח מהלכֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָּבפ"ו

הרגיל, ּדבר הּוא ׁשהּמעׂשה ּפרּוׁש אנס ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו

אם אבל עּקר, ּכל הזדה צד לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶַַָָָָָָָֹּגם

ּבֹו ׁשהיה אֹו מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר הּׁשֹוגג ֵֵֶֶַָָָָָָָהיה

וכּדֹומה למזיד ׁשחזקתֹו ׂשֹונא ּכגֹון הזדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָצד

הּכתּוב ּדקּדק ׁשניהם ּוכנגד ּגֹולה. אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָלֹו

ּדברים ב' וגֹו',ÌÈ‰Ï‡‰Âוגֹו'L‡Â¯לֹומר ְִַָ«¬∆ְ¿»¡…ƒְ

אמר מצּוי ׁשאינֹו ּבדבר ׁשֹוגג ˆ„‰ּכנגד ‡Ï ְְֵֵֶֶֶַָָָָ…»»

להרגֹו, ׁשּלא צּדד לא ּגם להרגֹו צדה לא ְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹֹּפרּוׁש

להעלֹות לֹו ׁשהיה הּוא חּיּובא צד ׁשֹוגג ּכל ְֲִִֵֶַַָָָָּכי

אבל ידֹו, על ּתּקלה ּתבֹוא לבל ּדעּתֹו ְְֲַַַַַָָָָָעל

רגיל ׁשאינֹו ּדבר הּוא ׁשּיצּדד ׁשהגם ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום

ׁשל מזיד ּבחינת ּוכנגד ּופטּור, הּוא ְְִִֵֶֶֶַָָאנּוס

אמר ּבאÌÈ‰Ï‡‰Âהּׂשֹונא למעט ּפרּוׁש וגֹו' ֵַַָ¿»∆…ƒְְֵֵַָ

לא ּכי מּמּנּו ולא מה' אּלא הּדבר ּבא ְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

מה' אּלא לֹו ׂשֹונא לא ּכי המיתֹו הּוא ֲִִֵֵֵֶָָֹחפץ

מּמּנּו ׂשנאה צד יׁש ּגם אם אבל הּדבר, ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָיצא

ּגֹולה: אינֹו ׂשֹונא ֵֵֶֶָָׁשהיה
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מערימין אין מזידין, ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ÈÁaÊÓ.ּבערמה" ÌÚÓ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ≈ƒƒ¿¿ƒ
צה) למּות(סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה החיים.אם אור ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על(שם לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא ּבאביו חּבּורההחֹובל ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑זה אֹו זה ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ»
.ּבחנק ְֶֶ

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אּלא(דברים לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב ׁשּנאמראיׁש ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ׁשניהם,(שם)ּכאן: הצרכּו לכ נפׁש". "וגֹונב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
זה ּגּלה זה, ּׁשחּסר ·B„È.מה ‡ˆÓ�Â∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים מכירהׁשראּוהּו פה)קדם BÓ˙.(סנהדרין ִִֵֶֶֶַָ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

˙ÓeÈ∑מ" ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ואּמֹו"ּבחנק. אביו ּכה »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו שם)ל"מקּלל .(סנהדרין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אּלא(ויקרא לי אין אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאיׁש

הּקטן את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ÓeÈ˙.אם ˙BÓ∑,"ּבֹו "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ּבסקילה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ»ְְֱִִֶֶַָָָָָ
לכּלם: אב ּובנין כ)ּבסקילה, ּבֹו"(ויקרא "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו כהנים."ּבאבן (תורת ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

ל') .קידושין

(çé)Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL�‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. נאלא זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙ�Â∑ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ְְְֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְֳִִֵֶַַָָ

החיים.מּמלאכּתֹו אור ְְִַ

ÏË˜˙È:טו ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dp�aÊÈÂטז Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ‡LÙ� ·e�‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡�·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»
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B‚Â'.יד) „ÊÈ ÈÎÂּכאן)ּבספרי וזה(מכילּתא ¿ƒ»ƒ¿ְְְְְִִִֶָָ

ולאeÓÏ˙לׁשֹונם ללקֹות ולא לדּון ולא ְָ»ְְְְִָֹֹֹ

וזה אללגלֹות. ׁשּברח יֹואב ׁשל טעמֹו הּוא ְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ׁשלמה הרגֹו ׁשּלא הגם וגֹו', וּיחזק ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּמזּבח

ּפרק ּבסֹוף הּתֹוספֹות ׁשּכתבּו ּוכמֹו ּבדין ְְְְִֶֶֶֶַָָָאּלא

) הּדין מ"ט)נגמר ּבּמלכּות,(ּדף מֹורד ׁשהיה . ְְִִֵֶַַַַַָָ

ּבהּגֹולין ואמרּו הּדין. קדם ּברח (מּכֹותהּוא ְְְִִֶַַַַָָֹ

עֹולמיםי"ב.) מזּבח היה ׁשּלא היה טעּותֹו ְִִִֶַָָָָָָֹּכי

ּגּגֹו: אּלא קֹולט ואינֹו ּבקרנֹותיו ׁשּתפס ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָוגם

È˙È‡¯Âרֹוצח מהלכֹות ּבפ"ה ׁשּכתב לרמּב"ם ¿»ƒƒְְְְִֵֵֶַַַָָ

רֹוצח קֹולט ׁשהּמזּבח נפׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּוׁשמירת

מּגלּות לא אבל ּדם מּגֹואל מיתה לענין ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹּבׁשֹוגג

ׁשּמדּיק הּבריתא ראה ׁשּלא וּדאי והּוא ּכאן, ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

לדחק ׁשּיׁש והגם וכּו', ולא לגלֹות ולא ְְְְְֲִִֵֶַַָֹֹֹלמּות

למי היא ׁשהּכּונה לגלֹות ולא אֹומרם ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּביּׁשּוב

ּפרּוׁש הּדם, ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּלא ּגלּות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתחּיב

ולא ּׁשּלפניו מה ּתכחיׁשּנּו וגם הּוא, ּדחּוק ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹזה

לי ּגדלה ּמאד ּומה והבן. ללקֹות ולא ְְְְְִִֵַָָָָֹֹלדּון

ׁשּכתב לּמל מׁשנה ּבעל הרב לדעת ְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּקׁשיא

למזיד ׁשֹוגג ּבין ׁשחּלק רמּב"ם על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָותמּה

הּדם מּגֹואל מיתה לענין איןאפּלּו ּכי ואמר ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

ואין ּכאן, עד למזיד ׁשֹוגג ּבין ּכלל ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָלחּלק

לנּו אין ּכי מתניתא ּבלא אפּלּו מחּורין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹֻּדבריו

ּׁשּמעט ּבּמה אּלא קֹולט מזּבח ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלֹומר

ּבפרּוׁש: ְֵַָהּכתּוב

eÓÈ˙.יח) ‡ÏÂ 'B‚Â ÌÈL�‡ Ô·È¯È ÈÎÂצרי ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿¿…»ִָ

לֹומר הצר לּמה eÓÈ˙לדעת ‡ÏÂולא ְַַַַָָָֻ¿…»ְֹ

ּבין הּכתּוב מדּבר ימּות ּבלא ּכי להבין ְְְִִֵֵַַַָָָָֹסמ

ּׁשּגמר מּמה ּבין ימּות אם ּבמׁשּפט ּׁשּקדם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמּמה

וגֹו': והתהּל יקּום אם ְְְִִֵֶַָֹאמר

ÔÎ‡ׁשבת לתת חּיּוב ׁשאין לֹומר היא הּכּונה »≈ִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ימּות אם אבל ימּות לא אם אּלא ְֲִִִֶָָָָֹורּפּוי

הּכתּוב אמר לא ולזה ורּפּוי, ׁשבת יּתן ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא

ÔzÈ Bz·Lמחליֹו ׁשעמד אחר אּלא וגֹו' ƒ¿ƒ≈ְְֵֶֶַַַָָָ

למיתה אמדּוהּו אם אני ּומסּתּפק .ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָוהתהּל

ׁשּלא לֹו נעׂשּו נּסים מעׂשה נאמר אם מת ְֲֲִִִֵֵֶַַַֹֹֹולא

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו מ"ב.)מת ׁשאינּה(חּלין ּבטרפה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֻ

לּה נעׂשּו נּסים מעׂשה חיתה ואם (ׁשםחּיה ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

מתמ"ג.) לא אם ּכאן ּׁשּלפני ּבּמה כן ְְִֵֵֶֶַַָָֹּכמֹו

ׁשּפקע ּכיון ורּפּוי ׁשבת וחּיּוב זה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָנס

ּבׁשבת, וחּיב מת לא הרי ּדלמא אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּפקע

מת ׁשּלא ּכל ּכי מׁשמע ּבפ"ד רמּב"ם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּומּדברי

ׁשּוב ורּפּוי. ּבׁשבת חּיב למיתה ׁשאמדּוהּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָהגם

ולא לׁשֹונם וזה ּבמכילּתא ׁשאמרּו ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹמצאתי

מּכה הּמּכה הּכהּו אם הא למׁשּכב ונפל ְְְִִִֶַַַַָָָָָָימּות



mihtynמד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«

i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשהזה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא∑eÙ‚�Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ּבאּׁשה.L�ÚÈ LB�Ú∑ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה L�ÚÈ.להעלֹות LB�Ú∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆

'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹותהּמּכה,∑Ô˙�Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ
הּדּינים ּפי החיים.על אור ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ּבאּׁשה.LÙ� ˙Áz LÙ� ‰z˙�Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ליֹורׁשיו ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמׁש,
ּבּׁשּוק נמּכר ׁשהיה ּכמֹו החיים.ּדמיו אור ְְִֶַַָָָָ

(ãë)úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâø̈«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑נטילת ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, פד)אבר קמא .(בבא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑,ּדמים ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכ מצטער להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, ∑Úˆt.אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆«

נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיא
על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואם
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר הּצער, מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ּפי על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּצער
וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה .עליו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

‰¯eaÁ∑ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא «»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
יג) קּדּום,(ירמיה ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ונמר

עליו נֹוקׁש ׁשהּדלת ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. .חבּוטֹות ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ÈcÚÓ‡כב ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

�LÙ‡:כג ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡�ÌÈL.כב) eˆpÈ ÈÎÂאחד וכל ּפרּוׁש ¿ƒƒ»¬»ƒְֵֶָָ

הּמּכה ּובאה חברֹו את להרג ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמתּכּון

הּדינים צדדי ּכל ׁשאמר הּוא ּבזה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבאּׁשה

ּבענין: ְֲִִָָָהאמּורים

.'B‚Â eÙ‚�Âׁשאם לֹומר רּבים לׁשֹון אמר ¿»¿¿ְִִֶַַַָ

מׁשּלׁשין ּונגפּוה עליה נפלּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשניהם

מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּביניהם

ּומּזיק: ִֵַחֹובל

.‰¯‰ ‰M‡אבל ּבידיעתם ׁשם המצּויה ּפרּוׁש ƒ»»»ְֲִִֵַָָָָָ

ּבלא ּונגפּוה ּבגבּולם ועמדה ּבאה ְְְְְִִָָָָָָָֹאם

ּבירּוׁשלמי ׁשּכתב מּדין מּכלּום ּפטּורים ְְְְִִִִִִִֶַַָָידיעה

ּומּזיק חֹובל מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ְְְְִִֵֵַַָָּופסקֹו

וׁשכב אחד ּובא יׁשן אחד היה אם לׁשֹונֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוזה

זה ּכי מהּנזק ּגם הּיׁשן ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבצּדֹו

מקרי: ְִֵֶֹאנס

¯L‡k‰M‡‰ ÏÚa ÂÈÏÚ ˙ÈLÈּכי לצד ּפרּוׁש «¬∆»ƒ»»««»ƒ»ְִֵַ

ּבעל יהיה הּוא ולדֹות ּדמי הּנֹוטל ְְְִֵֵֶַַַָהּוא

לֹו: הראּוי מּמּנּו לקחת זה ּבענׁש ְִִֶֶֶַַָָָֹּדינֹו

B‚Â'.כג) LÙ� ‰z˙�Âז"ל רּבֹותינּו נחלקּו ¿»«»∆∆¿ְְֵֶַ

הג מיתה אֹומרים יׁש ׁשּנתּכּוןּבמכילּתא ם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

אֹומרים ויׁש זה את והרג זה את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹלהרג

אֹומרֹו ידּיק ולדבריו נכֹוןz˙�Â‰ממֹון. על ְְְְִַָָָֻ¿»«»ַָ

ּדאמר ּולמאן ליד. מּיד הּנּתן ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָָׁשהּוא

אמר מּמׁש ּבמקֹוםz˙�Â‰נפׁש ּכי לֹומר ֶֶַַָָ¿»«»ְִִַ

אסֹון יהיה ּכׁשּלא ּבסמּו האמּורה ְְְְֲִִֶֶָָָָָֹנתינה

ּפטּור ּכי אחרת נתינה ּכאן ואין זֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּתהיה

ּבדר והּוא אסֹון היה אם זּולת ולדֹות, ְְְְִִֵֶֶַָָָָמּדמי

ּכדי ׁשאינּה הּמּכה ׁשאמדּו ּכגֹון חּיב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּבּפסּוק ׁשּכתבּתי ּוכמֹו חּיב זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהמית

יריבן:(י"ח) ְְִִֻוכי

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(èé)äknä äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£Bz�ÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰w�Â∑ללּמד אּלא הרג? ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבל הּמּכה, ונּקה אז מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאן

הּמּכה נּקה לא זה יקּום ׁשּלא Bz·L.עד ּבּטּול∑¯˜ רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿ְְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָ
ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת ְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמלאכּתֹו

רגל" ּתחת רגל יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו t¯È‡.נתן ‡t¯Â∑ׂשכר יׁשּלם ּכתרּגּומֹו: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«…¿«≈ְְְְֵַַַ
פה)הרֹופא קמא החיים.(בבא אור ֵָ

ß hay h"i ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåúîe èáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−
:í÷pé í÷ð Bãé úçz©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑:לֹומר ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אּלא ומת"? איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּפטּורּבא לעת, מעת וׁשהה ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות .לל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
Ë·Ma∑:ּביׂשראל לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש «≈∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לה) ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי ּיׂשראל(או ּומה וחמר: קל ּדברים והלא הּכהּו". ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן אם אּלא עליו חּיב אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָחמּור,
ׁשּכן ּכל לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜�∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, כו)מיתת ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת "חרב ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

החיים.(מכילתא) אור

(àë):àeä Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑יֹום אּלא ׁשּכן? ּכל לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ‰e‡.מכילתא)(ׁשהּוא BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר ׁשּׁשהההא ּפי על אף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶֶַַַָָָָ
חּיב ׁשּמת, קדם לעת החיים.מעת אור ְֵֵֵֵֶֶַָֹ

È‰ÈÂיט dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ d�ÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡�c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

Ï‡כא Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עד והרּפּוי מהּׁשבת ּפטּור להמית ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

הּטעם ּׁשּתֹולה מּמה מת לא אפּלּו מׁשמע ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּכאן.

ימּות: אם הא אמר ולא ְִֶַַַָָָֹּבּמּכה

‰‡¯�Âמן לּפטר ׁשּצרי לֹומר הּתּנא ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּכה ידי על מת אם ּדוקא ְְִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשבת

ּבמּכה מת אם אבל להמית, ּכדי ּבּה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָׁשּיׁש

מּמיתה הּמּכה ּפטּור ׁשאז להמית ּכדי ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

לת ּבחּייםיתחּיב לֹו נתן לא אם ורּפּוי ׁשבת ת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ליֹורׁשיו לתת יתחּיב סּבה איזֹו לצד ְְְְִִֵֵֵַַַָָָחּיּותֹו

חי: אם לאביהם ּׁשּנֹוגע מה ֲִִֵֶֶַַַַָּכל

t¯È‡.יט) ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L אפּלּו¯˜ ּפרּוׁש «ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈ֲִֵ

עדין הּוא אם ּבחּוץ והתהּל ׁשּקם ְְֲִִִֵֶַַַַַָאחר

ׁשעדין אֹו לעׂשֹותּה יכֹול ואינֹו מּמלאכּתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבטל

הּמּכה מחמת החלי לׁשּיּורי לרֹופא צרי ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹהּוא

ואֹומרֹו לתת. חּיב זה ּפי¯˜הרי על יתּבאר ְְֲֵֵֶַָָ«ְִִֵַָ

רמּב"ם ּׁשּכתב ּומּזיק)מה חֹובל מהלכֹות (פ"ב ְְִִֵֵֶַַַַָָ

אֹומדין הּׁשבת וכן וכּו' הרּפּוי את ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָמׁשערין

מה על יֹותר החלי ואר וכּו' ואם ְְְְִִֵַַַַָֹוכּו'

ּבּמה וכּו' ּכלּום לֹו מֹוסיף אינֹו ְְֲִֵֶֶַָּׁשאמדּוהּו

היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּמּזיק ּכׁשרצה אמּורים ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָּדברים

אמר ולזה ּכאן, עד וכּו' ּפרּוׁש¯˜לֹו וגֹו' ְְֶַַָָָ«ְֵ

ּורפּואתֹו ׁשבּתֹו יּתן ׁשּלא זמן ׁשּיׁש ּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלמעט

קצּבה ּבלא אבל וכּו' וקצב קדם אם ְְְְְֲִִַַָָָָֹוהּוא

לחלּוטין: ׁשּיתרּפא עד ְֲִִִֵֵֶַַַיּתן

.‡t¯È ‡t¯Âּׁשּכתב מה ּדר על יתּבאר ¿«…¿«≈ְִֵֶֶֶַַַָָ

הי"ד)רמּב"ם פ"ב ּומּזיק חֹובל אמר(הלכֹות ְְִִֵַַַָָ

אין עצמי את ארּפא ואני וכּו' ּפסק הּנּזק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹלֹו

אֹומרֹו והּוא לֹו, t¯È‡ׁשֹומעין ‡t¯Âאמר ולא ְְְִ¿«…¿«≈ְַָֹ

לֹומר לֹו ׁשהיה הּסמּוכה ּבׁשבּתֹו ּכאֹומרֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָיּתן

נאמרּו ּדרׁשֹות והרּבה יּתן, ּורפּואתֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשבּתֹו

זה: ְֶֶֶּבכפל

רֹוצחË·Ma.כ) מהלכֹות ּבפ"ב רמּב"ם ּכתב «≈∆ְְְִֵֵַַַָָ

ּבסיף אבל ּבּׁשבט ּדוקא לי יראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָוז"ל

למיתה ואמדּוהּו וכּיֹוצא ואגרף אבן אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוסּכין

עד עליו נהרג זה הרי ׁשנה לאחר מת ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאפּלּו

ׁשאמדּוהּו ּבּדבר הרגֹו לא אם לי וקׁשה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָֹּכאן.

הרי יתחּיב יֹום יעמד לא אם לּמה ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלהריגה

הּוא ּפטּור עבּדֹו ׁשאינֹו אחר לאדם ְְֲִֵֵֶַַָָָאפּלּו

אמּדנֹות ׁשאר ׁשעל ואּולי יֹום. יעמד לא ְְְֲֲִֶַַַָָֹֹֻאפּלּו

ּבמקֹום ׁשּימּות ׁשאמדּוהּו ׁשהגם אֹומר ְֲֲִֵֶֶֶַָָהּוא

ׁשאֹומרֹו נראה ולי אמּדנֹות. ּוׁשאר ְְְְְִִֶֶֶַַָָֻהּמּכה

Ë·Maליּסרֹו ּכי מֹוכיחים מעׂשיו ׁשאם לֹומר «≈∆ְְֲִִִִֶַַַָ

אחד יֹום זכּות ה' ׁשּנתן הּוא מּוסר ְְֵֶֶֶַָָָּבׁשבט

להרגֹו ׁשּמתּכּון מֹוכיחים מעׂשיו אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָוכּו',

ׁשּזה ּובסימניו ּבבטנֹו סּכין לֹו ׁשּתֹוחב ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּכגֹון

אפּלּו ּומת ממיתֹו אּלא מיּסרֹו ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָמּגיד

עליו: חּיב ׁשנה ַַַָָָָָאחר

BtÒÎ.כא) Èk ÌwÈ ‡Ïׁשֹוגג הרגֹו ואם …À«ƒ«¿ְֲִֵָ

חּלּוק ּבֹו אין זה ּובדין ידֹו, על ְְִִִֵֶֶַָיגלה

אינֹו ּכי עבּדֹו ׁשאינֹו לאדם רֹוצח לבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָּבינֹו

מּמׁש ידֹו ּתחת ּומת הרגֹו אם אּלא ּגלּות ֲִֵֶַַַַָָָָָָחּיב

ּבּפסּוק ׁשּכתבנּו וגֹו',(י"ב)ּוכמֹו איׁש מּכה ְְְִֵֶַַַָָ

מּדין מׁשּנה ׁשהּוא ּדין אּלא לכּתב הצר ְְְְִִִִֶֶֶַָֹֹֻֻולא

עבּדֹו: לׁשאינֹו ְְֵֵֶַַרֹוצח



מה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«

i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשהזה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא∑eÙ‚�Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ּבאּׁשה.L�ÚÈ LB�Ú∑ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה L�ÚÈ.להעלֹות LB�Ú∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆

'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹותהּמּכה,∑Ô˙�Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ
הּדּינים ּפי החיים.על אור ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ּבאּׁשה.LÙ� ˙Áz LÙ� ‰z˙�Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ליֹורׁשיו ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמׁש,
ּבּׁשּוק נמּכר ׁשהיה ּכמֹו החיים.ּדמיו אור ְְִֶַַָָָָ

(ãë)úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâø̈«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑נטילת ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, פד)אבר קמא .(בבא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑,ּדמים ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכ מצטער להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, ∑Úˆt.אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆«

נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיא
על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואם
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר הּצער, מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ּפי על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּצער
וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה .עליו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

‰¯eaÁ∑ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא «»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
יג) קּדּום,(ירמיה ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ונמר

עליו נֹוקׁש ׁשהּדלת ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. .חבּוטֹות ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ÈcÚÓ‡כב ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

�LÙ‡:כג ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡�ÌÈL.כב) eˆpÈ ÈÎÂאחד וכל ּפרּוׁש ¿ƒƒ»¬»ƒְֵֶָָ

הּמּכה ּובאה חברֹו את להרג ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹמתּכּון

הּדינים צדדי ּכל ׁשאמר הּוא ּבזה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבאּׁשה

ּבענין: ְֲִִָָָהאמּורים

.'B‚Â eÙ‚�Âׁשאם לֹומר רּבים לׁשֹון אמר ¿»¿¿ְִִֶַַַָ

מׁשּלׁשין ּונגפּוה עליה נפלּו ְְְְְִֵֶֶַָָָָָׁשניהם

מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּביניהם

ּומּזיק: ִֵַחֹובל

.‰¯‰ ‰M‡אבל ּבידיעתם ׁשם המצּויה ּפרּוׁש ƒ»»»ְֲִִֵַָָָָָ

ּבלא ּונגפּוה ּבגבּולם ועמדה ּבאה ְְְְְִִָָָָָָָֹאם

ּבירּוׁשלמי ׁשּכתב מּדין מּכלּום ּפטּורים ְְְְִִִִִִִֶַַָָידיעה

ּומּזיק חֹובל מהלכֹות ּבפ"א רמּב"ם ְְְְִִֵֵַַָָּופסקֹו

וׁשכב אחד ּובא יׁשן אחד היה אם לׁשֹונֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוזה

זה ּכי מהּנזק ּגם הּיׁשן ּפטּור זה הרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבצּדֹו

מקרי: ְִֵֶֹאנס

¯L‡k‰M‡‰ ÏÚa ÂÈÏÚ ˙ÈLÈּכי לצד ּפרּוׁש «¬∆»ƒ»»««»ƒ»ְִֵַ

ּבעל יהיה הּוא ולדֹות ּדמי הּנֹוטל ְְְִֵֵֶַַַָהּוא

לֹו: הראּוי מּמּנּו לקחת זה ּבענׁש ְִִֶֶֶַַָָָֹּדינֹו

B‚Â'.כג) LÙ� ‰z˙�Âז"ל רּבֹותינּו נחלקּו ¿»«»∆∆¿ְְֵֶַ

הג מיתה אֹומרים יׁש ׁשּנתּכּוןּבמכילּתא ם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

אֹומרים ויׁש זה את והרג זה את ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹלהרג

אֹומרֹו ידּיק ולדבריו נכֹוןz˙�Â‰ממֹון. על ְְְְִַָָָֻ¿»«»ַָ

ּדאמר ּולמאן ליד. מּיד הּנּתן ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָָׁשהּוא

אמר מּמׁש ּבמקֹוםz˙�Â‰נפׁש ּכי לֹומר ֶֶַַָָ¿»«»ְִִַ

אסֹון יהיה ּכׁשּלא ּבסמּו האמּורה ְְְְֲִִֶֶָָָָָֹנתינה

ּפטּור ּכי אחרת נתינה ּכאן ואין זֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּתהיה

ּבדר והּוא אסֹון היה אם זּולת ולדֹות, ְְְְִִֵֶֶַָָָָמּדמי

ּכדי ׁשאינּה הּמּכה ׁשאמדּו ּכגֹון חּיב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּבּפסּוק ׁשּכתבּתי ּוכמֹו חּיב זה הרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָלהמית

יריבן:(י"ח) ְְִִֻוכי
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לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ÓeÈ˙."והמית"ּבנׁשיכה, ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ְִִִֵֵַַָָָָ
לה)לֹומר: ׁשֹורֹו(במדבר רציחת על הֹורגֹו אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת (סנהדרין"מֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ

החיים.לג) אור

(ì)úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½§¬Ÿ£¤©−
:åéìò̈¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑ׁשּיׁשיתּו מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכפר ּדין ּבית �BLÙ.עליו ÔÈ„t Ô˙�Â∑מּזיק ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל, רּבי ּדברי נּזק, קמאּדמי (בבא ִֵֶָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

החיים.כז) אור

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦¨−©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«
i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על .(מכילתא)אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéì÷L íéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו .ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל נא)חּיבלא קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם ּובחֹופרהא ּפטּור, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿«∆ְִִֵָָָ

הרּבים הּכתּובּברׁשּות נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ׁשֹור" ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְִִִֵַַָָ¬ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוחמֹור".

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשֹורׁשהרי אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אדם, ולאולא נב)ּכליםחמֹור קמא החיים.(בבא אור ְְֲִֵָָֹֹ

�dLÙל Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡�È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â d�Ba¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏÚ·a.כט) „Úe‰Âנתּכּון רּבים, לׁשֹון אמר ¿«ƒ¿»»ְְִִֵַַַָ

חּיבים ּבעלים ב' לֹו היּו ׁשאם ְִִִֶַַָָָלֹומר

אדם ׁשהרגּו ּכב' יהיּו ולא מיתה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹׁשניהם

ּדאמר מאן לכל ׁשּפטּורין כ"ו:),ּכאחת (ב"ק ְְְְִֶַַַָָָ

וחּיבין אדם ּבידי מּמיתה ּפטּורין התם ְְִִִִִִֵַָָָָָָּכי

אדם ּבידי מּמיתה ּפטּורין וכאן ׁשמים ְְִִִִִִֵֵַָָָָָּבידי

ממֹון להיֹותֹו ּובכפר ׁשמים. ּבידי ְְְִִִִֵֶַַָָָֹוחּיבים

אדם: ּבידי אפּלּו ֲִִִֵַָָָחּיבין

�BLÙ.ל) ÔÈ„tו ארּבעה ּבפרק חמּׁשהנחלקּו ƒ¿…«¿ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ

מ') אם(ב"ק מּזיק ּבׁשל אם ׁשמין מי ְְִִִִִֶֶַָּבׁשל

מּזיק ּבׁשל להאֹומר ּכי נראה והיה נּזק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשל

לׁשּלם חּיבין אדם ּבני ב' ׁשל ׁשֹור המית ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאם

לּׁשמים. נתחּיבּו ּכּלן ּכי מהם אחד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּדמי

הּנּזק. ּדמי אּלא חּיבין אינם נּזק ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולהאֹומר

לרב נחמן רב ׁשם ּבעי מאי ּכן אם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָוקׁשה

אחד ּכל ּכפר לתת חּיבין אם יעקב ּבר ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחא

אּלא הּתּנאים, מחלקת זה ּדבר הלא ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלם

וּדאי מּזיק ּבׁשל להאֹומר אמת ּדהן ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָוּדאי

ׁשהמית ּדהּוה מידי ּכפרים ב' לׁשּלם ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּצרי

ׁשּׁשוה לאדם מאתים ׁשּׁשוה ּגדֹול אדם ְִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור

יחלקּו אם יּגרע ולא לׁשּלם ׁשחּיב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחמׁשים

ּובעיא ׁשנים, ּכפר ּדמי לתת וחּיבים ּגּופים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלב'

ׁשמין ׁשּסֹוברין ּדחכמים אלּבא היא נחמן ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּדרב

ׁשּפסק רמּב"ם מּדברי מׁשמע וכן נּזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשל

ּכפר ּדמי ּבדין ממֹון נזקי מהלכֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֹפי"א

ּפסק ׁשּתפין ב' ּובׁשֹור הּנהרג ּדמי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשמין

פ"י) אחד(ׁשם לכל ׁשלם ּכפר לּתן ׁשחּיבין ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּׁשּום לחמרא רמּב"ם ׁשּפסק וטעם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻוהבן.

נפׁש: ּכפר ספק ְְֵֶֶֶַָָֹּדהויא

Ì‡Âׁשּיּתן קדם זה את והרג הּדם ּגֹואל קדם ¿ƒְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא עליו ׁשּנהרג לי נראה נפׁשֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹּפדיֹון

ּבׁשֹוגג ּבּיד הֹורג הריגת אּלא הּכתּוב ְֲִֵֵֶַַַַָָָָּפטר

ּכאן אין הרג ׁשֹורֹו אם אבל לבבֹו יחם ְֲִִִֵֵַַָָָָמּדין

ּבּיד: ּכהֹורג לבבֹו ְֵֵַַַָָיחם

B‚Â'.לג) ÁzÙÈ ÈÎÂּבׁשעת אפּלּו ּפרּוׁש ¿ƒƒ¿«¿ְֲִִֵַ

ׁשֹור עליו נפל אם הּבֹור ּוכרּית ְְִִִַַַַָָָּפתיחת

ּבתֹו נהרג ואפּלּו הּבֹור, ּבעל חּיב חמֹור ְֱֲֲִֶַַַַַַָאֹו

קּמא ּבפרק וכדאיתא יׁשּלמּו יֹורׁשיו ְְְְְְִִֶֶַַָָָּבֹורֹו

:(ז')ּדערכין ֲִַָ

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
B�ÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד ׁשהּואוכן הּגוּיה וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ְְְְֱֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּגיד
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנברא

עין נאמר החיים.לכ אור ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
:BpL úçzהחיים אור ©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוהאחד הּכתּוב ׁשּדּבר È‡.אּלא ‡ÏÂ˙‡ ÏÎ ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…≈»≈∆
B¯Na∑(כא מה(פסחים אּלא ּבאכילה? אסּורה ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאכילה. אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: מא)ּתלמּוד קמא מּנין?(בבא ּבהנאה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּתלמּוד
נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. .זהּו ְְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr e zegiy ihewl)

ּבהוה הּכתּוב כח)ּדּבר כא, ׁשּדּבר(רׁש"י מּפני אּלא חלילה, הּטבע, מּצד אינּה - 'הווה' ּונפֹוצה, רגילה התרחׁשּות .הּכתּובּגם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מהּוה). מּלׁשֹון (הווה ורגע רגע ּבכל העֹולם את ּומהּוים הּמחּיים ׁשּבּכתּוב, מאמרֹות מעׂשרה נֹובעת זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהתרחׁשּות

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון (בראשית ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש" ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

È˙כו B‡ dc·Ú„ ‡�ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡�ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:d�ÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

È‰Bn˜cÓeכט ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb� ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë� ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כו) ‰kÈ ÈÎÂרּבן(כ"ד:)ּבקּדּוׁשין ּפליגי ¿ƒ«∆¿ְְִִִִַָ

ּבן ׁשמעֹון רּבן ורּבנן ּגמליאל ּבן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשמעֹון

ורּבנן לׁשחתּה לכּון צרי סֹובר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָּגמליאל

ׁשּצרי אּלא לׁשחתּה נתּכּון ׁשּלא הגם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹסֹוברים

לֹומר לֹו היה לרּבנן וקׁשה עצמּה. לעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָלכּון

הייתי ּכי ואּולי עבּדֹו. עין את איׁש יׁשחית ְְְְִִִִִִֵֶַַַָוכי

לגּופּה היא הּכתּוב ׁשאמר הׁשחתה ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָאֹומר

ּתנאי לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון יֹודעים היינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָֹולא

לּה: ׁשּיכּון ׁשּצרי הּדבר ְִֵֶֶַַָָָָהּוא

„BÚׁשחתּה ׁשּלא ׁשהגם לֹומר ׁשּנתּכּון ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹנראה

יהיה זמן אחר אּלא עצמּה הּכאה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּבׁשעת

למעלה ׁשּכתבנּו לּׁשֹוגג ּדֹומה ואינֹו ּכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָהּדין

רּבנן ּודרׁשת עצמּה. ּבּׁשעה ׁשּימּות ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּצרי

וׁשחתּה: מּכּנּוי נׁשמעת לעין ׁשּיכּון ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּצרי

Bc·Ú.כז) ÔL Ì‡Âהּכתּוב ּכלל ׁשּלא טעם ¿ƒ≈«¿ֶַַַַָָֹ

על יתּבאר מצוֹות, ּבב' וחּלקם ועין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָׁשן

ּבקּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ׁשׁשת(כ"ד:)ּדר ר' אמר ְְִִֵֶֶֶַָָ

ּולפי לחרּות, יֹוצא וחּטטּה סמּויה עינֹו ְְְְְְִִֵֵֵָָָָהיתה

אם האחד ׁשחרּור. ׁשל ּדינים ב' ּבעין יׁש ְִִִִִֵֶֶֶַָָָזה

ׁשם ּכּמּובן חּטטּה ׁשּלא הגם עינֹו ְֲִִֵֶַַָָָָֹּכהה

מאֹורּה ׁשחסר ּכל נחטטה ׁשּלא ׁשגם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹּבקּדּוׁשין

והּב' לחרּות, יצא ּבּה להׁשּתּמׁש יכֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָואינֹו

י חּטטּה אם ּכהּויה ׁשהיתה לחרּות,ׁשהגם צא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

היינּו אחד ּבדין אֹותם ּכֹולל הּכתּוב היה ְְִִִֵֶַָָָָָָואם

הּוא ּבּטּולּה ּׁשן מה הּׁשן ּכדין ּבעין ְְִִִִֵֵַַַָָלֹומדין

אבל נפילתה הּוא ּבּטּולּה עין ּגם ְְֲִִִִַַָָָָָָנפילתּה

לחרּות: יצא לא מהעין ּכלל מחּסר ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּכהּוי

‡LÈ.כח) ˙‡ 'B‚Â ÁbÈ ÈÎÂאֹומרֹו ,‡˙טעם ¿ƒƒ«¿∆ƒְַַ∆

ּבּגמרא אֹומרם ּדר על ע"ט.)יתּבאר (סנהדרין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

נתּכּון ׁשהרי חּיב ראּובן והרג ׁשמעֹון להרג ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנתּכּון

אֹומרֹו והּוא עליו, ׁשחּיב מי ‡LÈלהרג ˙‡ ְְֲִֶַַָָָֹ∆ƒ

ׁשּלא אחר ׁשהרג הגם לאיׁש ׁשּנתּכּון ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלרּבֹות

נתּכּון אם אבל לאיׁש נתּכּון ודוקא לֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָנתּכּון

ׁשם ּכדאמרינן ּפטּור האיׁש והרג (ע"ח:):לבהמה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

.˙ÓÂמחמת ׁשּמת ּכל זמן אחר מת אפּלּו ּפרּוׁש »≈ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָ

רׁש"י מּדברי מׁשמע וכן מ"א.)נגיחה, (ב"ק ְְְְִִִִֵֵַַָָ

יעּין מתּו ולא אדם ּבני ג' סּכן סוגיית ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹֻֻּבפרּוׁש

ָׁשם:

.B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂאבל לֹוקה, אכלֹו ואם ¿…≈»≈∆¿»ְֲֲִֶָָ

ּובעל מאֹומרֹו הּנׁשמעֹות הנאֹות ְְְֲִֵַַַָָָׁשאר

לא ולזה לֹוקה, אינֹו ׁשאסּור הגם נקי ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשֹור

אחד: ּבכללּות הּכל ְִֶַַָָָֹּכלל
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לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ÓeÈ˙."והמית"ּבנׁשיכה, ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ְִִִֵֵַַָָָָ
לה)לֹומר: ׁשֹורֹו(במדבר רציחת על הֹורגֹו אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת (סנהדרין"מֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ

החיים.לג) אור

(ì)úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½§¬Ÿ£¤©−
:åéìò̈¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑ׁשּיׁשיתּו מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכפר ּדין ּבית �BLÙ.עליו ÔÈ„t Ô˙�Â∑מּזיק ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל, רּבי ּדברי נּזק, קמאּדמי (בבא ִֵֶָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

החיים.כז) אור

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦¨−©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«
i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על .(מכילתא)אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéì÷L íéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו .ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(âì)epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל נא)חּיבלא קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם ּובחֹופרהא ּפטּור, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿«∆ְִִֵָָָ

הרּבים הּכתּובּברׁשּות נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ׁשֹור" ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְִִִֵַַָָ¬ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוחמֹור".

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשֹורׁשהרי אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אדם, ולאולא נב)ּכליםחמֹור קמא החיים.(בבא אור ְְֲִֵָָֹֹ

�dLÙל Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡�È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â d�Ba¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏÚ·a.כט) „Úe‰Âנתּכּון רּבים, לׁשֹון אמר ¿«ƒ¿»»ְְִִֵַַַָ

חּיבים ּבעלים ב' לֹו היּו ׁשאם ְִִִֶַַָָָלֹומר

אדם ׁשהרגּו ּכב' יהיּו ולא מיתה, ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹׁשניהם

ּדאמר מאן לכל ׁשּפטּורין כ"ו:),ּכאחת (ב"ק ְְְְִֶַַַָָָ

וחּיבין אדם ּבידי מּמיתה ּפטּורין התם ְְִִִִִִֵַָָָָָָּכי

אדם ּבידי מּמיתה ּפטּורין וכאן ׁשמים ְְִִִִִִֵֵַָָָָָּבידי

ממֹון להיֹותֹו ּובכפר ׁשמים. ּבידי ְְְִִִִֵֶַַָָָֹוחּיבים

אדם: ּבידי אפּלּו ֲִִִֵַָָָחּיבין

�BLÙ.ל) ÔÈ„tו ארּבעה ּבפרק חמּׁשהנחלקּו ƒ¿…«¿ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ

מ') אם(ב"ק מּזיק ּבׁשל אם ׁשמין מי ְְִִִִִֶֶַָּבׁשל

מּזיק ּבׁשל להאֹומר ּכי נראה והיה נּזק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבׁשל

לׁשּלם חּיבין אדם ּבני ב' ׁשל ׁשֹור המית ְְִִִֵֵֵֶַַָָָאם

לּׁשמים. נתחּיבּו ּכּלן ּכי מהם אחד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּדמי

הּנּזק. ּדמי אּלא חּיבין אינם נּזק ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולהאֹומר

לרב נחמן רב ׁשם ּבעי מאי ּכן אם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָוקׁשה

אחד ּכל ּכפר לתת חּיבין אם יעקב ּבר ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאחא

אּלא הּתּנאים, מחלקת זה ּדבר הלא ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלם

וּדאי מּזיק ּבׁשל להאֹומר אמת ּדהן ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָוּדאי

ׁשהמית ּדהּוה מידי ּכפרים ב' לׁשּלם ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּצרי

ׁשּׁשוה לאדם מאתים ׁשּׁשוה ּגדֹול אדם ְִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹור

יחלקּו אם יּגרע ולא לׁשּלם ׁשחּיב ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹחמׁשים

ּובעיא ׁשנים, ּכפר ּדמי לתת וחּיבים ּגּופים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹלב'

ׁשמין ׁשּסֹוברין ּדחכמים אלּבא היא נחמן ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָּדרב

ׁשּפסק רמּב"ם מּדברי מׁשמע וכן נּזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשל

ּכפר ּדמי ּבדין ממֹון נזקי מהלכֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֹפי"א

ּפסק ׁשּתפין ב' ּובׁשֹור הּנהרג ּדמי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּׁשמין

פ"י) אחד(ׁשם לכל ׁשלם ּכפר לּתן ׁשחּיבין ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּׁשּום לחמרא רמּב"ם ׁשּפסק וטעם ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻוהבן.

נפׁש: ּכפר ספק ְְֵֶֶֶַָָֹּדהויא

Ì‡Âׁשּיּתן קדם זה את והרג הּדם ּגֹואל קדם ¿ƒְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלא עליו ׁשּנהרג לי נראה נפׁשֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָֹּפדיֹון

ּבׁשֹוגג ּבּיד הֹורג הריגת אּלא הּכתּוב ְֲִֵֵֶַַַַָָָָּפטר

ּכאן אין הרג ׁשֹורֹו אם אבל לבבֹו יחם ְֲִִִֵֵַַָָָָמּדין

ּבּיד: ּכהֹורג לבבֹו ְֵֵַַַָָיחם

B‚Â'.לג) ÁzÙÈ ÈÎÂּבׁשעת אפּלּו ּפרּוׁש ¿ƒƒ¿«¿ְֲִִֵַ

ׁשֹור עליו נפל אם הּבֹור ּוכרּית ְְִִִַַַַָָָּפתיחת

ּבתֹו נהרג ואפּלּו הּבֹור, ּבעל חּיב חמֹור ְֱֲֲִֶַַַַַַָאֹו

קּמא ּבפרק וכדאיתא יׁשּלמּו יֹורׁשיו ְְְְְְִִֶֶַַָָָּבֹורֹו

:(ז')ּדערכין ֲִַָ
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(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ולאאמר ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנתּבּזה

ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ׁשֹור,מאיר: מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ד'ׁשּבּטלֹו מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. ,.˙Áz ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ««
‰O‰ ˙Áz ¯BM‰∑(סז קמא לֹומר(בבא הּכתּוב, ּבלבדׁשנאן וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת, וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת החיים.ׁשאין אור ««««∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר(סנהדרין הּביתּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑ּכאן מעּקרֹו. ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָָ
ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּמדת

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו .ממֹונֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
:Búáðâa økîðå Bì½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר(מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה עּמ,אין ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לגנב החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכּׁשמׁש

נפׁשֹות עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, BÏ.ממֹון ÌÈÓc∑אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ»ƒְְִִִַָָ
הּבית ּבעל ÌlLÈ.יהרּגּנּו ÌlL∑ממֹון נפלתהּגּנב, דסהדיא עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְִֶַַַַַַ«≈¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעלֹוהי,
את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיהרגהּו,

הּממֹון .ּבעל ַַַָ

(â)-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©
:ílLé íéðL íéiç äN¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑,ּכפל ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵֶֶַַָָָ
וגֹו' אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבין

לרעהּו" ׁשנים ÌlLÈ.יׁשּלם ÌÈ�L ÌÈiÁ∑חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם החיים.ולא אור ְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

‡Bלז dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e�‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dp�aÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡�Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ‡i„‰Ò„ ‡�ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·�‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג ‡z·�b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לז) BÁ·Ëeטלה אבל וׂשה, לׁשֹור ּפרּוׁש ¿»¿ְְֲֵֶֶָָ

אינֹו ּבידֹו ונׁשּתּנּו ּברׁשּותֹו וגדלּו ְְְְְְְִִִֵַָָּוגדי

וכן טבח אֹו מכר וׁשּלֹו ּבׁשּנּוי ׁשּקנאֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָחּיב

מּדבריהם ס"ה):מּוכח (ב"ק ְִִֵֶָ

.¯BM‰ס"ב:)ּבּמׁשנה ּבד'(ׁשם חּיב אין אמרּו «ְְְִֵַַָָָָ

חּיה ולא וׂשה ׁשֹור ּדוקא אּלא ְְְְֶֶַַָָָֹוה'

איׁש יגנב ּכי לֹומר לֹו ׁשהיה וטעמם ְְְֲִִִֶַַָָָֹועֹוף,

וארּבע יׁשּלם בקר חמּׁשה מכרֹו אֹו ּוטבחֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָׁשֹור

ּכל למעט מהם אחת ודֹורׁש הּׂשה, ּתחת ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹצאן

נׁשמע היה אחד ׁשל ּוביּתּור מהם ְְִִֵֶֶֶָָָָחּוץ

לׂשה: הּׁשֹור ּבין הּדין ׁשּיׁשּתּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻהמכּון

˙nˆ‡.ג) ‡ˆn‰ Ì‡אחת לֹומר הּכפל טעם ƒƒ»≈ƒ»≈ֶֶַַַַַַ

לֹומר ּוב' ׁשּגנבּה, עדים ׁשּבאּו ְְִֵֶֶַָָָָלגּופּה

יתחּיב זה זּולת אבל אצלֹו, ּבעין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמצאּוה

אֹו מכּורה ּבחזקת ּבידֹו ׁשאינּה ׁשּכל וה' ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָּבד'

אּלא לבד ׁשנים הּכתּוב אמר ולא ְְְְִֶַַַַָָָָֹׁשחּוטה,

טבח אֹו מכר ּדוקא ׁשּלאו ותדע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבּנמצאת.

ׁשּיצתה ּכל אּבד אֹו נתן הּדין הּוא ְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

ּבּׁש"ס מּוכח וכן ע"ט:)מרׁשּותֹו, להדיא,(ב"ק ְְְְֵֵֶַַָָ

ׁשאם מּכאן לדּיק וראיתי הקּדיׁש. הּדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָוהּוא

ואם ּדין ּבֹו אין ּומּזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְִִִֵֵֵַַָָָּגנב

מּמה ּבסמּו ׁשאמר ּבגנבתֹו ונמּכר לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאין

תּמצא הּמצא אם ּבגנבתֹו לונמּכר סמּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּׁשאמר

ּתׁשלּומי ּבדין הּכתּוב ואמר יׁשּלם ׁשנים ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָוגֹו'

ּכמֹו ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ולא לרעהּו ְְְְִֵֵֵַָָֹב'

ז"ל ונמּכר(מכילּתא)ׁשּדרׁשּו דין ּכי למדּת הא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

אּלא מדּבר הּכתּוב אין ּבענין האמּור ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגנבתֹו

ּו ּכֹוכבים מעֹובד ולא מּיׂשראל מּזלֹותּבגנב ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ

מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ּדברי והם מהקּדׁש, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָֹולא

הּוא: והּנה טעם ׁשם לֹו מצאּו ולא ְְְְִֵֵַַָָָֹּגנבה

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i ipy meil inei xeriy

(ãì):Bl-äéäé únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ּפי על אף הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבנזקיו ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב ׂשדהּו",(שם "מיטב ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוכתב
הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, BlŒ‰È‰È.לגּבֹות ˙n‰Â∑.מכילתא) ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ¿«≈ƒ¿∆

ז) נזקֹולּנּזק,ב''ק ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את .ׁשמין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑נגיפה ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּכה לׁשֹון איׁשׁשֹור∑LÈ‡Œ¯BL.אּלא B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשהמיתּבׁשוים ר' ׁשוה ׁשֹור מדּבר, תּוב ְֶַָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

וחצי החי חצי וזה הּמת וחצי החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשֹור
למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמת,
חּיים, ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלׁשאינן
לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמר
יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרּבה
מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּדמי
ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעל
הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָחצי
הּנּזק אין אחר-ּכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ולא הּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבּלׁשֹון
אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנֹוטל

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא כו)נֹוטל קמא החיים.(בבא אור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B� B‡∑נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא ÌlL.אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ«≈

¯BL ÌlLÈ∑ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו החיים.לּנּזק, אור ¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

È‰B¯ÓÏלד ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È Ôe�aÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו ‡e‰ Áb� ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë� ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

¯e‰Ú.לה) ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BLאֹומרֹו,˙‡ ƒ∆≈≈ְ∆

ּכׁשּנערכּו ּבחּייהם ׁשוים ׁשּׁשניהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָירצה

יהיּו אֹומרֹואֹותם והּוא ‡˙ׁשוים, LÈ‡ ¯BL ְְְִִָָƒ∆

¯BLּגדֹול היה אם אבל אּתֹו, הּנער ֱֲִִֵֶַָָָָָּפרּוׁש

מבאר וכן נזקֹו, חצי אּלא לּנּזק אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּנֹוגף

ז"ל רּבֹותינּו ל"ד.)ּבדברי ׁשעּור(ב"ק אין ואם ְְְִִִֵֵֵַ

ׁשל מחציֹו יֹותר ׁשּיּטל לֹומר אין ּכּנּזק ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמּזיק

ּבמכירת ּתֹולה הּכתּוב היה לא ּכן ׁשאם ְִִִֵֶֶַַַָָָֹחי

חצי לֹו יּתן לֹומר לֹו היה אּלא החי ֲִִֵֶַַַַָָָהּׁשֹור

ּבחצי ּׁשּתלה ּומּמה הּמת, ויחצּון מת ׁשל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָנזקֹו

החי חצי אּלא לֹו ׁשאין מינה ׁשמע החי ְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשֹור

מחצי לפחֹות ׁשּיעלה עליהגם חׁש ולא נזק, ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּתאמר ואם ּׁשּׁשוה. מּמה יֹותר ׁשאפּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹלטעֹות

החי ּבחצי הּדבר ּׁשּתלה מה זה לדר ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכל

ואמר נזק מחצי יֹותר ּבחציֹו יהיה אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָהּוא

ׁשּיּטל ׁשוה היה ׁשּלא להיכא ּבׁשורים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹההׁשואה

יּטל נּגף ּכי ּדלכׁשּתאמר אינֹו זה מחצי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹיֹותר

יּגח לפעמים ּכן אם חּלקּת לא הרי מּזיק ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹחצי

ולכׁשּתדּון חמּׁשים ׁשוה לׁשֹור מאתים ׁשוה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשֹור

ונראה מהּזקֹו ּכפלים נֹוטל הּוא הרי זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּכסברא

עליו: ׁשּנסּכים זה ּדין ּדֹומה ְְִִִֶֶֶַָָלמי

ep¯ÓLÈ.לו) ‡ÏÂאֹומרם ּדר על יתּבאר ¿…ƒ¿¿∆ְְִֵֶֶַָָ

וה' ד' מ"ו:)ּבפרק אֹומר(ב"ק אליעזר ר' ְְֱִֵֶֶֶֶ

טעמא מאי רּבה אמר סּכין אּלא ׁשמירה לֹו ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָאין

ׁשמירה לֹו אין ׁשּוב יׁשמרּנּו ולא קרא ְְְְְְִִֵֶַָָָֹּדאמר

יכּסּנּו ולא מעּתה אּלא אּבּיי ליה אמר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלזה

ּדּיּוקא ּכי ונראה ּכאן. עד וכּו' לֹו אין ׁשּוב ְְְִִִֵֵֶַָָָנמי

יכּסּנּו ולא ּבין הפרׁש יׁש ּכי וקאי, קאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדרּבה

לֹומר ׁשהתחיל הּדּבּור ׁשעּור ׁשּנה לא ְִִִִִֶֶַַַָָֹׁשהּכתּוב

יכּסּנּו ולא וגֹו' יכרה ּכי עתיד לׁשֹון יפּתח ְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹּכי

ׁשהתחיל יׁשמרּנּו ולא ּכן ּׁשאין מה עתיד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹלׁשֹון

אמר וגמר וגֹו' נֹודע אֹו עבר לׁשֹון ְְְֶַַַָָָָֹהּכתּוב

ולא לֹומר לֹו ׁשהיה יׁשמרּנו ולא עתיד ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלׁשֹון

לאּבּיי, להׁשיב רּבה חׁש לא והתם ונכֹון. ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹׁשמרֹו

אפּלּו ּבׁשמירה ׁשּפֹוטרֹו יהּודה ר' ְְְְְֲִִִִֶַָָָולסברת

ּכ הּכתּוב אמר יׁשמרּנּוּפחּותה ולא זה סדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּפרק: ּבסֹוף ׁשם ועּין לאחר, ולא לזה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹלדרׁש

.¯BL ÌlLÈׁשאמרּו ׁשהגם ה'.)אּולי (ב"ק ¿«≈ְֲֶֶַַָ

היה אם ׁשּבנכסיו מעידית יׁשּלם ְְִִִִֵֵֶַָָָָָמּועד

לסּלקֹו יכֹול ּבנכסיו יֹותר עידית הּמּזיק ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלבעל

לאפּוקי אּלא עידית אמרּו ולא ּכׁשֹורֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹּבׁשוה

מּזה: ִֶָּפחּות
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(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ולאאמר ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנתּבּזה

ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ׁשֹור,מאיר: מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ד'ׁשּבּטלֹו מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. ,.˙Áz ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ««
‰O‰ ˙Áz ¯BM‰∑(סז קמא לֹומר(בבא הּכתּוב, ּבלבדׁשנאן וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת, וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת החיים.ׁשאין אור ««««∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר(סנהדרין הּביתּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑ּכאן מעּקרֹו. ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָָ
ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּמדת

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו .ממֹונֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
:Búáðâa økîðå Bì½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר(מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה עּמ,אין ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לגנב החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכּׁשמׁש

נפׁשֹות עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, BÏ.ממֹון ÌÈÓc∑אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ»ƒְְִִִַָָ
הּבית ּבעל ÌlLÈ.יהרּגּנּו ÌlL∑ממֹון נפלתהּגּנב, דסהדיא עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְִֶַַַַַַ«≈¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעלֹוהי,
את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיהרגהּו,

הּממֹון .ּבעל ַַַָ

(â)-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©
:ílLé íéðL íéiç äN¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑,ּכפל ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵֶֶַַָָָ
וגֹו' אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבין

לרעהּו" ׁשנים ÌlLÈ.יׁשּלם ÌÈ�L ÌÈiÁ∑חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם החיים.ולא אור ְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

‡Bלז dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e�‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dp�aÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡�Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ‡i„‰Ò„ ‡�ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·�‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג ‡z·�b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לז) BÁ·Ëeטלה אבל וׂשה, לׁשֹור ּפרּוׁש ¿»¿ְְֲֵֶֶָָ

אינֹו ּבידֹו ונׁשּתּנּו ּברׁשּותֹו וגדלּו ְְְְְְְִִִֵַָָּוגדי

וכן טבח אֹו מכר וׁשּלֹו ּבׁשּנּוי ׁשּקנאֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָחּיב

מּדבריהם ס"ה):מּוכח (ב"ק ְִִֵֶָ

.¯BM‰ס"ב:)ּבּמׁשנה ּבד'(ׁשם חּיב אין אמרּו «ְְְִֵַַָָָָ

חּיה ולא וׂשה ׁשֹור ּדוקא אּלא ְְְְֶֶַַָָָֹוה'

איׁש יגנב ּכי לֹומר לֹו ׁשהיה וטעמם ְְְֲִִִֶַַָָָֹועֹוף,

וארּבע יׁשּלם בקר חמּׁשה מכרֹו אֹו ּוטבחֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָׁשֹור

ּכל למעט מהם אחת ודֹורׁש הּׂשה, ּתחת ְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹצאן

נׁשמע היה אחד ׁשל ּוביּתּור מהם ְְִִֵֶֶֶָָָָחּוץ

לׂשה: הּׁשֹור ּבין הּדין ׁשּיׁשּתּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻהמכּון

˙nˆ‡.ג) ‡ˆn‰ Ì‡אחת לֹומר הּכפל טעם ƒƒ»≈ƒ»≈ֶֶַַַַַַ

לֹומר ּוב' ׁשּגנבּה, עדים ׁשּבאּו ְְִֵֶֶַָָָָלגּופּה

יתחּיב זה זּולת אבל אצלֹו, ּבעין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמצאּוה

אֹו מכּורה ּבחזקת ּבידֹו ׁשאינּה ׁשּכל וה' ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָּבד'

אּלא לבד ׁשנים הּכתּוב אמר ולא ְְְְִֶַַַַָָָָֹׁשחּוטה,

טבח אֹו מכר ּדוקא ׁשּלאו ותדע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבּנמצאת.

ׁשּיצתה ּכל אּבד אֹו נתן הּדין הּוא ְִִֵֶֶַַָָָָָאּלא

ּבּׁש"ס מּוכח וכן ע"ט:)מרׁשּותֹו, להדיא,(ב"ק ְְְְֵֵֶַַָָ

ׁשאם מּכאן לדּיק וראיתי הקּדיׁש. הּדין ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָוהּוא

ואם ּדין ּבֹו אין ּומּזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְִִִֵֵֵַַָָָּגנב

מּמה ּבסמּו ׁשאמר ּבגנבתֹו ונמּכר לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאין

תּמצא הּמצא אם ּבגנבתֹו לונמּכר סמּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּׁשאמר

ּתׁשלּומי ּבדין הּכתּוב ואמר יׁשּלם ׁשנים ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָוגֹו'

ּכמֹו ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעֹובד ולא לרעהּו ְְְְִֵֵֵַָָֹב'

ז"ל ונמּכר(מכילּתא)ׁשּדרׁשּו דין ּכי למדּת הא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

אּלא מדּבר הּכתּוב אין ּבענין האמּור ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגנבתֹו

ּו ּכֹוכבים מעֹובד ולא מּיׂשראל מּזלֹותּבגנב ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹ

מהלכֹות ּבפ"ג רמּב"ם ּדברי והם מהקּדׁש, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָֹולא

הּוא: והּנה טעם ׁשם לֹו מצאּו ולא ְְְְִֵֵַַָָָֹּגנבה
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(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ּדבריולפי.·�b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא החיים.(בבא אור ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)íéäìûä-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּביתּובא ּבעל לֹו∑Â�˜¯·.ּוא ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח .ׁשּלא ְֶֶַָָֹ

(ç)-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
ílLé íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬

:eäòøì íéðL§©−¦§¥¥«

i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ּפי על אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
e‰Ú¯Ï.העדים ÌÈ�L ÌlLÈ∑מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִֵָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

hÓÏ¯ו ÔÈ�Ó B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡i�ic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡i�ic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡i�ic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹומרֹווהּו ÌlLÈא ÌlLׁשּלם ּכפל טעם וגֹו' ְְ«≈¿«≈ְֵֶֶַַַ

לאיׁש לא ּכי הּכתּוב רמז ּכאן וגֹו' הּמבעיר ְְְִִִַַַַָָָָֹוגֹו'

אּלא הּתׁשלּומין מׁשּפט ה' יעׂשה לבד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהרׁשע

ּבחינה הרע יצר והּוא להּמחטיאֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָּגם

ההּוא ּבּיֹום חרּוץ מׁשּפט לֹו ּגם ּכי ְֲִִִַַַַַָָָהּמחטיאתֹו

ּכמאמרם ּדין ה' ּבֹו ּבעׂשֹות עליו הּמסּפד ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָיגּדל

נ"ב.)ז"ל יּמלט(סּכה ולא וׁשֹוחטֹו ה' ׁשּמביאֹו ְְְֲִִֵֶָָֹֻ

לבצר ואפּלּו לבצרה י"ב.)ּבברחֹו מזיד(מּכֹות ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

להׁשּתּלם ּבצדק יׁשּפט הּמׁשּפט ּומל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא

ּובקּמא לבּדֹו ה' ונׂשּגב ס'.)מּמּנּו רמזּו(ב"ק ְְְְְִִֶַַָָָ

אחר: ְֵֶַֹּבאפן

‡LÈ.ו) ÔzÈ Èkרּבֹותינּו העמידּוה זֹו ּפרׁשה ƒƒ≈ƒֱִֵֶַָָָָ

צ"ד:)ז"ל לבּדֹו(ב"מ הּוא ּכי חּנם ְְִִֵַָּבׁשֹומר

ּפנים ּכל ׁשעל ואמרּו ואבדה, מּגנבה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור

ּכיון להם מּנין נֹודע ולא ּבפׁשיעה, ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹחּיב

ׁשלח ׁשּלא לּׁשבע אּלא חּיבֹו לא ְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּכתּוב

ּבהּׁשֹואל ז"ל ורׁש"י ּפטּור, מּזה חּוץ ּכל ְְִִֵֶַַָָָידֹו

צ"ה) חּנם(ּדף אׁשֹומר הּמתחיל ּבּדּבּור ּכתב ְֲִִִֵַַַַַָָ

ּדבר ּכל על ּדכתיב ּפׁשיעה ּביה ּדכתיב ְְְְְִִִִִֵַַָָוז"ל

לדעת הּכתּוב סמ מי על לדעת ונׁשאר ְְִִֶַַַַַַַַָָָָָּפׁשע.

ׁשהלּביׁש לצד ּכי ואּולי חּנם. ּבׁשֹומר ידּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָּכי

ׁשּמן ּדברים ׁשהם ּכלים אֹו ּבכסף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּנתינה

ּובׁשֹומר לׁשמרם ׂשכר צריכין ׁשאינם ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּסתם

ׂשכר צריכין הּסתם ׁשּמן ּדברים אמר ְְְִִִִֶַַָָָָָָָׂשכר

וכל ׂשה אֹו ׁשֹור אֹו חמֹור ׁשהם ְְְֲֵֶֶָָָלׁשמרם

הּסתם ּומן טּפּול ּבֹו יׁש זה מין ׁשּכל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּבהמה

ּבׂשכר: לׁשמר ְְְִִָָֹרגילּות

.e‰Ú¯ Ï‡אמרּו ז"ל נ"ז:)רּבֹותינּו ולא(ׁשם ∆≈≈ְְֵַָָֹ

הּדבר טעם לתת לי ונראה הקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל

ּבבעלים לפטר ה' ׁשּצּוה עצמֹו לּטעם ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

עּמֹו הקּדׁש ׁשל ּבעליו האדֹון יּקרא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוׁשּפיר

ה' ׁשאין ורגע ׁשעה ל ׁשאין נפקד ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּבין ּגּופֹו ּבבחינת ּבין האדם עם ּפעּלה ְְִִִֵֵֶַָָָָֻעֹושה

צרכיו: ְְִִַָָּבבחינת

.ÌÈÏÎ B‡ ÛÒkּכי אּלא לֹומר צרי היה לא ∆∆≈ƒִִֶַָָָָֹ

אֹומר הּוא והרי רעהּו אל איׁש ֲִִֵֵֵֵֵֶַיּתן

וגֹו' על ׁשֹור על ּפׁשע ּדבר ּכל על ְְְֶַַַַַָָּבסמּו

עליהם ׁשּיתחּיב ּפרטים ּכל (שם) ז"ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָודרׁשּו

ּכי הּכתּוב לרׁשם ואם ּופׁשע. ׁשמר לא ְְִִִִַַַָָָֹֹאם

ּכי לֹומר מסּפיק היה מדּבר הּוא חּנם ְְְִִִֵֵַַַָָָּבׁשֹומר

אמרּו ּובמכילּתא לי. לּמה [ּכלים] ּכסף, ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָיּתן

אף למנֹות ׁשּדרּכֹו ּכסף מה כלים אֹו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכסף

טענה ּכל אמרּו מּכאן למנֹות ׁשּדרּכם ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכלים

עד טענה אינּה ּובמנין ּבמׁשקל ּבמּדה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאינּה

נראה עֹוד מּדבריהם. לדברנּו סתירה ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכאן.

אֹומרֹו טעם ׁשּירצהÌÈÏkלי ׁשהגם לֹומר ְִַַ≈ƒְֲִֶֶֶַַ

רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו נפטר, אינֹו לׁשּלם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹומר

הּפּקדֹון ׁשאם ּופּקדֹון ׁשאלה מהלכֹות ְְְִִִִֵֵֶַָָָּבפ"ו

והגם אֹותֹו, מׁשּביעין מתּקן ּכלי ְְְֲִִִַַַָֻהּוא

אפׁשר חכמים ּתּקנת מּׁשּום אמר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהרמּב"ם

ּׁשּגמר מה ּכן ּגם וידּיק לזה, הּכתּוב ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּירמז

הּכתּוב ¯e‰Úאמר ˙Î‡ÏÓa B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ֶַָֹƒ…»«»ƒ¿∆∆≈≈

טענה ׁשאין הגם לֹומר מלאכת לֹומר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָּדקּדק

ׁשויֹו: ּומׁשּלם ׁשּבּכלים מלאכה טענת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

.¯ÓLÏעד אֹומר יׁשמעאל רּבי ּבמכילּתא ƒ¿…ְְְִִִִֵֵַַָָ

אבל לי ׁשמר לֹו ויאמר אצלֹו ְְְְֲִִֶֶַָֹֹֹׁשּיפקד

ּובהחֹובל ּפטּור. זה הרי ּבֹו עיני לֹו אמר ְֲִֵֵֵֶֶַַָָאם

צ"ג.) ולקרע(ב"ק לאּבד ולא לׁשמר ְְְְְְִִֵַַָֹֹֹּדרׁשּו

הּתֹוספֹות ּומּדברי לענּיים. לחּלק ולא ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹֹלׁשמר

אמר ׁשּלא ּכל הּתּנא ּפטר ׁשּלא מׁשמע ְֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשם

אּבדֹו אם אבל מּפׁשיעה אּלא לי ׁשמר ְְְֲִִִִִֶָָָֹלֹו

לאּבד ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד ּפטּור אינֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבּידים

מיעּוטים ב' לדרׁש מצאּו מּנין לי וקׁשה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָֹולקרע,

ּפטּור ׁשמר לֹו אמר לא אם הא' הּדרגֹות ְְְִַַָָָָֹֹּבב'

אם ּפטּור לאּבד לֹו אמר אם והּב' ְְְִִִִֵַַַָָָמּפׁשיעה

ּגמּורה ּדרׁשה מכילּתא ּדרׁשת ּכי ונראה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָאּבד.

היא סברא לאּבד ולא החֹובל ּודרׁשת ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהיא

עֹוד אמרּו ּכי ותדע אקרא. ׁשאסמכּוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

מּוכח הענּיים מעּוט וטעם לענּיים לחּלק ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֹולא

לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּטעם ׁשהּוא ִִֵֶֶֶַַָָמּׁשם

מעׂשה ּבההיא ׁשם ׁשאמר ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָּתֹובעים,

אפקדיה לצדקה ארנקי ּגברא ההּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁש

וחּיביה ּגנבּוהּו ּגּנבי אתּו ּגברא לההּוא יֹוסף ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָרב

ולא לׁשמר והּתניא אּבּיי ליה אמר יֹוסף ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹֹרב

מיקץ ּפמּבדיתא ענּיי ליה אמר לענּיים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻלחּלק

לֹו ׁשּיׁש ממֹון להּו והּוה רש"י ּופרׁש להּו ְְֵֵֵֵֵֶַָָקץ

לא זה ּולטעם זה, הּוא ׁשּטעמֹו הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹּתֹובעים.

לממֹון ּדאקּדיׁשיה ּכיון ּדזה מעּוט צרי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהיה

הּממֹון ונׁשאר מּמּנּו זכּותֹו ּפקע לענּיים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָזה

אמר אם הּדין הּוא ּכי ונראה ּתֹובעים, לֹו ְְְִִִִִֵֶַַָאין

מּטעם ּפטּור ׁשהּוא לענּיים לחּלקם לׁשמר ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלֹו

מּמה והראיה ּתֹובעים, לֹו ׁשאין ממֹון ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ולא לׁשמר מּבריתא יֹוסף לרב אּבּיי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּמקׁשה

ּבפרּוׁש לֹו אמר הּוא ּדלמא קׁשיא ּומאי ְְְְִֵֵַַַָָָֻלחּלק

ּכן אם לׁשמר לֹו אמר ׁשּלא ּתאמר מה ְְִִִֵֶַַַָֹֹֹֹלׁשמר

ׁשאמר עד ּדלׁשמר מּבריתא להקׁשֹותֹו ליה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּוה

ּבממֹון אפּלּו ּפטּור יהיה זה וזּולת ׁשמר ְְְְֲִִֶֶַָָֹלֹו

אחר ּבמכילּתא ׁשם אמרּו עֹוד לחּלק, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו

לׁשמר אֹומר נתן רּבי יׁשמעאל רּבי ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּדברי

וכלים: לכסף הּדֹומה ּכל ְְְִִֵֶֶֶַָָלהביא

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy
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i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְְִֵֶָָ
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל הּואוכרם וׁשּלח, רּבֹותינּו: ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר ג)נזקי קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑אחרּבׂשדה איׁש ËÈÓ·.ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָƒ¿≈«≈ְִֵֶֶַָ≈«
ÌlLÈ e‰„N∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את סלע,ׁשמין נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב לֹו יׁשּלם »≈¿«≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבעּדית להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו ז)יּתן החיים.(ב''ק אור ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä)äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈
:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà́©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«

i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡�Â∑עד ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַַָ
לּקרקע הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ‰O„‰.ׁשהּגיעה B‡∑ׁשנּיה ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ÌlL.ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ«»∆ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ«≈

¯Ú·n‰ ÌlLÈ∑לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי על מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ¿«≈««¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ותּזיק ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר החיים.ׁשּלא אור ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

È˙ד ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e� ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ד) LÈ‡ ¯Ú·È Èkמה ּדר על יתּבאר ƒ«¿∆ƒ¿ְִֵֶֶַַָ

ּבהּכֹונס נ"ו:)ּׁשאמרּו הּמעמיד(ב"ק רב אמר ְְֲִֵֶַַַַַָָ

ואמרּו חּיב, וכּו' חברֹו קמת על חברֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָּבהמת

חּיב, הּכיׁשּה ואפּלּו ּבאּפּה לּה קם אפּלּו ְֲֲִִִִַַַָָָָָָׁשם

אֹומרֹו ‡LÈוהּוא ¯Ú·È Èkאם אפּלּו ּפרּוׁש ְְƒ«¿∆ƒֲִִֵ

ואֹומרֹו ׁשּלֹו. הּבעיר ÈÚa¯‰[אין] ˙‡ ÁlLÂ ְְְִֵֶַ¿ƒ«∆¿ƒ…

ּבאּפּה לּה קם ולא העמיד לא ואפּלּו ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹּפרּוׁש

ׁשמרּה ולא לנפׁשּה ׁשּׁשלחּה אּלא הּכיׁשּה ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹולא

אם הּזּולת ּבׂשדה ּבערה מעצמּה והיא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּלכת

מיטב חּיב ּבכּנּוי ּבעירה ּכאֹומרֹו ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹהּבהמה

ְוגֹו':

B‚Â'.ה) L‡ ‡ˆ˙ Èkׁשהדליק הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈≈¿ְֲִִֵֶַ

ׁשעּורּבתֹו הּנדלקת ּבאׁש ּכׁשּיהיה ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ

ּתצא ּתבת וׁשעּור ׁשּלֹו. ׁשאינֹו למקֹום ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָלצאת

ּבתֹו הדליק אבל לצאת, ראּויה ׁשּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָהּוא

ּפטּור ויצאתה לחּוץ לצאת ׁשעּור היה ולא ְְְִֵֶַָָָָָָָֹׁשּלֹו

ּבּגמרא ּוכדאיתא ׁשמים ּבידי מּכה (ב"קׁשּזֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

˜ˆÌÈואֹומרֹוס"א:) ‰‡ˆÓeׁשּזּולת והגם ּפרּוׁש ְְ»¿»…ƒֲֵֶַַַ

וגדיׁש קמה מקֹום מּׂשגת היתה לא ְְְִִֶֶַַָָָָָֹהּקֹוצים

וגֹו' ּגדיׁש נאכל הּקֹוצים ּובאמצעּות ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָלהבעירם

ÌlLÈ ÌlLיׁשּלם הּקמה אֹו הּגדיׁש ׁשּלם ּפרּוׁש «≈¿«≈ְִֵֵֵַַַַָָָ

סּבה היּו אדרּבה ׁשהם הגם העצים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּדמי

אדם ּבא אבל ׁשּמצאתם ודוקא ְְְְֲִֶַַָָָָָָָלּקלקּול.

לׁשּלם. חּיב הּׁשני ׁשהבעיר, אחר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחם

¯ÈÚ·n‰לֹומר אל‰Úa¯‰וכפל ּגם לרמז ««¿ƒְַַָ«¿≈»ְִֶַֹ

הּגדיׁש את הּמבעירים הם ׁשהם ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעצים

ְַָָוהּקמה:

„BÚּבאֹומרֹו ידעÓeˆ‡‰נתּכּון ׁשּלא הגם ְְְִֵַ»¿»ֲֶַַָֹ

לא אפּלּו אֹו קֹוצים ׁשם ׁשהיּו ְֲִִִֶַַָָֹהּמבעיר

והּניחם אדם ּובא ההבערה ּבׁשעת ׁשם ְְְִִִַַַָָָָָָָָהיּו

הרי הבערה יׁש ּכי ידע ולא ׁשּלֹו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹּבמחֹוז

חּיב: ְִַַַָהּמבעיר

C¯„·eיסֹובבּו אׁשר את הּתֹורה ּתרמז רמז ¿∆∆ְְְֲִֶֶֶֶַָֹ

האדם ׁשּיתעֹורר ּכדי ּברׁשעם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָהרׁשעים

הרעֹות הפלגת ּבהּביטֹו ׂשכלֹו ׁשנת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָמּתרּדמת

ירעּו לבּדם להם לא ּכי לעֹולם יביאּו ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאׁשר

אֹומרֹו והּוא העֹולם, לכל רע יסֹובבּו Èkאּלא ְְְְְֶַָָָָƒ

L‡ ּבׁשם˙ˆ‡ ּתתּכּנה העם צרת ּכי ידעּת הלא ≈≈≈ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּגבריאל מּׁשליח ּולמד וצא ע"ז.)אׁש. אׁשר(יֹומא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבחינת והּוא (הּכרּובים) הּבּדים מּבין אׁש ְְְִִִִֵֵַַַַַָׁשאל

ואמר הּדינים, ˜ˆÌÈּתגּברת ‰‡ˆÓeהם ְְִִִֶַַָֹ»¿»…ƒֵ

ואֹומרֹו מכאיבים, קֹוצים אּלא ׁשאינם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָהרׁשעים

אֹומרֹוÓˆ‡‰לׁשֹון ּדר כ"א)על ל"א (ּדברים ְ»¿»ְְִֶֶַָ

מּׁשּום והּטעם וגֹו', אתֹו תמצאן ּכי ְְְְִִִֶַַַָָָֹוהיה

הּוא ּברּו האדֹון ּכי ּבעלים לֹו אין ְִִֵֶָָָָָָָׁשהרׁשע

וה' מעליו אדנּותֹו והסיר ּבֹו ּפקר הּוא ְְִִֵֵֵַַַָָָהּנה

ּכמציאה הּוא הרי ּומעּתה מּמּנּו ּפניו ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהסּתיר

הּכתּוב והֹודיע רצֹונֹו, ּבֹו יעׂשה ּבֹו הּפֹוגע ְְְֲִֵֶַַַַַָָוכל

להבעיר הּדינים לאׁש רׁשּות ׁשּנּתן אחר ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָעֹוד

אּלא מבעירים הם לבד לּקֹוצים ÏÎ‡�Âלא ְְִִִֵֶַַַָֹ¿∆¡«

LÈ„bׁשעדין רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אל רמז ּכאן »ƒֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

חברּתּה עם ׁשּבלת ּגדּוׁשים אּלא קֹומה להם ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאין

אמרּו ּגם עֹולם. ּבצרת הּנתּפסים הם ּבעונֹות ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּכי

מׁשכני)ז"ל ּפסּוק ח')ּבּפסּוק(שהש"ר מּפי(ּתהּלים ְְִִִִִֵַָָָ

ּבׁשעת ערבים היּו ּכי עז יּסדּת וינקים ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹֹעֹוללים

הרׁשּות הּנה אדם ּבני ּוכׁשּירׁשיעּו הּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָקּבלת

ואֹומרֹו ּבהם, לבער לאׁש ‰Ów‰נתּונה B‡ּכאן ְְְְֵֵֶַָָָ«»»ָ

מֹופתי הּגיעה צּואר עד חרב לפעמים ּכי ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמֹודיע

להּציל ּכדי ּבעונם נלקחים עֹולם יסֹודי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹהּדֹור

ּכאֹומרֹועל הּדֹור א')ּכללּות הּכפר(שה"ש אׁשּכל ְְְְֶֶַַַָֹֹ

אֹומרֹו ּדר על קמה יּקרא ולהם ה')וגֹו', (ׁשם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

הּצּדיקים ׁשהם לתמר ּדמתה קֹומת ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹזאת

ּכאֹומרֹו לתמר צ"ב)הּנמׁשלים צּדיק(ּתהּלים ְְְְְִִִִִַַָָָ

יּצילּו ולא החטא יגּדל ולפעמים וגֹו', ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּכּתמר

ׂשֹונאי ּכל על ׁשפּוכה וחמה לבד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּצּדיקים

אֹומרֹו והּוא ‰O„‰יׂשראל, B‡אל ירמז ׁשּזה ְְְִֵָ«»∆ְִֶֶֶֹ

ולא ּתינֹוקֹות לא יסּפיקּו ולא יׂשראל ְְְְְִִִֵַָָֹֹֹּכללּות

לאל יֹום יׁש ּכי הּכתּוב והֹודיע להּציל. ְְְִִִִִֵֵַַַַָצּדיקים

הּדבר את הּסֹובבים עם ּבמׁשּפט לבֹוא ְְְִִִֶַַָָָָָֹאים

מהם, להׁשּתּלם עֹולם ּוגאֹוני הּצּדיקים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלמיתת

אֹומרֹו ‰ÈÚ·n¯והּוא ÌlLÈ ÌlLהרׁשעים הם ְְ«≈¿«≈««¿ƒְִֵָָ

ז"ל ואמרּו הרגּו, אׁשר ּכל את (סנהדריןהּקֹוצים ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָ

הּמּגיעק':) ׁשעּור לסּבל ּברׁשעים ּכח יּתן ה' ְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹּכי

ולּברּיֹות לּׁשמים רע לרׁשע אֹוי ּבחטאם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלהם

ותמצא קלקּולֹו, ּבעד יסּבל פס"ג)ּכּמה (ב"ר ְְְְְִִִַַָָֹ

ׁשנים לכלל מּגיעים ּבניהם ּכׁשהיּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּצּדיקים

ׂשמחים היּו אביהם ּבעון נלּכדים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאינם

הרי זה, מענׁש ׁשּפטרם הּמקֹום ּברּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹואֹומרים

ּובאמת לּזּולת, ּבׁשבילֹו ענׁש לגֹורם ה' יעניׁש ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹּכי

הּמחטיא יצרֹו ׁשלהבת ויכּבה אנֹוׁש יחרד ְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַּכי

נהרֹות לבבֹו על ּבהעלֹותֹו הּמׁשּפט ּבאׁש ְְְְֲֲִֵַַַַָָאֹותֹו

קטּנים נפׁשֹות ּכּמה על יּגיעּוהּו אׁשר ְְֲֳִִִֶַַַַַָָָהענׁשים

הּגדֹול הרצחן הּוא ׁשּכּלם קץ אין ְְִֵֵֶַַָָָָֻּוגדֹולים

אמרּו והּנה הּסרּוחה, ּתאותֹו ּבאמצעּות ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָלהם

מ':)ז"ל ּכל(קּדּוׁשין ּכאּלּו אדם יראה לעֹולם ְְְִִִִֶָָָָ

אחת עברה עׂשה וכּו' זּכאי חציֹו ּכּלֹו ְְֲֵֶַַַַָָָָָֻהעֹולם

ודם לחֹובה העֹולם ּכל את ׁשהכריע לֹו ְְְִִֶֶַַָָָָאֹוי

ועל צּוארֹו על זרעּיֹותיהם ודם העֹולם ְְְִֵֶַַַַַָָָָּכל

נפׁש ּכל ּבעד הּמות מר ויסּבל עמּוסים ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹנפׁשֹו

עׂשה, ּכאׁשר צר לֹו צרתם ּובכל מהם ְֲֵֶֶַַַָָָָָָָאחת
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אֹומרֹווהּו ÌlLÈא ÌlLׁשּלם ּכפל טעם וגֹו' ְְ«≈¿«≈ְֵֶֶַַַ

לאיׁש לא ּכי הּכתּוב רמז ּכאן וגֹו' הּמבעיר ְְְִִִַַַַָָָָֹוגֹו'

אּלא הּתׁשלּומין מׁשּפט ה' יעׂשה לבד ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהרׁשע

ּבחינה הרע יצר והּוא להּמחטיאֹו ְְְֲִִֵֶַַַַָָּגם

ההּוא ּבּיֹום חרּוץ מׁשּפט לֹו ּגם ּכי ְֲִִִַַַַַָָָהּמחטיאתֹו

ּכמאמרם ּדין ה' ּבֹו ּבעׂשֹות עליו הּמסּפד ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָיגּדל

נ"ב.)ז"ל יּמלט(סּכה ולא וׁשֹוחטֹו ה' ׁשּמביאֹו ְְְֲִִֵֶָָֹֻ

לבצר ואפּלּו לבצרה י"ב.)ּבברחֹו מזיד(מּכֹות ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

להׁשּתּלם ּבצדק יׁשּפט הּמׁשּפט ּומל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא

ּובקּמא לבּדֹו ה' ונׂשּגב ס'.)מּמּנּו רמזּו(ב"ק ְְְְְִִֶַַָָָ

אחר: ְֵֶַֹּבאפן

‡LÈ.ו) ÔzÈ Èkרּבֹותינּו העמידּוה זֹו ּפרׁשה ƒƒ≈ƒֱִֵֶַָָָָ

צ"ד:)ז"ל לבּדֹו(ב"מ הּוא ּכי חּנם ְְִִֵַָּבׁשֹומר

ּפנים ּכל ׁשעל ואמרּו ואבדה, מּגנבה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּפטּור

ּכיון להם מּנין נֹודע ולא ּבפׁשיעה, ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹחּיב

ׁשלח ׁשּלא לּׁשבע אּלא חּיבֹו לא ְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּכתּוב

ּבהּׁשֹואל ז"ל ורׁש"י ּפטּור, מּזה חּוץ ּכל ְְִִֵֶַַָָָידֹו

צ"ה) חּנם(ּדף אׁשֹומר הּמתחיל ּבּדּבּור ּכתב ְֲִִִֵַַַַַָָ

ּדבר ּכל על ּדכתיב ּפׁשיעה ּביה ּדכתיב ְְְְְִִִִִֵַַָָוז"ל

לדעת הּכתּוב סמ מי על לדעת ונׁשאר ְְִִֶַַַַַַַַָָָָָּפׁשע.

ׁשהלּביׁש לצד ּכי ואּולי חּנם. ּבׁשֹומר ידּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָּכי

ׁשּמן ּדברים ׁשהם ּכלים אֹו ּבכסף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּנתינה

ּובׁשֹומר לׁשמרם ׂשכר צריכין ׁשאינם ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּסתם

ׂשכר צריכין הּסתם ׁשּמן ּדברים אמר ְְְִִִִֶַַָָָָָָָׂשכר

וכל ׂשה אֹו ׁשֹור אֹו חמֹור ׁשהם ְְְֲֵֶֶָָָלׁשמרם

הּסתם ּומן טּפּול ּבֹו יׁש זה מין ׁשּכל ְְִִִֵֵֶֶַָָָּבהמה

ּבׂשכר: לׁשמר ְְְִִָָֹרגילּות

.e‰Ú¯ Ï‡אמרּו ז"ל נ"ז:)רּבֹותינּו ולא(ׁשם ∆≈≈ְְֵַָָֹ

הּדבר טעם לתת לי ונראה הקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל

ּבבעלים לפטר ה' ׁשּצּוה עצמֹו לּטעם ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

עּמֹו הקּדׁש ׁשל ּבעליו האדֹון יּקרא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוׁשּפיר

ה' ׁשאין ורגע ׁשעה ל ׁשאין נפקד ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל

ּבין ּגּופֹו ּבבחינת ּבין האדם עם ּפעּלה ְְִִִֵֵֶַָָָָֻעֹושה

צרכיו: ְְִִַָָּבבחינת

.ÌÈÏÎ B‡ ÛÒkּכי אּלא לֹומר צרי היה לא ∆∆≈ƒִִֶַָָָָֹ

אֹומר הּוא והרי רעהּו אל איׁש ֲִִֵֵֵֵֵֶַיּתן

וגֹו' על ׁשֹור על ּפׁשע ּדבר ּכל על ְְְֶַַַַַָָּבסמּו

עליהם ׁשּיתחּיב ּפרטים ּכל (שם) ז"ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָודרׁשּו

ּכי הּכתּוב לרׁשם ואם ּופׁשע. ׁשמר לא ְְִִִִַַַָָָֹֹאם

ּכי לֹומר מסּפיק היה מדּבר הּוא חּנם ְְְִִִֵֵַַַָָָּבׁשֹומר

אמרּו ּובמכילּתא לי. לּמה [ּכלים] ּכסף, ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָיּתן

אף למנֹות ׁשּדרּכֹו ּכסף מה כלים אֹו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכסף

טענה ּכל אמרּו מּכאן למנֹות ׁשּדרּכם ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכלים

עד טענה אינּה ּובמנין ּבמׁשקל ּבמּדה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאינּה

נראה עֹוד מּדבריהם. לדברנּו סתירה ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכאן.

אֹומרֹו טעם ׁשּירצהÌÈÏkלי ׁשהגם לֹומר ְִַַ≈ƒְֲִֶֶֶַַ

רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו נפטר, אינֹו לׁשּלם ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹומר

הּפּקדֹון ׁשאם ּופּקדֹון ׁשאלה מהלכֹות ְְְִִִִֵֵֶַָָָּבפ"ו

והגם אֹותֹו, מׁשּביעין מתּקן ּכלי ְְְֲִִִַַַָֻהּוא

אפׁשר חכמים ּתּקנת מּׁשּום אמר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשהרמּב"ם

ּׁשּגמר מה ּכן ּגם וידּיק לזה, הּכתּוב ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּירמז

הּכתּוב ¯e‰Úאמר ˙Î‡ÏÓa B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ֶַָֹƒ…»«»ƒ¿∆∆≈≈

טענה ׁשאין הגם לֹומר מלאכת לֹומר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָּדקּדק

ׁשויֹו: ּומׁשּלם ׁשּבּכלים מלאכה טענת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

.¯ÓLÏעד אֹומר יׁשמעאל רּבי ּבמכילּתא ƒ¿…ְְְִִִִֵֵַַָָ

אבל לי ׁשמר לֹו ויאמר אצלֹו ְְְְֲִִֶֶַָֹֹֹׁשּיפקד

ּובהחֹובל ּפטּור. זה הרי ּבֹו עיני לֹו אמר ְֲִֵֵֵֶֶַַָָאם

צ"ג.) ולקרע(ב"ק לאּבד ולא לׁשמר ְְְְְְִִֵַַָֹֹֹּדרׁשּו

הּתֹוספֹות ּומּדברי לענּיים. לחּלק ולא ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹֹלׁשמר

אמר ׁשּלא ּכל הּתּנא ּפטר ׁשּלא מׁשמע ְֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשם

אּבדֹו אם אבל מּפׁשיעה אּלא לי ׁשמר ְְְֲִִִִִֶָָָֹלֹו

לאּבד ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד ּפטּור אינֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבּידים

מיעּוטים ב' לדרׁש מצאּו מּנין לי וקׁשה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָֹולקרע,

ּפטּור ׁשמר לֹו אמר לא אם הא' הּדרגֹות ְְְִַַָָָָֹֹּבב'

אם ּפטּור לאּבד לֹו אמר אם והּב' ְְְִִִִֵַַַָָָמּפׁשיעה

ּגמּורה ּדרׁשה מכילּתא ּדרׁשת ּכי ונראה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָאּבד.

היא סברא לאּבד ולא החֹובל ּודרׁשת ְְְְִִֵֵַַַָָָֹהיא

עֹוד אמרּו ּכי ותדע אקרא. ׁשאסמכּוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

מּוכח הענּיים מעּוט וטעם לענּיים לחּלק ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָֹולא

לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּטעם ׁשהּוא ִִֵֶֶֶַַָָמּׁשם

מעׂשה ּבההיא ׁשם ׁשאמר ּוכמֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָּתֹובעים,

אפקדיה לצדקה ארנקי ּגברא ההּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהקּדיׁש

וחּיביה ּגנבּוהּו ּגּנבי אתּו ּגברא לההּוא יֹוסף ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָרב

ולא לׁשמר והּתניא אּבּיי ליה אמר יֹוסף ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹֹרב

מיקץ ּפמּבדיתא ענּיי ליה אמר לענּיים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֻלחּלק

לֹו ׁשּיׁש ממֹון להּו והּוה רש"י ּופרׁש להּו ְְֵֵֵֵֵֶַָָקץ

לא זה ּולטעם זה, הּוא ׁשּטעמֹו הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַֹּתֹובעים.

לממֹון ּדאקּדיׁשיה ּכיון ּדזה מעּוט צרי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָהיה

הּממֹון ונׁשאר מּמּנּו זכּותֹו ּפקע לענּיים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָזה

אמר אם הּדין הּוא ּכי ונראה ּתֹובעים, לֹו ְְְִִִִִֵֶַַָאין

מּטעם ּפטּור ׁשהּוא לענּיים לחּלקם לׁשמר ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלֹו

מּמה והראיה ּתֹובעים, לֹו ׁשאין ממֹון ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

ולא לׁשמר מּבריתא יֹוסף לרב אּבּיי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּׁשּמקׁשה

ּבפרּוׁש לֹו אמר הּוא ּדלמא קׁשיא ּומאי ְְְְִֵֵַַַָָָֻלחּלק

ּכן אם לׁשמר לֹו אמר ׁשּלא ּתאמר מה ְְִִִֵֶַַַָֹֹֹֹלׁשמר

ׁשאמר עד ּדלׁשמר מּבריתא להקׁשֹותֹו ליה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּוה

ּבממֹון אפּלּו ּפטּור יהיה זה וזּולת ׁשמר ְְְְֲִִֶֶַָָֹלֹו

אחר ּבמכילּתא ׁשם אמרּו עֹוד לחּלק, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו

לׁשמר אֹומר נתן רּבי יׁשמעאל רּבי ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּדברי

וכלים: לכסף הּדֹומה ּכל ְְְִִֵֶֶֶַָָלהביא



mihtynנב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨¨−§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ּבּה ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
חּיב נאנסה, ּכ ואחר ÂÈÏÚa.ּבאנסיןיד Á˜ÏÂ∑הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ּכלּום הּׁשֹומר החיים.לֹו אור ְְֱֳִֶַַַָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥¨−¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑עדים ּופטּוריביא ּבאנס, ÌlLÈ.ׁשּנטרפה ‡Ï ‰Ù¯h‰∑ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…¿«≈

חתּול טרפת מׁשּלם: ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, נׁשּברוׁשּועל אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להּציל יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": .אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִִֵֶָָ
ּבמלאכּתֹו צד)הּׁשֹואל .(ב''מ ְְִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות שם)צרי ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑הּׁשֹור ּבׂשכרֹואם ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִַָָָƒ»ƒְִִֵֶַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר להתחּיבליד ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבאנסין.

ׂשכר ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר החיים.רּבי אור ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

Ï‡י Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא dnÚÓ ·�b˙È ‡·�b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אקרא ּדאסמכּוה אּלא ּדלׁשמר מעּוטא ּבלא ְְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹהּוא

לחּיב מּדבריו ּתטעה לבל הּכתּוב ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאֹו

הּנׁשמעת הּסברא ל ׁשמר לזה לחּלק, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאפּלּו

הּוא ּפטּור ּתֹובעים לֹו ׁשאין ממֹון ּכל ּכי ְְִִֵֶָָָל

ּפֹוׁשע ּדין ּכן ּׁשאין מה וגֹו' יאמר אחד לכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכי

ּפֹוׁשע ּכי נֹותן ׁשהּׂשכל ּתֹובעים לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבממֹון

לפטרֹו, ּברּורה ראיה ּתהיה לא אם הּוא ְְְְְִִִֶַָָָָֹמּזיק

עֹומד: ּבדינֹו ּבבעלים, ּכׁשּלא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹּכּמבאר,

Ì‰È�L.י) ÔÈaלּנׁשּבע ענׁש יׁש ּכי ירצה ≈¿≈∆ְְִִִֵֶֶַָֹ

לּׁשבע רֹוצה ׁשהּוא ידע אם ְְִִִֶֶַַַַַָָולּמׁשּביע

הּדבר: על ּומסּכים ְִֶֶַַַַָָלּׁשקר

B‚Â'.יד) BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡לדּון לנּו יׁש ƒ¿»»ƒ¿ֵָָ

לעֹולם זה ּבדין נּׁשפטה האם זה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבמׁשּפט

העֹולם אדֹון הּוא הּפּקדֹון ּבעל ּכׁשּיבֹוא ְֲִֶַַַַָָָָָהּבא

ּדכתיב לׁשמר האדם ּביד הּנפׁש הפקיד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר

ט') ד' לתּבע(ּדברים ּכׁשּיבֹוא מאד נפׁש ּוׁשמר ְְְְְְְִִֶַַָָֹֹֹ

אֹו נׁשּבר אֹו נגנב ונמצא אחד מּכל ְְְְְִִִִִֶַַָָָּפקדֹונֹו

מצּויֹות יׁשנם אּלּו ּבחינֹות ּכל ּכי מת אֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָנׁשּבה

מּמּנּו ּנגנבת ׁשּנפׁשֹו מי יׁש עברה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּבעֹוברי

ּבעברה מזיד ׁשהּוא ויׁש טהֹור לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבמקרה

הּמצוה ּכנגד המיחד הּנׁשמה מאיברי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואיבר

עון ּבעׂשֹות ולפעמים נפּגם הּוא עליה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר

לּנפׁש מיתה ּגֹורם ּדין ּבית ּומיתֹות ְִִִִֵֵֵֶֶַַָמהּכריתֹות

י"ד)ּכאֹומרֹו י"ז הּנפׁש(ּבראׁשית ונכרתה ְְְְְְִִֵֶֶַָ

אֹומרם ּדר על ׁשבּיה לּה יגרם (זהרולפעמים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

צ"ה:) ּבעלח"ב ּובעמד וגֹו' העׁשּוקֹות ְְֲֲַַַַָָֹהּנפׁשֹות

הּנפׁש לי ּתן הּנׁשמעת טענה ויטען ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּפּקדֹון

ּכאֹומרֹו ל ׁשּנתּתיה י"ב)ּכמֹו והרּוח(קהלת ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ז"ל ודרׁשּו נתנּה אׁשר האלהים אל ְְְֱֲִֶֶָָָָָֹּתׁשּוב

קנ"ב:) ׁשּנת(ׁשּבת ּכמֹו לֹו יכֹוליןּתנה האם ל נּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָ

אמרּו ּכי עּמֹו, ּבעליו ּבטענת לּפטר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנפקדים

צ"ז.)ז"ל מים(ב"מ הׁשקיני לֹו אמר וׁשאלאפּלּו ְְֲִִִֵַַַַָָ

הּדין והּוא ּבבעלים ׁשאלה זה הרי חפצֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָמּמּנּו

ּולכלּכל לזּון קדם האדֹון והן הּׁשֹומרים, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכל

האדם ּבאף הּנֹופח והּוא האדם היֹות ְְֱִֵַַַָָָָָָמּיֹום

אׁשר מּלבד האדם ּבצרכי ּומתעּסק חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָנׁשמת

מעׂשה יֹום ּבכל מחּדׁש העֹולם לכללּות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָיעׂשה

ועד מּתחּלה עּמֹו ּבעליו יּקרא לזה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבראׁשית

ׁשּלא הגם ּפטּורים הּנפׁשֹות ׁשֹומרי והרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹסֹוף

ׁשּנתנּה: ּכמֹו הּנפׁש ְְִֶֶֶַָָָיׁשיבּו

¯Ó‡Âמׁשּפט ּבעׁשק ּתבטחי אל אדם לנפׁש »…«ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

זֹו, ּבטענה יּפטר לא סּבֹות לב' ּכי ְְֲִִִֵֶַָָֹזה

הּׁשֹומרים ׁשּיתחּיבּו ּבפרּוׁש ּפרׁש ּכאן ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחד

ּבהּׂשֹוכר ּוכאֹומרם קּים ׁשּבּׁשמירה ּתנאי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָוכל

הּפֹועלים צ"ד.)את על(ב"מ הּפּקדֹון ּבעל מתנה ְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּתנאי ּכי והּטעם ּכּׁשֹואל חּיב להיֹות חּנם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשֹומר

להתנֹות ׁשּיכֹול הּדין והּוא קּים ְְְְִֶֶַַַָָָׁשּבממֹון

ׁשהּוא הגם ׁשּיתחּיב הּׁשֹומר על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַהּמפקיד

ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על מתנה זה ואין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבבעלים

ּבמּסכת ׁשמּואל ּדאמר מההיא ּכּמּובן זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבדר

אין(ג':)מּכֹות ׁשביעית ּתׁשמטּנּו ׁשּלא מנת על ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

הּוא ׁשהּטעם ז"ל ואמרּו מׁשמטתֹו, ְְְְְְִִֶַַַַָׁשביעית

ׁשּלפנינּו ּובּמציאּות קּים ׁשּבממֹון ּתנאי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ּׁשּקבע מּמה הּדבר על ּבפרּוׁש התנה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכאּלּו

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

ּבעל "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתׁשלּומי
וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבית
יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם בכפל יתחּיב מּיד נגנבה, ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹומר

ׁשבּועה ּכאן אף ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' Ê‰."ׁשבּועת ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆…«ƒ∆
את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהעדּות.
הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשנים

מּמּניּבמקצת נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ קו)לֹומר: .(ב''ק ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם נגנב(כב, ׁשהחפץ ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ

הּוא ׁשקר ּוׁשבּועת הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשנים יׁשּלם כן ּפי על ׁשאף לפרׁש הּכתּוב הצרְך - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּיְך ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין החיים.לרעהּוחטא אור ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨
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i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד את(ב''מ ּבֹו ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
עצמֹו ׁשּפֹוטר למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגנבה,

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. מעּמֹוּבׁשבּועה יּגנב "אםּֿגנֹוב ּכתּוב: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָ
לסטים ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל ¯‡‰.יׁשּלם", ÔÈ‡Â∑ּבּדבר .ׁשּיעיד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ¿≈…∆ִֶַָָָ
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ּפרטנ"ז:) וגֹו' ׁשֹור על ּכלל וגֹו' ּכל ְְְְַַַָָעל

הּמּטלטל ּדבר הּפרט מה וכלל חזר וגֹו' ּכל ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָעל

מּטלטלין ׁשאינן קרקעֹות יצאּו וכּו' ממֹון ְְְְְְִִֵֶַַָָָָוגּופֹו

ׁשאין ׁשטרֹות יצאּו לקרקעֹות ׁשהקׁשּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻועבדים

פ"ב רמּב"ם ּכן ּופסק ּכאן. עד ממֹון ְֵַַַָָָָָּגּופן

יּגידּו ּדברים ׁשל ּפׁשטן הּנה ּגנבה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָמהלכֹות

זּולת ּכי ּפטּור וכּו' חּנם ׁשֹומר ׁשּפׁשע הגם ְֲִִִֵֶַַַָָָּכי

וראיתי הּוא. ּפטּור וכלים ּבכסף אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהּפׁשיעה

וזה ׂשכירּות מהלכֹות ּבפ"ב ׁשּכתב ְְְְְְִִֵֶֶַַָָלרמּב"ם

ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי יראה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלׁשֹונֹו

ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו לׁשּלם חּיב ּבהם ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

ואבדה ּגנבה מּדין אּלא ּוׁשטרֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוקרקעֹות

וכּו' אבדּו אֹו ונגנבּו חּנם ׁשֹומר היה ְְְְְִִִֵֶָָָָׁשאם

מ חּיבּפטּור ּבּה ּפׁשע אם אבל כּו' ּׁשבּועה ְֲִִַַָָָָָָ

הפרׁש ואין הּוא מּזיק הּפֹוׁשע ׁשּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָלׁשּלם

מּזיק לדין קרקע מּזיק ּדין ודיןּבין מטלטלין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַ

וחלקּו ּכאן. עד וכּו' לּמבינים זה הּוא ְְְְֱִִֶֶַַָָאמת

והיא הּנׁשמעת ּבטענה ז"ל רּבוואתא ְְְֲִִַַַַַָָָָָעליו

ּפטּור היה לא מּמׁש מּזיק ּפֹוׁשע היה ִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשאם

ואפּלּו יׁשּלם לא הּכתּוב ׁשאמר עּמֹו ּבעליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹאם

ּבפ"א עצמֹו רמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ּפׁשע ְְְְִֶַַַַָָָאם

כּו' ּפׁשע ואפּלּו לׁשֹונֹו וזה ׂשכירּות ְְְְֲִִִֵֶַַָמהלכֹות

ּופׁשּוט ּכאן. עד ּפטּור הּפׁשיעה מחמת ְְֲִֵַַַַָָָָָואבד

אינֹו הּפֹוׁשע ּכי מּזיק ּכדין אינֹו ּפֹוׁשע ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַׁשּדין

ׁשמירתֹו ׁשּבהסּתּלקּות אּלא מּזיק ולא ׁשֹומר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלא

לֹו ּגֹורם הּוא הּמּזיק אבל מעצמֹו ּבא ְֲִֵֵֵֶַַַַָָההּזק

ּפנים ּכל על יתחּיב ּכן אם הקׁשּו ועֹוד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָההּזק.

ּפׁשע ׁשאם ּכיון ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה חּנם ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹומר

ַָחּיב:

‰‡¯�Âּבבעלים מּׁשמירה ּׁשהקׁשּו מה ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְְִִִִִֶַַָָֻ

הּכתּוב ּגּלה ּבבעלים ּכי וׁשאני ְְִִִִִִַַַָָָׁשאני

ּכּמּובן ׁשהּזיק הגם הּוא ּפטּור ּכי ְֲִִִֵֶַַָָּבפרּוׁש

מה אבל ּבהּׁשֹואל, ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַָָמהּכתּובים

ׁשֹומר ּבדין ּוׁשטרֹות קרקעֹות הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַָָָּׁשּמעט

ּפׁשע אפּלּו ּבפרּוׁש ׁשּמעטם מצינּו לא ְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחּנם

יד ׁשליחּות אּלא ּכלל ּפׁשיעה הזּכרה לא ְְְְְִִִֶָָָָָֹֻּכי

ׁשֹומר מחּיבין ּׁשאנּו ּומה ׁשלח, לא אם ְְְִִִִֵֶַַַָָֹּדכתיב

מּזיק ּדין לצד אּלא אינֹו הּפׁשיעה על ְְִִִִֵֶַַַַָָָחּנם

ּכלל, הזּכר ׁשּלא ּדבר על הּמעּוט נפרׁש ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻואי

ׁשּיכּון ּפרׁשּוהּו ּכבר ּפׁשע, ּדבר אֹומרֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָואם

אבל נגנב ואֹומר הּוא ׁשּגנבֹו ּבֹו ּפׁשעֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָעל

הּפׁשיעה אם ּכי אמת והן הזּכרה. לא ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֻהּפׁשיעה

ּכי אֹומרים היינּו מּזיק מׁשּפט ּבּה היה ְְִִִִִַַָָָָֹלא

הזּכרּו ׁשלא הגם חּנם ׁשֹומר מׁשּפטי לכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֻמעט

חכמינּו ּׁשחּיבּו מה ּכי רֹואים ּׁשאנּו למה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאכן

לנּו מּנין ּכן אם מּזיק מּדין הּוא ּפֹוׁשע ִִִִִִֵֵַַַָז"ל

לפטרֹו. ׁשאין הרמּב"ם ּכתב ולזה ּבּדבר, ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלהקל

אם לֹו יׁש מּזיק ּדין ׁשּפֹוׁשע ּכיון ּתאמר ְִִִִֵֵֵֶַַַָֹואם

אֹו ׂשכיר ׁשל ּגדיׁשֹו ׁשהדליק הּבית ּבעל ְְִִִִִֵֶֶַַַַָּכן

ּופטר מּזיק ּפֹוׁשע ׁשהרי ּפטּור יהיה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכסּותֹו

ּבּׁשֹומר. אּלא הּכתּוב הקל לא ּכי ואּולי ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹרחמנא.

ּדין לֹו ׁשאין יֹודה הרמּב"ם ּגם ּכי נראה ְְִִִֵֶֶֶַַָָעֹוד

אצלֹו הּמפקדת ּכסּותֹו ׂשרף ואם מּמׁש, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻמּזיק

מּזיק ולא ּכמּזיק ּופֹוׁשע עליה, חּיב ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמהּבעלים

מהלכֹות פכ"א רמּב"ם ׁשּכתב ותמצא ְְְְִִֵֶַַַָָָָמּמׁש.

מלאכּתּה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשּות

ׁשּׁשבירה הרי ּכאן. עד חכמים מּתּקנת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָּפטּורה

ּׁשהקׁשּו ּומה מּתּקנה, אלא ּפטּורה אינֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבּידים

ּכתב הּפׁשיעה, על ׁשבּועה יתחּיב ּכן אם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָעליו

הּמפקיד ּופּקדֹון ׁשאלה מהלכֹות פ"ד ְְְְִִִֵֵַַַָָָרמּב"ם

וכּו' נׁשּבע זה הרי וכּו' ונגנב חּנם חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָאצל

ׁשּלא עליו ּומגלּגלין וגֹו' ידֹו ׁשלח לא ְְְְִִֶַַָָָָֹֹאם

עּקר ּכי הרב מּדברי מׁשמע ּכאן. עד ְְִִִִֵַַַַַָָָָּפׁשע

ואינֹו ׁשּנגנבה אּלא אינּה ּדאֹוריתא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּועה

ּגלּגּול מּדין ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועת אבל ְְְֲִִִִֶַַָָֹּברׁשּותֹו

ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועת ּומעּתה עליה, ּבאים ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹאנּו

ׁשּלא הּוא חכמים ּתּקנת חּנם ּבׁשֹומר ְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהאמּורה

ׁשּיׁשנּה ּכל ולזה ׁשלח, ׁשּלא אּלא ּתֹורה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמרה

ׁשבּועה חכמים ּבּה ּגלּגלּו ּתֹורה ׁשל ְְְְֲִִִֶָָָָָלׁשבּועה

ׁשּפטרתֹו הּתֹורה ׁשבּועת ׁשאינּה וכל ּפׁשע ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

ּגלּגּול: ְִַָּפקע

e�ÈˆÓ�ׁשל הּמעּוט ּבא ׁשּלא אֹומרים ƒ¿ƒְִִֶֶַָֹ

על אּלא וכּו' והּקרקעֹות ְְְְֵֶֶַַַַָָההקּדׁשֹות

ואם ּדוקא ידֹו ׁשלח ׁשּלא חּנם ׁשֹומר ְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשבּועת

ּכתּקנת הּסת ׁשבּועת יתחּיב ּבּה ׁשּפׁשע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָיטענּו

נחמן ה'.)רב ּבסֹוף(ב"מ ּׁשאמרּו מה זה ּולפי ְְְְִֶֶַַַָָ

החֹובל צ"ד.)ּפרק ׁשל(ב"ק ארנקי ּבההּוא ְְֵֵֶֶֶַַַָ

ּגברא ההּוא אצל יֹוסף רב ׁשהפקידֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָצדקה

ולא לׁשמר אּבּיי והקׁשה יֹוסף רב וחּיבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹנגנב

ׁשּסֹובר ּכן אם אפּלּולחּלק הּכתּוב ׁשּממעט ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּׁשחּיבֹו מּמה היה ׁשּפֹוׁשע התם ּכי ּפֹוׁשע ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדין

ּׁשּכתבתי מה לפי חּנם, ׁשֹומר והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָלׁשּלם

ּפטּור מּסברא ּדלחּלק זה ּדין ּכי לׁשמר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבּפסּוק
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(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨¨−§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ּבּה ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
חּיב נאנסה, ּכ ואחר ÂÈÏÚa.ּבאנסיןיד Á˜ÏÂ∑הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ּכלּום הּׁשֹומר החיים.לֹו אור ְְֱֳִֶַַַָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥¨−¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑עדים ּופטּוריביא ּבאנס, ÌlLÈ.ׁשּנטרפה ‡Ï ‰Ù¯h‰∑ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…¿«≈

חתּול טרפת מׁשּלם: ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, נׁשּברוׁשּועל אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להּציל יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": .אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִִֵֶָָ
ּבמלאכּתֹו צד)הּׁשֹואל .(ב''מ ְְִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות שם)צרי ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑הּׁשֹור ּבׂשכרֹואם ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִַָָָƒ»ƒְִִֵֶַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר להתחּיבליד ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבאנסין.

ׂשכר ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר החיים.רּבי אור ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

Ï‡י Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא dnÚÓ ·�b˙È ‡·�b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אקרא ּדאסמכּוה אּלא ּדלׁשמר מעּוטא ּבלא ְְְְְְְִִֶַַָָָָֹֹהּוא

לחּיב מּדבריו ּתטעה לבל הּכתּוב ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאֹו

הּנׁשמעת הּסברא ל ׁשמר לזה לחּלק, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָאפּלּו

הּוא ּפטּור ּתֹובעים לֹו ׁשאין ממֹון ּכל ּכי ְְִִֵֶָָָל

ּפֹוׁשע ּדין ּכן ּׁשאין מה וגֹו' יאמר אחד לכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכי

ּפֹוׁשע ּכי נֹותן ׁשהּׂשכל ּתֹובעים לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבממֹון

לפטרֹו, ּברּורה ראיה ּתהיה לא אם הּוא ְְְְְִִִֶַָָָָֹמּזיק

עֹומד: ּבדינֹו ּבבעלים, ּכׁשּלא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹּכּמבאר,

Ì‰È�L.י) ÔÈaלּנׁשּבע ענׁש יׁש ּכי ירצה ≈¿≈∆ְְִִִֵֶֶַָֹ

לּׁשבע רֹוצה ׁשהּוא ידע אם ְְִִִֶֶַַַַַָָולּמׁשּביע

הּדבר: על ּומסּכים ְִֶֶַַַַָָלּׁשקר

B‚Â'.יד) BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡לדּון לנּו יׁש ƒ¿»»ƒ¿ֵָָ

לעֹולם זה ּבדין נּׁשפטה האם זה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָּבמׁשּפט

העֹולם אדֹון הּוא הּפּקדֹון ּבעל ּכׁשּיבֹוא ְֲִֶַַַַָָָָָהּבא

ּדכתיב לׁשמר האדם ּביד הּנפׁש הפקיד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹאׁשר

ט') ד' לתּבע(ּדברים ּכׁשּיבֹוא מאד נפׁש ּוׁשמר ְְְְְְְִִֶַַָָֹֹֹ

אֹו נׁשּבר אֹו נגנב ונמצא אחד מּכל ְְְְְִִִִִֶַַָָָּפקדֹונֹו

מצּויֹות יׁשנם אּלּו ּבחינֹות ּכל ּכי מת אֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָנׁשּבה

מּמּנּו ּנגנבת ׁשּנפׁשֹו מי יׁש עברה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָּבעֹוברי

ּבעברה מזיד ׁשהּוא ויׁש טהֹור לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבמקרה

הּמצוה ּכנגד המיחד הּנׁשמה מאיברי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואיבר

עון ּבעׂשֹות ולפעמים נפּגם הּוא עליה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר

לּנפׁש מיתה ּגֹורם ּדין ּבית ּומיתֹות ְִִִִֵֵֵֶֶַַָמהּכריתֹות

י"ד)ּכאֹומרֹו י"ז הּנפׁש(ּבראׁשית ונכרתה ְְְְְְִִֵֶֶַָ

אֹומרם ּדר על ׁשבּיה לּה יגרם (זהרולפעמים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ

צ"ה:) ּבעלח"ב ּובעמד וגֹו' העׁשּוקֹות ְְֲֲַַַַָָֹהּנפׁשֹות

הּנפׁש לי ּתן הּנׁשמעת טענה ויטען ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּפּקדֹון

ּכאֹומרֹו ל ׁשּנתּתיה י"ב)ּכמֹו והרּוח(קהלת ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

ז"ל ודרׁשּו נתנּה אׁשר האלהים אל ְְְֱֲִֶֶָָָָָֹּתׁשּוב

קנ"ב:) ׁשּנת(ׁשּבת ּכמֹו לֹו יכֹוליןּתנה האם ל נּה ְְְְְִִֶֶַַָָָָ

אמרּו ּכי עּמֹו, ּבעליו ּבטענת לּפטר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנפקדים

צ"ז.)ז"ל מים(ב"מ הׁשקיני לֹו אמר וׁשאלאפּלּו ְְֲִִִֵַַַַָָ

הּדין והּוא ּבבעלים ׁשאלה זה הרי חפצֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָמּמּנּו

ּולכלּכל לזּון קדם האדֹון והן הּׁשֹומרים, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכל

האדם ּבאף הּנֹופח והּוא האדם היֹות ְְֱִֵַַַָָָָָָמּיֹום

אׁשר מּלבד האדם ּבצרכי ּומתעּסק חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָנׁשמת

מעׂשה יֹום ּבכל מחּדׁש העֹולם לכללּות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָיעׂשה

ועד מּתחּלה עּמֹו ּבעליו יּקרא לזה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבראׁשית

ׁשּלא הגם ּפטּורים הּנפׁשֹות ׁשֹומרי והרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָֹסֹוף

ׁשּנתנּה: ּכמֹו הּנפׁש ְְִֶֶֶַָָָיׁשיבּו

¯Ó‡Âמׁשּפט ּבעׁשק ּתבטחי אל אדם לנפׁש »…«ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

זֹו, ּבטענה יּפטר לא סּבֹות לב' ּכי ְְֲִִִֵֶַָָֹזה

הּׁשֹומרים ׁשּיתחּיבּו ּבפרּוׁש ּפרׁש ּכאן ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהאחד

ּבהּׂשֹוכר ּוכאֹומרם קּים ׁשּבּׁשמירה ּתנאי ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָוכל

הּפֹועלים צ"ד.)את על(ב"מ הּפּקדֹון ּבעל מתנה ְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּתנאי ּכי והּטעם ּכּׁשֹואל חּיב להיֹות חּנם ְְְִִִֵֵַַַַַַָָׁשֹומר

להתנֹות ׁשּיכֹול הּדין והּוא קּים ְְְְִֶֶַַַָָָׁשּבממֹון

ׁשהּוא הגם ׁשּיתחּיב הּׁשֹומר על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַהּמפקיד

ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על מתנה זה ואין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבבעלים

ּבמּסכת ׁשמּואל ּדאמר מההיא ּכּמּובן זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבדר

אין(ג':)מּכֹות ׁשביעית ּתׁשמטּנּו ׁשּלא מנת על ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ

הּוא ׁשהּטעם ז"ל ואמרּו מׁשמטתֹו, ְְְְְְִִֶַַַַָׁשביעית

ׁשּלפנינּו ּובּמציאּות קּים ׁשּבממֹון ּתנאי ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ּׁשּקבע מּמה הּדבר על ּבפרּוׁש התנה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכאּלּו
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(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰�B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ˙epˆÁÏ."והאכלּתי ‡ÏÂ∑ ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…ƒ¿»∆
ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, מּוםאם ּבאת". מּגרים אּתה "אף :ל ולֹומר ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשם לגּור אחרת מּמדינה ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,החיים.ׁשּב אור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰�ÓÏ‡ŒÏk∑ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

לעּנֹותם .מצּוי ְַָָ

(áë)òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷òö òîLà¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑אםֿצעק" זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּב"א אבל ּכמֹויצעק", להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם אף(בראשית ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכאן:
החיים.וגֹו'" אור ְ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙B�ÓÏ‡ ÌÎÈL� eÈ‰Â∑?יתֹומים ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא
נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים .להּנׂשא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(ãë)óñk-íà|äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑מהן אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל .רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ÈnÚŒ˙‡∑(עא קֹודמין.(ב''מ עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ∆«ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה

‡¯Èכ dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ Ôe�B˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ�·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL� ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד CnÚ Èc ‡È�ÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) ÌÈ¯‚ Èk 'B‚Â ‰�B˙ ‡Ï ¯‚Âרׁש"י ¿≈…∆¿ƒ≈ƒ¿ִַ

גרים ּכי להֹונֹות יכֹול הּוא אף ּפרׁש ְְִִֵֵֵַָז"ל

ּכמֹותֹו, הייתם ּכי זכֹור ּפרׁש אברהם ור' ְְְְֱִִֵֵֶַָָָוגֹו',

ּתדעּו ּכי ּופרׁש הּדרכים ב' ּדחה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָורמּב"ן

צעקת ׁשמע ּכאׁשר ּדלים צעקת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָׁשאׁשמע

ְוגֹו':

‰‡¯�Âּכי הידּועה הקּדמה ּפי על לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִִַַַַָָָ

הּקדּׁשה ׁשרׁש הם יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻנׁשמֹות

יתּבר נחלתֹו חבל ויעקב יצחק אברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבני

יקּפידּו לא ולזה רע, חלק הם זּולתם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹוכל

לצד ּובאֹונאתֹו מהם ׁשאינֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבזלזּול

הּקדּׁשה מהדרגת הּוא ׁשּפחּות ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיחׁשבּוהּו

צּוה ּכאׁשר לזה האֹונאה, ענפי יּולד ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומּזה

הּטעם אמר ילחצּום ולא יֹונּום לבל ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹעליהם

ׁשהּוא לֹומר ל ׁשאין ּתֹונהּו לבל מצּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַׁשאני

מטּבע ׁשהּוא ּכיון אֹו הרע ׁשרׁש ְְִֵֶֶַַָָָֹֻּבחינת

מערּכ נגרע הרי הּקלּפה ‡Ìzּבבחינת Èk ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָƒ«∆

ÌÈ¯ˆÓa Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯bמה ּדר על ּפרּוׁש ≈ƒ¡ƒ∆¿ƒ¿«ƒֵֶֶַַ

ּבּפסּוק ג')ּׁשּפרׁשּתי מ"ו ּגדֹול(ּבראׁשית לגֹוי ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּובּפסּוק ׁשם ב')אׂשימ הֹוצאתי(כ' אׁשר ְֲֲִִֵֶַָָ

יׂשראל ׁשּנׁשמֹות יתרֹו ּבפרׁשת מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמארץ

ּגר יהיה ּכן ואם ּבּקלּפה טבּועֹות היּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעצמם

ּתֹונהּו לא ולזה הבּדל ּבאין מּכם ּכאחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה

ּתלחצּנּו: ְְִֶָֹולא

‡˙B.כב) ‰pÚ˙ ‰pÚ Ì‡לּמה לדעת צרי ƒ«≈¿«∆…ִַַָָָָ

ּתבת לֹומר הצרB˙‡ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא ְֵַַַֻ…ְְְְִִֹ

.הּסמּו אל ׁשחֹוזר ידּוע והּדבר וגֹו' ּתעּנה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

ּבּפסּוקונר ּבּמכילּתא ּׁשאמרּו מה ּפי על אה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשאר ואלמנה יתֹום אּלא לי אין תעּנּון ְְְְִֵֶַַָָָָָֹלא

עד תעּנּון לא לֹומר ּתלמּוד מּנין אדם ְְִִַַַַַָָָֹּכל

אדם ּכל לׁשאר ּגם אזהרה יׁש זה ּוכפי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכאן.

הּכתּוב אמר לזה תעּנּון אֹותֹו‡˙Bמּלא ּפרּוׁש ְִֶַַַָָָֹ…ֵ

אלמנֹות נׁשיהם ׁשענׁשֹו הּוא ּבפרּוׁש ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמזּכר

אין אדם ּכל המעּנה אבל יתֹומים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּובניהם

:ּכ ּכל ְָָָענׁשֹו

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(åè)dnò áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
:äMàì Bl äpøäîé øäî̈²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ּבלׁשֹון ּכפּתּוי ארּמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
p¯‰ÓÈ‰.עברי ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנהמהר, .ּכתּבה ְִִ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

(æè)øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
:úìeúaä©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב כב)ׁשהּוא (דברים ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכסף" חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥¨−¬Ÿ§©¤«

i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים ּבהוה,ואחד הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מכּׁשפֹות מצּויֹות .ׁשהּנׁשים ְְְִֶַַָ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑,ּכנרּבעת רֹובע ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְִִִֵַַַָ

ּבם" "ּדמיהם .ׁשּכתּוב: ְֵֶֶָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑עכׁשו אחרים, ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחטף, נקּודה אם הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכגֹון
קדׁש, אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹצרי
אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאבל
לאלהים, וכן מדּבר, עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן מדּבר, מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכמֹו

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם פו)לאֹותם לינּקד(תהלים הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי ּבאלהים", ּכמֹו "אין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
אחר:∑Ì¯ÁÈ.ּפּתח ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר והלא "יחרם", נאמר ולּמה יז)יּומת. האיׁש(דברים את "והֹוצאת ַָ»√»ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹההּוא,
אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה ,ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ְְְְְֱֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבמיתה,
ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס הּמקטיר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמרּבה

.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה והמנּׁשקׁשאין והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר אּלא-אבל ּבמיתה, אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
.ּבאזהרה ְְַָָ

Ò¯‡Ó‡טו ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez�‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז d�zÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

ÏË˜˙È:יח ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו ועֹוד הּפקּודים על העֹובר לכל ְְְְִִֵַַָָָענׁשין

לדעת ל יׁש ב' הּדבר, על להׁשּביעם ְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשהֹוסיף

לא ארץ מׁשּפטי אּלאּכי החּיּובים ּכל יׁשּפטּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הארץ ּכל הּׁשֹופט הּמׁשּפטים וכל מהרּבה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמעט

ּבנכסי הּפֹוׁשע ּכי יאמר ּומי ּבצדק ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹֹיׁשּפט

הּׁשֹופט יׁשּפטהּו ׁשּלא ּבבעלים והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹרעהּו

ּבדיני ׁשּפטּורין וכּמה ּכּמה ׁשֹופט ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו וכּו' ׁשמים ּבדיני וחּיבים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאדם

לא ּכי יּומת מֹות י"ב) (כ"א ּבּפסּוק ְְִַַָָָֹלמעלה

להרג ארץ לׁשֹופטי ה' יצו מיתה מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻלכל

ׁשֹומר ּכי ה' ׁשּצּוה ּבזה ּכּיֹוצא ותמצא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָוכּו'.

ּבהקּדׁשֹות ּפטּורין וׁשֹואל ׂשכר וׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָחּנם

לחּיב ׁשחלק לרמּב"ם ואפּלּו ּפׁשעּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָואפּלּו

ּכי מּדבריו נראה ועבדים ּבקרקעֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּבפׁשיעה

מּטעם ּבפׁשיעה ּגם ׁשּפטּור ּבהקּדׁשֹות ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָיֹודה

ּבכל הּמעּוט ּבא אּתהּכי ּומּמּנה הּׁשֹומרים, ְְִִִִֶַַַָָָָ

ענׁשֹו ואדרּבה הּוא ּומּתר ּפטּור לא ּכי ְְְִֵַַָָָָָֹֻלמד

קבע ׁשּלא אּלא ׁשמים נכסי ׁשּזלזל הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

ויׁש לפניו. ּדינֹו וסּלק ארץ לדּיני מׁשּפטֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָה'

ואין הּתֹורה ּפנימּיּות ּכפי מּלין לאלּה ְְְִִִִִֵֵַַָֹעֹוד

מקֹומן: ְָָּכאן



נה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k iyily meil inei xeriy

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰�B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת מט)ּכמֹו:(קונטרליאר"ר ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ˙epˆÁÏ."והאכלּתי ‡ÏÂ∑ ¿≈…∆ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ¿…ƒ¿»∆
ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, מּוםאם ּבאת". מּגרים אּתה "אף :ל ולֹומר ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ׁשם לגּור אחרת מּמדינה ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,החיים.ׁשּב אור ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰�ÓÏ‡ŒÏk∑ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

לעּנֹותם .מצּוי ְַָָ

(áë)òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷òö òîLà¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑אםֿצעק" זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּב"א אבל ּכמֹויצעק", להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם אף(בראשית ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכאן:
החיים.וגֹו'" אור ְ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙B�ÓÏ‡ ÌÎÈL� eÈ‰Â∑?יתֹומים ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא
נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים .להּנׂשא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

(ãë)óñk-íà|äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑מהן אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל .רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ÈnÚŒ˙‡∑(עא קֹודמין.(ב''מ עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ∆«ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה

‡¯Èכ dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ Ôe�B˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ�·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL� ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד CnÚ Èc ‡È�ÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) ÌÈ¯‚ Èk 'B‚Â ‰�B˙ ‡Ï ¯‚Âרׁש"י ¿≈…∆¿ƒ≈ƒ¿ִַ

גרים ּכי להֹונֹות יכֹול הּוא אף ּפרׁש ְְִִֵֵֵַָז"ל

ּכמֹותֹו, הייתם ּכי זכֹור ּפרׁש אברהם ור' ְְְְֱִִֵֵֶַָָָוגֹו',

ּתדעּו ּכי ּופרׁש הּדרכים ב' ּדחה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָורמּב"ן

צעקת ׁשמע ּכאׁשר ּדלים צעקת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָׁשאׁשמע

ְוגֹו':

‰‡¯�Âּכי הידּועה הקּדמה ּפי על לֹומר ¿ƒ¿∆ְְִִַַַַָָָ

הּקדּׁשה ׁשרׁש הם יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻנׁשמֹות

יתּבר נחלתֹו חבל ויעקב יצחק אברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבני

יקּפידּו לא ולזה רע, חלק הם זּולתם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹוכל

לצד ּובאֹונאתֹו מהם ׁשאינֹו אדם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבזלזּול

הּקדּׁשה מהדרגת הּוא ׁשּפחּות ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻׁשּיחׁשבּוהּו

צּוה ּכאׁשר לזה האֹונאה, ענפי יּולד ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומּזה

הּטעם אמר ילחצּום ולא יֹונּום לבל ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹעליהם

ׁשהּוא לֹומר ל ׁשאין ּתֹונהּו לבל מצּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַׁשאני

מטּבע ׁשהּוא ּכיון אֹו הרע ׁשרׁש ְְִֵֶֶַַָָָֹֻּבחינת

מערּכ נגרע הרי הּקלּפה ‡Ìzּבבחינת Èk ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָƒ«∆

ÌÈ¯ˆÓa Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯bמה ּדר על ּפרּוׁש ≈ƒ¡ƒ∆¿ƒ¿«ƒֵֶֶַַ

ּבּפסּוק ג')ּׁשּפרׁשּתי מ"ו ּגדֹול(ּבראׁשית לגֹוי ּכי ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּובּפסּוק ׁשם ב')אׂשימ הֹוצאתי(כ' אׁשר ְֲֲִִֵֶַָָ

יׂשראל ׁשּנׁשמֹות יתרֹו ּבפרׁשת מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמארץ

ּגר יהיה ּכן ואם ּבּקלּפה טבּועֹות היּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעצמם

ּתֹונהּו לא ולזה הבּדל ּבאין מּכם ּכאחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹזה

ּתלחצּנּו: ְְִֶָֹולא

‡˙B.כב) ‰pÚ˙ ‰pÚ Ì‡לּמה לדעת צרי ƒ«≈¿«∆…ִַַָָָָ

ּתבת לֹומר הצרB˙‡ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא ְֵַַַֻ…ְְְְִִֹ

.הּסמּו אל ׁשחֹוזר ידּוע והּדבר וגֹו' ּתעּנה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאם

ּבּפסּוקונר ּבּמכילּתא ּׁשאמרּו מה ּפי על אה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשאר ואלמנה יתֹום אּלא לי אין תעּנּון ְְְְִֵֶַַָָָָָֹלא

עד תעּנּון לא לֹומר ּתלמּוד מּנין אדם ְְִִַַַַַָָָֹּכל

אדם ּכל לׁשאר ּגם אזהרה יׁש זה ּוכפי ְְְִִֵֶַַָָָָָָָּכאן.

הּכתּוב אמר לזה תעּנּון אֹותֹו‡˙Bמּלא ּפרּוׁש ְִֶַַַָָָֹ…ֵ

אלמנֹות נׁשיהם ׁשענׁשֹו הּוא ּבפרּוׁש ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֻׁשּמזּכר

אין אדם ּכל המעּנה אבל יתֹומים ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּובניהם

:ּכ ּכל ְָָָענׁשֹו



mihtynנו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLBnà-íò äéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½
:éì-Bðzz éðéîMä íBia©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן לפיאזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן מחּסר ÈÏŒB�zz.ׁשהּוא È�ÈÓM‰ ÌBia∑להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא (ויקראיכֹול ְְֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאן,כב) האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּיֹום
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני .(מכילתא)להכׁשיר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL�‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם לאו,אם ואם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלי Ù¯Ë‰.אינכם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא),ליּטרף ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶ»»«»∆¿≈»ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כב)וכן וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי אּלא(שם יֹום, למּקרה הּדין הּוא – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מן ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּבר

ּבחּייה ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, ‡˙B.חּיה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא)?ּכמׁשמעֹו ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. הּוא אף ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָ
'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין הּכתּוב יא)לּמד ּכלב(לעיל יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר .לׁשֹונֹו". ְְְַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑יׁשמע ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ÚL¯ŒÌÚ.ּדברי E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את ׁשהבטיחהּוהּטֹוען ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַ

חמס עד לֹו .להיֹות ְִֵָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב מיּׁשב(סנהדרין הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לה רּבים "אחרי ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּטֹות",ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמצע מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָׁשאם
נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמקרא

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מ)מן הּמקרא(סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑המזּכין על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה ŒÏÚ¯·.לחּיב ‰�Ú˙Œ‡ÏÂ∑ …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ¿…«¬∆«ƒ

ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, h‰Ï˙.לנטֹות ÌÈa¯ È¯Á‡∑,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈«ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹואימתי?
לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע

È‰Èכט ÔÈÓBÈ ‡Ú·L C�ÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL�‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
C�ÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ Ú�Óz˙¯˙a ‡�Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡�Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבֹו ׁשּנאמר ,יתּבר מאֹורֹו היא (ּתהּליםאדם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

מׁשּכנּהק"ד) אם ה' ויצו ּכּׂשלמה, אֹור ְְְִִִֶַַַָָֹעטה

עד להׁשיבֹו זמן לֹו יׁש חטאיו ׁשהם ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבחֹובֹו

אֹומרֹו ּדר על הּׁשמׁש צ')ּבא ּתׁשב(ּתהּלים ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ז"ל ואמרּו ּדּכא, עד פ"ב)אנֹוׁש רּבא עד(קהלת ְְֱֶֶַַַַָָָֹ

עד ּתׁשּובה זמן לֹו יׁש ּכי מות ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָּדכּדּוכּה

ּכפל וטעם ׁשמׁשֹו. ÏaÁz,ּביאת Ï·Áּכי ּדע ְְִִַַַַָ»…«¿…ִַ

רּוח נפׁש ּבחינֹות ג' לֹו יׁש מּיׂשראל אדם ְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ּכנגד ׁשלׁשּתן, על הּכתּוב רמז וכאן ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָנׁשמה

אמר Ï·Á,הּנׁשמה Ì‡אמר הרּוח ּוכנגד ְַַָָָƒ»…ְֶֶַַָָ

,ÏaÁzאמר הּנפׁש ¯EÚ,ּוכנגד ˙ÓÏNּוכנגּדם «¿…ְֶֶֶֶַַָ«¿«≈∆ְְֶָ

א' חלּקֹות, ג' dc·Ïאמר ‰˙eÒÎ ‡È‰ Èkהיא ֲַָֻƒƒ¿…¿«»ִ

ב' B¯ÚÏהּנׁשמה, B˙ÏÓN ‡È‰ג'ו הרּוח, היא ְַָָƒƒ¿»¿…ְִַָ

·kLÈ ‰naּבּקבר עּמֹו אׁשר הּנפׁש והיא «∆ƒ¿»ְֲִִֶֶֶֶֶַַ

י"ד)ּוכאֹומרֹו ואֹומרֹו(אּיֹוב ּתאבל. עליו ונפׁשֹו ְְְְְְֱִֶַָָָ

˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Âּתׁשיבּנּו ראׁשֹון לענין חֹוזר ּפרּוׁש ¿»»ƒƒ¿«ְְְִִִֵֵֶָ

להׁשיבֹו לצער יצטר לא ּכי הּתׁשּובה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו

חּטאתיו: ויעביר וגֹו' ה' יׁשמע יצעק ּכי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹאּלא

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

עּמי ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ.CnÚ È�Ú‰Œ˙‡∑מסּתּכל הוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆∆»ƒƒ»ְֱִֵֵַ
עני אּתה ּכאּלּו ּבעצמ.‰L�k BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑עליו ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ְְְְִִַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּתכלימהּוּכאּלּו חּבּורה∑�CL.לא ׁשנֹוׁש נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ∆∆ְִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשהרּבית עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹקטּנה

הרּבה ממֹון ּומחּסרֹו החיים.עֹולה אור ְְְֵַַָָ

(äë)epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬
:Bì«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נפׁש והרי לי, חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
והׁשב!) טל והׁשב, טל אּתה אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי .עֹולה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ׁשלּכל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ּוכבא «…«∆∆¿ƒ∆ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿיֹום החיים.(מכילתא)מחר, אור ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(åë)àåä ékákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑טּלית חלּוק∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay `"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ

i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה(סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּיןהרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּוריםּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑יֹודע ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵֵַַָ

ּדמע לׁשֹון ˙‡Á¯.מהּו ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה יקּדיםלא ׁשּלא ְֶַַ…¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
לתרּומה ּומעׂשר לבּכּורים ÈÏŒÔzz.ּתרּומה EÈ�a ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש עליולפּדֹותֹו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? יח)ּבמקֹום (במדבר ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּכהן נֹותנֹו ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ."ּופדּויו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

Ú„כה C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡�BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡�‡ ‡�pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡�ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·�Cכח ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÛÒk.כד) Ì‡אֹומר יׁשמעאל רּבי ּבמכילּתא ƒ∆∆ְְְִִִִֵֵַָָ

וכּו'. מּזֹו חּוץ רׁשּות ׁשּבּמקרא אם ְְְִִִֶַָָּכל

ּבמקֹום ספק ּבדר ה' ידּבר לּמה לדעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוצרי

ּולהׁשיב להֹודיע הּכתּוב ּבא ּכי ואּולי ְְְִִִַַַַַָָָוּדאי.

ירּבה ּכי ּבראֹותֹו הּׁשֹואל יׁשאל לאׁשר ּכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַּגם

הֹון מלאים ואֹוצרֹותיו לרב ּבזהב אדם ְְְְְִֵָָָָָָֹּכבֹוד

אֹוצרֹות הּנה מה אדם ויאמר ּבֹו צר ללא ְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹעתק

לתת ה' הסּפיק לא לּמה ּדבר ללא לאדם ְְְִִֵָָָָָָָָָֹֹזהב

מּיעקב ּגדֹול זה יהיה ולא הּצריכין מזֹונֹותיו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֹלֹו

ׁשאל אׁשר כ')אבינּו כ"ח לאכל(ּבראׁשית לחם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָֹ

לאדם ּׁשּיחסר מה ּכי אמת הן ללּבׁש, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּובגד

יׁש צרּכֹו עונֹומּכדי על ליּסרֹו ּבּדבר טעם ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹ

אין לאיׁש לּמה הֹון אֹוצרֹות ּכן ּׁשאין ְְִֵֵֵֶַָָמה

הּסֹובב ּכי הּכתּוב הֹודיע לזה ּבהם, צר ִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו

חּקם לקּבל ראּויים ׁשאינם אֹותם הּוא ְְִֵֵֶַָָָָָֻּדבר

הּצרי ׁשפע נֹותן ּבחסּדֹו ה' ּכי מעׂשיהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָלצד

ּכי והיה מחסֹורֹו ּדי ואיׁש איׁש לכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּברוח

ּבכבֹוד ּפרנסתֹו לקּבל ראּוי ואינֹו אדם ְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָיחטא

עליֹון יּטלּנּו לא הּמּגיעֹו החלק הּכבֹוד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמאל

ותהיה אחר מקֹום אל מתקּבץ הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאּלא

ׁשם ּדר לֹו הּבא אחר אדם עם הּלז ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפרנסת

ּגזר ּכאׁשר ּובבּזּוי ּבפחיתּות ויתּפרנס ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּפרנסתֹו

מּדֹות לב' זה ּבדר ה' ויעׂשה ּבצדק. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַהּגֹוזר

ּפעלֹו הּזה ּבעֹולם אדם להׁשּתּלם הא' ְְֳִֵֶַַָָָָָָטֹובֹות

נתינת ּבאמצעּות הּנֹותן ׁשּיזּכה ּכדי והּב' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהרע,

אֹומרֹו הּוא וזה לרעהּו. וחסד ‡Ìצדקה ְְְְְֵֵֶֶֶָָƒ

ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkׁשהיה ראית אם ּפרּוׁש ∆∆«¿∆∆«ƒִִֵֶָָָָ

ל צרי ּׁשאּתה מה על יתר ּכסף לעצמ ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

חלק זה ׁשאין ל ּתדע לעּמי מלוהּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאּתה

,עּמ העני ׁשהּוא אחרים חלק אּלא ֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמּגיע

ואּולי מּׁשּלֹו. לֹו לפּתח צרי ּכי רמז ְְִִִִֶֶַַַָָָֹּובזה

על ויתּגּדל יתנּׂשא ׁשּלא ּכן ּגם לֹו רמז ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּכי

אֹומרֹו והּוא לֹו, הּנֹותן הּוא ּכי ּבראֹותֹו ְְְִִִֵֶַָהעני

‰L�k BÏ ‰È‰˙ ‡Ïּכי ּומעלה נׂשיאּות לׁשֹון …ƒ¿∆¿∆ְְֲִִַָ

ההלואה ּכנגד לֹומר וחזר לֹו. נֹותן הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשּלֹו

ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï:'וגֹו …¿ƒ»»ְ

ÏaÁz.כה) Ï·Á Ì‡להעיר ירמז ּכי נראה ƒ»…«¿…ְְְִִִִֶָֹ

ׁשאמר מי ׂשלמת ּבידֹו אׁשר הּנרּדם ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאדם

הּכתּוב כ"ז)עליו וגֹו'(מׁשלי אבי ורע רע ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ

אֹומרם ּדר על לׂשלמה ּתתיחס ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנפׁש

ׁשּבת ּבגדי(קנ"ב:)ּבמּסכת ׁשחּלק למל מׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּנפׁש לצד ּכי ּבֹו ּפרׁשנּו ּוכבר וכּו', ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמלכּות



נז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLBnà-íò äéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½
:éì-Bðzz éðéîMä íBia©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן לפיאזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן מחּסר ÈÏŒB�zz.ׁשהּוא È�ÈÓM‰ ÌBia∑להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא (ויקראיכֹול ְְֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאן,כב) האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּיֹום
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני .(מכילתא)להכׁשיר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL�‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם לאו,אם ואם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלי Ù¯Ë‰.אינכם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא),ליּטרף ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶ»»«»∆¿≈»ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כב)וכן וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי אּלא(שם יֹום, למּקרה הּדין הּוא – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מן ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּבר

ּבחּייה ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, ‡˙B.חּיה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא)?ּכמׁשמעֹו ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. הּוא אף ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָ
'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין הּכתּוב יא)לּמד ּכלב(לעיל יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר .לׁשֹונֹו". ְְְַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑יׁשמע ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ÚL¯ŒÌÚ.ּדברי E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את ׁשהבטיחהּוהּטֹוען ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַ

חמס עד לֹו .להיֹות ְִֵָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב מיּׁשב(סנהדרין הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לה רּבים "אחרי ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּטֹות",ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמצע מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָׁשאם
נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמקרא

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מ)מן הּמקרא(סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑המזּכין על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה ŒÏÚ¯·.לחּיב ‰�Ú˙Œ‡ÏÂ∑ …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ¿…«¬∆«ƒ

ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, h‰Ï˙.לנטֹות ÌÈa¯ È¯Á‡∑,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈«ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹואימתי?
לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע

È‰Èכט ÔÈÓBÈ ‡Ú·L C�ÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL�‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
C�ÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ Ú�Óz˙¯˙a ‡�Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡�Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבֹו ׁשּנאמר ,יתּבר מאֹורֹו היא (ּתהּליםאדם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָ

מׁשּכנּהק"ד) אם ה' ויצו ּכּׂשלמה, אֹור ְְְִִִֶַַַָָֹעטה

עד להׁשיבֹו זמן לֹו יׁש חטאיו ׁשהם ְְֲֲִֵֵֶַַַָָּבחֹובֹו

אֹומרֹו ּדר על הּׁשמׁש צ')ּבא ּתׁשב(ּתהּלים ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ז"ל ואמרּו ּדּכא, עד פ"ב)אנֹוׁש רּבא עד(קהלת ְְֱֶֶַַַַָָָֹ

עד ּתׁשּובה זמן לֹו יׁש ּכי מות ׁשל ְְְִִֵֶֶַַָָָּדכּדּוכּה

ּכפל וטעם ׁשמׁשֹו. ÏaÁz,ּביאת Ï·Áּכי ּדע ְְִִַַַַָ»…«¿…ִַ

רּוח נפׁש ּבחינֹות ג' לֹו יׁש מּיׂשראל אדם ְְִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ּכנגד ׁשלׁשּתן, על הּכתּוב רמז וכאן ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָנׁשמה

אמר Ï·Á,הּנׁשמה Ì‡אמר הרּוח ּוכנגד ְַַָָָƒ»…ְֶֶַַָָ

,ÏaÁzאמר הּנפׁש ¯EÚ,ּוכנגד ˙ÓÏNּוכנגּדם «¿…ְֶֶֶֶַַָ«¿«≈∆ְְֶָ

א' חלּקֹות, ג' dc·Ïאמר ‰˙eÒÎ ‡È‰ Èkהיא ֲַָֻƒƒ¿…¿«»ִ

ב' B¯ÚÏהּנׁשמה, B˙ÏÓN ‡È‰ג'ו הרּוח, היא ְַָָƒƒ¿»¿…ְִַָ

·kLÈ ‰naּבּקבר עּמֹו אׁשר הּנפׁש והיא «∆ƒ¿»ְֲִִֶֶֶֶֶַַ

י"ד)ּוכאֹומרֹו ואֹומרֹו(אּיֹוב ּתאבל. עליו ונפׁשֹו ְְְְְְֱִֶַָָָ

˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Âּתׁשיבּנּו ראׁשֹון לענין חֹוזר ּפרּוׁש ¿»»ƒƒ¿«ְְְִִִֵֵֶָ

להׁשיבֹו לצער יצטר לא ּכי הּתׁשּובה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹלֹו

חּטאתיו: ויעביר וגֹו' ה' יׁשמע יצעק ּכי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹאּלא



mihtynנח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr `k zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת . . ה)זקן כג, ידי(רׁש"י על אֹותֹו לׁשּבר ואין לּגּוף, רֹומז ׁשחמֹור טֹוב, ׁשם הּבעל ּדברי ידּועים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

– ּולזּככֹו לבררֹו לֹו, לסּיע יׁש אּלא וסּגּופים, עּמֹוּתענּיֹות ּתעזב ּכדיעזב ב. ּתׁשּובה. ּבדרְך א. להתעּנֹות: מּתר מקרים ּבׁשני אְך . ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

נפׁשֹו ונפׁש)למרק ּגּוף ּנזקי הלכֹות הּזקן אדמו"ר לֹומר:(שו"ע ויׁש נכרי. מּתרּבהמת ּבקלּפֹות, נפל ׁשּגּופֹו עד ּבעברֹות ׁשּנכׁשל מי – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב ּכדי לצּום להתעּלֹותזקןלֹו ּכדי לצּום לֹו מּתר הּגּוף, ּבזּכּוְך לעסק ּכבֹודֹו לפי זה ואין ּגבֹוהה ּבדרּגה ׁשּנמצא מי – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יֹותר. עֹוד נעלית ְְֲֵֵַַָלדרּגה

ß hay a"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£E�È·‡∑ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל החיים.(ב''מ אור ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ
:òLø ÷écöà©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜�Â∑?אֹותֹו ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ואף ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

ּדין ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ¯ÚL.לבית ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑עלי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹƒ…«¿ƒ»»ֵֶָ
ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹלהחזירֹו,

החיים.ּבּה אור ָ

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח(ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו מאֹור ויכהה ּומקלקל∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי המצּדקים, וכןדברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים ּתריצין, ּפתגמין .ּתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַָָ

d�È„a:ו C�ÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

�Ù˜ז È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡·E�È.ו) ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï'ה ׁשּיצו אּולי …«∆ƒ¿«∆¿…¿ְֶַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על הענּיים מׁשּפט ְְֲִִִֶֶַַַָָעל

ע"א.) עיר(ב"מ ענּיי וכּו' עיר וענּיי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַענּיי

ּבא ולזה קֹודמין, עיר ענּיי אחרת עיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוענּיי

הּקדּום מׁשּפט יּטה לבל ּבלאו ּכאן ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּמצוה

אֹומרֹו והּוא ‡·E�BÈ:לאחרֹו, ְְְֲַ∆¿¿

¯ÚL.ז) ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èkז"ל לדבריהם ƒ…«¿ƒ»»ְְִֵֶ

ל"ג:) ּׁשּיׁש(סנהדרין מי זה נקי ׁשּפרׁשּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

צּדיק ׁשּיצא מי זה וצּדיק זכּות מּגיד ְְִִִִֶֶַַַָָָָעליו

הּכתּוב יכּון חֹובה, מּגיד עליו ויׁש ְְְִִֵֵַַַָָָָּבדינֹו

אחר אי ּתאמר ׁשּלא הּדברים טעם ְִֵֶַַַַַַַָֹֹלֹומר

לזה לזכּות, הּדין יחזר לחֹובה ּדינֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשּנגמר

¯ÚLאמר ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èkּנפׁש מּמה ּפרּוׁש ַָƒ…«¿ƒ»»ְִֵַַָ

והּצדק האמת ּכפי הּוא חּיב ּׁשּיצא מה ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָאם

זכּות, המלּמד יֹועיל ולא רׁשע אצּדיק ְְְְִִֵַַַָָֹֹלא

הּדין ּכפי ׁשּלא היה חּיב ּׁשּיצא מה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹואם

ׁשּיצא מי חלּקת ּוכנגד חּנם. נקי יבּלע ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻלּמה

ּכן ּגם אמר ּבדינֹו ¯ÚLצּדיק ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èk ְִִֵַַַָƒ…«¿ƒ»»

והּוא הצדקּתיהּו לא צּדיק ׁשּיצא ּכיון ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּפרּוׁש

אלהים ּובקרב אל ּבעדת נּצב אלהים ּכי ְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹרׁשע

ׁשּיחּתם הּנמנע ּומן ּבצדק ׁשֹופט והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹיׁשּפט

אֹומרם ּולמד וצא ח"ו. ׁשקר ּדבר על ְְְְֵֶֶַַַָה'

כ"א:)ז"ל מּלתא(ּכתּבֹות על למחּתם ּדאסּור ְְְְְִִַַָָֻ

אנּו אין ולּמה ּתאמר ואם ּכׁשקרא. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּדמתחּזי

ה' ּכי לדעת ל יׁש חּיב, ּביצא ּכן ְְְִִֵֵַַַָָָָאֹומרים

ּומי הּטֹובה על יּנחם ולא הרעה על ְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיּנחם

מי אבל לזּכֹותֹו ה' ּבֹו חזר חּיב ְֲִֶַַַָָָָָׁשּיצא

ולפעמים מהּטֹובה, ה' יּנחם לא זּכאי ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיצא

חּיב מׁשּפטֹו ׁשּיצא זה עּנּוי זה לאדם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיסּפיק

ּדינֹו נגמר ּכי ּבראֹותֹו יּגיעּוהּו מות ְְְִִִִִֵֶַַָואימֹות

יׁשּפט אלהים ּבקרב ּכ אחר ולזה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלמות,

ְַלזּכֹותֹו:

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iriax meil inei xeriy

'ו ּתרּגם: דבעינ'ואּונקלֹוס מה מּלאּלפא תּתמנע נדרׁשלא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.ÏÚ ‰�Ú˙ ‡Ï ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ…«¬∆«
˙Ë�Ï אֹותֹו∑¯· ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני Ú¯Ï˙.לאמּתֹו. ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ראי רׁשעיםאם ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְִִִָָָ
אחריהם נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, B‚Â'.מּטין ˙Ë�Ï ·¯ ÏÚ ‰�Ú˙ ‡ÏÂ∑יׁשאל ואם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִָ

אּלא מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּנּדֹון
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּביםאמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr `k zegiy ihewl)

להּטֹות רּבים ב)אחרי הּדין(כג, ּבית ׁשל הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹוזריםּכּלֹו הם לכן ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכְך הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה החייםּומעּינים אור ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«

i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק החיים.ואכּבדּנּו'לא אור …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
Bì: «

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡�N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑,'ּכי' ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: BÏ.וכה ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ּבתמיהה.BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ∑זֹו עזיבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…ƒֲִָ

וכן עזרה, יד)לׁשֹון א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור ּולסיע(נחמיה לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק ז)את ּבתמיהה:(דברים ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ'לא

d�È„a:ג ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡�ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד d¯ÓÁ B‡ C‡�Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה ÚÈ·¯ C‡�Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ Ú�Óz˙Â d�ÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ב) ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ïז"ל רּבֹותינּו …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿ֵַ

הּמקרא אין אבל זה ּבפסּוק לדרׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָהרּבּו

לפי הּכתּוב לפרׁש ונראה ּפׁשּוטֹו. לפי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמתיּׁשב

והּצילּו העדה וׁשפטּו הּתֹורה ּׁשאמרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָמה

ז"ל ואמרּו ב'.)וגֹו', ׁשֹופטת(סנהדרין עדה ְְְְְִֵֶֶֶַָָ

ּפטּור לחֹובה ּכּלם ּפתחּו אם אבל מּצלת ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻועדה

י"ז.) מכׁשֹולין(ׁשם ב' להסיר ּכאן הּכתּוב ּובא ְְִִִַָָָָָ

הא' זה, ּדין מאמצעּות חכם ּבהם יּכׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאׁשר

אחד חכם ויראה ּכזה מׁשּפט ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבהּגיע

והּוא לחֹובה ּפתחּו חבריו ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֶַָָָָמהּׁשֹופטים

אם לֹומר ויתחּכם זּכאי הּוא ּכי ּבדעּתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַחֹוׁשב

ׁשם יׁש ּכי חּיב יצא הּוא הּנה זּכאי ִִֵֵֵֵַַַַָָֹיאמר

עֹוׂשים ּדברי ונמצאּו מּצלת ועדה ׁשֹופטת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעדה

ׁשּבזה חּיב ואמר אתחּכם לזה ּדעּתי, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהפ

מּטעם זּכאי ׁשּיצא מתקּימת סברתי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתהיה

הּמּוסר מקּים אהיה וגם וכּו', ּכּלם ְְְְְֵֶֶַַַָָָֻּפתחּו

חּיב ׁשאֹומרים המרּבין ּדעת לפני ּדעּתי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֻלבּטל

על וצּוה הּכתּוב ּבא לזה עּמהם, חּיב ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹואמר

ואמר עׂשֹותֹו לבל ּבדּיּוק ‡È¯Áזה ‰È‰˙ ‡Ï ְְְֲִֶַַָ…ƒ¿∆«¬≈

˙Ú¯Ï ÌÈa¯אחת סברא סֹובר ּכׁשּתהיה ּפרּוׁש «ƒ¿»…ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבדינֹו חּיב הּנּדֹון זה יצא ּדעּת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבאמר

לא זּכאי חֹוׁשב ואּתה חּיב אמרּו ׁשּכּלם ְְְֵֶַַַַָָָָֹֻּוכגֹון

חּיב ׁשאֹומרים רּבים אחרי להיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּתתחּכם

אֹומרֹו חּיבÚ¯Ï˙והּוא ּכדעּתם אּתה ותאמר ְְ¿»…ְְְַַַַָָָֹ

ּכדעּת זּכאי ׁשּיצא ּכדי ל ּׁשּנראה מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַהפ

ּבמׁשּפטי ּׁשּידעּת מה ּכפי ּדעּת אמר ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתחּו ׁשאמר והּוא האלהים הּוא ה' ּכי ְְֱִִֶַַָָָָֹהּתֹורה

ׁש ה' אמר לא זּכאי לחֹובה אּלאּכּלם זה ּיזּכה ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשאז זּכאי ל ׁשּיראה ולא חּיב יראה ל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאם

האלהים: ּכמׁשּפט ְְֱִִַַָָֹחּיב

„BÚאחר ּבאפן זה ּבמׁשּפט ב' מכׁשֹול ְְְְִִֵֵֶֶַָֹיׁש

חּיב ׁשהּוא חכם ּבעיני יראה אם ְְִֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא

יאמר ׁשאם ורֹואה חּיב ׁשאמרּו הּדּינים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּככל

ׁשאֹומר ּדבריו הפ זּכאי יֹוצא הּוא הּנה ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּיב

ׁשּיּטה ּכדי זּכאי לֹומר יתחּכם לזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻחּיב

ויצא חּיב ׁשאֹומרים רּבים אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמׁשּפט

ּכפּית ּכן ּגם ּבזה ויׁש סברתֹו, ּכפי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָחּיב

לזה רּבים, אחרי לנטֹות הּמׁשּפט ּבגמר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹראׁש

¯È·אמר ÏÚ ‰�Ú˙ ‡ÏÂלא ּפרּוׁש וגֹו' ַָ¿…«¬∆«ƒְֵֹ

לנטֹות ריב על מענה ¯ÌÈaּתענה È¯Á‡ ְֲֲִִֶֶַַַ«¬≈«ƒ

ׁשּיהיה ּכדי ּבמענ ּכּונת ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפרּוׁש

יגּלה ׁשאם יּגיד וזה ורּבים יחיד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָּכמׁשּפט

אחרי הּטיה ּכאן אין ׁשהּוא ּכמֹות ְְֲֵֵֶַַַָָָּדעּתֹו

הּכתּוב ּובאר אחת. ּבדעת ּכּלם אּלא ְִֵֵֶַַַַַַָָָֻרּבים

ואמר הּדבר על הקּפדתֹו ּפרּוׁשBh‰Ï˙טעם ְְַַַַַַָָָָָ¿«ֵ

ּבעּיּון ּׁשּבדעּת מּמה להּטֹות ּכּונת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּתהיה

לֹומר מּטה ואּתה חּיב ׁשהּוא הּתֹורה ְְִֶֶַַַַַַָָָמׁשּפט

רּבים אחרי לנטֹות חּיב ׁשּיצא ּכדי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָזּכאי

זּכאי ׁשּיצא הגם ּדעּת אמר אּלא חּיב ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹויצא

לצד זה מׁשּפט וטעם זּכהּו. ה' ּדעּת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהפ

יׁשּפט והּוא הּדּינים ּבמסּבת יֹוׁשב ה' ְְְִִִִִֵַַַָֹּכי

ּבֹו ואין מרּמה מׁשּפט ּוכׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָֻּבפיהם

ּכּלן לפּתח יתחּכם הּזּכאי לזּכֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָֹֻמציאּות

ּבזה: זּכאי ׁשּיצא וצּוה ְְִֵֵֶֶַַָָָלחֹובה

B·È¯a.ג) ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Âּבתבת B·È¯aירמז ¿»…∆¿«¿ƒְְִֵַֹ¿ƒ

ז"ל אֹומרם ּדר פל"ד)על העני(ויק"ר ּכי ְִִֶֶֶַָָ

והּוא לּכל זן לּמה קֹונֹו עם מריבה ְְִִֶַָָָָֹעֹוׂשה

לעני ּפרּוטה הּנֹותן וכל ּובערֹום, ְְְְְִֵֵַָָָָָּברעב

הּׁשמים מעל עני ריב מׁשּבית זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּומפרנסֹו

טענה היא עני טענת ּדּלים חֹונן ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּובזמן

ולזה ּומהּדרת, יסֹובבּוהּנׁשמעת ׁשּלא ה' יצו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָֹֻ

יחֹוננּוהּו אּלא קֹונֹו עם העני לריב ְְְִִִִֶֶָָהּדּור

ּדּלים: חֹונן ְְִִֵַַּכמׁשּפט
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וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr `k zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת . . ה)זקן כג, ידי(רׁש"י על אֹותֹו לׁשּבר ואין לּגּוף, רֹומז ׁשחמֹור טֹוב, ׁשם הּבעל ּדברי ידּועים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

– ּולזּככֹו לבררֹו לֹו, לסּיע יׁש אּלא וסּגּופים, עּמֹוּתענּיֹות ּתעזב ּכדיעזב ב. ּתׁשּובה. ּבדרְך א. להתעּנֹות: מּתר מקרים ּבׁשני אְך . ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

נפׁשֹו ונפׁש)למרק ּגּוף ּנזקי הלכֹות הּזקן אדמו"ר לֹומר:(שו"ע ויׁש נכרי. מּתרּבהמת ּבקלּפֹות, נפל ׁשּגּופֹו עד ּבעברֹות ׁשּנכׁשל מי – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב ּכדי לצּום להתעּלֹותזקןלֹו ּכדי לצּום לֹו מּתר הּגּוף, ּבזּכּוְך לעסק ּכבֹודֹו לפי זה ואין ּגבֹוהה ּבדרּגה ׁשּנמצא מי – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יֹותר. עֹוד נעלית ְְֲֵֵַַָלדרּגה

ß hay a"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£E�È·‡∑ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל החיים.(ב''מ אור ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ
:òLø ÷écöà©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜�Â∑?אֹותֹו ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ואף ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

ּדין ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ¯ÚL.לבית ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑עלי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹƒ…«¿ƒ»»ֵֶָ
ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹלהחזירֹו,

החיים.ּבּה אור ָ

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח(ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו מאֹור ויכהה ּומקלקל∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי המצּדקים, וכןדברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים ּתריצין, ּפתגמין .ּתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַָָ

d�È„a:ו C�ÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

�Ù˜ז È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡·E�È.ו) ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï'ה ׁשּיצו אּולי …«∆ƒ¿«∆¿…¿ְֶַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על הענּיים מׁשּפט ְְֲִִִֶֶַַַָָעל

ע"א.) עיר(ב"מ ענּיי וכּו' עיר וענּיי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַענּיי

ּבא ולזה קֹודמין, עיר ענּיי אחרת עיר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָוענּיי

הּקדּום מׁשּפט יּטה לבל ּבלאו ּכאן ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּמצוה

אֹומרֹו והּוא ‡·E�BÈ:לאחרֹו, ְְְֲַ∆¿¿

¯ÚL.ז) ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èkז"ל לדבריהם ƒ…«¿ƒ»»ְְִֵֶ

ל"ג:) ּׁשּיׁש(סנהדרין מי זה נקי ׁשּפרׁשּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

צּדיק ׁשּיצא מי זה וצּדיק זכּות מּגיד ְְִִִִֶֶַַַָָָָעליו

הּכתּוב יכּון חֹובה, מּגיד עליו ויׁש ְְְִִֵֵַַַָָָָּבדינֹו

אחר אי ּתאמר ׁשּלא הּדברים טעם ְִֵֶַַַַַַַָֹֹלֹומר

לזה לזכּות, הּדין יחזר לחֹובה ּדינֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹׁשּנגמר

¯ÚLאמר ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èkּנפׁש מּמה ּפרּוׁש ַָƒ…«¿ƒ»»ְִֵַַָ

והּצדק האמת ּכפי הּוא חּיב ּׁשּיצא מה ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָאם

זכּות, המלּמד יֹועיל ולא רׁשע אצּדיק ְְְְִִֵַַַָָֹֹלא

הּדין ּכפי ׁשּלא היה חּיב ּׁשּיצא מה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹואם

ׁשּיצא מי חלּקת ּוכנגד חּנם. נקי יבּלע ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻלּמה

ּכן ּגם אמר ּבדינֹו ¯ÚLצּדיק ˜Ècˆ‡ ‡Ï Èk ְִִֵַַַָƒ…«¿ƒ»»

והּוא הצדקּתיהּו לא צּדיק ׁשּיצא ּכיון ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּפרּוׁש

אלהים ּובקרב אל ּבעדת נּצב אלהים ּכי ְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹרׁשע

ׁשּיחּתם הּנמנע ּומן ּבצדק ׁשֹופט והּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹיׁשּפט

אֹומרם ּולמד וצא ח"ו. ׁשקר ּדבר על ְְְְֵֶֶַַַָה'

כ"א:)ז"ל מּלתא(ּכתּבֹות על למחּתם ּדאסּור ְְְְְִִַַָָֻ

אנּו אין ולּמה ּתאמר ואם ּכׁשקרא. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּדמתחּזי

ה' ּכי לדעת ל יׁש חּיב, ּביצא ּכן ְְְִִֵֵַַַָָָָאֹומרים

ּומי הּטֹובה על יּנחם ולא הרעה על ְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיּנחם

מי אבל לזּכֹותֹו ה' ּבֹו חזר חּיב ְֲִֶַַַָָָָָׁשּיצא

ולפעמים מהּטֹובה, ה' יּנחם לא זּכאי ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיצא

חּיב מׁשּפטֹו ׁשּיצא זה עּנּוי זה לאדם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיסּפיק

ּדינֹו נגמר ּכי ּבראֹותֹו יּגיעּוהּו מות ְְְִִִִִֵֶַַָואימֹות

יׁשּפט אלהים ּבקרב ּכ אחר ולזה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלמות,

ְַלזּכֹותֹו:
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(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦

:í÷éø éðô eàøé-àìå§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ¿…≈»

Ì˜È¯ È�Ù∑ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותהּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו החיים.(חגיגה אור »«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåâçå äãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä:äãOä-ïî E ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹותהּוא È¯eka∑,ּבעצרת הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין כח)היּו וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ‰‡ÛÒ."ּוביֹום ‚ÁÂ∑הּוא ְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ¿«»»ƒ

הּסּכֹות ‡˙EÈNÚÓŒ.חג EtÒ‡a∑ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות הּביתׁשּכל אל אֹותּה אֹוספים ַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמים החיים.מּפני אור ְְִִֵַָ

(æé)ìLïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומןלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר (מכילתא)הצר. »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
E¯eÎÊŒÏk∑הּזכריםׁשּב. »¿¿ְְִֶַָ

(çé)-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©
:ø÷a«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»ƒ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ∑לּמזּבחחּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ו)יכֹול מֹוקדה,(ויקרא "על ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ּכל הּמזּבח יכֹול∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה"על הּלילה ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְִֵַַַַַָָ¿…»ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח הרצּפה מן .להעלֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑אדם ּכיצד? ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לסימן ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו הּמיניןנכנס מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

zLa‡:יד ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù� d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡L�Î„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ודוקא מּמּנה ונׁשמר העברה לידֹו ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולא

מהּמצוֹות קצת להדיא מבּטל אם אבל הּסתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמן

לאֹותּה המכּון איבר ּבאֹותֹו נׁשמר יהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻלא

זרה: ּבעבֹודה ּכפירתֹו לצד ׁשּמבּטל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמצוה

ˆE˙Èe.טו) ¯L‡kּפרטי הרּבה ׁשּיׁש לפי «¬∆ƒƒƒְְְִֵֵֵֶַָ

להיֹות ׁשּצרי הא' ּכאן, נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָֹמצוֹות

חּמּוץ לידי הּבא מּדבר לה:),מּצה ב'(ּפסחים ְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּלא ג' קדרה, ּבמעׂשה חֹובתֹו ידי יצא ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מפרׁש זה וכל ראׁשֹון טֹוב מּיֹום חמץ ְְְִִִֵֶֶָָָֹיהיה

אמר לזה ּבּמכילּתא ּכמבאר ּבא ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹּבפרׁשת

E˙Èeˆ ¯L‡k:הּנזּכרים הּמצוה לתנאי לרמז «¬∆ƒƒƒְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

EÈNÚÓ.טז) È¯ekaּביד ּדעיל למעט ּפרּוׁש ƒ≈«¬∆ְְֲֵֵֵַַַ

ּבאֹומרֹו ׁשּמעט ּוכמֹו מעׂשיו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָּגֹוי

ּבר"ה ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ׁשהביאה(י"ג.)קצירכם ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

ּבּכּורים: מּמּנה יביא לא ּגֹוי ּביד ְְִִִִִֶַָָֹׁשליׁש

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iying meil inei xeriy

(è)íéøâ-ék øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééä¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ� קׁשה∑‡˙ ּכּמה ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈ֶַָָ
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים החיים.לֹו אור ְֲִֶ

(é):dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל החיים."ואספּתֹו אור ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑מעבֹודה.dzLË�e∑:ּכגֹון ּגמּורה, מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
מּלזּבל ּונטׁשּתּה ּוזריעה. ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשחריׁשה ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא):חּיה למאכל אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְְֲֲִֶַַַַָָָ

ּבּׁשביעית מעׂשר אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה NÚzŒÔk‰.מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא ארצ"ּותחּלת את "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר .ּכמֹו ¿«¿¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLúaLz éòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא)הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה E¯ÓÁÂ.וכל E¯BL Áe�È ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ׁשּיהאּתן להּתיר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְְְִֵֵֶַָ

צער אּלא ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ∑E˙Ó‡ŒÔa.ּתֹולׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ∆¬»¿
הערל(מכילתא) מדּברּבעבד ּגר∑b‰Â¯.הּכתּוב החיים.ּתֹוׁשבזה אור ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא)אזהרה ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לאו ּבמקֹום ˙e¯ÈkÊ.היא ‡Ï∑(ג ּביֹום(ע''ז עּמי ּתעמד אֹו ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְִִָ…«¿ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַֹֹֹֹ

,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים ְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹעבֹודת
ּכּלן את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ÚÓMÈ.ׁשּׁשקּולה ‡Ï∑הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒ

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה החיים.ׁשּלא אור ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

È˙ט ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ�«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י LB�Î˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ È�kÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz Áe�Èc ÏÈ„a Áe�z ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ט) LÙ� ˙‡ ÌzÚ„È Ìz‡Âמה עּין ¿«∆¿«¿∆∆∆∆¿ֵַַ

ּבּפסּוק כ')ּׁשּכתבּתי תֹונה(כ"ב לא וגר ְְִֵֶֶַַָָֹ

:ל ּׁשּכתבּתי מה ּכל ל יצּדיק זה ְְְְִִֶֶַַַָָָּופסּוק

B‚Â'.י) ÌÈ�L LLÂּׁשּלפניה למה זֹו מצוה סמ ¿≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָָָָ

על עֹוד ּגרּות טעם ּתטעמּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֵֶַַַַֹלֹומר

אֹומרֹו לד)ּדר כו את(וּיקרא הארץ ּתרצה אז ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ

וגֹו': ְְֶַָֹׁשּבתתיה

EÈNÚÓ.יב) ‰NÚzּכמֹו מעׂשי ּכל ולא «¬∆«¬∆ְְֲֶַָֹ

ימים ּבׁשׁשת ּכי הּדּברֹות ּבעׂשרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאמר

ּכאן ׁשּבת צּוּוי חֹוזר ׁשעליה הּׁשמיטה ׁשנת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל

אדמה מלאכת ּכי מלאכּתֹו ּכל לעׂשֹות יכֹול ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָאינֹו

:ּבסמּו ּכאמּור לֹו ְֲָָָָאסּורה

B‚Â'.יג) Èz¯Ó‡ ¯L‡ ÏÎ·eאֹומרֹו ÏÎ·eטעם ¿»¬∆»«¿ƒ¿ְַַ¿»

ּתּׁשמרּו,e¯ÓLzוגֹו' וגֹו' אׁשר וכל אמר ולא ְƒ»≈ְְְֲִֵֶַָָָֹ

ז"ל אֹומרם ּדר על לֹומר כ"ג:)יכּון ּכי(מּכֹות ְְִֵֶֶַַַַָ

איברים רמ"ח ּכנגד רמ"ח הם עׂשה מצוֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמנין

שס"ה ּכנגד הם ּתעׂשה לא ושס"ה אדם ְְֲֵֶֶֶֶַָָֹׁשל

ק"ע:)ּגידיו ח"א יאמר(זהר ׁשּלא ּׁשרמז מה והּוא ְִֶֶַַַַָָֹֹֹ

לׁשמירתי, ויסּפיקּו מצוֹות וכ ּכ אקּים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאדם

אמר ‡L¯לזה ÏÎ·eהּמצוֹות ּבכל ּפרּוׁש וגֹו' ֶַָָ¿»¬∆ְְְִֵַָ

ּתחסר מהם אחד ּובחסרֹון נׁשמרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּתהיּו

לּה: המכּון איבר לאֹותֹו ְְְִֵַַָָָָֻהּׁשמירה

.'B‚Â ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂׁשּׁשמירת ּכׁשם לֹומר ּבא ¿≈¡…ƒ¿ְְִֵֶַַָ

למנין אדם לכל ּתֹועיל הּמצוֹות ְְְְִִִַַָָָָּכל

ׁשמירה יׁש כן ּכמֹו ּגידיו ושס"ה ְְְִִֵֵֵָָָָאיבריו

ע ּבכפירת האדם ׁשּכללכללּות זרה בֹודה ְְֲִִִֶַָָָָָָָָ

ויחזק הּתֹורה ּבכל ּכמֹודה זרה ּבעבֹודה ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָהּכֹופר

ויהיּו עׂשֹות ידֹו ּתמצא אׁשר ּכל ועֹוׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָּבׁשֹומר

ּכל זרה עבֹודה ּכפירת ּבאמצעּות ְְְְֲִִִֶַָָָָָָנׁשמרים

ההיא הּמצוה עׂשה ׁשּלא הגם וגידיו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹאיבריו
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(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦

:í÷éø éðô eàøé-àìå§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ¿…≈»

Ì˜È¯ È�Ù∑ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותהּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו החיים.(חגיגה אור »«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåâçå äãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä:äãOä-ïî E ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹותהּוא È¯eka∑,ּבעצרת הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין כח)היּו וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ‰‡ÛÒ."ּוביֹום ‚ÁÂ∑הּוא ְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ¿«»»ƒ

הּסּכֹות ‡˙EÈNÚÓŒ.חג EtÒ‡a∑ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות הּביתׁשּכל אל אֹותּה אֹוספים ַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמים החיים.מּפני אור ְְִִֵַָ

(æé)ìLïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומןלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר (מכילתא)הצר. »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
E¯eÎÊŒÏk∑הּזכריםׁשּב. »¿¿ְְִֶַָ

(çé)-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©
:ø÷a«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»ƒ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ∑לּמזּבחחּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ו)יכֹול מֹוקדה,(ויקרא "על ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ּכל הּמזּבח יכֹול∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה"על הּלילה ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְִֵַַַַַָָ¿…»ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח הרצּפה מן .להעלֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָ

(èé)ìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøýéE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
:Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑אדם ּכיצד? ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לסימן ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו הּמיניןנכנס מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

zLa‡:יד ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù� d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡L�Î„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ודוקא מּמּנה ונׁשמר העברה לידֹו ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולא

מהּמצוֹות קצת להדיא מבּטל אם אבל הּסתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמן

לאֹותּה המכּון איבר ּבאֹותֹו נׁשמר יהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻלא

זרה: ּבעבֹודה ּכפירתֹו לצד ׁשּמבּטל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָמצוה

ˆE˙Èe.טו) ¯L‡kּפרטי הרּבה ׁשּיׁש לפי «¬∆ƒƒƒְְְִֵֵֵֶַָ

להיֹות ׁשּצרי הא' ּכאן, נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶָָָָֹמצוֹות

חּמּוץ לידי הּבא מּדבר לה:),מּצה ב'(ּפסחים ְִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּלא ג' קדרה, ּבמעׂשה חֹובתֹו ידי יצא ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מפרׁש זה וכל ראׁשֹון טֹוב מּיֹום חמץ ְְְִִִֵֶֶָָָֹיהיה

אמר לזה ּבּמכילּתא ּכמבאר ּבא ְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹּבפרׁשת

E˙Èeˆ ¯L‡k:הּנזּכרים הּמצוה לתנאי לרמז «¬∆ƒƒƒְְְְִִִִִֵַַָָָֹ

EÈNÚÓ.טז) È¯ekaּביד ּדעיל למעט ּפרּוׁש ƒ≈«¬∆ְְֲֵֵֵַַַ

ּבאֹומרֹו ׁשּמעט ּוכמֹו מעׂשיו ׁשאינֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָּגֹוי

ּבר"ה ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ׁשהביאה(י"ג.)קצירכם ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָ

ּבּכּורים: מּמּנה יביא לא ּגֹוי ּביד ְְִִִִִֶַָָֹׁשליׁש
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(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå:åéהחיים אור §©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýäNòú àìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑אלהּותלאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, מקריבין(רש"י אֹו ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה "וׁשּבראלקּותעליה ׁשּגם ּומּובן עצמּה; זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" החייםּתׁשּבר אור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåý-úàå Eîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤
éîéîEaøwî äìçî éúøñäå E:החיים אור ¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£¨−¦¦§¤«

ay c"k ycew zay ßß h

(åë)éîé øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àìE ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨¨−§©§¤®¤¦§©¬¨¤−
:àlîà£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ּתעׂשה מׁשּכלה∑ÏkLÓ‰.רצֹוניאם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצָך ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא עֹוׂשה(כג, ׁשּיהּודי מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

רצֹון את ׁשעֹוׂשה ּבמי ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את ּולהגּדיל להגּביר ּבאה ׁש"ּבארצָך" לֹומר, ויׁש ה'. ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרצֹון

לארץ ּבחּוץ ּכן ּׁשאין (מה ועקרה מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻה',

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּברְך –ְְִִֶֶֶַַָ

ÂÏ˙כג CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡�Ú�Îe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

ÔÈ�Óכו ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈz„ÁÎ‰Â.כג) 'B‚Â E‡È·‰Âּכי יכון ∆¡ƒ¬¿¿ƒ¿«¿ƒְִֵַ

נכחדים יהיּו יׂשראל הּכנסת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאמצעּות

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ההם, (ּבּמדּברהאּמֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ט') הּקדּׁשהי"ד ּכי וגֹו' אּתנּו וה' וגֹו' צּלם ְְְִִִַַָָָָֻסר

והּוא מּובס, ּכפגר ותּׁשאר הּמחּיה חלק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּתׁשאב

ז"ל אֹומרם ל"ד.)סֹוד ּביה(ׁשּבת עיניה יהיב ְִֵֵֵַָָָ

חלק ויׁשאב יברר ּכי עצמֹות ׁשל ּגל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹונעׂשה

ּתחנּותֹו: מּמקֹום ְְֲִֶַַַהמחּיה

B‚Â'.כד) ‰ÂÁzL˙ ‡Ïהצר לּמה לדעת צרי …ƒ¿«¬∆¿ְִַַַָָָָֻ

על אזהרֹות ּכּמה ׁשהזהיר אחר לזה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָלצּוֹות

ׁשּבסמּו ּגם ּומה לֹו הּדֹומה ועל זה ְְִֶֶֶַַַַָּכעּור

ׁשמֹותם את יּׂשא ּבל על אפּלּו הזהיר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָלמעלה

הּזּולת ׁשמם ׁשּיזּכרּו לגרם ולא ׂשפתיו ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹעל

י"ג)ּדכתיב מה(ּפסּוק ּכן אם ּפי על יּׁשמע ולא ְְִִִִִֵַַַָָֹ

יּׁשב ורמּב"ן העבֹודה. על עֹוד להזהיר ְְְְֲִִֵַַַָָָָּמקֹום

ּומן האזהרֹות, ּבּה ירּבה חמּורה להיֹותּה ְְְֲִִִֶַַָָָָָּכי

הּתֹורה לכל אֹותּה ׁשהׁשוה ׁשאחר הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהּתימה

לענין ּבין ענׁש לענין ּבין למעלה ּכאמּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכּלה

הּנ אזהרֹותׂשכר ּתרי"ג על עֹובר העֹובדּה ה ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ויֹותר לאוין ב' ּבהם ׁשּיׁש מצוֹות ׁשּיׁש ּגם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומה

הּכל: ּכנגד ׁשקּולה זֹו ְְְִֶֶַָָֹּומצוה

‰‡¯�Â,סּבֹות לג' הּוא הּכתּוב טעם ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִַַַַָ

ׁשּלא להזהיר ׁשרצה להיֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָֹהאחד

היה לא אם לזה ּבמעׂשיהם להאּמֹות ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻיּדמה

לא תעבדם ולא תׁשּתחוה לא לֹומר ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹמקּדים

על הּכתּוב ׁשּיכּון לֹומר אנֹוׁש ּדעת על ְֱֲֵֶֶַַַַַַַַָיעלה

ׁשאסּור זרה עבֹודה ּבֹו ׁשאין חל ֲֲֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשה

מעׂשה על אּלא אֹומר ׁשאינֹו לֹומר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובהכרח

ׁשאמר אחר א זרה עבֹודה ׁשהּוא Ï‡אּסּור ֲִֶֶַַַַָָָָ…

Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ ‰ÂÁzL˙מה ּכי ּדעּתֹו ּגּלה ּבזה ƒ¿«¬∆¿…»»¿≈ְִִֶַַָָ

Ì‰ÈNÚÓkּׁשאמר ‰NÚz ‡Ïּדבר אפּלּו הּוא ֶַָ…«¬∆¿«¬≈∆ֲִָָ

ׁשּלא והּוא זרה עבֹודה ּבֹו ׁשּיׁש נּכר ְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו

ּבתגלחּתם ולא ּבמלּבּוׁשיהם לא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹידמה

למעׂשה מיחד ׁשהּוא ּכל נכלל וכאן ְְְְְֲִֵֶַָָָָָֻּכלל,

ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ס"ז.),הּגֹויים והּב'(ׁשּבת ְְְִִֵֶַַַָָָ

עבֹודה ּבֹו יׁש מעׂשיהם ּכל ּכי ּבא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָלהֹודיענּו

ּכל ויסֹוד אדם ּבני מחׁשבֹות יֹודע ה' ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָזרה

הרי ּגֹויים מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּכן ואם ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָּדבר

ׁשרצה להיֹות והּג' זרה, עבֹודה מעון טֹועם ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹזה

לֹומר קדם לזה וׁשברֹונם הריסתם על ְְְֲִִֶַַַַָָָָָלצּוֹות

‰ÂÁzL˙ ‡Ïולא הרס לא ׁשאם לֹומר וגֹו' …ƒ¿«¬∆ְְִֶַַָֹֹ

ּתֹופס ה' ּכי זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הּנה ְֲִִִֵֵֵֵָָָׁשּבר

הּכר ּוצריכין זרה ּבעבֹודה הּמחׁשבה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

הּכר ואין מּלּבם זרה עבֹודה מחׁשבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשלילת

הרי כן יעׂשּו לא ואם מּצבֹותיהם ּבׁשבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאּלא

ולזה האֹות, ל וזה זרה עבֹודה ּכעֹובדי ְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָהם

לֹומר הצרÌ„·Ú˙ ‡ÏÂ ‰ÂÁzL˙ ‡Ï'וגֹו ְַַֻ…ƒ¿«¬∆¿…»»¿≈ְ

עֹובר הּוא הּנה הרס ׁשּבהעּדר לֹומר הרס ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכי

יׂשראל על ה' ׁשהקּפיד ותמצא תעבדם. לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל

לארץ ּבכניסתם כן עׂשּו ב'):ׁשּלא (ׁשֹופטים ְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

‰'.כה) ˙‡ Ìz„·ÚÂעם נמׁש ׁשהּוא אּולי «¬«¿∆≈ְִִֶַַ

העבֹודה ּכח ּכׁשּיּׁשבר ּכי ּׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ויׁשּפיע ה' את עֹובד ּבזה מבצריה ויהרס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרה

ואֹומרֹו לחמֹו. ויבר טֹובה EÈÓÈÓלֹו ˙‡Â ְְְִֵַָָ¿∆≈∆

ותֹולדֹות הּכחיׁשּות יּולד ׁשּמהּמים להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָּפרּוׁש

ׁשּיבר הבטיח לזה הרעֹות ולחּות ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָהחלאים

הּבריאּות ּבתכלית האדם צמח ׁשּיצּמחּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמימיו

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyiy meil inei xeriy

ּבּמקרא: ח)האמּורין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִֶֶַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד (בראשיתלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

העּזים",לח) ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי סתם,(שם "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ללּמד עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאף

קטו) חולין כז. החיים.(פסחים אור

ß hay b"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ�‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה(לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙�Î‰ ¯L‡∑ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי נּכראׁשר מקֹומי ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּטה ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה החיים.ּכנגּדֹו. אור ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

(àë)àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑,ּבכ מלּמד אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְְֵָָֻ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן Ba¯˜a.ׁשהּוא ÈÓL Èk∑לראׁש מחּבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ¿ƒ¿ƒ¿ְְָֹֻ

ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: ּכׁשם ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּמקרא:
החיים.ׁשּדי אור ַַ

(áë)øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®
éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,החיים.ואעיקּכתרּגּומֹו אור ¿«¿ƒְְְִַָ

C¯hÓÏכ CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡�‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È�˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

Ï‡כא d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡�Ò ˙È È�Ò‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יט) È¯eka ˙ÈL‡¯ׁשּלא ׁשּירמז אּולי ≈ƒƒ≈¿ְִֶֶַֹֹ

ראׁשֹונה טּפה וׁשּתהיה זרעֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָיׁשחית

אֹומרם ּדר על ה' ּבית מּובאת מּמּנּו ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּתצא

ב'.) לֹומר(יֹומא ודּיק אׁשּתֹו, זֹו ‰'ּביתֹו ˙Èa ְְִִֵֵַָ≈

ׁשּקּים מצוה והיא זֹונה, אּׁשה ּבית ְְְִִִִִֵֵֶָָָֹלׁשלל

ּדכתיב הּׁשלֹום עליו אבינּו מ"ט)יעקב (ּבראׁשית ְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

אמר וגמר אני, וראׁשית È„bּכחי ÏM·˙ ‡Ï ְְִִִֵֶַָֹֹֹ…¿«≈¿ƒ

Bn‡ ·ÏÁaהּמׁשחיתים ּכי ּגדֹול סֹוד לרמז «¬≈ƒְְִִִִַַָֹ

אּמם, ׁשּדי מּבין הּקטּנים מיתת סֹובבים ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָזרעם

ּבּפסּוק ּבאֹומרֹו הּדבר ׁשּפרׁשּתי (מיכהּוכמֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

נפׁשיו') חּטאת בטני ּפרי ּפׁשעי ּבכֹורי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָהאּתן

ז מׁשחית ּכׁשאדם מׁשחיתּכי מּמּנּו נברא רעֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

והם הּיּולד, ּבּבן ּכ אחר ׁשֹולט והּוא ְְֵֵֵַַַַַַָרע

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ּכאמּור העׁשּוקֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָֹנפׁשֹות

רי"ט.), ּבּכּוריו(ח"א הביא ׁשּלא זה ּגרם ִִִֵֶֶַָָֹּומי

סמ טעם הּפׁשט ּדר ּוכפי ה', ˙·ÏMּבית ‡Ï ְְִֵֶֶַַַַָָ…¿«≈

להאֹומר הּבּכּורים, עם קי"ד:)וגֹו' ּבׂשר(חּלין ְְִִִִֵַָָָֻ

נתּכּון ההלכה עּקר ׁשהּוא ּבהנאה אסּור ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּבחלב

אסּורים ׁשהם להיֹות הּבּכּורים עם ְְְֲִִִִִֵֶַָלסמכֹו

פ"ב),ּבהנאה ּתאר:(רמּב"ם ּפרי ּבספרי ועּין ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

B‚Â'.כ) ÈÎ�‡ ‰p‰הּוא זה מלא ּפרּוׁש ƒ≈»…ƒ¿ְֵֶַָ

מׁשרת לא האבֹות את הּגֹואל ְְֵֵֶַַַָָָָֹהּמלא

לּמׂשּכילים ּכּידּוע ּגדֹול מלא אּלא ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָמּמׁשרתיו

הּוא אּלא אמצעי מלא מּכירים אנּו אין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכי

ּבסֹוד עּמֹו הּמתיחדת עּזֹו ּוׁשכינת זכריהיתּבר) ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֻ

אחד:י"ד) ּוׁשמֹו אחד ְֶֶָָה'

B‚Â'.כא) ÂÈ�tÓ ¯ÓM‰מצות על צּוה ּכאן ƒ»≈ƒ»»¿ְִִַַָָ

לא מצות ּכנגד ּתעׂשה, לא ּומצות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹעׂשה

אמר וגֹו'‰ÓM¯ּתעׂשה הּׁשמר ּכל ּכי וגֹו' ֲֶַַָƒ»≈ְְִִֵָָ

אמר עׂשה מצות ּוכנגד ּתעׂשה, ÚÓLeלא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹ¿«

:BÏ˜a¿…

.Ba ¯nz Ï‡אׁשר האדם לפעּלת רמז ּכאן ««≈ְֲִֶַַָָָָָֻ

מֹול ועבד ּברע טֹוב ּתמּורת ְְְְֵֵֶֶַַּתסֹובב

יתנּקם זה ידי ועל ּגברּתּה, יֹורׁשת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשפחה

ּגם לפׁשעכם, יּׂשא ולא ּתמּורה מהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹנקם

הּמׁשּפט ּבחינת הּוא ּכי הּוא ידּוע זה ְְְִִִֶַַַַָָָמלא

ּכאֹומרֹו עון יּׂשא OÈ‡ולא ‡Ïואֹומרֹו וגֹו', ְְְִָָֹֹ…ƒ»ְְְ

Ba¯˜a ÈÓL Èkּכי הּזה ּבּדבר הׂשּכילֹו ƒ¿ƒ¿ƒ¿ְִִִֶַַָָ

אּלּוף ּפרדת יסֹובב האדם חטא ְְְְְֵֵֵֶַַָָָָּבאמצעּות

אמרּו הּקדֹוׁש מטטרֹו"ן ּכי ואׂשּכיל ְְְְְִִִִַַָָמּקרּבֹו.

ל"ח:)ז"ל ׁשּדי(סנהדרין והּוא רּבֹו ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְִֵֶַַַַ

האדם ּובחטא הּׁשם ׁשל עצמֹו מסּפר עֹולה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכי

אֹומרֹו סֹוד והּוא מּמּנּו, ׁשּדי ׁשם (יׁשעיהיסּתּלק ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מׂשּכילי"ט) לב והׂשּכיל וגֹו' יחרב ְְְְְֱִִִֵֶַַָָונהר

ּבאֹומרֹו BÏ˜aּבּדברים ÚÓLz ÚBÓL Ì‡ Èk ְְְִַָƒƒ»«ƒ¿«¿…

אֹומרֹו וגמר הּזּולת על ‡˙ּכמדּבר ˙ÈNÚÂ ְְְִֵַַַַַָ¿»ƒ»≈

¯a„‡ ¯L‡ּכי לֹומר ידּבר אׁשר אמר ולא ¬∆¬«≈ְְֲִֵֶַַַָֹ

והבן: ּבקרּבֹו ְְְְִֵָׁשמֹו

B‚Â'.כב) Èz·È‡Âּבאמצעּות ּכי ׁשּירמז אּולי ¿»«¿ƒ¿ְְְִִֶֶַָֹ

יעקר האדֹון הּנה והּמצוה הּתֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעסק

המסיתים ׁשהם וענפיה הּקלּפה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשרׁשי

הּתֹורה, ּדגל להׁשּפיל והמבּקׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָוהּמּדיחים

ּבמעׂשה ּבראׁשית ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָועּין

עּמֹו: האדֹון ּבהתוּכחּות ְְְִִִַַָָקין



סג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå:åéהחיים אור §©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýäNòú àìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑אלהּותלאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, מקריבין(רש"י אֹו ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה "וׁשּבראלקּותעליה ׁשּגם ּומּובן עצמּה; זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" החייםּתׁשּבר אור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåý-úàå Eîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤
éîéîEaøwî äìçî éúøñäå E:החיים אור ¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£¨−¦¦§¤«

ay c"k ycew zay ßß h

(åë)éîé øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àìE ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨¨−§©§¤®¤¦§©¬¨¤−
:àlîà£©¥«

i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ּתעׂשה מׁשּכלה∑ÏkLÓ‰.רצֹוניאם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצָך ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא עֹוׂשה(כג, ׁשּיהּודי מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

רצֹון את ׁשעֹוׂשה ּבמי ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את ּולהגּדיל להגּביר ּבאה ׁש"ּבארצָך" לֹומר, ויׁש ה'. ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרצֹון

לארץ ּבחּוץ ּכן ּׁשאין (מה ועקרה מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻה',

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּברְך –ְְִִֶֶֶַַָ

ÂÏ˙כג CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡�Ú�Îe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

ÔÈ�Óכו ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈz„ÁÎ‰Â.כג) 'B‚Â E‡È·‰Âּכי יכון ∆¡ƒ¬¿¿ƒ¿«¿ƒְִֵַ

נכחדים יהיּו יׂשראל הּכנסת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאמצעּות

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ההם, (ּבּמדּברהאּמֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻ

ט') הּקדּׁשהי"ד ּכי וגֹו' אּתנּו וה' וגֹו' צּלם ְְְִִִַַָָָָֻסר

והּוא מּובס, ּכפגר ותּׁשאר הּמחּיה חלק ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּתׁשאב

ז"ל אֹומרם ל"ד.)סֹוד ּביה(ׁשּבת עיניה יהיב ְִֵֵֵַָָָ

חלק ויׁשאב יברר ּכי עצמֹות ׁשל ּגל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹונעׂשה

ּתחנּותֹו: מּמקֹום ְְֲִֶַַַהמחּיה

B‚Â'.כד) ‰ÂÁzL˙ ‡Ïהצר לּמה לדעת צרי …ƒ¿«¬∆¿ְִַַַָָָָֻ

על אזהרֹות ּכּמה ׁשהזהיר אחר לזה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָלצּוֹות

ׁשּבסמּו ּגם ּומה לֹו הּדֹומה ועל זה ְְִֶֶֶַַַַָּכעּור

ׁשמֹותם את יּׂשא ּבל על אפּלּו הזהיר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָלמעלה

הּזּולת ׁשמם ׁשּיזּכרּו לגרם ולא ׂשפתיו ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹעל

י"ג)ּדכתיב מה(ּפסּוק ּכן אם ּפי על יּׁשמע ולא ְְִִִִִֵַַַָָֹ

יּׁשב ורמּב"ן העבֹודה. על עֹוד להזהיר ְְְְֲִִֵַַַָָָָּמקֹום

ּומן האזהרֹות, ּבּה ירּבה חמּורה להיֹותּה ְְְֲִִִֶַַָָָָָּכי

הּתֹורה לכל אֹותּה ׁשהׁשוה ׁשאחר הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהּתימה

לענין ּבין ענׁש לענין ּבין למעלה ּכאמּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכּלה

הּנ אזהרֹותׂשכר ּתרי"ג על עֹובר העֹובדּה ה ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ויֹותר לאוין ב' ּבהם ׁשּיׁש מצוֹות ׁשּיׁש ּגם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומה

הּכל: ּכנגד ׁשקּולה זֹו ְְְִֶֶַָָֹּומצוה

‰‡¯�Â,סּבֹות לג' הּוא הּכתּוב טעם ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִַַַַָ

ׁשּלא להזהיר ׁשרצה להיֹות ְְְִִֶֶֶַָָָָֹהאחד

היה לא אם לזה ּבמעׂשיהם להאּמֹות ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻיּדמה

לא תעבדם ולא תׁשּתחוה לא לֹומר ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹֹמקּדים

על הּכתּוב ׁשּיכּון לֹומר אנֹוׁש ּדעת על ְֱֲֵֶֶַַַַַַַַָיעלה

ׁשאסּור זרה עבֹודה ּבֹו ׁשאין חל ֲֲֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשה

מעׂשה על אּלא אֹומר ׁשאינֹו לֹומר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּובהכרח

ׁשאמר אחר א זרה עבֹודה ׁשהּוא Ï‡אּסּור ֲִֶֶַַַַָָָָ…

Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ ‰ÂÁzL˙מה ּכי ּדעּתֹו ּגּלה ּבזה ƒ¿«¬∆¿…»»¿≈ְִִֶַַָָ

Ì‰ÈNÚÓkּׁשאמר ‰NÚz ‡Ïּדבר אפּלּו הּוא ֶַָ…«¬∆¿«¬≈∆ֲִָָ

ׁשּלא והּוא זרה עבֹודה ּבֹו ׁשּיׁש נּכר ְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו

ּבתגלחּתם ולא ּבמלּבּוׁשיהם לא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹידמה

למעׂשה מיחד ׁשהּוא ּכל נכלל וכאן ְְְְְֲִֵֶַָָָָָֻּכלל,

ז"ל ּבדבריהם ּכאמּור ס"ז.),הּגֹויים והּב'(ׁשּבת ְְְִִֵֶַַַָָָ

עבֹודה ּבֹו יׁש מעׂשיהם ּכל ּכי ּבא ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָלהֹודיענּו

ּכל ויסֹוד אדם ּבני מחׁשבֹות יֹודע ה' ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָזרה

הרי ּגֹויים מעׂשה העֹוׂשה ּכל ּכן ואם ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָּדבר

ׁשרצה להיֹות והּג' זרה, עבֹודה מעון טֹועם ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹזה

לֹומר קדם לזה וׁשברֹונם הריסתם על ְְְֲִִֶַַַַָָָָָלצּוֹות

‰ÂÁzL˙ ‡Ïולא הרס לא ׁשאם לֹומר וגֹו' …ƒ¿«¬∆ְְִֶַַָֹֹ

ּתֹופס ה' ּכי זרה עבֹודה ּכעֹובד הּוא הּנה ְֲִִִֵֵֵֵָָָׁשּבר

הּכר ּוצריכין זרה ּבעבֹודה הּמחׁשבה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

הּכר ואין מּלּבם זרה עבֹודה מחׁשבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשלילת

הרי כן יעׂשּו לא ואם מּצבֹותיהם ּבׁשבר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאּלא

ולזה האֹות, ל וזה זרה עבֹודה ּכעֹובדי ְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָהם

לֹומר הצרÌ„·Ú˙ ‡ÏÂ ‰ÂÁzL˙ ‡Ï'וגֹו ְַַֻ…ƒ¿«¬∆¿…»»¿≈ְ

עֹובר הּוא הּנה הרס ׁשּבהעּדר לֹומר הרס ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכי

יׂשראל על ה' ׁשהקּפיד ותמצא תעבדם. לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל

לארץ ּבכניסתם כן עׂשּו ב'):ׁשּלא (ׁשֹופטים ְְִִִֵֶֶָָָָָֹ

‰'.כה) ˙‡ Ìz„·ÚÂעם נמׁש ׁשהּוא אּולי «¬«¿∆≈ְִִֶַַ

העבֹודה ּכח ּכׁשּיּׁשבר ּכי ּׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ויׁשּפיע ה' את עֹובד ּבזה מבצריה ויהרס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזרה

ואֹומרֹו לחמֹו. ויבר טֹובה EÈÓÈÓלֹו ˙‡Â ְְְִֵַָָ¿∆≈∆

ותֹולדֹות הּכחיׁשּות יּולד ׁשּמהּמים להיֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַָּפרּוׁש

ׁשּיבר הבטיח לזה הרעֹות ולחּות ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָהחלאים

הּבריאּות ּבתכלית האדם צמח ׁשּיצּמחּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמימיו



mihtynסד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àìהחיים אור «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות, ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', 'אּלּו', אחד'הרי', ׁשהּוא ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש, ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות ב)מד' מנחת(ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

חֹובה ׁשהּוא החיים.ּבּכּורים", אור ִִֶָ

ãë(à)áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו החיים.ּפרׁשה אור ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)àì íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ
:Bnò eìòé©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ Lb�Â∑הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלהמצות Ïk ˙‡Â∑מכילתא) «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) וׁשּבת,בפ' נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרהז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

˜ÌÈ:לב ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

�„·א Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«
:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

כ"ג) לא(ּפסּוק ּבתחּלה ּכי ּגּלה ּכאן והכחדּתיו ְְְְִִִִִִַָָָָֹ

להם ה' יֹוסיף ׁשּיפרה עד אּלא יכחיד ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹלּכל

זה על וכן לארצֹו יׂשראל הּצרי העם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאת

ׁשּגּלה ּוכמֹו והֹולכים ּכֹובׁשים יהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַָהּדר

ּבאֹוּמרֹו ‡‚¯epLלבּסֹוף ‡Ïאׁשר עד וגֹו' ְְְַ…¬»¿∆ְֲֶַ

הּכל: ותנחל ְְְִִֶַַֹּתפרה

B‚Â'.לב) ˙¯Î˙ ‡Ïצּוה ּכבר אם קׁשה …ƒ¿…¿ְִִֶָָָ

לצּוֹות ּמקֹום מה אֹותם ויׁשּברּו ְְְִֶַַַַַָָׁשּיהרסּו

לכרת יצּדק אי ועֹוד עּמהם, ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֻעל

זרה עבֹודה עבֹודת על ואם לאלהיהן, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹּברית

ּברית: ּבכריתת איריא מאי אֹומר ְְְִִִִֵַַָהּוא

ÔÎ‡אֹוסר ׁשאין לֹומר הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֵֵֶַַַַָָ

עֹוד ּכל אּלא האּמֹות עם ּברית ְְִִִֶַָָָֻּכריתת

ּבאלהיהן ּכפרּו אם אבל עּמהם ואלהיהן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהם

אמר לזה אּסּור, Ô‰È‰Ï‡ÏÂאין Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï ִֵֶַָָ…ƒ¿…»∆¿≈…≈∆

ּגם ונתּכּון ּברית. אלהיהן להם ּכׁשּיהיּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּפרּוׁש

זרה עבֹודה לעֹובד ּברית הּכֹורת ּכי ְְֲִִֵֵַַָָָלֹומר

מּב' עצמּה זרה לעבֹודה ּברית ּכרת ְְְֲִִִַַַָָָָָּכאּלּו

הּסמּו ּכמאמר לּכׁשל סֹופֹו ּכי האחד ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָטעמים.

ּבחינת ּכי והּב' תעבד. ּכי וגֹו' יחטיאּו ְְְֲֲִִִִֶַַַַֹּפן

נמצא ּובזה ּבעֹובדיה ּתתלּבׁש זרה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהעבֹודה

ואין לצלן, רחמנא לאלהיהן ּגם ּברית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּכֹורת

לֹו היה ּכן ׁשאם נתּכּון לבד לזה ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹומר

ואז ולאלהיהן ּברית להם תכרת לא ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלֹומר

להם ּכרת אם היא ׁשהּכּונה אֹומרים ְִִִִֶֶַַַָָָָָהיינּו

אכן וכּו', ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ְְְֲִִֵֶַַָָָָּברית

אלהיהן הזּכרת אחר הּברית הזּכרת ְְְְֱִֵֵֶַַַַַַַָָֹמאֹומרֹו

ּבּזמן אּלא אסר ׁשּלא ּׁשּפרׁשנּו מה ּגם ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיּגיד

אם אבל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא קּבל ֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ׁשּכרּתּו ּכמֹו ּברית לֹו לכרת מּתר אלּה לֹו ְְְְֱִִֵֶַָָֹֹֻאין

אחר יׂשראל ׁשהקּפידּו וטעם לּגבעֹונים. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּברית

ז"ל ׁשאמרּו לצד ,פ"ו)ּכ ׁשביעית (ירּוׁשלמי ְְְְְִִִֶַַָָ

ּביׂשרא מהּמֹורדים היּו ּבׁשליחּותׁשּמתחּלה ל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

הּמל ּכמצות ּכליה ונתחּיבּו יהֹוׁשע ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֻאּגרת

נׁשמה: ּכל תחּיה ְְֶַָָָֹלא

ÈÏ.לג) E˙‡ e‡ÈËÁÈ Ôtּכי האדֹון ּגּלה ּכאן ∆«¬ƒ…¿ƒִִָָָָ

הּדברים והׂשּכלת לּבֹורא. נֹוגע ְְְִִֵֵַַַַַַָָָהחּסרֹון

ּבעת הּקדּׁשה, ּבחינת להיֹותם יׂשראל ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻהיא

מער ּגֹורעים הם הּנה זרה עבֹודה יעבדּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאׁשר

נֹוגע החּסרֹון ונמצא מּׁשרׁשם ונחסרים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹקדׁש

הּקדּׁשה: ְְֶַָֹֻלׁשרׁש

.'B‚Â L˜BÓÏ EÏ ‰È‰È Èkטעם נתן ּפרּוׁש ƒƒ¿∆¿¿≈¿ֵַַַָ

זה על יׂשראל ׁשּיחׁשדּו הּדעת על יעלה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּנין

ּכי הֹודיע לזה יֹועיל, ּבלא ּכבֹודם ְְְִִִִֶַָָָֹלהמיר

אחריה, לּנקׁש עֹובדיה את מטעה זרה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ז"ל נ"ה.)ּכאֹומרם זרה(ע"ז עבֹודה ׁשּיׁש ְְֲֵֶָָָָ

עתידֹות ּומּגדת ּומטמֹונֹות מצּפּונֹות ְְְֲִֶֶֶַַַַָׁשּמגּלה

יּנקׁשּו: לבל ּבניו על ה' חׁש ְְְִֶַַָָָָָולזה

B‚Â'.א) ‰LÓ Ï‡Âיּגיד הּכתּובים מׁשמעּות ¿∆∆¿ְְִִַַַָ

מּתן אחר נאמרה ּבמקֹומּה זֹו ּפרׁשה ְְִִֶֶַַַַָָָָָּכי

המעידים הֹוכחֹות ּברּבּוי להארי ואין ְְְְֲִִִִֵַַָָּתֹורה

ורמּב"ן ורׁשּב"ם לראּב"ע ראיתי וכן הּדבר, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָעל

זֹו: ּבדעת ּתּמים היּו ְְִֶַַַַָָׁשּיחּדו

‡l‡חֹולק ּבאין סברא ּבּמכילּתא ׁשראיתי ∆»ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הפסקה ׁשהיתה ּבחדׁש ה' ּביֹום ּכי ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹעליה

הּמׁשּפטים ּבפרׁשת האמּור מזּבח מׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבנה

אׁשר מהּמצוֹות ּכּמה על הּברית עּמהם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכרת

ּולמר מצוֹות ז' על למר עליהם קּבלּום ְְְְְֲִִֵֶַַַָּכבר

ׁשאמרּו מרּבֹותינּו ויׁש ּבמרה, ּׁשּנצטּוּו מה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

סיני ּבהר ּבפרׁשת הּנאמרֹות מצוֹות ׁשעל ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָׁשם

אּלּו ּכי מּדבריו ּומׁשמע ּבחּקתי, אם סֹוף ְְְִִִֵַַַָָָֹֻעד

ּברית ּכרת ועליהם ּתֹורה מּתן קדם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹקדמּו

על עּתה עד ּברית ּכרתּו ׁשּלא לפי ְְְִִֶַַַָָָָֹהאמּור

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàøLà íòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àázéìà E:óøò E ¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלּה

ּכ מּגזרתּבמלאפֹו"ם, "והּמֹותי", כח)גֹון: מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א אל".(שמואל ּבית "וסבב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
מּגזרת יט)"ּדּלֹותי", וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי(שמואל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מּגזרת כ)רּצֹותי", אין(איוב היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה יד)ה"א העם(במדבר את "והמּתה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּזה"
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו:

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ∑Û¯Ú."מּתת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָָֹ…∆
ערּפם ל ויהפכּו מּלפני החיים.ׁשּינּוסּו אור ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà éeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä:E ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין לא(סוטה והּצרעה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּירּדןעברה È�Ú�k‰Â.את ÈzÁ‰Â∑אף וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

מרה' ּבהם וזרקה עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי .על ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑עלי .וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåøaãnîe íézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈
ék øäpä-ãò|BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, Ú„.לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«

¯‰p‰∑ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ּותגרׁשם. «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(כז ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡"� »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡�Ú�k ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחרי ּכי הּמימֹות ּבהבחנת לּמׂשּכילים ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָּכּידּוע

והבטחה ׁשם לׁשּכן האדם יׁשֹוטט חּיים ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹמים

ולזה ּבזה, הּוא ּברּו הּבֹורא הבטיח ְְְִִֵֶֶַַָָָָּגדֹולה

וגֹו', מׂשּכלה תהיה לא הּמים לברּכת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹסמ

ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּולמד נ"ט:)וצא ּבמי(ּברכֹות ְְְְְֵֵֶַַָָ

ְָּפרת:

.'B‚Â È˙¯Ò‰Âהּברכה הבחנת ה' רׁשם «¬ƒ…ƒ¿ְְַַַַָָָָ

ּבריאּבׁשלׁשה האדם ׁשּיהיה הא' ּדברים, ְְְִִִִֶֶָָָָָָָ

אֹומרֹו והּוא ה'. ּבטּוב וגֹו'È˙¯Ò‰Âלהתעּדן ְְְְְִֵַ«¬ƒ…ƒְ

ירּבה ב' נפׁשם, ּתתעב אכל ּכל זה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּזּולת

אֹומרֹו והּוא ּבנים, ÏkNÓ‰לֹו ‰È‰˙ ‡Ï ְְִָ…ƒ¿∆¿«≈»

ּוׁשנֹות ימים אר ימיו ׁשּיׁשלים ג' ְְְִִֶֶַָָָֹוגֹו',

אֹומרֹו והּוא EÈÓÈחּיים, ¯tÒÓ ּגם‡˙ וגֹו'. ְְִַ∆ƒ¿«»∆ְַ

ג' זּולת ּכי הּברכה הפלגת ה' הראה ְְְִֶֶַַַַָָָָָּבזה

היּו ׁשאם לּברכה. הּכר אין אּלּו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּדברים

וׁשנים הּבריאּות ּומׁשּוללי מּועטים ְְְְֳִִִִֵַָָָָהאכלים

לסּפּוק יסּפיק ה' ׁשּיּתן ׁשהּוא ּכל ְְִִִֵֶֶַָָמּועטֹות

ואין ּומימיו לחמֹו ּבר ונמצא ְְְְְִֵֵֵַַָָָָצרּכם

ג' ּבאמצעּות אּלא ּגדֹול ּדבר זֹו ְְְְֶֶַָָָָָָָּבהבטחה

אּלּו: ְִֵָּדברים

B‚Â'.כז) È˙ÓÈ‡ למעלה‡˙ ׁשאמר הגם ∆≈»ƒ¿ְְֲֶַַַָָ



סה mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àìהחיים אור «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות, ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', 'אּלּו', אחד'הרי', ׁשהּוא ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש, ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות ב)מד' מנחת(ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

חֹובה ׁשהּוא החיים.ּבּכּורים", אור ִִֶָ

ãë(à)áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו החיים.ּפרׁשה אור ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(á)àì íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ
:Bnò eìòé©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ Lb�Â∑הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלהמצות Ïk ˙‡Â∑מכילתא) «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) וׁשּבת,בפ' נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרהז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב .וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

˜ÌÈ:לב ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

�„·א Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

Ôep‡Âב ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«
:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

כ"ג) לא(ּפסּוק ּבתחּלה ּכי ּגּלה ּכאן והכחדּתיו ְְְְִִִִִִַָָָָֹ

להם ה' יֹוסיף ׁשּיפרה עד אּלא יכחיד ְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹלּכל

זה על וכן לארצֹו יׂשראל הּצרי העם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָאת

ׁשּגּלה ּוכמֹו והֹולכים ּכֹובׁשים יהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַָהּדר

ּבאֹוּמרֹו ‡‚¯epLלבּסֹוף ‡Ïאׁשר עד וגֹו' ְְְַ…¬»¿∆ְֲֶַ

הּכל: ותנחל ְְְִִֶַַֹּתפרה

B‚Â'.לב) ˙¯Î˙ ‡Ïצּוה ּכבר אם קׁשה …ƒ¿…¿ְִִֶָָָ

לצּוֹות ּמקֹום מה אֹותם ויׁשּברּו ְְְִֶַַַַַָָׁשּיהרסּו

לכרת יצּדק אי ועֹוד עּמהם, ּברית ּכריתת ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹֻעל

זרה עבֹודה עבֹודת על ואם לאלהיהן, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹּברית

ּברית: ּבכריתת איריא מאי אֹומר ְְְִִִִֵַַָהּוא

ÔÎ‡אֹוסר ׁשאין לֹומר הּוא הּכתּוב ּכּונת »≈ֵֵֶַַַַָָ

עֹוד ּכל אּלא האּמֹות עם ּברית ְְִִִֶַָָָֻּכריתת

ּבאלהיהן ּכפרּו אם אבל עּמהם ואלהיהן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשהם

אמר לזה אּסּור, Ô‰È‰Ï‡ÏÂאין Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï ִֵֶַָָ…ƒ¿…»∆¿≈…≈∆

ּגם ונתּכּון ּברית. אלהיהן להם ּכׁשּיהיּו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹּפרּוׁש

זרה עבֹודה לעֹובד ּברית הּכֹורת ּכי ְְֲִִֵֵַַָָָלֹומר

מּב' עצמּה זרה לעבֹודה ּברית ּכרת ְְְֲִִִַַַָָָָָּכאּלּו

הּסמּו ּכמאמר לּכׁשל סֹופֹו ּכי האחד ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָטעמים.

ּבחינת ּכי והּב' תעבד. ּכי וגֹו' יחטיאּו ְְְֲֲִִִִֶַַַַֹּפן

נמצא ּובזה ּבעֹובדיה ּתתלּבׁש זרה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָהעבֹודה

ואין לצלן, רחמנא לאלהיהן ּגם ּברית ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּכֹורת

לֹו היה ּכן ׁשאם נתּכּון לבד לזה ּכי ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹומר

ואז ולאלהיהן ּברית להם תכרת לא ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלֹומר

להם ּכרת אם היא ׁשהּכּונה אֹומרים ְִִִִֶֶַַַָָָָָהיינּו

אכן וכּו', ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ְְְֲִִֵֶַַָָָָּברית

אלהיהן הזּכרת אחר הּברית הזּכרת ְְְְֱִֵֵֶַַַַַַַָָֹמאֹומרֹו

ּבּזמן אּלא אסר ׁשּלא ּׁשּפרׁשנּו מה ּגם ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיּגיד

אם אבל זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא קּבל ֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

ׁשּכרּתּו ּכמֹו ּברית לֹו לכרת מּתר אלּה לֹו ְְְְֱִִֵֶַָָֹֹֻאין

אחר יׂשראל ׁשהקּפידּו וטעם לּגבעֹונים. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּברית

ז"ל ׁשאמרּו לצד ,פ"ו)ּכ ׁשביעית (ירּוׁשלמי ְְְְְִִִֶַַָָ

ּביׂשרא מהּמֹורדים היּו ּבׁשליחּותׁשּמתחּלה ל ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

הּמל ּכמצות ּכליה ונתחּיבּו יהֹוׁשע ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֻאּגרת

נׁשמה: ּכל תחּיה ְְֶַָָָֹלא

ÈÏ.לג) E˙‡ e‡ÈËÁÈ Ôtּכי האדֹון ּגּלה ּכאן ∆«¬ƒ…¿ƒִִָָָָ

הּדברים והׂשּכלת לּבֹורא. נֹוגע ְְְִִֵֵַַַַַַָָָהחּסרֹון

ּבעת הּקדּׁשה, ּבחינת להיֹותם יׂשראל ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻהיא

מער ּגֹורעים הם הּנה זרה עבֹודה יעבדּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאׁשר

נֹוגע החּסרֹון ונמצא מּׁשרׁשם ונחסרים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹקדׁש

הּקדּׁשה: ְְֶַָֹֻלׁשרׁש

.'B‚Â L˜BÓÏ EÏ ‰È‰È Èkטעם נתן ּפרּוׁש ƒƒ¿∆¿¿≈¿ֵַַַָ

זה על יׂשראל ׁשּיחׁשדּו הּדעת על יעלה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּנין

ּכי הֹודיע לזה יֹועיל, ּבלא ּכבֹודם ְְְִִִִֶַָָָֹלהמיר

אחריה, לּנקׁש עֹובדיה את מטעה זרה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה

ז"ל נ"ה.)ּכאֹומרם זרה(ע"ז עבֹודה ׁשּיׁש ְְֲֵֶָָָָ

עתידֹות ּומּגדת ּומטמֹונֹות מצּפּונֹות ְְְֲִֶֶֶַַַַָׁשּמגּלה

יּנקׁשּו: לבל ּבניו על ה' חׁש ְְְִֶַַָָָָָולזה

B‚Â'.א) ‰LÓ Ï‡Âיּגיד הּכתּובים מׁשמעּות ¿∆∆¿ְְִִַַַָ

מּתן אחר נאמרה ּבמקֹומּה זֹו ּפרׁשה ְְִִֶֶַַַַָָָָָּכי

המעידים הֹוכחֹות ּברּבּוי להארי ואין ְְְְֲִִִִֵַַָָּתֹורה

ורמּב"ן ורׁשּב"ם לראּב"ע ראיתי וכן הּדבר, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָעל

זֹו: ּבדעת ּתּמים היּו ְְִֶַַַַָָׁשּיחּדו

‡l‡חֹולק ּבאין סברא ּבּמכילּתא ׁשראיתי ∆»ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

הפסקה ׁשהיתה ּבחדׁש ה' ּביֹום ּכי ְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹעליה

הּמׁשּפטים ּבפרׁשת האמּור מזּבח מׁשה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבנה

אׁשר מהּמצוֹות ּכּמה על הּברית עּמהם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכרת

ּולמר מצוֹות ז' על למר עליהם קּבלּום ְְְְְֲִִֵֶַַַָּכבר

ׁשאמרּו מרּבֹותינּו ויׁש ּבמרה, ּׁשּנצטּוּו מה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

סיני ּבהר ּבפרׁשת הּנאמרֹות מצוֹות ׁשעל ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָׁשם

אּלּו ּכי מּדבריו ּומׁשמע ּבחּקתי, אם סֹוף ְְְִִִֵַַַָָָֹֻעד

ּברית ּכרת ועליהם ּתֹורה מּתן קדם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹקדמּו

על עּתה עד ּברית ּכרתּו ׁשּלא לפי ְְְִִֶַַַָָָָֹהאמּור
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ׁשּבּמחנה ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ‰Ètq¯.וּתאכל ˙�·Ï ‰NÚÓk∑(יב הּׁשעּבּוד,(סוטה ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְְְִִִַַָָָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לבניםלזּכר ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑וחדוה אֹור היה מּׁשּנגאלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«ְְְֲִִֶֶָָָ
מראה∑ÌˆÚÎe.לפניו לׁשֹון וצלּול∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות החיים."ׁשׁש אור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּבאזהרֹות

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
האלהים", "אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד
ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע

עּמהם יהֹוׁשע היה ׁשּלא .למדנּו, ְְִֶֶַַָָָָֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
Lbé íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬

:íäìà£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ�˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנהּבצאתֹו ·Ê‰.מן e�ÏŒe·L∑ּכאן נכֹוניםוהתעּכבּו להיֹות ּבּמחנה, העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ריבֹו איׁש לכל היה,∑eÁ¯.לׁשּפט מרים ׁשל יפּנה,ּבנּה ּבן ּכלב ב)ׁשּנאמר:ואביו א הימים את(דברי ּכלב לֹו "וּיּקח ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבסֹוטה ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד ÌÈ¯·c.אפרת ÏÚ·ŒÈÓ∑ּדיןמי לֹו .ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ««¿»ƒִִֵֶ

BÊÁÂיא ‡˜Ê� ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰È�a¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡�·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג ˜ÏÒe d�LÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙�c·יד „Ú ‡Î‰ ‡�Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡�Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) ÈÏÈˆ‡ Ï‡Âהצר לּמה לדעת צרי ¿∆¬ƒ≈¿ְִַַַָָָָֻ

ולא לֹומר הסּפיק ולא אצילי ואל ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלֹומר

ּבהם וגֹו'ׁשלח הּזקנים ׁשעל מּובן והּדבר ידֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

טעם ּכי ואּולי אֹומר. הּוא ּבסמּו ְְְִִֵַַַַָָֻהּמזּכרים

אצילי ׁשהיּו לצד ידֹו ׁשלח לא לּמה נֹותן ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא

היה זּולתם כן עׂשה ואּלּו יׂשראל ּגדֹולי ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָּפרּוׁש

ז"ל אֹומרם ּדר על אֹו ידֹו. פט"ו)ׁשֹולח (במד"ר ְֵֶֶַַָָ

יׂשראל ּכל ּכי הּׂשמחה לערּבב רצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

ואציליהם ּגדֹוליהם היֹותם לצד עליהם ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיתאּבלּו

ידֹו: ׁשלח לא ֶַָָָֹלזה

.'B‚Â eÏÎ‡iÂ 'B‚Â ÁÏL ‡Ïחזר לּמה קׁשה …»«¿«…¿¿ֶַָָָָ

ב' ּפעם מהeÊÁiÂלֹומר הסּפיק ולא וגֹו' ַַַ«∆¡ְְְִִַֹ

רּבֹותינּו והּנה וגֹו' את וּיראּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּׁשּקדם

פ"כ)ז"ל על(ויק"ר ּכי לֹומר נתּכּון ּכי ְְִִִֵַַַָאמרּו

והּׂשבע הּבריאּות והרּגיׁשּו נהנּו ׁשּדי מחזה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַידי

הפסיק לּמה קׁשה ועדין וׁשתה. אכל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָּכאיׁש

ידֹו ׁשלח לא ּבמאמר הענין ּבאמצע ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מעׂשיהם לֹומר להקּדים לֹו היה הראּוי מן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָּכי

ה' ׁשהארי אּפים אריכּות ּכ ואחר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָּבׁשלמּות

את וּיראּו הּדר זה על מּיד, הרגם ולא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהם

וּיאכלּו האלהים את וּיחזּו וגֹו' יׂשראל ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאלהי

היה לא וגם יׂשראל. ּבני אצילי ואל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹוגֹו'

מסּפיק והיה וגֹו' וּיחזּו ב' ּפעם לכּתב ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹצרי

יׂשראל אלהי את וּיראּו לֹומר ּׁשהתחיל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבּמה

ז"ל חכמינּו ּודרׁשת וגֹו' וּיאכלּו לטהר ְְְְֲֵַַַָָָֹֹוגֹו'

מּמקֹומּה: זזה ְִָָָֹלא

ÈÏe‡Âאֹומרֹו ּדר על הּכתּוב (לקּמןׁשּכּונת ¿«ְְֶֶֶַַַַַָָָ

כ"ג) וראיתל"ג ּכּפי את וגֹו'והסרתי ְְֲִִִִֶַַָָֹ

מהּביט לּנבראים ּבידֹו הבּדלה יעׂשה ה' ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרי

ּבגּלּוי אליו ּכׁשּנגלה למׁשה ואפּלּו האלהים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹאל
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(ã)ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæîøNò íéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈

:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא)ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ּבחמּׁשה «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆ֲִַָ

.ּבסיון ְִָ

(ä)íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯
:íéøt ýåýéì íéîìL§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯Ú�Œ˙‡∑הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? עֹולה,∑b‡a�˙.וחּלקֹומי ּדם לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּוטבילה ּבמילה לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָואחד

טבילהוהּזאת ּבלא הּזאה ׁשאין .ּדמים, ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ועד ּבמרהמּבראׁשית ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ּתֹורה .מּתן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýúðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו ׂשמחתנסּתּכלּו לערּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

Ìc˜‡Âד ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡�·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ È�a È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒ�e¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜�e „aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מעצמן אם מׁשה אֹותם ּובחן מצוה קּבלת ְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשּום

ׁשּלא הגם ּׁשעבר מה על הּברית עליהם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹיקּימּו

לצד ּכן מׁשה ּדּבר ּכי ואּולי עליו. ה' ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיבם

ּבאֹומרֹו ה' ג')ׁשרמזֹו י"ט לבני(לעיל ותּגיד ְְְְְְִֵֵֵֶַָ

ז"ל ודרׁשּו פ"ז.)יׂשראל לֹומר(ׁשּבת ׁשּנתּכּון ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מּכלל זה וגם אּגדה ּבדברי אֹותם מׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלֹו

הראׁשֹונֹות. על יּׁשבעּו ׁשּמעצמם הּלב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת

הּגמרא מּסגית פ"ח.)ּגם ׁשהקּדימּו(ׁשם ׁשאמרּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ

לנׁש נעׂשה אליהםיׂשראל מׁשה ּכׁשּבא מע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּכתרים ב' להם וקׁשרּו מלאכים רּבֹוא ס' ְְְְְְִִִֶַָָָָָוירדּו

ּפרׁשה היתה ּתֹורה מּתן ׁשּקדם יּגיד זה ְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹוכּו'

זֹו:



סז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k ycew zayl inei xeriy

ׁשּבּמחנה ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ‰Ètq¯.וּתאכל ˙�·Ï ‰NÚÓk∑(יב הּׁשעּבּוד,(סוטה ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְְְִִִַַָָָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לבניםלזּכר ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑וחדוה אֹור היה מּׁשּנגאלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«ְְְֲִִֶֶָָָ
מראה∑ÌˆÚÎe.לפניו לׁשֹון וצלּול∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור .לׁשֹון ְָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות החיים."ׁשׁש אור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּבאזהרֹות

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
האלהים", "אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד
ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע

עּמהם יהֹוׁשע היה ׁשּלא .למדנּו, ְְִֶֶַַָָָָֹֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
Lbé íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬

:íäìà£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ�˜f‰ŒÏ‡Â∑הּמחנהּבצאתֹו ·Ê‰.מן e�ÏŒe·L∑ּכאן נכֹוניםוהתעּכבּו להיֹות ּבּמחנה, העם ׁשאר עם ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

ריבֹו איׁש לכל היה,∑eÁ¯.לׁשּפט מרים ׁשל יפּנה,ּבנּה ּבן ּכלב ב)ׁשּנאמר:ואביו א הימים את(דברי ּכלב לֹו "וּיּקח ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
ּבסֹוטה ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את לֹו וּתלד ÌÈ¯·c.אפרת ÏÚ·ŒÈÓ∑ּדיןמי לֹו .ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ««¿»ƒִִֵֶ

BÊÁÂיא ‡˜Ê� ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰È�a¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡�·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג ˜ÏÒe d�LÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙�c·יד „Ú ‡Î‰ ‡�Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡�Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) ÈÏÈˆ‡ Ï‡Âהצר לּמה לדעת צרי ¿∆¬ƒ≈¿ְִַַַָָָָֻ

ולא לֹומר הסּפיק ולא אצילי ואל ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלֹומר

ּבהם וגֹו'ׁשלח הּזקנים ׁשעל מּובן והּדבר ידֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

טעם ּכי ואּולי אֹומר. הּוא ּבסמּו ְְְִִֵַַַַָָֻהּמזּכרים

אצילי ׁשהיּו לצד ידֹו ׁשלח לא לּמה נֹותן ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹהּוא

היה זּולתם כן עׂשה ואּלּו יׂשראל ּגדֹולי ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָּפרּוׁש

ז"ל אֹומרם ּדר על אֹו ידֹו. פט"ו)ׁשֹולח (במד"ר ְֵֶֶַַָָ

יׂשראל ּכל ּכי הּׂשמחה לערּבב רצה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא

ואציליהם ּגדֹוליהם היֹותם לצד עליהם ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיתאּבלּו

ידֹו: ׁשלח לא ֶַָָָֹלזה

.'B‚Â eÏÎ‡iÂ 'B‚Â ÁÏL ‡Ïחזר לּמה קׁשה …»«¿«…¿¿ֶַָָָָ

ב' ּפעם מהeÊÁiÂלֹומר הסּפיק ולא וגֹו' ַַַ«∆¡ְְְִִַֹ

רּבֹותינּו והּנה וגֹו' את וּיראּו ּבאֹומרֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּׁשּקדם

פ"כ)ז"ל על(ויק"ר ּכי לֹומר נתּכּון ּכי ְְִִִֵַַַָאמרּו

והּׂשבע הּבריאּות והרּגיׁשּו נהנּו ׁשּדי מחזה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַידי

הפסיק לּמה קׁשה ועדין וׁשתה. אכל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָּכאיׁש

ידֹו ׁשלח לא ּבמאמר הענין ּבאמצע ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מעׂשיהם לֹומר להקּדים לֹו היה הראּוי מן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָּכי

ה' ׁשהארי אּפים אריכּות ּכ ואחר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָּבׁשלמּות

את וּיראּו הּדר זה על מּיד, הרגם ולא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהם

וּיאכלּו האלהים את וּיחזּו וגֹו' יׂשראל ְְְֱֱֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאלהי

היה לא וגם יׂשראל. ּבני אצילי ואל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹוגֹו'

מסּפיק והיה וגֹו' וּיחזּו ב' ּפעם לכּתב ְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹצרי

יׂשראל אלהי את וּיראּו לֹומר ּׁשהתחיל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבּמה

ז"ל חכמינּו ּודרׁשת וגֹו' וּיאכלּו לטהר ְְְְֲֵַַַָָָֹֹוגֹו'

מּמקֹומּה: זזה ְִָָָֹלא

ÈÏe‡Âאֹומרֹו ּדר על הּכתּוב (לקּמןׁשּכּונת ¿«ְְֶֶֶַַַַַָָָ

כ"ג) וראיתל"ג ּכּפי את וגֹו'והסרתי ְְֲִִִִֶַַָָֹ

מהּביט לּנבראים ּבידֹו הבּדלה יעׂשה ה' ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרי

ּבגּלּוי אליו ּכׁשּנגלה למׁשה ואפּלּו האלהים ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹאל
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הּמפסקת ּבחינה ּפרּוׁש עליו ּכּפֹו ׂשם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשכינה

לאצילי ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן יסּתּכל, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָלבל

לצד הּמחזה מהם למנע ידֹו ׁשלח לא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹיׂשראל

עיניהם לזּון והּניחם ּבעיניו חׁשּובים ְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָהיֹותם

הּכתּוב ׁשעּור הּוא וזה .יתּבר e‡¯iÂמאֹורֹו ְְִִֵֶַַָָ«ƒ¿

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ׁשל‡˙ ּגדֹול אֹור ראּו ּפרּוׁש ∆¡…≈ƒ¿»≈ֵֶָָ

ּתחת אּלא נסּתּכלּו לא אבל יׂשראל ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹאלהי

ּפרּוׁש ידֹו ה' ׁשלח ׁשּלא לצד ּכ ואחר ְְְֵֶַַַַַָָָָֹרגליו

ּכח להם היה ּובזה מהם למנע ורׁשיֹונֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכחֹו

ׁשתּיה זֹו אכילה זֹו ונהנּו ה' ּבנעם ְְְֱֲֲִִֶַַָָֹלחזֹות

למׁשה לּמה יקׁשה ולא נפׁשם, ּבטּוב ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹוׂשבעה

יׂשראל ולאצילי מהּביט ּומנעֹו עליו ּכּפֹו ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָׂשם

ּכּפֹו לׂשּום ה' ּׁשהצר מה ּכי ידֹו ׁשלח ְִֶַַַַָָָֹֻלא

ׁשהּׂשיגּו הּׂשגה מּמּנּו לׁשלל לא מׁשה ְִִִִֶֶֶַַָָֹֹעל

למׁשה היתה זֹו הּׂשגה ּכי יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָאצילי

אׁשר מפלאה ּבהּׂשגה להּביט אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבתמידּות

מּלין לאלּה עֹוד ויׁש יחזה. עליֹון מחזה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּכל

מהעלֹות עצמי אני וׁשֹומר ּדברים ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָּבפרּוׁשן

לבל עליֹון ּבסתר הּיֹוׁשבים ּדברים ספר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָעל

החּיים: ּבאֹור לאֹור ראּוי ׁשאינֹו מי מהם ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָיהנּו

מׁשּפטים ּפרׁשת ְֲִִַַָָָָחסלת

אגרות קודש
 ב"ה  כ"ג שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

יותר  שלהם  הנסיעה  ימי  ניצלו  לא  אשר  וחבל  שבט  ה'  מיום  הראשון  מכתבם  נתקבל  עתה  זה 

בפעולות בעניני יהדות בכלל וחסידות ביחוד, אבל הרי אין צועקין על העבר אף שפליאה גדולה עליהם על 

העדר הפעולות כדבעי בהאמור, ותקותי שעכ"פ באה"ק ת"ו ינצלו את האפשרית בזה ככל הדורש, והרי 

נסיעתם לכאן היתה כרוכה בכמה קישוים העלמות והסתרים ופשיטא שצריכים ליהנות ממנה לא רק שני 

אנשים יהי' מה שיהי', אלא מספר רב יותר וכל המרבה בזה ה"ז משובח, ובפרט שהלא לא לכל אחד ישנה 

האפשרות לנסוע בעצמו, וכשיתבוננו בהאמור אליבא דנפשי' באמת בודאי ימצאו כמה דרכים ואופנים 

בזה ולא רק בהנוגע להשפעתם בהמוסד בם משרתים בקדש אלא במסגרת רחבה יותר וכמו צעירי אגו"ח 

והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



סט

לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח שבט
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א שבט
מפרק קד 

עד סוף פרק קה 

יום שני - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' שבט
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב 

שבת קודש - כ"ד שבט
מפרק קיג עד סוף פרק קיח

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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החיות3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות

שבאדם שכתוב ש"ממה שליט"א, אדמו"ר כ"ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל, האתרוג של

משמע לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות, ועושה המקיים

מעשה המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"

- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -

ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילוÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"

(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),

ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן

hay g"i oey`x mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ח ראשון יום

,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì

.âë ÷øtexeaic ik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly:mc`d ly exeaic

cinz cge`n xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic

,mi`xapd z` dignd ,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez`

miax minevnv iciÎlr `id

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzmnvr z` aiygdl ,

zeaxzd mre ."ze`ivn"l

zelelr - minevnvd zexabzde

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

dyecwdn ixnbl zecxtpk

zybxdy ,ixd .d"awdne

"ze`ivn"l mnvr z` mi`xapd

zeinipty dcaerdn zraep

dqekn d"awd ly epevx

d"awd ly epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene

,mipt zxzqd o`k oi` ,oky ,d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥©¦Ÿ©¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä Cdxez - ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awdeíéðewzáe2ïéãewt ç"îø"c eLøt- ©¦¦¥§¦§¨¦¦
,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`nyïeðéà,od -ïéøáà ç"îø ¦§¨¥¨¦

."àkìîcjln d"awd ,jlnd ixa` dpenye mirax` miz`n - §©§¨
,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`" mya zeevnd iepik zernyn .mlerd

eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl ilk `ed xa` lky myk :`id

`ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa` `id oird - lynl ,xa`

ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd gekl cgein ilk

od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l cgein

d"awd - d"awd ly epevxdvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay

oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn

devn dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd

"`klnc oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy

xn`pd on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`)

pr lk) zeevndy ,`vei mipewizayexit `ed dxezd ly dpi

"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqdecala,xa`dy s` ,epiid ,

ynn cg` xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn`

s` lre ,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr

mzecg`zdxac md oi`cg`xn`p ,dxezl qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"aynn,xnelk -xzei

z` owfd epax xiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

dxez cenil oia lcadd

- zeevn meiwléôì§¦
ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦§
,ézîàä Böôçå ïBéìòä̈¤§§¤§¨£¦¦
úBîìBòä ìëa Laìîä©§ª¨§¨¨¨
íéðBzçúå íéðBéìòä̈¤§¦§©§¦

,íúBéçäìepevx :xnelk - §©£¨
`edy ,zenlera d"awd ly

mze` digne mneiwa dvex

zeevnd dpd - oevx eze`a

ay zeiniptd odeze`oevx

.zenlera d"awdl yiy

d"awd dvex recn ,oky

iptn - ?zenlerd lka

,bprzn d"awd ;zeevn eniiwi l`xyi ipay ,zeevna dvex `edy

beprzde oevxd zngne .zeevn miniiwn l`xyi ipay dnn ,lekiak

df ixd) zenlerd lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy

mvray xexa ,sqk gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl

`ed ,iniptd oevxdy drya - oevxd zeipevig wx `hazn driqpd

oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl -

- eytp iigl el yexcd z` ea zepwl ick wx geeixa oiipern `ed

,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d iniptd epevxy ,ixd

oevxn .mdn bprziedfepevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,

d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd z` jexrl

od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa dvex

`ed - zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od

.(mze` digne zenlera mb dvexíòôLå íúeiç ìk éklk ly - ¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd,òãBpk ,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz- ¨§©£¥©¦§¤©©§¦©©

lka rtye zeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry

.zenlerdàöîðå,ixd -Leáì àeä ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨§
,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä,d"awd ly -äæ äNònnL- ©§¦¦¦§¦¦§¨¤§¤¦©£¤¤

,zeevnd ly.úBîìBòa Laìúäì ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¤§§¦§©¥¨¨
itk ,zeevnd dyrn mda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd -

yeald md - gieexiy sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y

.ipevigd epevxl iniptd

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

íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù

úåîìåòá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון
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החיות3. הנעשית, המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות

שבאדם שכתוב ש"ממה שליט"א, אדמו"ר כ"ק כאן מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל, האתרוג של

משמע לא - ומקיים עושה שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות, ועושה המקיים

מעשה המצוה: בביצוע אופנים שני הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום"

- קיום וכדומה; הראש, על ראש" ה"של הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת -

ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בסוכה, כבר יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן "כאילוÚÓ˘‰היא, גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות, בהרבה שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"

(המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את להבין יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"),

ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? בלשון כאן להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו"

"עושה"? מכן



hayעב a"k iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ב חמישי יום

,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

,dkld dze`a jynpd d"awd,Cøaúé BðBöøa äìò CkLjk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥
,d"awd dvexBà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzî äæ øácL¤¨¨¤ª¨¨¥¨©©

;Côäìlky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e` xeq` df xacy - §¥¤
xdxdn mc`dy drya ixd .d"awd ly epevxa hxt `id dkld

,dkld dze`a xacn e`

oevxd mr cge`n `ed

ddeabd dcna ,oeilrd

,zecg`zd ly xzeia

zecg`zdn mb dlrnl

.ytpde sebdéôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥
úëLîä ïä C"ðz úBiúBà¦§©¥©§¨©

Búîëçå BðBöøly - §§¨§¨
,d"awd-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ¨§©§¦
àeäL ,ãeçiä`ed ,envr d"awd -.'eë òcnä àeäå òãBiä- ©¦¤©¥©§©©¨

md ,envr d"awde ,d"awd ly epevxe eznkgy ,ixd .recid `ede

oevxae ,ynn cg` xacdfdnkgeefdaygnd zegek micg`zn

oiay lcadd .dxeza xdxdn e` xacn icediy drya ,xeaicde

lr deeiv jln :lyn zervn`a ,dagxd xzia xaqei ,dxezl zeevn

myxp ea ,cgein xtq ef dxhnl oikde ,dti oenx` el zepal eicar

,ixd .dpaii oenx` eze`y jlnd oiane dvex ji`e cvik hxetna

mr micge`ne mixeyw md ,oenx`d znwda miwqer micardyk

oenx`d ilzek eli`e .epipae oenx` eze`l qgiay jlnd ly epevx

jlnd ly epevx mpi` oenx`d ly mixg`d eihixt e` ,mnvrlyk

myx eay ,zeipkzd xtq z` micnely minkgd - mznerl .envr

eznkga ynn miwqer md ixd - oenx`d dpaii cvik jlnd

meyxd :jlnd ly epevxae

z` ixd bviin xtq eze`a

.jlnd ly epevxe eznkg

dyrna :eppipra mb jk

ly epevx yalzn ,zeevnd

mda mihixtd eli`e ,d"awd

mpi` zeevnd z` miniiwn

xacd dpey .envr oevxd

"lky" - dxezl qgia

ly eznkg ok` `ed dxezd

wqer icediyke ,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd wqt"e ,d"awd

,xzeia dpeilrd dbxca ,cg`zn `ed .xeaica e` daygna ,dxeza

.d"awd ly eznkgae epevxaáeúkL eäæå,"xdef"a -càúéøBà" §¤¤¨§©§¨
éøa àLã÷å,"ãç àlk ¯ àeä Cxac md d"awde dxezdy - §ª§¨§¦ª¨©
,ynn cg`.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà" àìå`le - §Ÿ¥¨¦§©§¨§§¦¦

zecge`n ,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`"

ly zecg`zd - dnypd mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd

.ynn cg` xac md d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥¨§©§¦
Lôða ,ììëe ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨§¨§¤¤
dúBàa ,døeaãå dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä̈¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥©£©§¨§¦¨§¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäL äòLxacne xdxdn icediy drya - ¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥¨
oevxd ixd `a ,dxez ixac

ielib icil dxezay oeilrd

ezaygnae eytpa `ln

.exeaiceLôpä íb éøä£¥©©¤¤
äéLeáìe,xeaice daygn - §¤¨

-ïéàa Lnî íéãçéî elà¥§ª¨¦©¨§¥
dúBàa àeä-Ceøa óBñ¨§¨
,ãeçiä úéìëúa äòL̈¨§©§¦©¦
BzáLçîe Bøeac ãeçék§¦¦©£©§
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
økæpk Búeîöòå Búeäîa§¨§©§©¦§¨

ìéòì6øác íeL ïéà ék , §¥¦¥¨¨
ãøôð,d"awdn -íà ék ¦§¨¦¦

.ìéòì økæpk íéðt øzñäa§¤§¥¨¦©¦§¨§¥
zeinipty jk ici lr wx -

mnvr z` yibxdl mi`xapl xyt` ,zxzqen oeilrd oevxd

,ef dxzqd zxqen ,dxez cnel icediy dryay xg`ne ,"ze`ivn"l

`ed "cegi"d `linn - d`ln zelbzda `id oeilrd oevxd zeinipte

.`lnàlà ãBò àìå,efn dxizi -íãeçiLdizegeke ytpd ly - §Ÿ¤¨¤¦¨
icediy drya d"awd mr

,dxez cneløúéa àeä§¤¤
-øBà ãeçiî æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,íéðBéìò úBîìBòamr - §¨¤§¦
miipgexd zenlerd

.mipeilrdïBöøL øçàî¥©©¤§
Lnî éelâa àeä ïBéìòä̈¤§§¦©¨
íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa©¤¤§¤¨¨§¦
àeä àeä éøäL ,äøBza©¨¤£¥

,dîöò äøBzämd da - ©¨©§¨
- mznerle ;miwqerìëå§¨

íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦
íúeiç íéìa÷î,wx -øBàî §©§¦©¨¥
CLîpä úeiçådnn - §©©¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

.ïéãå÷éôë

ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
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כא.6. פרק

hay `"k iriax mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"א רביעי יום

,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.ïéãå÷éôë ãåçì

ytpd ly dyrnd geka dfy itk dcn dze`a ,oeilrd oevxl

zecg`zdk `id oeilrd oevxd mr ezecg`zd ,xen`ky ,ziwl`d

mr "dakxn"d zecg`zd xy`n xzei daxd - dnypd mr sebd

miwegxe mipey "minvr" ipy mdy zexnl ,ytpe seb ,oky ."akex"d

zeinyb - ipydn cg`

z`f lka md - zeipgexe

,d`ln zecg`a micg`zn

Îlr hlype lha jk lk sebd

wlg mey oi`y ,ytpd ici

`ly ,xzeia ohwd s` ,seba

,ytpd "zeig"a xecg didi

ytpd ly "zeig" hxew lke

.miipteb miigl jted ,seba

ly ecegie elehia - mb jkgekznerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd

zpigaa wx `id ,devnd z` dyery ,dnvr zinybd cid ,z`f

,j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn" .oeilrd oevxl "dakxn"

devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n dppi` z`f lka

- mixa`d x`yl qgia mb `ed jk -øáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©
ìå ätä ïëå ,äåöîøäøänL çnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL ¦§¨§¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©¤§©§¥

.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãamze`yk ixd - §¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨
oevxl ,"dakxn"k ,ixnbl milha md ,zeevn meiwa miwqer mixa`

.zeevn oze` jezay oeilrdì"æø eøîàL eäæå4ïä ïä úBáàä" : §¤¤¨§©©¨¨¥¥
,"äákønä,meyn -íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílk íäéøáà ìkL ©¤§¨¨¤¨¥§¥¤ª¨¨§¦ª§¨¦

àìå ,äfä íìBò éðéðòî¥¦§§¥¨©¤§Ÿ
äákøî eNòð,xac meyl - ©£¤§¨¨

ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø©¦§¨¤§§©¨
:íäéîél"f epinkgy dn - §¥¤

zea`d z` mipiivn

ixd ,d"awd l` "dakxn"k

,mteb iwlg lky zngn df

mixeqne milha cinz eid

md okl - d"awdl oihelgl

qgia eli`e ."dakxn" ly d`lnde zicinzd dpigad z` mibviin

,xa` eze`y xacd ixyt` ,zea`d zbixcna mpi`y ,l`xyi ipal

zxg` drya didi - oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg` dryay

ote`a wx df ixd ok m`e .oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn"

:cala zeniieqn mizrle iwlgdryaa ,devn miiwn `edy,lh

."dakxn" zpigaa d"awd oevxl ,devnd z` dyery xa`d

enk lehia (` :oeilrd oevxl lehiad ipte` ipy zece` xaec o`k cr

(a .(zeevn miniiwnd miinybd mixa`d =) "akex"l "dakxn"

.(zeevnd meiw zrya dyrnd gek =) dnype seb enk cegie lehia

,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd zniiwy ,xaqei oldl

miyeald ly mcegi - `ide

miiniptd.dxezd mr

øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§
çëå ,çnaL äøBz éøáãa§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©
äøBz éøáãa øeacä©¦§¦§¥¨

íäL ,ätaLzegek - ¤©¤¤¥
,xeaicde daygndíéLeáì§¦

Lôð ìL íéîéðtä©§¦¦¤¤¤
,úéäìàäxzei micge`ne - ¨¡Ÿ¦

xy`n ziwl`d ytpd mr

ytpd ly dyrnd gek

,cala ipevig yeal `l` epi`y ,ziwl`dúéäìàä Lôð ïkL ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦
íäa úLaìîä dîöò,dxeza xeaicde daygnd iyeala -ílk ©§¨©§ª¤¤¨¤ª¨

,ïBéìòä ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî íéãçéî,ernyn ,xenb cegi - §ª¨¦©¨§¦¨¦§¨¤§

,mdy ,ytpd mr sebd zecg`zdk `l - ynn xac eze` miyrp mdy

mixac ,lirl xen`kmicxtpcg` xac mpi` z`f lka j` micg`znd

enk :eyexit "xenb cegi" .invrd ezedna x`yp cg` lke oihelgl

mr mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd zecg`zd

mb jk .`ln `ed ytpd

zegeke ziwl`d ytpd

- dly xeaicde daygnd

mr xenb cegia micge`n

drya ,oeilrd oevxd

xacn e` xdxdn icediy

,dxez ixacäákøî àìå§Ÿ¤§¨¨
ãáì5recn xaqen oldl - , §©

miyeald micg`zn ji`e

zervn`a ,miiniptd

oeilrd oevxd mr ,dxezd

.xenb cegiadîöò äëìä øácä àeä àeä ïBéìòä ïBöø ék¦§¨¤§©§©£¨¨©§¨
ïä úBëìää ìkL ,da øaãîe øäøänLúeiîéðt úBëLîä éèøt ¤§©§¥§©¥¨¤¨©£¨¥§¨¥©§¨§¦¦

,Bîöò ïBéìòä ïBöøly epevxn miieqn hxt zbviin dkld lk - §¨¤§©§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷

:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá
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ו.4. מז, רבה ˘ËÈÏ"‡5.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"·של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על

מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם הפנימיים הלבושים

שליט"א: אדמו"ר הםכ"ק - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו משמעותהÎ¯Ó·‰..."ואולי (כנ"ל)".

"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה העליון)Î¯Ó·‰של הרצון עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

לעומת בתורה והדיבור המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי

שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול

‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מאוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -



עג hay a"k iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ב חמישי יום

,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåéìòä ïåöøù øçàîå,hk 'nr cr.[ä"àìá

,dkld dze`a jynpd d"awd,Cøaúé BðBöøa äìò CkLjk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥
,d"awd dvexBà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzî äæ øácL¤¨¨¤ª¨¨¥¨©©

;Côäìlky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e` xeq` df xacy - §¥¤
xdxdn mc`dy drya ixd .d"awd ly epevxa hxt `id dkld

,dkld dze`a xacn e`

oevxd mr cge`n `ed

ddeabd dcna ,oeilrd

,zecg`zd ly xzeia

zecg`zdn mb dlrnl

.ytpde sebdéôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥
úëLîä ïä C"ðz úBiúBà¦§©¥©§¨©

Búîëçå BðBöøly - §§¨§¨
,d"awd-ïéàa úBãçéîä©§ª¨§¥

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ¨§©§¦
àeäL ,ãeçiä`ed ,envr d"awd -.'eë òcnä àeäå òãBiä- ©¦¤©¥©§©©¨

md ,envr d"awde ,d"awd ly epevxe eznkgy ,ixd .recid `ede

oevxae ,ynn cg` xacdfdnkgeefdaygnd zegek micg`zn

oiay lcadd .dxeza xdxdn e` xacn icediy drya ,xeaicde

lr deeiv jln :lyn zervn`a ,dagxd xzia xaqei ,dxezl zeevn

myxp ea ,cgein xtq ef dxhnl oikde ,dti oenx` el zepal eicar

,ixd .dpaii oenx` eze`y jlnd oiane dvex ji`e cvik hxetna

mr micge`ne mixeyw md ,oenx`d znwda miwqer micardyk

oenx`d ilzek eli`e .epipae oenx` eze`l qgiay jlnd ly epevx

jlnd ly epevx mpi` oenx`d ly mixg`d eihixt e` ,mnvrlyk

myx eay ,zeipkzd xtq z` micnely minkgd - mznerl .envr

eznkga ynn miwqer md ixd - oenx`d dpaii cvik jlnd

meyxd :jlnd ly epevxae

z` ixd bviin xtq eze`a

.jlnd ly epevxe eznkg

dyrna :eppipra mb jk

ly epevx yalzn ,zeevnd

mda mihixtd eli`e ,d"awd

mpi` zeevnd z` miniiwn

xacd dpey .envr oevxd

"lky" - dxezl qgia

ly eznkg ok` `ed dxezd

wqer icediyke ,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd wqt"e ,d"awd

,xzeia dpeilrd dbxca ,cg`zn `ed .xeaica e` daygna ,dxeza

.d"awd ly eznkgae epevxaáeúkL eäæå,"xdef"a -càúéøBà" §¤¤¨§©§¨
éøa àLã÷å,"ãç àlk ¯ àeä Cxac md d"awde dxezdy - §ª§¨§¦ª¨©
,ynn cg`.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà" àìå`le - §Ÿ¥¨¦§©§¨§§¦¦

zecge`n ,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`"

ly zecg`zd - dnypd mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd

.ynn cg` xac md d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy

úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥¨§©§¦
Lôða ,ììëe ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨§¨§¤¤
dúBàa ,døeaãå dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä̈¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥©£©§¨§¦¨§¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäL äòLxacne xdxdn icediy drya - ¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥¨
oevxd ixd `a ,dxez ixac

ielib icil dxezay oeilrd

ezaygnae eytpa `ln

.exeaiceLôpä íb éøä£¥©©¤¤
äéLeáìe,xeaice daygn - §¤¨

-ïéàa Lnî íéãçéî elà¥§ª¨¦©¨§¥
dúBàa àeä-Ceøa óBñ¨§¨
,ãeçiä úéìëúa äòL̈¨§©§¦©¦
BzáLçîe Bøeac ãeçék§¦¦©£©§
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
økæpk Búeîöòå Búeäîa§¨§©§©¦§¨

ìéòì6øác íeL ïéà ék , §¥¦¥¨¨
ãøôð,d"awdn -íà ék ¦§¨¦¦

.ìéòì økæpk íéðt øzñäa§¤§¥¨¦©¦§¨§¥
zeinipty jk ici lr wx -

mnvr z` yibxdl mi`xapl xyt` ,zxzqen oeilrd oevxd

,ef dxzqd zxqen ,dxez cnel icediy dryay xg`ne ,"ze`ivn"l

`ed "cegi"d `linn - d`ln zelbzda `id oeilrd oevxd zeinipte

.`lnàlà ãBò àìå,efn dxizi -íãeçiLdizegeke ytpd ly - §Ÿ¤¨¤¦¨
icediy drya d"awd mr

,dxez cneløúéa àeä§¤¤
-øBà ãeçiî æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¦¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,íéðBéìò úBîìBòamr - §¨¤§¦
miipgexd zenlerd

.mipeilrdïBöøL øçàî¥©©¤§
Lnî éelâa àeä ïBéìòä̈¤§§¦©¨
íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa©¤¤§¤¨¨§¦
àeä àeä éøäL ,äøBza©¨¤£¥

,dîöò äøBzämd da - ©¨©§¨
- mznerle ;miwqerìëå§¨

íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦
íúeiç íéìa÷î,wx -øBàî §©§¦©¨¥
CLîpä úeiçådnn - §©©¦§¨

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

.ïéãå÷éôë

ïåéìòä ïåöøù øçàîåä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
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כא.6. פרק



hayעד c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ד קודש שבת יום

,58 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr.òãåðë

,cala -,íëBúa úLaìúî,zeinipta -,ìañì íéìBëiM äî ¦§©¤¤§¨©¤§¦¦§Ÿ
.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlLzenlerd mby ,ef zeppeazdn - ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥

z` "leaql" mileki mpi` mipeilrdepnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe ,cala

,dxez cnel `edy drya

oeilr oevx xi`ndf

eppeazda ixd - zelbzda

dlecb d`xil ribi ,jka

eweqir zrya d"awdn

.dxezaáeúkL eäæå10: §¤¤¨
íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå"©§©¥¤¨©ª¦
"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä̈¥¤§¦§¨¤§
"miweg"d iciÎlry ixd -

.d"awdn d`xil miribn

,jka oeekzn owfd epaxitl

x"enc` w"k ly ezxrd

:epeylae `"hily- daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"

,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd `a

drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd iciÎlry

;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d :jetd xacd dxe`kly

miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"d ixd `id "d`xi"d

mdliayamixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid

d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw ,oky ,mipaen

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"d ixg` wxliaya

dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid .d`xid

,miweg iabl dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jkäàøé ìòå]§©¦§¨
eøîà Bæ äìBãb11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà" §¨¨§¦¥¨§¨¥¦§¨

,"dlecb d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg -

l"f epinkgy dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd

m`" :dketd dxeva mixne`

- "dnkg oi` d`xi oi`

mcwen i`pz `id d`xidy

o`ky - dxez - dnkgl

dbixcnd iabl `id dpeekd

,d`xid ly xzei dpezgzd

;dxez cenill zyxcpd

dìöà úàø÷ð äøBzäå- §©¨¦§¥¤§¨
dpeilrd dbixcnd iabl

,d`xid ly xzeiàòøz"©§¨
,"àzøãì,zial xry - §©§¨

xyt` xryd jxc wxy

iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl

,dxez lr fnexd "xry"dàlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨
.Bæk äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc"leaql" leki gen lk `l - §¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨¨

.'d z`xi ly efk dpeilr dbixcnBçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ
,Bæ äàøé ììk,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb - §¨¦§¨

,dúö÷î àìå dpî àì,ef d`xin edyn `l mb -úeúéçt éðtî ¨¦¨§¨¦§¨¨¦§¥§¦
øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa BLôð Cøò¤¤©§§¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤

äiNòc úBøéôñ- diyrd mler ly -Bæ äàøé ïéàdxqgd - §¦©£¦¨¥¦§¨
,el,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
zxzeqnd dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne

iciÎlr xyt` cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay

owfd epax xiaqd - zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d

dyrdÎzeevn lk ly ozekiiy

lk lye ,"jiwl` 'd ikp`"l

'idi `l"l dyrzÎ`ldÎzeevn

"'d zecg`" ly dzernyn ;"jl

dwel` `ed d"awdy wx `l `id

ecrlae cigi `edy `l` ,cg`

lha lkd ,oky ,qt`e oi` lkd

xetkl `wec dyexit oi` "dxf dcear"y xiaqd owfd epax .d"awd l` zilkza

cxtpe "ze`ivn"l envr z` aiygn mc`yk mb `l` ,d"awda dlilg

,owfd epax xiaqd okn xg`l ."dxf dcear" df mb ixd - d"awd ly ezyecwn

miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd zeinipty

`edy drya d"awd mr icedi ly ecegii .d"awd mr cg`zn `ed mb ,zeevn

wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed ,dxez cnel

`edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd

"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly

dtilwa iktd xac eznerl

cbpk iktd xac mb yi jk -

meiwe dxezd cenil

ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxez ly "df znerl"d .d"awd mr micg`znïä¥
àúéøBàc äNòú àì úBöî ä"ñLynge miyy ze`n yy - §¨¦§Ÿ©£¤§©§¨

,ozeyrl dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn,ïðaøc éøeqà ìëå§¨¦¥§©¨¨
,minkgd exq`y mixeqi`d lk -Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî¥©©¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúémditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd - ¦§¨¥§¤§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
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כד.10. ו, יז.11.דברים ג, אבות

hay b"k iyiy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ג שישי יום

,hk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéëùîä ìëåé äæîå,58 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

,raepy,Cøaúé Búîëçå BðBöø àéäL ,äøBzäî"lky"y xen`k - ¥©¨¤¦§§¨§¨¦§¨¥
`ed dxezdeznkg- "dkldd wqt"e ,d"awd lyepevx.d"awd ly

áéúëãk7,"úéNò äîëça ílk" :xewnd `id "dnkg"y ,ixd - §¦§¦ª¨§¨§¨¨¦¨
.zenlerdlkmeiwe z`ixaläøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk íàå,`id - §¦¥©¨§¨¤¦©¨

,ílkî äìòîìxg`n - §©§¨¦ª¨
lkl "xewn"d `idy

.zenlerdàéä àéäå- §¦¦
,dxezdCøaúé BðBöø§¦§¨¥

,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä©¦§¨¥¨¨§¦
zenlerd lka ritynd -

`ed :xnelk ."dtiwn" dxeva

okle ,zenlerd lkn dlrnl

a yalzdl leki `ed oi`jez

`l` ,zeinipta ,zenlerd

zpigaa mdilr rityn `ed

:oldl xaqeiy itk - "siwn"

BðéàM äî úðéça àéäL¤¦§¦©©¤¥
ïéîìò CBúa Laìúäì ìBëé̈§¦§©¥§¨§¦

,zenlerd zeinipta -÷ø©
éwî úðéçáa äìòîì øéàîe äiçî,ódlrnl ezeida ,mdilrn - §©¤¥¦§©§¨¦§¦©©¦

zeyalzdnjeza,zenlerdàéä àéäådlrnl `idy ef dpiga - §¦¦
,zenlerd lknLnî éelb úðéçáa äéLeáìe Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤§¤¨¦§¦©¦©¨

Lk"'eë éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå" ,äøBz éøáãa íé÷ñBò8s`e - §¤§¦§¦§¥¨§©©©§¦¨¨¥
epi` ,dxez cnel `edy drya ,icedi .z`f d`ex `ed oi`y it lr

,jka dyg - eznyp eli`e ,d"awd mr eytp zecg`zda yibxn

éëä íeMîe],okle -,ìañì ìBëémr dlrpd zecg`zdd z` - ¦¨¥¨¦§Ÿ
,d"awdíeMî,iptn -,éæç àìc.yibxn epi`y -ïk ïéàM äî ¦§¨¨¥©¤¥¥

.[íéðBéìòaoi` mda ,mipeilrd zenlerd ly mi`xapa xacd dpey - ¨¤§¦
okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex" mde ,dfdÎmleray dxzqdd

ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mrdfk dlrp cegi "lawl" mzlkia oi`

- df cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde sebdy

dnypd zlekil daiqd idef

mr dfk wfg cegia cg`zdl

cenil zrya ,d"awd

.dxezdäæáedna - ¨¤
ly eytp cegiy ,xaqedy

zrya ,d"awd mr icedi

dcna `id ,dxezd cenil

xy`n dlrnle d`lnd

,zeevnd meiw zryaïáeé¨
úìòî ãàî äìãb änì̈¨¨§¨§Ÿ©£©
ìkî øúBé äøBza ÷ñòä̈¥¤©¨¥¦¨
älôzî elôàå ,úBönä©¦§©£¦¦§¦¨
úBîìBò ãeçé àéäL¤¦¦¨

íéðBéìòdlcb z`f lkae - ¤§¦
mb dxezd cenil zlrn

oi`y iny ep` mircei ixd :le`yl xyt` dxe`kly `l` - dltzn

wiqtdl eilr ,icinzd eweqir dxezd oi`y ,"ezpne` ezxez"

?dxezn dlrnl `id dlitzdy ixd - dlitz myl dxezd ceniln

:oldl owfd epax xiaqn -àäå],dfe -Búðnà BúøBz ïéàL éîc §¨§¦¤¥¨ª¨§
éøö,÷éñôäì Cdlrnl `id dltzdy dgked jka oi` ,dltzl - ¨¦§©§¦

:`ed xac ly enrh `l` ,dxeznìháîe ÷éñôîc øçàî eðéä©§¥©©§©§¦§©¥
.[éëä åàìallba ,dxez ceniln lhane wiqtn `edy xg`n - §¨¨¥

.dltzl mb wiqtdl eilr okl ,mixg` mixac

äfîe9,dxezay dlrnd epxaqdy dnn -ìékNnä ìëeéoiand - ¦¤©©©§¦
,lecbdéLîäìïðBaúiLk ,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨§¤¦§¥

éàäéLeáìe BLôpL C ¥¤©§§¤¨
BçîaL,daygnd -åéôáe ¤§Ÿ§¦

,eitay xeaicde -íä¥
úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦
,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¦§¨¤§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå§¥¨

,íäa älbúnä Lnî- ©¨©¦§©¤¨¤
daygn ,diyealae ytpa

cenil zrya ,xeaice

;dxezdìkM äî©¤¨
íéðBéìò úBîìBòä̈¨¤§¦

dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúåmipeilrd ,zenlerd lk - §©§¦§¨£¦¥©¥

seq oi` xe`e oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde

,`ed jexa,Lnî ñôàå ïéàëe,llk miniiw mpi` eli`k md -ãò §©¦¨¤¤©¨©
íëBúa Laìúî BðéàL¤¥¦§©¥§¨

,Lnîoeilrd oevxd oi` - ©¨
,zeinipta mda yalzn

zlekia oi`y ,xen`k

oevxd z` lawl zenlerd

,zeinipta oeilrdàlà- ¤¨
mda rityn oeilrd oevxd

zpigaaïéîìò ìk ááBñ¥¨¨§¦
éwî úðéçáaó,ick - ¦§¦©©¦

,íúeiç øwò íúBéçäì- §©£¨¦©©¨
milawn mzeig xwir z`

.zenlerd lk z` aaeqd iwl`d xe`dn zenlerdäøàä Bæéà ÷ø©¥¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
äæáå .[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

.[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàî

ìëåé äæîåìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì
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כד.7. קד, א.8.תהלים ג, מגילה ‰˜„Â˘:9.ראה Â�Â˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי

כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד באופן המצוות על התורה שממעלת -ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כו', ליראה זה הרי (היחוד)



עה hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ד קודש שבת יום

,58 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,`l 'nr cr.òãåðë

,cala -,íëBúa úLaìúî,zeinipta -,ìañì íéìBëiM äî ¦§©¤¤§¨©¤§¦¦§Ÿ
.éøîâì úeàéöna eìhaúé àlLzenlerd mby ,ef zeppeazdn - ¤Ÿ¦§©§©§¦§©§¥

z` "leaql" mileki mpi` mipeilrdepnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe ,cala

,dxez cnel `edy drya

oeilr oevx xi`ndf

eppeazda ixd - zelbzda

dlecb d`xil ribi ,jka

eweqir zrya d"awdn

.dxezaáeúkL eäæå10: §¤¤¨
íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå"©§©¥¤¨©ª¦
"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä̈¥¤§¦§¨¤§
"miweg"d iciÎlry ixd -

.d"awdn d`xil miribn

,jka oeekzn owfd epaxitl

x"enc` w"k ly ezxrd

:epeylae `"hily- daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"

,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd `a

drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd iciÎlry

;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d :jetd xacd dxe`kly

miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"d ixd `id "d`xi"d

mdliayamixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid

d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw ,oky ,mipaen

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"d ixg` wxliaya

dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid .d`xid

,miweg iabl dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jkäàøé ìòå]§©¦§¨
eøîà Bæ äìBãb11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà" §¨¨§¦¥¨§¨¥¦§¨

,"dlecb d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg -

l"f epinkgy dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd

m`" :dketd dxeva mixne`

- "dnkg oi` d`xi oi`

mcwen i`pz `id d`xidy

o`ky - dxez - dnkgl

dbixcnd iabl `id dpeekd

,d`xid ly xzei dpezgzd

;dxez cenill zyxcpd

dìöà úàø÷ð äøBzäå- §©¨¦§¥¤§¨
dpeilrd dbixcnd iabl

,d`xid ly xzeiàòøz"©§¨
,"àzøãì,zial xry - §©§¨

xyt` xryd jxc wxy

iabl xwird `edy ,"zia"k zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl

,dxez lr fnexd "xry"dàlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¨
.Bæk äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc"leaql" leki gen lk `l - §¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨¨

.'d z`xi ly efk dpeilr dbixcnBçî ìéáñ àìc ïàî íb Cà©©©§¨¨¦Ÿ
,Bæ äàøé ììk,llk ef d`xi "leaql" leki egen oi`y in mb - §¨¦§¨

,dúö÷î àìå dpî àì,ef d`xin edyn `l mb -úeúéçt éðtî ¨¦¨§¨¦§¨¨¦§¥§¦
øNòc úBðBzçz úBâøãîa døB÷îe dLøLa BLôð Cøò¤¤©§§¨§¨§¨§©§¥©§§¤¤

äiNòc úBøéôñ- diyrd mler ly -Bæ äàøé ïéàdxqgd - §¦©£¦¨¥¦§¨
,el,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
zxzeqnd dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne

iciÎlr xyt` cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay

owfd epax xiaqd - zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d

dyrdÎzeevn lk ly ozekiiy

lk lye ,"jiwl` 'd ikp`"l

'idi `l"l dyrzÎ`ldÎzeevn

"'d zecg`" ly dzernyn ;"jl

dwel` `ed d"awdy wx `l `id

ecrlae cigi `edy `l` ,cg`

lha lkd ,oky ,qt`e oi` lkd

xetkl `wec dyexit oi` "dxf dcear"y xiaqd owfd epax .d"awd l` zilkza

cxtpe "ze`ivn"l envr z` aiygn mc`yk mb `l` ,d"awda dlilg

,owfd epax xiaqd okn xg`l ."dxf dcear" df mb ixd - d"awd ly ezyecwn

miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd zeinipty

`edy drya d"awd mr icedi ly ecegii .d"awd mr cg`zn `ed mb ,zeevn

wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed ,dxez cnel

`edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,c"k

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn jtidd

"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly

dtilwa iktd xac eznerl

cbpk iktd xac mb yi jk -

meiwe dxezd cenil

ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxez ly "df znerl"d .d"awd mr micg`znïä¥
àúéøBàc äNòú àì úBöî ä"ñLynge miyy ze`n yy - §¨¦§Ÿ©£¤§©§¨

,ozeyrl dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn,ïðaøc éøeqà ìëå§¨¦¥§©¨¨
,minkgd exq`y mixeqi`d lk -Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî¥©©¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúémditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd - ¦§¨¥§¤§¨©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
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כד.10. ו, יז.11.דברים ג, אבות



hayעו c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,onvr zetilwa xzeia qbd `ed dfdÎmleray "rx"dúéìëz àeäå§©§¦
,'eëå øeøaämi`vnpd aehd zevevip z`lrde xexia ixg` - ©¥§

ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey - zetilwa

.ixnegd epnler,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦
:'eëå Ba íéøáBb íéòLøäå§¨§¨¦§¦§
ze`a dfdÎmlera oky -

zetilwd iehia icil

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3ìò §¨¥¨§©©©
äèNú ék" :÷eñẗ¦¦§¤

"BzLà4oeyln "dhyz" - ¦§
:ik ,"zehy"íãà ïéà"¥¨¨

,"'eëå äøáò øáBò`l` - ¥£¥¨§
,"zehy gex ea qpkp ok m`

úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤
äl÷ dzòcL,z`f lka - ¤©§¨©¨

çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©
úeèL çeø éìeì ,dúåàz©£¨¨¥©§
øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàädad`d ,`idy - ¨¡Ÿ¦
zt`ey ,zxzeqndä÷áãì§¨§¨

Bãeçéå 'ä úðeîàa¤¡©§¦
ñç ãøtì àìå ,Búecçàå§©§§Ÿ¦¨¥©
elôà ,Búecçàî íBìLå§¨¥©§£¦
äpnî dLôð úà íéìèBð§¦¤©§¨¦¤¨
ñç äøæ äãBáò ãáòì©£Ÿ£¨¨¨©

,íBìLå`le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl dzad` zngn - §¨
jk iciÎlr ik ,dxf dcear cearl ote` meya dnikqn dzidwzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdnelôàå©£¦
dcáì äàåçzLäa,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìa §¦§©£¨¨§©¨§¦¡¨©¥§¨

drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd m` mb :xnelk -

dala oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala zipevig

zngn ,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d`ledcearl degzyn dzid

;d"awdn zwzepn zeidl `l ick ,dxføöiä Laëì ïkL ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤
.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäL ,óeàpä úåàúåixd - §©£©©¦¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥

zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki dzidy i`cea

dhiqne dze` dztnd `id ,cala "zehy gex" ,`l` ,d"awdl

zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze`

,xnel ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn

oia ,d"awdn zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy

,lcad eze` llbae - dxf dcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d

zrpnp `id oi`y zexnl dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd

miiwy df lcad mby ,owfd epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln

zrcei dzid ,zehyd gex `lel ."zehy gex"a exewn ,dlv`

dzid ef drici .d"awdn zcxtp `id zepf iciÎlr mby dyibxne

"`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehgln rpnidl gek da zkqep

:oldläàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨
ïk íb àeä ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨©¥
ätì÷c úeèL çeø©§¦§¦¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
zehyd gex ,`l` -

ziwl`d ytpd z` dyialn

wx,daL äîëç úðéça ãò©§¦©¨§¨¤¨
miwxta xaqedy itk -

dnkgd geky ,mincewd

gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå- §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd gek lr

dqkn "zehy gex" oi`

,dxizqne'ä øBà éðtî¦§¥
økæpk ,äîëça Laìîä©§ª¨©¨§¨©¦§¨

ìéòì5drya ,jk llbae - . §¥
cearl dilr mitek eidy

zrbetd ,dxf dcear

,'d zpen`a zeyxetn

zehyd gex oi` dilry

zxqen dzid ,zeqkl dleki

xaecnyk ,j` .dytp z`

dleki eiably ,zepf xeqi`a

`id oi` ,zeqkl zehyd gex

.zepfln dnvr z` zrpen

xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy lcadd mb ixd mipt lk lr

."zehy gex"a exewn ,dxf dcearelôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò,dilr xaerd -ïBéìòä ïBöø ìò øáBò £¥¨©¨£¥¨§¨¥©§¨¤§

,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå ,àeä-Ceøä§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥
"íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà àøèqî øúBé¥¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦

,Lnî "äøæ äãBáò"ådnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk - ©£¨¨¨©¨
ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer dppi`

,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå- §¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeig milawneúBàîè úBîäa íäLlek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥

,oze`,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçåmi`exad lk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦
eli`e - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld

dyrp ,dxiar ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d

milawny dl`ne el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr

;odn mzeigøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :,`heg mc`y drya - §©£©©§¨§
,df l"f epinkg xn`n ly heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne`

ipgex oaena eli`e ;mc`d z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed

qgia `l` ,onfl qgia wx `l md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend

"xge`n"e ,ezbixcna xzei dlrp :eyexit "mcwen" - dbixcnl
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íéøîà éèå÷éì
ù÷ æä"åò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæä"òá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר א.6.פרק לח, סנהדרין

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dl` mixac zeyrl xeq`íä,elld mixeq`d mixacd lk - ¥
Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå Bãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§
íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà àøèqä©¦§¨¨¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî ,"íéøçà1- . £¥¦¥£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
drtyd zelawn ody

zpiganmiixeg`od okle -

miwl` ze`xwpmixg`.ïëå§¥
,onvr zexiara dfy enk -

mb jkLôpä éLeáì 'â- §¥©¤¤
,zindaddâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©

äáLçî íäL ,ìàøNéaL¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨
íéLaìîä ,äNòîe øeac¦©£¤©§ª¨¦
äNòú àì ä"ñLa¦§¨Ÿ©£¤

,ïðaøãe àúéøBàc- §©§¨§©¨¨
z` zeyrle xacl ,aeygl

minkgde dxezdy mixacd

;mze` exq`úeäî ïëå§¥¨
úLaìîä dîöò Lôpä©¤¤©§¨©§ª¤¤

äéLeáìaytpdy - ¦§¤¨
zindadz` dyery ef `id

zervn`a zexiard

e` xeaic ,daygn :diyeal

,dyrnLnî íéãçéî ílkª¨§ª¨¦©¨
,Bæ ätì÷e àøçà àøèña§¦§¨¨¢¨§¦¨
."äøæ äãBáò" úàø÷pä- ©¦§¥£¨¨¨

"zeig" milawn md dpnn

.zexiard ziiyr zryaàìå§Ÿ
,ãBòdiyeale ytpdy -

`xhq"d mr micge`n

dbxca md `linne "`xg`

,dz` zg`àlàdxizi - ¤¨
:efníéìôèe íéìèaL¤§¥¦§¥¦

íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà¥¤¨§¦§¦
àéä ék ,ãàî äpnî- ¦¤¨§Ÿ¦¦

,"dtilw"de "`xg` `xhq"d

,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤
ìL BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦¤

,íBìLå ñç àeä-Ceøa íB÷î`ed ,dyer `idy lk ,`l` - ¨¨©§¨
opi` ,seba zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya

dzeida ,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki

jkae ,d"awd ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal

`iddhnl,zetilwdníòìa øîàîëe2:mrla xn`y enk - :àì" §©£©¦§¨Ÿ
."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeàzyaeln dtilw did mrlay s` - ©©£Ÿ¤¦§

dtilwd cvn ,z`f xn` `edy `l` - sebazipgexdea dyalzdy

gekd z`e ely d`eapd z` lawl jixv didy drya cgeina

did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert elrti ely zellwdy

.d"awd ly eieeiv zexndl lekiàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd - §©¤¦§¨
"äøæ äãBáò",d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -eø÷ àä £¨¨¨¨¨

déì:d"awdl ze`xew ixd od j` -c àäìà","àiäìàdwel` - ¥¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelk ,miwel`díéìBëé íðéàå§¥¨§¦

BðBöø ìò ììk øáòì©£Ÿ§¨©§
,Cøaúéxac zeyrl - ¦§¨¥

- d"awd ly epevx cbpky

?dnl jk lkeíéòãBé ék¦§¦
àeäL íéâéOîely epevx - ©¦¦¤

,d"awd,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨
íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦
ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc©£©¦¤§¨¤§

éwnä àeä-Ceøa,íäéìò ó ¨©©¦£¥¤
íú÷éðiL àlàíúeiçå ¤¨¤§¦¨¨§©¨

úðéçáa àéä íëBúaL¤§¨¦¦§¦©
íëBúa úeìbelkeiy - ¨§¨

ïîöò áéLçäì- §©£¦©§¨
ly "ze`ivn"l,úeäìà¡Ÿ

.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå©£¥§¦¨§©§
daygdd .d"awd ly -

da yi ,"ze`ivn"l zinvrd

ly ezecg`a dxitk meyn

,d"awd,íB÷î ìkî ìáà- £¨¦¨¨
,`xg` `xhqde zetilwd

'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©
,àeä àì øîBìå éøîâì§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà,d"awdl - ¤¨§¨¥
eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§
CLîpä íîei÷å íúeiç©¨§¦¨©¦§¨
BðBöøî íäéìò ãøBéå§¥£¥¤¥§

,Cøaúézetilwd - ¦§¨¥
,zexikn `xg`Î`xhqde

odl `a ,oneiwe ozeigy

.d"awd ly epevxnïëìå- §¨¥
`a "ozeig"y ,ozrici zngn

,d"awd oevxn odl,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà- ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`yíãàä̈¨¨

ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä̈¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ
íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦

,"íéøçàdtilwd eli`e ,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - £¥¦
,d"awd ly epevx lr zexaer opi` `xg` `xhqdeàeäå-lra §

,dxiard-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥¦¦§©§¤©¨¨
,dpnî øúBé àeä,dtilwdn -øúBé Búecçàa øôBk elàëe ¥¦¤¨§¦¥§©§¥

÷øt óBñ áî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe .íBìLå ñç äpnî¦¤¨©§¨§¤¨§¥©¦©©¤¤
,'eë úBqbä úBtìwä éøîL àeä éøîçä äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤©¨§¦¦§¥©§¦©©
:eppiprae - oiidn yxtend xzeia qbd xnegd md - "mixny" -
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íéøîà éèå÷éì
à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æä"åòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



עז hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,onvr zetilwa xzeia qbd `ed dfdÎmleray "rx"dúéìëz àeäå§©§¦
,'eëå øeøaämi`vnpd aehd zevevip z`lrde xexia ixg` - ©¥§

ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey - zetilwa

.ixnegd epnler,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦
:'eëå Ba íéøáBb íéòLøäå§¨§¨¦§¦§
ze`a dfdÎmlera oky -

zetilwd iehia icil

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3ìò §¨¥¨§©©©
äèNú ék" :÷eñẗ¦¦§¤

"BzLà4oeyln "dhyz" - ¦§
:ik ,"zehy"íãà ïéà"¥¨¨

,"'eëå äøáò øáBò`l` - ¥£¥¨§
,"zehy gex ea qpkp ok m`

úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤
äl÷ dzòcL,z`f lka - ¤©§¨©¨

çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©
úeèL çeø éìeì ,dúåàz©£¨¨¥©§
øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàädad`d ,`idy - ¨¡Ÿ¦
zt`ey ,zxzeqndä÷áãì§¨§¨

Bãeçéå 'ä úðeîàa¤¡©§¦
ñç ãøtì àìå ,Búecçàå§©§§Ÿ¦¨¥©
elôà ,Búecçàî íBìLå§¨¥©§£¦
äpnî dLôð úà íéìèBð§¦¤©§¨¦¤¨
ñç äøæ äãBáò ãáòì©£Ÿ£¨¨¨©

,íBìLå`le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl dzad` zngn - §¨
jk iciÎlr ik ,dxf dcear cearl ote` meya dnikqn dzidwzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi` itlke ;d"awdnelôàå©£¦
dcáì äàåçzLäa,dxf dcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìa §¦§©£¨¨§©¨§¦¡¨©¥§¨

drepza z`hazn dzid ,dxf dcear cearl ditkd m` mb :xnelk -

dala oin`zy ilan mb ,dxf dcearl zeegzydl - cala zipevig

zngn ,dytp z` zxqen ,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d`ledcearl degzyn dzid

;d"awdn zwzepn zeidl `l ick ,dxføöiä Laëì ïkL ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤
.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé íäL ,óeàpä úåàúåixd - §©£©©¦¤¥¦¦©¦¦¦¨¦§§¥

zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki dzidy i`cea

dhiqne dze` dztnd `id ,cala "zehy gex" ,`l` ,d"awdl

zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze`

,xnel ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn

oia ,d"awdn zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy

,lcad eze` llbae - dxf dcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d

zrpnp `id oi`y zexnl dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd

miiwy df lcad mby ,owfd epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln

zrcei dzid ,zehyd gex `lel ."zehy gex"a exewn ,dlv`

dzid ef drici .d"awdn zcxtp `id zepf iciÎlr mby dyibxne

"`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehgln rpnidl gek da zkqep

:oldläàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨
ïk íb àeä ,äøæ äãBáòì©£¨¨¨©¥
ätì÷c úeèL çeø©§¦§¦¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦
zehyd gex ,`l` -

ziwl`d ytpd z` dyialn

wx,daL äîëç úðéça ãò©§¦©¨§¨¤¨
miwxta xaqedy itk -

dnkgd geky ,mincewd

gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå- §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd gek lr

dqkn "zehy gex" oi`

,dxizqne'ä øBà éðtî¦§¥
økæpk ,äîëça Laìîä©§ª¨©¨§¨©¦§¨

ìéòì5drya ,jk llbae - . §¥
cearl dilr mitek eidy

zrbetd ,dxf dcear

,'d zpen`a zeyxetn

zehyd gex oi` dilry

zxqen dzid ,zeqkl dleki

xaecnyk ,j` .dytp z`

dleki eiably ,zepf xeqi`a

`id oi` ,zeqkl zehyd gex

.zepfln dnvr z` zrpen

xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy lcadd mb ixd mipt lk lr

."zehy gex"a exewn ,dxf dcearelôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò,dilr xaerd -ïBéìòä ïBöø ìò øáBò £¥¨©¨£¥¨§¨¥©§¨¤§

,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå ,àeä-Ceøä§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥
"íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà àøèqî øúBé¥¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦

,Lnî "äøæ äãBáò"ådnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk - ©£¨¨¨©¨
ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer dppi`

,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå- §¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeig milawneúBàîè úBîäa íäLlek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥

,oze`,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçåmi`exad lk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦
eli`e - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld

dyrp ,dxiar ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d

milawny dl`ne el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr

;odn mzeigøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :,`heg mc`y drya - §©£©©§¨§
,df l"f epinkg xn`n ly heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne`

ipgex oaena eli`e ;mc`d z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed

qgia `l` ,onfl qgia wx `l md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend

"xge`n"e ,ezbixcna xzei dlrp :eyexit "mcwen" - dbixcnl
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íéøîà éèå÷éì
ù÷ æä"åò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæä"òá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר א.6.פרק לח, סנהדרין



hayעח c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

øáãì øîeî úèéçL ïéðòì äøæ äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©§¦©¨§¨¨
¯ ,ãçà`ed) zayd z` llgl "xnen" `edy in ,`ed oicdy ¤¨

did eli`k ,dcn dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn

,dxf dcear cearl "xnen"ïk ïéàM äî ,á ïîéñ äòc äøBéa§¤¥¨¦¨©¤¥¥
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa§¨§¦£¨
"xnen" enk epi` epicy

jkay ,ixd ,dxf dcearl

ielibn zay lelig xeng

,zeixr¯ éëä elôàålkae ©£¦¨¥
,z`fäçBc Lôð çewt¦©¤¤¤

¯ ;úBéøò éelb àìå úaL©¨§Ÿ¦£¨
dny ,xnel xyt` i`y ixd

dgec dpi` ytp gewity

zngn `ed ,zeixr ielib

,xzei xeng zeixr ieliby

qgiay ixd mi`ex ep` ,oky

zay dxeng ,dhigyl

ixd ."cg` xacl xnen"n

oi`y xnel gxkdd ony

miielz dl` mixac

ly ozelwe ozxnega

.zexiardúøæâc àlà¤¨¦§¥©
¯ .[àeä áeúkäqgiay ©¨

ytp gewit - zexiar x`yl

ylya eli`e ,oze` dgec

ielib ,dxf dcear :zexiard

oi` - minc zkitye zeixr

,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit

z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard lray

iciÎlry ,xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi` ,dxiardlk`ed ,dxiar

"zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn

,mxa .dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd

zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexitixg`ziiyr

icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard

;df yper odilr oi`y zexiard oial minyäNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥
,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦
íéäìàa dLøMî äúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§§¨¦¨§¨¥Ÿ¦
¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤

znyp ly dcegi`xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi ly e

itk ixd ,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy

zelrzdl sebde zindad ytpd zexyt`a yi ,oldl xaqeiy

eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl aey axwzdle ,dtilwa mzcixin

oiay xywdy cala ef `l ,miny icia dzine zxk oypery zexiar

mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l` ,mbtp - dyxeyl ytpd

lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi oiay xywdy ,xg`

"ezlgp12zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy :xnelk ,

xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr icedi ly eznyp

oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk .minip b"ixzn

"dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed

z` xywnd "lag"a zg`

eli`e .dyxeyl dnypd

zxk oda yiy zexiara

df ixd miny icia dzine

.rxwp elek "lag"d eli`k

da ,ddbd d`a ,oldl

zxnegy ,owfd epax xiaqn

`id - zexiar lr miyperd

mbtd lcebl m`zda

,oky .zenbet zexiardy

,miyperd zilkze zxhn

z` jkfle zewpl ixd `id

ytpdy ,mzkdn ytpd

mipeilrd zenlera dyxeye

.dxiard ziiyra enzkp

lcebe zxnegy ,oaen `linn

lceb itl md - yperd

:mbtde mzkdääâäéôìe)*§¦

íâtä úðéça é÷elçå Cøò¤¤§¦¥§¦©©§¨

íéðBéìòa dLøLáe Lôpa¯ , ©¤¤§¨§¨¨¤§¦

lr deedznd mbtddxiar iciÎ

deedznd mbtdn dpey - zg`

,zxg` dxiarné÷elç íä Ck̈¥¦¥

,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça¯laeq mc`y mixeqid §¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

mlera e` mepdiba,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎàèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§

ãçéî Lðò¯:`id ezxhny,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîì¯eyrpy Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦©¦§§©§¨

.dyxeyae ytpa:(äåLa ílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå¯ §¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨§¨¤

oi`y `hga xaecnd m` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j`

:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilrúéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦
àøèqäî íéìBòå íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä©§¥¦©§ª¤¤§§¥§¦§¦¥©¦§¨

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà,`hgd ziiyr zrya ecxi odaíéáø÷úîe ¨¢¨§¦¨¦§¨§¦
¯ íäa úLaìîä úéäìàä Lôð úMã÷ì,sebae zindad ytpa ¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤

äðéîànä¯cinz dpin`n ziwl`d ytpdúòLa íâå .ãçà 'äa ©©£¦¨©¤¨§©¦§©
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa äúéä àèçä,zindad ytpd ,oky ©¥§¨§¨§¨§¨¦¦§¨¥

ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd zervn`a

;`hgd ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d÷ø©
¯ äúéäL,ziwl`d ytpdLôð CBz Lnî úeìb úðéçáa ¤¨§¨¦§¦©¨©¨¤¤

¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaäzindad ytpdúà ©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨¤
úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqädrya ixd ©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy

`vnpy in enk ;zelbajk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba
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íéøîà éèå÷éì
éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù

éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò
úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå

äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å
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ט.12. לב, דברים

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mby :dpeekd "jncw yezi" xn`nae ,dbixcna dhnl :eyexit

.`hegd mc`d xy`n ezbixcna dlrp "yezi"dLezé óàc ,Leøt¥§©©
éöBî Bðéàå ñéðënL,àqipkn" `edy eilr zxne` `xnbdy - ¤©§¦§¥¦

,"`iven epi`e,drtydl zekiiy opi`y zetilwd beqn `ed ,xnelk

øúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥
úðéçaî ä÷Bçøe ,äðBzçz©§¨§¨¦§¦©
,úòtLnä äMãwä©§ª¨©©§©©

÷eçøä úéìëúajtidd - §©§¦¨¦
rityn epi`y yezin xenbd

`id "dyecw" ,oky .llk

iyrn miraep dpnn ,"lehia"

;zlefd lr drtydde cqgd

ly oipr `id "dtilw" eli`e

dvex `id xac lky ,"zeyi"

mb ,ixd - cala dnvrl wx

,ef dtilwúîãB÷dlrnl - ¤¤
,dbixcna,àèBçä Léàì̈¦©¥
ìzLäaúãéøéå úeìL §¦§©§§¦¦©

ïBéìòä ïBöøî úeiçä©©¥§¨¤§
,àeä-Ceøaz` zeigdl - ¨

dtilwd .mi`xapd

zlawn ,"yezi"k zx`eznd

,oeilrd oevxdn dzeig z`

xcqa xzei dpeilr dbixcnn

xy`n ,zelylzydd

,`hegd mc`d ly ezlaw

`edyxzei dkenp dbixcnl zcxei zeigdy ixg` wx ezeig lawn.
ïkL ìëå,dbixcna epnn milrp -,íéàîhä íéiç éìòa øàL §¨¤¥§¨©£¥©¦©§¥¦

,úBòø úBiç elôàå- ?dnl jk lke -íépLî íðéà ílkL ©£¦©¨¤ª¨¥¨§©¦
,íãé÷ôz,dlrnln mdl crepy -,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe ©§¦¨§ª¨¦§¨¥¨§¨¨

'eë éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå7,"d`ex epi`" envr `edy mbde - , §©©©§¦¨£¦
odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd zeigd :xnelk

oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn rceie d`ex

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyer digd oi` ,d"awdBîëe§
áeúkL8Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe" : ¤¨©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥
ì"æø9íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk íà àlà ©©¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥

ìòî ÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥¥©
,eäén÷ ïééôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðtzerxd zeigd lk - §¥¤¨©¨¦§©§¨©©§

,mdl zetetk.úBéøà áBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîkxywa - §¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§£¨
mby `l` el ewifd `le epnn ecgty wx `ly ,zeix`d aeba l`ipcl

didy "miwl` mlv"d dzid ozripk zaiq .eiptl onvr z` eripkd

ly oiprd miiw ,zerxd zeigay ,ixd .l`ipc ly eipt lr jeqp

eipt lry "miwl` mlv"a xikdl - (d`ex odly lfnd) "ifg ediilfn"

wicvd ly10xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd ,mipt lk lr .

.d"awd ly epevxl cebipa,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr - §¦¥©¥§¥
äl÷ äøáòa elôà Cøaúé BðBöø,cala -àeä äNòî úòLa §¦§¨¥£¦©£¥¨©¨¦§©©£¤

Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä úéìëúa§©§¦¨¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§
íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé ,Cøaúé¦§¨¥¥¦¨©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦
àøçà àøèqî íéòtLnä©ª§¨¦¦¦§¨¨¢¨

.äøæ äãBáò útì÷elka - §¦©£¨¨¨
,dxaqd meyn yi xen`d

,zxzeqnd dad`d cvny

,l`xyin cg` lkay

rpnidl ezlkia ,d"awdl

dxiarn mb ,dxiar lkn

jk iciÎlry xg`n ,dlw

xzei d"awdn cxtp `ed

miigd ilra xy`n

.mi`nhd

¯ Lôð çewtM äîelivdl ©¤¦©¤¤
,ytp¯ ,úBøáò øàL äçBc¤§¨£¥

`l la`) dxezd ony

,(dxf dcear¯ øáòé íâå§©©£Ÿ
,dxiard lr¯ âøäé ìàå§©¥¨¥

,`ehgl eilr mitek m`

eilr ,ezbixd ly mei`a

- miiga x`yidle `ehgl

zexiar ylya caln

zeixr ielib ,dxf dcear)

oicd oday ,(minc zekitye

eilr mitek m` - dxf dceara :lynl ,"xeari l`e - bxdi" `ed

`le eytp z` xeqnl eilr .ezbixd ly mei`a dxf dcear cearl

ytp gewit ,oky .dxf dcear cearlepi`dcear ly xeqi` dgec

,ixd .dxfdxez it lrydcear oial zexiard x`y oia lcad miiw

oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl eli`e ,dxf

dxf dcearay - "zehy gex"dn raep ,dxf dcear oial se`ip xeqi`

`id se`ip xeqi`ae zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi`

zelwl qgiizn df oi`y ,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn

zexiar x`y dgec ytp gewity dne ,zexiard zxnegeeðéä©§
ì"æç Leøôk11¯ ::(zaya ytp gewitl qgia)ìlç ,äøBz äøîà" §¥£©¨§¨¨©¥

¯ ,"äaøä úBúaL øîLiL éãk ,úçà úaL åéìò,dleg mc`yk ¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ©¨©§¥
zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl mikixv ez`etx myle

xenyiy ick ,zg` zay - dlegd myl - ellgiy ,jk lr dxezd

xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny .zezay daxd okn xg`l

ytp gewitl daiqd efe - dze` millgny ef zg` zay zegec ,jk

,zay dgecy¯ úBøáòä úel÷ íeMî àìå,zay ly¯ ïøîçå §Ÿ¦©¨£¥§¨§¨
g eli`k xn`py ,dxf dcear enk,dxf dcear xy`n lw zay leli

¯ ,òãz],zexiard ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`yéøäL ¥©¤£¥
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íéøîà éèå÷éì
'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå

äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä
ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"òçå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù
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א.7. ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰באופן שנבראו - תפקידם משנים שאין "וראי'

ולא בהמה רק אשר˙Â�È˜לטרוף מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם עיין - ענין‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' יש אשר מוכיח שמזה (וי"ל - עדÈÊÁכו' -

כו')". בצלם גם ב.11.שמבחינים פה, יומא ב. קנא, שבת



עט hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

øáãì øîeî úèéçL ïéðòì äøæ äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©§¦©¨§¨¨
¯ ,ãçà`ed) zayd z` llgl "xnen" `edy in ,`ed oicdy ¤¨

did eli`k ,dcn dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn

,dxf dcear cearl "xnen"ïk ïéàM äî ,á ïîéñ äòc äøBéa§¤¥¨¦¨©¤¥¥
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa§¨§¦£¨
"xnen" enk epi` epicy

jkay ,ixd ,dxf dcearl

ielibn zay lelig xeng

,zeixr¯ éëä elôàålkae ©£¦¨¥
,z`fäçBc Lôð çewt¦©¤¤¤

¯ ;úBéøò éelb àìå úaL©¨§Ÿ¦£¨
dny ,xnel xyt` i`y ixd

dgec dpi` ytp gewity

zngn `ed ,zeixr ielib

,xzei xeng zeixr ieliby

qgiay ixd mi`ex ep` ,oky

zay dxeng ,dhigyl

ixd ."cg` xacl xnen"n

oi`y xnel gxkdd ony

miielz dl` mixac

ly ozelwe ozxnega

.zexiardúøæâc àlà¤¨¦§¥©
¯ .[àeä áeúkäqgiay ©¨

ytp gewit - zexiar x`yl

ylya eli`e ,oze` dgec

ielib ,dxf dcear :zexiard

oi` - minc zkitye zeixr

,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit

z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard lray

iciÎlry ,xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi` ,dxiardlk`ed ,dxiar

"zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn

,mxa .dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd

zcna ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexitixg`ziiyr

icia dzine zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard

;df yper odilr oi`y zexiard oial minyäNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥
,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦
íéäìàa dLøMî äúøëðå éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥§¦§§¨¦¨§¨¥Ÿ¦
¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç©¦©¤¦§©§¨§¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤

znyp ly dcegi`xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi ly e

itk ixd ,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d ytpd oiay xywdy

zelrzdl sebde zindad ytpd zexyt`a yi ,oldl xaqeiy

eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl aey axwzdle ,dtilwa mzcixin

oiay xywdy cala ef `l ,miny icia dzine zxk oypery zexiar

mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l` ,mbtp - dyxeyl ytpd

lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi oiay xywdy ,xg`

"ezlgp12zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy :xnelk ,

xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr icedi ly eznyp

oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk .minip b"ixzn

"dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed

z` xywnd "lag"a zg`

eli`e .dyxeyl dnypd

zxk oda yiy zexiara

df ixd miny icia dzine

.rxwp elek "lag"d eli`k

da ,ddbd d`a ,oldl

zxnegy ,owfd epax xiaqn

`id - zexiar lr miyperd

mbtd lcebl m`zda

,oky .zenbet zexiardy

,miyperd zilkze zxhn

z` jkfle zewpl ixd `id

ytpdy ,mzkdn ytpd

mipeilrd zenlera dyxeye

.dxiard ziiyra enzkp

lcebe zxnegy ,oaen `linn

lceb itl md - yperd

:mbtde mzkdääâäéôìe)*§¦

íâtä úðéça é÷elçå Cøò¤¤§¦¥§¦©©§¨

íéðBéìòa dLøLáe Lôpa¯ , ©¤¤§¨§¨¨¤§¦

lr deedznd mbtddxiar iciÎ

deedznd mbtdn dpey - zg`

,zxg` dxiarné÷elç íä Ck̈¥¦¥

,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça¯laeq mc`y mixeqid §¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

mlera e` mepdiba,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎàèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§

ãçéî Lðò¯:`id ezxhny,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîì¯eyrpy Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦©¦§§©§¨

.dyxeyae ytpa:(äåLa ílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå¯ §¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨§¨¤

oi`y `hga xaecnd m` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j`

:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilrúéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦
àøèqäî íéìBòå íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä©§¥¦©§ª¤¤§§¥§¦§¦¥©¦§¨

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà,`hgd ziiyr zrya ecxi odaíéáø÷úîe ¨¢¨§¦¨¦§¨§¦
¯ íäa úLaìîä úéäìàä Lôð úMã÷ì,sebae zindad ytpa ¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤

äðéîànä¯cinz dpin`n ziwl`d ytpdúòLa íâå .ãçà 'äa ©©£¦¨©¤¨§©¦§©
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa äúéä àèçä,zindad ytpd ,oky ©¥§¨§¨§¨§¨¦¦§¨¥

ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd zervn`a

;`hgd ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d÷ø©
¯ äúéäL,ziwl`d ytpdLôð CBz Lnî úeìb úðéçáa ¤¨§¨¦§¦©¨©¨¤¤

¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaäzindad ytpdúà ©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨¤
úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqädrya ixd ©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
da ziwl`d ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy

`vnpy in enk ;zelbajk ,epevxk eizelert f` lret epi`y ,zelba
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íéøîà éèå÷éì
éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù

éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò
úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå

äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å
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ט.12. לב, דברים



hayפ c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixd `ed dpevxy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb

,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl

z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk

xzeia wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

`xhqde dtilwd ly

,`xg`ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨
¯ ,äfîytpd zelb xy`n ¦¤

mc`dy drya ziwl`d

,`heg,"'eë äîø àøâàî"¥¦§¨¨¨
¯xzeia deab bbn" dcixid

,"xzeia wenr xeal -

xzeia dlrpd dbixcndn

- dnypd z`vnp da

ly xzeia wenrd medzl

,`xg` `xhqdìéòì øàaúpL Bîëe13ìk úBLôð øB÷îe LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤§©§¨
úé àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéaãçà Búîëçå Cøa ¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨¤¨

¯ .'eëåzcxei `id myne ,xzeia dlrp dbixcna `id dnypdy ixd §
`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd zebixcna zelbl cr ,dhnl

,`heg mc`dy drya ,`xg`ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤
¯ åéðt ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî,jlnd lyàqkä úéa CBúa ¤¤¦§©¨§¥¨¨§¥©¦¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö àìî̈¥¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnkgny dnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

z`xwpd ,`xg` `xhqa ,zelba dcixene - "jln ly ey`x" d`lir

ziiyr zrya ,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw"

zelbdn ziwl`d ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky ,`hgd

lecb oealr meyn ef zipnf dcixia yi z`f lkae - `xg` `xhqde

,xzeia:òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ð àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨¦§¨¦¨©©

¯,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg` wxy ,ixd

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk.dxiar

ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn

ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl

n rpnidllkmiiwle dxiar

lk.zeevnd

icedi lky ,xaec df wxta

eytp z` xeqnl onefne oken

.dxf dcear cearl `ly

ie`xd on jkl xywda

iaxd `iany dn siqedl

ocr eznyp v"iixden

zg`a ,yhiee`aeiln

eixewian cg`ay ,eizegiyn

micedi miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly

mze` ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy

.zecdine micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava

mikixv ,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de

xeq` - z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl

`avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl

l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a

awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd

mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxmdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd

l` cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez
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íéøîà éèå÷éì
øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð

ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá
æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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ב.13. פרק

hay c"k ycew zay mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixd `ed dpevxy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb

,d"awd mr oxywle zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl

z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk

xzeia wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba

`xhqde dtilwd ly

,`xg`ìBãb úeìb Eì ïéàå§¥§¨¨
¯ ,äfîytpd zelb xy`n ¦¤

mc`dy drya ziwl`d

,`heg,"'eë äîø àøâàî"¥¦§¨¨¨
¯xzeia deab bbn" dcixid

,"xzeia wenr xeal -

xzeia dlrpd dbixcndn

- dnypd z`vnp da

ly xzeia wenrd medzl

,`xg` `xhqdìéòì øàaúpL Bîëe13ìk úBLôð øB÷îe LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤§©§¨
úé àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéaãçà Búîëçå Cøa ¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨¤¨

¯ .'eëåzcxei `id myne ,xzeia dlrp dbixcna `id dnypdy ixd §
`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd zebixcna zelbl cr ,dhnl

,`heg mc`dy drya ,`xg`ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤
¯ åéðt ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî,jlnd lyàqkä úéa CBúa ¤¤¦§©¨§¥¨¨§¥©¦¥

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö àìî̈¥¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnkgny dnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

z`xwpd ,`xg` `xhqa ,zelba dcixene - "jln ly ey`x" d`lir

ziiyr zrya ,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw"

zelbdn ziwl`d ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky ,`hgd

lecb oealr meyn ef zipnf dcixia yi z`f lkae - `xg` `xhqde

,xzeia:òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ð àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨¦§¨¦¨©©

¯,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd dyrn ixg` wxy ,ixd

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrn zrya eli`elk.dxiar

ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn

ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl

n rpnidllkmiiwle dxiar

lk.zeevnd

icedi lky ,xaec df wxta

eytp z` xeqnl onefne oken

.dxf dcear cearl `ly

ie`xd on jkl xywda

iaxd `iany dn siqedl

ocr eznyp v"iixden

zg`a ,yhiee`aeiln

eixewian cg`ay ,eizegiyn

micedi miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly

mze` ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy

.zecdine micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava

mikixv ,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de

xeq` - z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl

`avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl

l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a

awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd

mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde

.olvilÎ`pngxmdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd

l` cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez
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øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð

ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá
æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
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ב.13. פרק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נחום יעקב שי'

שלום וברכה!

...נעם לי לקרות במכתבו מעריכת התועדות בקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו, ותקותי שגם בקשר 

עם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הוא שבת שירה העבר השתדלו בכגון דא, 

ויה"ר שרושם ההתועדות ודברי ההתעוררות שנאמרו יהי' ניכר רישומם במשך כל השנה.

בודאי למותר להאריך בגודל הענין של כולל חב"ד באה"ק ת"ו וההשתדלות בהחזקתו מכל מקום 

נשיאנו הק' בזה אשר אין דבריהם צריכים הסכמה, שלכן תקותי  ידועים מכתבי רבותנו  והרי  ומקום, 

חזקה שלא רק שימצא העצה שלא יוגרע בהתרומות דעד עכשיו אלא שגם ישתדלו ואז יצליחו להגדיל 

התרומות ככל הדרוש מתאים לההוצאות שנתוספו והכרח השעה, והשי"צ יצליח גם בזה.

בברכה.



פי היום יום . . . 

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ ִיְתרֹו – הּוא  ת  ָרׁשַ ּפָ "ּתֹוָרה אֹור"  יֶהם" –  ּוַמֲעׂשֵ
ָהַרב  י  ִמּפִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָמעֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ בּועֹות תקכ"א –  ַהּשָׁ ַחג  יאּות –  ׂשִ ַהּנְ לֹו ֶאת  ַקּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
רּוׁש  ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק – ּבַ

י ִסְגנֹונֹו. ַעל ּפִ

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' 
וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד 
ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל 
להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל דָאס וויסען  
בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב: וידעת היום 

גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ְוַהְינּו  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמַֹח  ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך", ִהיא ִמְצַות  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה,  ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ּדָ ִויִדיַעת 
ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח  ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֲהַגם ּדְ ּדַ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ
ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יַח  ָמתֹו ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ִמּשְׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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היום יום . . . פב

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ת ְוַהּיַ ל ִחּזּוק ַהּדָ ָכל ִמְפָעל ׁשֶ ׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה ּבְ י ּוְבנֹות ַהֲחִסיִדים ִיְחיּו ַלֲעֹמד ּבְ חֹוַבת ְנׁשֵ
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
וועלכער ווערט בַאשַאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשַאפען פון לעבען, 
דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז 
דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז 

אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

י ֱאנֹוׁש נֹוְצרּו ִמּתֹוְך  ים. ֻחּקֵ ּנֹוָצר ֵמַהַחּיִ ים. ב( ֹחק ׁשֶ ּיֹוֵצר ַחּיִ ים: א( ֹחק ׁשֶ ֵני סּוֵגי ֻחּקִ ִמים ׁשְ ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די רביצין 
זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון זיך 
און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא וועט 

זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ ים: "ׁשֶ ה ָנׁשִ ִנית אֹוֶמֶרת ְלַכּמָ יַצד ָהַרּבָ ֵקן ּכֵ ַמע ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ן ְוׁשָ ּמֵ ָיְצאֹו ֵמַחְדרֹו, ִהְזּדַ ַעם, ּבְ ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵדי ָלֵצאת ֵמַעְצמֹו  ֵבקּות' ָאַמר: "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה" – ּכְ ִהְתעֹוְררֹו ֵמַה'ּדְ ֵבקּות. ּבְ ּלֹו ּדְ ֶלת, ּכֻ ְמזּוַזת ַהּדֶ
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֵ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאֹלקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה. ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן גטליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווָארען 
א תנועת חיים

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאֹלקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

ֵמי רּום,  ּשְׁ ָתם ּבִ ים ּוְפֻעּלָ ִהּלִ סּוֵקי ּתְ ל ּפְ ַמח ֶצֶדק" – ּכָֹחם ׁשֶ ם – ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִאּלּו ְיַדְעּתֶ
ִעּלּוי  ּבְ ְועֹוִלים  ִחּצֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֹוְבִרים  ים  ִהּלִ ּתְ ְזמֹוֵרי  ּמִ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ָכל ֵעת.  ּבְ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם 
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ַאַחר ִעּלּוי ּבְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו לפירוש המלות "אורח חיים מתאים" שהשתמשתי בהם במכתבי, מובן שזהו בההנהגה 

דבכל דרכיך דעהו, כי הענינים האמורים והענינים שמחוייבים בהם אין זה אורח חיים מתאים גרידא כ"א 

ציווי מפורש משא"כ הנ"ל בההנהגה דבכל דרכיך דעהו הרי תמיד יש מקום להוסיף כיון שאין שלימות 

בבריאה, ולאידך גיסא זה שעליו נאמר דעהו אין סוף ובלי גבול הוא, וק"ל.

בברכה לתוספת בטחון ולהוספה בעניני תורה ומצוה ואורח חיים הנ"ל הוא ביחד עם זוגתו תחי' 

ולבשו"ט.

 ב"ה,  י"ט שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי עש"ק, בו כותב שכאשר מניח תפילין של ראש אינו יכול להכריע אם 

מונחים על מקומם הראוי.

ידועה ההנהגה בזה, שמבקשים את הנמצא אצלו שיראה אם מונחים במקומם, ופשוט דין תוה"ק 

שסומכין על זה, וכמו בכו"כ עניני התורה.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים והשי"ת יצליחו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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אסור אותם הן", שני מעשר "של שהמעות נאמר כאן הנזכר

לירושלים, מחוץ dfלאכול melg lreחלומות "דברי כותב הוא

מורידין". ולא מעלין לא

ענינים כמה בהלכה מצינו האמור, למרות כי לציין הראוי מן

בחלום שנידוהו מי לענין וכמו בחלום, התחשבו ת"תבהם (רמב"ם

יב) בשבתז, חלום תענית אודות וכן רפח)(שו"ע, .או"ח

(c ze` `xie ,dcng ilk)

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום הגורל פי על

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰eOòå ,e÷ìçL ïéçàä̈©¦¤¨§§¨

.ïlk eð÷ ïäî ãçàì ìøBâ äìòL ïåék Z ìøBb íäéðéa¥¥¤¨¥¨¤¨¨¨§¤¨¥¤¨ª¨

הרא"ש אך קנין, כמעשה מועיל עצמו הגורל הרמב"ם, לדעת

ב) סי' צ"ח כלל א(שו"ת אחד לכל לברר רק מועיל שהגורל תכתב

קנין. בו שיעשה עד ממונו נעשה אינו אבל חלקו,

שהסכימו חלוקה דין בה שאין בחצר הקודמת, בהלכה אמנם

יכולים אין חזקה או סודר קנין כשעשו שרק מבואר לחלקה,

בגורל? די לא מדוע הרמב"ם, ולדברי בהם. לחזור

חלוקה, כדי בו שיש בדבר רק כקנין נחשב הגורל לומר: ויש

כאילו זה הרי לחלוקה עומד היה השותפות שמתחילת כיון

קנין ליצור צריכה אינה והחלוקה חלקים, שני יש מלכתחילה

חלק רק מלכתחילה יש חלוקה, כדי בו שאין בדבר אך חדש.

צריך ולכך לחברו, חלקו את מוכר אחד כל החלוקה ובעת אחד

קנין י"ט)(קובץמעשה ב"ב .שיעורים

שיערכו וסיכמו עתיק תורה ספר שירשו אחים בשני ומעשה

וכתבו דמיו. את לשני וישלם הספר את יטול והזוכה גורל

מועיל הגורל אין הרמב"ם לדעת גם זה במקרה כי הפוסקים

את אחד לכל לברר כדי רק כקנין מועיל הגורל כי קנין, ללא

בחצי רק זכות אחד לכל היתה מלכתחילה זה במקרה אך חלקו

נחשב וזה דמיו את ולשלם כולו את ליטול רוצה ועתה הספר,

קנין שדורשת גמורה סי'כמכירה חו"מ שלמה .מט)(בית

אמירת זכות את לחלק שניתן בפוסקים מצאנו מאידך,

גורל באמצעות קל"ב)הקדיש סי' או"ח אף(מג"א הרי ולכאורה .

חלקים בין אלא להכריע הגורל בכוח אין הרמב"ם לדעת

קנין של תוקף הדבר מקבל כך נהוג שכאשר לומר ויש שווים!

הסוחרים מנהג היינו 'סיטומתא', שכ"ב)מדין סו"ס או"ח לדוד .(תהלה

יאיר' ה'חוות ס"א)וכתב נביאים(סי' התורה מן "ראינו :

אדם מחשבות בלי נעשה באשר גורל, ענין על שסמכו וכתובים

בו ידבק כהוגן הגורל שאם הדבר שקרוב מפני אנוש... ופעולת

העליונה". ההשגחה

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום וקבוע זמני ראיה' 'היזק

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰LwaL ïéôzMä ïî ãçà¤¨¦©ª¨¦¤¦¥

éðtî ,åéìò ákòî Bøáç Z øöçì Búéa CBúa ïBlç Bì çzôì¦§Ÿ©©§¥¤¨¥£¥§©¥¨¨¦§¥

úeLøì íãà çúBt ìáà ...ízñé Z çút íàå .epnî Ba ìkzñnL¤¦§©¥¦¤§¦¨©¦§Ÿ£¨¥©¨¨¦§

éðéøä :Bì øîBàL éðtî ;ïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk çút íéaøä̈©¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©¦§¥¤¥£¥¦

.EúBà ïéàBøL íéaøä úeLø éðaî ãçàk§¤¨¦§¥§¨©¦¤¦§

במישור הן לפרטיות, הזכות ביטוי לידי באה רבות בסוגיות

במישור והן הפרטיות בזכות פגיעה מלכתחילה למנוע החובה

יפתח "לא במשנה: נאמר לדוגמה, כך, מעשה. לאחר הענישה

[פתחו היה חלון. כנגד וחלון פתח כנגד פתח השותפין לחצר

שניים", יעשנו לא - אחד גדול; יעשנו לא - קטן חלונו] או

ראיה" "היזק א)משום ס, בתרא .(בבא

יש הרבים, בצורך מתנגש היחיד שצורך מקום בכל והנה,

את למצוא ולנסות מהם אחד בכל הפגיעה מידת את לבחון

שביקש השותפין מן "אחד הרמב"ם: פסק וכך הראוי. האיזון

אבל עליו... מעכב חברו לחצר, ביתו בתוך חלון לו לפתוח

חלון, כנגד וחלון פתח כנגד פתח הרבים לרשות אדם פותח

שרואין הרבים רשות מבני כאחד הריני לו: אומר שהוא מפני

אותך".

את מהרבים שוללת אינה לפרטיות היחיד של זכותו כלומר:

מול עוברים שהם פי על אף הרבים, ברשות להשתמש זכותם

היחיד. צורך על גובר הרבים צורך זה ובמקרה היחיד של חלונו

כנגד וחלון פתח כנגד "פתח לפתוח שממול לשכן מותר ולכן

כנגד חנות אדם יפתח לא כן פי על "ואף בהגבלה: אך חלון",

שזה חבירו, חצר cinzפתח reaw wfdהרבים רשות בני שהרי .

ומביט היום כל בחנותו יושב החנות] [בעל וזה ושבים, עוברים

חברו" .(ה"ז)בחצר

ידי על הנגרמת אדם של בפרטיותו החולפת הפגיעה כלומר:

קבועה פגיעה מצדיקה אינה הרבים ברשות ושבים העוברים

מ חנות פתיחת באמצעות שכנו ידי על ולו.בפרטיותו

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום משותף בבנין מרפסת הוצאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰Bìúkî æéæ àéöBäì Lwáîä©§©¥§¦¦¦¨§

éøäL ;åéìò ákòî øöçä ìòa Z àeäL ìk Bøáç øöç øéåà ìò©£¦£©£¥¨¤©©¤¨¥§©¥¨¨¤£¥

.Ba LnzLîe Ba äìBzL úòa äiàøa B÷éfî©¦¦§¦¨§¥¤¤¦§©¥

הדבר כאשר מרפסת להוציא שכנו על לעכב יכול אדם האם

להשתמש זכות לשכן אין כי בטענה נזק, כל לו מסב אינו

הדיירים? לכל המשותף באוויר

כשהזיז אף כי לעכב, בידו שאין הזו מההלכה מוכיחים יש

היזק משום אלא עליו לעכב יכול אינו חבירו חצר לתוך בולט

יז)ראיה קע, סי' ח"ו יצחק .(מנחת

התוספות כתבו כך: על להקשות יש לכאורה ב)אך יב, (ב"ב

אין להשכרה מיועד שאינו ריק בית אדם של ברשותו שאם

למנוע יכול שאדם הרי שם, לגור לאחר לאפשר לכפותו

הפסד! מכך לו נגרם כשלא אף ברשותו מלהשתמש

המרדכי דברי לפי ליישב טז)ויש סי' סברת(ב"ק שביאר
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ה'תשע"א שבט י"ח ראשון יום הביתה? לחזור אפשר מתי

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ìBãâ Bða àéOnä©©¦§¨

íòè íäì ïéàL äëìäk elà íéøáãe ...úéaä äð÷ Z úéáa äìeúáì¦§¨§©¦¨¨©©¦§¨¦¥©£¨¨¤¥¨¤©©

Búáäàå BúçîO áønL ,úòcä ïcîàî äfä øáca íéîëç eòâðå ,íä¥§¨§£¨¦©¨¨©¤¥ª§©©©©¤¥Ÿ¦§¨§©£¨

íà ,Cëéôì .íeìk Bîöòì da øiL àì éøäL ,úéaä eäð÷äå øîb̈©§¦§¨©©¦¤£¥Ÿ¦¥¨§©§§§¦¨¦

.úéaä äð÷ àì Z ãçà Ct elôà íL øiL¦¥¨£¦©¤¨Ÿ¨¨©©¦

את קונה הבן אין תורה שמדין כיון טעם ללא היא זו הלכה

מתנה שטר או קנין כאן אין כי א)הבית, קמד, ב"ב גרשום .(רבינו

התוספות כהלכתא)וכתבו ד"ה שאין(שם כיון בדבר: יש טעם שקצת

להקנות שבדעתו לומר יש הבית, את פינה והאב לגור היכן לבן

לבנו. הבית את

לענין: ומענין

אחר בבית לגור ועבר ביתו את שעזב מי כי האריז"ל, הזהיר

שנים שבע שיעברו לאחר עד הראשון לביתו ישוב אומץלא (יוסף

י') אות לז החסידסי' יהודה רבי כתב וכן ט')(אזהרות. אות .נוספות

החיד"א שם)וכתב אומץ שאם(יוסף הוא, העולם מנהג כי

לפני גם אליו לשוב יכול כלשהו חפץ הראשון בביתו השאיר

שנים. שבע תום

הגדול בנו את המשיא שלפנינו: מההלכה לכך ראיה והביא

שמחת שגדולה כיון – הנישואין לשמחת ביתו את לו וייחד

לבנו. הבית את מקנה הרי בנו, של הראשונים מהנישואים האב

גילה כלשהו חפץ השאיר אלא הבית כל את פינה לא כאשר אך

לבנו. הבית את נותן שאינו דעתו

שעובר אף לגמרי, אותו מרוקן ואינו מביתו שהיוצא מכאן

לשוב ויכול הראשון, ביתו את כנוטש נחשב אינו אחר, לבית

השנים. שבע תום לפני גם אליו

צדק' 'אבני מ"ז)ובספר סי' יו"ד ל"ב, סי' תלמידי(א"ח מכתבי דייק

מרצונו, ביתו את עזב כאשר רק נאמרה זו שאזהרה האריז"ל,

היה לא ברצונו תלוי הדבר היה ואילו כורחו בעל עזב אם אך

עת. בכל הראשון לבית לשוב יכול עוקר,

לביתו יחזור לא דמילתא שלרווחא אש', 'אמרי מספר והביא

כשנה. לו ייחשב יום שכל לה' ויתפלל ימים שבעה לאחר אלא

ה'תשע"א שבט י"ט שני יום והיום אז 'שושבינין'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰áøa èeLt âäðî¦§¨¨§Ÿ

úBòî åéòcéîe åéòø Bì ïéçlLî äMà íãà àOiL ïîæaL ,úBðéãnä©§¦¤¦§©¤¦¨¨¨¦¨§©§¦¥¨§ª¨¨¨

íò ïéúBLå ïéìëBàå Bì eçìML íéòcéîäå íéòøä ïúBà íéàáe ...¨¦¨¨¥¦§©§ª¨¦¤¨§§§¦§¦¦

íéàø÷ð ïúçä íò ïéúBLå ïéìëBàå úBònä eçìML íúBàå ïúçä¤¨¨§¨¤¨§©¨§§¦§¦¦¤¨¨¦§¨¦

.ïéðéáLBL§¦¦

הטור כתב ס')וכן סי' ריש נושא(אבהע"ז כשאחד הבחורים דרך :

פורע הוא הם גם וכשישאו דורונות... לו שולחין חבריו אשה

ששלחו מה כפי מהם ואחד אחד לכל ושולח לו שעשו מה להם

מריעות. פי' שושבינות, נקרא וזה עמהן, ושמח ושתה ואכל לו

ערוך' ב'שלחן וכתב(שם)אבל השושבינות, ענין כל השמיט

מעות לו שולחין ומיודעיו שריעיו דרך אשה אדם "כשנושא רק:

נקראים המעות ואלו במשתה שמוציא ההוצאה על שיתחזק כדי

נשא אם לפיכך גמורה... מתנה אינה זו ושושבינות שושבינות,

ומוציא בדין תובעו זה הרי השושבינות לו החזיר ולא אשה זה

לתבוע נהגו לא הזה שבזמן ולפי חלוקים, כמה בזה ויש ממנו,

בזה". להאריך שלא ראיתי זו תביעה

לתבוע נהגו "לא שכעת ערוך' ה'שלחן בלשון שפירשו ויש

ל נהגו לא שאמנם זו" נשארתביעה עדיין המנהג אבל תבוע,

הפוסקים) אוצר קיים(ראה אינו המנהג כי שכוונתו אומרים יש אבל .

שם) המקנה פי' פרטי(ראה כל על דילג שבשו"ע מכך ולכאורה, .

לתביעה, השייכים על רק ולא זו, להתחייבות השייכים הדינים

התחייבות. בתור בזה נהגו שלא משמע

הזקן אדמו"ר דברי פי על שהמתיק מי תהויש ע' שה"ש (אוה"ת

תז) סעודתוע' עושה היה שהחתן פשוט מנהג זה "היה שבעבר ,

המנהג נהפוך בחו"ל אבל בא"י, עכשיו גם המנהג וכן נשואין

הסעודה דהיינו נשואין סעודת כן גם עושה שהכלה הגלות בזמן

בסעודת שהי' כמו הסעודה על ובא נקרא והחתן החופה שאחר

כו'". לפנים אירוסין

השושבינות, דיני פרטי את הביא לא שהשו"ע מובן זה ולפי

במנהגי תלוי הסעודה על ותשלום התחייבות נושא כל כי

לחתן. לסייע שמצוה כללית בהלכה הסתפק ולכן הזמנים,

(49 'nr ,`rwzz oeilib ,z"d` ,mixe`iae zexrd)

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום ההלכה בראי חלומות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Ck' :íBìça Bì eøîà̈§©£¨

éðL øOòî ìLå ,ïä éðBìt ìLå ,ïä éðBìt íB÷îa ,[úBòîä] ïä Cëå§¨¥©¨¦§§¦¥§¤§¦¥§¤©£¥¥¦

úBîBìç éøác :íéîëç eøîàå . . Bì øîàpL éðBìt íB÷îa ïàöîe ,ïä¥§¨¨¦§§¦¤¤¡©§¨§£¨¦¦§¥£

.ïéãéøBî àìå ïéìòî àìŸ©£¦§Ÿ¦¦

"אחד הוא שחלום למרות בה. יש חידוש דבר זו, הלכה

בנבואה" בונז,ב)(ברכותמשישים כאן, הנזכר במקרה ובפרט ,

להוצי בכוחו אין זאת בכל – כצודק הוכח ממוןהחלום א

("שר החלום' 'בעל אמירת מפתיע: נימוק לכך ויש מבעליו.

– חלומות" ל,אהמראה סנהדרין אחד,רש"י עד מדברי עדיפה אינה (

ממון להוציא מהימן שם)שאינו .(ר"ן

שיש בחלום לו נאמר אם הדין מה להסתפק ניתן זאת לאור

כבר זו כאן חלב. הינה זו שחתיכה כגון מסוים, בדבר ֵאיסור

באיסורין" נאמן אחד "עד נאמר לגביה והיתר, איסור של שאלה

ב) !(גיטין

מספק לאסור יש איסור, לענין כי הטוענים יש (העמקואכן,

ט) כט, .שאלה

אף לחלום חוששים לא כי בבירור עולה הר"ן מדברי ואולם,

בחלום והראיה: הרמב"ם, דעת גם שזו מסתבר לאיסור. בנוגע



פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אסור אותם הן", שני מעשר "של שהמעות נאמר כאן הנזכר

לירושלים, מחוץ dfלאכול melg lreחלומות "דברי כותב הוא

מורידין". ולא מעלין לא

ענינים כמה בהלכה מצינו האמור, למרות כי לציין הראוי מן

בחלום שנידוהו מי לענין וכמו בחלום, התחשבו ת"תבהם (רמב"ם

יב) בשבתז, חלום תענית אודות וכן רפח)(שו"ע, .או"ח

(c ze` `xie ,dcng ilk)

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום הגורל פי על

:‡È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰eOòå ,e÷ìçL ïéçàä̈©¦¤¨§§¨

.ïlk eð÷ ïäî ãçàì ìøBâ äìòL ïåék Z ìøBb íäéðéa¥¥¤¨¥¨¤¨¨¨§¤¨¥¤¨ª¨

הרא"ש אך קנין, כמעשה מועיל עצמו הגורל הרמב"ם, לדעת

ב) סי' צ"ח כלל א(שו"ת אחד לכל לברר רק מועיל שהגורל תכתב

קנין. בו שיעשה עד ממונו נעשה אינו אבל חלקו,

שהסכימו חלוקה דין בה שאין בחצר הקודמת, בהלכה אמנם

יכולים אין חזקה או סודר קנין כשעשו שרק מבואר לחלקה,

בגורל? די לא מדוע הרמב"ם, ולדברי בהם. לחזור

חלוקה, כדי בו שיש בדבר רק כקנין נחשב הגורל לומר: ויש

כאילו זה הרי לחלוקה עומד היה השותפות שמתחילת כיון

קנין ליצור צריכה אינה והחלוקה חלקים, שני יש מלכתחילה

חלק רק מלכתחילה יש חלוקה, כדי בו שאין בדבר אך חדש.

צריך ולכך לחברו, חלקו את מוכר אחד כל החלוקה ובעת אחד

קנין י"ט)(קובץמעשה ב"ב .שיעורים

שיערכו וסיכמו עתיק תורה ספר שירשו אחים בשני ומעשה

וכתבו דמיו. את לשני וישלם הספר את יטול והזוכה גורל

מועיל הגורל אין הרמב"ם לדעת גם זה במקרה כי הפוסקים

את אחד לכל לברר כדי רק כקנין מועיל הגורל כי קנין, ללא

בחצי רק זכות אחד לכל היתה מלכתחילה זה במקרה אך חלקו

נחשב וזה דמיו את ולשלם כולו את ליטול רוצה ועתה הספר,

קנין שדורשת גמורה סי'כמכירה חו"מ שלמה .מט)(בית

אמירת זכות את לחלק שניתן בפוסקים מצאנו מאידך,

גורל באמצעות קל"ב)הקדיש סי' או"ח אף(מג"א הרי ולכאורה .

חלקים בין אלא להכריע הגורל בכוח אין הרמב"ם לדעת

קנין של תוקף הדבר מקבל כך נהוג שכאשר לומר ויש שווים!

הסוחרים מנהג היינו 'סיטומתא', שכ"ב)מדין סו"ס או"ח לדוד .(תהלה

יאיר' ה'חוות ס"א)וכתב נביאים(סי' התורה מן "ראינו :

אדם מחשבות בלי נעשה באשר גורל, ענין על שסמכו וכתובים

בו ידבק כהוגן הגורל שאם הדבר שקרוב מפני אנוש... ופעולת

העליונה". ההשגחה

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום וקבוע זמני ראיה' 'היזק

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰LwaL ïéôzMä ïî ãçà¤¨¦©ª¨¦¤¦¥

éðtî ,åéìò ákòî Bøáç Z øöçì Búéa CBúa ïBlç Bì çzôì¦§Ÿ©©§¥¤¨¥£¥§©¥¨¨¦§¥

úeLøì íãà çúBt ìáà ...ízñé Z çút íàå .epnî Ba ìkzñnL¤¦§©¥¦¤§¦¨©¦§Ÿ£¨¥©¨¨¦§

éðéøä :Bì øîBàL éðtî ;ïBlç ãâðk ïBlçå çút ãâðk çút íéaøä̈©¦¤©§¤¤¤©§©§¤¤©¦§¥¤¥£¥¦

.EúBà ïéàBøL íéaøä úeLø éðaî ãçàk§¤¨¦§¥§¨©¦¤¦§

במישור הן לפרטיות, הזכות ביטוי לידי באה רבות בסוגיות

במישור והן הפרטיות בזכות פגיעה מלכתחילה למנוע החובה

יפתח "לא במשנה: נאמר לדוגמה, כך, מעשה. לאחר הענישה

[פתחו היה חלון. כנגד וחלון פתח כנגד פתח השותפין לחצר

שניים", יעשנו לא - אחד גדול; יעשנו לא - קטן חלונו] או

ראיה" "היזק א)משום ס, בתרא .(בבא

יש הרבים, בצורך מתנגש היחיד שצורך מקום בכל והנה,

את למצוא ולנסות מהם אחד בכל הפגיעה מידת את לבחון

שביקש השותפין מן "אחד הרמב"ם: פסק וכך הראוי. האיזון

אבל עליו... מעכב חברו לחצר, ביתו בתוך חלון לו לפתוח

חלון, כנגד וחלון פתח כנגד פתח הרבים לרשות אדם פותח

שרואין הרבים רשות מבני כאחד הריני לו: אומר שהוא מפני

אותך".

את מהרבים שוללת אינה לפרטיות היחיד של זכותו כלומר:

מול עוברים שהם פי על אף הרבים, ברשות להשתמש זכותם

היחיד. צורך על גובר הרבים צורך זה ובמקרה היחיד של חלונו

כנגד וחלון פתח כנגד "פתח לפתוח שממול לשכן מותר ולכן

כנגד חנות אדם יפתח לא כן פי על "ואף בהגבלה: אך חלון",

שזה חבירו, חצר cinzפתח reaw wfdהרבים רשות בני שהרי .

ומביט היום כל בחנותו יושב החנות] [בעל וזה ושבים, עוברים

חברו" .(ה"ז)בחצר

ידי על הנגרמת אדם של בפרטיותו החולפת הפגיעה כלומר:

קבועה פגיעה מצדיקה אינה הרבים ברשות ושבים העוברים

מ חנות פתיחת באמצעות שכנו ידי על ולו.בפרטיותו

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום משותף בבנין מרפסת הוצאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰Bìúkî æéæ àéöBäì Lwáîä©§©¥§¦¦¦¨§

éøäL ;åéìò ákòî øöçä ìòa Z àeäL ìk Bøáç øöç øéåà ìò©£¦£©£¥¨¤©©¤¨¥§©¥¨¨¤£¥

.Ba LnzLîe Ba äìBzL úòa äiàøa B÷éfî©¦¦§¦¨§¥¤¤¦§©¥

הדבר כאשר מרפסת להוציא שכנו על לעכב יכול אדם האם

להשתמש זכות לשכן אין כי בטענה נזק, כל לו מסב אינו

הדיירים? לכל המשותף באוויר

כשהזיז אף כי לעכב, בידו שאין הזו מההלכה מוכיחים יש

היזק משום אלא עליו לעכב יכול אינו חבירו חצר לתוך בולט

יז)ראיה קע, סי' ח"ו יצחק .(מנחת

התוספות כתבו כך: על להקשות יש לכאורה ב)אך יב, (ב"ב

אין להשכרה מיועד שאינו ריק בית אדם של ברשותו שאם

למנוע יכול שאדם הרי שם, לגור לאחר לאפשר לכפותו

הפסד! מכך לו נגרם כשלא אף ברשותו מלהשתמש

המרדכי דברי לפי ליישב טז)ויש סי' סברת(ב"ק שביאר
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וזכה‡. הּמּתנה את והּוא2המקּבל לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
בּה' רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר מקּבלּה'3ׁשֹותק 'איני אֹו ,4, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבטלה' היא 'הרי ּבּה'5אֹו לי נראה זה 'מּום ׁשאמר אֹו ,6- ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום אמר ּכ7לא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר בּה' רֹוצה 'איני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי ּבּה; זכה - ּבּה הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוכל

אבל ּבּה. המקּבל,8ׁשּזכה קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים.9וחֹוזרת לּבעלים ְְִִִֶֶַָָ

על10המזּכה·. ּבמּתנה ׁשהחזיקלחברֹו ּכיון - אחר ידי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הּקרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין ׁשּמׁש ּכגֹון אחר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָּבּה
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה ּבּקרקע, החזיק אֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלידֹו

אבל ּבֹו. לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו, -11הּמּתנה המקּבל ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
רצה אם העליֹונה: על אינֹו12ידֹו - רצה לא אם מקּבל; - ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּזכין אּלא13מקּבל. לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן הּוא ּוזכּות ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבפניו;
ּכרחֹו. ּבעל לאדם מּתנה נֹותנין אין - ְְְְְִִֵֶַַָָָָָירצה

ואחר14זּכה‚. ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ספק זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר צוח ׁשּׁשתק15ּכ זה אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רצה ּבֹו16ּכבר חזר וצוח ׁשחזר וזה מּפני17, ׁשּׁשתק אֹו ;18 ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכלּום לידֹו הּגיע לא הֹוכיח19ׁשעדין ׁשּצוח וזה על20, סֹופֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

אין21ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר קדם אם :לפיכ .22 ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רֹוצה 'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

ׁשּבארנּו ּכמֹו הפקירּה, הרי מן23ּבּה' ּולקחּה ׁשּקדם וזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּיד ּותפּׂשּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָההפקר
ׁשּמא מּידם; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
על סֹופֹו הֹוכיח רֹוצה' 'איני ׁשאמר וכיון זכה, לא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמקּבל
היא הראׁשֹונים ּבעלים ּוברׁשּות אֹותּה, קנה ולא ְְְְִִִִִִָָָָָָֹּתחּלתֹו,

עדין. ֲִֶֶַַקּימת
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

'זכה לֹו אמר אם לוי: ידי זּו24על אֹוּבמאה לׁשמעֹון', ז ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
ּבֹו25'ּתן לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זּוז אם26מאה אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

הֹול' לֹו עד27אמר ּבֹו לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זּוז מאה ְְֲִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

.‰לׁשמעֹון,28הל להֹוליכן עּמֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זּוז ּבמאה לוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נחלקו1) אם ודין רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה הזוכה ודין לידו, הגיעה שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר
בהיפך. שאומר או קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר הראוי.2)זה יהודה3)בקניין רב "אמר קלז: בתרא בבא בה". אפשי "אי

מעיקרא. שתק אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי הלה ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל מתנה"4)אמר "אינה היינו
אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות שהובאה כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס ורבינו שם. שבברייתא
שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם בכריתות הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא, בטלה בה,

הפקר. והם לעתיד אלא המתנה לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה ורבינו5)לא היא" "בטלה שם בגמרא
אמר לא היא", "בטילה סתם אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה להלן נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו

שם. משנה המגיד כתב וכן וכשאומר6)כלום. וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק ומכיוון מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
משנה). כסף (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה זה "מום לבטל7)עתה עבר, של לשונות אינן אלו שכל

להבא. של לשונות אלא למפרע, ממל.8)המתנה בר אבא רבי מסקנת קלח. בתרא דיבור9)בבא (שם התוספות פירוש לפי
כאן). במשנה.10)המתחיל יא: קלח.11)גיטין בתרא ולא12)בבא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש הסכים

במשנה.13)מחה. שם על14)גיטין מחלוקת ובה ידו, על המובאת וברייתא יצחק, בר נחמן רב של מימרא שם. בתרא בבא
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן החכמים בין זה התנאים,15)נושא בין הכריעו לא שם בתרא בבבא

להכריע. בה רצו שלא עובדא, הביאו (שם) הסכמה.16)ובחולין שפירושה שתיקה כל כמו זו שכתב17)ששתיקה כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא למחות.19)כדברי או לצווח מה על עדיין לו כששתק21)גילה.20)ואין אז שאף

לשלילה. הייתה בממון.22)דעתו ספק כל א.23)כדין פי24)בהלכה על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
ועוד. יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע זכו".25)שלא כאומר תנו האומר "כל יא: לעניין26)גיטין רק

להלן כמפורש לידו, שיגיע עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל כזכה", - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה,
שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות ו פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר אלא אינו זה כל אולם יא. הלכה

"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור יכול "אינו להולכה,27)רבינו שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
"ראובן לכתוב רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן (וראה ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן ולא
וכן ב) הלכה ולוה מלוה מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת אבל כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו עד בו כפר כשהנפקד פיקדון הקודמת28)בהחזרת להלכה המשך
שם בברייתא הדברים ומקור "הולך". לו כשאמר יד:והמדובר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יכול היה להשכירו מעוניין הבית בעל היה אם כך: התוספות

לעשות עומד אינו שלמעשה ואף השכירות דמי את להרוויח

לכפותו ואין שלו ממונית כזכות נחשבת המגורים זכות זאת,

רווח כל להפיק ביכולתו אין כאשר אך בחינם. לאחר להעניקה

יכול אינו ולכן לגביו ממון כשווה נחשב זה אין מהשימוש

מחברו רס"ב)למונעו ב"ב שיעורים .(קובץ

הטור דברי לפי כך על חולקים יש קנ"ד)אך אחד(ר"ס "שכל

יש שבנאוהו... כמו אלא כלל לשנות רשות לו אין החצר מבני

נחשב שאינו זיז לגבי הדבר שונה כן, ואם בו". לנהוג להם

בחצר השימוש או הבניה אפשרות את מעכב אינו כי כ'שינוי'

מקפידים אין כלל שבדרך ועוד להוציאו. יוכלו אף מכן ולאחר

במרפסת אך סדום", מידת על "כופין בכלל זה והרי קטן זיז על

לשנות אין בכך, להקפיד אדם בני ודרך וקבוע גדול דבר שהיא

היזק שאין במקום ו)אפילו פ"ד, שותפים חושן .(פתחי

דוקא היינו היזק, כשאין לעכב יכול שאינו הסוברים ואף

לו שיפריע כגון כלשהו נזק יגרם אם אך כלל, היזק כשאין

היה לא שכנים נזקי דיני שמצד אף על וכדומה, כביסה לתליית

לעכב יכול השכנים לכלל השייך בשטח זו, בטענה לעכב יכול

טענה שם)בכל חושן .(פתחי

ה'תשע"א שבט כ"ד קודש שבת פירות לעשות סרק אילני עתידין
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א)הגמרא כד, בתרא שיש(בבא שאול אבא של דעתו את מביאה

הרמב"ם וכתב אמה. חמישים העיר מן סרק אילן (בפירושלהרחיק

שאול.המשניות) כאבא שהלכה

טוב' יום ה'תוס' מ"ז)והקשה פ"ב הביא(שם לא מדוע כן, אם :

העיר מן אותו מרחיקים סרק שאילן ההלכה, את כאן הרמב"ם

אמה? חמישים

יוסף' ה'נמוקי כתב שם)אמנם, מן(ב"ב אילן הרחקת שדיני

ובארץ ישראל, בארץ אלא לארץ בחוצה נוהגים אינם העיר

והם אדמתם, על יושבים כשישראל רק אלו דינים נוהגים ישראל

כלל הובאו לא ערוך' שב'שלחן הסיבה וזו למשיחא". "הלכתא

העיר מן האילן הרחקת קנה)דיני סי' חו"מ הרמב"ם,(בש"ע על אבל

דיניה כל את כתב ולכן לבוא, לעתיד הנוהגות הלכות גם מביא

של דינו את השמיט מדוע לתמוה: יש העיר, מן האילן הרחקת

סרק? אילן של הרחקתו לגבי שאול אבא

סופר' ה'חתם שם)ומתרץ :(ב"ב

לעתיד רק שינהגו ההלכות את בחיבורו מביא הרמב"ם אכן

את אך העיר, מן האילנות הרחקת דיני את כתב ולכן לבוא,

לא לבוא שלעתיד כיון מביא אינו סרק לאילן הנוגעת ההלכה

חז"ל כמאמר סרק, אילנות של מציאות כו,תהיה בחוקותי (רש"י

כהנים) תורת בשם לעשותד, לבוא לעתיד סרק אילני עתידים

פירות!

אגרות קודש

 ב"ה  כ"א שבט תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו פ"נ, בו כותב אודות דבורו בביהכ"נ בתוכן יום ההילולא ובעל ההילולא 

שעשה גם סיום, ושואל אם כדאי לעשות סיום ברבים, כיון שעי"ז נתפרסם שלמד המסכת,

ואיני רואה בזה אפילו מקום לשאלה, כי מה רבותא הוא שלמד מסכת אחת במשך השנה לאחרי 

החינוך שקבל ולאחרי שהשגחה עליונה זיכתה אותו והעמידתו בקרן אורה לימוד עם תלמידים תו"ת וכו' 

ולא עוד אפילו הי' המדובר באיש שכזה שלימוד מסכת רבותא הוא במדריגתו בכל זה יש לעשות סיום 

מסכת ברבים ולזכות גם את הרבים בשמחה זו, וזכות הרבים מסייע את המסיים שלא לבד שלא יגרע עי"ז 

בעניניו הרוחנים אלא אדרבה עוד יתוסף, וק"ל.

ובמה שכותב אודות אמירת קדיש דרבנן, הנה בכלל אין בזה הגבלות וכאו"א יכול לאומרו, אבל 

אותו המעורר השאלה, הנה מהיות טוב אל תקרי וכו' יש לברר שהאב שי' ואם תי' שלו לא יקפידו בזה.

אינו מזכיר מהחלטות הטובות בקשר עם יום ההילולא, והרי נצטוינו להוסיף בעניני תורה ומצות, 

ובפרט במקום שיש לזכות את הרבים, ובהנוגע אליו ביחוד - לזכות את זוגתו בניו ובנותיו - שיחיו - כמובן 

באותיות המתאימות למעמדם ומצבם - ובדרכי נועם דוקא, ובפרט שעי"ז מצליחים יותר.
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וזכה‡. הּמּתנה את והּוא2המקּבל לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
בּה' רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר מקּבלּה'3ׁשֹותק 'איני אֹו ,4, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבטלה' היא 'הרי ּבּה'5אֹו לי נראה זה 'מּום ׁשאמר אֹו ,6- ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום אמר ּכ7לא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר בּה' רֹוצה 'איני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי ּבּה; זכה - ּבּה הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוכל

אבל ּבּה. המקּבל,8ׁשּזכה קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים.9וחֹוזרת לּבעלים ְְִִִֶֶַָָ

על10המזּכה·. ּבמּתנה ׁשהחזיקלחברֹו ּכיון - אחר ידי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הּקרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין ׁשּמׁש ּכגֹון אחר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָּבּה
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה ּבּקרקע, החזיק אֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלידֹו

אבל ּבֹו. לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו, -11הּמּתנה המקּבל ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
רצה אם העליֹונה: על אינֹו12ידֹו - רצה לא אם מקּבל; - ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּזכין אּלא13מקּבל. לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן הּוא ּוזכּות ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבפניו;
ּכרחֹו. ּבעל לאדם מּתנה נֹותנין אין - ְְְְְִִֵֶַַָָָָָירצה

ואחר14זּכה‚. ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ספק זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר צוח ׁשּׁשתק15ּכ זה אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רצה ּבֹו16ּכבר חזר וצוח ׁשחזר וזה מּפני17, ׁשּׁשתק אֹו ;18 ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכלּום לידֹו הּגיע לא הֹוכיח19ׁשעדין ׁשּצוח וזה על20, סֹופֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

אין21ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר קדם אם :לפיכ .22 ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רֹוצה 'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין

ׁשּבארנּו ּכמֹו הפקירּה, הרי מן23ּבּה' ּולקחּה ׁשּקדם וזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּיד ּותפּׂשּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָההפקר
ׁשּמא מּידם; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
על סֹופֹו הֹוכיח רֹוצה' 'איני ׁשאמר וכיון זכה, לא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמקּבל
היא הראׁשֹונים ּבעלים ּוברׁשּות אֹותּה, קנה ולא ְְְְִִִִִִָָָָָָֹּתחּלתֹו,

עדין. ֲִֶֶַַקּימת
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

'זכה לֹו אמר אם לוי: ידי זּו24על אֹוּבמאה לׁשמעֹון', ז ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
ּבֹו25'ּתן לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זּוז אם26מאה אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

הֹול' לֹו עד27אמר ּבֹו לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זּוז מאה ְְֲִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

.‰לׁשמעֹון,28הל להֹוליכן עּמֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זּוז ּבמאה לוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
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נחלקו1) אם ודין רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה הזוכה ודין לידו, הגיעה שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר
בהיפך. שאומר או קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר הראוי.2)זה יהודה3)בקניין רב "אמר קלז: בתרא בבא בה". אפשי "אי

מעיקרא. שתק אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי הלה ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל מתנה"4)אמר "אינה היינו
אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות שהובאה כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס ורבינו שם. שבברייתא
שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם בכריתות הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא, בטלה בה,

הפקר. והם לעתיד אלא המתנה לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה ורבינו5)לא היא" "בטלה שם בגמרא
אמר לא היא", "בטילה סתם אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה להלן נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו

שם. משנה המגיד כתב וכן וכשאומר6)כלום. וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק ומכיוון מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
משנה). כסף (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה זה "מום לבטל7)עתה עבר, של לשונות אינן אלו שכל

להבא. של לשונות אלא למפרע, ממל.8)המתנה בר אבא רבי מסקנת קלח. בתרא דיבור9)בבא (שם התוספות פירוש לפי
כאן). במשנה.10)המתחיל יא: קלח.11)גיטין בתרא ולא12)בבא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש הסכים

במשנה.13)מחה. שם על14)גיטין מחלוקת ובה ידו, על המובאת וברייתא יצחק, בר נחמן רב של מימרא שם. בתרא בבא
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן החכמים בין זה התנאים,15)נושא בין הכריעו לא שם בתרא בבבא

להכריע. בה רצו שלא עובדא, הביאו (שם) הסכמה.16)ובחולין שפירושה שתיקה כל כמו זו שכתב17)ששתיקה כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא למחות.19)כדברי או לצווח מה על עדיין לו כששתק21)גילה.20)ואין אז שאף

לשלילה. הייתה בממון.22)דעתו ספק כל א.23)כדין פי24)בהלכה על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
ועוד. יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע זכו".25)שלא כאומר תנו האומר "כל יא: לעניין26)גיטין רק

להלן כמפורש לידו, שיגיע עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל כזכה", - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה,
שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות ו פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר אלא אינו זה כל אולם יא. הלכה

"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור יכול "אינו להולכה,27)רבינו שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
"ראובן לכתוב רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן (וראה ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן ולא
וכן ב) הלכה ולוה מלוה מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת אבל כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו עד בו כפר כשהנפקד פיקדון הקודמת28)בהחזרת להלכה המשך
שם בברייתא הדברים ומקור "הולך". לו כשאמר יד:והמדובר



dpzneפח dikf zekld - hay g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבצּדּה ּׂשדי66עֹומד לי זכתה ארּבע67ויאמר: וכן 69אּמֹות68. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבצּדן עֹומד ׁשהּוא אדם לֹו70ׁשל ּבסמטא71קֹונין ּבצּדי72, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

הרּבים ּבעלים73רׁשּות לּה ׁשאין ּבחצר ּברׁשּות74אֹו אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
חברֹו75הרּבים ּבּׂשדה לידֹו.76אֹו מּתנה ׁשּיּגיע עד זֹוכה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
חצרּה77ּוקטּנה לּה הּקטן78ּתזּכה אבל ׁשּלּה; אּמֹות 79וארּבע ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אחר. לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
.Èּדברים81ּכגט80הּמּתנה למסר יכֹול אדם ׁשאין .לׁשליח82, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיצד?
ּכלּום זה אין - לפלֹוני ויּתנּוה מּתנה אמרּו83ּבׁשטר ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

אמר אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן - לפלֹוני ּותנּוהּו מּתנה ּבׁשטר וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיכֹולין

.84ּבגט ְֵ
.‡Èנתּתי85הּכֹותב' אֹו86ּבׁשטר לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

'נתּתיה ּבּה87ׁשּכתב זֹוכה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו לֹו', ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבל לידֹו. הּׁשטר 'אּתנּנה88ּכׁשּיּגיע ּבׁשטר ּכתב לֹו',89אם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

המקּבל זכה לא - העדים עליו ׁשהעידּו ּפי על עד90אף , ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים 91ׁשּיאמר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
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לעמוד66) צריך אם המפרשים בין מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק משנה במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז
מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו בצד שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם לעמוד שאפשר או השדה בתוך

משנה). (מגיד פפא כרב פוסקים ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון התירוץ כפי אלא שבחצר67)יא: רבינו דעת
וכו'". שדי לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה שאמרו כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת שאינה

דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב מימרא68)וכן י. מציעא בבא
במתנה. וגם במציאה גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא, כהן אבא משום לקיש ריש של69)של קומה שיעור

ורגליים. ידיים בפישוט אמות,70)אדם בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם צריך משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף
שאינה בחצר שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך אין
לה]. קרוב שעומד כיוון אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע בתוך אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת,

ט).71) הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים יריבו שלא כדי היא חכמים רשות72)תקנת של זווית קרן או צדדי, רחוב
רבים". דחקי "לא שבסימטא י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם). משנה (מגיד לא73)הרבים שם וגם שם. גמרא

לא:). (כתובות רבים הרי"ף.74)שכיחי גירסת ולפי פפא, רב תשובת דחקי75)שם, דקא הרבים "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא פפא.76)רבים לרב שלפני77)שם, זו או הכול, ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי ליתר78)האחרונה, גם מזה ולומדים גט. לעניין כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה

בקטן. כן שאין מה ומתנה, מציאה כגון כשליחות,79)השטחים, נחשבת להיות יכולה אינה וגם כיד, אצלו נחשבת אינה שהחצר
ממש לשליח חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה הרי ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן. שליחות שאין
סימן החושן וקצות יב הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת (וראה הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה

יא). קטן סעיף ואביי.80)רמג כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. ו.81)גיטין הלכה גירושין מהלכות ב פרק שהשליח82)וראה
מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים אפילו83)יאמר סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

פי על שאף לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין בהלכות וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
בלחם וראה אמרו" מ"אומר עדיף זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו ביתֿדין אותם שעשה ונראה שלושה שהם
להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם חתמו אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה גירושין מהלכות ב פרק משנה
מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה, היא הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו פי על ואף תנו"
כלום, עשו לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו לא שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר למה
דברי תוך אל הנ"ל הראב"ד מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל אלו מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי
ביתֿדין שעשאם הדבר שברור אומרים תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין "והוא משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה,
נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה שליח ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו הם אם מועיל ולא

הבאה]. בהערה להלן וראה כנ"ל. גיטי84)לשליח, במשנה ויתנו".שם יכתבו אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו: ן
"כתבו שבאומר הוא וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו מפורש אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף
כתבו אם מועיל לא אמרו", ב"אומר שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב לסופר לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו
לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות, מקום ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו ואילו כנ"ל, בעצמם, וחתמו
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים אינם זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות יכולים - מעשה
ואינם ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר, לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
שיכתבו כוונתו אלא ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות יכולים שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים

שמח]. באור וראה "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום שם, גיטין במשנה מפורש וכן מ:85)בעצמם. גיטין
עבר.86)בברייתא. רמה,87)לשון סימן (סמ"ע עבר מלשון שניהם - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף. גירסת זוהי

הווה. לשון והוא "נתונה", שם: ובגמרא א). קטן (שם).88)סעיף מאיר כרבי ולא עתיד.89)כחכמים כאן90)לשון שאין
לתת. הבטחה אלא צריך91)נתינה מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן אם שרק לו", "אתננה הלשון אפילו

כשנותן עתה מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם אבל "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה - המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים

dpzne dikf zekld - hay g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לראּובן יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון מת29ּובּקׁש ׁשמעֹון30. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹ
לראּובן יחזיר - ראּובן ליֹורׁשיו31ּבחּיי ראּובן32אֹו מת . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָ

ליֹורׁשיו אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ׁשמעֹון ׁשּמצוה33ּבחּיי ;34 ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבריא והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ּדברי ,35לקּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עדין ׁשליח ׁשל ּבידֹו הּמאה .36ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו ּבמּתנה זֹוכה אדם 37אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

אּׁשה ואחד איׁש ואחד ּדעת. איׁש38ּובן אׁשת ואפּלּו ,39, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
וׁשפחה ראּוי40ועבד ואין הֹואיל זֹוכה; אינֹו העּכּו"ם אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

לעֹולם ליּׂשראל41לׁשליחּות זֹוכה אינֹו ּכ ׁשאין42, ּוכׁשם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
לעּכּו"ם ׁשליח נעּׂשה לעּכּו"ם43יּׂשראל זֹוכה אינֹו ּכ ,44. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

.Êצרֹור45קטן לֹו ונֹוטלֹו47וזֹורקֹו46ׁשּנֹותנין אגֹוז ,48- ְְְְְְֱִֶָָ

לעצמֹו ּפחֹות49זֹוכה לאחרים; זֹוכה ואינֹו לא50, - מּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לֹו לא זֹוכה אינֹו הּׁשֹוטה וכן לאחרים. ולא לעצמֹו 51זכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
זכה - ּדעת ּבן ידי על לׁשֹוטה והמזּכה לאחרים. .52ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

זֹוכה החרׁש ּבהלכֹות54לעצמֹו53אבל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
.55ּגזלה ְֵָ

.Áאחד56זכין יֹום ּבן אפּלּו ּולגדֹול57לקטן ּבפניו58, ּבין ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָ
ּבפניו ׁשּלא וחצרֹו59ּבין מּדעּתֹו.60. ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לחצרֹו הּמּתנה ׁשהּגיע ּכיון ׁשם, עֹומד ׁשאינֹו ּפי על 61אף ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אחר ּבּה זכה ּכאּלּו -62. ְִֵַָָָ

.Ëאמּורים ּדברים הּמׁשּתּמרת63ּבּמה ּבחצר אבל64? ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמרת ׁשאינּה ׁשּיהיה65ּבחצר עד - וחרּבתֹו ּׂשדהּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המקבל.29) בשביל השליח זכה ולא כזכי, לאו הולך שם.30)שהרי התכוון31)ברייתא והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,
ליורשיו. ולא לשמעון שמעון.32)רק מיתת אחרי ראובן מת אם ראובן שמעון,33)של בהם זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

לג). קטן סעיף קכה סימן וש"ך שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו המת", דברי לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני
מאיר.34) רבי בשם ברייתא שם יב.35)גיטין הלכה י פרק להלן ראה מרע שכיב ובדין שם. פפא רב החזיר36)כדברי שלא

המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים ובידו זה של בחייו לראובן
בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני בהגהות כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד נמסר אם אלא

רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו יצחק.37)מרע רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: כידו",40)עירובין שידן מפני הכנענים, ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

מהלכות א בפרק וראה לאחרים. לזכות הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים, לזכות יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי
כ. הלכה אבל41)עירובין לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא: מציעא בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא

שליחות. לו יש אחר שליחות.42)לעניין מטעם היא אחרונה.43)שזכייה בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
סופרים.44) מדברי לגוי זוכה שישראל שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא רבא.45)מסקנת של מימרא סה. אבן.46)גיטין
הרע.47) מן לברוח הוא יודע בטוב.48)הרי לבחור שיודע כאן49)הרי משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן

י"ז (פרק שלום דרכי משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה אבל שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
יב). הלכה גזילה מהלכות51)שם.50)מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי מפני ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן (קצות לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה הדבר ומקור יב). הלכה גזילה
שנתינת כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח מדובר ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא מסוגיית שהביאו
במקח וחרש בקטן חכמים תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה מהלכות כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
שלא ושוטה במתנה. התורה מן קניין להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות כ"ט (פרק חייהם כדי משום וממכר

חרש]. לגבי להלן וראה במתנה, לא ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר, במקח קניין חכמים בו שוודאי52)תקנו
זכתה שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל). קטן סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן גרוע אינו
שזכין עב. מציעא בבבא שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
ואף יתרפא, אם יודע מי שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי זכין ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן

ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא ממילא יהיה לא זה יתרפא מפני53)אם במציאה כאמור, והיינו,
התורה. מן ובמתנה שלום, פרק54)דרכי (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו מקח שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

שוטה בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא במתנה התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה מהלכות כ"ט
שם החושן בקצות ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו יש חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו לאחרים לזכות אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן אינו55)סעיף שחרש ד, הלכה יז פרק
משנה). ולחם עוז מגדל ועיין הקודמת. ההערה (ראה לאחרים במשנה,56)מקנה קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,

שם מציעא בבבא מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה הספרים וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי בכמה הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות ליה דלית גב על אף - "קטן שגרסו

שם. מציעא למעלה57)לבבא וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין לעולם בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
י]. הלכה מכירה מהלכות כ"ב אליעזר.58)פרק רבי לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע. רבי לפי במשנה קנו: שם

ב.59) הלכה למעלה וראה יא: בגיטין חנינא.60)משנה בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא ראה61)בבא חצרו, לאוויר או
ג. הלכה גירושין מהלכות ה י:).62)בפרק מציעא (בבא היא שליחות מטעם שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה משנה64)שחצרו (כסף ידו על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא. שם
הר"ן). (שם).65)בשם לשליח דומה אינו שאז
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ּבצּדּה ּׂשדי66עֹומד לי זכתה ארּבע67ויאמר: וכן 69אּמֹות68. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבצּדן עֹומד ׁשהּוא אדם לֹו70ׁשל ּבסמטא71קֹונין ּבצּדי72, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

הרּבים ּבעלים73רׁשּות לּה ׁשאין ּבחצר ּברׁשּות74אֹו אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
חברֹו75הרּבים ּבּׂשדה לידֹו.76אֹו מּתנה ׁשּיּגיע עד זֹוכה אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
חצרּה77ּוקטּנה לּה הּקטן78ּתזּכה אבל ׁשּלּה; אּמֹות 79וארּבע ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אחר. לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאינֹו
.Èּדברים81ּכגט80הּמּתנה למסר יכֹול אדם ׁשאין .לׁשליח82, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיצד?
ּכלּום זה אין - לפלֹוני ויּתנּוה מּתנה אמרּו83ּבׁשטר ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

אמר אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן - לפלֹוני ּותנּוהּו מּתנה ּבׁשטר וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיכֹולין

.84ּבגט ְֵ
.‡Èנתּתי85הּכֹותב' אֹו86ּבׁשטר לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

'נתּתיה ּבּה87ׁשּכתב זֹוכה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו לֹו', ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבל לידֹו. הּׁשטר 'אּתנּנה88ּכׁשּיּגיע ּבׁשטר ּכתב לֹו',89אם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

המקּבל זכה לא - העדים עליו ׁשהעידּו ּפי על עד90אף , ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים 91ׁשּיאמר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעמוד66) צריך אם המפרשים בין מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק משנה במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז
מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו בצד שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם לעמוד שאפשר או השדה בתוך

משנה). (מגיד פפא כרב פוסקים ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון התירוץ כפי אלא שבחצר67)יא: רבינו דעת
וכו'". שדי לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה שאמרו כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת שאינה

דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב מימרא68)וכן י. מציעא בבא
במתנה. וגם במציאה גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא, כהן אבא משום לקיש ריש של69)של קומה שיעור

ורגליים. ידיים בפישוט אמות,70)אדם בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם צריך משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף
שאינה בחצר שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך אין
לה]. קרוב שעומד כיוון אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע בתוך אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת,

ט).71) הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים יריבו שלא כדי היא חכמים רשות72)תקנת של זווית קרן או צדדי, רחוב
רבים". דחקי "לא שבסימטא י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם). משנה (מגיד לא73)הרבים שם וגם שם. גמרא

לא:). (כתובות רבים הרי"ף.74)שכיחי גירסת ולפי פפא, רב תשובת דחקי75)שם, דקא הרבים "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא פפא.76)רבים לרב שלפני77)שם, זו או הכול, ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי ליתר78)האחרונה, גם מזה ולומדים גט. לעניין כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה

בקטן. כן שאין מה ומתנה, מציאה כגון כשליחות,79)השטחים, נחשבת להיות יכולה אינה וגם כיד, אצלו נחשבת אינה שהחצר
ממש לשליח חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה הרי ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן. שליחות שאין
סימן החושן וקצות יב הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת (וראה הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה

יא). קטן סעיף ואביי.80)רמג כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. ו.81)גיטין הלכה גירושין מהלכות ב פרק שהשליח82)וראה
מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים אפילו83)יאמר סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

פי על שאף לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין בהלכות וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
בלחם וראה אמרו" מ"אומר עדיף זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו ביתֿדין אותם שעשה ונראה שלושה שהם
להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם חתמו אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה גירושין מהלכות ב פרק משנה
מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה, היא הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו פי על ואף תנו"
כלום, עשו לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו לא שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר למה
דברי תוך אל הנ"ל הראב"ד מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל אלו מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי
ביתֿדין שעשאם הדבר שברור אומרים תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין "והוא משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה,
נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה שליח ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו הם אם מועיל ולא

הבאה]. בהערה להלן וראה כנ"ל. גיטי84)לשליח, במשנה ויתנו".שם יכתבו אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו: ן
"כתבו שבאומר הוא וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו מפורש אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף
כתבו אם מועיל לא אמרו", ב"אומר שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב לסופר לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו
לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות, מקום ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו ואילו כנ"ל, בעצמם, וחתמו
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים אינם זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות יכולים - מעשה
ואינם ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר, לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
שיכתבו כוונתו אלא ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות יכולים שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים

שמח]. באור וראה "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום שם, גיטין במשנה מפורש וכן מ:85)בעצמם. גיטין
עבר.86)בברייתא. רמה,87)לשון סימן (סמ"ע עבר מלשון שניהם - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף. גירסת זוהי

הווה. לשון והוא "נתונה", שם: ובגמרא א). קטן (שם).88)סעיף מאיר כרבי ולא עתיד.89)כחכמים כאן90)לשון שאין
לתת. הבטחה אלא צריך91)נתינה מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן אם שרק לו", "אתננה הלשון אפילו

כשנותן עתה מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם אבל "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה - המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים
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ּׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתם ּכל לּדּינים: מסּור הּדבר הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יעמידּו. - ּבידֹו ְְִַָזֹו

.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׂשדה
מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקנין
קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

ִָהראׁשֹון.
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין
ּבּטל לא - מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
מּתנתֹו אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר גמּורה, גלּויה מּתנה ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלאחר
היה לא - קּים ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקּימת;
ּבין ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָנֹותן

קּימת. מּתנתֹו - ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָקרקע
ׁשהיה·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן

הּמּטל קטן ּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבריא
ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹּבעריסה
אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו. ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם לֹו. נׁשמעין אחיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְְִִֵַַַַָָָָּבמּטלטלין
אם‚. אבל הּבנים; ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף הּיֹורׁשין, ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאחד

מּת - קּימת.ּכלּום נתֹו ְְֶֶַַָ
מרע,„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

על אּפֹוטרֹוּפא אּלא עּׂשאּה לא - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאף
אֹו אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיֹורׁשיו.
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשין. ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחיו

לּה. ׁשּכתב ּכל קנתה - ְְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנּׂשּואה; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

- ּכלּום ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף לגרּוׁשה, אֹו ארּוסה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת. ּומּתנתֹו אדם, ּבני ּכׁשאר היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

.Âקנה האחר זה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, הּנכסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. ׁשאר על מּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס -ְְִֶַַָָָ
.Êקנה האחר זה - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן

מחצה. על אּפֹוטרֹוּפא ואׁשּתֹו ְְְֱֱִֶֶַַָָָמחצה,
.Áאּבדה - ּבמּתנה ּבעלּה נכסי ּכל ׁשּקנתה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּכל והלכּו עליו, חֹוב ׁשטר יצא אם ,לפיכ ותּקרע. ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָֻּכתּבתּה,
ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ּבחֹובֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּנכסים
ׁשּבהנאה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ּבכתּבתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּתּקח
זכּות ּכל אּבדה נכסיו ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּבאה

זֹו. מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה ְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה מחתה, ולא הּבנים ּבין ׁשּתף אֹותּה ועּׂשה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסיו אבל ּכלּום; אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה. מהן נֹוטלת - אּלּו אחר לֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיבֹואּו
.Èקרקע לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו ּבלבד, מּטלטלין עּמהן לּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכתב

ׁשאפּלּו היא, הּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
ּׁשּׁשּיר מּמה אֹומרת: היא ׁשהרי ׁשהּוא. ּכל מּטלטלים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיר
נכסים לׁשאר ּתרד ּׁשּׁשּיר למה ׁשּתרד ּומּתֹו גֹובה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאני

ְְִֹותטרף.
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

מחלק ּכתּבתּה ּתגּבה זֹו הרי - אביו ּבחּיי הּבנים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
מהן. מּלטרף אּלא ּכתּבתּה אּבדה ׁשּלא ׁשּמת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻזה

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה ׁשּמת אֹו ונתּגרׁשה נּׂשאת, ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה. יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּבעלּה
את מּתנה המקּבל קנה - ּבעלּה ּבחּיי היא מתה אם ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה - ׁשּנתּגרׁשה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה מּׁשּתבטל נכסיהם, ּכל הּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים לּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסים
ּבפ מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ּכלּפרֹות; להחזיר מנת על רּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו הּמּתנה, זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי - ּפלֹוני חּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָימי
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגילוי1) נקנין שהן הדברים ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן כוונת שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר
אחר והנמשך ביניהם, העניין נגמר ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת

זה.

dpzne dikf zekld - hay g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין לֹו; הּמּתנה92ונֹותנין ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה המקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו93לידֹו ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו ,94. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.·Èלא95האֹומר' אֹומר והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

לי' חֹוׁשׁשין96נתן אחר97- ידי על לֹו זּכה אם98ׁשּמא אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו' ונתּתי 'ּכתבּתי נתן99אמר ולא ּכתב 'לא אֹומר והּוא , ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹ

ּדין ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם 100לי': ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבן ואם ּׂשדהּו; ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, עדים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכמאה
אֹומר והּוא זֹו', ּׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי

הּוא היא הּדבר .101ׁשּיּודע ִֵֶַַַָָָ
.‚Èמּתנה אינּה ידי ׁשּתחת זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל

ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס ּכרחי ּבעל אּלא קּבלּתיה ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה

קּימין ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבטעּות, ונׁשּבע102אֹו ; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
הּסת ׁשבּועת זה לבעליה.103על ותחזר , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

.„Èׁשּלא' ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען
'אּתה104מּדעּתי אֹומר וזה ,'ּביד היא 'ּגזּולה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נׁשּבע - לי' ונפטר.105נתּת הּסת ׁשבּועת המקּבל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
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גלּויה‡. ׁשּתהיה צרי חֹולה, ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן
ּכלּום; אינּה - לֹו ּותנּו ּבּסתר ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
אחר וימּכר ׁשּיחזר אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי מערים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזה

ִֵֶׁשּיּתן.
לנּו·. ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

גלּויה מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּפלֹוני

מּתנה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומפרסמת,
המקּבל. זכה ולא היא, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻמסּתרת

מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ּׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב
היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי, ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה. האחרֹון - סתם מּתנה ְֲֶַַָָָָָָָאּלא
הּמּתנה„. - נתן ּכ ואחר מֹודעה ׁשהּמֹוסר ּבארנּו, ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכבר

אּלא ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין אנס. זה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה,
- ּבּה רֹוצה ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה הֹואיל הּנֹותן; ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ׁשאין מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּתנתֹו
ונמצאת גלּויה מּתנה ׁשּנתנּה אפּלּו זֹו, מּתנה לּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדעּתֹו
ּבטלֹות: הּמּתנֹות ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנתנּה
ׁשהּדבר מּפני - והּׁשנּיה מסּתרת; ׁשהיא מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹונה
ּכמֹו ׁשּנמצאה הּמּתנה זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹוכיח

לּה. ָָָמֹודעה
נּׂשאת‰. איני לֹו: אמרה אּׁשה. לּׂשא ׁשרצה ּבאחד, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעּׂשה

על וצוח הּגדֹול ּבנֹו ׁשמע .נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
נכסי ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו לכּו לעדים: אמר ריקן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּמּניחֹו
מעּׂשה ּובא ּונּׂשאּה. נכסיו ּכל לּה ּכתב ּכ ואחר ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבמּתנה.

ק לא והאּׁשה קנה לא הּבן ואמרּו: חכמים, ׁשהרילפני נתה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ
דעּתֹו גּלה ׁשהרי הּוא, ּבּדבר ּוכאנּוס לּה, ּכתב ּברצֹונֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמּתנה

אּלּו. ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמסּתרת.
.Âּׂשדה על ּכתּובין והן אחד, ּביֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם ּבמּתנה: ּבין ּבמכר ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחת,
ׁשעֹות לכּתב הּמקֹום ּדר אין ואם זכה; הּקֹודם ּכל - ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשעֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנותן92) כיוון זו ולשעה לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל שאין אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
משנה). (כסף "אתננה" וראה93)בלשון לידו. שיגיע עד זכה ולא כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק [ראה
שם]. וברי"ף ט: גיטין ב.94)ברש"י הלכה הברייתא.95)למעלה המשך אלא96)שם, במתנה רוצה כשהמקבל המדובר,

ז). קטן סעיף רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת המתחיל97)שמספר דיבור שם (תוספות וודאי אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים שאין והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא התוספתא לשון וכן חיישינן).
גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר", "דאיכא לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט חושן בשולחןֿערוך

"שמא". המלה פירוש זהו ולאמת98)ולכאורה, שביניהם הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך כלל. זה על ידע לא וזה
שניהם. דברי בזה.99)את לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו שהוא מדגיש שהנותן המקבל100)היינו, הוא

בשם משנה (מגיד נתן שכבר סבור שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה שהנותן לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא
זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם מפרשים, ויש התוספות).

שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של הודאתו את101)לבין זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
שם). (גיטין הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן שלפנינו):102)המתנה נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין

דבריו - מתנה אינה רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע היא בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
א. הלכה למעלה וראה אצל103)קיימן". שבועה מצינו לא ואמנם רוח", "רעיון הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד

המקבל של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה אך לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי הדין, בעל הודאת
את לגבות פירוצים על ואף ז. סעיף רמה בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו להישבע צריך ולפיכך מהשדה, חובם

כאן, - בעדים אלא נאמן אינו אחרים של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב ב הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק
משנה). (לחם הנותן של ברשותו ושנשארו במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן, של הנכסים שהיו שלא104)שידוע

לו105)מרצוני. כשיש ובקרקעות, א, הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין כיוון בכול, כופר כל כדין
א. הלכה שם י"א פרק ועיין שנים, שלוש הנמשך1)חזקת וכל מסותרת, תהיה שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

הנמשך. וכל במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת שדה על שטרות שתי ודין זה, אחר



צי dpzne dikf zekld - hay g"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתם ּכל לּדּינים: מסּור הּדבר הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יעמידּו. - ּבידֹו ְְִַָזֹו

.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה
מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׂשדה
מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקנין
קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

ִָהראׁשֹון.
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין
ּבּטל לא - מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

ׁשּׁשי 1ּפרק
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סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
מּתנתֹו אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר גמּורה, גלּויה מּתנה ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלאחר
היה לא - קּים ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקּימת;
ּבין ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָנֹותן

קּימת. מּתנתֹו - ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָקרקע
ׁשהיה·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן

הּמּטל קטן ּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבריא
ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹּבעריסה
אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו. ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם לֹו. נׁשמעין אחיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְְִִֵַַַַָָָָּבמּטלטלין
אם‚. אבל הּבנים; ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף הּיֹורׁשין, ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאחד

מּת - קּימת.ּכלּום נתֹו ְְֶֶַַָ
מרע,„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

על אּפֹוטרֹוּפא אּלא עּׂשאּה לא - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאף
אֹו אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיֹורׁשיו.
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשין. ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחיו

לּה. ׁשּכתב ּכל קנתה - ְְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנּׂשּואה; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

- ּכלּום ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף לגרּוׁשה, אֹו ארּוסה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת. ּומּתנתֹו אדם, ּבני ּכׁשאר היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

.Âקנה האחר זה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, הּנכסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. ׁשאר על מּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס -ְְִֶַַָָָ
.Êקנה האחר זה - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן

מחצה. על אּפֹוטרֹוּפא ואׁשּתֹו ְְְֱֱִֶֶַַָָָמחצה,
.Áאּבדה - ּבמּתנה ּבעלּה נכסי ּכל ׁשּקנתה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּכל והלכּו עליו, חֹוב ׁשטר יצא אם ,לפיכ ותּקרע. ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָֻּכתּבתּה,
ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ּבחֹובֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּנכסים
ׁשּבהנאה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ּבכתּבתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּתּקח
זכּות ּכל אּבדה נכסיו ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּבאה

זֹו. מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה ְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה מחתה, ולא הּבנים ּבין ׁשּתף אֹותּה ועּׂשה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסיו אבל ּכלּום; אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה. מהן נֹוטלת - אּלּו אחר לֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיבֹואּו
.Èקרקע לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו ּבלבד, מּטלטלין עּמהן לּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכתב

ׁשאפּלּו היא, הּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
ּׁשּׁשּיר מּמה אֹומרת: היא ׁשהרי ׁשהּוא. ּכל מּטלטלים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיר
נכסים לׁשאר ּתרד ּׁשּׁשּיר למה ׁשּתרד ּומּתֹו גֹובה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאני

ְְִֹותטרף.
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

מחלק ּכתּבתּה ּתגּבה זֹו הרי - אביו ּבחּיי הּבנים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
מהן. מּלטרף אּלא ּכתּבתּה אּבדה ׁשּלא ׁשּמת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻזה

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה ׁשּמת אֹו ונתּגרׁשה נּׂשאת, ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה. יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּבעלּה
את מּתנה המקּבל קנה - ּבעלּה ּבחּיי היא מתה אם ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה - ׁשּנתּגרׁשה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה מּׁשּתבטל נכסיהם, ּכל הּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים לּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסים
ּבפ מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ּכלּפרֹות; להחזיר מנת על רּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו הּמּתנה, זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי - ּפלֹוני חּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָימי
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בגילוי1) נקנין שהן הדברים ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן כוונת שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר
אחר והנמשך ביניהם, העניין נגמר ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת

זה.
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אֹו -12ּבצנעה, ּבפרהסיא וׁשמעֹון ּבצנעה, ראּובן ׁשעּׂשה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמ עֹוּׂשה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו; יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו

עּמי. ׁשעּׂשית ְִִִֶֶֶָָּכדר
ואכל‰. ׁשֹוׁשבינּות ׁשמעֹון לֹו וׁשלח אּׁשה, ׁשּנּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָראּובן

עּמֹו עצמן,13וׁשתה ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רצה ולא ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו; וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹּובא

טבלא14לבֹוא קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו ּבמקֹום15; , ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד אחד לקרֹות ּדרּכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין

ּכּלּה הּׁשֹוׁשבינּות לֹו להחזיר חּיב - ּבא ידע16ולא ׁשהרי ;17 ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ָּבא.
.Âמנּכין18לא - ּבּמדינה ראּובן ּׁשאכל19היה מה דמי לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשֹוׁשבינּות ׁשאר לֹו ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון אם20וׁשתה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
קראהּו ולא ּבּמדינה הֹודיעֹו21היה לא ויׁש22אֹו לֹו; מנּכין - ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּתרעמת עליו הֹודיעֹו.23לֹו ׁשּלא מּפני ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êנהגּו24וכּמה לֹו25מנּכין? ׁשלח אחד ּדינר אם ּבנּכּוי: ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשהרי26ׁשמעֹון ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו ּׁשאכל;27- מה ּדמי זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סלע עד הּדינר על יתר מחצה28ואם לֹו מנּכה -29. ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

Á.30וׁשעּור המׁשּלח ּדעת אֹומדין - ּולמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָמּסלע
מחצה לֹו מנּכה - חׁשּוב אדם אם צר31הּׁשֹוׁשבינּות: ואם ; ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

מה ׁשעּור אּלא לֹו מנּכה אינֹו - ּבהֹוצאתֹו ּומדקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעין
וׁשתה הּׁשאר.32ּׁשאכל לֹו ּומׁשּלם , ְְְֵֶַַַָָָָ

.Ëאֹו33מת אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ּבתֹו34ׁשמעֹון ּומת ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - הּמׁשּתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָימי
עּמֹו. ואּׂשמח ׁשֹוׁשביני לי ּתנּו להם: אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָּכלּום;

.Èעּמֹו35לפיכ ּׂשמח אם קרא36, אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר ְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבא ולא ּבּמדינה37לֹו היה ׁשּלא אֹו הֹודיעֹו38, ׁשּלא אֹו ,39- ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹ

ראּובן חּיב ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי וׁשלמּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
ּכּלּה אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות לא40להחזיר אם ּבנּכּוי אֹו , ְְְְְֲִִִִַַָָֹֻ

ּבּמדינה עּמֹו היה לא אֹו .41הֹודיעֹו ְִִִַָָָֹ
.‡Èימי42מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּנהגּו מקֹום ּכֹופיןהּמׁשּתה: - מּיֹורׁשין הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ
ּבנּכּוי להחזיר ראּובן אין43יֹורׁשי - נהגּו ׁשּלא ּומקֹום ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹ

ּכלּום. מׁשּלמין ְְְְִִַַהּיֹורׁשין
.·Èימי44מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון ׁשּנּׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבכל45הּמׁשּתה הּׁשֹוׁשבינּות ּומׁשּלמין יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ
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בברייתא.12) הוזכר לא זה השושבינות.13)אף כל לו מחזיר בוודאי השושבינות14)בזה כל לו שמחזיר ספק אין בזה גם
בא. ולא לו קרא שהרי כלום, לו מנכה הייתה15)ואינו רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס מכים שעליו חלק לוח

גירסה ולפנינו לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
כלל.16)אחרת]. ניכוי בלי אחד.17)כלומר, כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי המימרא18)על ראשית מתוך נלמד

לבוא. צריך במדינה היה אם שדווקא בגמרא.19)שם, שהרי20)שם לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת, עליו לו ואין
במדינה. היה אית21)לא תרעומת אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן: כתבֿיד כגירסת שם גרס שרבינו נראה

ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, מהרישא22)ליה". ונלמד ואחד. אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
הודיעו. שלא על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה - לבוא עליו היה טבלא קול שמע שאם בגמרא.23)שם שם

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר שושבינות.26)כך אחד,27)בתור דינר בעד חתן בסעודת אדם אוכל כרגיל
דינר. רק לו שלח יותר.28)אם בריווח אותו מאכילים ואין29)שאז המשלח, דעת אומדין אין קטן הוא שהסכום [ומכיוון

משנה]. לחם עיין עין, צר הוא שמא המשלח30)חוששין דעת "אומדין ביחד: קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו, שלח כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית נראה וכן כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן חשוב. אדם שהוא אף31)באופן
יותר להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם של מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול שמסכום

מקבל. שהוא למעלה,32)ממה כמבואר ומחצה דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על ואף יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
רבינו שכתב מה כעין בדיוק, מחשבין - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין אומדין שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה מכירה מהלכות יח בגמרא.33)בפרק קמד: דברי34)שם מתוך יוצא
השושבינות. את לדרוש אפשר המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.) (שם יוסף (שם).35)רב יוסף רב של מימרא

השושבינות.36) להחזיר נתחייב השושבינות.37)שכבר כל לו מחזיר זה שבמקרה ה הלכה למעלה לו38)כאמור שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בניכוי (שם).39)השושבינות לו מנכה בזה בא.40)שגם ולא לו שאינו41)כשקרא

עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם שובינות.42)חייב בעניין למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
להחזיר חייב ראובן אין שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו כשם בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם
אין הבעל מת שאם קידושין לעניין שם שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני לי תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני
שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו - עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות להחזיר חייבת האשה
וכן מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין להחזיר שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו ממה במנהג,

מיגאש. ר"י לו43)כתב מנכין במדינה ראובן היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם, אכל ולא היה לא אביהם שהרי
אצלו. שמעון ושתה שאכל מה שנתחייב44)דמי שכיוון הפשוטה, הסברה על ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה

רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה מפורש מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם היורשים חייבים - האב
אחרי ראובן כשמת הנ"ל באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין, מת שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא יוחנן

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה - אחר באופן שהרי המשתה, ימי (למעלה45)שבעת מת כך ואחר עימו ששמח כגון או
ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך ומת שמח לא שאם י). הלכה

dpzne dikf zekld - hay h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èלבני אּלּו יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
ספרים ּכגֹון לבנים, הראּוי ולּבנֹות. לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
מׁשי ּכלי ּכגֹון לבנֹות, והראּוי לּבנים; - מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּוכלי
לזכרים ראּויין היּו הּבנֹות. יּטלּום - זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּצבּועים
לביתֹו ּכלים המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקבֹות
ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסתם,
ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאמּדן
ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; נׁשי אֹותן יּטלּו - נּׂשּואֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹותיו

ַָׁשלח.
.ÂËוהּוא הּבית. קנה - ּבבית לבתּולה גדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
הּזה ּבּדבר חכמים ונגעּו הם, טעם להם ׁשאין ּכהלכה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ּׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום. לעצמֹו ּבּה ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהרי
על אף ּבית, ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא - אחד ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ
אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית ׁשּׁשּיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפי

קנה. לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
.ÊËאם וכן קנה. לא עלּיה קנה, ּבית - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד

ׁשני קנה. לא אכסדרה קנה, ּבית - ואכסדרה ּבית לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹיחד
ּבֹו. ׁשּנּׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבּתים

.ÊÈ,ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיה ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
אּתה ּכּמה ואמרּו: ּבּתֹו, ידי על וזה ּבנֹו ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופסק
!וכ ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנֹותן
עד זֹו ּבאמירה קֹונין ואין ּבאמירה. קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו
ׁשּיהיּו ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו - הּפֹוסק ׁשּכל נּׂשּואין; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשעת
מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותֹו; מצּויין ּפֹוסקין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹדבר

ּבהן. ׁשּיטרף עד ּכׁשטר אינן לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכתב,
.ÁÈּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו האּׁשה, את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

היא ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
גמּורה מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. להם ֲֵֶֶָָָׁשאין
.ËÈ.הּמעֹות חֹוזרין - טעּות קּדּוׁשי היּו ְְִִִֵַָָָואם
.Îׁשאין יֹודע אדם מּתנה. הּמעֹות - אחֹותֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

לׁשם ונתן גמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
ַָָמּתנה.

.‡Î,מּועטין ּבין מרּבין ּבין חמיו, לבית סבלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֻהּׁשֹולח
הּוא ׁשּמת ּבין אכל, ׁשּלא ּבין ארּוסין סעּדת ׁשם ׁשאכל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין

ּכּלן, הּסבלֹונֹות יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
והּמׁשקה. הּמאכל מן ְְֲִֶַַַַָחּוץ

.·Îּבבית ׁשם להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטים ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
מׁשּתּלמין;אב אינן - אבדּו אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם יה: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּדין; ּבבית אֹותם וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּבלבד. נֹוי דר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּדבר

.‚Îוהּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר - ּבּה היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹחזרה
דמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
חזרה אם ארּבעה, מׁשּתּלמת - ׁשּׁשה [ׁשוה] ּומׁשקה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמאכל
ּבּה. ּתחזר ׁשּלא לדעת אּלא זֹו מּתנה לּה נתן ׁשּלא ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּה;

.„Îאדם ּכל ׁשּיעּׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשים מעֹות יחּלק אֹו לרעיו, ויאכיל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻסעּדה
- ּבּה וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ועּׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹון, לאּבד לֹו גרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. - חברֹו ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל. נׁשּבע זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָהֹוציא,

ה'תשע"א שבט י"ט שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּׁשה2מנהג‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות, ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדעים הרעים אֹותן ּובאים ּבאׁשּתֹו, ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻההֹוצאה

הח עם וׁשֹותין ואֹוכלין לֹו הּמׁשּתהׁשּׁשלחּו ימי ּבׁשבעת תן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ׁשּמׁשּלחין3אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוׁשבינּות וׁשֹותין4נקראין ואֹוכלין הּמעֹות ׁשּׁשלחּו ואֹותם ; ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ
ׁשֹוׁשבינין. נקראים החתן ְְִִִִִֶָָָעם

ׁשּלא5הּׁשֹוׁשבינּות·. ידּועים, הּדברים גמּורה. מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבזה ויׁשּתה ׁשּיאכל ּבׁשביל דינרין עּׂשרה זה ולא6ׁשלח ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יחזר - אּׁשה הּוא יּׂשא ׁשאם היה, ׁשּבדעּתֹו מּפני אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלח
ולא אּׁשה זה נּׂשא אם ,לפיכ לֹו. ׁשּׁשלח ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹויׁשלח

ּבּדין ּתֹובעֹו זה הרי - הּׁשֹוׁשבינּות לֹו מּמּנּו.7החזיר ּומֹוציא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַ
הּוא‚. ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו יכֹול ּכיצד?8ואין . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבתּולה ׁשּנּׂשא ואחר9ראּובן ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
אלמנה ׁשמעֹון נּׂשא לֹו10ּכ להחזיר לתּבע יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבבתּולה, אּלא ל מחזיר איני לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשֹוׁשבינּות;
יכֹול אינֹו - אלמנה ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי. ׁשּנתּת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו

ּבתּולה. ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר ְְְְְֲִִֵַָָלתבעֹו
ׁשמעֹון11עּׂשה„. ועּׂשה ּובפרהסיא, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משפט1) ביניהם ויש - חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות ברוב מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו
בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת על אלא גמורה מתנה שאינן לפי ובגמרא2)ודין קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין

קמה: שם).3)שם מהמשנה טו, הלכה (להלן בלבד" במעות אלא שושבינות דיני נאמרו רשב"ם4)ש"לא וראה ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור קמה:5)שם שם וגמרא "בזוז6)משנה תימן: יד ובכתב "בזוז", אברבנאל: יד [בכתב
זוזא"]. "עד שם: בגמרא וראה שם.7)אחד". וברייתא כמו8)משנה מעולים, ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,

עימו "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. לומרשמפרש יכול בראשונה, עימו לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו יכול אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך". אעשה אחרת, אשה לכשתינשא לו

זו. בבא רבינו שהשמיט מרובה.9)עיון מועטת.10)ששמחתה בברייתא.11)ששמחתה שם
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אֹו -12ּבצנעה, ּבפרהסיא וׁשמעֹון ּבצנעה, ראּובן ׁשעּׂשה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמ עֹוּׂשה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו; יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו

עּמי. ׁשעּׂשית ְִִִֶֶֶָָּכדר
ואכל‰. ׁשֹוׁשבינּות ׁשמעֹון לֹו וׁשלח אּׁשה, ׁשּנּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָראּובן

עּמֹו עצמן,13וׁשתה ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רצה ולא ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו; וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹּובא

טבלא14לבֹוא קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו ּבמקֹום15; , ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד אחד לקרֹות ּדרּכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין

ּכּלּה הּׁשֹוׁשבינּות לֹו להחזיר חּיב - ּבא ידע16ולא ׁשהרי ;17 ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ָּבא.
.Âמנּכין18לא - ּבּמדינה ראּובן ּׁשאכל19היה מה דמי לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשֹוׁשבינּות ׁשאר לֹו ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון אם20וׁשתה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
קראהּו ולא ּבּמדינה הֹודיעֹו21היה לא ויׁש22אֹו לֹו; מנּכין - ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּתרעמת עליו הֹודיעֹו.23לֹו ׁשּלא מּפני ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êנהגּו24וכּמה לֹו25מנּכין? ׁשלח אחד ּדינר אם ּבנּכּוי: ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ׁשהרי26ׁשמעֹון ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו ּׁשאכל;27- מה ּדמי זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סלע עד הּדינר על יתר מחצה28ואם לֹו מנּכה -29. ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

Á.30וׁשעּור המׁשּלח ּדעת אֹומדין - ּולמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָמּסלע
מחצה לֹו מנּכה - חׁשּוב אדם אם צר31הּׁשֹוׁשבינּות: ואם ; ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

מה ׁשעּור אּלא לֹו מנּכה אינֹו - ּבהֹוצאתֹו ּומדקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעין
וׁשתה הּׁשאר.32ּׁשאכל לֹו ּומׁשּלם , ְְְֵֶַַַָָָָ

.Ëאֹו33מת אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ּבתֹו34ׁשמעֹון ּומת ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - הּמׁשּתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָימי
עּמֹו. ואּׂשמח ׁשֹוׁשביני לי ּתנּו להם: אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָּכלּום;

.Èעּמֹו35לפיכ ּׂשמח אם קרא36, אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר ְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבא ולא ּבּמדינה37לֹו היה ׁשּלא אֹו הֹודיעֹו38, ׁשּלא אֹו ,39- ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹ

ראּובן חּיב ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי וׁשלמּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
ּכּלּה אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות לא40להחזיר אם ּבנּכּוי אֹו , ְְְְְֲִִִִַַָָֹֻ

ּבּמדינה עּמֹו היה לא אֹו .41הֹודיעֹו ְִִִַָָָֹ
.‡Èימי42מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּנהגּו מקֹום ּכֹופיןהּמׁשּתה: - מּיֹורׁשין הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ
ּבנּכּוי להחזיר ראּובן אין43יֹורׁשי - נהגּו ׁשּלא ּומקֹום ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹ

ּכלּום. מׁשּלמין ְְְְִִַַהּיֹורׁשין
.·Èימי44מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון ׁשּנּׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבכל45הּמׁשּתה הּׁשֹוׁשבינּות ּומׁשּלמין יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ
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בברייתא.12) הוזכר לא זה השושבינות.13)אף כל לו מחזיר בוודאי השושבינות14)בזה כל לו שמחזיר ספק אין בזה גם
בא. ולא לו קרא שהרי כלום, לו מנכה הייתה15)ואינו רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס מכים שעליו חלק לוח

גירסה ולפנינו לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
כלל.16)אחרת]. ניכוי בלי אחד.17)כלומר, כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי המימרא18)על ראשית מתוך נלמד

לבוא. צריך במדינה היה אם שדווקא בגמרא.19)שם, שהרי20)שם לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת, עליו לו ואין
במדינה. היה אית21)לא תרעומת אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן: כתבֿיד כגירסת שם גרס שרבינו נראה

ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, מהרישא22)ליה". ונלמד ואחד. אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
הודיעו. שלא על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה - לבוא עליו היה טבלא קול שמע שאם בגמרא.23)שם שם

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר שושבינות.26)כך אחד,27)בתור דינר בעד חתן בסעודת אדם אוכל כרגיל
דינר. רק לו שלח יותר.28)אם בריווח אותו מאכילים ואין29)שאז המשלח, דעת אומדין אין קטן הוא שהסכום [ומכיוון

משנה]. לחם עיין עין, צר הוא שמא המשלח30)חוששין דעת "אומדין ביחד: קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו, שלח כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית נראה וכן כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן חשוב. אדם שהוא אף31)באופן
יותר להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם של מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול שמסכום

מקבל. שהוא למעלה,32)ממה כמבואר ומחצה דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על ואף יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
רבינו שכתב מה כעין בדיוק, מחשבין - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין אומדין שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה מכירה מהלכות יח בגמרא.33)בפרק קמד: דברי34)שם מתוך יוצא
השושבינות. את לדרוש אפשר המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.) (שם יוסף (שם).35)רב יוסף רב של מימרא

השושבינות.36) להחזיר נתחייב השושבינות.37)שכבר כל לו מחזיר זה שבמקרה ה הלכה למעלה לו38)כאמור שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בניכוי (שם).39)השושבינות לו מנכה בזה בא.40)שגם ולא לו שאינו41)כשקרא

עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם שובינות.42)חייב בעניין למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
להחזיר חייב ראובן אין שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו כשם בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם
אין הבעל מת שאם קידושין לעניין שם שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני לי תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני
שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו - עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות להחזיר חייבת האשה
וכן מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין להחזיר שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו ממה במנהג,

מיגאש. ר"י לו43)כתב מנכין במדינה ראובן היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם, אכל ולא היה לא אביהם שהרי
אצלו. שמעון ושתה שאכל מה שנתחייב44)דמי שכיוון הפשוטה, הסברה על ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה

רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה מפורש מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם היורשים חייבים - האב
אחרי ראובן כשמת הנ"ל באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין, מת שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא יוחנן

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה - אחר באופן שהרי המשתה, ימי (למעלה45)שבעת מת כך ואחר עימו ששמח כגון או
ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך ומת שמח לא שאם י). הלכה
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ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו

.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב
גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו

מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו
.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו
מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין

.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר

הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא, ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת
.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו
ּבריא. ּבמּתנת ְְִִֵַַַָמחּיים

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין. צרי אינֹו - מיתה לאחר אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
קנין ּבּה היה ואם הּמקצת. זה קנה - עמד לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹחֹוזר;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה לא -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
אּלא מרע, ׁשכיב מּתנת זה ׁשאין מחּיים; והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכל

המקּבל ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים, מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר
ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו

.ËÈּבחּיים' ּבּה וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן
הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתּוב ׁשּזה מרע. ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכתּוב
ׁשּכתּוב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא - 'ּובּמות' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
זה. מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו את ליּׁשב סימן - 'מחּיים' ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
אינֹו - ועמד מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת, ּכמּתנה זה הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר;
ׁשאין מחזק ׁשהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי 'ּכל ׁשּיאמר עד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּים.

ּבּכל. הּמּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו, אּלא נכסים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
.‡Îאם רֹואין: - לאחרים נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם ּבכּלן; חֹוזר - עמד ּכּלן, קנּו - מת ּכתבם: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
אחד ּכל על מּידֹו וקנּו וכתב, חזר ׁשּׁשּיר אחר ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנמל
ׁשהרי ּבאחרֹון; אּלא חֹוזר אינֹו - עמד ּכּלן, קנּו - מת ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואחד:

הּנׁשארים. הּנכסים ּכל לֹו ְְִִִַַַָָָָנתן
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחֹוזר
.‚Îדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על אף ּדבריו, מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר. - עמד אם ּבמקצת, מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִִִֵֶַָָָָּפי

.„Îוה ּבּים, ּבקֹולר,והמפרּׂש והּיֹוצא ּבׁשּירא, ּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכל - חליֹו עליו והכּביד החלי עליו ׁשּקפץ והּוא ְְְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָָֻוהמסּכן,
ּככתּובין דבריו והרי מיתה, מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
קנּו אפּלּו ועמד, נּצל ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוכמסּורין,

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר, - ּבמקצת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּידֹו
.‰Îהל ולא עמד לא אם לחלי, מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מּתנה. מּתנתֹו - ּבּׁשּוק מׁשענּתֹו ְְְִַַַַַָָָעל
.ÂÎוהל מּמּנּו ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל
קּימת. מּתנתֹו אין - לאו ואם קּימת; מּתנתֹו - מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
ּבטלּו אּלא אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואם

הראׁשֹונֹות. ְִַָָמּתנֹותיו
.ÊÎהּזה החלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּתנת

ּפי על אף להם, לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - מת המצּוה זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
חלה ּכ ואחר נרּפא, הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי ׁשּמא ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָראיה;
ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ומת. אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחלי

מת. זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן הּזה החלי ׁשּמּתֹו ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה

ּתׁשיעי 1ּפרק
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ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו מּתנה ּתגּלּו לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב
ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מיתה לאחר אּלא אדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָבּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגר,1) ועבד כגוי המקבלים ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט מתנתו, להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

dpzne dikf zekld - hay h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיב היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהן נתחּיב ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמקֹום;
ּבנּכּוי. מׁשּלמין - ּבנּכּוי ואם ּכּלּה; מׁשּלמין - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָֻלׁשּלם

.‚Èּדין,46חמּׁשה ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
מלוה ּכמֹו אּלא ּבעֹונתּה47ׁשאינּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה .48 ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ראׁשֹון נּׂשּואי ׁשּלא49ּכעין ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ׁשלחּה זה ּדעת ׁשעל אפּלּו50ּפרׁש רּבית. מּׁשּום ּבּה ואין . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מנת על ׁשּלא מּתר; - עּׂשרה לֹו והחזיר דינר לֹו ְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻׁשלח
מׁשּמטּתּה51להֹוסיף הּׁשביעית ואין ׁשלח. יכֹול52לֹו ׁשאינֹו ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ּולתבעֹו אֹותֹו ואין53לּגּׂש . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשנים ּפי ּבּה נֹוטל ׁשהּוא54הּבכֹור מּפני לּיֹורׁשין; ּכׁשּתחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו55ראּוי ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבראּוי, נֹוטל הּבכֹור ואין ,56. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
.„Èּתׁשּורה ּכׁשּמטה58לחברֹו57הּׁשֹולח מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּתּקח,59ידֹו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן והּוא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּלקח עד ּבֹו ּפי60והפציר על אף - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
הּוא לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו הרי ּפרׁש, ולתּבע,61ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ

מלוה. ׁשהּוא ׁשּיפרׁש ְְִֵֶֶַָָעד
.ÂËהּׁשֹולח ּבעת62וכן ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

חסדים; גמילּות ׁשהיא מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אין - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין
ּבלבד ּבמעֹות אּלא ׁשֹוׁשבינּות דיני נאמרּו .63ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
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אֹו‡. ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו הּגּדם, אֹו הּפּסח אֹו ְִִֵֵֵֵַַַַַֹהּסֹומא

לכל ּכבריא הּוא הרי - בהן וכּיֹוצא ברגלֹו אֹו בידֹו אֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָבעינֹו
ּומּתנֹותיו. ּבממּכרֹו אֹו ּבמּקחֹו ְְְְְִִַָָָָָּדבריו

מחמת·. ּכחֹו וכׁשל הּגּוף ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאבל
נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו עד ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהחלי
מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע, ׁשכיב [הּנקרא] הּוא - הּמּטה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָעל
לּתן ואמר ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? ּבריא. ּכמּתנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינם

ּכ ּכתבלפלֹוני לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
קנין; צרי ואינֹו להם, ּׁשּנתן מה ּבכל ּכׁשּימּות הּכל זכּו -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדברי זה ודבר הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּדברי
ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, אּלא ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסֹופרים.
ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹורה,

ִַָקּימים.
מּמּנּו;‚. קֹונין ּבׁשּבת אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר אם ,ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ

.צרי אינֹו הּקנין ְִִֵֶֶַָָׁשּזה
הּׁשֹומע„. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתה. ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי ּדבריו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
זכה‰. - אּמֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לתת ׁשּצּוה מרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשכיב

ּכמֹו ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהעּבר;
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Â- נקבה ואם מנה, יּטל - זכר אׁשּתי ילדה אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נֹוטלת - נקבה ילדה מנה; נֹוטל - זכר וילדה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים,
והּנקבה מנה, נֹוטל הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם כמתנה.47)ברייתא ולא לחבירו.48)כלומר, הנישואין עונת כשמגיעה
ה.49) והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב לקבל50)כמו רוצה איני לו: לומר "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

משנה). (מגיד עימי ששמחת כדרך עימך, לשמוח רוצה שאני הטוב,51)[עתה] מרצונו לו והוסיף פחות, לתת גם היה שיכול
וריעות. ידידות שמיטה.52)מחמת אחרי השושבינות את לתבוע שנים,53)ויכול לעשר חבירו את למלווה דומה זה והרי

ליגוש יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט (פרק משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון שזמן היינו,
זמנה הגיע שהרי בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין היו אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו

משנה). בירושה.54)(מגיד כפול חלק שנוטל בכור, אחרים55)כדין ביד שהוא וחוב מיתתו, בעת המוריש ביד מוחזק שאינו
א). הלכה נחלות מהלכות ג (פרק ראוי הוא שם.56)הרי נחלות שנאמר57)בהלכות כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פירש ולא להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, פי58)(שמואלֿא על [ואף
לחבירו שולח בדין טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים, ממיני שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא

יין]. לו59)כדי להמציא או איתו שותפות עשיית או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא צדקה לו לתת מצווה שאינו
ז]. הלכה עניים מתנות מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד ידו את לחזק כדי - נתן60)מלאכה אם [דווקא

שלכך ונראה טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות כמו הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה, של זאת בצורה
במשנה), יד: ביצה ועיין טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים מיני או תבשיל או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו
הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן פי על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם מעות ואילו למתנה הוא זה שמשלוח

כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו הנותן שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו בוודאי ומבקש, להחזיר.יד מנת על
יש פירות בנתינת שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
שביעית "דמי י): הלכה שם ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות ואילו עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין
שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות, דין יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק שושבינות", בהן עושין ואין וכו'
שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני, מדובר לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות כן וכמו כנ"ל.
המדבר עני מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות. דין אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב ועליהם
וראה ז. פרק בשביעית ביחד נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר דיני ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות

[40 עמוד שם בפאה כפשוטה, "הוא".61)בתוספתא תיבת חסרה תימן יד המשנה.62)בכתב בסוף קמד: הראב"ד63)שם
הנישואין בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא לפי מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות שתי על כתב

שמח. באור ועיין ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו נידון1)או זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה מרע שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין מרע כשכיב



צה dpzne dikf zekld - hay h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו

.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב
גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו

מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו
.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו
מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין

.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר

הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא, ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת
.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו
ּבריא. ּבמּתנת ְְִִֵַַַָמחּיים

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין. צרי אינֹו - מיתה לאחר אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
קנין ּבּה היה ואם הּמקצת. זה קנה - עמד לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹחֹוזר;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה לא -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
אּלא מרע, ׁשכיב מּתנת זה ׁשאין מחּיים; והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכל

המקּבל ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים, מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר
ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו

.ËÈּבחּיים' ּבּה וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן
הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתּוב ׁשּזה מרע. ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכתּוב
ׁשּכתּוב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא - 'ּובּמות' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
זה. מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו את ליּׁשב סימן - 'מחּיים' ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
אינֹו - ועמד מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת, ּכמּתנה זה הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר;
ׁשאין מחזק ׁשהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי 'ּכל ׁשּיאמר עד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּים.

ּבּכל. הּמּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו, אּלא נכסים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
.‡Îאם רֹואין: - לאחרים נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם ּבכּלן; חֹוזר - עמד ּכּלן, קנּו - מת ּכתבם: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
אחד ּכל על מּידֹו וקנּו וכתב, חזר ׁשּׁשּיר אחר ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנמל
ׁשהרי ּבאחרֹון; אּלא חֹוזר אינֹו - עמד ּכּלן, קנּו - מת ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואחד:

הּנׁשארים. הּנכסים ּכל לֹו ְְִִִַַַָָָָנתן
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחֹוזר
.‚Îדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על אף ּדבריו, מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר. - עמד אם ּבמקצת, מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִִִֵֶַָָָָּפי

.„Îוה ּבּים, ּבקֹולר,והמפרּׂש והּיֹוצא ּבׁשּירא, ּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכל - חליֹו עליו והכּביד החלי עליו ׁשּקפץ והּוא ְְְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָָֻוהמסּכן,
ּככתּובין דבריו והרי מיתה, מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
קנּו אפּלּו ועמד, נּצל ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוכמסּורין,

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר, - ּבמקצת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּידֹו
.‰Îהל ולא עמד לא אם לחלי, מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מּתנה. מּתנתֹו - ּבּׁשּוק מׁשענּתֹו ְְְִַַַַַָָָעל
.ÂÎוהל מּמּנּו ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל
קּימת. מּתנתֹו אין - לאו ואם קּימת; מּתנתֹו - מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
ּבטלּו אּלא אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואם

הראׁשֹונֹות. ְִַָָמּתנֹותיו
.ÊÎהּזה החלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּתנת

ּפי על אף להם, לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - מת המצּוה זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
חלה ּכ ואחר נרּפא, הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי ׁשּמא ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָראיה;
ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ומת. אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחלי

מת. זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן הּזה החלי ׁשּמּתֹו ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו מּתנה ּתגּלּו לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב
ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מיתה לאחר אּלא אדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָבּה
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וגר,1) ועבד כגוי המקבלים ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט מתנתו, להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו



dpzneצו dikf zekld - hay 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מרע‡. ּתנּו2ׁשכיב יּתנּו4מנה3ׁשאמר: - ּומת לפלֹוני, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּדמּו וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי מיתה; ,5לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

קבּור6ואין מנה על ׁשּמא אֹומר7חֹוׁשׁשין .8הּוא ְְִֵֵֶֶַָָָ
הלואה9וכן·. ׁשאמר: מרע פּקדֹון10ׁשכיב לי11אֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

צרי ואין קּימין, ּדבריו - לפלֹוני אֹותּה ּתנּו ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּביד
ׁשלׁשּתן וכן12למעמד לפלֹוני13. ּפלֹוני ׁשטר ּתנּו אמר: אם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּבּמה זכה ּכתב14- ּוכאּלּו ּפי16ּומסר15, על אף , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ואין הּׁשטר. מׁש זה18הּיֹורׁש17ׁשּלא ׁשטר למחל יכֹול ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשטר נֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּנתן
מחּול - הּיֹורׁש ּומחלֹו וחזר לחברֹו, מרע19חֹוב ּוׁשכיב ; ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול הּיֹורׁש אין חֹוב, ׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתן

מּדבריהם ּבׁשטר הּׁשטר20הראיה זה עדין הּיֹורׁש לפיכ , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפי על אף מרע, ׁשכיב ּומּתנת ּומֹוחלֹו; הּתֹורה מן הּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַָׁשּלֹו
ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהיא
קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא לידֹו והּגיע הּתֹורה מן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּבׁשטר

מֹוחל. אינֹו ְִֵֵָּולפיכ
מרע‚. 'ּתנּו'21ׁשכיב אמר אם ּבידי, לפלֹוני מנה 22ׁשאמר: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּמא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' אמר לא נֹותנין, 'מנה23- אמר לא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי' לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיׁש

.24ממֹון ָ
.„הֹודאה25לפיכ ּדר זה אמר אם חׁשׁש26, ׁשם היה ולא , ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין - ְְֲִִֶַַַַָָָֹהערמה
ּבׁשּדה27ּכּיֹוצא‰. מעֹות ׁשהטמין אביהם את ראּו 28ּבֹו: ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

אם הן': ׁשני מעּׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבה
ּכמערים29ּכמֹוסר אם קּימין; ּדבריו ּכלּום.30- אמר לא - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
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בחלום1) ליורש נאמר אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים, בהן המודה או חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
מתנה השולח מרע שכיב ודין נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו היתומים אמרו אם ודין אחרים, של שהן
דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות, לשעורי הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות הנותן ודין לידו, הגיע ולא לאחר

ממש. בו שאין דבר הנותן מרע שכיב פפא.2)ודין רב של פירושו ולפי במשנה, יג. פרק3)גיטין למעלה שכתב מה לעומת
להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר שכיוון מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני ותנו "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח

מיתה. לאחר שטר ואין בשטר סתם.4)אלא מנה בין זו" "מנה כאן5)בין ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם, בגמרא
הלכה שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד, מנה לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו, כל במחלק
בחליפין נקנית אינה מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה (שם קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

יח. סעיף רנג סימן שולחןֿערוך וראה א), הלכה מכירה מהלכות ו רב.6)(פרק לדעת בניגוד שם, הגמרא טמון7)מסקנת
נותנים,8)איֿשם. בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה) (הובא הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש נותנים אלא

נראה וכן מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם, את לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם אבל
שם). ועיין משנה, (מגיד ח הלכה ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו בשם9)מדברי רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא

מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף נחמן. ישראל,10)רב שביד בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
ואף בהם, לישראל אמון אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח): קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל

ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע עליו, סומכת דעתו אין מרע שאינה11)השכיב מהלוואה, הוא וחומר קל
מועי אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא בבבא (ועיין מועיליםבעין כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא ל

גיורא. איסור בעניין קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון מועילים שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב דברי
וכן12) ג). הלכה ג פרק (למעלה בבריא המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע שכיב דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי

שם). בתרא (בבא בגמרא נחמן.13)מבואר רב של הלכה פסק קנא. במה14)שם גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
בו. הזה.15)שכתוב השטר על מתנה קונה16)שטר שאינו מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות ו בפרק ראה

פירש שלא פי על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני שטר "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא
שאף גיטין לעניין גם אמרו וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו שהכביד תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה
כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע, בשכיב - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי" גט "כתבו האומר שבריא פי על

הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו נחמן.17)שכתב רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע כמפורש19)אבל

יב. הלכה מכירה מהלכות ו רבינו20)בפרק של וכלשונו טו), הלכה להלן (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
התורה. מן קניין בו אין ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה מהלכות ו פרק של21)(למעלה מימרא קעד: שם

ושמואל. ממון.22)רב להם שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש אין בגמרא.23)ששוב בלשון24)שם
בניו". את להשביע שלא עשוי "אדם שם: (הובאה25)הגמרא שם אחרת ממימרא זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן

כן אמרו לא שאם הרי נאמנין", פרעתיו אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני מנה שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן
הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן אמר בין חילק ולפיכך נותנין, רצינית.26)- הודאה היא שזו מדבריו שניכר היינו,

ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה שבבריא פי על ואף
פרק (למעלה כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה" טענת שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב - א הלכה

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה הקודמת.27)ח להלכה כדוגמא זו הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ארון28)ברייתא
ל"השבעה".29)מסויים. כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה כעשיר.30)בלשון יראוהו שלא

dpzne dikf zekld - hay h"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמר הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשהקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה
אֹותּה'. ַָ'ּגּלּו

הּמּתנה',·. את 'ּגּלּו לֹומר צרי אין מיתה מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמצּוה
ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - סתם ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

היא. ְִֶֶֻמסּתרת
מקצת‚. אֹו נכסי, ּכל ּפלֹוני יּטל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשכיב

מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', אֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻנכסי,
- לירׁשֹו ׁשראּוי מי על 'יירׁש' אֹו 'יחסן' אמר אם וכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא.

קנה. זה ֲֵֶָָהרי
לא„. - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', פלֹוני 'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאמר

ָָקנה.
לירׁשֹו‰. ראּוי אינֹו אם לאחר: נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשכיב

מּׁשּום נֹוטלן - לירׁשֹו ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן -ְְְְְִִִַָָָָָָ
אחת הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻירּׁשה.
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
מּבניו לאחד ּכתבהּו אם אבל יֹורׁשין; מּׁשאר בהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא -ְְְֵֶֶַַָָָֹ
.Âׁשּמא הן? למי נכסי מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

- לירׁשֹו ראּוי אם רֹואין: למי? אּלא להן: ואמר ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלפלֹוני?
מּתנה. מּׁשּום נֹוטלן - לאו ואם ירּׁשה; מּׁשּום ְְְְִִִַָָָָָָֻנֹוטלן

.Êואינֹו הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻּגר
ּכל לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיֹורׁשֹו,

ׁשּלׁשֹוןנכס מקצתן. ולא נכסיו ּכל לא מרע, ׁשכיב ּבמּתנת יו ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצא יקנה, ּתאמר ואם הן; אחד יֹורׁש לגּבי ּומּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻירּׁשה

אביו. את יֹורׁש ִֵֶֶָזה
.Á.קּימת מּתנתֹו - הּגרים מּׁשאר לגר נתן אם ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
.Ëּתנּוהּו ,וכ ּכ אצלי לפלֹוני לֹו ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשכיב

ּתנּוהּו לפלֹוני, ּבידי הּוא ּפּקדֹון פלֹוני ּכלי ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָלֹו;
ּפלֹוני ּביד לי ׁשּיׁש חֹוב הּוא; ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָלֹו;
בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל - הּוא ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודאתֹו
לֹו. נֹותנין - לעּכּו"ם מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין. ּדבריו -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

.Èׁשֹומעין אין - מּתנה לעּכּו"ם לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מּנכסיו. עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו;

.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו עּׂשּו עבּדי ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:
את ּכֹופין - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָעּׂשיתי
מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָהּיֹורׁשין

.·Èלּה עֹוּׂשין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ׁשפחתי ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָֹאמר:
מּכל ּבּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה רּוח, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקרת

מקֹום. ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות ְְֲֲִַַָָָהעבֹודֹות
.‚Èאיני הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה. לא - ּבהן ֶֶָָָֹרֹוצה

.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק
ּבהן. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק וכיון הן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכמסּורין

.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב
ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין ׁשּימּות. עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא. מרע ְְִִַׁשכיב
.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

ּבין לעצמֹו, ולא לאחר לא ּבֹו לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקנין
מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈּכל נתן ּכיצד? ּבּכל. חזר - ּבמקצת ׁשחזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשכיב
ונתן וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה, הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן

ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
.ÁÈ,לאחר ּכּלן נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

הראׁשֹון קנה - מת אם ּכחֹו: את ליּפֹות ּכדי מּידֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוקנּו
קנה, ראׁשֹון - עמד ואם הּׁשאר; את הּׁשני וקנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמקצת,

קנה. לא ִֵָָֹׁשני
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

לענּיים, חּלקן אֹו ּבּכל.הפקיר חֹוזר - עמד אם ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
.Î.ּכּבריא קּים ממּכרֹו - מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר
.‡Î- עמד אם קּימֹות, עצמן הּמעֹות אם נכסיו: ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזר. יכֹול אינֹו - הּמעֹות הֹוציא ואם ְֲִִֵֵַַָָֹחֹוזר;
.·Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע ׁשכיב אֹומר: הּוא מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי; ואחזר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי,
היה. ׁשּבריא ראיה להביא המקּבל על - לחזר יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואינֹו
ותעמד ויּפטר, הּסת ׁשבּועת הּנֹותן נׁשּבע - ראיה מצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

הּנֹותן. ּבחזקת ְְְֵֶַַַַַהּקרקע
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר
זֹו.

.„Îּפי על אף ירכֹו, על קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
הרי - להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות מּידֹו וקנּו ּבעדים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

.ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָזֹו
.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם

מרע. ׁשכיב מּתנת ּככל קּימין, ׁשּבּה הּדברים ּכל - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָהּיֹורׁשין
.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן

הּׁשט ונתן הּיֹורׁשין, מן [אֹו] מּבניו ׁשליׁש,אחד יד על ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,אצל זה יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינּה זֹו הרי - ומת ּתעּׂשה, מה ל ׁשאמר עד הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו:

ְּכלּום.
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כתב אם כן גם וכן זה, אחר והנמשך מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב חזרת ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם
לזה. והדומה מרשותו, הכתב יצא ולא נכסיו חלוקת



צז dpzne dikf zekld - hay 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

מרע‡. ּתנּו2ׁשכיב יּתנּו4מנה3ׁשאמר: - ּומת לפלֹוני, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּדמּו וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי מיתה; ,5לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

קבּור6ואין מנה על ׁשּמא אֹומר7חֹוׁשׁשין .8הּוא ְְִֵֵֶֶַָָָ
הלואה9וכן·. ׁשאמר: מרע פּקדֹון10ׁשכיב לי11אֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

צרי ואין קּימין, ּדבריו - לפלֹוני אֹותּה ּתנּו ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּביד
ׁשלׁשּתן וכן12למעמד לפלֹוני13. ּפלֹוני ׁשטר ּתנּו אמר: אם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּבּמה זכה ּכתב14- ּוכאּלּו ּפי16ּומסר15, על אף , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ואין הּׁשטר. מׁש זה18הּיֹורׁש17ׁשּלא ׁשטר למחל יכֹול ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשטר נֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּנתן
מחּול - הּיֹורׁש ּומחלֹו וחזר לחברֹו, מרע19חֹוב ּוׁשכיב ; ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול הּיֹורׁש אין חֹוב, ׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתן

מּדבריהם ּבׁשטר הּׁשטר20הראיה זה עדין הּיֹורׁש לפיכ , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפי על אף מרע, ׁשכיב ּומּתנת ּומֹוחלֹו; הּתֹורה מן הּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַָׁשּלֹו
ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהיא
קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא לידֹו והּגיע הּתֹורה מן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּבׁשטר

מֹוחל. אינֹו ְִֵֵָּולפיכ
מרע‚. 'ּתנּו'21ׁשכיב אמר אם ּבידי, לפלֹוני מנה 22ׁשאמר: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּמא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' אמר לא נֹותנין, 'מנה23- אמר לא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי' לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיׁש

.24ממֹון ָ
.„הֹודאה25לפיכ ּדר זה אמר אם חׁשׁש26, ׁשם היה ולא , ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין - ְְֲִִֶַַַַָָָֹהערמה
ּבׁשּדה27ּכּיֹוצא‰. מעֹות ׁשהטמין אביהם את ראּו 28ּבֹו: ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

אם הן': ׁשני מעּׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבה
ּכמערים29ּכמֹוסר אם קּימין; ּדבריו ּכלּום.30- אמר לא - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחלום1) ליורש נאמר אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים, בהן המודה או חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
מתנה השולח מרע שכיב ודין נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו היתומים אמרו אם ודין אחרים, של שהן
דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות, לשעורי הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות הנותן ודין לידו, הגיע ולא לאחר

ממש. בו שאין דבר הנותן מרע שכיב פפא.2)ודין רב של פירושו ולפי במשנה, יג. פרק3)גיטין למעלה שכתב מה לעומת
להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר שכיוון מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני ותנו "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח

מיתה. לאחר שטר ואין בשטר סתם.4)אלא מנה בין זו" "מנה כאן5)בין ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם, בגמרא
הלכה שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד, מנה לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו, כל במחלק
בחליפין נקנית אינה מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה (שם קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

יח. סעיף רנג סימן שולחןֿערוך וראה א), הלכה מכירה מהלכות ו רב.6)(פרק לדעת בניגוד שם, הגמרא טמון7)מסקנת
נותנים,8)איֿשם. בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה) (הובא הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש נותנים אלא

נראה וכן מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם, את לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם אבל
שם). ועיין משנה, (מגיד ח הלכה ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו בשם9)מדברי רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא

מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף נחמן. ישראל,10)רב שביד בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
ואף בהם, לישראל אמון אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח): קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל

ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע עליו, סומכת דעתו אין מרע שאינה11)השכיב מהלוואה, הוא וחומר קל
מועי אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא בבבא (ועיין מועיליםבעין כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא ל

גיורא. איסור בעניין קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון מועילים שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב דברי
וכן12) ג). הלכה ג פרק (למעלה בבריא המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע שכיב דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי

שם). בתרא (בבא בגמרא נחמן.13)מבואר רב של הלכה פסק קנא. במה14)שם גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
בו. הזה.15)שכתוב השטר על מתנה קונה16)שטר שאינו מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות ו בפרק ראה

פירש שלא פי על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני שטר "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא
שאף גיטין לעניין גם אמרו וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו שהכביד תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה
כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע, בשכיב - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי" גט "כתבו האומר שבריא פי על

הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו נחמן.17)שכתב רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע כמפורש19)אבל

יב. הלכה מכירה מהלכות ו רבינו20)בפרק של וכלשונו טו), הלכה להלן (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
התורה. מן קניין בו אין ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה מהלכות ו פרק של21)(למעלה מימרא קעד: שם

ושמואל. ממון.22)רב להם שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש אין בגמרא.23)ששוב בלשון24)שם
בניו". את להשביע שלא עשוי "אדם שם: (הובאה25)הגמרא שם אחרת ממימרא זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן

כן אמרו לא שאם הרי נאמנין", פרעתיו אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני מנה שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן
הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן אמר בין חילק ולפיכך נותנין, רצינית.26)- הודאה היא שזו מדבריו שניכר היינו,

ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה שבבריא פי על ואף
פרק (למעלה כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה" טענת שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב - א הלכה

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה הקודמת.27)ח להלכה כדוגמא זו הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ארון28)ברייתא
ל"השבעה".29)מסויים. כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה כעשיר.30)בלשון יראוהו שלא
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מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËמרע ּפלֹוני70ׁשכיב יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ּדבר71ּפרֹות להם הקנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ו והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ּבֹו הןׁשּיׁש הרי ּבהן כּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקנין ׁשאין ּוכׁשנה אבל72ּכדּבּור זה73. ּבית ּתנּו אמר: אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ׁשּידּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָלפלֹוני
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ׁשּיאכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי

בזה.74לּפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

הּבנֹות‡. אין - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשכיב
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו

ּבהן אין קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ּתלמיד מהם אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קֹודם. הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן מהן אחד והיה חכם, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּתלמיד
אֹו קרֹובים ׁשניהם קֹודם. ׁשכן - קרֹוב ואחד ׁשכן אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהיה
הּדּינין יעּׂשּו - חכמים ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם
- אמר זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם; ׁשּיראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

רּבים. היּו אם וכן לֹו. ְְִִִֵַָנֹותנין
חֹולקין„. - ּופלֹוני ּופלֹוני לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵֶָָּבׁשוה,
מחצה,‰. נֹוטל ּפלֹוני חֹולקין: - ּולבני לפלֹוני נכסי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָאמר:

לי נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעּׂשה מחצה. ּבניו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
הּבנים וכל מחצה, היא ּתּטל חכמים: ואמרּו ;ְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹולבני

ֱֶָמחצה.
.Âּפלֹוני ּבני נֹוטלין - ּפלֹוני ולבני ּופלֹוני לפלֹוני : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאמר

מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,
.Êּתנּו מחצה. יּטל - ּבנכסי ּפלֹוני יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מי ויׁש עּׂשר. מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי לפלֹוני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק
הּנכסים. רביע יּטל ְְִִִֶַַָָֹׁשהֹורה:

.Áלי ׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב
מעּוט, הרי - לחבית חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל -ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נֹוטל - לּקדרה חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. ׁשמינית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹויּטל

- לּטפיח חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. מן עּׂשר מּׁשנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחלק
דעּתֹו גּלה ׁשהרי ׁשּבּבֹור; הּיין מן עּׂשר מּׁשּׁשה חלק ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנֹוטל

נתּכּון. מּועט ְְִֵֵֶֶַָׁשּלחלק
.Ë.אחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין ְְְִִִִִֵֵֵַַָואין
.Èנֹוטלת - הּבנים מן ּכאחד אׁשּתי ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשכיב

מצ - הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו. טרפיןּכאחד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּכיצד? ּכּלן. עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעם
ׁשנים לֹו נֹולדּו זמן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהיּו
הּממֹון. ּכל ׁשתּות ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד נֹוטלת -ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהם נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה
לּה אין - הּצּואה זמן אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּצּואה.

ּברׁשּותֹו. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין חלק; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
.·Èנֹוטל - לפלֹוני לי ׁשּיׁש מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב

אמר: ּבהן. וכּיֹוצא ּוּׂשעֹורים חּטים לא אבל ּתׁשמיׁשֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלי
הּכל. נֹוטל - ׁשּלי מּטלטלין ְְִִִֵֶַַָֹּכל

.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין, ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים
לארץ. מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

.„Èוכּיֹוצא הּתחּתֹונה רחים אף נֹוטל - הּמּטלטל ּכל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָאמר:
ָּבּה.

.ÂËהּמּטלטלין ּכל נֹוטל - לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשכיב
והעֹופֹות. והּבהמה והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל הּנכסים. ּבכלל הּכל - ספרים ׁשאר עם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהּתפּלין
,לפיכ אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפסֹו ְִִִִֵָָאם
.ÊËּכראּוי ּבכֹורי לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו. ונֹוטל נֹוטלן - ְְְֵָָלֹו
.ÊÈּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר

נֹוטל. - זּוז מאתים רצה נֹוטל, -ִֵֵַָָָ
.ÁÈּכראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן

ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
העליֹונה. ְֶַָָעל

.ËÈ- לֹו ּכראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
חֹובֹו. אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר חֹובֹו. את ונֹוטל ְְְֵֵֶֶַָָָנֹוטלן

.Îויּׂשא לפלֹוני זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב
מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָבּתי
הּבת יּׂשא ולא הּמעֹות לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּירצה
- זּוז מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי יּקח אמר: אם אבל יּקח. -ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

הּבת. ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי
.‡Îלבּתי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשכיב

ּבׁשּומת להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם לכתּבתּה, אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
אּלא נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדּוניא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחריו. שבאים לאלו קודם המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת נחמן.70)בעיזבונו רב של מימרא קמז: שם
פירות.71) אכילת על אחר טעם נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש. הר"י בבריא72)מדברי אף כלומר,

שם). (גמרא מועילה אינה קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן ואם שם.73)בקניין. המימרא ראה74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג שלא1)פרק אם המקבלים, הם מי באר שלא אם בדבריו, באר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו כוונתו לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן הדבר שיעור באר

dpzne dikf zekld - hay 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאחד31וכן ּבא אביכן32אם את ראיתי אני להם: ואמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הם', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה מעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהטמין

מעּׂשר ּבּבית33'ׁשל טמּונין היּו אם אמר34הן': לא - ְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבּׂשדה35ּכלּום קּימין36; ּדבריו ׁשאּלּו37- ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּכלּום. אמר לא - לאו ואם קּימין; ּדבריו - לּטל ְְְִִִַַָָָָָָֹֹיכֹול
.Êידע38הרי ולא אביו לֹו ׁשהּניח מעֹות על מצטער ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפלֹוני ּבמקֹום הם, וכ ּכ ּבחלֹום: לֹו ואמרּו החּביאם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהיכן
ּפלֹוני ּבמקֹום ּומצאן הן, ׁשני מעּׂשר וׁשל הן, ּפלֹוני וׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהן,
ואמרּו מעּׂשה, היה זה - לֹו ׁשּנאמר ּובּמנין לֹו ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי ְְֲֲֲִִִִִֵַָֹֹחכמים:
.Áמרע ואמרּו40ׁשהֹודה39ׁשכיב מנה, ּבידֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

'ּפרעּתיו' אבינּו לנּו ואמר חזר נאמנין,41יתֹומים: - ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָ
הּסת.42ונׁשּבעין ׁשבּועת זה על ְְְִִֵֶֶַַָ

.Ëאבינּו43אמר לנּו ואמר חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִִַַַָָָָָָ
נאמנין44'ּפרעּתיו' אין -45. ְְֱִִֵֶַָ

.Èּבידי46אמר לפלֹוני מנה נתּנּו47: יתֹומים: ואמרּו אין48, - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
'ּתנּו' אמר לא ׁשהרי לּתן49נאמנין; ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין ,50? ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר
ׁשּנתנּו. הּסת ְְֵֶֶַָׁשבּועת

.·Èמרע הֹול51ׁשכיב לֹו: ואמר לאחד מנה מנה52ׁשּנתן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם ׁשּמת: ּומצאֹו והל לפלֹוני, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מרע הּׁשכיב לֹו;53לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ
וכמסּורין54ׁשּדברי ּככתּובין מרע היה55ׁשכיב לא ואם הן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

למת56קּים קנין ׁשאין מׁשּלח; ליֹורׁשי יחזרּו -57. ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָ
.‚Èמרע ּתנּו58ׁשכיב ּוׁשלׁש59ׁשאמר: לפלֹוני, זּוז מאתים ְְְְְִִִִֶַַַָָ

אֹומרין: אין - לפלֹוני זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, זּוז ְְְְְִִִִִֵֵֵַַמאֹות
זכה ּבּׁשטר לפיכ60הּקֹודם .61- מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם , ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לפי הּנמצא ואם62חֹולקין להן. ּׁשּכתב ׁשטר63מה עליו יצא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
מּכּלן ּגֹובה - להן64חֹוב ּׁשּכתּוב מה ּכפי ואחד אחד מּכל ,65. ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

הּמאתים66ּכיצד ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב היה ? ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ּובעל מאה, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָנֹותן

מאתים. נֹותן ִֵֵַָמאֹות
.„Èואחריו67אבל לפלֹוני, זּוז מאתים ּתנּו אמר: ׁשלׁש68אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּקֹודם ּכל - לפלֹוני מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, 69מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ
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בהא31) נאמנות ישנה כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה שאמרנו ממה שחוץ לאמר ורוצה שם. בברייתא זה אף
כן. מוכיח שהעניין אלא כמוסר מפורש אמר שלא פי על אף להוציא32)דלהלן יכולים שניים אבל "מיגו", צריך באחד דווקא

"מיגו". בלי אפילו שני".33)ממון "מעשר תימן: יד אליו.34)בכתב להגיע יכול אינו שהעד מוציאין35)במקום שאין
אחד. עד פי על בעצמו.36)ממון ליטול יכול שהוא בהם37)במקום ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו, לו יש שהרי

שהטמין מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר שלא פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך כרצונו,
הז העד בפני שם).הכסף יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום שם.38)ה בברייתא זה אף

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא הודאה,40)בבא בדרך שהיה בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב שם: בגמרא
ד. הלכה למעלה שכתב שפרע41)וכמו נזכר כך ואחר לו חייב שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת כלומר:

אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר) המתחיל דיבור שם (תוספות לו
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו נאמן כך אחר טוען42)שפרע כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין

טוען מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין אחרת כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת ידו זזה שלא
ז). הלכה שם.43)ונטען בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא כנ"ל.44)המשך שפרע כך אחר נזכר שכיוון45)כלומר,

אביהם להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר נאמן ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו", שאמר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר הגמרא.46)שפרע בסוגיית שם בתרא הודאה,47)בבא בדרך והיינו,

להלן. ראה מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא המדובר שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם
פרע.48) שאביהם הייתה שטענתם הקודמות, להלכות בניגוד בעצמם, פרעו למעלה49)שהם כמבואר "השבעה", של חשש ויש

כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו לבסוף שנתברר אלא ג בדרך50)הלכה הייתה שאמירתו ידעו לא שנתבררשהרי עד הודאה
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי בניו את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף, הדבר
ש"צא לפי נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי, ואמר חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
שוודאי פרעתי, לומר נאמן אינו ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך לו ברור שלא כיוון פרע יד:51)לא כזכי",52)גיטין לאו ש"הולך הוא וכלל
(גמרא כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו זה - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד זוכה המקבל ואין

בעבורו.53)שם). לזכות השליח היה יכול שם.54)שאז הרי"ף מרע55)מדברי שכיב שמתנת פי על ואף קניין. צריך ואינו
לשליח המנה ונתן שטרח כיוון - מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר אלא קונה אינה

יוסף). בית בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך מיד שיקנה דעתו לשליח.56)בוודאי השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף קלח.58)מדברי בתרא מיתה.59)בבא מחמת במצווה או שיור, ללא נכסיו כל במחלק שאין60)והיינו,

המקבלים שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת לכולם לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא יכול אדם
קדימה דין כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול שהיה בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה

משנה). הרי"ף.61)(מגיד של62)מדברי רצונו על אותנו מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים, לפי היינו,
עיין חוב, ולעניין ח. הלכה אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני. מן וחצי פעם או כפליים לזה לתת בפרקהנפטר,

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות שם.63)כ הברייתא הניח64)המשך כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה את קיבלו שכולם אחרי
הרשב"א). בשם יד הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם ליורשים, כדלהלן.65)נכסיו האחוזים לפי היינו,

שם.66) הרי"ף, שם.67)מדברי הברייתא, והאיחור.68)לשון הקדימה את מדגיש הוא מספיק69)שכאן סכום אין שאם
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מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËמרע ּפלֹוני70ׁשכיב יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ּדבר71ּפרֹות להם הקנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ו והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ּבֹו הןׁשּיׁש הרי ּבהן כּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקנין ׁשאין ּוכׁשנה אבל72ּכדּבּור זה73. ּבית ּתנּו אמר: אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ׁשּידּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָלפלֹוני
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ׁשּיאכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי

בזה.74לּפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

הּבנֹות‡. אין - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשכיב
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו

ּבהן אין קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ּתלמיד מהם אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קֹודם. הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן מהן אחד והיה חכם, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּתלמיד
אֹו קרֹובים ׁשניהם קֹודם. ׁשכן - קרֹוב ואחד ׁשכן אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהיה
הּדּינין יעּׂשּו - חכמים ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם
- אמר זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם; ׁשּיראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

רּבים. היּו אם וכן לֹו. ְְִִִֵַָנֹותנין
חֹולקין„. - ּופלֹוני ּופלֹוני לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵֶָָּבׁשוה,
מחצה,‰. נֹוטל ּפלֹוני חֹולקין: - ּולבני לפלֹוני נכסי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָאמר:

לי נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעּׂשה מחצה. ּבניו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
הּבנים וכל מחצה, היא ּתּטל חכמים: ואמרּו ;ְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָֹולבני

ֱֶָמחצה.
.Âּפלֹוני ּבני נֹוטלין - ּפלֹוני ולבני ּופלֹוני לפלֹוני : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאמר

מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,
.Êּתנּו מחצה. יּטל - ּבנכסי ּפלֹוני יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מי ויׁש עּׂשר. מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי לפלֹוני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק
הּנכסים. רביע יּטל ְְִִִֶַַָָֹׁשהֹורה:

.Áלי ׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב
מעּוט, הרי - לחבית חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל -ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נֹוטל - לּקדרה חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. ׁשמינית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹויּטל

- לּטפיח חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. מן עּׂשר מּׁשנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחלק
דעּתֹו גּלה ׁשהרי ׁשּבּבֹור; הּיין מן עּׂשר מּׁשּׁשה חלק ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנֹוטל

נתּכּון. מּועט ְְִֵֵֶֶַָׁשּלחלק
.Ë.אחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין ְְְִִִִִֵֵֵַַָואין
.Èנֹוטלת - הּבנים מן ּכאחד אׁשּתי ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשכיב

מצ - הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו. טרפיןּכאחד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּכיצד? ּכּלן. עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעם
ׁשנים לֹו נֹולדּו זמן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהיּו
הּממֹון. ּכל ׁשתּות ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד נֹוטלת -ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהם נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה
לּה אין - הּצּואה זמן אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּצּואה.

ּברׁשּותֹו. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין חלק; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
.·Èנֹוטל - לפלֹוני לי ׁשּיׁש מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב

אמר: ּבהן. וכּיֹוצא ּוּׂשעֹורים חּטים לא אבל ּתׁשמיׁשֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלי
הּכל. נֹוטל - ׁשּלי מּטלטלין ְְִִִֵֶַַָֹּכל

.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין, ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים
לארץ. מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

.„Èוכּיֹוצא הּתחּתֹונה רחים אף נֹוטל - הּמּטלטל ּכל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָאמר:
ָּבּה.

.ÂËהּמּטלטלין ּכל נֹוטל - לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשכיב
והעֹופֹות. והּבהמה והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל הּנכסים. ּבכלל הּכל - ספרים ׁשאר עם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהּתפּלין
,לפיכ אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפסֹו ְִִִִֵָָאם
.ÊËּכראּוי ּבכֹורי לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו. ונֹוטל נֹוטלן - ְְְֵָָלֹו
.ÊÈּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר

נֹוטל. - זּוז מאתים רצה נֹוטל, -ִֵֵַָָָ
.ÁÈּכראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן

ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
העליֹונה. ְֶַָָעל

.ËÈ- לֹו ּכראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:
חֹובֹו. אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר חֹובֹו. את ונֹוטל ְְְֵֵֶֶַָָָנֹוטלן

.Îויּׂשא לפלֹוני זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב
מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָבּתי
הּבת יּׂשא ולא הּמעֹות לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּירצה
- זּוז מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי יּקח אמר: אם אבל יּקח. -ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

הּבת. ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי
.‡Îלבּתי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשכיב

ּבׁשּומת להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם לכתּבתּה, אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
אּלא נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדּוניא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחריו. שבאים לאלו קודם המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת נחמן.70)בעיזבונו רב של מימרא קמז: שם
פירות.71) אכילת על אחר טעם נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש. הר"י בבריא72)מדברי אף כלומר,

שם). (גמרא מועילה אינה קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן ואם שם.73)בקניין. המימרא ראה74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג שלא1)פרק אם המקבלים, הם מי באר שלא אם בדבריו, באר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו כוונתו לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן הדבר שיעור באר
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ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומתה נּׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָנכסי
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

מחּבריםמּפ ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ

והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא

וזה 'מחּיים'; ּבֹו ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, גמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר ּכמי - 'ּובּמות' ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה. הּוא הּׁשטר ְֵֶַָנֹויי
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא מעּׂשה ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

והרי ּבנדיבים. לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאדם,
יחיה. מּתנת וּׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּתנה זכּיה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָסליקּו

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום
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הּׁשּתפין. ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין

מּׁשכנֹו מהם אחד ּכל נזק ׁשּלֹו1והרחקת הּמצר .2ּומּבעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמצר. ּבעל ְִֶֶַַַודין

אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק
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מאחד4אחד‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ּׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
בּה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׂשדה,

ההפקר ּכללֹו5מן גר, נכסי אֹו ּביניהם6, ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבקרקע, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות

אם חלּקה7לבּדֹו: ּדין קרקע ּבאֹותּה ׁשאר8יׁש את ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
אחד אין - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּבמּטלטלין הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ּבּמה9מהן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אמּורים חלקֹו10ּדברים את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין ?11 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁש ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבּמקֹום
ּבּה ׁשאין ּפי על אף חלקֹו, מּכיר מהן אחד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה - חלּקה ּבין12ּדין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
חברֹו לחלק .13חלקֹו ְְֲֵֵֶֶ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי לחלוק3)כולל לזה זה כופין דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו חלק ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר רבי4)או בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא

במשנה. יא. ושם ג.) (שם שמח).5)יוחנן (אור שם חננאל רבינו ובפירוש ז: מציעא בבבא נראה בראש6)כן המשנה כלשון
זו. שותפות הוקמה איך הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", אסי7)המסכת: רבי של פירושו לפי ג. ושם יא. שם משנה

ב. שם במשנה יוחנן רבי ד.8)בשם הלכה להלן - חלוקה דין מטלטלין.9)פרטי שהם דברים גם מפורטים יא. שם במשנה
ה. הלכה להלן והחזיק"10)וראה שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב של מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,

אף וכו' בחלקו והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק להלן רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות (וראה
להלן. ועיין בחבירו". לחזור יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי של11)על בחלקו להשתמש יכול "ואינו נוסף: שם ברי"ף

להלן. וראה עוד12)חבירו", שותפים ואינם ביניהם חלוקה כאן התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם מאחר כי
עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי כי שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו שלא פי על ואף בחצר.
ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו ואין הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי על ואף שיתחלקו
השותפות התחלת בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד כל כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו קיבל

י). הלכה ב פרק להלן האזל (אבן קניין צריכים אינם ולפיכך ביניהם, הבדל13)לכשיתחלקו שיש אלא היא, מחיצה זו הבדלה
ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה ראייה, היזק בו שיש מקום ראייה,בין היזק בו שאין מקום לבין טז) הלכה

משנה). (מגיד שהוא כל בגובה לה שדי

dpzne dikf zekld - hay 'k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלא סתם, זּוז מאֹות ארּבע אמר לא ׁשהרי זּוז; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאתים
ּבכתּבתּה ׁשּומתֹו ּׁשּתהיה מה לּה ּתנּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּבכתּבתּה.

זּוז. מאֹות ְֵַַארּבע
.·Î;ּכלים וכ ּכ ּבגדים, וכ ּכ לבּתי נדּוניא ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָאמר:

ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - ּכן אחר והּכלים הּבגדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּוזלּו
א אם וכן הּזֹול. ּכׁשער ּדמילּה זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו מר: ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ

ארּבע לּה ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - הּיין והּוקר לבּתי, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָהּיין
ּתנּו ואמר: ּבקֹולר יֹוצא ׁשהיה ּבאחד, מעּׂשה זּוז. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמאֹות
ואמרּו ּפלֹוני; מקֹום ׁשל מהּיין זּוז מאֹות ארּבע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָלפלֹוני
נתּכּון ׁשּלא הּיין. אֹותֹו מּדמי זּוז מאֹות ארּבע יּטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹחכמים:
אּלא נתּכּון ולא זּוז, מאֹות ארּבע מׁשקל הּיין מן לֹו לּתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹזה
מעּׂשה וׁשּוב ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי ׁשּיחדן, וזה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלדמים;
אמרּו דקל; חצאי ׁשני והּניח לבּתי, הּדקל ׁשאמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחד
דקל. ׁשּקרא והם נתּכּון, ׁשּלזה חצאים. הּׁשני ּתּטל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחכמים:
מאה הּמחזיק ּבית לפלֹוני ּתנּו ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשּוב
ועּׂשרים; מאה מחזיק המצּוה לזה ׁשּיׁש הּבית ונמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכֹורין,
לזה ׁשּכּונתֹו מראין ׁשהּדברים זה. ּבבית זכה חכמים: ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָואמרּו
ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן נֹותן. יפה ּבעין - הּנֹותן ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהיתה;

ֵאּלּו.
.‚Îאֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשכיב

מסּפיק ׁשאינֹו ונמצא ׁשקל, אּלא להם ּתּתנּו אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּלא צרּכן; ּכל להם נֹותנים - ׁשּבת ּבכל סלע אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם
ירויחּו ׁשּמא אֹותם, לזרז אּלא ּבניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּכּון

מּדי. יֹותר ְִֵַָָּבהֹוצאה
.„Îסֹופדין אין - ּתסּפדּוהּו אל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשכיב

על ׁשּיחּוס לֹו ׁשֹומעין אין - מּנכסיו ּתקּברּוהּו אל ְְְְִִִֵֶַַָָָאֹותֹו.
ּבלא להּניחֹו ׁשאסּור הּצּבּור, על עצמֹו ויּפיל ּבניו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממֹון

מּנכסיו. לקברֹו הּיֹורׁשין את ּכֹופין אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקבּורה,

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני ּפלֹוני ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב
ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּוהּו ולא לבּדֹו, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹאֹותֹו
ּדבריו - יֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו הּבנֹות, ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבין

ִַָקּימין.
קּימין.·. ּדבריו אין - הּבריא ְֲִִֵַַָָָָָאבל
אין‚. - לפלֹוני ואחריו לפלֹוני, נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב

ראׁשֹון. ּׁשּׁשּיר מה אּלא ִִִֵֵֶֶַַָלּׁשני
מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם

הּוא הרי ליֹורׁש מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ּכלּום; לּׁשני אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבנים
ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין וירּׁשה ירּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון

לפלֹוני'. ְְֲִִַָ'ואחריו
לזה:‰. וכתב זה, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל

ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני ואחרי ,ל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנכסי

ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ּבין ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראׁשֹון,
ְְָלירׁשֹו.

.Âוהיה לפלֹוני, ואחרי ,ל נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשכיב
נֹותן אני ירּׁשה מּׁשּום לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻראׁשֹון
הּׁשני - הפסקּתיה והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל
יד על הּמעֹות נתן אם ,לפיכ הראׁשֹון. ּׁשּמׁשּיר מה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָקֹונה
מּׁשּום ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשליׁש,
יהיה מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותנם אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻירּׁשה
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפלֹוני

להם.מ סּפיק ְִֶַָ
.Ê;ׁשני קנה - ראׁשֹון מת לפלֹוני: ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי

ראׁשֹון ּבחּיי ׁשני מת הּׁשני; יֹורׁשי ׁשל אּלּו הרי - ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַמת
ראׁשֹון. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים יהיּו -ְְְִִִֵֶַָ

.Áאסּור ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואף
ׁשּימּות עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופֹו, ולּתן למּכר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. ְְִִֵֶַויזּכה
.Ëמֹוציא הּׁשני אין - ּבמּתנה ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם

אּלא הּפרֹות מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּיד
רׁשע. נקרא - למּכר לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּנׁשאר.
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין. מעּׂשיו - למת ּתכריכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָועּׂשאן
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו מּתנה לבנֹו נתנן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָלאחרים;
ׁשכיב מּתנת נתנֹו אם וכן ּכלּום. עּׂשה לא - מּיֹורׁשיו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עּׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני. יקנה ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף אּלּו, מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותם מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.
אֹו אּפֹותיקי, עּׂשאן אפּלּו ּכלּום. להם מגּבין אין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּכלּום, אּלּו מּנכסים ּגֹובין אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּייחדן

ׁשני. ׁשל הן הרי ֲִֵֵֵֶֶָאּלא
.·Èואחרי ,ל נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני,
ואחרי ,לי נכסי נּׂשּואה: ּכׁשהיא לּה אמר ואם הּבעל. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּיד
ׁשּזכתה ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ומתה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפלֹוני,
לּה אמר ּכאּלּו נמצא נּׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי על ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבנכסים
מכרה אם ,לפיכ הּבעל. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפרּוׁש:
יעמדּו - ּבעלּה ּתחת ּומתה ּבעלּה, ּתחת ּכׁשהיא אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָנכסים
מּפני הּלֹוקח מּיד הּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח. ּביד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנכסים
הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי - נּׂשּואה ּכׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמכרה
לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי הּׁשני, מּיד ּומֹוציא חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּלֹוקח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דינן,1) מה לאחר ואחריו לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד או ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
מתנות יקבלו ולא להם שיש במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן

יחיה. מתנות ושונא שנאמר
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ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומתה נּׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָנכסי
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

מחּבריםמּפ ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ

והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא

וזה 'מחּיים'; ּבֹו ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, גמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר ּכמי - 'ּובּמות' ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה. הּוא הּׁשטר ְֵֶַָנֹויי
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא מעּׂשה ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

והרי ּבנדיבים. לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאדם,
יחיה. מּתנת וּׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּתנה זכּיה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָסליקּו

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום
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הּׁשּתפין. ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין

מּׁשכנֹו מהם אחד ּכל נזק ׁשּלֹו1והרחקת הּמצר .2ּומּבעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמצר. ּבעל ְִֶֶַַַודין

אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק
¤¤¦

מאחד4אחד‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ּׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
בּה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׂשדה,

ההפקר ּכללֹו5מן גר, נכסי אֹו ּביניהם6, ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבקרקע, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות

אם חלּקה7לבּדֹו: ּדין קרקע ּבאֹותּה ׁשאר8יׁש את ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
אחד אין - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּבמּטלטלין הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ּבּמה9מהן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אמּורים חלקֹו10ּדברים את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין ?11 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁש ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבּמקֹום
ּבּה ׁשאין ּפי על אף חלקֹו, מּכיר מהן אחד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה - חלּקה ּבין12ּדין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
חברֹו לחלק .13חלקֹו ְְֲֵֵֶֶ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי לחלוק3)כולל לזה זה כופין דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו חלק ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר רבי4)או בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא

במשנה. יא. ושם ג.) (שם שמח).5)יוחנן (אור שם חננאל רבינו ובפירוש ז: מציעא בבבא נראה בראש6)כן המשנה כלשון
זו. שותפות הוקמה איך הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", אסי7)המסכת: רבי של פירושו לפי ג. ושם יא. שם משנה

ב. שם במשנה יוחנן רבי ד.8)בשם הלכה להלן - חלוקה דין מטלטלין.9)פרטי שהם דברים גם מפורטים יא. שם במשנה
ה. הלכה להלן והחזיק"10)וראה שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב של מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,

אף וכו' בחלקו והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק להלן רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות (וראה
להלן. ועיין בחבירו". לחזור יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי של11)על בחלקו להשתמש יכול "ואינו נוסף: שם ברי"ף

להלן. וראה עוד12)חבירו", שותפים ואינם ביניהם חלוקה כאן התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם מאחר כי
עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי כי שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו שלא פי על ואף בחצר.
ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו ואין הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי על ואף שיתחלקו
השותפות התחלת בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד כל כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו קיבל

י). הלכה ב פרק להלן האזל (אבן קניין צריכים אינם ולפיכך ביניהם, הבדל13)לכשיתחלקו שיש אלא היא, מחיצה זו הבדלה
ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה ראייה, היזק בו שיש מקום ראייה,בין היזק בו שאין מקום לבין טז) הלכה

משנה). (מגיד שהוא כל בגובה לה שדי
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ּכל„. חלּקה? דין זהּו יּגיע36אי הּׁשּתפין, לפי יחלק ׁשאּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
אין37לּפחּות אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכיצד חלּקה. ּדין ּבּה אין - החלק על נקרא הּכל ּכל38ׁשם ? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
אּמֹות39חצר ארּבע ּבּה אינּה40ׁשאין - אּמֹות ארּבע על ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּׂשדה וכל חצר. 41קרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדה קרּויה אינּה ּגּנה42- וכל חצי43. זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וכל גּנה. קרּויה אינּה - זריעת45ּפרּדס44קב ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו - קּבין את46ׁשלׁשה חֹולקין אין : ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ׁשּיהיה עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחצר,
ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּתפין;
חצי ּבּה ׁשּיהא עד הּגּנה, את ולא ואחד]; אחד [לכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקּבין
ּבית ּבֹו ׁשּיהא עד הּפרּדס, את ולא ואחד; אחד לכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקב

אמּורים ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל קּבין ּבארץ47ׁשלׁשה ? ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבּה48יּׂשראל וכּיֹוצא ּבבבל אבל חֹולקין49; אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, לזה50את יֹום וחריׁשת51חריׁשת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּפרּדס את ולא לזה; ּוׁשלׁשים52יֹום ׁשּׁשה ּבֹו ׁשהיה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אדם עבֹודת ּכדי לזה], אילנֹות ּוׁשלׁשים [וׁשּׁשה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאילנֹות
וּׂשדה אחד; ּביֹום ׁשּיהא53אחד עד - ּבכלי אֹותּה ׁשּמׁשקין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לזה. אחד ויֹום לזה אחד יֹום הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה
הּמֹורן54אין‰. את ולא הּטרקלין, את את55חֹולקין ולא , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

את ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹוב
לזה ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד אם56הּטּלית, . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואם מרחץ. ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד - חלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמרחץ
ּבטּלית וכן עצמֹו. ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהא עד - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוב

אין הּדברים. ּכל מעלין57ּובׁשאר - לזה ּוכדי לזה ּכדי 58ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
קנה אֹו לי מכר אֹו לחברֹו: לֹומר [לֹו] ויׁש ּבדמים, ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו

אמר ׁשא59מּמּני. ּפי על אף זה, חלק מהם: החלקיןאחד ין ֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּיתר60ׁשוים את אּתה וטל הּפחּות את אּטל אני אין61, - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מּתנה לּקח רצֹוני אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; אּלא62ׁשֹומעין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבדמים. מעלין אנּו הרי ּבׁשוה חלּקה ּדין ּבּה ואין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהֹואיל

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ונמצאת‡. ּבית לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות
יׁש הרי - הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחצר
הּפתח; ּכל ּברחב לפניו אּמֹות ארּבע ופתח ּפתח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלכל
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם החצר: מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהּנׁשאר
חֹולקין אין - לאו ואם אֹותּה; חֹולקין - וׁשּתף ׁשּתף ְְְְְִִִֵָָָָָֻֻלכל
- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לּה ׁשאין חצר ׁשּכל ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹותּה.
לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו חצר, קרּויה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאינּה
מֹודדין - ּבּתים ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה אחד: ּבית ולזה ּבּתים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשני
הּפתח, רחב ּכל על ובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלֹו
לֹו נֹותנין - אחד ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עּׂשר היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
החצר: מן והּנׁשאר ּפתחֹו; לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהא ּכדי אּמֹות, ׁשמֹונה ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
מן חּוץ אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ְְְְִֶַַַַַַַַַַָארּבע
אין - מּזה ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהּפתחים

חלּקה. ּדין ֲִָָֻּבּה
ארּבע·. לֹו יׁש - רּוחֹותיו מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע אּלא לֹו אין - ּפתח לֹו יחד ואם רּוח. לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו. ּכנגד ְְִֶֶַאּמֹות

אין‚. - ּבמּׂשאֹו לתֹוכּה להּכנס לֹו אפׁשר אם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאכסדרה:
ׁשּלא אּמֹות. ארּבע לּה יׁש - לאו ואם אּמֹות; ארּבע ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלּה
ׁשם לפרק אּלא אּמֹות, ארּבע ופתח ּפתח לכל ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמרּו

ַָמּׂשאֹו.
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בשותפות, לכתחילה קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף שיכול מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה, בירושה אלא
להיות שיוכל אמנם חשב השכירות שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות יכול התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו

הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר כן אחרי ורק זה, עם יא.36)בשותפות בתרא בבבא היינו,37)משנה
מעכב לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא אף - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים, הרבה יש אם

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את שם.38)הוא ה).39)משנה אות מיימוני (הגהות כחצר - מארבע40)ובית חוץ
א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של שלושת41)אמות של שטח והוא סאה רוחב על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

שם) המשניות בפירוש (רבינו אמה וחמישים מאות שבע קטן42).אלפים בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע כדאי שלא
השדה). את ולא המתחיל דיבור שם (תוספות קטן.43)מזה בשטח אף חשובה והיא ירקות, בה יב.44)שזורעין שם גמרא

משנה).45) (מגיד ההלכה בסוף כמבואר אחר, אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י יא.46)כרם שם גמרא47)משנה
יב. ישראל.48)שם שבארץ לזה דומה ושווייה חשובה כך.49)שהקרקע כל חשובה אינה יוסף50)שהקרקע רב מסקנת
יב. ליום51)שם או החרישה, בעונת חרישה ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י מיום לפחות פועל שאין

של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר כתב המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין לא ורבינו הזריעה. בעונת חרישה
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה אחד, יום שם.52)עבודת קטינא בר רבא רב53)מימרת מימרת שם

בזה וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל, והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש נחמן,
שם). התוספות יא.54)קושיית שם המשניות).55)משנה בפירוש (רבינו ארמונים" ממיני כמה56)"מין פורש ולא

אלו. בדברים וחלק חלק כל של יג:57)השיעורים שם בסמוך.58)ברייתא כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
שיעור59) אתה טול לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם). (רי"ף טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

ט) אות מיימוני (הגהות פחות קטן.60).ואני ואחד גדול מהם אחד כשיעור.61)ויש בו "ושונא62)ויש לכתוב: בהתאם
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר וכסף ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא שנימקו כמו יחיה", מתנות

דבר1) לחלוק השותפין רצו אם וכן מהם, אחד לכל בית כל מיוחדים בתים לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו
זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה על זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין

mipky zekld - hay `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׁשּתפין14אחד·. דין15מן ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
אֹו ּכלי:16חלּקה, אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלקּו, אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻ

מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי הּזה17מכר הּדין18ּבּׁשער - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אבל מּמּנּו. לקנֹות אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹעּמֹו,
אינֹו - יקנה ּבּמה ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאם
ׁשהרי הּזֹול; ּכּׁשער אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכֹול
ׁשאמּכר אּלא ׁשאקנה, רצֹוני אין לֹו: לֹומר יכֹול .19חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

להם20לפיכ ׁשהּניח עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני : ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
האב עּׂשאן אם הּבד: ּבית אֹו מרחץ -21אביהם לּׂשכר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

לאמצע ּבּׁשּתפּות22הּׂשכר לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל עּׂשאן23, ;24 ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
אּלא אֹותם, להּׂשּכיר אחיו לכף יכֹול אינֹו - לעצמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹהאב
אֹומר עׁשיר והרי אביהם. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ל קנה הּבד; ּבבית אֹותם ועּׂשה ּובֹוא זיתים, ל קח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעני:

ּבּמרחץ וירחצּו ויבֹואֹו את25עבדים, ּכֹופה העני ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
חלקֹו לקנֹות אֹו26העׁשיר מּמּני קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וקֹונה לוה והריני לי, מֹוכר27מכר -28אֹו וקֹונין לאחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
מֹוכר הריני אּלא קֹונה, איני מהן: אחד ּכל אמר עּמֹו. ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדין

איני מהם: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלקי
ׁשאין אֹו חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָמֹוכר,
אּלא חלקֹו, למּכר ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹאחד
הּמקֹום היה אם עֹוּׂשין? הן היא - ּבּגּוף ׁשּתפין ֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻיּׁשארּו

לּׂשכר אינֹו29עּׂשּוי ואם ּׂשכרֹו; וחֹולקין אֹותֹו מּׂשּכירין - ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
ׁשנה ׁשנה ּבּה ׁשֹוכנין - הּוא חצר אם לּׂשכר: ,30עּׂשּוי ְְִִֵָָָָָָָָָ

ׁשהרי ראּיה, הּזק מּפני ּכאחת, ׁשניהם ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
חלּקה ּדין ּבּה יֹום31אין ׁשלׁשים ּכל לטרח עּׂשּוי אדם ואין , ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

- הּוא מרחץ ואם לׁשנה; מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָלפּנֹות
יֹום ּבכל ּתמיד ׁשניהם לּה ׁשראּוי32נכנסין ּדבר ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתמיד ּבֹו אֹו33להׁשּתּמׁש מרחץ ּכגֹון לּׂשכר, עּׂשּוי ואינֹו , ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
יֹום אּתה הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ְִֵֵֵֶַַַַָָָָמּצע
ּבֹו. להׁשּתּמׁש רֹוצה אני יֹום ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָואני

ּדין‚. ּבּה ׁשאין ּׂשדה אֹו חצר מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
אחד34חלּקה ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו , ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

חלקי, מּמּני ּׂשכר אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹמהן
חלק לי הּׂשּכר חֹולקין.35אֹו - חלּקה ּדין ּבּה יׁש ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמימר14) שפסק כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד אומרים אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שם. שהובאה וכברייתא יג:) לה15)(שם ניתנה ירשו, שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו אלה היינו,

אגוד" או "גוד אמרו שלא וכתב זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד של דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה,
שם. ועיין ניחלק, שלא נשתתפנו, כן דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר במקח אבל ומתנה, בירושה אלא

יג.16) שם נחמן, לרב רבא מדברי נוסחת17)נלמד לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש שם. שבגמרא אגוד" או "גוד זהו
מכור. היינו אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך, גוד: הוא18)הכסףֿמשנה): הוא החלוקה את התובע כן ואם

שפירש דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה לחבירו ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את הקובע
העולה שער גם לקבוע שאפשר רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער את קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד:

משנה). במגיד (ראה זה על חולקים ויש החפץ, של האמיתי שוויו שיוכל19)על אגוד", או "גוד האומר בתובע תלוי והכול
מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם אבל יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים: בשני כן לומר

משנה). (מגיד זה על החולקים לדעת בניגוד שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד קעב.20)לתובע שם משנה
יג. שם אומרים21)והובאה ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי שהכול נראה רבינו דברי תלוימפשטות שהעיקר

יכול אינו להשכיר, ראויים שאינם קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר, וראויים גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם
אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות וראה משנה. (מגיד להשכיר להשתמש22)לכופו רוצה שהוא לומר, יכול העשיר ואין

הרשב"א). בשם משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה הרי כי את23)בחלקו, לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
שיש כדבר דינו ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר מיגאש ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין שם.24)בו המרחץ25)משנה בבית או הבד בבית להשתמש יכול העני שאין פי על אף כלומר,
בהם. ולהשתמש עבדים או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי איכפת מה העשיר: לו אומר נותן26)- שאינו שכל

להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד הצדדים: משני כנעני27)אפשרות עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על אף
מאחרים. שילווה ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שיאפשר28)שאין מהשותף לבקש הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:

ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים ויש לאחרים. מכירה ידי על זאת למעלה29)לו שאמר שמה משמע מכאן
לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת אלא הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו האב" עשאם "אם

המגידֿמשנה. שכתב אומרים30)וכמו שאין הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד לזמנים, החלוקה עיקרון את
יומיים. וזה אחד יום בו משתמש שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך בחפץ יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד
להכריח יכול האחד שאין ואומר זה על חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של אפשרות שאין למקום הדין והוא
אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד, ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים, לחלוקת השני את

תחלוק. או ראייה היזק תסבול ראייה.31)או היזק שיש פי על אף חלוקה, על לכוף בברייתא32)ואיֿאפשר אלו לדברים מקור
ר"י בשם משנה (מגיד אביהם בה שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב שעשה שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם
לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה עבד להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו ממה ראייה ועוד מיגאש).
אינו ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה, כל הייתה

מיגאש). (ר"י לימים אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש בין33)ראוי חלוקה לקיים אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש היפך34)השותפים ט סעיף קעא סימן משפט חושן (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,

חלוקה"). דין בה שאין חצר או שדה "מקצת אגוד35)הסדר: או גוד של אלו, להלכות מקום אין ולדעתו, זה על חולק הראב"ד
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ּכל„. חלּקה? דין זהּו יּגיע36אי הּׁשּתפין, לפי יחלק ׁשאּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
אין37לּפחּות אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכיצד חלּקה. ּדין ּבּה אין - החלק על נקרא הּכל ּכל38ׁשם ? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
אּמֹות39חצר ארּבע ּבּה אינּה40ׁשאין - אּמֹות ארּבע על ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּׂשדה וכל חצר. 41קרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדה קרּויה אינּה ּגּנה42- וכל חצי43. זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וכל גּנה. קרּויה אינּה - זריעת45ּפרּדס44קב ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו - קּבין את46ׁשלׁשה חֹולקין אין : ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ׁשּיהיה עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחצר,
ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּתפין;
חצי ּבּה ׁשּיהא עד הּגּנה, את ולא ואחד]; אחד [לכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקּבין
ּבית ּבֹו ׁשּיהא עד הּפרּדס, את ולא ואחד; אחד לכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקב

אמּורים ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל קּבין ּבארץ47ׁשלׁשה ? ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבּה48יּׂשראל וכּיֹוצא ּבבבל אבל חֹולקין49; אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, לזה50את יֹום וחריׁשת51חריׁשת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּפרּדס את ולא לזה; ּוׁשלׁשים52יֹום ׁשּׁשה ּבֹו ׁשהיה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אדם עבֹודת ּכדי לזה], אילנֹות ּוׁשלׁשים [וׁשּׁשה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאילנֹות
וּׂשדה אחד; ּביֹום ׁשּיהא53אחד עד - ּבכלי אֹותּה ׁשּמׁשקין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לזה. אחד ויֹום לזה אחד יֹום הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה
הּמֹורן54אין‰. את ולא הּטרקלין, את את55חֹולקין ולא , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ

את ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹוב
לזה ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד אם56הּטּלית, . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואם מרחץ. ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד - חלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמרחץ
ּבטּלית וכן עצמֹו. ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהא עד - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוב

אין הּדברים. ּכל מעלין57ּובׁשאר - לזה ּוכדי לזה ּכדי 58ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
קנה אֹו לי מכר אֹו לחברֹו: לֹומר [לֹו] ויׁש ּבדמים, ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו

אמר ׁשא59מּמּני. ּפי על אף זה, חלק מהם: החלקיןאחד ין ֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּיתר60ׁשוים את אּתה וטל הּפחּות את אּטל אני אין61, - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
מּתנה לּקח רצֹוני אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; אּלא62ׁשֹומעין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבדמים. מעלין אנּו הרי ּבׁשוה חלּקה ּדין ּבּה ואין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהֹואיל
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ונמצאת‡. ּבית לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות
יׁש הרי - הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחצר
הּפתח; ּכל ּברחב לפניו אּמֹות ארּבע ופתח ּפתח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלכל
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם החצר: מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהּנׁשאר
חֹולקין אין - לאו ואם אֹותּה; חֹולקין - וׁשּתף ׁשּתף ְְְְְִִִֵָָָָָֻֻלכל
- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לּה ׁשאין חצר ׁשּכל ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹותּה.
לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו חצר, קרּויה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאינּה
מֹודדין - ּבּתים ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה אחד: ּבית ולזה ּבּתים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשני
הּפתח, רחב ּכל על ובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלֹו
לֹו נֹותנין - אחד ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עּׂשר היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
החצר: מן והּנׁשאר ּפתחֹו; לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהא ּכדי אּמֹות, ׁשמֹונה ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
מן חּוץ אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ְְְְִֶַַַַַַַַַַָארּבע
אין - מּזה ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהּפתחים

חלּקה. ּדין ֲִָָֻּבּה
ארּבע·. לֹו יׁש - רּוחֹותיו מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע אּלא לֹו אין - ּפתח לֹו יחד ואם רּוח. לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו. ּכנגד ְְִֶֶַאּמֹות

אין‚. - ּבמּׂשאֹו לתֹוכּה להּכנס לֹו אפׁשר אם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאכסדרה:
ׁשּלא אּמֹות. ארּבע לּה יׁש - לאו ואם אּמֹות; ארּבע ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלּה
ׁשם לפרק אּלא אּמֹות, ארּבע ופתח ּפתח לכל ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמרּו

ַָמּׂשאֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשותפות, לכתחילה קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף שיכול מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה, בירושה אלא
להיות שיוכל אמנם חשב השכירות שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות יכול התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו

הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר כן אחרי ורק זה, עם יא.36)בשותפות בתרא בבבא היינו,37)משנה
מעכב לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא אף - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים, הרבה יש אם

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את שם.38)הוא ה).39)משנה אות מיימוני (הגהות כחצר - מארבע40)ובית חוץ
א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של שלושת41)אמות של שטח והוא סאה רוחב על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

שם) המשניות בפירוש (רבינו אמה וחמישים מאות שבע קטן42).אלפים בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע כדאי שלא
השדה). את ולא המתחיל דיבור שם (תוספות קטן.43)מזה בשטח אף חשובה והיא ירקות, בה יב.44)שזורעין שם גמרא

משנה).45) (מגיד ההלכה בסוף כמבואר אחר, אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י יא.46)כרם שם גמרא47)משנה
יב. ישראל.48)שם שבארץ לזה דומה ושווייה חשובה כך.49)שהקרקע כל חשובה אינה יוסף50)שהקרקע רב מסקנת
יב. ליום51)שם או החרישה, בעונת חרישה ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י מיום לפחות פועל שאין

של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר כתב המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין לא ורבינו הזריעה. בעונת חרישה
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה אחד, יום שם.52)עבודת קטינא בר רבא רב53)מימרת מימרת שם

בזה וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל, והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש נחמן,
שם). התוספות יא.54)קושיית שם המשניות).55)משנה בפירוש (רבינו ארמונים" ממיני כמה56)"מין פורש ולא

אלו. בדברים וחלק חלק כל של יג:57)השיעורים שם בסמוך.58)ברייתא כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
שיעור59) אתה טול לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם). (רי"ף טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

ט) אות מיימוני (הגהות פחות קטן.60).ואני ואחד גדול מהם אחד כשיעור.61)ויש בו "ושונא62)ויש לכתוב: בהתאם
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר וכסף ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא שנימקו כמו יחיה", מתנות

דבר1) לחלוק השותפין רצו אם וכן מהם, אחד לכל בית כל מיוחדים בתים לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו
זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה על זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין



mipkyקד zekld - hay a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּבא אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹונפטר,
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים
ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
ּבּכתל להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו עצמֹוׁשהרי הּנּקף אם וכן ים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
ׁשּלא וזה גּגֹו, לחצי מעקה עֹוּׂשה וזה ּבֹו, דר ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹגּגֹו
ּפי על ואף זה. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעּדיף, זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּכנגד
לחברֹו: לֹומר אחד ּכל יכֹול אֹותֹו, רֹואין הרּבים רׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבני
ואּתה ּגּגי, על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתמיד. אֹותי ִִֶָרֹואה
.Âארּבע גבֹוּה מעקה לֹו עֹוּׂשה - חברֹו לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

לארּבע זקּוק אינֹו - הּגּגין מּׁשאר לגג ּגג ּבין אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות.
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות;
ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעּׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה.
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפס ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹעּׂשרה

.Êהריני העליֹון: יאמר לא - מּזֹו למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולה, מּלמּטה ׁשניהם ּבֹונים אּלא ועֹולה; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ומעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּובֹונה
ּכלל. לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין - חברֹו ׁשל מּגּגֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
ׁשֹומעין אין - ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו לֹו: אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
אֹותם ּפּנה אם 'הן': לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל בהן רצה ואם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו.
יציאֹותי היל אמר: ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, -ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קנה; לא - ּפּנה לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֹואּטל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.Ëהּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכין חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מהּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
אינּה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה. מהּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתּקנת
.Èּכדי לסּכר, מהן אחד רצה הּסדר. על מׁשקין - הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה ויׁשקה הּמים, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזר
- לאּמה הּקרֹוב ּובֹור זכה. הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

חברֹו‡. ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ונפל2מי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלּום לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית מּכתלי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכתל

וכֹופה3ּביציאֹותיו אבל4, ּכׁשהיה. לבנֹותֹו הּבית ּבעל 5את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ּכֹופה הּבית ּבעל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאין

הּבית6והּתקרה ּבעל ׁשל היא הרי - ּבית והּמעזיבה7ׁשל ,8 ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
העלּיה ּבעל ׁשל היא הרי - הּתקרה .9ׁשעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות,1) דיניהן וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון ממקום אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו
ועשה לקוץ אילנות המוכר מדין לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו בשל ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה

יקצץ. טרם ברש"י2)פירות קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית קיבל שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
שנים. של המתחיל -3)דיבור ביתו]" [את לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה "הבית שם: במשנה אמרו שכן

משנה). (כסף העלייה בעל של השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל (כסף4)הרי לנכסיו שיורדין ביתֿהדין ידי על כלומר,
ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע בנוי שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק בירושלמי אלו דברים ומקור משנה).
ואמרו גגו, את הבד בית שיתקן עד למטה וזורע יורד הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה היא הבד, בית של גגו
אותו כופין אלא ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו, הבד בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך על

יותר5)לתקן. שווה הבית - גביו על עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית לבעל אין שהרי פשוט, דבר זהו
משנה). קיז.).6)(מגיד מציעא (בבא העלייה.7)הנסרים מן ולא הבית מן חלק שהיא לתקנה, צריך הוא "והוא8)כלומר,

"ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם) לרבינו המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה על שטוחין והעפר הטיט
שם). (רש"י על9)ירושלים" ואף עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות עשוייה שהיא לעשותה, צריך הוא

mipky zekld - hay `"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמּׁשה„. היּו אּמֹות. ארּבע להם יׁש - מרּפסת אֹו ׁשער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבית
לּה אין - לחצר ּפתּוחה והּמרּפסת לּמרּפסת, ּפתּוחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבּתים

אּמֹות. ארּבע ְֶַַַָאּלא
אּמֹות.‰. ארּבע לֹו אין - ּתרנגֹולים ׁשל ְְְִֵֶַַַַלּול
.Âּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, ׁשאינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻֻּבית,

אּמֹות. ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶַַַַּפנים
.Êאין - ּפּצימיו את ּפרץ אּמֹות. ארּבע לֹו יׁש - סתּום ְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

אּמֹות. ארּבע ְַַַלֹו
.Áלֹו אין - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

לזה אּמֹות ארּבע ּבחצר יׁש אם אּלא ּבחצר. אּמֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
ׁשל והּזבל חֹולקין. - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוארּבע
לפי - מל ׁשל אכסניא אבל הּפתחים. לפי מתחּלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחצר

אדם. ְֵָָּבני
.Ëעל אף חלּקה ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין

אף הּקדׁש, ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי
ּבכר אמּורים? ּדברים ּבּמה יחלקּו. לא - ׁשרצּו ּפי ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

חֹולקין. - ּכריכֹות ּבׁשּתי אבל ְְְֲִִִֵֶָָאחד;
.Èעל אף לחלקֹו, ׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה דין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום

קנין ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל - מּידם ׁשּקנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי
רצה ׁשּזה מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדברים
ּבהם. לחזר יכֹולים אינן - ּפלֹוני ּברּוח רצה וזה ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּברּוח
והחזיק ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוכן
יכֹול מהם אחד אין - מּידם קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחלקֹו,

ּבחברֹו. ֲֲֵַַֹלחזר
.‡Èגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהם ועּׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאחין

מּזה זה ׁשּׁשמעּו להם, ׁשּנעּׂשית ּבהניה ּכּלן. קנּו מהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאחד
לחברֹו. ּומקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּדבר

.·Èלהם ואין מּזה, זה ּכלקֹוחֹות הן הרי - ׁשחלקּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר
נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחין: לֹומר יׁש לפיכ חברֹו. ּבחלק זכּות מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
הּמים אּמת ּבּה מעביר היה - לאחד ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
יׁש - חלקי זה ׁשּנעּׂשית עּתה, אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי. הּמים אּמת להסיר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלי
ּתׁשמיׁשֹו. מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻחלקֹו,
נׁשאר לא - וחלקּו מאחד, ּׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
מחלקֹו הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלאחד

החּלֹונֹות. ְֵַַוסֹותם
.‚È- אחין מּׁשני אֹו אנׁשים מּׁשני ּׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין. ּבהן ׁשהחזיקּו ְְֱִִִֶֶֶַַָָהּנזקים

.„Èּברצֹונם ׁשחלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻחצר
את לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
ּבׁשעה חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחברֹו

חזקה לֹו ואין הּוא. הּזק - ראּיה ׁשהּזק ּבחלקֹו; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
מחיצה ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחצר,

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעּׂשֹות ּכֹופהּו -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.ÂË?רחּבֹו יהיה וכּמה ׁשניהם. מּׁשל - הּכתל מקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב

ּביניהם מחיצה לעּׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה. ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ויראה ּבֹו ׁשּיסּתּכל אויר יהיה ׁשּלא ּובלבד ּובהּוצין. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקנים

חברֹו. ֲֵֶאת
.ÊË,ּבגּנה וכן אּמֹות. מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? גבּה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה

עּׂשרה גבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין - ּבבקעה אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו,
ּבסיד אּמה ּכמֹו חזית ועֹוּׂשה ּובֹונה. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָחברֹו
הּכתל נפל אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבחּוץ,
ּבֹונים - ׁשניהם מּדעת עּׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפל אם ,לפיכ ּומּכאן. מּכאן חזית ועֹוּׂשין ּבאמצע, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹהּכתל

ׁשניהן. ׁשל והאבנים הּמקֹום - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתל
.ÊÈּגּנֹות עם מערבת והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹוכר

ואפּלּו ּביניהם, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרֹות
אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו סתםּבמקֹום ּבקעה מכר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבים אין -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין ּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָמקֹום

וזה טפחים, ׁשלׁשה נֹותן זה - ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּגּנֹות
וזה ּומחצה, טפחים נֹותן זה - ּבגזית טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנֹותן
נֹותן וזה טפחים, נֹותן זה - ּבכפיסין ּומחצה. טפחים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹותן
טפח נֹותן וזה ּומחצה, טפח נֹותן זה - ּבלבנים ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחים.
והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי - האּלּו הּׁשעּורין וכל ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומחצה.
הּמקֹום הרי - הּכתל נפל אם ׁשניהם, מּׁשל הּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומקֹום
אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבנים
לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את מהן אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפּנה
הן הרי אּלא נאמן, אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחברֹו

ראיה. ׁשּיביא עד ׁשניהם ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָּברׁשּות

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לכל‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל
אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו על לכף מּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
אין - אּמֹות ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראּו ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ארּבע על יֹותר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחּיבין
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחד ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּמֹות,
ּכתלֹו. ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּביניהן
ּובא אּמֹות, עּׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן ּכתל אחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעּׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגּדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעּׂשיו נראה ׁשהרי אּמֹות; ארּבע על ׁשּמֹוסיף אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המחיצה1) מגדירת לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת נפלו, אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו
המשותף. הרשות ומתיקון



קה mipky zekld - hay a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּבא אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹונפטר,
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים
ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
ּבּכתל להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו עצמֹוׁשהרי הּנּקף אם וכן ים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
ׁשּלא וזה גּגֹו, לחצי מעקה עֹוּׂשה וזה ּבֹו, דר ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹגּגֹו
ּפי על ואף זה. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעּדיף, זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּכנגד
לחברֹו: לֹומר אחד ּכל יכֹול אֹותֹו, רֹואין הרּבים רׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבני
ואּתה ּגּגי, על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתמיד. אֹותי ִִֶָרֹואה
.Âארּבע גבֹוּה מעקה לֹו עֹוּׂשה - חברֹו לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

לארּבע זקּוק אינֹו - הּגּגין מּׁשאר לגג ּגג ּבין אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות.
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות;
ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעּׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה.
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפס ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹעּׂשרה

.Êהריני העליֹון: יאמר לא - מּזֹו למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולה, מּלמּטה ׁשניהם ּבֹונים אּלא ועֹולה; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ומעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּובֹונה
ּכלל. לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין - חברֹו ׁשל מּגּגֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
ׁשֹומעין אין - ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו לֹו: אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
אֹותם ּפּנה אם 'הן': לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל בהן רצה ואם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו.
יציאֹותי היל אמר: ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, -ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קנה; לא - ּפּנה לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֹואּטל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.Ëהּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכין חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מהּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
אינּה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה. מהּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתּקנת
.Èּכדי לסּכר, מהן אחד רצה הּסדר. על מׁשקין - הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה ויׁשקה הּמים, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזר
- לאּמה הּקרֹוב ּובֹור זכה. הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

חברֹו‡. ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ונפל2מי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלּום לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית מּכתלי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכתל

וכֹופה3ּביציאֹותיו אבל4, ּכׁשהיה. לבנֹותֹו הּבית ּבעל 5את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ּכֹופה הּבית ּבעל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאין

הּבית6והּתקרה ּבעל ׁשל היא הרי - ּבית והּמעזיבה7ׁשל ,8 ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
העלּיה ּבעל ׁשל היא הרי - הּתקרה .9ׁשעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
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בשלימות,1) דיניהן וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון ממקום אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו
ועשה לקוץ אילנות המוכר מדין לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו בשל ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה

יקצץ. טרם ברש"י2)פירות קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית קיבל שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
שנים. של המתחיל -3)דיבור ביתו]" [את לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה "הבית שם: במשנה אמרו שכן

משנה). (כסף העלייה בעל של השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל (כסף4)הרי לנכסיו שיורדין ביתֿהדין ידי על כלומר,
ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע בנוי שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק בירושלמי אלו דברים ומקור משנה).
ואמרו גגו, את הבד בית שיתקן עד למטה וזורע יורד הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה היא הבד, בית של גגו
אותו כופין אלא ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו, הבד בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך על

יותר5)לתקן. שווה הבית - גביו על עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית לבעל אין שהרי פשוט, דבר זהו
משנה). קיז.).6)(מגיד מציעא (בבא העלייה.7)הנסרים מן ולא הבית מן חלק שהיא לתקנה, צריך הוא "והוא8)כלומר,

"ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם) לרבינו המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה על שטוחין והעפר הטיט
שם). (רש"י על9)ירושלים" ואף עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות עשוייה שהיא לעשותה, צריך הוא



mipkyקו zekld - hay a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- העלּיה ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשֹומעים
אין - ּבגבהּה הרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות מעט אם אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָׁשֹומעין

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Âהּגיעּו34נתּדלּדלּו אם הּבית: לאויר וירדּו הּבית קֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָ

סֹותר35לתֹו - טפחים -37ּובֹונה36עּׂשרה הּגיעּו לא ואם ; ְְְֲִִִִֵֶָָָֹ
הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ּבעל ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָיכֹול
- הּתקרה ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל אּׂשּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאני
מּמקֹום ׁשאטרח רֹוצה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין

.ּבית את ׁשּתתּקן ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶַָלמקֹום
.Êזה38התנּו ּדבר ּכדי39ּביניהם הּבית ּבגבּה נׁשאר אם : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

חבילה אדם ּתחת40ׁשּיּקח ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל ואין ּובֹונה, ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה. ּביניהם התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהעלּיה
.Áאחת42הּבד41ּבית וגּנה ההר ּבעבי ּבנּוי על43ׁשהּוא ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבד44ּגּביו ּבית ׁשמי ונפחתּו טפחים45, יֹותר46ּכארּבעה אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

לבית זה ׁשּיעּׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכּפין העליֹון47ּבּדֹו ויתּקן ּגּנתֹו.48, ּכל ויזרע ּגּנתֹו קרקע ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

.Ëזֹו49ׁשּתי ּגב על זֹו עבי50גּנֹות ּבגבּה ּבינתים והּירק , ְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּביניהם ולּטל51הארץ ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
מעּקרֹו ׁשּלֹו52אֹותֹו הּוא הרי ּובלבד53- את54, יאנס ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּתחּתֹון55עצמֹו ׁשל - והּׁשאר היה56; ואינֹו57. לנֹופֹו, מּגיע ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
העליֹון יּטל לא - לעּקרֹו מֹוציאין58מּגיע אין - נטל ואם ; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

האילן אבל מּידֹו. ׁשהּוא59אֹותֹו ּפי על אף הּמצר, על העֹומד ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חֹולקין ׁשניהם הרי - מהן אחד ּׂשדה לתֹו ּבפרֹותיו.60נֹוטה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

.Èואמר61ׁשטף חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו את נהר ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָ
מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל אני זיתי יּׁשּוב62הּלה: ְֲִִִִֵֵֵַַָ

ּבמקֹומן63הארץ יעמדּו אּלא ואם64, הּנהר65. עקרן ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעל66ּבגּוׁשיהן עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו - ּכׁשּׁשתלן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשנים ׁשלׁש ּכל לבעל67הּזיתים הּכל - ׁשלׁש ּולאחר , ְְִִֵַַַַַַָָָָֹ
הּקרקע68הּׂשדה לבעל הּכל - ּבגּוׁשיהן נעקרּו לא ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

.69מּיד ִָ
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בכובד להרבות לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך: ביחס
דלהלן. הפרטים כל נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר שהכתלים34)העלייה היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא

בקרקע. טבעו שהכתלים המפרש כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים טפחים,35)נשארו מעשרה למטה לדור יכול אדם שאין
ו). קטן סעיף קסד סימן (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה הרעועה.36)ואין התקרה התקרה37)את את בונה הבית בעל היינו,

משנה). (מגיד א בהלכה כמו המעזיבה את שם.38)והעליון חמא רב של תשפל39)במימרא שאם התנו כשחלקו כלומר,
שם. יהושע, רב של בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו קנים".40)העלייה "חבילת מפרש: איסורייתא) המתחיל דיבור (שם רש"י

במשנה.41) קיז: מציעא שמנם.42)בבא מהם להוציא זיתים, בו שעוצרים לאחר.43)מקום שייכת שתקרת44)והיא באופן
הגינה. של קרקעיתה היא הבד הבד.45)בית בית למעלה46)תקרת חציו זורע אדם שאין לפי קיח.). (שם כרב ולא כשמואל

כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך שאין לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת ואם (שם). למטה וחציו
בתלמוד. מקומות בכמה א.48)תקרה.47)שאמרו הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך המעזיבה קיח:49)שתיקון שם

חברתה.50)במשנה. משל גבוהה האחת וקרקעית ההר, במורד סמוכות העליון51)ששתיהן ביניהם: דיןֿודברים ונתעורר
ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר ממלא רצה שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר

ויש52) בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע ואין לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע שאינו אף
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא קיט.53)לפסוק שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי

כל אלא ירק". כאן אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון, שהכול שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
תחתון. לגבי הוא מפקיר - וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול קיט.54)מה שם ינאי רבי דבי יתפשט55)מימרת שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות (פרוש סכנה לידי שיגיע עד כך הירק56)כל ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר ומה השורשים. [אפילו
הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול, ידו לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת אפילו עליון של הם

והשאר]. המתחיל דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו נפתרה.57)הוא שלא ענן רב של בעייה קיט. לא58)שם
לתחתון, שהכול יהודה כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא שהתחתון מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק

התחתון). (=בחזקת בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא שספק וכיוון לעליון מפקיר שהוא אלא כשמואל59)כנ"ל, קז. שם
אילן). המתחיל דיבור שם (תוספות שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים, ענפיו כלומר כרב. שהוא60)ולא כיוון

שניהם. של מקרקע קא.61)יונק שם להבא62)ברייתא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א. קטן סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
הנ שהביא זה ואילו בארץ.ייטע, במטעים להרבות מעוניינים ואנו מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את של63)הר מימרא

ועיין א. סעיף קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את ליטול ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
שמח. ה).64)אור קטן סעיף (סמ"ע בהם רוצה השדה בעל קא.65)אם שם לקיש ריש בשם שסביב66)מימרא העפר גושי

מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם ואין נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים היו ניטעו לא אם ואף האילנות
יב). הלכה רבעי ונטע (מגיד67)שני זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד מהגושים לחיות שיכולים פי על שאף

שהמוצא פי על ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה מחמת אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
י) הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא הרי נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה
קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו וכיוון יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע אבל במטלטלין, אלא זה אין -

למלך). פירותיהם?68)(משנה אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם נוטע אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
שם). (משנה69)(גמרא ים של זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין דין - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון

ד). קטן סעיף קסח סימן (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות שהרי ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך).
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והעלּיה10נפלּו·. הּבית חֹולקין11ׁשניהם, ׁשניהם הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּובעפר ּובאבנים ואם12ּבעצים .13- האבנים מקצת נׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ

אבני14רֹואין אֹו הּבית אבני אם להׁשּתּבר, ראּויה זֹו אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר ידּוע זה ודבר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעלּיה.

והרסֹו ונהרס15הּתחּתֹון העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט אֹו ,16. ְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַַָָָ
נפל ּכיצד יֹודעין אינן הּׁשלמֹות17ואם האבנים חֹולקין - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ְְַוהּׁשבּורֹות.
לבנֹות18אמר‚. הּבית לבעל העלּיה ׁשּיבנה19ּבעל ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבֹונה העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
ּכל יּתן אׁשר עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

רֹוצה.20יציאֹותיו אם עלּיתֹו ויבנה יצא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לבנֹות21ואם„. יכֹול מהן אחד נֹוטל22אין העלּיה ּבעל -23 ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשליׁשים.24ׁשליׁש ׁשני הּבית ּובעל הּקרקע, ְְְְִִִִֵַַַַַַַ

ּכׁשהיה25רצה‰. ּבֹונה - ּביתֹו לבנֹות הּבית ואם26ּבעל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
והרּבה אֹותן חּזק אם ּבּכתלים: לׁשּנֹות יֹותר27ּבא ּברחּבן ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּׁשהיּו לפחת28מּמה אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
וכּיֹוצא לבנים להחזיר ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמחזקן,

ּבא29ּבהן לֹו. ׁשֹומעין אין לקֹורֹות30- הּתקרה את לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּׁשהיּו מּמה ּפחֹות ּברחּבן לפחת לֹו; ׁשֹומעין - וחזקין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכבדין

ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ׁשֹומעין אין ּבגבּה31- ׁשהֹוסיף 32אֹו ְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות מעט לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹהּבית

וכן לֹו. ׁשֹומעין - רצה,33הּבית אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ּבעל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אין - ּולהחזיק להרחיב הּכתלים, לׁשּנֹות ּבא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשהיתה.
אבל הּתחּתֹון; ּכתל על מכּביד ׁשהּוא מּפני לֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשֹומעין
ׁשּנה אם העליֹונה: ּתקרה ּבקֹורֹות וכן לֹו. ׁשֹומעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלמעט
אין - מהן לכבדים לֹו; ׁשֹומעין - ּׁשהיּו מּמה לקּלים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המעזיבה את גם לתקן חייב המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות ו (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי
ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר - קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק "שהמעזיבה מפני העליון שברשות
כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה את מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר בשוכר אלא יוסי

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין קטז:10)שגם שם לבנותם11)משנה שלא ביניהם הסכימו ושניהם
שכולן באופן מדובר שכאן - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב רבינו מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש,
אחד לכל שתגיע הכמות על אלא לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין כן ואם שבורות, שכולן או שלימות,
ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור" "עלייתא בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף שבנוסחת להלן וראה מהם.

להלן]. עוד וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה בפרק12)איתבור" (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
אי נפיל, בחבסא אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
רמב"ן). ועיין מינכן, ובכתבֿיד ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא וליחזינהו בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא
שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע הכמות על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך כאן שאין סברה הגמרא כלומר:

נפ אם זה, שלפי כן, כמו וסברה כורחנולמעלה, על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן אין - שווים חלקים לשניהם שיש רש
ועיין בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י שפירש וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו גבוה שהאחד
ביניהם יתחלקו נפילה של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר וצריך קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
העליונים וודאי תחתיה, החומה נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא: מקשה זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין
לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים - למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית, לבעל והתחתונים העלייה לבעל
בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא רבינו אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ זה ועל הבית,
חלקים לשניהם כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא י"א (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו ופינוה,
לשון וזו ופינוה. בלילה כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל, בחבסא אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים,
במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד הוא כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו שניים של והעלייה "הבית התוספתא:
ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל זה קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו בזמן אמורים דברים

רשב"א]. בשם משנה בגמרא.13)ובמגיד וטריא בשקלא פירושה ולפי שם, שאפילו14)משנה או ביום, הבית שנפל כגון,
פונו. לא עדיין אבל בלילה, משתברות.15)נפלו העליונות משתברות.16)שאז התחתונות והוסברה17)שאז שם, משנה

אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה וזה פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון יהודה.18)בגמרא, כרבי ולא וכחכמים קיז. שם משנה
בלבד.19) הבית בעל חשבון ש20)על מפני דירה שכר לו להעלות צריך [ומהואינו כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד הבית

שהרי קיים, שהבית משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית בעל את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהביא הרשב"א כדעת (ודלא שנפל הכתל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא
שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה העלייה בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא משתעבד הבית שרק המגידֿמשנה
וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה במגיד וראה הרשב"א סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל אין הבית שנפל
למה להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן הבד בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת גביו על

לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת כמותו.21)השמיט שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שהם22)שם
ולא23)עניים. לזה לא המתחיל דיבור שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או שטח, על לזרוע רוצים שהם כגון,

טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לעמוד24)לזה ראוי הבית היה שאם היינו, שליש, בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
שם). חיים (תורת בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת ראוי אינו שנה, אדא25)תשעים בר אחא רב של מימרא שם

עולא. של כבסמוך.26)משמו חוסנו ממידת למעט לו אסור ברוחב.27)אבל שהרבה או לבנים28)כלומר, שהיו כגון,
להלן. וראה (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח) הלכה ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם כגון29)שאין

שם. מציעא בבא בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל (שם) טפחים חמישה שרחבה שם.30)מגזית מימרא
הבית.31) של מהחוזק גורע זה ואף הנ"ל. מגבוה.32)במימרא חזק יותר נמוך לשנות,33)שבית שלא לעיקרון אבלהיינו,
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- העלּיה ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשֹומעים
אין - ּבגבהּה הרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות מעט אם אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָׁשֹומעין

לֹו. ְִׁשֹומעין
.Âהּגיעּו34נתּדלּדלּו אם הּבית: לאויר וירדּו הּבית קֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָ

סֹותר35לתֹו - טפחים -37ּובֹונה36עּׂשרה הּגיעּו לא ואם ; ְְְֲִִִִֵֶָָָֹ
הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ּבעל ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָיכֹול
- הּתקרה ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל אּׂשּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאני
מּמקֹום ׁשאטרח רֹוצה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין

.ּבית את ׁשּתתּקן ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶַָלמקֹום
.Êזה38התנּו ּדבר ּכדי39ּביניהם הּבית ּבגבּה נׁשאר אם : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

חבילה אדם ּתחת40ׁשּיּקח ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל ואין ּובֹונה, ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה. ּביניהם התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהעלּיה
.Áאחת42הּבד41ּבית וגּנה ההר ּבעבי ּבנּוי על43ׁשהּוא ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבד44ּגּביו ּבית ׁשמי ונפחתּו טפחים45, יֹותר46ּכארּבעה אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

לבית זה ׁשּיעּׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכּפין העליֹון47ּבּדֹו ויתּקן ּגּנתֹו.48, ּכל ויזרע ּגּנתֹו קרקע ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

.Ëזֹו49ׁשּתי ּגב על זֹו עבי50גּנֹות ּבגבּה ּבינתים והּירק , ְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּביניהם ולּטל51הארץ ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
מעּקרֹו ׁשּלֹו52אֹותֹו הּוא הרי ּובלבד53- את54, יאנס ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

ּתחּתֹון55עצמֹו ׁשל - והּׁשאר היה56; ואינֹו57. לנֹופֹו, מּגיע ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
העליֹון יּטל לא - לעּקרֹו מֹוציאין58מּגיע אין - נטל ואם ; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

האילן אבל מּידֹו. ׁשהּוא59אֹותֹו ּפי על אף הּמצר, על העֹומד ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
חֹולקין ׁשניהם הרי - מהן אחד ּׂשדה לתֹו ּבפרֹותיו.60נֹוטה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

.Èואמר61ׁשטף חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו את נהר ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָ
מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל אני זיתי יּׁשּוב62הּלה: ְֲִִִִֵֵֵַַָ

ּבמקֹומן63הארץ יעמדּו אּלא ואם64, הּנהר65. עקרן ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבעל66ּבגּוׁשיהן עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו - ּכׁשּׁשתלן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשנים ׁשלׁש ּכל לבעל67הּזיתים הּכל - ׁשלׁש ּולאחר , ְְִִֵַַַַַַָָָָֹ
הּקרקע68הּׂשדה לבעל הּכל - ּבגּוׁשיהן נעקרּו לא ואם . ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
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בכובד להרבות לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך: ביחס
דלהלן. הפרטים כל נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר שהכתלים34)העלייה היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא

בקרקע. טבעו שהכתלים המפרש כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים טפחים,35)נשארו מעשרה למטה לדור יכול אדם שאין
ו). קטן סעיף קסד סימן (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה הרעועה.36)ואין התקרה התקרה37)את את בונה הבית בעל היינו,

משנה). (מגיד א בהלכה כמו המעזיבה את שם.38)והעליון חמא רב של תשפל39)במימרא שאם התנו כשחלקו כלומר,
שם. יהושע, רב של בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו קנים".40)העלייה "חבילת מפרש: איסורייתא) המתחיל דיבור (שם רש"י

במשנה.41) קיז: מציעא שמנם.42)בבא מהם להוציא זיתים, בו שעוצרים לאחר.43)מקום שייכת שתקרת44)והיא באופן
הגינה. של קרקעיתה היא הבד הבד.45)בית בית למעלה46)תקרת חציו זורע אדם שאין לפי קיח.). (שם כרב ולא כשמואל

כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך שאין לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת ואם (שם). למטה וחציו
בתלמוד. מקומות בכמה א.48)תקרה.47)שאמרו הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך המעזיבה קיח:49)שתיקון שם

חברתה.50)במשנה. משל גבוהה האחת וקרקעית ההר, במורד סמוכות העליון51)ששתיהן ביניהם: דיןֿודברים ונתעורר
ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר ממלא רצה שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר

ויש52) בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע ואין לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע שאינו אף
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא קיט.53)לפסוק שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי

כל אלא ירק". כאן אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון, שהכול שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
תחתון. לגבי הוא מפקיר - וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול קיט.54)מה שם ינאי רבי דבי יתפשט55)מימרת שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות (פרוש סכנה לידי שיגיע עד כך הירק56)כל ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר ומה השורשים. [אפילו
הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול, ידו לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת אפילו עליון של הם

והשאר]. המתחיל דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו נפתרה.57)הוא שלא ענן רב של בעייה קיט. לא58)שם
לתחתון, שהכול יהודה כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא שהתחתון מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק

התחתון). (=בחזקת בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא שספק וכיוון לעליון מפקיר שהוא אלא כשמואל59)כנ"ל, קז. שם
אילן). המתחיל דיבור שם (תוספות שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים, ענפיו כלומר כרב. שהוא60)ולא כיוון

שניהם. של מקרקע קא.61)יונק שם להבא62)ברייתא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א. קטן סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
הנ שהביא זה ואילו בארץ.ייטע, במטעים להרבות מעוניינים ואנו מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את של63)הר מימרא

ועיין א. סעיף קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את ליטול ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
שמח. ה).64)אור קטן סעיף (סמ"ע בהם רוצה השדה בעל קא.65)אם שם לקיש ריש בשם שסביב66)מימרא העפר גושי

מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם ואין נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים היו ניטעו לא אם ואף האילנות
יב). הלכה רבעי ונטע (מגיד67)שני זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד מהגושים לחיות שיכולים פי על שאף

שהמוצא פי על ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה מחמת אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
י) הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא הרי נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה
קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו וכיוון יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע אבל במטלטלין, אלא זה אין -

למלך). פירותיהם?68)(משנה אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם נוטע אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
שם). (משנה69)(גמרא ים של זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין דין - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון

ד). קטן סעיף קסח סימן (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות שהרי ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך).
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מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו
ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּפתח הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאר
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

החֹומה לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן -ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
.Âאנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

ׁשאין חכמים; מּתלמידי חּוץ היתֹומים, מן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהעיר,
אבל ׁשֹומרּתן. ׁשהּתֹורה ׁשמירה, צריכין חכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתלמידי
ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו - והרחֹובֹות הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָלתּקּון
חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין יֹוצאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהעם
הארץ. עם לפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן,

.Êמן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו
ּׂשדֹותיהם מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיתֹומים;
- הּמים ּבאּו ׁשּלא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם.
מה ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהן נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהן. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
.Áחּיט לא ּביניהן להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּכֹופין

אחד ּבּמבֹוי ׁשם היה אּמנּיֹות. מּבעלי אחד ולא ּברסי, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻֻולא
אֹו מרחץ ׁשם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מבֹוי ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֻמּבני
אֹו ּכנגּדֹו אחרת מרחץ ועּׂשה חברֹו ּובא רחים, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחנּות
חּיי. ּפֹוסק אּתה לֹו: ולֹומר למנעֹו יכֹול אינֹו - אחרת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָטחֹון
יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי מּבני היה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואפּלּו
לעּׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּביניהם
- זה ׁשל מרחץ מּצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ּבצד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָחנּות
אינֹו - הּמל מנת עּמהם נֹותן היה ואם למנעֹו. להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש

למנעֹו. ְְָָיכֹול
.Ëיכֹולין הּמדינה ּבני אין - ּבעירֹות הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָרֹוכלין

ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן;
מקֹום קֹובעין אינן אבל יּׂשראל. לבנֹות מצּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהּבּׂשמים
- הּוא חכם ּתלמיד ואם העיר. ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל מקֹום ְְִֵֶֶַָָָקֹובע
.Èּבני - העירֹות ּבתֹו למּכר סחֹורתם ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין - ּבלבד הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק; ׁשּימּכרּו והּוא אֹותם. ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן. וילכּו ְְֵֶָָחֹובן
.‡È,רֹופא להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

ּבני - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות מלּמד אֹו גרּדי, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻאּמן,
והּיֹוצאין. הּנכנסין עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבֹוי
לא יּׂשּכירּנּו לא - הּׁשּתפין ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻוכן
ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ולא לגרּדי, ולא לאּמן, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹֻלרֹופא,

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות למלּמדי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּׁשטרֹות,
.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין - ׁשּבחצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות

עֹוּׂשה אּלא והּיֹוצאין; הּנכנסים מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאין
למחֹות יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. ּומֹוכר ּבחנּותֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָמלאכּתֹו
מּקֹול אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִִֵַַַָָֹּבידֹו
ּתינֹוקֹות ללּמד לֹו יׁש וכן ּכן. לעּׂשֹות החזיק ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהרחים;
למחֹות יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יּׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻׁשל
ׁשל הּתינֹוקֹות מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵֶַַָָֹּבידֹו

רּבן. ֵַָּבית
.‚Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבני1) או לקצתן מונעין שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש ומה לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר
גינה לו שיש מי וכן חבירו של מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני בין שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר

חבירו. מגינת לפנים

mipky zekld - hay a"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èּבֹו הּמֹוכר70ּכּיֹוצא לעצים71, אם72זיתיו עּמֹו73: ּפסק ְִִִֵֵֵֵַַַָָ
הּקרקע לבעל הן הרי ׁשּיעּׂשּו הּפרֹות ּכל - מּיד ;74לקץ ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיֹוציאּו75ואם הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל לקץ עּמֹו התנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפחֹות עּׂשּו אם סתם: מכר העצים. מרביעית76לבעל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

ההֹוצאה77לסאה מן הּזיתים78חּוץ ּבעל ׁשל אּלּו הרי -79; ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
יחלקּו אּלּו הרי - ההֹוצאה מן חּוץ לסאה רביעית .80עּׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לעּׂשֹות‡. חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר
להם צריכה ׁשהחצר הּדברים ּכל וכן ודלת, ׁשער ּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
אבל לעּׂשֹותם; הּמדינה ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹצר
ּכֹופהּו. אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָׁשאר
ּבּמה לֹו ׁשּנֹוח דעּתֹו הּׁשני ּגּלה אם מעצמֹו, מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעּׂשה
חלקֹו ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - חברֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעּׂשה

ַָָּבהֹוצאה.
מׁשעּבדין·. החצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

הּדברים ּבׁשאר אבל ּומנעּול; ונגר ּדלת עּמהם לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
חצר ּבאֹותּה עּמהם ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין -ְְְִַַַֹ
אֹו‚. ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשאר וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
- ּבחצרֹותיהן לעּׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
לפי הּכביסה, מן חּוץ זה, על זה מעּכבין הּׁשּתפין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבכּלן
הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יּׂשראל ּבנֹות ׁשל ּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּבני„. ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד הּׁשּתפין חצר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאחד
אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

רחים‰. אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מעּכב זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין החזיק. - טפחים עּׂשרה גבֹוהה מחיצה ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה
ּדברים ּבּמה מחל. - והּניחֹו והֹואיל הּמחיצה, על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמקּפידין
העמיד אפּלּו חברֹו, ּבחצר אבל הּׁשּתפין; ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר החזיק. לא - מחיצה לֹו ועּׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו

מע לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא וכיריםזה ּתּנּור מיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ל אין - החזיק ּתאמר: ׁשאם ּבהן. וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

ואם מּמּנּו. ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר

ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצר, הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּפתח
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון. ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
לֹו: ׁשאֹומר מּפני חּלֹון; ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהריני
.Êחצר ּפתח ּכנגד חנּות אדם יפּתח לא כן ּפי על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואף

הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ׁשּזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה וׁשבים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעֹוברים

ֲֵחברֹו.
.Áאינֹו - אחרת ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

על עלּיה ּבנה אפּלּו ׁשּלֹו. הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻיכֹול
ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעּׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגּבי
ונעּׂשּו אחד, ׁשכן לזה ׁשהיה ּכמי נעּׂשה .הּדר את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
ּביתֹו. לתֹו עלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו

חֹולק. - לׁשנים חדרֹו לחלק רצה ְְְֲִִִֵַַַָָֹואם
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד: אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחרת ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלביתֹו
אחד, ּבית לבעל ּביתֹו הּמּׂשּכיר וכן .הּדר את עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּכאחד עּמֹו לׁשּכן מיּדעיו אֹו קרֹוביו עּמֹו הביא ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻואחר

עליו. מעּכב הּמּׂשּכיר הרי - זה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבבית
.Èיכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול אני קטן ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו;
ּבפתח מּמ להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
אֹומר ׁשהרי ׁשנים; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול.
יכֹול. איני - ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד ּבפתח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו:

.‡Èורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשהיה מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעּׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו. לעּכב יכֹולין ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.·Èקֹורה אֹו לחי להן לעּׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

ַָלּמבֹוי.
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - לּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּבחבילתי ׁשאּכנס רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעּׂשֹות
הּמבֹוי ּבני ּובקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי ּפתחי. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻעד
עליהם, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד

ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָמּפני
.„Èמבֹוי ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמי

היה ואם .הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבין
לכּתחּלה. ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח - מפּלׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמבֹוי

.ÂËסתּום ּפתח לֹו זההיה הרי - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרקע.70) לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו השדה, לבעל הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם ק:71)כלומר, מציעא בבא
לבניין72)במשנה. או פירות.להסקה לגדל ולא פשוט.73), כדבר שם, וטריא בשקלא במשמעות74)התברר הכל היינו,

בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא הרשב"א, כשיטת (ולא כדבר75)הלשון שם, וטריא בשקלא זה אף
מזה.76)פשוט. מקפידים הבעלים אין שמן.77)שאז הלוג רביעית מוציא אינו מהם שסאה עד כך, כל רעים של78)שהם

פזי. בן שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה, אם79)המסיקה מקפיד הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים שם).80)בעל (משנה גדלה ארצי אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם שיש

וכן1) בחצרות, לעשות לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה בו שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר
לעשותו. לאחר האחד שמונעין ומה לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה
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מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו
ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּפתח הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאר
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

החֹומה לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן -ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
.Âאנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

ׁשאין חכמים; מּתלמידי חּוץ היתֹומים, מן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהעיר,
אבל ׁשֹומרּתן. ׁשהּתֹורה ׁשמירה, צריכין חכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתלמידי
ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו - והרחֹובֹות הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָלתּקּון
חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין יֹוצאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהעם
הארץ. עם לפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן,

.Êמן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו
ּׂשדֹותיהם מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיתֹומים;
- הּמים ּבאּו ׁשּלא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם.
מה ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהן נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהן. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
.Áחּיט לא ּביניהן להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּכֹופין

אחד ּבּמבֹוי ׁשם היה אּמנּיֹות. מּבעלי אחד ולא ּברסי, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻֻולא
אֹו מרחץ ׁשם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מבֹוי ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֻמּבני
אֹו ּכנגּדֹו אחרת מרחץ ועּׂשה חברֹו ּובא רחים, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחנּות
חּיי. ּפֹוסק אּתה לֹו: ולֹומר למנעֹו יכֹול אינֹו - אחרת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָטחֹון
יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי מּבני היה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואפּלּו
לעּׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּביניהם
- זה ׁשל מרחץ מּצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ּבצד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָחנּות
אינֹו - הּמל מנת עּמהם נֹותן היה ואם למנעֹו. להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש

למנעֹו. ְְָָיכֹול
.Ëיכֹולין הּמדינה ּבני אין - ּבעירֹות הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָרֹוכלין

ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן;
מקֹום קֹובעין אינן אבל יּׂשראל. לבנֹות מצּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהּבּׂשמים
- הּוא חכם ּתלמיד ואם העיר. ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל מקֹום ְְִֵֶֶַָָָקֹובע
.Èּבני - העירֹות ּבתֹו למּכר סחֹורתם ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין - ּבלבד הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק; ׁשּימּכרּו והּוא אֹותם. ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן. וילכּו ְְֵֶָָחֹובן
.‡È,רֹופא להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

ּבני - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות מלּמד אֹו גרּדי, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻאּמן,
והּיֹוצאין. הּנכנסין עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבֹוי
לא יּׂשּכירּנּו לא - הּׁשּתפין ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻוכן
ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ולא לגרּדי, ולא לאּמן, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹֻלרֹופא,

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות למלּמדי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּׁשטרֹות,
.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין - ׁשּבחצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות

עֹוּׂשה אּלא והּיֹוצאין; הּנכנסים מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאין
למחֹות יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. ּומֹוכר ּבחנּותֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָמלאכּתֹו
מּקֹול אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִִֵַַַָָֹּבידֹו
ּתינֹוקֹות ללּמד לֹו יׁש וכן ּכן. לעּׂשֹות החזיק ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהרחים;
למחֹות יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יּׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻׁשל
ׁשל הּתינֹוקֹות מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵֶַַָָֹּבידֹו

רּבן. ֵַָּבית
.‚Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין.
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לבני1) או לקצתן מונעין שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש ומה לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר
גינה לו שיש מי וכן חבירו של מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני בין שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר

חבירו. מגינת לפנים



mipkyקי zekld - hay b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

גבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ותראה. ּבסּלם ְְְֲִֶֶַָֻּתעלה

.Âּומחל30הרי חברֹו, לחצר חּלֹון החצר;31ׁשּפתח ּבעל לֹו ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּידע אֹו עּמֹו; וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, דעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹו
אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזק

לסּתם32ּכ עליו ּולערער וכיצד33לחזר חּלֹון34. ׁשל ּדינּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אם לפתחּה? ׁשהּניחּה לּכנס35זה, יכֹול אדם ׁשל ראׁשֹו ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

אֹו ׁשאין36מּמּנה, ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכנגּדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו

הרחיק ּכן אם אּלא מּצּדיה, ּכמֹו37אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.38ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Êמּמּנה,39היתה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּמֹות מארּבע למעלה לבנֹות40והיתה יכֹול החצר ּבעל -41 ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לפּתח הּנחּתי לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ּובצדדיה. ,42ּכנגּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני עד43אּלא עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים ּדברים ּבּמה הּנחּתי. לא - הּבנין ?44ׁשארחיק ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
לתׁשמיׁש אם45ּבׁשּפתחּה אבל הרּוח; ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לאֹורה קטּנה46ּפתחּה היתה אפּלּו ּביֹותר,47, ּוגבֹוהה ּביֹותר ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָ
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, - ערער ולא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה

וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו, לֹו48יאפיל ׁשהיתה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ּבלא49חּלֹון מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
- ׁשּׁשתק ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עּׂשּוי אדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל.

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Áלבנֹות50מי חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
ּבעת לֹו: ואֹומר עליו, מעּכב זה הרי - מאּלּו למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
ואפּלּו אֹותֹו. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹׁשּתפּתח
ואעּׂשה חדׁש, ל אֹותֹו ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר אני ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאמר:

חּלֹונֹו ׁשאבנהּבֹו עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואּׂשּכר למעלה, ת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני אין לֹו: ואֹומר עליו, לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלל51למקֹום טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ .52צרי ואין , ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו, לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מלמעלה; חּלֹון לֹו ועֹוּׂשה מּמּנּו, ׁשּלמּטה זה חּלֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָסֹותם

סדם מּדת וכן53ׁשּזֹו חברֹו54. ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
עליו. ּכֹופין - ּכלּום חסר ואין ְְְִִֵֵַָָָמפסיד

.Ëּבין55אבל חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹונֹות ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָ
למּטה ּבין אפּלּו56למעלה אפּתח57; ואמר: גדֹולה, היתה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

קטּנה וכן58אחרת עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו ואסּתם ,59 ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל ּבחּלֹון להרחיב יכֹול ְְִֵֶַַַָָאינֹו
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בידו. למחות החצר בעל יכול - אמות בחל30)מארבע רבינו ומפרשה חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: בהשם שיש ון
חזקה. לה יש כן פי על ואף ראייה, למעלה31)היזק ראה בטענה, ולא שנים שלוש בחזקת לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו

ה. הלכה ה שנים.32)פרק בשלוש צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו קטן,33)היינו, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,
חזקה בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין חזקה דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא אם ואף

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, ונט.34)לעניין נח: שם וגמרא בה35)משנה שיש צורית, חלון בין חילקו שם, במשנה
חלון כן ואם בה, להיכנס יכול אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה

בה. להיכנס יכול אדם של שראשו חלון היא למטה36)צורית, שהוא חלון בין אילעאי, ורבי זירא רבי מבדילים שם בגמרא
התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה; דין בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה דין בה שיש אמות, מארבע
הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע למעלה אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה) המתחיל דיבור שם
למטה אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך, פירשו זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם כאן) (בהשגתו

מיימוני. והגהות משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות השיעורים37)מארבע לפי בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
אֿה.38)המתאימים. הלכות שם.39)למעלה וגמרא אין40)משנה האלו, התנאים שני מצטרפים אם שרק לשיטתו, רבינו

חזקה. דין החלון.41)בה סתימת את לדרוש יכול אינו יכול42)אבל ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה שעל ומשמע
או לסתום.לכוף הוא43)תו יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב והרשב"ם ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. (כסףֿמשנה).45)שם אור גם בה יש כי בדעתו46)אם תלוי והכל
(הגהות מבפנים ורחב מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר שיהא שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של

הרמב"ן).47)מיימוני). בשם משנה (כסף מקדח כמלוא לפחות שיהיה החלון,48)וצריך בפתיחת חזקה דין שיש כשם כלומר:
בסתימתו. חזקה דין יש בהשגתו49)כן הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית אף רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה, כמו יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין רב50)כאן של מימרא ז. שם
עם51)חמא. אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל סתירת על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך השיבו שם בגמרא

מעמד. יחזיקו לא עתיקים כתלים ובית52)שלושה התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא כל טורח יש שאם מכלל
משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו בתרא53)העצים בבבא וראה למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

לשני.54)נט. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה החלון לפתיחת בקשר נט. שאין55)שם ושם במשנה, ס. בתרא בבא
מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, לדעת הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות יכול הפתח בעל

וכן56) למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר מזיקו ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה שאם
החצר בעל ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון משה רב כשעושהודעת אבל ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל

ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע הסולם על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר יודע אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו
משנה). (לחם ממנו לשמור האמורים.57)ידע הטעמים למטה.58)מפני או למעלה או אחר, במשנה,59)במקום ס. שם

בחלון. הדין והוא בפתח,

mipky zekld - hay b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבעל הּבֹור. על ּפֹותחת עֹוּׂשין ּוׁשניהם מּבחּוץ. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַּומׁשקה
חׁשד מּׁשּום - חצר ּובעל מימיו; את לׁשמר ּכדי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּבֹור

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם ּתּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
.„Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים גּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

ו נכנסין, אדם ּבני אדםׁשּדר ּבני ׁשּדר ּבׁשעה יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים. לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצאין.
הּצד מן הּדר את החזירּו .הּדר את זֹורע והחיצֹון ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַאחרת.
רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה ויֹוצא נכנס זה הרי - ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּדעת
וכל אחרת. לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים; לתֹוכּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומכניס
מן ׁשּנתנּו הּדר ּבזריעת חברֹו על לעּכב לֹו יׁש מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ַַהּצד.

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

חצר2מי‡. ועּׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו 3ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ּכדי זה, חּלֹון סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹּבצּדֹו

ּבי ּתּביט זה4ׁשּלא ּבהּזק החזיק ׁשהרי ואם5; חברֹו6. ּבא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסּור ּכדי החּלֹון ּכנגד ּכתלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

אּמֹות ארּבע החּלֹון מּכנגד ּכתלֹו את ׁשּלא7להרחיק ּכדי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
עליו .8יאפיל ֲִַָָ

לבנֹות9היתה·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אּמֹות ארּבע ּברחּוק א10ּכנגּדּה ארּבע הּבנין ,11ּמֹותּולהגּביּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָ

החּלֹון12ּכדי מן ּבֹו יּביט .13ׁשּלא ְִִֵֶַַַֹ
ּכנגד14היתה‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם מּלמּטה: ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי על אף למנעֹו יכֹול אינֹו - יֹותר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָֹּגבּה
עליו האפיל לא ׁשהרי ּכלּום; החּלֹון מּכתל הרחיק ,15ׁשּלא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבראּיה מּזיקֹו עד16ואינֹו הּכתל מראׁש ּגבּה נׁשאר אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון; מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות, ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה. יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹאּמֹות,
אחד17ּבנה„. מן19ּבצד18ּכתל להרחיק צרי - החּלֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טפח אּמֹות20החּלֹון ארּבע הּכתל ּומגּביּה אֹו21, החּלֹון, 22על ְְִֶֶַַַַַַַַַַַַֹ
ויראה.23ּכֹונס ויציץ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי הּכתל, ראׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּביניהן24ּבנה‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני ּכתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אּמֹות ארּבע הארּבע25רחב ּבאמצע והחּלֹון ו26, יסּכ27לא. ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ

ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ּגּביהן, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מי28החּלֹון ,לפיכ .29 ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין חברֹו, לחצר חּלֹון לפּתח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּבא
עליו. מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין למעלה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקטּנה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות.1) החלונות ענייני וכל האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו מבואר2)נתבארו ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה חזקה. דין בחלונות החצר3)שיש את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות כתב [לא

פי על שאף כאן רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
ושתק המצר, חבירו שעשה עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון
(בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי ולהוציא בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה עשה לא כן ואם בידו, מיחה ולא

לביןמס מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ לפי בתרא) בבא כת
השותפין שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן ואם החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה בו שיש חלון
החלון בעל אין בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא שלפיכך לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
השותפין שבחצר ב) סימן א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ לפי שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל ניזוק

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא מזיקו אינו בחלון ואילו תמידי היזק ראייה.4)הוא היזק להלן5)והיינו, שכתב [כמו
שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות שבכל ד הלכה יא שם.6)פרק עוד7)משנה הוא אם אף בזה, ודי

כא). סעיף קנד, סימן ערוך (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך עליו, כב:8)מאפיל שם משנה9)ברייתא
שם. כנ"ל.10)וברייתא יאפיל, שלא שהרחיק11)כדי באופן אלא זה שאין אומרים ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד בחלון להציץ יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק אם אבל כדין, אמות ארבע
שם.12) פנימה.13)ברייתא הבית לתוך החלון דרך שם.14)היינו, וברייתא לטענת15)משנה מקום שאין באופן והמדובר,

נב). קטן סעיף קנד סימן (סמ"ע ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הכותל16)הדוושא. בין אמות ארבע של הרחקה שישנה כיוון
בגמרא.17)והחלון. פירושה ולפי כב: שם ה.18)ברייתא הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני בנה אם כי

לדרום.19) הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח הוא החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא "כמלוא20)בצידו שם: בגמרא
שם). סופרים בדקדוקי ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם ורא"ש ברי"ף אבל חלון". שם21)רוחב לרש"י אבל

הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה כאן מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ, והלא המתחיל דיבור
יותר הרחיק שאם ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות. רקע על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ. ולשחות
מגידֿמשנה]. ועיין הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין - אמות מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע

זביד.22) כרב למעלה.23)שם צר אותו עושה כב:24)כלומר, שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם אחרת25)משנה כי
מאפיל. סמ"ע26)הצל - החלון לרוחב מחוץ אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל הוא החלון שרוחב היינו,

למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח, החלון מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב החלון ואם נז). קטן סעיף קנד סימן
משנה). משנה).27)(מגיד (מגיד למעלה שכתב ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, שצריך28)אינו מכנגד כותל כדין

בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא שאם הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות. ארבע
למעלה29) ואפילו וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית בחלון שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
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גבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ותראה. ּבסּלם ְְְֲִֶֶַָֻּתעלה

.Âּומחל30הרי חברֹו, לחצר חּלֹון החצר;31ׁשּפתח ּבעל לֹו ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּידע אֹו עּמֹו; וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, דעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹו
אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזק

לסּתם32ּכ עליו ּולערער וכיצד33לחזר חּלֹון34. ׁשל ּדינּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אם לפתחּה? ׁשהּניחּה לּכנס35זה, יכֹול אדם ׁשל ראׁשֹו ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

אֹו ׁשאין36מּמּנה, ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכנגּדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו

הרחיק ּכן אם אּלא מּצּדיה, ּכמֹו37אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.38ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Êמּמּנה,39היתה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּמֹות מארּבע למעלה לבנֹות40והיתה יכֹול החצר ּבעל -41 ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לפּתח הּנחּתי לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ּובצדדיה. ,42ּכנגּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני עד43אּלא עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים ּדברים ּבּמה הּנחּתי. לא - הּבנין ?44ׁשארחיק ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
לתׁשמיׁש אם45ּבׁשּפתחּה אבל הרּוח; ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לאֹורה קטּנה46ּפתחּה היתה אפּלּו ּביֹותר,47, ּוגבֹוהה ּביֹותר ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָ
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, - ערער ולא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה

וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו, לֹו48יאפיל ׁשהיתה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ּבלא49חּלֹון מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
- ׁשּׁשתק ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עּׂשּוי אדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל.

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Áלבנֹות50מי חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
ּבעת לֹו: ואֹומר עליו, מעּכב זה הרי - מאּלּו למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
ואפּלּו אֹותֹו. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹׁשּתפּתח
ואעּׂשה חדׁש, ל אֹותֹו ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר אני ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאמר:

חּלֹונֹו ׁשאבנהּבֹו עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואּׂשּכר למעלה, ת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני אין לֹו: ואֹומר עליו, לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלל51למקֹום טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ .52צרי ואין , ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו, לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מלמעלה; חּלֹון לֹו ועֹוּׂשה מּמּנּו, ׁשּלמּטה זה חּלֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָסֹותם

סדם מּדת וכן53ׁשּזֹו חברֹו54. ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
עליו. ּכֹופין - ּכלּום חסר ואין ְְְִִֵֵַָָָמפסיד

.Ëּבין55אבל חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹונֹות ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָ
למּטה ּבין אפּלּו56למעלה אפּתח57; ואמר: גדֹולה, היתה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

קטּנה וכן58אחרת עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו ואסּתם ,59 ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל ּבחּלֹון להרחיב יכֹול ְְִֵֶַַַָָאינֹו
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בידו. למחות החצר בעל יכול - אמות בחל30)מארבע רבינו ומפרשה חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: בהשם שיש ון
חזקה. לה יש כן פי על ואף ראייה, למעלה31)היזק ראה בטענה, ולא שנים שלוש בחזקת לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו

ה. הלכה ה שנים.32)פרק בשלוש צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו קטן,33)היינו, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,
חזקה בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין חזקה דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא אם ואף

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, ונט.34)לעניין נח: שם וגמרא בה35)משנה שיש צורית, חלון בין חילקו שם, במשנה
חלון כן ואם בה, להיכנס יכול אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה

בה. להיכנס יכול אדם של שראשו חלון היא למטה36)צורית, שהוא חלון בין אילעאי, ורבי זירא רבי מבדילים שם בגמרא
התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה; דין בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה דין בה שיש אמות, מארבע
הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע למעלה אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה) המתחיל דיבור שם
למטה אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך, פירשו זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם כאן) (בהשגתו

מיימוני. והגהות משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות השיעורים37)מארבע לפי בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
אֿה.38)המתאימים. הלכות שם.39)למעלה וגמרא אין40)משנה האלו, התנאים שני מצטרפים אם שרק לשיטתו, רבינו

חזקה. דין החלון.41)בה סתימת את לדרוש יכול אינו יכול42)אבל ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה שעל ומשמע
או לסתום.לכוף הוא43)תו יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב והרשב"ם ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. (כסףֿמשנה).45)שם אור גם בה יש כי בדעתו46)אם תלוי והכל
(הגהות מבפנים ורחב מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר שיהא שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של

הרמב"ן).47)מיימוני). בשם משנה (כסף מקדח כמלוא לפחות שיהיה החלון,48)וצריך בפתיחת חזקה דין שיש כשם כלומר:
בסתימתו. חזקה דין יש בהשגתו49)כן הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית אף רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה, כמו יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין רב50)כאן של מימרא ז. שם
עם51)חמא. אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל סתירת על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך השיבו שם בגמרא

מעמד. יחזיקו לא עתיקים כתלים ובית52)שלושה התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא כל טורח יש שאם מכלל
משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו בתרא53)העצים בבבא וראה למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה אין

לשני.54)נט. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה החלון לפתיחת בקשר נט. שאין55)שם ושם במשנה, ס. בתרא בבא
מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, לדעת הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות יכול הפתח בעל

וכן56) למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר מזיקו ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה שאם
החצר בעל ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון משה רב כשעושהודעת אבל ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל

ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע הסולם על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר יודע אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו
משנה). (לחם ממנו לשמור האמורים.57)ידע הטעמים למטה.58)מפני או למעלה או אחר, במשנה,59)במקום ס. שם

בחלון. הדין והוא בפתח,
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ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבּה להכניס ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבהן
לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש, ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשּתף
עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,ּבצּד אּלּו מקֹומֹות חפרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני
הּקֹורֹות ותכניס ,ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו מּמּני ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּתקנה
חפירה. ּבעת ּכתלי יתמטמט ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, חפירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבלא

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח. ירחיק - אבנים ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים;

הרחקה. ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין - סלע ְְְְְִִִֶַַַַָָֹצחיח
.Êׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מהּׁשֹוב הּסּלם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין

ותאכל לּׁשֹוב ותעלה הּסּלם, ׁשּמּניח ּבעת הּנמּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתקּפץ
ַָהּגֹוזלֹות.

.Áארּבע חברֹו ׁשל הּמזחילה מן הּכתל את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּומרחיקין
ּולתּקן סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות,

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֱִִִֶֶַָָמזחילה
.Ëּובא ּגם, ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹראּובן

ׁשּיעּׂשה עד ׁשמעֹון, ּכתל ּכנגד ׁשני ּכתל לעּׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹראּובן
עד עליו, מעּכב ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלׁשה
ׁשני ּבין הּמקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות; ארּבע מּכנגּדֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּירחיק
ּבּמה הארץ. ותתחּזק רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתלים
חדׁשה; ּבעיר חצר ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדברים
ּבלא ּכנגּדֹו ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר ְְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹאבל

ּכנגּדֹוהרח ׁשּבֹונה ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם וכן קה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
הרגל ׁשּמֹונע ּפי על אף מרחיק, אינֹו - אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָארּבע
אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ׁשהּכתל ׁשם; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּלהּל

הארץ. חּזּוק ִִֶָָָצרי
.Èאם חברֹו: למצר לסמ ּׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמי

למחֹות יכֹול ואינֹו ,סֹומ - לבֹורֹות עּׂשּוי אינֹו חברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָּׂשדה
מן להרחיק צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבידֹו.
הּבֹורֹות ׁשני חלל ּבין ׁשּיהא עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכתל
אינֹו - לבֹורֹות עּׂשּויה חברֹו ּׂשדה היתה ואם טפחים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָׁשּׁשה
ויחּפר. טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹומ
ּבתֹו טפחים ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּוכׁשּיבֹוא

ויחּפר. ְְֵַָֹּׂשדהּו
.‡Èּתּנּור הּבית ּבעל יעּׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

אּמֹות. ארּבע ּגבּה ּגּביו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּביתֹו, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבתֹו
מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיּו עד ּתּנּור, העלּיה ּבעל יעמיד לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹוכן
נחּתֹומים ׁשל ּתּנּור ואם טפח. - ּובכירה טפחים. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשלׁשה
ׁשל ּובכירה טפחים. ארּבעה ּתחּתיו ׁשּיהא צרי - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אם הּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ׁשלׁשה - ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָנחּתֹומין
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - והּזיקה האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצאת

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּבּה יעּׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

אסּפסּתא ׁשם יכניס ולא ּבקר. רפת ולא צּבע ולא נחּתֹום ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
מּפני הרּבה, חם הבל מהם ׁשעֹולה מּדברים ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יין אֹוצר היה אם ,לפיכ האֹוצר. ּפרֹות מפסיד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחם

- מפסידֹו החם ׁשאין יּׂשראל, ּבחנּותֹוּבארץ עֹוּׂשה זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּפני ּבקר, רפת יעּׂשה לא אבל ׁשּירצה; אׁש מלאכת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקּו ואם הּיין. ריח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעּׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָלּנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚È,חּלֹונֹות ּבּה ׁשרּבה אֹו עלּיתֹו, ורּבץ הּבית ּבעל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכּבד

ׁשּיכניס קדם ּתּנּור ועּׂשה זה וקדם אֹוצר, ּבֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
אֹו רּמֹונים אֹו ׁשּומׁשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר; ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹּפרֹות
ׁשאצר קדם הּתּנּור ועּׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתמרים
ּבין להבּדיל ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהחּטין;
ואם עליו, מעּכב אֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָהחנּות
להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועּׂשה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעבר

אּלּו. ּבכל ְֵַַָהּתּנּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שווים1) בששניהם אם חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו בתוך לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו
נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל והשני עלייה בעל כשהאחד אם שלא1)כאחד, כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה, זה להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני בתרא2)יזיקו בבא
במשנה. כאן.3)כד: משנה לחם ועיין ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר מן זרעים הרחקת ודין

mipky zekld - hay b"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èמּדעּתן61אחין60ׁשני חצר הּבנין62ׁשחלקּו וׁשמּו ,63 ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
האויר ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ּכנגד זה והּגיע64והעצים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

החצר ּתרּבץ ּבחלקֹו מהן האכסדרה65לאחד ולּׁשני אם66, , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבֹונה67רצה - חלקֹו ּבסֹוף ּכתל לבנֹות החצר ּבפני68ּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ׁשּמאפיל ּפי על ואף ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאכסדרה,
ֲִָהאויר.

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכל‡. חברֹו חצר אויר על מּכתלֹו זיז להֹוציא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָהמבּקׁש
ּבעת ּבראּיה מּזיקֹו ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו מחה ולא הּזיז את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּתֹולה

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָלאלּתר
רצה·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק - טפח הּזיז ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּזיז ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
החצר; ּבאויר החזיק לא - טפח ּבּזיז אין ואם עליו. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב
ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכל

עליו. לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשל
ׁשל‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחב ׁשהֹוציא הּזיז ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבארּבעה ּבֹו החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
ארּבעה ׁשּיעּׂשה עד הּזיז את להרחיב רצה ואם ארּבעה; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין מרחיב. זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכלּום, הּזיז ּתחת חצרֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבאויר

ּבּזיז. ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי טפחים, עּׂשרה אויר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּגבּה
[חֹוזק„. (חוקין) ארּבעה לֹו ׁשאין קטן, סּלם ין],הּמעמיד ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

החזיק לא - ּׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו ׁשל חצר ּבתֹו ּכתלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבצד
סּלם ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל זה; ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבנזק
ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, סּלם היה ואם ּתׁשמיׁשֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּומבּטל
ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; - יתר אֹו [חֹוזקין] ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָ(חוקין)
מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד עליו מעּכב הּסּלם ּבעל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ּגדֹול. סּלם להעמיד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻלֹו
עליו. יחזיק ׁשּלא ּכדי למחֹות, יכֹול החצר ּבעל - ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסּלם
אֹומרין ׁשהרי למנעֹו; יכֹול אינֹו - קטן סּלם העמיד אם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

ּתּטלּנּו. - ׁשּתרצה זמן ּכל ּבזה, הפסד עלי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלֹו:
ׁשם‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו, חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

הּמים ׁשּיהיּו ּכדי ּכתלֹו, על מזחילה ׁשעּׂשה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
ואם עליו. מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ויֹורדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנזחלין
הּצּנֹור לסּתם ּכ אחר רצה ּבּצּנֹור. זה החזיק - ּבֹו מחה ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

לׁשּפ הּגג ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
גּגֹו מימי ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמימיו
הּצּנֹור לעקר הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
- לקּצרֹו ורצה אר ׁשהיה אֹו אחר, ּבצד ּולהחזירֹו זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּצד
ּבמימי אּלא החזיק ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּבעל רצה אם וכן מקֹום. מּכל אצלֹו ּבאים הם והרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּגג,
עליו; לעּכב יכֹול הּגג ּבעל אין - הּצּנֹור ּתחת לבנֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחצר
החצר, ּבאויר ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עּׂשּוי הּצּנֹור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

הּמים. לקּלּוח אּלא עּׂשּוי ְִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.Âוהחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

אחד למקֹום לקּבצם ורצה מנּטפין, הּמים אם זה: ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבדבר
מּמקֹום צּנֹור ּדר ּבאין היּו אם וכן עֹוּׂשה. - צּנֹור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָולעּׂשֹותם
ואפּלּו עֹוּׂשה. - נֹוטפין והחזירן הּכתל רחב על וחּלקן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר,
לחצר ּבמהרה הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבנֹות
חברֹו. לחצר לירד זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחברֹו

.Êׁשניהם - ּבּה ׁשּתפין היּו אם וׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ראּובן ׁשל הּכתל היה קֹורֹותיו. ּומכניס זה מּצד חֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזה
ּבכתל ׁשמעֹון חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלבּדֹו
- ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבּה והכניס ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹזה,
ׁשמעֹון ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה. ּבמקֹום ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָהחזיק
סּכת הּקֹורה היתה מחליף. - ועבה גדֹולה ּבקֹורה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֻלהחליפּה
ראּובן ׁשהרי סתם, ּבּה החזיק לא - יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעראי:
לאחר עראי; ׁשהּוא מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹומר:
החג ימי סּכת ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשלׁשים
- ׁשבעה לאחר החזיק; לא - החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיא:
החזיק. מּיד - ּבטיט ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו, סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא

.Áלהחזיק יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי
ּבּמה האחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקֹורה
חברֹו אּלא ׁשּלֹו, זה הּכתל ׁשאין ּכׁשהֹודה אמּורים? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּדברים
ׁשּתף זה ׁשּכתל טען: אם אבל זֹו; קֹורה הכנסת על לֹו ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחל
נאמן, - אחת ּבקֹורה ּבּה והׁשּתּמׁש הֹואיל ּבּה, ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאני
ׁשּתף ׁשהּוא הּסת ׁשבּועת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּומׁשּתּמׁש

הּכתל. ְֶַָֹּבכל
.Ëׁשמעֹון ּובצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְְִֵֶֶַַָָֹהיּו

החזיק לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חמא.60) כרב ז. מיימוני).61)שם (הגהות שותפים הדין בביתֿדין,62)והוא חולקים היו שאילו האוויר, את לשום ושכחו
האוויר. את מלשום דעתם מסיחים היו ולא כהוגן השומא עושים וודאי בדמים63)היו לזה העלה הבניין את שקיבל שזה היינו,

הריק. המגרש נגד והעצים הבניין ששווים ההפרש, מכוונת64)את זו דמים שהעלאת הדגישו אם אלא זה שאין אומרים יש
בכלל האוויר גם - זה חלק נגד זה חלק סתם: שמו אם אבל השומא, בכלל האוויר אין ולכן והבניין, העצים של הייתרון כלפי

(מגידֿמשנה). החצר.65)השומא גינת היא רבינו לדעת כן ואם "גינה". שם: רש"י ופירש "תרביצא", שם: בגמרא66)בגמרא
כתלים שלושה לה שיש באכסדרא, שרק שם וכתב בתוספות, שם הר"י פירשה וכן "אכסדרה" רבינו ומפרשה "איספלידא", שם:
כלום" שווה אינו אור בלי "שבית להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל אור, הרבה בה יש שהרי להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית

כז). סעיף קנד סימן בדנפשאי.67)(רמ"א המתחיל דיבור שם רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני מיד, יכול68)והיינו, זה ואין
מיימוני). (הגהות אבותיו שגרו כמו לגור רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין האבות, חזקת על משפטינתבארו1)להסתמך

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות והסולמות האחר, על לאחד שיש הזיזין
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ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבּה להכניס ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבהן
לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש, ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשּתף
עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,ּבצּד אּלּו מקֹומֹות חפרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני
הּקֹורֹות ותכניס ,ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו מּמּני ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּתקנה
חפירה. ּבעת ּכתלי יתמטמט ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, חפירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבלא

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח. ירחיק - אבנים ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים;

הרחקה. ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין - סלע ְְְְְִִִֶַַַַָָֹצחיח
.Êׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מהּׁשֹוב הּסּלם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין

ותאכל לּׁשֹוב ותעלה הּסּלם, ׁשּמּניח ּבעת הּנמּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתקּפץ
ַָהּגֹוזלֹות.

.Áארּבע חברֹו ׁשל הּמזחילה מן הּכתל את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּומרחיקין
ּולתּקן סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות,

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֱִִִֶֶַָָמזחילה
.Ëּובא ּגם, ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹראּובן

ׁשּיעּׂשה עד ׁשמעֹון, ּכתל ּכנגד ׁשני ּכתל לעּׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹראּובן
עד עליו, מעּכב ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלׁשה
ׁשני ּבין הּמקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות; ארּבע מּכנגּדֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּירחיק
ּבּמה הארץ. ותתחּזק רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתלים
חדׁשה; ּבעיר חצר ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדברים
ּבלא ּכנגּדֹו ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר ְְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹאבל

ּכנגּדֹוהרח ׁשּבֹונה ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם וכן קה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
הרגל ׁשּמֹונע ּפי על אף מרחיק, אינֹו - אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָארּבע
אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ׁשהּכתל ׁשם; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּלהּל

הארץ. חּזּוק ִִֶָָָצרי
.Èאם חברֹו: למצר לסמ ּׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמי

למחֹות יכֹול ואינֹו ,סֹומ - לבֹורֹות עּׂשּוי אינֹו חברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָּׂשדה
מן להרחיק צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבידֹו.
הּבֹורֹות ׁשני חלל ּבין ׁשּיהא עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכתל
אינֹו - לבֹורֹות עּׂשּויה חברֹו ּׂשדה היתה ואם טפחים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָׁשּׁשה
ויחּפר. טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹומ
ּבתֹו טפחים ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּוכׁשּיבֹוא

ויחּפר. ְְֵַָֹּׂשדהּו
.‡Èּתּנּור הּבית ּבעל יעּׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

אּמֹות. ארּבע ּגבּה ּגּביו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּביתֹו, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבתֹו
מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיּו עד ּתּנּור, העלּיה ּבעל יעמיד לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹוכן
נחּתֹומים ׁשל ּתּנּור ואם טפח. - ּובכירה טפחים. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשלׁשה
ׁשל ּובכירה טפחים. ארּבעה ּתחּתיו ׁשּיהא צרי - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אם הּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ׁשלׁשה - ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָנחּתֹומין
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - והּזיקה האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצאת

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּבּה יעּׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

אסּפסּתא ׁשם יכניס ולא ּבקר. רפת ולא צּבע ולא נחּתֹום ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
מּפני הרּבה, חם הבל מהם ׁשעֹולה מּדברים ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יין אֹוצר היה אם ,לפיכ האֹוצר. ּפרֹות מפסיד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחם

- מפסידֹו החם ׁשאין יּׂשראל, ּבחנּותֹוּבארץ עֹוּׂשה זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּפני ּבקר, רפת יעּׂשה לא אבל ׁשּירצה; אׁש מלאכת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקּו ואם הּיין. ריח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעּׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָלּנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚È,חּלֹונֹות ּבּה ׁשרּבה אֹו עלּיתֹו, ורּבץ הּבית ּבעל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכּבד

ׁשּיכניס קדם ּתּנּור ועּׂשה זה וקדם אֹוצר, ּבֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
אֹו רּמֹונים אֹו ׁשּומׁשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר; ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹּפרֹות
ׁשאצר קדם הּתּנּור ועּׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתמרים
ּבין להבּדיל ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהחּטין;
ואם עליו, מעּכב אֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָהחנּות
להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועּׂשה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעבר

אּלּו. ּבכל ְֵַַָהּתּנּור
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שווים1) בששניהם אם חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו בתוך לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו
נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל והשני עלייה בעל כשהאחד אם שלא1)כאחד, כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו

תשיעי. בפרק נתבארו שלא דברים מאותן מזה, זה להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני בתרא2)יזיקו בבא
במשנה. כאן.3)כד: משנה לחם ועיין ד. הלכה ויובל שמיטה מהלכות י"ג בפרק ראה העיר מן זרעים הרחקת ודין
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מעט, יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה הּדבֹורים מן וחרּדל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבצלים
ׁשּלא עד להרחיק אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא יבֹואּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.צרי אין - מאליו ִֵֵֵֶֶַָָהּנזק
.Âהּדר43ּבעל על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה העלּיה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אם מעזיבה44למּטה: ׁשם ּבעת45היתה ּבּה ּכלים ׁשהּמים , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
וירדּו הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסיק ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשפיכה,

הּתחּתֹון על הּתחּתֹון46וינּטפּו צרי ּולהרחיק47- מן48לתּקן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ
ואם הּנזק; ירדּו49עצמֹו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ

.Êאילן50מי לֹו קרֹוב51ׁשהיה ּׂשדהּו חברֹו52ּבתֹו לבֹור ְְֲִִֵֵֶָָָָָ
ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ּבעל אין -ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור נכנסים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאילן

מּזיקֹו אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, לאחר הּוא ּוכׁשם53מאליו ;54 ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ראּובן55ׁשּזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי ּומצא וירד ּבֹור, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשחפר
ואם ׁשּלֹו. והעצים וחֹופר, קֹוצץ לאילן56- קרֹוב היה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון,57ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ואם לֹו. ונֹותנן ויצאּו58וקֹוצצן ּבֹור, לחּפר צרי אין ְְְְְְְְִִֵַָָָָֹ
מעמיק הּוא הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל 59הּׁשרׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה; יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹוצצֹו - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ואינֹו60ׁשּמצא חֹוׁשׁש61, ְְְְְִֵֵֶָָָָ
ׁשזה חברֹו, ׁשל האילן ייבׁש הּוא63ּבתֹו62ׁשּמא ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ֵחֹופר.
.Áאילנֹות,64מי ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ּׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ּׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
להרחיק צרי - אילנֹות ּדברים67אּמֹות66ארּבע65ּבצד ּבּמה . ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

יּׂשראל68אמּורים ּבארץ לארץ69? ּבחּוצה אבל מרחיק70; - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּובין אּמֹות, ׁשּתי לגפנים ּגפנים אילנֹות71ּבין לׁשאר 72ּגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

לאילנֹות אילנֹות ּבין מקֹום73אֹו ּבכל אּמֹות ארּבע -74. ְְְִִֵַַַָָָָ
סֹומ75היה זה - ּבינתים ּבכל76גדר לּגדר, סֹומ וזה לּגדר, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מי קֹוצץ77מקֹום. - ּׂשדהּו לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּמחרׁשה79מרּדע78ּכמלא ּגּבי -80על ּובּׁשקמה ּובחרּוב . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּנֹוטה ּכל ׁשקּול81קֹוצץ ׁשּיהיה עד אם82, וכן הּמצר. ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשלחין ּבית על נֹוטה אֹו83היה חברֹו האילן84ׁשל ּבית על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל את קֹוצץ -ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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אבא.43) בר חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא העובדה44)בבא את וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו
שם. א.45)שהובאה הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, לבעל כרצפה התיקרה גבי על אחרי46)טיח רק בא הנזק כן ואם

דיליה". "גירי זה ואין המזיק. של מעשיו הניזוק.47)שפסקו עצמו.48)שהוא את להרחיק הניזק שעל יוסי רבי כך49)כדעת
שם. הסוגייה מן הרי"ף שמואל.50)הסיק בשם יהודה רב שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא (סימן51)בבא הטור

רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה "אם כתב: קנה)
המתחיל דיבור כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה ובזה חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה נראה
שמותר תיקן לא - כז:) בתרא (בבא גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך שאילן יהושע שתיקן פי על ואף גזלן).
הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב שכתב ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו עשה שאם אלא כן, לעשות

אמה]. עשרה שש עד היא האילנות יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם) עבודת אמות52)(מחמת לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר שיש דיליה".53)או "גירי זה שם.54)ואין במשנה יוסי רבי כשם55)מדברי כלומר,

כרצונו. בשדה לעשות רשאי הבור בעל כן בשלו, נוטע אמה56)שזה עשרה שש בתוך המתחיל דיבור רש"י פירוש לפי כו: שם
ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, התוספות של האחרון של57)והפירוש כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן שעד

כו.58)אילן. שם בעומק.59)משנה סעיף60)חורש קנה סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך הוא ואם
סט). זו.61)קטן בהלכה הנאמר כל על מוסב הניר.62)זה שדה ובעל הבור בעל במשנה63)היינו, יוסי רבי דברי סיום
כה:). במשנה.64)(שם כו. חבירו.65)שם שדה לתוך במחרשתו להיכנס יצטרך הכרם66)שלא עבודת שיעור שזהו

שם). להלן.67)(ברייתא וראה להרחיק. אין אמות מארבע שיותר השוואת68)נראה מתוך יוצא וכן שם, שמואל של מימרא
כסותרות. הנראות והמשנה אמות.69)הברייתא ארבע וצריכה רחבה ארבע70)שמחרשתם צריכים ואינם רחבה מחרשתם שאין

הכרם. לעבודת אילנות71)אמות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים, ועוד רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה
אמות. ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל אף ולניזק72)לגפנים גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון

וכן לגפנים". אילן "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
מקום". בכל אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו שדה היה "ואם שם: במשנה רבינו מפורש73)פירש שם בגמרא

סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא סופר שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים דינו לאילן שמאילן
אמות". ארבע אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות ובין לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק: כה)

בבבל74) הרחקה כדין אמות שתי הרחיק שרבא הרי"ף רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש טפי" בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק צריך לגפנים שמאילן לו אמרו זה שם.75)ועל המשנה שייכנס76)המשך חשש אין שאז

לגפנים. אילן סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע וראה במשנה.77)במחרשתו. כז: הזה.78)שם הגובה עד
ברזל".79) שיני קצותיו בשתי שיש המלמד, עץ "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, יפריעו80)מלמד לא שהענפים

לקצוץ. יכול אינו לו מפריע ואינו יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לשדה.81)לו מזיק והוא מרובה צל להם יש שאלו מפני
למצר.82) מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר, הבנאים, משקולת עייפות.83)כעין מלשון והוא "השלהין", כמו

יותר הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית עייף" "והוא
אחרת. המשקולת".84)מלשדה כנגד האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק סוף בתרא בבא בתוספתא הוא כן

mipky zekld - hay c"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חמּׁשים5ּובּׁשקמה4ּובחרּוב מּפני6- וכל9העיר8נֹויי7אּמה, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
לעיר קרֹוב הּנמצא אֹותֹו10אילן קֹוצצין - מּזה ואם11ּפחֹות . ְְְִִִִִִֶַָָָָָ

ּדמיו העיר ּבני לֹו נֹותנין - קדם הּדב12האילן היה ואם ר. ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָ
אין - קדם מהם זה אי נֹודע ולא ּדמים,13ספק, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.והֹול עציו נֹוטל ְֵֵֵֶָָאּלא
חמּׁשים16קבּוע15ּגרן14מרחיקין·. העיר ּכדי17מן אּמה, ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה ּבעת הּתבן הרּוח יֹולי 18ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּוע ּגרן אדם יעּׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל אּמה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹחמּׁשים

לנירֹו19חברֹו .20אֹו ְֲִֵ
הּברסקי21מרחיקין‚. ואת הּקברֹות ואת הּנבלֹות מן22את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

אּמה חמּׁשים .23העיר ֲִִִַָָ
ּברסקי24ואין„. למזרח25עֹוּׂשין ׁשרּוח26אּלא מּפני העיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

חּמה ּוממעטת27מזרחית העֹורֹות.28, עּבּוד ריח הּזק ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשרה29מי‰. לעּׂשֹות ׁשל30ׁשּבא ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחברֹו,
ּכרׁשין ׁשּנטע אֹו הּירק; חברֹו,31את ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו טעמן; מפיגין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהן
העלין אֹוכלין הּדבֹורים וכל33ּומפסידין32ׁשהרי הּדבׁש; את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אין - ּבהן וכּיֹוצא יּזיק34אּלּו ׁשּלא ּבכדי להרחיק 35צרי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּזק לֹו36ועל יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, את להרחיק ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּזה לחברֹו37הּנזק; ּבא והּנזק עֹוּׂשה, הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּמה הּנזק38מאליו. ּכׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיפסקּו אחר מאליו היּו39ּבא אם אבל מּזיק; ׁשל מעּׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ׁשעֹוּׂשה זה ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמעּׂשיו
למי דֹומה? זה למה הא ּבידֹו. ׁשּמּזיק ּכמי זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשּיתֹו
ּברׁשּותי ואמר: חברֹו, לחצר חּצים ויֹורה ּברׁשּותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד

אֹותֹו ׁשּמֹונעין עֹוּׂשה! וכן40אני האמּורֹות41. הרחקֹות ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ
ׁשהּזיק ּכמי זה הרי - הרחיקֹו לא אם זה, ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹלמעלה

לפיכ מן42ּבחּציו. ּוכרׁשין הּירק מן מׁשרה ׁשּירחיק צרי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
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חרובים.4) בו שגדלים מדבריות.5)אילן תאנים בו שגדלים ולדעת6)אילן שם) (רש"י מרובים ענפיהם והשקמה שהחרוב מפני
כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש פי על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם) (במשנה שאול אבא

ז. משנה ב פרק בתרא בבא טוב, יום תוספות ועיין שאול אבא דברי את הביא לא עולא.7)בספרו דברי היא8)שם, שתפארת
שם). (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה שם9)לעיר, והרשב"א רש"י פירשו וכן ישראל, בארץ אלא זה שאין שם בגמרא נראה

הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום (תוספות ישראל ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט (חושן הטור כתב וכן משנה). (מגיד
משפט. חושן ערוך בשולחן נכתבה ולא שם).10)זו (משנה לאילן קדמה האילן11)והעיר שנטעו מאחר דמים נותן ואינו

שם).12)באיסור. (גמרא חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה מפני דמיו, את שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי
המתד שיחיד מכאן, ולמדו סוף. לאין עד העניין יסחב - דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם מיסיםכלומר, בעניין הציבור עם יין

המרדכי). בשם למלך (משנה לדין איתם יבוא כן ואחרי ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק הוא שחייב - ממנו גובה שהציבור
ספק13) ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו ודמים קדמה, העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל חייב הוא לקצוץ שהרי

שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא אמרו במשנה.14)בממון ויש15)שם ברוח, אותה וזורים תבואה, בו שדשים מקום
ועפר. תבן מוץ, הרבה מימרא16)שם (שם המוץ לזריית ברחת להשתמש שצריך תבואה, הרבה כך כל בו יש אם קבוע ונקרא
חנינא). בר יוסי רבי בגורן17)של שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע ההיזק שאין כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל

יזיק). שלא בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש קבוע שתי18)שאינו הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך
של מנטיעותיו שירחיק ב' העיר. בתוך לו שיש בגורן היינו, רוח, מכל אמה חמישים שלו בתוך אם שירחיק א' נפרדות: הלכות
של מפירושו נראה וכן ומניר, מנטיעות ההרחקה של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו
בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את שאף רבינו של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא כאן שאין שם בגמרא אשי רב

שם. דברינו וראה הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע וראה זו, הלכה הנטיעות19)רק לב את שורף שהוא
שם). שם).20)(גמרא ורש"י (גמרא בו שיזרעו הזרעים את ושורף מדי, יותר זבל מרבה שהמוץ שלו. חרוש כה.21)מקום שם

עורות.22)במשנה. עיבוד שם).23)מקום (רש"י רע ריח שם.24)משום המשנה חמישים25)המשך מרחיק אם אפילו
החמירו. לא הבשר, שכלה לפני אלא אינו ריחם שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא ולא26)אמה, שם הראשון כתנא

עקיבא. שם.27)כרבי ורש"י לא: גיטין ריח28)ראה ּביאּוש שתתקן ייתכן מזרחית, רוח "כי לרבינו המשניות בפירוש הוא ִכן
ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות טעם עוד הוסיף ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי) של רע (=ריח הבורסקי

בכלל. במשנה.29)לנשוב כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין ולשומים31)מקום לבצלים קצת דומים הם ירוקים בעודם
ב). משנה א פרק כלאים טוב יום בסמיכות32)(תוספות יח: שם בגמרא שנאמר כמו מוציאים, אינם שאותו הגרעין, את לא אבל

אחר. החרדל)33)לעניין ואת המתחיל דיבור יח. (שם ורש"י המשניות), בפירוש רבינו (לשון וחד" חריף הדבש את "שעושה
שלהם. הדבש את אוכלים הם פיהם, את שמחדד החרדל, אוכלים שהם שמתוך שנפסקה34)מפרש וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי

יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי שרבי פי על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם כמותו הלכה
בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים להרחיק35)שלדברי חייב אבל ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, כל כלומר,

ההלכה. בסוף שנזכר כמו עצמו.36)שיעורֿמה, את להרחיק המזיק שעל הסוברים לחכמים יוסי37)בניגוד רבי כהסברת
כה:). (שם המשנה של38)בהמשך שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי "מודה כה:) (שם כהנא רב בשם אשי רב של מימרא

זמןֿמה.39)המזיק)". כעבור רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה פרק40)ובעת להלן וראה המזיק. אדם הוא שהרי
תשלומין. חיוב לעניין ג הלכה שבפרק41)יא הקודמות המשניות כל על חלק ולא זו במשנה אלא לחלוק יוסי רבי בא לא שהרי

יחפור. ואף42)לא א). הלכה ט פרק (למעלה טפחים שלושה הכותל מן אותו שמרחיקים בור מדין זה דין ולמד ברי"ף הוא כן
יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי וחרדל, לכרישין משרה בין להבדיל שאין רבינו סובר - משרה אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על
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מעט, יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה הּדבֹורים מן וחרּדל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבצלים
ׁשּלא עד להרחיק אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא יבֹואּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.צרי אין - מאליו ִֵֵֵֶֶַָָהּנזק
.Âהּדר43ּבעל על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה העלּיה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אם מעזיבה44למּטה: ׁשם ּבעת45היתה ּבּה ּכלים ׁשהּמים , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
וירדּו הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסיק ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשפיכה,

הּתחּתֹון על הּתחּתֹון46וינּטפּו צרי ּולהרחיק47- מן48לתּקן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ
ואם הּנזק; ירדּו49עצמֹו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ

.Êאילן50מי לֹו קרֹוב51ׁשהיה ּׂשדהּו חברֹו52ּבתֹו לבֹור ְְֲִִֵֵֶָָָָָ
ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ּבעל אין -ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור נכנסים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאילן

מּזיקֹו אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, לאחר הּוא ּוכׁשם53מאליו ;54 ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ראּובן55ׁשּזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי ּומצא וירד ּבֹור, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשחפר
ואם ׁשּלֹו. והעצים וחֹופר, קֹוצץ לאילן56- קרֹוב היה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון,57ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ואם לֹו. ונֹותנן ויצאּו58וקֹוצצן ּבֹור, לחּפר צרי אין ְְְְְְְְִִֵַָָָָֹ
מעמיק הּוא הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל 59הּׁשרׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה; יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹוצצֹו - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ואינֹו60ׁשּמצא חֹוׁשׁש61, ְְְְְִֵֵֶָָָָ
ׁשזה חברֹו, ׁשל האילן ייבׁש הּוא63ּבתֹו62ׁשּמא ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ֵחֹופר.
.Áאילנֹות,64מי ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ּׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ּׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
להרחיק צרי - אילנֹות ּדברים67אּמֹות66ארּבע65ּבצד ּבּמה . ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

יּׂשראל68אמּורים ּבארץ לארץ69? ּבחּוצה אבל מרחיק70; - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּובין אּמֹות, ׁשּתי לגפנים ּגפנים אילנֹות71ּבין לׁשאר 72ּגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

לאילנֹות אילנֹות ּבין מקֹום73אֹו ּבכל אּמֹות ארּבע -74. ְְְִִֵַַַָָָָ
סֹומ75היה זה - ּבינתים ּבכל76גדר לּגדר, סֹומ וזה לּגדר, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מי קֹוצץ77מקֹום. - ּׂשדהּו לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּמחרׁשה79מרּדע78ּכמלא ּגּבי -80על ּובּׁשקמה ּובחרּוב . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּנֹוטה ּכל ׁשקּול81קֹוצץ ׁשּיהיה עד אם82, וכן הּמצר. ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשלחין ּבית על נֹוטה אֹו83היה חברֹו האילן84ׁשל ּבית על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל את קֹוצץ -ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
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אבא.43) בר חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא העובדה44)בבא את וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו כמו
שם. א.45)שהובאה הלכה ד פרק למעלה ראה העלייה, לבעל כרצפה התיקרה גבי על אחרי46)טיח רק בא הנזק כן ואם

דיליה". "גירי זה ואין המזיק. של מעשיו הניזוק.47)שפסקו עצמו.48)שהוא את להרחיק הניזק שעל יוסי רבי כך49)כדעת
שם. הסוגייה מן הרי"ף שמואל.50)הסיק בשם יהודה רב שם שפסק וכמו יוסי וכרבי במשנה כה: בתרא (סימן51)בבא הטור

רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו לו" סמוך אילן לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה "אם כתב: קנה)
המתחיל דיבור כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי מודה ובזה חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה נראה
שמותר תיקן לא - כז:) בתרא (בבא גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים מביא למיצר הסמוך שאילן יהושע שתיקן פי על ואף גזלן).
הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב שכתב ח הלכה להלן אבל שם, בתוספות וראה גזלן אינו עשה שאם אלא כן, לעשות

אמה]. עשרה שש עד היא האילנות יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם) עבודת אמות52)(מחמת לד' מחוץ היינו,
יא. הלכה להלן ראה השדות, בין גדר שיש דיליה".53)או "גירי זה שם.54)ואין במשנה יוסי רבי כשם55)מדברי כלומר,

כרצונו. בשדה לעשות רשאי הבור בעל כן בשלו, נוטע אמה56)שזה עשרה שש בתוך המתחיל דיבור רש"י פירוש לפי כו: שם
ליה. דאמרי עד המתחיל דיבור שם, התוספות של האחרון של57)והפירוש כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן שעד

כו.58)אילן. שם בעומק.59)משנה סעיף60)חורש קנה סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש בתוך הוא ואם
סט). זו.61)קטן בהלכה הנאמר כל על מוסב הניר.62)זה שדה ובעל הבור בעל במשנה63)היינו, יוסי רבי דברי סיום
כה:). במשנה.64)(שם כו. חבירו.65)שם שדה לתוך במחרשתו להיכנס יצטרך הכרם66)שלא עבודת שיעור שזהו

שם). להלן.67)(ברייתא וראה להרחיק. אין אמות מארבע שיותר השוואת68)נראה מתוך יוצא וכן שם, שמואל של מימרא
כסותרות. הנראות והמשנה אמות.69)הברייתא ארבע וצריכה רחבה ארבע70)שמחרשתם צריכים ואינם רחבה מחרשתם שאין

הכרם. לעבודת אילנות71)אמות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים, ועוד רש"י הראב"ד, של לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה
אמות. ד' ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל אף ולניזק72)לגפנים גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון

וכן לגפנים". אילן "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים "אבל שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות,
מקום". בכל אמות ד' מרחיק האילן שדה לו לסמוך ובא חבירו שדה היה "ואם שם: במשנה רבינו מפורש73)פירש שם בגמרא

סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא סופר שטעות המגידֿמשנה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים דינו לאילן שמאילן
אמות". ארבע אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות אילנות ובין לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק: כה)

בבבל74) הרחקה כדין אמות שתי הרחיק שרבא הרי"ף רבו (בשם מיגאש ר"י ופירש טפי" בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
אמות. ארבע כלומר יותר, להרחיק צריך לגפנים שמאילן לו אמרו זה שם.75)ועל המשנה שייכנס76)המשך חשש אין שאז

לגפנים. אילן סמיכת על גם מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע וראה במשנה.77)במחרשתו. כז: הזה.78)שם הגובה עד
ברזל".79) שיני קצותיו בשתי שיש המלמד, עץ "הוא המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, יפריעו80)מלמד לא שהענפים

לקצוץ. יכול אינו לו מפריע ואינו יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לשדה.81)לו מזיק והוא מרובה צל להם יש שאלו מפני
למצר.82) מחוץ כלום יטה ולא המצר, עם שווה שיהיה כלומר, הבנאים, משקולת עייפות.83)כעין מלשון והוא "השלהין", כמו

יותר הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה והוא: משלהי". "והוא אונקלוס: תירגם כט) כה, (בראשית עייף" "והוא
אחרת. המשקולת".84)מלשדה כנגד האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק סוף בתרא בבא בתוספתא הוא כן
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לחברֹו‰. יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר אּלא עֹוד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
וזה אֹותֹו, ּולסּלק לּלֹוקח ּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ׁשּמכר ּבין הּמצר. ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו - הרחֹוק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
דין ּבֹו ּיׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,
וקרֹוב וׁשכן חכם ּתלמיד הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבן
קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק הארץ עם הּמצר ּובן ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּמֹוכר,
הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומסּלק
ויׁשר טֹוב הּוא, אחד והּמכר הֹואיל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָוהּטֹוב.
ּבני היּו הרחֹוק. מן יֹותר הּמצר ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּביניהם והיא הּנמּכרת הּׂשדה ּבזֹו זֹוכים ּכּלם - רּבים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמצר
ּכּלם ׁשּבאּו והּוא לּלֹוקח. הּדמים מן ונֹותנין מנינם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלפי
- הּלֹוקח את וסּלק מהן אחד קדם אם אבל אחת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפעם
מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכה
ּכאן העֹומדים אּלּו אֹותֹו מסּלקין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומקצתן
לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד הּמֹוכר וכן להן. והיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּלֹו הּׁשּתפין ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמן
הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ואין ּבּה, זכה - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּקרקע

עּמֹו. ְִִנֹוטלין
.Âאחת ּׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

קנה והאחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמסּלק
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד.

הּמצר. ּבן דין ּבֹו אין - ּכֹוכבים ִִֵֵֶֶֶַָָהעֹובד
.Êעליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מׁשּמתין - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

העֹובד ׁשּינהג עד ּכֹוכבים, העֹובד מן ׁשּיבֹוא אנס ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אנסֹו ואם ּבּכל. יּׂשראל ּבדיני ׁשּלֹו הּמצר ּבן עם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹוכבים

הּמֹוכר. מׁשּלם - יּׂשראל ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין - ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות
.Ëּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהממׁשּכן

ּכדי רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אֹו ּבדמיו, יפה לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלגאל
למזֹון אֹו לקבּורה ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמכר
אּלא הּמצר, ּבן ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּׁשה

הּלֹוקח. ֵַַָָזכה
.È,למּכר הן טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולמה

הּמצר ּבן ּדין ּבהן יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּׁשּום
ּכדי ואּקח אטרח למה אֹומר: ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי? ויסּלק זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
.‡Èמכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען, אּתה ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלֹו
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי

הּסת. הּלֹוקח יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּלֹוקח;
.·Èאּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין - ספק ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשהביא ּברּורה הּלֹוקחּבראיה טען אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּׂשֹוכר אֹו זֹו, לּׂשדה אּתה אריס זֹו, לּׂשדה אּתה ּגזלן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:
ּבעל ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - ממׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחזקתֹו. זֹו וׁשהּקרקע ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצר,
.‚Èהּטֹוב הּמצר. ּבעל דין ּבֹו אין - קטּנים ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר. מּבעל יתר אּלּו עם חסד ׁשעֹוּׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּיׁשר
.„Èׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל דין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, הֹואיל ולקנֹות. ּתמיד לטרח ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה. הּקרקע ְְֲֶַַַַָָֹׁשּתעמד

.ÂË,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל - ואנּדרֹוגינֹוס לטמטּום ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה. ספק ׁשהן ְְִִֵֵֵֶָמּפני

.ÊËׁשל האילנֹות אֹו והּבנין מהן, אחד ׁשל הּקרקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָאחד:
אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו. ׁשל הּמצר ּבן מהן אחד ּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו - חלקֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָמהן
ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, זכּות הּבנין לבעל אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאילנֹות
- הּׂשדה ּבעל ּומכר ,ּבנינ הרס אֹו אילנ עקר לֹו: ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹאֹומר
אֹותֹו; מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָזכה
הּקרקע ּבעל הרי - האילן ּבעל אֹו הּבנין ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם

אֹותֹו. ְֵַמסּלק
.ÊÈאֹו ּדקלים רכב חברֹו ׁשל מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיה

יכֹול אם רֹואין: - ּבהן וכּיֹוצא גּמא אֹו וחזק ּגבֹוּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבנין
ׁשּיתערבּו עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהכניס
ואם הּלֹוקח; ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו - ְֵֵֵַַָלאו
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לאחרים,‡. הֹוראה והֹורה ועמד ּכתפֹו על מימיו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמי
ׁשהראה אֹו מאנה, אֹו ּבפניו ׁשחלצה אֹו ּדין, ׁשּדן ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָאֹו
אכלין נטל אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את ְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלאחרים

נתעּסק ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - להצניעם הּׁשּוק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמן
נטל אם אבל הּמים. על האפר ׁשּיּתן קדם אחר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדבר
אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן ְְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאכלין
מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, הּמים הרי - אֹותֹו המעּכבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעקרב
מלאכה מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכל הּכלל: זה הּמים. ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכת
ּפסל; - עמד לא ּבין עמד ּבין האפר, מּתן קדם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ואם ּכׁשרים, - עמד לא אם מלאכה: מּׁשּום ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹודבר
מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ּופרץ ּבּמים מהּל היה ּפסל. - ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָעמד
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אֹו‡. הּכּסא, ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ּבתֹו גרן ׁשעּׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי
להרחיק צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
לחברֹו, האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העפר יּגיע ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכדי
ּבעת אֹותֹו ׁשּמסּיע הּוא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי
הּפׁשּתן נערת אֹו העפר את ּומֹוליכה מלאכּתֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעֹוּׂשה
להרחיק חּיב זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמץ
ׁשּכל מצּויה; הרּוח ידי על ואפּלּו יּזיקּו ולא יּגיעּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכדי

הן. ּבחּציו ׁשהּזיקּו ּכמי ְְִִִִֵֵֶָאּלּו
הרּוח·. הֹוליכה אם ,ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַַָָָָָאף

מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבהן והּזיקה העפר ואת הּמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמצּויה
עצמֹו. מּזיק מּכח ּבא זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשּסּיע הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרּוח

ּובעת‚. ׁשּלֹו, ּבתֹו ּבהן וכּיֹוצא הריפֹות את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּכֹותׁש
ּפי על החבית ּכּסּוי ׁשּנדנדה עד חברֹו, לחצר מנדנד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּכה
ׁשּלא ּכדי להרחיק וחּיב ּבחּציו, מּזיק זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחבית
- הּנדנּוד ּבעת הּזיק ואם ׁשּמּזקת. מלאכּתֹו יבּטל אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַינדנד,

הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב
לא„. אם מעלה, ׁשל ּבּפרקים האמּורֹות ההרחקֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּכל

לחזר יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ׁשּסּיע ּכגֹון ׁשּמחל, מּמּנּו ׁשּיראה והּוא ּולהרחיקֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהצריכֹו
ּבצּדֹו ׁשעּׂשה ׁשראהּו אֹו לעּׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו מּיד, ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמֹו
הּמחזיק ׁשּכל זכה. - זה על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, זכה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבנזק
אּלּו נזקין מיני מארּבעה חּוץ נזקין, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשהחזיק
והאבק הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: זה, ּבפרק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים
חזקה, לֹו אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ּבֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכֹופהּו חֹוזר זה הרי - ׁשנים ּכּמה הּנּזק ׁשתק ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּכֹופהּו - מחיצה ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה הּזק וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלהרחיק.
ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ּבכל מחיּצה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעּׂשֹות
סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? מּׁשאר אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנזקים
קנּו ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקֹו מֹוחל, ׁשאינֹו וחזקתֹו מאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָנזק

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - אּלּו ּבנזקים ׁשּמחל ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּידֹו
ּבהן‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעּׂשֹות ׁשהחזיק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי

ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומן,
ּבּדם אֹו וצפצּופם ּבקֹולם לחברֹו מצרין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ׁשהן ּפרֹותיהם,ׁשּברגליהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו מּזיקֹו, הּזה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן חברֹו היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם לֹו נפסדין ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּפרֹות
דֹומה זה ׁשהּזק מחמתֹו; הּזק לֹו יבֹוא ׁשּלא עד ירחיק ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
מבֹוי ּבני וכן חזקה. לֹו ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא הּכּסא ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלריח
ׁשהרי ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מהן אחד ׁשּנעּׂשה חצר ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹו
החזיק לא - וׁשתקּו לקנֹות, ויֹוצאין נכנסין העם והיּו ְְְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָֹֻהחזק,
יכֹולין אנּו אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להם ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר

ּכמֹו הּוא קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן

.Âאֹו חּלֹון, ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי
להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק ׁשּלא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹהעביר
לי מחלּת אֹו לעּׂשֹות, לי אמרּת אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
והּנּזק ּבי, מחית ולא וׁשתקּת הּנזק הּכר אֹו ׁשראית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאחר
ׁשאמר: אֹו מּקדם, ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אמרּת: ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשראיתי
ּבכל - הּזק ׁשּתקּבע ּכדי יֹום אל מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּתה
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאּלּו

ויּפטר. הּסת הּמּזיק ְִִִֵֵֶַַַָָיּׁשבע
.Êהּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

הּמּזיק על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּסת הּנּזק יּׁשבע - הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
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ּכל‡. ולּטל הּׂשדה את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין
טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה, ּכּלּה היתה אם חלקֹו: ְְְִֵֶֶָָָָָָָָֻאחד
ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהא ּכדי זה, מּצד חלקי לי ּתנּו מהם: אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת ּׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי, אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׂשדה
היא. סדם מּדת - זה ּבדבר ׁשעּכּוב זה; על אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹוכֹופה
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבגֹורל. נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלי
מן מּדתּה חצי זה) מּצד ׁשּלי (ּבּׁשּומא לי ּתנּו להם: ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, הּצד מן אּתה וטל ׁשּומא, ּבלא הרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּצד
ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי לּׂשדה סמּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלקי

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִֵֶַָָָָלֹו,
אבל·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל - ׁשחלק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - האב ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
מקֹומֹות ּבׁשני עלּו ואם עלּו, - אחד ּבמקֹום עלּו אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו. -ָ
.‚והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

נהר לזה ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדרֹום
זה, ׁשּמּצד החצי לי ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין - ּׂשדי ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אֹותֹו ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

ֲַלעּׂשֹות.
.„- לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ונ הּלֹוקח, את ׁשארמסּלקין אֹו האחין ׁשאר לֹו ֹותנין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּביניהן. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן ּדמים ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדברים1) דינו מה לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא כדי לעשות רשאי אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו
קרקעו1)אלו. המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר בעל מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו

זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל לאחד
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לחברֹו‰. יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר אּלא עֹוד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
וזה אֹותֹו, ּולסּלק לּלֹוקח ּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ׁשּמכר ּבין הּמצר. ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו - הרחֹוק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
דין ּבֹו ּיׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,
וקרֹוב וׁשכן חכם ּתלמיד הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבן
קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק הארץ עם הּמצר ּובן ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּמֹוכר,
הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומסּלק
ויׁשר טֹוב הּוא, אחד והּמכר הֹואיל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָוהּטֹוב.
ּבני היּו הרחֹוק. מן יֹותר הּמצר ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּביניהם והיא הּנמּכרת הּׂשדה ּבזֹו זֹוכים ּכּלם - רּבים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמצר
ּכּלם ׁשּבאּו והּוא לּלֹוקח. הּדמים מן ונֹותנין מנינם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלפי
- הּלֹוקח את וסּלק מהן אחד קדם אם אבל אחת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפעם
מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכה
ּכאן העֹומדים אּלּו אֹותֹו מסּלקין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומקצתן
לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד הּמֹוכר וכן להן. והיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּלֹו הּׁשּתפין ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמן
הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ואין ּבּה, זכה - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּקרקע

עּמֹו. ְִִנֹוטלין
.Âאחת ּׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

קנה והאחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמסּלק
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד.

הּמצר. ּבן דין ּבֹו אין - ּכֹוכבים ִִֵֵֶֶֶַָָהעֹובד
.Êעליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מׁשּמתין - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

העֹובד ׁשּינהג עד ּכֹוכבים, העֹובד מן ׁשּיבֹוא אנס ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אנסֹו ואם ּבּכל. יּׂשראל ּבדיני ׁשּלֹו הּמצר ּבן עם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹוכבים

הּמֹוכר. מׁשּלם - יּׂשראל ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין - ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות
.Ëּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהממׁשּכן

ּכדי רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אֹו ּבדמיו, יפה לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלגאל
למזֹון אֹו לקבּורה ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמכר
אּלא הּמצר, ּבן ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּׁשה

הּלֹוקח. ֵַַָָזכה
.È,למּכר הן טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולמה

הּמצר ּבן ּדין ּבהן יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּׁשּום
ּכדי ואּקח אטרח למה אֹומר: ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי? ויסּלק זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
.‡Èמכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען, אּתה ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלֹו
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי

הּסת. הּלֹוקח יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּלֹוקח;
.·Èאּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין - ספק ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשהביא ּברּורה הּלֹוקחּבראיה טען אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּׂשֹוכר אֹו זֹו, לּׂשדה אּתה אריס זֹו, לּׂשדה אּתה ּגזלן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:
ּבעל ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - ממׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחזקתֹו. זֹו וׁשהּקרקע ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצר,
.‚Èהּטֹוב הּמצר. ּבעל דין ּבֹו אין - קטּנים ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר. מּבעל יתר אּלּו עם חסד ׁשעֹוּׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּיׁשר
.„Èׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל דין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, הֹואיל ולקנֹות. ּתמיד לטרח ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה. הּקרקע ְְֲֶַַַַָָֹׁשּתעמד

.ÂË,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל - ואנּדרֹוגינֹוס לטמטּום ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה. ספק ׁשהן ְְִִֵֵֵֶָמּפני

.ÊËׁשל האילנֹות אֹו והּבנין מהן, אחד ׁשל הּקרקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָאחד:
אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו. ׁשל הּמצר ּבן מהן אחד ּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו - חלקֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָמהן
ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, זכּות הּבנין לבעל אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאילנֹות
- הּׂשדה ּבעל ּומכר ,ּבנינ הרס אֹו אילנ עקר לֹו: ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹאֹומר
אֹותֹו; מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָזכה
הּקרקע ּבעל הרי - האילן ּבעל אֹו הּבנין ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם

אֹותֹו. ְֵַמסּלק
.ÊÈאֹו ּדקלים רכב חברֹו ׁשל מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיה

יכֹול אם רֹואין: - ּבהן וכּיֹוצא גּמא אֹו וחזק ּגבֹוּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבנין
ׁשּיתערבּו עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהכניס
ואם הּלֹוקח; ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו - ְֵֵֵַַָלאו
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לאחרים,‡. הֹוראה והֹורה ועמד ּכתפֹו על מימיו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמי
ׁשהראה אֹו מאנה, אֹו ּבפניו ׁשחלצה אֹו ּדין, ׁשּדן ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָאֹו
אכלין נטל אֹו עקרב, אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,הּדר את ְֲֳִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלאחרים

נתעּסק ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - להצניעם הּׁשּוק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָמן
נטל אם אבל הּמים. על האפר ׁשּיּתן קדם אחר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדבר
אֹו נחׁש ׁשהרג אֹו ,מהּל ּכׁשהּוא ואכלן לאכלן ְְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאכלין
מּצר ׁשּזה ּכׁשרים, הּמים הרי - אֹותֹו המעּכבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעקרב
מלאכה מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכל הּכלל: זה הּמים. ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכת
ּפסל; - עמד לא ּבין עמד ּבין האפר, מּתן קדם ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשהּו
ואם ּכׁשרים, - עמד לא אם מלאכה: מּׁשּום ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹודבר
מקֹום הּלּוכֹו ּבׁשעת ּופרץ ּבּמים מהּל היה ּפסל. - ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָעמד
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נפל הּכׁשרין. ּבּמים ּומתערבין יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּפני
לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - המקּדׁשין הּמים לתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָֻספֹוג

ּכׁשרין. ׁשּבּכלי ְְְִִִֵֶַַַוהּמים
.Âאחת לתֹו האפר את ׁשּנתן אחת ׁשּבאבן ׁשקתֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתי

לזֹו זֹו נקּובֹות היּו ואם מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו אֹו הּנֹוד, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשפֹופרת
ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת אפר ונתן הּׁשּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכקלּפת

ְִָֻמקּדׁשין.
.Êׁשּתי וכן ׁשקת, ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשהּקיפן אבנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

- מהן אחד ּבחלק אפר ונתן ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹערבֹות,
ּבגּפסיס אֹו ּבסיד חּברן ואם מקּדׁשין. אינן ׁשּביניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמים

מ ׁשּביניהן הּמים - ּכאחת להּנטל יכֹולֹות קּדׁשין.והם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
.Á,ׁשהּוא ּכל אחרים מים ּבהן ׁשּנתערבּו מקּדׁשין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמים

ירד אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָאפּלּו
ּפרֹות ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי - טל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכן
מים לתֹוכֹו יּתן ּכּך ואחר הּכלי לנּגב וצרי הּכל, יערה -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדבר וכל וקנקנּתּום קֹומֹוס ּדיֹו לתֹוכן נפל אחרים. ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻמקּדׁשין
ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם לנּגב; צרי ואין יערה - רֹוׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

נראה. הּוא הרי ְֲִֵֵֶָהרֹוׁשם,
.Ëצרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל

- לקּדׁש הראּויין ּבמים הטּבילֹו ּבֹו. יקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלנּגב
ּבין - מקּדׁשין מים ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻאינֹו

לנּגב. צרי כ ּובין ְִֵֵַָָָּכ
.È;ּבּה מקּדׁשין - לקּדׁש הראּויין ּבמים ׁשהטּבילּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָקרּויה

ׁשהטּבלה ׁשהּמים מּפני חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
ּופֹוסלין חּטאת ּבמי ּומתערבין ויֹוצאין ּבתֹוכּה נבלעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּבהן
ׁשהּמׁשקין ּבּה, מקּדׁשין אין - והטּבילּוה נטמאת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאֹותן.
ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו יצאּו ּבגּופּה הּנבלעין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטמאין

ּבתֹוכּה. ְָָאֹותן
.‡Èונתּבּקעּו ּורמּׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים היּו אפּלּו ּפסּולין. - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
אף חּפּוׁשין, לתֹוכּה נפל ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּנמלה
הּמים הרי - מראיהן נׁשּתּנּו ולא נתּבּקעּו ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל
ּבתֹוכּה נכנסין והּמים ּכׁשפֹופרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָּפסּולין,

ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ְְִִִֵֶַָָָויֹוצאין
.·Èוכן ּפסּולין. - חּיה אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

מֹוצצת ׁשהיא מּפני הּיֹונה, מן חּוץ ּפסּולין; - העֹופֹות ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
ׁשּׁשתּו הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני החלּדה, מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

לּמים. מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלׁשֹונה,
.‚È;ּכׁשרים - עצמן מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

- ונּמֹוחּו וחזרּו הגלידּו ּפסּולין. - עׁשן מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָנׁשּתּנּו
ּפסּולין. - ּבאּור המחן אם אבל בחּמה. נּמֹוחּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּכׁשרים.

.„Èמחמת אֹו עצמֹו מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנּו ּכׁשר. - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָעׁשן
זה הרי - ׁשהּוא ּכל מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָגּפסיס,

ָּפסּול.
.ÂËׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

ּבּמים ּׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן.
ּפסל. לא - ְִֶַַָֹׁשּבּכלי

.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה:
ׁשּתי ּכאן ׁשּיׁש מּפני ּכׁשרין. - לאו ואם פסּולין, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּלילה

ואם ורמּׂש; חּיה ּבהמה אֹו ּגּלה אדם ספק ּתמצאספקֹות: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
לא. אֹו לחּטאת טהֹור היה ׁשּמא ּגּלהּו, אדם ְִֶַַָָָָָָָָֹלֹומר

.ÊÈלטמא לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין מים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמֹוסר
ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵָָלׁשמרן

.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים
לׁשמר וחזר טהר ׁשני. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין. הּמים - ּכאחת ׁשניהן ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמאּו

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

עצמֹו‡. הּוא ׁשּיהיה צרי אינֹו - לקּדּוׁש מים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהממּלא
ממּלא וכן אחד. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּומערה אחר, ּבכלי ּומקּדׁש לכלי מּכלי ּומערה ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאדם

אחר. מּכלי ּומּזה לכלי מּכלי המקּדׁשין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּמים
זמן·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממּלא

ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום, ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה
הּמים וכן ׁשּירצה. עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלעיר,
יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים ימים אצלֹו אדם מּניחן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהמקּדׁשין
ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ׁשּיּתּמּו, עד צרי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו ּפרה אפר אדם ּומׁשּמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלעיר.

לעי חּטאתּומעיר מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו אחת ּפעם ר. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּספינה ּבקרקע הּמת מן ּכזית ונמצא ּבּירּדן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבספינה
ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית גזרּו ׁשעה ּבאֹותּה הּמים. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונטמאּו
ולא ּובספינה, ּבנהר חּטאת אפר ולא חּטאת מי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמעבירין
ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ּפני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשיטם
אפר ּובידֹו צּוארֹו עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר אבל הּׁשני. ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּצד
טהֹורין ׁשהן הריקנים וכלים אדם וכן מקּדׁשין. מים אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּפרה
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּבספינה. ּבנהר אֹותם ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
[ּבהם]‚. וׁשטין הּגדֹול ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמעבירין

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעל
ּבנהר. ְֵֶָָָהאפר

ׁשּנתקּדׁשּו,„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
למׁשמרת ׁשּנאמר: לפניו. אּלא לאחֹוריו הּכלי יפׁשיל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא
- לאו ואם נּדה, מי הן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
לאחֹוריו, ואחת לפניו אחת נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי מּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפסּולין.

אפׁשר. ׁשאי ְְִִֵֶֶָמּפני
ּפסּולין,‰. - ּדעּתֹו הּסיח אם ּבמׁשקל: ׁשּׁשקלן חּטאת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמי

חּטאת, ּבמי אחרים ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. - לאו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם
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ואם ּכׁשרים; - לגּדר מנת על ׁשּפרץ ּפי על אף ּבֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיל
לאכל, ּפרֹות קצה אם וכן ּפסּולין. - האפר ׁשּיּתן קדם ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּגדר
הקצה ואם ּכׁשרין; - הּׁשאר את להקצֹות ׁשּכּונתֹו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאף

ּפסל. - האפר מּתן ֵֶֶַַַָָֹקדם
מה·. וזרק והֹותיר, הּמים הֹולכת ּבׁשעת אֹוכל ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהיה

ׁשּלא נתּכּון אם הּמקצה: לתחת אֹו הּתאנה לתחת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻּׁשהֹותיר
מלאכה; עּׂשה ׁשהרי ּפסּולין, הּמים הרי - הּפרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיאבדּו
ּכׁשרין. הּמים הרי - ּבהן צר לֹו ׁשאין לפי זרקן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואם
הּבעלים ועּׂשּו לׁשמרן, לאחר ּומסרן לקּדׁשן מים ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהממּלא

וא לׁשֹומר; מסרן ׁשהרי הּמים, נפסלּו לא - עּׂשהמלאכה ם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתחת נכנס והּוא ּברׁשּותֹו הן ׁשהרי ּפסלן, - מלאכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹומר
מהן אחד ועּׂשה הּמים את ׁשֹומרין ׁשנים היּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּבעלים.
הראׁשֹון חזר מׁשּמר; הּׁשני ׁשהרי ּכׁשרים, הּמים - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמלאכה
עד ּכׁשרים, הּמים - מלאכה ועּׂשה הּׁשני ועמד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלׁשמר

ּכאחת. מלאכה הּׁשֹומרין ּכל ְְְֲִֶַַַַָָָׁשּיעּׂשּו
לעצמֹו‚. אם ּבּׁשנּיה: מלאכה ועּׂשה ידֹו ּבאחת ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָהמקּדׁש

ואם ּבּמים; אפר מּתן קדם מלאכה עּׂשה ׁשהרי ּפסל, - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹקּדׁש
ׁשל מימיו ּפֹוסל זה ׁשאין ּכׁשרים, הּמים - קּדׁש ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחברֹו
אּלא ּבּקּדּוׁש ּפֹוסלת הּמלאכה ׁשאין ׁשעּׂשה; ּבּמלאכה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחברֹו

הּבעלים. אֹו הּׁשֹומר העֹוּׂשה ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבּמים,
נפסלּו„. ׁשהרי ּפסּול, ׁשּלֹו - ּכאחת ּולאחר לעצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָהמקּדׁש

אם אבל חברֹו. ּבקּדּוׁש ׁשּנתעּסק ּבעסק עצמֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמים
ּפֹוסלת מלאכּתֹו ׁשאין ּכׁשרין, ׁשניהם - ּכאחת לׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַקּדׁש

אחרים. ֲִֵֵמי
ּפסּול,‰. - אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ידיו ּבׁשּתי לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהממּלא

ּכאחת: ידיו ּבׁשּתי לעצמֹו קּדׁש ּכׁשר. - קּדּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבׁשני
וקּדׁש מּלא ּפסּולין. - קּדּוׁשין ּבׁשני ּכׁשרים, - אחד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶָּבקּדּוׁש
לאחר מּלא ּפסּולין. ׁשניהן - לעצמֹו ּכאחת ידיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבׁשּתי
- קּדּוׁשין ּבׁשני ּכׁשר, - אחד ּבקּדּוׁש ּכאחת: ידיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשּתי
ּבין אחד ּבקּדּוׁש ּבין ּכאחת, ידיו ּבׁשּתי לאחר קּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּפסּולין.
ּכאחת ידיו ּבׁשּתי וקּדׁש מּלא ּכׁשרים. ׁשניהן - קּדּוׁשין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבׁשני
מּלּוי ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. והּקּדּוׁש ּפסּול, הּמּלּוי - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלאחר
לאחר ׁשּמּלא ּבין לעצמֹו ׁשּמּלא ּבין מלאכה, עּמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעּׂשה
קדם מלאכה ועּׂשה ּכהלכתן ׁשּנתמּלאּו מים וכל ּפסּול. -ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ואם ּפסּולין, הן הרי - ׁשּלֹו הּמים היּו אם האפר: את ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיּתן
ּבין מלאכה, ועּׂשה ׁשּבידֹו ּדבר וכל ּכׁשרין. - אחר ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהיּו
ׁשֹומר [ׁשם] ׁשאין ּבין מלאכה עֹוּׂשה ׁשאינֹו ׁשֹומר ׁשם ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיׁש
[ׁשם] יׁש אם מלאכה: ועּׂשה ּבידֹו ׁשאינֹו ודבר ּפסּול; -ְְְְִֵֵֶָָָָָָָָָ

ּפסל. - ׁשֹומר ׁשם אין אם ּפסל, לא - ִֵֵֵַַָָָֹׁשֹומר
.Â- לזה זה וקּדׁשּו ,ל ואקּדׁש לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאֹומר

לֹו: אמר ּבּׂשכר. קּדׁש ׁשהרי ּפסּול, והּׁשני ּכׁשר, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהראׁשֹון
הֹואיל ּפסּול, הראׁשֹון - לזה זה ּומלאּו ,ל ואמּלא לי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלא
לֹו ּכממּלא זה הרי זה, מּלּוי חלף חברֹו לֹו ׁשּימּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכּונתֹו
מּתר, ּבּׂשכר ׁשהּמּלּוי ּכׁשר, והּׁשני ּפסּולין; ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּולאחר
אחר. מּלּוי ּבכּונתֹו ואין ׁשּמּלא, אחר מלאכה עּׂשה לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהרי

.Ê;ּכׁשרין ׁשניהן - ל ואמּלא לי קּדׁש לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהאֹומר
מּלא מּתר. ּבּׂשכר והּמּלּוי הּקּדּוׁש, ּפֹוסלת אינּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּמלאכה

- ּפסּול ּבּתחּלה ׁשּמּלא זה ּפסּולין. ׁשניהן - ל ואקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלי
ּבמלאכה; הּמים ּופסל ּכאחת, ּומקּדׁש ּכממּלא הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהרי
ּוכאּלּו ּבּׂשכר, קּדׁש ׁשהרי - ּפסּול ּבאחרֹונה ׁשּקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוזה

ׁשעליו. חֹוב ֱִֶֶָָהחזיר
.Áּופֹותח הּמפּתח את נֹוטל זה הרי - לקּדׁש ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַההֹול

הּפרה, אפר ּבֹו לחּפר צרי אם קרּדם ונֹוטל האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלהֹוציא
וכׁשר. האפר, להביא למקֹום מּמקֹום ּומֹולי סּלם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֻונֹוטל
האפר ּבֹו ׁשהיה הּכלי ּכּסה ּבֹו לקּדׁש האפר מּׁשּנטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואם
קדם ּבארץ הּכלי את ׁשּזקף אֹו הּדלת את ׁשהגיף ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
לקּדׁש ּכׁשר האפר אבל הּמים; ּפסל - לּמים האפר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּיׁשלי

ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי את זקף אחרים. מים ּכדיּבֹו ּבידֹו האפר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּניחֹו אם ׁשהרי אפׁשר; ׁשאי מּפני ּכׁשרים, - יתּפּזר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא
ׁשהּוא וראה האפר את נטל ּפסל. - ּכּסהּו ואם ּפסל, - ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארץ
וראה הּמים על האפר נתן ּכׁשר. - מּמּנּו והחזיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמרּבה
קרסם ּכׁשר. - אחרים מים לקּדׁש מּמּנּו ונטל מרּבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהּוא
אפר יחזיק ׁשּלא ּבׁשביל אם האפר: ּבֹו לחּתֹות זית ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעלה
ּכׁשר. - ּבּכלי האפר ׁשּיּכנס ּבׁשביל ואם ּפסל, - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה
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הּמים‡. את נֹותן הּפרה? ּבאפר הּמים את מקּדׁשין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכיצד
הּמים ּפני על אפר ונֹותן ּבכלי, חּטאת מי לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנתמּלאּו
ּגדֹולה חבית ׁשהיא ּפי על אף הּמים, ּפני על ׁשּיראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכדי
ּכ ואחר ּתחּלה האפר נתן ואם הּכל. ּומערב מים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמלאה
עליו ונתן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר זה ּומהּו ּפסל. - הּמים עליו ְֱִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתן

ּבּמים. האפר את לערב ּכדי חּיים? ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמים
הּמים;·. על ּבידֹו האפר ויּתן ׁשּיתּכּון צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהמקּדׁש

ּולמּלּוי לקּדּוׁש מתּכּון ׁשּיהיה עד - לּטמא ולקחּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
לתֹו האפר ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי מן האפר נפל אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּולהּזיה.
ונפל הרּוח אֹו חברֹו ּודחפֹו ּבידֹו האפר ׁשּנטל אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמים,
הּכלי צד על מּידֹו האפר ׁשּנפל אֹו הּמים, על מּידֹו ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאפר

ּפסּול. זה הרי - לּמים נפל ּכ ואחר ידֹו על ְֲִֵֶַַַַַַָָָָאֹו
הּזאה‚. מּכדי ּופחֹות זה ּבכלי הּזאה מּכדי ּפחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָקּדׁש

וכנס הּמים ּפני על צף האפר היה נתקּדׁשּו. לא - אחר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבכלי
מקּדׁשין; אּלּו הרי - אחרים מים ּבֹו וקּדׁש מלמעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמּמּנּו
ּפי על ואף ׁשנּיה, ּפעם ּבֹו מקּדׁשין אין - ּבּמים ׁשּנגע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹוכל
הּמים ּגּבי על האפר את ונתנה הרּוח נׁשבה ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו.

ּבֹו. ּומקּדׁש מנּגבֹו אינֹו -ְְְֵֵַַ
והּמים„. מים מלאין והן גדֹול ּכלי ּבתֹו ׁשהיה קטן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכלי

נתקּדׁשּו הּגדֹול ׁשּבּכלי ּבּמים האפר ׁשּנתן ּכיון - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמערבין
צר ּפיו ׁשהיה ּפי על ואף הּקטן; הּכלי ׁשּבתֹו הּמים ְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי אפר, לֹו נכנס ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּביֹותר
הּמים‰. הרי - האפר ׁשּנתן ּבעת הּמים ּבתֹו ספֹוג ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיה

את זֹולף יעּׂשה? ּכיצד ּבכלי. ׁשאינן מּפני ּפסּולין, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּבּספֹוג
נגע ואם ּבּספֹוג. יּגע ולא לּספֹוג, ׁשּמּגיע עד הּמים ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּכל
ּפסּולין, - ׁשהן ּכל ּגּביו על צפין ׁשהּמים ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּספֹוג,
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נפל הּכׁשרין. ּבּמים ּומתערבין יֹוצאין ׁשּבּספֹוג ׁשהּמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמּפני
לּכלי, חּוץ וסֹוחטֹו נֹוטלֹו - המקּדׁשין הּמים לתֹו ְְְְְְֲִִִַַַַָֻספֹוג

ּכׁשרין. ׁשּבּכלי ְְְִִִֵֶַַַוהּמים
.Âאחת לתֹו האפר את ׁשּנתן אחת ׁשּבאבן ׁשקתֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתי

לזֹו זֹו נקּובֹות היּו ואם מקּדׁשין. ׁשּבּׁשנּיה הּמים אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמהן
אפּלּו ּגּביהן על צפין הּמים ׁשהיּו אֹו הּנֹוד, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשפֹופרת
ׁשּבּׁשנּיה הּמים הרי - מהן לאחת אפר ונתן הּׁשּום, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכקלּפת

ְִָֻמקּדׁשין.
.Êׁשּתי וכן ׁשקת, ועּׂשאן לזֹו זֹו ׁשהּקיפן אבנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתי

- מהן אחד ּבחלק אפר ונתן ׁשּנחלקה, ׁשקת וכן ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹערבֹות,
ּבגּפסיס אֹו ּבסיד חּברן ואם מקּדׁשין. אינן ׁשּביניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמים

מ ׁשּביניהן הּמים - ּכאחת להּנטל יכֹולֹות קּדׁשין.והם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
.Á,ׁשהּוא ּכל אחרים מים ּבהן ׁשּנתערבּו מקּדׁשין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמים

ירד אם וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָאפּלּו
ּפרֹות ּומי מׁשקין לתֹוכן נפל ּפסּולין. אּלּו הרי - טל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָלתֹוכן
מים לתֹוכֹו יּתן ּכּך ואחר הּכלי לנּגב וצרי הּכל, יערה -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּדבר וכל וקנקנּתּום קֹומֹוס ּדיֹו לתֹוכן נפל אחרים. ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻמקּדׁשין
ּדבר ׁשם יּׁשאר ׁשאם לנּגב; צרי ואין יערה - רֹוׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

נראה. הּוא הרי ְֲִֵֵֶָהרֹוׁשם,
.Ëצרי - לקּדׁש ראּויין ׁשאינן ּבמים לחּטאת ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמטּביל

- לקּדׁש הראּויין ּבמים הטּבילֹו ּבֹו. יקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלנּגב
ּבין - מקּדׁשין מים ּבֹו לאסף הטּבילֹו ואם לנּגב. צרי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻאינֹו

לנּגב. צרי כ ּובין ְִֵֵַָָָּכ
.È;ּבּה מקּדׁשין - לקּדׁש הראּויין ּבמים ׁשהטּבילּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָקרּויה

ׁשהטּבלה ׁשהּמים מּפני חּטאת, מי לתֹוכּה אֹוספין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאבל
ּופֹוסלין חּטאת ּבמי ּומתערבין ויֹוצאין ּבתֹוכּה נבלעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָּבהן
ׁשהּמׁשקין ּבּה, מקּדׁשין אין - והטּבילּוה נטמאת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאֹותן.
ׁשּמקּדׁשין ּבּמים ויתערבּו יצאּו ּבגּופּה הּנבלעין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטמאין

ּבתֹוכּה. ְָָאֹותן
.‡Èונתּבּקעּו ּורמּׂשים ׁשקצים לתֹוכן ׁשּנפל מקּדׁשין ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻמים

ּכגֹון ּביֹותר, יבׁשים היּו אפּלּו ּפסּולין. - מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
אף חּפּוׁשין, לתֹוכּה נפל ׁשּבּתבּואה. והּכּנה והּדירה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּנמלה
הּמים הרי - מראיהן נׁשּתּנּו ולא נתּבּקעּו ׁשּלא ּפי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל
ּבתֹוכּה נכנסין והּמים ּכׁשפֹופרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָּפסּולין,

ׁשּבּה. הּלחה עם מּתֹוכּה ְְִִִֵֶַָָָויֹוצאין
.·Èוכן ּפסּולין. - חּיה אֹו ּבהמה מהן ׁשּׁשתת מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמים

מֹוצצת ׁשהיא מּפני הּיֹונה, מן חּוץ ּפסּולין; - העֹופֹות ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּכל
ׁשּׁשתּו הּׁשרצים ּכל וכן ּבּמים. ּומתערב מּפיה יֹוצא ריר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָואין
מלּקקת ׁשהיא מּפני החלּדה, מן חּוץ ּפֹוסלין; אינן -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

לּמים. מּפיה יֹוצאה הּלחה ונמצאת ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבלׁשֹונה,
.‚È;ּכׁשרים - עצמן מחמת מראיהן ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

- ונּמֹוחּו וחזרּו הגלידּו ּפסּולין. - עׁשן מחמת ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָנׁשּתּנּו
ּפסּולין. - ּבאּור המחן אם אבל בחּמה. נּמֹוחּו אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָּכׁשרים.

.„Èמחמת אֹו עצמֹו מחמת מראיו ׁשּנׁשּתּנּו חּטאת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאפר
אֹו סיד לתֹוכֹו ׁשּנפל אֹו אבק, מחמת נׁשּתּנּו ּכׁשר. - ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָעׁשן
זה הרי - ׁשהּוא ּכל מקלה אפר ּבֹו ׁשּנתערב אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָגּפסיס,

ָּפסּול.
.ÂËׁשּיׁשּתה עד ּפסלן, לא - לׁשּתֹותן חּטאת מי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחֹוׁשב

ּבּמים ּׂשפתֹו נגעה ולא ּגרֹונֹו לתֹו הּכלי מן ׁשפ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמהן.
ּפסל. לא - ְִֶַַָֹׁשּבּכלי

.ÊËּומצאֹו ּובא מגּלה ׁשהּניחֹו מקּדׁשין מים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻֻּכלי
לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו אדם ׁשּמא ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמכּסה
ּומצאֹו ּובא מכּסה הּניחֹו ּבוּדאי. ּכּסהּו אדם ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנגע
טל לֹו ׁשּירד אֹו מּמּנּו לׁשּתֹות החלּדה יכֹולה אם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻמגּלה:
ׁשּתי ּכאן ׁשּיׁש מּפני ּכׁשרין. - לאו ואם פסּולין, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבּלילה

ואם ורמּׂש; חּיה ּבהמה אֹו ּגּלה אדם ספק ּתמצאספקֹות: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
לא. אֹו לחּטאת טהֹור היה ׁשּמא ּגּלהּו, אדם ְִֶַַָָָָָָָָֹלֹומר

.ÊÈלטמא לקּדּוׁש ׁשּנתמּלאּו מים אֹו מקּדׁשין מים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמֹוסר
ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְֲִֵֵָָלׁשמרן

.ÁÈ- מהן אחד ונטמא הּמים את ׁשֹומרין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשנים
לׁשמר וחזר טהר ׁשני. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכׁשרים,
ראׁשֹון. ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשהן מּפני ּכׁשרים, - הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונטמא

ּפסּולין. הּמים - ּכאחת ׁשניהן ְְְְְִִִֵֶַַַַנטמאּו
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עצמֹו‡. הּוא ׁשּיהיה צרי אינֹו - לקּדּוׁש מים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהממּלא
ממּלא וכן אחד. ּומּזה אחד מקּדׁש אּלא והּמּזה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּומערה אחר, ּבכלי ּומקּדׁש לכלי מּכלי ּומערה ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאדם

אחר. מּכלי ּומּזה לכלי מּכלי המקּדׁשין ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָֻהּמים
זמן·. ּכל קּדּוׁש ּבלא אצלֹו ּומּניחן מים אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹממּלא

ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ּכלּום, ּבכ ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּירצה
הּמים וכן ׁשּירצה. עת ּבכל ּומקּדׁשן אפר עליהן ונֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלעיר,
יֹום ּבכל מהן ּומּזה וׁשנים ימים אצלֹו אדם מּניחן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהמקּדׁשין
ּומעיר למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכן ׁשּיּתּמּו, עד צרי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא
למקֹום מּמקֹום ּומֹוליכֹו אצלֹו ּפרה אפר אדם ּומׁשּמר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלעיר.

לעי חּטאתּומעיר מי ּבֹו ׁשהיה ּכלי הֹוליכּו אחת ּפעם ר. ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
הּספינה ּבקרקע הּמת מן ּכזית ונמצא ּבּירּדן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבספינה
ׁשאין הּגדֹול, ּדין ּבית גזרּו ׁשעה ּבאֹותּה הּמים. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונטמאּו
ולא ּובספינה, ּבנהר חּטאת אפר ולא חּטאת מי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמעבירין
ויזרקם מּכאן הּנהר ּבצד יעמד ולא הּמים, ּפני על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיׁשיטם
אפר ּובידֹו צּוארֹו עד ּבּמים אדם הּוא עֹובר אבל הּׁשני. ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלּצד
טהֹורין ׁשהן הריקנים וכלים אדם וכן מקּדׁשין. מים אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻּפרה
- נתקּדׁשּו לא ועדין לחּטאת ׁשּנתמּלאּו ּומים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹלחּטאת,

ּבספינה. ּבנהר אֹותם ְְֲִִִִַָָָָמעבירין
[ּבהם]‚. וׁשטין הּגדֹול ּבּים ּבספינה מקּדׁשין מים ְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָֻמעבירין

ועל המקּדׁשין הּמים על אּלא גזרּו ׁשּלא הּמים; ּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֻעל
ּבנהר. ְֵֶָָָהאפר

ׁשּנתקּדׁשּו,„. מים לֹומר צרי ואין לקּדׁשן, מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּמֹולי
למׁשמרת ׁשּנאמר: לפניו. אּלא לאחֹוריו הּכלי יפׁשיל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלא
- לאו ואם נּדה, מי הן - ׁשמּורין ׁשהן ּבזמן נּדה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָלמי
לאחֹוריו, ואחת לפניו אחת נֹותן - חבּיֹות ׁשּתי מּלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפסּולין.

אפׁשר. ׁשאי ְְִִֵֶֶָמּפני
ּפסּולין,‰. - ּדעּתֹו הּסיח אם ּבמׁשקל: ׁשּׁשקלן חּטאת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָמי

חּטאת, ּבמי אחרים ּדברים ׁשקל אם אבל ּכׁשרין. - לאו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָואם
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.Âוׁשל זרה עבֹודה וׁשל הּנּדחת עיר וׁשל אׁשרה ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאזֹוב
ואם יּזה, לא - טהֹורה ּתרּומה ׁשל ּפסּולה. - טמאה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּתרּומה

ּכׁשר. - ִֵָָהּזה
.Êוהּוא מנּגבֹו - מׁשקין עליו ונפלּו לעצים ׁשּלּקטֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאזֹוב

ּפי על אף מׁשקין, עליו ונפלּו לאכלין לּקטֹו להּזיה. ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
וכל הּמׁשקין ׁשּכל להּזיה; נטמא ׁשהרי ּפסּול, - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו
ּכמֹו חּטאת, לענין ּכטמאים הן הרי הּכלים וכל ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהאכלין
נפלּו ואם לעצים, ּכנלקט זה הרי - לחּטאת לּקטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו - מׁשקין ְְְִֶַַַָָעליו
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ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאדם
הּזיה. לֹו עלתה טמא ׁשל ּבּׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמּמי

אצּבעֹו ראׁש על ההּזאה נפלה ּׂשפתֹו.אפּלּו ראׁש על אֹו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהּלׁשֹון ּפי על אף ּכלּום; אינּה - ּבלׁשֹונֹו נגעה אם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
ּכאיברים אינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאיברים
והּזה ּבמת ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזאה לענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּגלּוי
הּנּדה מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליו

הּזאה. לֹו ְַָָָָעלתה
ׁשניהן·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם ּבני ׁשני אֹו ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכאחת
מהּזית הּמים עליו ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני
אם לֹו ונסּתּפק ּכלים ׁשני על הּזה הּתמצית. מן לא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּמּזה,
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה מחברֹו אֹו ּכאחד ׁשניהן על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזה

הּמחט‚. על ספק עליה, והּזה החרּׂש על ׁשּנתּונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמחט
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליה נמצה החרּׂש מן ספק ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזה

ּכגֹון„. ּבמסמרים, לזה זה ׁשּמחּברין המפּצלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּבׁשעת ּבהן: וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ואיזמל ּפרקים ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפרת
אינֹו - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ּולהּזיה, לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמלאכה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד לזה. ולא לזה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻחּבּור
ואם הּׁשני, נטמא - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לׁשניהן, הּזיה עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּוכאּלּו
לא - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהן אחד נטמא ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהּזיה?
ׁשּלא מהן אחד על והּזה ׁשניהן נטמאּו ואם חברֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנטמא
מחּברין. ׁשהן ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיּו ּגזרּו, סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָוזהּו
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
חברֹו. נטמא - טמאה מהן ּבאחד נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה,
ּבׁשעת אפּלּו להּזיה חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהן, ּגזרּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן
הּזה אם ּולעֹולם מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה,
הּנה עליו. גם ׁשּיּזה עד חברֹו, טהר לא - מהן אחד ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
חּבּור ואינֹו לטמאה חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,
ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, גזרה אּלא זה אין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּזיה

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעּׂשּו עד ׁשחּברן ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני

לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו ּבגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזאה,

.Âעֹומדין והן ּבכלאים ּתפּור ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשלל
וכן לטמאה. חּבּור הן והרי להּזיה, חּבּור אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלהּתירן
ּכליבה, ׁשל וקרן טרּבל, ׁשל והּמּטה ׁשּבּקנּתל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּלים
חּבּור - הּמפּתחֹות וׁשלׁשלת דרכים, יֹוצאי ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוקרנים
ּבכל הּמּזה מן הּמים ׁשּיּגעּו צרי אּלא להּזאה; ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלטמאה
קֹורה ּובכל וקרן, קרן ּובכל ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסל

המפּצלת. זֹו מּמּטה ְְִִֶֶַָָֻוקֹורה
.Êׁשלׁשה אֹו ּפׁשּתן, ׁשל וׁשׁש צמר, ׁשל ּכסתֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמחּבר

לטמאה חּבּור אּלּו הרי - מטּפחֹות עּׂשרה ׁשּתים אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֻסדינים,
אחד חלּוק להּזאה. ולא לטמאה חּבּור - מּכאן יתר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻּולהּזאה;
ּולהּזיה, לטמאה חּבּור הן הרי - אחד ּוקלּובקרין אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
זהּו ואי ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ּביֹותר ארּכין היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻאפּלּו
ותֹופרין ּביניהן ּגפן צמר ׁשּמּניחין ּבגדים ׁשני זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָקלּובקרין?

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוּׂשין ּכאחת ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותן
.Áטהר - הּמחם על הּזה ּבׁשלׁשלת: ׁשּמחּבר הּמחם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּכּסּוי

עליו. ׁשּיּזה עד הּמחם טהר לא - הּכּסּוי על הּזה ִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכל;
.Ëעל הּזה ואם ּולהּזאה, לטמאה חּבּור - והענּבל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻהּזּוג

ׁשניהן. טהרּו - מהן ְֲֵֵֶֶֶָָאחד
.È- החבלים ּבֹו ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתים ּבֹו ׁשּטווים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּטוי

והּוא הּטוּוי, עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו: יׁש גּופין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּוא העץ, ׁשּבראׁש הּברזל אֹו והּנחׁשת ּכֹוׁש; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּנקרא
ׁשּבאמצע והרחים וטֹווין; ּפֹותלין ׁשּבּה צּנֹורא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין הּכֹוׁש ּפּקא. הּנקראת והיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּכֹוׁש,
על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו הּפּקא על יּזה לא - ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא
וׁשל הּכל. טהר - מּׁשלׁשּתן אחד על הּזה ואם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּנֹורא;
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, מּׁשלׁשּתן אחד על מּזה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפׁשּתן

.‡Èלטמאה חּבּור - לפּקֹות מחּבר ׁשהּוא עריסה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶָָָֻֻעֹור
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל הּמלּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּולהּזאה.

ְַָָלהּזאה.
.·È,ּבֹו וכּיֹוצא הּסּכין נּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכל

ּולהּזאה. לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּנּצב
ּבּברזל נכנס ׁשהעץ החנית, עץ ּכגֹון החרּוקֹות, הּידֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

להּזאה. חּבּור אינֹו -ְִֵַָָ

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ּפרק
שבט כ"בֿכ"ג חמישיֿשישי יום
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הּטהֹור,‡. ׁשהאדם החּטאת: ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָמעלֹות
אינֹו הּמזּבח, ּגּבי על ּומׁשּמׁש ועֹומד לקדׁש טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאפּלּו
ולא הּמים למּלּוי ולא הּפרה לּׂשרפת ולא לחּטאת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹטהֹור
יהיה ּכ ואחר חּטאת לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלקּדׁשן
טהֹור אינֹו ׁשּבעזרה, מזרק אפּלּו הּכלים, וכן לחּטאת. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹור
וכל האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָלחּטאת
חּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשקין,

המטּמאין. ּומׁשקין ְְְֳִִִַַַָָּכאכלין
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אּלּו ּכל מׁשמרת. זֹו ׁשאין ּפסלן, - מׁשקלת ועּׂשאן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהֹואיל
הּכלים ּכל וכן ׁשּמּזין, אֹו ׁשּמקּדׁשין אֹו ׁשּממלאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּטהֹורים
יֹום, טבּולי היּו אם מהן, וׁשּמּזין מהם ּומקּדׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּממלאין
ׁשּכל ּכׁשרים; אּלּו הרי - ׁשמׁשן העריב ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאף
יֹום, ּבטבּול ּכׁשר וההּזיה והּקּדּוׁש והּמּלּוי הּפרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעּׂשה
ׁשטף ּכלי ּכל את מטּמאין הּצדֹוקין ּומּפני ׁשּבארנּו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכמֹו
חּטאת. ּבמי ּבהן מׁשּתּמׁשין ּכ ואחר אֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּומטּבילין

.Âואנּדרֹו וטמטּום מאּׁשה חּוץ להּזֹות, ּכׁשרין גינֹוסהּכל ְְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֻ
דעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן אבל דעת; ּבֹו ׁשאין וקטן ׁשֹוטה] ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ[וחרׁש
קטן טמא. הערל ׁשאין להּזֹות, ּכׁשר והערל להּזֹות. ּכׁשר -ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לֹו ׁשאחזה ּכגֹון מסעּדּתּו, והאּׁשה ׁשהּזה דעת ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁש
ּבׁשעת ּבידֹו ּתאחז ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה, הּזאתֹו - ּבידֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמים

ּפסּולה. - הּזיתֹו ּבׁשעת ּבידֹו אחזה ואם ְְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּזאה.
.Êהּזה ואם לטהרֹו; הּטמא על ּולהּזֹות לכּון צרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּמּזה

אינֹו עליו ׁשּמּזין זה אבל ּפסּולה. הּזאתֹו - ּבכּונה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
לדעּתֹו. וׁשּלא לדעּתֹו האדם על מּזין אּלא ּכּונה, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹצרי
לפניו והּזה לאחֹוריו לאחֹוריו, והּזה לפניו להּזֹות ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהּמתּכּון
ּפניו ׁשל לּצדדין והּזה לפניו להּזֹות נתּכּון ּפסּולה. הּזיתֹו -ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשרה. הּזיתֹו -ְֵַָָָ
.Áאת טֹובל אּלא הּזיה, לכל טבילה צרי אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּזה

הּזיה ּומּזה הּמים. ׁשּיּגמרּו עד הּזיה אחר הּזיה ּומּזה ְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהאזֹוב
אפּלּו ּכאחת, ּכלים ּכּמה על אֹו אדם ּבני ּכּמה על ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
והּוא טהֹור, - ׁשהּוא ּכל הּמים מן ּבֹו ׁשּנגע ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹמאה.
להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את טבל עליו. להּזֹות הּמּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתּכּון
טבילה מאֹותּה והּזה האדם, על אֹו טמאה ׁשּמקּבל ּדבר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻעל
נׁשארּו אם הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
מן מּזה אּלא ּולהטּביל, לחזר צרי אינֹו - ּבאזֹוב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמים
ּתחּלת ׁשהרי הּטמאים, הּכלים על אֹו האדם על ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשאר
על להּזֹות האזֹוב את טבל אם אבל היתה. ּכׁשרה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילתֹו
האדם על והּזה הּבהמה, על אֹו טמאה מקּבל ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּדבר
ּפעם ויטּבל ׁשּיחזר עד ּפסּולה, הּזיתֹו - הּטמא הּכלי על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו
טמאה. המקּבל ּדבר על אֹו האדם על להּזֹות ויתּכּון ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻׁשנּיה

.Ëמקּבל ׁשאינֹו ּדבר על להּזֹות ונתּכּון האזֹוב את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהטּביל
ּבּכלי נטפּו אם ,לפיכ ּכׁשרין. המנּטפים הּמים - ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָֻטמאה
המקּבל ּדבר על להּזֹות ּבכּונה האזֹוב את ּבהן והטּביל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר

ּכׁשרה. הּזיתֹו - ְְֵַָָָָֻטמאה
.Èגבעֹולין ראׁשי אפּלּו ּבהן טֹובל - ׁשּנתמעטּו חּטאת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּומעלה טֹובל - צר ׁשּפיה צלֹוחית יסּפג. ׁשּלא ּובלבד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּומּזה,
ּבפעם הּכלי ּבצּדי יּגע ׁשּמא להּזהר צרי ואינֹו ּומּזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכדרּכֹו

ְִָׁשנּיה.

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

טהֹור‡. אדם לֹוקח נּדה? ּבמי מת טמא מטהרים ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּכיצד
ובד ּבד ּובכל אחת, אגּדה ואֹוגדן אזֹוב ׁשל קלחין ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשלׁשה
ּומתּכּון ׁשּבּכלי, נּדה ּבמי גבעֹולין ראׁשי וטֹובל אחד, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּגבעֹול

הּׁשביעי ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּכלים על אֹו האדם על ְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָּומּזה
ּכׁשר. - הּׁשחר עּמּוד מּׁשעלה הּזה ואם החּמה. ׁשּתנץ ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשמׁשֹו ּומעריב ּבּיֹום טֹובל הּׁשביעי ּבּיֹום עליו ׁשּיּזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָואחר
ּבּיֹום, והּזה ּבּלילה האזֹוב את טבל לערב. טהֹור הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהרי
ּפסּולה, הּזאתֹו - ּבּלילה והּזה ּבּיֹום האזֹוב את ׁשּטבל ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשּתהיה עד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חּטאת, מי מּׁשּום מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּמים
ּובּיֹום הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו והּזאתֹו ּבּמים האזֹוב ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָטבילת
עּמּוד מּׁשעלה ועּׂשה עבר ואם החּמה. ׁשּתנץ אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׁשביעי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - ְְֵֵֶַַַַָהּׁשחר
ּכׁשּיבֹוא·. הּזאה, ּבלא ימים ּכּמה וׁשהה ּבמת ׁשּנטמא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמי

ּבּׁשליׁשי עליו ּומּזין ימים, ׁשלׁשה ּבפנינּו מֹונה - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלהּזֹות
ּבּׁשב וטֹובל ּדבריםּובּׁשביעי, ּבּמה ׁשמׁשֹו. ּומעריב יעי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָ

הּיֹום אמר: ׁשאפּלּו להּזֹות, ׁשּבא הארץ ּבעם ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָאמּורים?
צרי לפיכ נטמא, הּיֹום ׁשּמא נאמן, אינֹו - ׁשּלי ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשליׁשי
על אֹו עליו מּזין - להּזֹות ׁשּבא חבר אבל ּבפנינּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלמנֹות
ּבּׁשביעי, עליו הּזה ולא ּבּׁשליׁשי עליו ׁשהּזה מי מּיד. ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכליו
הּׁשביעי, אחר ׁשּירצה עת ּבכל טֹובל - ימים ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוׁשהה
ּבין טבילה קדם ּבין ּבּיֹום, עליו ּומּזין ּבּלילה, ּבין ּבּיֹום ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבין
מּזין - עּׂשירי ּבליל אֹו ּתׁשיעי ּבליל טבל אפּלּו טבילה. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאחר

החּמה. הנץ אחר למחר ְֵַַַַָָָָָָעליו
נּדֹות‚. וזבֹות זבים ּכיצד? הּזאה. מקּבלין הּמּטּמאין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּכל

והרי ּוׁשביעי ּבׁשליׁשי עליהן מּזין - ּבמת ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַויֹולדֹות
טמאה טמאין ׁשהן ּפי על אף מת, מּטמאת טהֹורין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻֻהם
הא הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּטמא על הּטהר והּזה ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחרת.
הערל וכן טמא. ׁשהּוא ּפי על אף לֹו מֹועלת ׁשהּזיה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמדּת,
ׁשליׁשי עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ערל ּכיצד? הּזאה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻמקּבל
ואֹוכל טֹובל ּוכׁשּיּמֹול מת, מּטמאת טהֹור זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻּוׁשביעי

לערב. ֳִֶֶַָָּבּקדׁשים
ּגבעֹול„. וקלח קלח וכל קלחין, ׁשלׁשה - אזֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמצות

לקח אם אֹו ׁשנים. ּוׁשיריו גבעֹולין. ׁשלׁשה נמצאּו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאחד.
ונׁשרּו הּגבעֹולין נתּפרדּו ּכׁשר. - ואגדן ּבּתחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים
- ׁשהּוא ּכל אּלא מהם ּגבעֹול מּכל נׁשאר לא אפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהעלין,
ּבּדין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש קלח ׁשהּוא. ּבכל האזֹוב ׁשּׁשירי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכׁשר;
אגּדה, להיֹות ׁשּמצותֹו ׁשלׁשּתן; אֹוגד ּכ ואחר מפּסקֹו -ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
ולא פּסקֹו אגּדה. ׁשּיהיה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאף
והּזה אגדֹו ולא פּסקֹו ׁשּלא אֹו פּסקֹו ולא ׁשאגדֹו אֹו ְְְְְֲֲֲִִִֶֶָָָָֹֹֹאגדֹו

ע ּבחּוט אֹוגדֹו - הּקצר האזֹוב ּכׁשר. - וכּיֹוצאּבֹו הּכֹוׁש ל ְְְֵֵֵַַַַָָָָ
אם לֹו נסּתּפק ּומּזה. ּבאזֹוב ואֹוחז ּומעלה, ּבּמים וטֹובל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבֹו,
ּפסּולה. הּזאתֹו - הּגבעֹול מן אֹו הּכֹוׁש מן אֹו הּזה החּוט ְְִִִִִַַַַָָָָמן

אּלא‰. ּבּתמרֹות, ולא האזֹוב ּביֹונקֹות לא מּזין ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאין
ׁשהּזה ּומי גמלּו. ׁשּלא ּגבעֹולין הּיֹונקֹות? הן אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻּבּגבעֹולין.
ּבאזֹוב? מּזין ּומאימתי ּפטּור. - לּמקּדׁש ונכנס ּבּיֹונקֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָעליו
את ּבֹו לטהר ּכׁשר - נּדה מי ּבֹו ׁשהּזה ואזֹוב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּׁשּינץ.
ׁשּקֹורין והאזֹוב ּפסּול. - לוי ׁשם לֹו ׁשּיׁש אזֹוב ּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע.
אֹותֹו ׁשאֹוכלין האזֹוב והּוא הּכׁשר, הּוא - ּביחּוד אזֹוב ְְְִִֵֵֵֶַָָאֹותֹו
ּכחלית ואזֹוב יון אזֹוב אֹותֹו ׁשּקֹורין זה אבל ּבּתים; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבעלי

ּפסּול. - מדּברי ְְִִֵָָואזֹוב
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.Âוׁשל זרה עבֹודה וׁשל הּנּדחת עיר וׁשל אׁשרה ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאזֹוב
ואם יּזה, לא - טהֹורה ּתרּומה ׁשל ּפסּולה. - טמאה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּתרּומה

ּכׁשר. - ִֵָָהּזה
.Êוהּוא מנּגבֹו - מׁשקין עליו ונפלּו לעצים ׁשּלּקטֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאזֹוב

ּפי על אף מׁשקין, עליו ונפלּו לאכלין לּקטֹו להּזיה. ְְְְְֳִִִִֵַַַַָָָָָָָָּכׁשר
וכל הּמׁשקין ׁשּכל להּזיה; נטמא ׁשהרי ּפסּול, - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנּגבֹו
ּכמֹו חּטאת, לענין ּכטמאים הן הרי הּכלים וכל ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהאכלין
נפלּו ואם לעצים, ּכנלקט זה הרי - לחּטאת לּקטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבארנּו.

ּבֹו. ּומּזה מנּגבֹו - מׁשקין ְְְִֶַַַָָעליו

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

ׁשהּוא‡. ּכל ׁשּנגע ּכיון - עליו והּזה ּבמת ׁשּנטמא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻאדם
הּזיה. לֹו עלתה טמא ׁשל ּבּׂשרֹו מעֹור מקֹום ּבכל הּנּדה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמּמי

אצּבעֹו ראׁש על ההּזאה נפלה ּׂשפתֹו.אפּלּו ראׁש על אֹו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשהּלׁשֹון ּפי על אף ּכלּום; אינּה - ּבלׁשֹונֹו נגעה אם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאבל
ּכאיברים אינן ׁשּבארנּו, ּכמֹו טמאה, לענין ׁשּבּגלּוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאיברים
והּזה ּבמת ׁשּנטמא ּכלי וכן ּוטבילה. הּזאה לענין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּבּגלּוי
הּנּדה מּמי ׁשהּוא ּכל ּכלי ׁשל לגּופֹו ׁשהּגיע ּכיון - ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעליו

הּזאה. לֹו ְַָָָָעלתה
ׁשניהן·. על להּזֹות ׁשּנתּכּון אדם ּבני ׁשני אֹו ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשני

על הראׁשֹון מעל הּמים ונטפּו מהן, אחד על והּזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכאחת
מהּזית הּמים עליו ׁשּיּפלּו עד ּבטמאתֹו הּׁשני הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשני
אם לֹו ונסּתּפק ּכלים ׁשני על הּזה הּתמצית. מן לא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּמּזה,
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליו נמצה מחברֹו אֹו ּכאחד ׁשניהן על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּזה

הּמחט‚. על ספק עליה, והּזה החרּׂש על ׁשּנתּונה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמחט
ּפסּולה. הּזיתֹו - עליה נמצה החרּׂש מן ספק ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּזה

ּכגֹון„. ּבמסמרים, לזה זה ׁשּמחּברין המפּצלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻּכלים
ּבׁשעת ּבהן: וכּיֹוצא רהיטני ׁשל ואיזמל ּפרקים ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסּפרת
אינֹו - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא ּולהּזיה, לטמאה חּבּור - ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמלאכה
ּולהּזיה? לטמאה חּבּור הן ּכיצד לזה. ולא לזה לא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻחּבּור
ואם הּׁשני, נטמא - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד נטמא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם
לׁשניהן, הּזיה עלתה - מלאכה ּבׁשעת מהן אחד על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּזה
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו וכיצד אחד. ּגּוף הן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּוכאּלּו
לא - מלאכה ּבׁשעת ׁשּלא מהן אחד נטמא ׁשאם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלהּזיה?
ׁשּלא מהן אחד על והּזה ׁשניהן נטמאּו ואם חברֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹנטמא
מחּברין. ׁשהן ּפי על אף חברֹו, טהר לא - מלאכה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבׁשעת
חּבּור ׁשּיהיּו ּגזרּו, סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה. ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָוזהּו
ׁשעת מּׁשּום ּגזרה מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֻלטמאה
חברֹו. נטמא - טמאה מהן ּבאחד נגעה אם ּולעֹולם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻמלאכה,
ּבׁשעת אפּלּו להּזיה חּבּור יהיּו ׁשּלא עליהן, ּגזרּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן
הּזה אם ּולעֹולם מלאכה, ּבׁשעת ׁשּלא מּׁשּום ּגזרה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹמלאכה,
הּנה עליו. גם ׁשּיּזה עד חברֹו, טהר לא - מהן אחד ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
חּבּור ואינֹו לטמאה חּבּור ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלמדּת,
ׁשּבארנּו. הּדר על מּדבריהם, גזרה אּלא זה אין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּזיה

ׁשּתפר‰. ּכגֹון אחד, ּכגּוף ׁשּנעּׂשּו עד ׁשחּברן ּכלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשני

לטמאה חּבּור אּלּו הרי - יריעֹות ׁשּתי אֹו ּבגדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָֻׁשני
אחד. ּככלי ׁשהן מּפני ְְְִִִֵֵֶֶַָָָּולהּזאה,

.Âעֹומדין והן ּבכלאים ּתפּור ׁשהּוא והּבגד הּכֹובסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשלל
וכן לטמאה. חּבּור הן והרי להּזיה, חּבּור אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלהּתירן
ּכליבה, ׁשל וקרן טרּבל, ׁשל והּמּטה ׁשּבּקנּתל, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּסּלים
חּבּור - הּמפּתחֹות וׁשלׁשלת דרכים, יֹוצאי ׁשל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוקרנים
ּבכל הּמּזה מן הּמים ׁשּיּגעּו צרי אּלא להּזאה; ולא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלטמאה
קֹורה ּובכל וקרן, קרן ּובכל ּומפּתח, מפּתח ּובכל וסל, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָסל

המפּצלת. זֹו מּמּטה ְְִִֶֶַָָֻוקֹורה
.Êׁשלׁשה אֹו ּפׁשּתן, ׁשל וׁשׁש צמר, ׁשל ּכסתֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמחּבר

לטמאה חּבּור אּלּו הרי - מטּפחֹות עּׂשרה ׁשּתים אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָֻסדינים,
אחד חלּוק להּזאה. ולא לטמאה חּבּור - מּכאן יתר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻּולהּזאה;
ּולהּזיה, לטמאה חּבּור הן הרי - אחד ּוקלּובקרין אחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻוטּלית
זהּו ואי ׁשהן. ּכל ּביֹותר, רחבין אֹו ּביֹותר ארּכין היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֻאפּלּו
ותֹופרין ּביניהן ּגפן צמר ׁשּמּניחין ּבגדים ׁשני זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָקלּובקרין?

הּגׁשמים. לימֹות חלּוק מהן ועֹוּׂשין ּכאחת ְְְִִִֵֶַַַָָָאֹותן
.Áטהר - הּמחם על הּזה ּבׁשלׁשלת: ׁשּמחּבר הּמחם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּכּסּוי

עליו. ׁשּיּזה עד הּמחם טהר לא - הּכּסּוי על הּזה ִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכל;
.Ëעל הּזה ואם ּולהּזאה, לטמאה חּבּור - והענּבל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻהּזּוג

ׁשניהן. טהרּו - מהן ְֲֵֵֶֶֶָָאחד
.È- החבלים ּבֹו ׁשֹוזרין אֹו הּפׁשּתים ּבֹו ׁשּטווים ְְְֲִִִִִִֶַַַָָהּטוי

והּוא הּטוּוי, עליו ׁשּמלּפפין העץ ּבֹו: יׁש גּופין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשלׁשה
והּוא העץ, ׁשּבראׁש הּברזל אֹו והּנחׁשת ּכֹוׁש; ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹהּנקרא
ׁשּבאמצע והרחים וטֹווין; ּפֹותלין ׁשּבּה צּנֹורא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
החבלים ּבֹו ׁשּפֹותלין הּכֹוׁש ּפּקא. הּנקראת והיא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּכֹוׁש,
על אּלא הּכֹוׁש, על ולא ׁשּלֹו הּפּקא על יּזה לא - ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּנטמא
וׁשל הּכל. טהר - מּׁשלׁשּתן אחד על הּזה ואם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּצּנֹורא;
חּבּור. ׁשּׁשלׁשּתן לכּתחּלה, מּׁשלׁשּתן אחד על מּזה - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּפׁשּתן

.‡Èלטמאה חּבּור - לפּקֹות מחּבר ׁשהּוא עריסה ׁשל ְְְְֲִִִֶֶָָָֻֻעֹור
ולא לטמאה לא חּבּור אינֹו - מּטֹות ׁשל הּמלּבן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּולהּזאה.

ְַָָלהּזאה.
.·È,ּבֹו וכּיֹוצא הּסּכין נּצב ּכגֹון הּקדּוחֹות, הּכלים ידֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכל

ּולהּזאה. לטמאה חּבּור - ּבֹו נכנס והּברזל נקּוב ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהּנּצב
ּבּברזל נכנס ׁשהעץ החנית, עץ ּכגֹון החרּוקֹות, הּידֹות ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאבל

להּזאה. חּבּור אינֹו -ְִֵַָָ

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה ּפרק
שבט כ"בֿכ"ג חמישיֿשישי יום

¤¤§¨¨¨

הּטהֹור,‡. ׁשהאדם החּטאת: ּבטהרת עּׂשּו יתרֹות ְְֲֳֵֶַַַַַָָָָָָָמעלֹות
אינֹו הּמזּבח, ּגּבי על ּומׁשּמׁש ועֹומד לקדׁש טבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאפּלּו
ולא הּמים למּלּוי ולא הּפרה לּׂשרפת ולא לחּטאת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹֹטהֹור
יהיה ּכ ואחר חּטאת לׁשם ׁשּיטּבל עד להּזֹות ולא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלקּדׁשן
טהֹור אינֹו ׁשּבעזרה, מזרק אפּלּו הּכלים, וכן לחּטאת. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָטהֹור
וכל האכלין ּכל וכן חּטאת. לׁשם ׁשּיטּבילּוהּו עד ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָלחּטאת
חּטאת לענין הן הרי טהֹורין, ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמׁשקין,

המטּמאין. ּומׁשקין ְְְֳִִִַַַָָּכאכלין
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ּבכל הּמים נפסלּו - הּבעלים נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָטהֹורים;
והם והּוא ּפתיל צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהן. ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקֹום
והּמים מּבחּוץ הּוא היה טמאים. ׁשניהן - הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאהל
והּמים ּבפנים הּוא טהֹורין. ׁשניהן - מּבפנים מקּדׁשין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאינן

ּפסּולין. מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ְְִֵֵֵֶַָָָּבחּוץ
ּבֹו‰. וכּיֹוצא הּתּנּור ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּטהֹור

ּוכלי לּתּנּור חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
ּוׁשני הּתּנּור ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן ואחד מּכאן אחד ּבֹו ּתלּויין חּטאת מי ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלים
לחּטאת, הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על מּנחין ּכאּלּו הן הרי - הּתּנּור על נׁשענין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהֹואיל
הּטהֹור ריקן ּכלי ּובידֹו הּתּנּור על עֹומד היה אם אבל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּגּביו.
ּכמֹות טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינן מים אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻלחּטאת
ּכלי ונטל לחּלֹון ידֹו ּופׁשט לּתּנּור חּוץ עֹומד היה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיּו.
טהֹור. זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת מי ּבֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּומֹוׁשב מׁשּכב ּכגֹון טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻוכן

טהֹורה. זֹו הרי - ּבהן ְְֲֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי

ּכלי אבל ּבֹו, ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהןה לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ּקדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהן ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלחּטאת,
.Êׁשל זה טמאין. ׁשניהן - ידיו ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהגּביּה

טהֹור ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני - נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת

טמא והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני - נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת;
מחמת ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא מטּמאין ׁשהן נּדה, מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנּׂשיאת
ּבניר ּכרּו קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּכלי
- ׁשנּיה ּבידֹו החּטאת והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהגּביהֹו
לחּטאת. נטמא ולא ּבּכלי נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשניהן
חּטאת ׁשל היה אפּלּו ּבידֹו, הּקדׁש ּבכלי נֹוגע היה אם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

טמאין. ׁשניהם - ְְְִִֵֵֶָּבניר
.Áׁשניהן - ּבהן נגע ולא ּבידֹו הּכלים ׁשני את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהסיט

הּטהֹור את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורין;
למדרס, ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ëּכמֹו ּתרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻּכל

ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת; טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר
נׁשּפכין. אּלּו הרי - ּבחּטאת נֹולדּו אם הּתרּומה, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהן
להן ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים אֹותן ּגּבי על טהרֹות נעּׂשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָואם
הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהן נׁשּפכין ׁשהחּטאֹות אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָספקֹות
לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ּככלים, אינן והרפפֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּתלּויֹות.

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èּונטלּה חּטאת מי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּדבלה

ׁשהיתה ּבין טמאין, הּמים - ּכביצה ּבּה יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואכלּה:
אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה
מּפני מיתה, חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹאכל
ּבטהרתן; הּמים - ּכביצה ּבּה אין ואם טמאה. ּתרּומה ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאכל
ּבין ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאין

לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין ְְְִֵֵֶַָָֹלתרּומה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd hay c"kÎg"i -

ה'תשע"א שבט י"ח ראשון יום

ה'תשע"א שבט י"ט שני יום

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"חֿכ'שבט

― 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)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ
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ׁשהּוא·. ּפי על אף למֹוׁשב, אֹו למׁשּכב הראּוי ּכלי ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל
עד הּזב ּכמדרס חּטאת לגּבי הּוא הרי הּקדׁש, לגּבי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹטהֹור
אֹוכל היה ּגּודּגדא ּבן יֹוחנן חּטאת. לׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיטּבילּוהּו
לענין הּזב ּכמדרס מטּפחּתֹו והיה ימיו, ּכל הּקדׁש ְְְְְְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּבטהרת

ַַָהחּטאת.
ולא‚. אדם מטּמא ׁשאינֹו ּפי על אף הּטמאֹות, ולד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּכל

אדם מטּמא הּוא הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו לקדׁש, אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכלים
לא חּטאת מי את המקּדׁש אמרּו: לפיכ לחּטאת. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכלים
ונמצא הּסנּדל על מׁשקין יּפלּו ׁשּמא הּסנּדל, את ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָינעל
החּטאת, לגּבי הן טמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמא, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּסנּדל
חּטאת מי ונמצאּו ּבּסנּדל, ּבנגיעתֹו המקּדׁש זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָויתטּמא

ְִֵטמאים.
הּידים,„. את המטּמאין ּבדברים ּבלבד ידיו ׁשּנטמאּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָמי

ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא ּבמׁשקין אֹו ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכגֹון
ּכמֹו ּבלבד, ידיו טבילת אּלא צרי ואינֹו לקדׁש טהֹור ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
טבילה. וצרי החּטאת לענין ּגּופֹו ּכל נטמא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּיתּבאר

א ידֹו אּלא נטמאת לא הּואאפּלּו והרי ּכּלֹו, נטמא - חת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
לטמאה. ְְִָֻראׁשֹון

מטּמא‰. מּדבריהם, ּבין הּתֹורה מן ּבין טבילה, הּטעּון ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ּבמּגע חּטאת מי הּמּזה ואת החּטאת אפר ואת חּטאת מי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאת
הּמים ואת הּמכׁשר, האזֹוב את מטּמא וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּובמּׂשא.
הּטהֹור הריקן הּכלי ואת נתקּדׁשּו, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנתמּלאּו
ּבמּׂשא. לא אבל ּבמּגע מאּלּו אחד ּכל מטּמא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלחּטאת.

ּכּלֹו. את ּפסל - חּטאת אפר ּבמקצת ׁשּנגע ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוטמא
.Âׁשּמֹונין ּכדר ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון לחּטאת מֹונין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָאין

ונטמא חּטאת לׁשם ׁשּטבלּו עּׂשרה ּכיצד? ּולקדׁש. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלתרּומה
ּכגֹון ּבלבד, חּטאת לגּבי אּלא נטמא לא אפּלּו מהן, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הן אפּלּו ּבחברֹו, וחברֹו ּבחברֹו ונגע ּבלבד, ידֹו ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּנטמאת
לחּטאת הּטהֹורים ּכלים וכן לחּטאת. טמאין ּכּלן - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻמאה
לגּבי ּבלבד אחֹוריו אּלא נטמאּו לא אפּלּו מהן, ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנטמא
ׁשני ּבכלי זה ּכלי ונגע ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּטאת,
ואפּלּו החּטאת, לגּבי ּכּלן הּכלים נטמאּו - ּבׁשליׁשי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻוׁשני

מאה. ֵֵָהן
.Êטהֹור ׁשהּוא ּפי על אף הּזב, ּבמדרס להתטּמא הראּוי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

ׁשּלא ּפי על אף נטמא, - לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלקדׁש,
טהֹור ׁשאינֹו האדם את ׁשהניד לחּטאת הּטהֹור וכן ּבֹו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
זה אדם ׁשל רגליו מימי את אֹו רּקֹו את ׁשהניד אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלחּטאת,
ראּוי ׁשאינֹו ּכלי אבל ּבֹו. נגע ׁשּלא ּפי על אף נטמא, -ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
נגע ּכן אם אּלא לחּטאת הּטהֹור את מטּמא אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלמדרס

ּבֹו.
.Á- לחּטאת הּטהֹור הנידֹו אם מת, ּבטמא הּטמא ְְְֱִִִִֵֵֵַַַָָָּכלי

מת טמא ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו, נגע ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנטמא,
מת טמא ׁשהּוא מפּתח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמטּמא
הֹואיל הּדלת, את לחּטאת הּטהֹור וסגר ּבדלת ּתלּוי ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
הּׁשרץ את הסיט אם וכן נטמא. - הּטמא הּמפּתח את ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהניד
ׁשאין ּפי על אף לחּטאת, טמא זה הרי - זרע ׁשכבת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבמּׂשא, מטּמאין ְְְְְִִֵֵֶַַָָאּלּו
.Ëהּזב מן למעלה ׁשהיּו ּבכלים ׁשּנגע לחּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּטהֹור

טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף מּדף, הּנקראין והן ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ׁשּנגע לחּטאת הּטהֹור ּכלי וכן לחּטאת. נטמא - ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלקדׁש

לחּטאת. נטמא - ְְְִַַָָָּבמּדף
.Èּבין טהֹורין ּבין ּומׁשקין, ּבאכלין ׁשּנגע לחּטאת ְְְֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּטהֹור

אם טהֹורין, אינן חּטאת לגּבי ּומׁשקין אכלין ׁשּכל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָטמאים,
ּבהן נגע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, ּכל נטמא - ּבידֹו ּבהן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנגע
- ּבהן נגע ולא ּבידֹו ׁשהסיטן אֹו ּגּופֹו ּבׁשאר אֹו ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹּברגלֹו
ׁשאינם ּכלים מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּבתּנּור נגע אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָטהֹור.
- ּבהן ּברגלֹו נגע אם אבל ּכּלֹו; נטמא - לחּטאת ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻטהֹורין

ׁשהיה. ּכמֹו לחּטאת טהֹור הּוא ְְֲֵֶַָָָָהרי
.‡Èמים לתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס לחּטאת ְְְְִִִֶַַַָָֹֻהּטהֹור

ּומּדברי ׁשאּובין; ׁשהן מּפני נטמא, - לחּטאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּנתמּלאּו
ּכמֹו נטמא, - ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהּבא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֻסֹופרים,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.·È,הארץ עּמי ואפּלּו החּטאת, טהרת על נאמנין ֱֲֳִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכל

נזה הּכל ּבּה ׁשעּׂשּו אּלּו ּומעלֹות חמרתּה, והרימּפני ּבּה. רין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
ּכל - למׁשמרת יּׂשראל ּבני לעדת והיתה ּבּתֹורה: ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמר
ּכלי ׁשהביא הארץ עם ,לפיכ לׁשמירה. ראּויין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָיּׂשראל
הרי - לחּטאת טהֹור זה ּכלי ואמר: חרס, ּכלי אפּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּביתֹו,
ּכלי ׁשאֹותֹו ּפי על ואף מּמּנּו, ּומּזין ּבֹו ּומקּדׁשין טהֹור, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָזה
אני טהֹור ׁשאמר: הארץ עם וכן ולתרּומה. לקדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹטמא
- הן טהֹורין ואמר: אצלֹו חּטאת מי ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָלחּטאת,

ּבּה. מזלזל מּיּׂשראל אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָנאמן;

ה'תשע"א שבט כ"ד קודש שבת
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.‡- מּצּדֹו ׁשרץ ּבֹו ונגע חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכלי
הּניח חּטאת. לגּבי אפּלּו מּגּבֹו מטּמא חרס ּכלי ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָטהֹור,
הרי - הּכלי נטמא ׁשּלא ּפי על אף הּׁשרץ, ּגּבי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכלי
טהֹור, ּבמקֹום לּמחנה מחּוץ והּניח ׁשּנאמר: טמא; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאפר
אפּלּו אּלא ּבלבד, הּׁשרץ ּגּבי על ולא טהֹור. מקֹום זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואין
טמאה ׁשּטמאתן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ׁשני אכל ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּניחֹו
ׁשּנאמר: האפר; נטמא הרי - סֹופרים מּדברי והם ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקּלה
ּבעֹולם. טמאה ׁשּום [ּגּבי] על יהיה ׁשּלא - טהֹור ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבמקֹום
ׁשּבבית ארּבה על ונתּון חּטאת אפר ּבֹו ׁשהיה חרס ּכלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוכן
על ואף האפר נטמא - לּבית מׁשלׁשל הּכלי היה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻטמא:
אם מׁשלׁשל, היה לא ואם טפח; ּפֹותח ּבארּבה ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻּפי

טמא. - טפח ּפֹותח ּבארּבה ֲֵֵֶַַָָָָָֻהיה
ׁשאין·. ּבין טפח ּפֹותח ּבּה ׁשּיׁש ּבין אבן, ׁשל הּכלי ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהיה

טהֹור. האפר - ֵֶָָָּבּה
ּפתיל‚. צמיד ּומּקף מקּדׁשים מים אֹו אפר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻוכן

אפר ׁשאין טמאים. והּמים האפר הרי - הּמת ּבאהל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונתּון
ואין טהֹור, ּבמקֹום ׁשּנאמר: ּפתיל; ּבצמיד נּצלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהחּטאת

טהֹור. מקֹום ֶָָזה
ּפתיל.„. ּבצמיד נּצלין אינן קדׁש ׁשל ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

נּצל - לחּטאת הּטהֹור ריקן ּוכלי מקּדׁשין ׁשאינן מים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאבל
הּבעלים ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפתיל. ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָּבצמיד
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ּבכל הּמים נפסלּו - הּבעלים נטמאּו אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָטהֹורים;
והם והּוא ּפתיל צמיד מּקפין מימיו היּו ּכיצד? ׁשהן. ְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקֹום
והּמים מּבחּוץ הּוא היה טמאים. ׁשניהן - הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבאהל
והּמים ּבפנים הּוא טהֹורין. ׁשניהן - מּבפנים מקּדׁשין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאינן

ּפסּולין. מימיו ּכ טמא, ׁשהּוא ּכׁשם - ְְִֵֵֵֶַָָָּבחּוץ
ּבֹו‰. וכּיֹוצא הּתּנּור ּגּבי על עֹומד ׁשהיה לחּטאת ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּטהֹור

ּוכלי לּתּנּור חּוץ ידֹו ּופׁשט לחּטאת טהֹורים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמּכלים
ּוׁשני הּתּנּור ּגּבי על הּמּטל קנה וכן ּבידֹו, חּטאת מי ּבֹו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּיׁש
מּכאן ואחד מּכאן אחד ּבֹו ּתלּויין חּטאת מי ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלים
לחּטאת, הּטהֹור ּבמקֹום ׁשאינן לפי טמאין, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
על מּנחין ּכאּלּו הן הרי - הּתּנּור על נׁשענין והם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻוהֹואיל
הּטהֹור ריקן ּכלי ּובידֹו הּתּנּור על עֹומד היה אם אבל ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָּגּביו.
ּכמֹות טהֹורין אּלּו הרי - מקּדׁשין ׁשאינן מים אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻלחּטאת
ּכלי ונטל לחּלֹון ידֹו ּופׁשט לּתּנּור חּוץ עֹומד היה ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיּו.
טהֹור. זה הרי - הּתּנּור ּגּבי על והעבירֹו חּטאת מי ּבֹו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
ּומֹוׁשב מׁשּכב ּכגֹון טמאה, ּגּבי על ׁשעברה הּזיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻוכן

טהֹורה. זֹו הרי - ּבהן ְְֲֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.Âזה ׁשּנגעּו קדׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּוכלי חּטאת מי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכלי

ּכלי אבל ּבֹו, ׁשּיׁש וכל חּטאת ׁשל ּכלי נטמא הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבזה
ּבׁשניהןה לחּטאת הּטהֹור נגע אם וכן ּכׁשהיה. טהֹור ּקדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

חּטאת; ׁשל נטמא הרי - הארץ על מּנחין ּכׁשהן ידיו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּבׁשּתי
טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ּבנגיעת נטמא לחּטאת הּטהֹור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהרי

חּטאת. מי את וטּמא וחזר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָלחּטאת,
.Êׁשל זה טמאין. ׁשניהן - ידיו ּבׁשּתי הּכלים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהגּביּה

טהֹור ׁשאינֹו ּבכלי ׁשּנגע אדם ּבֹו ׁשּנגע מּפני - נטמא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחּטאת

טמא והּוא ׁשהגּביהֹו זה מּפני - נטמא קדׁש וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלחּטאת;
מחמת ׁשּנטמאּו מּפני ּבמּׂשא מטּמאין ׁשהן נּדה, מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבנּׂשיאת
ּבניר ּכרּו קדׁש ׁשל הּכלי היה אם ,לפיכ קדׁש. ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּכלי
- ׁשנּיה ּבידֹו החּטאת והגּביּה ּבֹו, נגע ולא ּבּניר ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹוהגּביהֹו
לחּטאת. נטמא ולא ּבּכלי נגע לא ׁשהרי טהֹורין; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשניהן
חּטאת ׁשל היה אפּלּו ּבידֹו, הּקדׁש ּבכלי נֹוגע היה אם ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

טמאין. ׁשניהם - ְְְִִֵֵֶָּבניר
.Áׁשניהן - ּבהן נגע ולא ּבידֹו הּכלים ׁשני את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהסיט

הּטהֹור את מטּמא לחּטאת טהֹור ׁשאינֹו הּכלי ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָטהֹורין;
למדרס, ראּוי היה ּכן אם אּלא ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיּגע עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחּטאת

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ëּכמֹו ּתרּומה, לגּבי טהֹור ׁשהּוא הּטמאֹות ספק ְְְְְֵֵֶַַָָָֻּכל

ׁשּתֹולין הּספקֹות וכל לחּטאת; טהֹור הּוא הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר
נׁשּפכין. אּלּו הרי - ּבחּטאת נֹולדּו אם הּתרּומה, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבהן
להן ׁשּנֹולדּו ואדם ּכלים אֹותן ּגּבי על טהרֹות נעּׂשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָואם
הּטהרֹות אֹותן הרי - עליהן נׁשּפכין ׁשהחּטאֹות אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָספקֹות
לתרּומה טהֹורֹות הן והרי ּככלים, אינן והרפפֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּתלּויֹות.

ּולחּטאת. ְְֶַָֹּולקדׁש
.Èּונטלּה חּטאת מי לתֹו ׁשּנפלה ּתרּומה ׁשל ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּדבלה

ׁשהיתה ּבין טמאין, הּמים - ּכביצה ּבּה יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואכלּה:
אפּלּו האכלין, ׁשּכל טהֹורה; ׁשהיתה ּבין טמאה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהּדבלה
מּפני מיתה, חּיב והאֹוכלּה לחּטאת. טהֹור אינֹו קדׁש, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹאכל
ּבטהרתן; הּמים - ּכביצה ּבּה אין ואם טמאה. ּתרּומה ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאכל
ּבין ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה עד אחרים מטּמא האכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאין

לחּטאת. ּבין לקדׁש ּבין ְְְִֵֵֶַָָֹלתרּומה
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ה'תשע"א שבט י"ט שני יום

ה'תשע"א שבט כ' שלישי יום
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יוםראשוֿןשלישיי"חֿכ'שבט

― 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)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ
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ãé:Ca-äéäú àì éãéå òLø àöé íéòLøî éðîãwä ìLî øîàé øLàkåèìàøNé Cìî àöé éî éøçà ©«£¤´Ÿ©À§©Æ©©§Ÿ¦½¥«§¨¦−¥¥́¤®©§¨¦−¬Ÿ¦«§¤¨«©«£¥¸¦³¨¨Æ¤´¤¦§¨¥½
:ãçà Lòøt éøçà úî áìk éøçà óãø äzà éî éøçàæèãì ýåýé äéäåðéáe éðéa èôLå ïiáøéå àøéå E ©«£¥¬¦−©¨´Ÿ¥®©«£¥Æ¤´¤¥½©«£¥−©§¬Ÿ¤¨«§¨¨³§Ÿ̈Æ§©½̈§¨©−¥¦´¥¤®§¥Æ¤Æ§¨¥´

ô:Eãiî éðètLéå éáéø-úàæéEì÷ä ìeàL øîàiå ìeàL-ìà älàä íéøácä-úà øaãì ãåc úBlëk | éäéå ¤¦¦½§¦§§¥−¦¦¨¤«©§¦´§©´¨¦À§©¥º¤©§¨¦³¨¥Æ¤Æ¤¨½©´Ÿ¤¨½£«Ÿ§¬
:jáiå Bì÷ ìeàL àOiå ãåã éða äæçééðàå äáBhä éðzìîb äzà ék épnî äzà ÷écö ãåc-ìà øîàiå ¤−§¦´¨¦®©¦¨¬¨²Ÿ−©¥«§§©ŸÆ¤Æ¤¨¦½©¦¬©−̈¦¤®¦¦³©¨Æ§©§©´¦©½̈©«£¦−

ézìîb:äòøä Eèézàå(éø÷ äzàå)ýåýé éðøbñ øLà úà äáBè ézà äúéùò-øLà úà íBiä zãbä §©§¦¬¨«¨¨«§©¨Æ§©¨Æ¦©´§¨©½¥²£¤¨¦¬Ÿ¨¦¦−¨®¥Á£¤̧¦§©¯¦§Ÿ̈²
:éðzâøä àìå EãéaëíBiä úçz äáBè EîlLé ýåýéå äáBè Cøãa BçlLå Báéà-úà Léà àöîé-éëå §¨«§−§¬Ÿ£©§¨«¦§¦«¦§¨¬¦Æ¤´Ÿ§½§¦§−§¤´¤¨®©«Ÿ̈Æ§©¤§´½̈µ©©©´

:éì äúéùò øLà äfäàë:ìàøNé úëìîî Eãéa äî÷å CBìîz Cìî ék ézòãé äpä äzòåáëäzòå ©¤½£¤¬¨¦−Ÿ¨¦«§©¨Æ¦¥´¨©½§¦¦¬¨−Ÿ¦§®§Æ̈¨Æ§¨´§½©§¤−¤¦§¨¥«§©À̈
:éáà úéaî éîL-úà ãéîLz-íàå éøçà éòøæ-úà úéøëz-íà ýåýéa él äòáMäâëì ãåc òáMiåìeàL ¦¨³§¨¦Æ©«Ÿ̈½¦©§¦¬¤©§¦−©«£¨®§¦©§¦¬¤§¦−¦¥¬¨¦«©¦¨©¬¨¦−§¨®
ô:äãeönä-ìò eìò åéLðàå ãåãå Búéa-ìà ìeàL Cìiå©¥³¤¨Æ¤¥½§¨¦Æ©«£¨½̈¨−©©§¨«

äëàøaãî-ìà ãøiå ãåc í÷iå äîøa Búéáa eäøa÷iå Bì-eãtñiå ìàøNé-ìë eöáwiå ìàeîL úîiå©¨´¨§¥½©¦¨§³¨¦§¨¥Æ©¦§§½©¦§§ª¬§¥−¨«¨¨®©¨´̈¨¦½©¥−¤¤¦§©¬
:ïøàtáìL ïàö Bìå ãàî ìBãb Léàäå ìîøká eäùòîe ïBòîa Léàåææâa éäéå íéfò óìàå íéôìà-úL ¨¨«§¦̧§¨¹©«£¥Ÿ́©©§¤À§¨¦Æ¨´§½Ÿ§²¬Ÿ§«¤£¨¦−§¤´¤¦¦®©§¦²¦§¬Ÿ

:ìîøka Bðàö-úàâäL÷ Léàäå øàz úôéå ìëN-úáBè äMàäå ìéâáà BzLà íLå ìáð Léàä íLå ¤Ÿ−©©§¤«§¥³¨¦Æ¨½̈§¥¬¦§−£¦¨®¦§¨¦¨³«©¤Æ¤Æ¦´©½Ÿ©§¨¦¬¨¤²
åaìë àeäå íéììòî òøå(éø÷ éaìë):ã:Bðàö-úà ìáð ææâ-ék øaãna ãåc òîLiåääøNò ãåc çìLiå §©¬©«£¨¦−§¬¨¦¦«¨¦¦«©¦§©¬¨¦−©¦§¨®¦«Ÿ¥¬¨−̈¤Ÿ«©¦§©¬¨¦−£¨¨´

ì éîLá Bì-ízìàLe ìáð-ìà íúàáe äìîøë eìò íéøòpì ãåc øîàiå íéøòð:íBìLåäk ízøîàå §¨¦®©¸Ÿ¤¨¦¹©§¨¦À£³©§¤Æ¨Æ¨¤´¤¨½̈§¤§¤¬¦§¦−§¨«©«£©§¤¬−Ÿ
:íBìL Eì-øLà ìëå íBìL Eúéáe íBìL äzàå éçì¤¨®§©¨³¨Æ¥«§´¨½§¬Ÿ£¤§−¨«

i"yx

(„È).È�ÂÓ„˜‰ Ï˘Ó ¯Ó‡È ¯˘‡Îשל קדמונו משל

הקב"ה: של משלו שהיא התורה, Èˆ‡עולם, ÌÈÚ˘¯Ó
.Ú˘¯,בו כיוצא רשע ביד שנופל לרשע, מזמן הקב"ה

תורה אמרה יג)והיכן כא לידו(שמות אנה והאלהים :

מכות במסכת ב)כדאיתא ÍÂÏÓ(Î‡):(י ÈÎ È˙Ú„È
.ÍÂÏÓ˙ומדרש מידי. מצילך שהקב"ה אני שרואה

קלד)אגדה רמז שמעוני שמואל,(ילקוט לו מסר זה סימן :

תחתיו: ימלוך מעילו, ·ÔÂÚÓ.(·)שהקורע ˘È‡Âשם

וקנינו:Â‰˘ÚÓÂ.העיר: È‰ÈÂעשיר:‚„ÏÂ.מקנהו

.ÏÓ¯Î· Â�‡ˆ ˙‡ ÊÂÊ‚·גזוז עת בהגיע אחד יום ויהי

טוב ויום משתה לעשות היה ודרכו בכרמל, צאנו

הצאן:ל È·ÏÎ.(‚)גוזזי ‡Â‰Â:כלב Î‰(Â)מבית
.ÈÁÏיהיה כה לחי. (כה גוזז. הבאה, לשנה יהיה כה

על אמרו לחי. כה (ל"א וקים). חי מזל הבאה, לשנה

זריז לאיש חי, לאיש ראוי כן שתראו, ונסכו טבחו

כמו כ)וחשוב, כג חי(שמואלֿב פעלים, רב חי איש בן

ע"כ): מעשים, בעל וקיים:ÈÁÏ.ומזורז, Â‡˙‰טוב
.'Â‚Â ÌÂÏ˘:ימים לאורך תהיה כן

cec zcevn
(„È).¯Ó‡È ¯˘‡Î,הקדום המשל דברי בך יקוים לומר: רצה

תקלה דבר כל לומר: רצה רשע, יצא מרשעים יאמר: אשר
וידי רשעים, ביד אתה תומת וכן רשעים, ידי על באה ורשע,

בך: תהיה ÈÓ.(ÂË)לא È¯Á‡לך די לא וכי לומר: רצה
אחרי, תרדוף שבעצמך עד מחבלים, מלאכים אחרי בשלוח
שנחשב ההדיוט אחר ירדוף ישראל שמלך כבודך זה אין הלא
למקום: ממקום הקופץ וכפרעוש מת, ככלב למולך

(ËÈ).˙„‚‰:ברורה בראיה לכל הראית לומר: ÈÎÂ(Î)רצה
.‡ˆÓÈ:'וכו אויבו איש שימצא כזאת, מעולם נעשה וכי לומר: שעשית:Â‰'.רצה מה עשית לחנם ולא גמול, לך ישלם ה' אבל
(‡Î).È˙Ú„È הצלחתך:‰�‰ ·Í„È.בראותי ‰Ó˜Â:מעשיך כשרון ÂÎÂ'.(Î·)בעבור ˙È¯Î˙ Ì‡:שבועה עונש עליך יהיה אז

.„ÈÓ˘˙ Ì‡Â:שמו יושכח ממילא כן אם זרעו, יוכרת אם כי שונות, במלות הדבר ·¯Ó‰.(‡)כפל Â˙È··לו שהיה בהבית
ÂÎÂ'.ברמה: „¯ÈÂ,שאול מאנשי מי ימצאוהו פן ופחד שמואל, את לספוד ושבים הולכים האנשים היו גדי עין מדבר דרך אולי

שמואל: למיתת סמכו ולכך פארן, למדבר משם הלך שכתבוÂ‰˘ÚÓÂ.(·)ולזה וכמו מלאכה, יקראו כן וכמו (בראשיתמקנהו,

יד) וכןלג בהם, ומעשהו מלאכתו כל במקנה, שהעוסק שם על המלאכה, לרגל ז): מח במעשיך:(ירמיהו בטחך יען :.„‡Ó ÏÂ„‚
רב: בכרמל:·‚ÊÂÊ.בעושר היה צאנו, גזזו ˘ÏÎ.(‚)בעת ˙·ÂË:טוב שכל ÌÈÏÏÚÓ.בעלת Ú¯Â רע:˜˘‰ ופועל לב אמיץ

.È·ÏÎ:לדוד קרוב והיה יפונה, בן כלב ÈÁÏ.(Â)מבני ‰Î:'וכו ביתך וגם בשלום תהיה ואתה חייך, לזמן יהיה כן לומר: רצה

oeiv zcevn
(„È).È�ÂÓ„˜‰:הקדמונים בימים האמור לומר רוצה
(ÂË).˘ÂÚ¯Ù:למקום ממקום הקופצת שחורה, כינה היא
(ÊË).·¯ÈÂ:מריבה עלי·�È.(ÊÈ)מלשון חמלת לומר רצה

כבן: חשבו חתנו, שהיה לפי או האב. על ‚È�˙ÏÓ.(ÁÈ)כבן
המעשה: תשלומין Ó˜Â‰.(Î‡)מסרני:È�¯‚Ò.(ËÈ)ענין

קיום: כליון.˙˘ÈÓ„.(‡)מלשון ·ÏÓ¯Î.(·)ענין ,ÔÂÚÓ·
שכתוב כמו היו, יהודה נה)מנחלת טו וזיף:(יהושע כרמל מעון :

hay c"kÎ`"k ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"א שבט כ"א רביעי יום

ה'תשע"א שבט כ"ב חמישי יום

ה'תשע"א שבט כ"ג שישי יום

ה'תשע"א שבט כ"ד קודש שבת

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿישבתקודשכ"אֿכ"דשבט

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)והּכהֿאיׁש ,`k zeny)הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:

ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות
לֹו" hi)יעׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מּממֹונֹו wifdy dn)ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּבּקּבלה:
אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּממֹונֹו
ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם נזקי ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻּכּלם
ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ Ðהּסמּוכין cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ח' ִַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migaf(oey`x meil)

mlek `l` '`witq wtq' meyn mxizdl oi` ,zexg` zerahl
.zexeq`

:`ziixan l`eny lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy÷ôñ ¥¦¥§¥
,äøeñà íéáëBk úãBáòd÷éôñ ÷ôñe.úøzeî`ziixad zyxtne £©¨¦£¨§¥§¥¨¤¤

,ãöékíéáëBk úãBáò ìL ñBkzcear jxevl ea eynzydy ± ¥©¤£©¨¦
xq`pe miakekúBñBk àìî øöBàì ìôpL,xzid ly,ïéøeñà ïlek ¤¨©§¨¨¥¨£¦

.xeq`d qekd `ed `ny cg` wtq yi qeke qek lk lry oeikm` j`
Løétqekïäî ãçàdpey`xd zaexrzd on ±àBaéøìzxyrl ± ¥©¤¨¥¤§¦

,xzid ly zeqek mitl`eqek ltp okn xg`làBaéøîdfàBaéøì ¥¦§¦
,xg`ze`aixd izyay zeqekd lk.ïéøzeî`ziixaa yxetn ixd ¨¦

xn` ji`e ,ax zrck miakek zceara mb `witq wtqa lwdl yiy
.`witq wtqa mb lwdl oi` miakek zcearay l`eny

:`xnbd zvxzn`l` mlek zrc dpi` ef `ziixazwelgnéàpz©¨¥
,àéäàéðúc,zxg` `ziixaa epipy oky -,øîBà äãeäé éaøéðBnéø ¦§©§¨©¦§¨¥¦¥
ïcàáepnpy miaeygd mixac dyyn mdy dnexz ly e` dlxr ly ©¨
lirl(:ar),aexa milha mpi`yïéøñBàzaexrzd z`.àeäL ìëa §¦§¨¤
ãöék,zexqe` mdìôðoenixïäî ãçàmixeq`d mipenixdn ±CBúì ¥©¨©¤¨¥¤§
àBaéø,xzid ly oc`a ipenix mitl` zxyrl ±eltp okn xg`l ¦
oenixàBaéøîdfàBaéøì,xg`ze`eaixd izyay mipenixd lk ¥¦§¦

,ïéøeñàwtq yi oenixe oenix lk lr ipyd `eaixay it lr s`e £¦
`eaixl oey`xd `eaixdn ltpy oenixd `ny cg` wtq ,`witq
dn `ny ,xeq`d oenixd ltpy xn`p m` s`e ,xzid ly `ed ipyd
minkg exingd mewn lkn ,xeq`d oenixd epi` ecia gwely

.mlerl elhazi `ly d`pd xeqi` ly zaexrzaïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäéxeq` oenix ltp m`àBaéøì §¨¥¦©¦¦§§¦

mlek ,xzid ly mipenix,ïéøeñàwx yi oenixe oenix lk lry iptn £¦
,xeq`d oenixd `ed `ny cg` wtqì àBaéøîeìLäLm` la` ± ¥¦¦§Ÿ¨

dylyl `eaixdn oenix ltp,xzid ly mixg` mipenixìLîeäL± ¦§Ÿ¨
dyly mze`neoenix ltp,øçà íB÷îìdid mewn eze`ay elit` §¨©¥
cg` oenix wxøzeî,zaexrzd on zepdloenixd zlitpa xaky itl ¨

oenix lk lr ixdy ,mlek exzed dylyl oey`xd `eaixd on cg`d
.minkg exingd `l dfk ote`ae ,`witq wtq yi oenixeyi dzrne

wtqa lwd miakek zceara mb okle ,oerny iaxk xaq axy xnel

mb miakek zceara lwdl oi`y dcedi iaxk xaq l`enye ,`witq
.`witq wtqa

:`xnbd dywn .l`eny lr zeywdl dkiynn `xnbdìàeîL§¥
øîàc,dxeq` dwitq wtqe dwitqy miakek zcearl gpdrnyne §¨©

ozip mixeqi` x`ya la` ,lwdl oi` miakek zceara wxy eixacn
,lwdlïàîk,xaeq `ed `pz dfi` itk -äãeäé éaøk éàxqe`d §©¦§©¦§¨

,`witq wtqa elit` oc`a ipenix iab lirlxn` dcedi iax ixd
yeléôàíéøeqéà øàLa`witq wtq,øeñàx`ya l`enyle £¦¦§¨¦¦¨

.xzen `witq wtq mixeqi`eïBòîL éaøk éàdcedi iax lr wlegd ¦§©¦¦§
,mixeqi` x`y ly `witq wtq xizne lirloerny iax zrcl ixd

dxe`kleléôàéøL énð íéáëBk úãBáòawtq dxf dceara mb ± £¦©£©¨¦©¦¨¦
.xzen `witqàîéz éëåxn`z m`e -déì éðàL[el dpey-]éaøì §¦¥¨¨¦¥§©¦

ì íéáëBk úãBáò ïéa ïBòîL,íéøeqéà øàLoerny iax xizd `le ¦§¥£©¨¦¦§¨¦¦
,dnexz e` dlxr meyn mixeq`d oc`a ipenixa `l` `witq wtq
,xingn `witq wtqa s` ,xzei xeng dxeqi`y miakek zceara la`

.ezenk xaq l`enyy xn`pe,dywi ok m`àéðúc àä àlàdn ± ¤¨¨§©§¨
,lirl d`aedy `ziixaa epipyy,äøeñà íéáëBk úãBáò ÷ôñ§¥£©¨¦£¨

d÷éôñ ÷ôñe,úøzeîépîxizdy `ziixa dze` ly `pzd `ed in ± §¥§¥¨¤¤©¦
epi`y `vei xen`d itl ixd ,miakek zceara `witq wtqéaø àìŸ©¦

,ïBòîL éaø àìå äãeäéwtq minkg exizd `l mdipy zrcl ik §¨§Ÿ©¦¦§
.miakek zceara `witq

:`xnbd zvxzníìBòì`ziixa dze` ly `pzdy xnel yi`ed §¨
ïBòîL éaøzceara oiae d`pd ixeqi` x`ya oia `witq wtq xiznd ©¦¦§

,ezenk xaq axe ,miakekìàeîLemiakek zceara wxy xaeqd §¥
minkg exingddì øáñàãça äãeäé éaøk,cg` xaca ±epiidc ¨©¨§©¦§¨©£¨

,miakek zcearadéìò âéìôeàãça,cg` xaca ±x`ya epiidc ¨¦£¥©£¨
wtq mb xeq`l minkg mda exingd dcedi iaxly ,d`pd ixeqi`

.minkg exingd `l mixeqi` x`ya l`enyl eli`e ,`witq
:lirl `ziixaa `aend oerny iax ixac z` zx`an `xnbdøîà̈©

øîoenix ltp m` ,oerny iax mya lirl zxkfpd `ziixaa epipy ± ©
îd jezàBaéødpey`xd zaexrzd `idyììLäL,mixg` mipenix ¦¦¦§Ÿ¨
îed jezìMäLcg` oenix ltp,øçà íB÷îìøzeîon oia lek`l ¦§Ÿ¨§¨©¥¨

.xg` mewnay zaexrzd on oiae dylyd ly zaexrzd
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קכה dkÎck wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enyckbkÎcidkeÎ`

ãé:Ca-äéäú àì éãéå òLø àöé íéòLøî éðîãwä ìLî øîàé øLàkåèìàøNé Cìî àöé éî éøçà ©«£¤´Ÿ©À§©Æ©©§Ÿ¦½¥«§¨¦−¥¥́¤®©§¨¦−¬Ÿ¦«§¤¨«©«£¥¸¦³¨¨Æ¤´¤¦§¨¥½
:ãçà Lòøt éøçà úî áìk éøçà óãø äzà éî éøçàæèãì ýåýé äéäåðéáe éðéa èôLå ïiáøéå àøéå E ©«£¥¬¦−©¨´Ÿ¥®©«£¥Æ¤´¤¥½©«£¥−©§¬Ÿ¤¨«§¨¨³§Ÿ̈Æ§©½̈§¨©−¥¦´¥¤®§¥Æ¤Æ§¨¥´

ô:Eãiî éðètLéå éáéø-úàæéEì÷ä ìeàL øîàiå ìeàL-ìà älàä íéøácä-úà øaãì ãåc úBlëk | éäéå ¤¦¦½§¦§§¥−¦¦¨¤«©§¦´§©´¨¦À§©¥º¤©§¨¦³¨¥Æ¤Æ¤¨½©´Ÿ¤¨½£«Ÿ§¬
:jáiå Bì÷ ìeàL àOiå ãåã éða äæçééðàå äáBhä éðzìîb äzà ék épnî äzà ÷écö ãåc-ìà øîàiå ¤−§¦´¨¦®©¦¨¬¨²Ÿ−©¥«§§©ŸÆ¤Æ¤¨¦½©¦¬©−̈¦¤®¦¦³©¨Æ§©§©´¦©½̈©«£¦−

ézìîb:äòøä Eèézàå(éø÷ äzàå)ýåýé éðøbñ øLà úà äáBè ézà äúéùò-øLà úà íBiä zãbä §©§¦¬¨«¨¨«§©¨Æ§©¨Æ¦©´§¨©½¥²£¤¨¦¬Ÿ¨¦¦−¨®¥Á£¤̧¦§©¯¦§Ÿ̈²
:éðzâøä àìå EãéaëíBiä úçz äáBè EîlLé ýåýéå äáBè Cøãa BçlLå Báéà-úà Léà àöîé-éëå §¨«§−§¬Ÿ£©§¨«¦§¦«¦§¨¬¦Æ¤´Ÿ§½§¦§−§¤´¤¨®©«Ÿ̈Æ§©¤§´½̈µ©©©´

:éì äúéùò øLà äfäàë:ìàøNé úëìîî Eãéa äî÷å CBìîz Cìî ék ézòãé äpä äzòåáëäzòå ©¤½£¤¬¨¦−Ÿ¨¦«§©¨Æ¦¥´¨©½§¦¦¬¨−Ÿ¦§®§Æ̈¨Æ§¨´§½©§¤−¤¦§¨¥«§©À̈
:éáà úéaî éîL-úà ãéîLz-íàå éøçà éòøæ-úà úéøëz-íà ýåýéa él äòáMäâëì ãåc òáMiåìeàL ¦¨³§¨¦Æ©«Ÿ̈½¦©§¦¬¤©§¦−©«£¨®§¦©§¦¬¤§¦−¦¥¬¨¦«©¦¨©¬¨¦−§¨®
ô:äãeönä-ìò eìò åéLðàå ãåãå Búéa-ìà ìeàL Cìiå©¥³¤¨Æ¤¥½§¨¦Æ©«£¨½̈¨−©©§¨«

äëàøaãî-ìà ãøiå ãåc í÷iå äîøa Búéáa eäøa÷iå Bì-eãtñiå ìàøNé-ìë eöáwiå ìàeîL úîiå©¨´¨§¥½©¦¨§³¨¦§¨¥Æ©¦§§½©¦§§ª¬§¥−¨«¨¨®©¨´̈¨¦½©¥−¤¤¦§©¬
:ïøàtáìL ïàö Bìå ãàî ìBãb Léàäå ìîøká eäùòîe ïBòîa Léàåææâa éäéå íéfò óìàå íéôìà-úL ¨¨«§¦̧§¨¹©«£¥Ÿ́©©§¤À§¨¦Æ¨´§½Ÿ§²¬Ÿ§«¤£¨¦−§¤´¤¦¦®©§¦²¦§¬Ÿ

:ìîøka Bðàö-úàâäL÷ Léàäå øàz úôéå ìëN-úáBè äMàäå ìéâáà BzLà íLå ìáð Léàä íLå ¤Ÿ−©©§¤«§¥³¨¦Æ¨½̈§¥¬¦§−£¦¨®¦§¨¦¨³«©¤Æ¤Æ¦´©½Ÿ©§¨¦¬¨¤²
åaìë àeäå íéììòî òøå(éø÷ éaìë):ã:Bðàö-úà ìáð ææâ-ék øaãna ãåc òîLiåääøNò ãåc çìLiå §©¬©«£¨¦−§¬¨¦¦«¨¦¦«©¦§©¬¨¦−©¦§¨®¦«Ÿ¥¬¨−̈¤Ÿ«©¦§©¬¨¦−£¨¨´

ì éîLá Bì-ízìàLe ìáð-ìà íúàáe äìîøë eìò íéøòpì ãåc øîàiå íéøòð:íBìLåäk ízøîàå §¨¦®©¸Ÿ¤¨¦¹©§¨¦À£³©§¤Æ¨Æ¨¤´¤¨½̈§¤§¤¬¦§¦−§¨«©«£©§¤¬−Ÿ
:íBìL Eì-øLà ìëå íBìL Eúéáe íBìL äzàå éçì¤¨®§©¨³¨Æ¥«§´¨½§¬Ÿ£¤§−¨«

i"yx

(„È).È�ÂÓ„˜‰ Ï˘Ó ¯Ó‡È ¯˘‡Îשל קדמונו משל

הקב"ה: של משלו שהיא התורה, Èˆ‡עולם, ÌÈÚ˘¯Ó
.Ú˘¯,בו כיוצא רשע ביד שנופל לרשע, מזמן הקב"ה

תורה אמרה יג)והיכן כא לידו(שמות אנה והאלהים :

מכות במסכת ב)כדאיתא ÍÂÏÓ(Î‡):(י ÈÎ È˙Ú„È
.ÍÂÏÓ˙ומדרש מידי. מצילך שהקב"ה אני שרואה

קלד)אגדה רמז שמעוני שמואל,(ילקוט לו מסר זה סימן :

תחתיו: ימלוך מעילו, ·ÔÂÚÓ.(·)שהקורע ˘È‡Âשם

וקנינו:Â‰˘ÚÓÂ.העיר: È‰ÈÂעשיר:‚„ÏÂ.מקנהו

.ÏÓ¯Î· Â�‡ˆ ˙‡ ÊÂÊ‚·גזוז עת בהגיע אחד יום ויהי

טוב ויום משתה לעשות היה ודרכו בכרמל, צאנו

הצאן:ל È·ÏÎ.(‚)גוזזי ‡Â‰Â:כלב Î‰(Â)מבית
.ÈÁÏיהיה כה לחי. (כה גוזז. הבאה, לשנה יהיה כה

על אמרו לחי. כה (ל"א וקים). חי מזל הבאה, לשנה

זריז לאיש חי, לאיש ראוי כן שתראו, ונסכו טבחו

כמו כ)וחשוב, כג חי(שמואלֿב פעלים, רב חי איש בן

ע"כ): מעשים, בעל וקיים:ÈÁÏ.ומזורז, Â‡˙‰טוב
.'Â‚Â ÌÂÏ˘:ימים לאורך תהיה כן

cec zcevn
(„È).¯Ó‡È ¯˘‡Î,הקדום המשל דברי בך יקוים לומר: רצה

תקלה דבר כל לומר: רצה רשע, יצא מרשעים יאמר: אשר
וידי רשעים, ביד אתה תומת וכן רשעים, ידי על באה ורשע,

בך: תהיה ÈÓ.(ÂË)לא È¯Á‡לך די לא וכי לומר: רצה
אחרי, תרדוף שבעצמך עד מחבלים, מלאכים אחרי בשלוח
שנחשב ההדיוט אחר ירדוף ישראל שמלך כבודך זה אין הלא
למקום: ממקום הקופץ וכפרעוש מת, ככלב למולך

(ËÈ).˙„‚‰:ברורה בראיה לכל הראית לומר: ÈÎÂ(Î)רצה
.‡ˆÓÈ:'וכו אויבו איש שימצא כזאת, מעולם נעשה וכי לומר: שעשית:Â‰'.רצה מה עשית לחנם ולא גמול, לך ישלם ה' אבל
(‡Î).È˙Ú„È הצלחתך:‰�‰ ·Í„È.בראותי ‰Ó˜Â:מעשיך כשרון ÂÎÂ'.(Î·)בעבור ˙È¯Î˙ Ì‡:שבועה עונש עליך יהיה אז

.„ÈÓ˘˙ Ì‡Â:שמו יושכח ממילא כן אם זרעו, יוכרת אם כי שונות, במלות הדבר ·¯Ó‰.(‡)כפל Â˙È··לו שהיה בהבית
ÂÎÂ'.ברמה: „¯ÈÂ,שאול מאנשי מי ימצאוהו פן ופחד שמואל, את לספוד ושבים הולכים האנשים היו גדי עין מדבר דרך אולי

שמואל: למיתת סמכו ולכך פארן, למדבר משם הלך שכתבוÂ‰˘ÚÓÂ.(·)ולזה וכמו מלאכה, יקראו כן וכמו (בראשיתמקנהו,

יד) וכןלג בהם, ומעשהו מלאכתו כל במקנה, שהעוסק שם על המלאכה, לרגל ז): מח במעשיך:(ירמיהו בטחך יען :.„‡Ó ÏÂ„‚
רב: בכרמל:·‚ÊÂÊ.בעושר היה צאנו, גזזו ˘ÏÎ.(‚)בעת ˙·ÂË:טוב שכל ÌÈÏÏÚÓ.בעלת Ú¯Â רע:˜˘‰ ופועל לב אמיץ

.È·ÏÎ:לדוד קרוב והיה יפונה, בן כלב ÈÁÏ.(Â)מבני ‰Î:'וכו ביתך וגם בשלום תהיה ואתה חייך, לזמן יהיה כן לומר: רצה

oeiv zcevn
(„È).È�ÂÓ„˜‰:הקדמונים בימים האמור לומר רוצה
(ÂË).˘ÂÚ¯Ù:למקום ממקום הקופצת שחורה, כינה היא
(ÊË).·¯ÈÂ:מריבה עלי·�È.(ÊÈ)מלשון חמלת לומר רצה

כבן: חשבו חתנו, שהיה לפי או האב. על ‚È�˙ÏÓ.(ÁÈ)כבן
המעשה: תשלומין Ó˜Â‰.(Î‡)מסרני:È�¯‚Ò.(ËÈ)ענין

קיום: כליון.˙˘ÈÓ„.(‡)מלשון ·ÏÓ¯Î.(·)ענין ,ÔÂÚÓ·
שכתוב כמו היו, יהודה נה)מנחלת טו וזיף:(יהושע כרמל מעון :



zayקכו zkqn ± awri oir

awri oir

ב' עמ' כה ג)áéúk:דף î(איכה çðæzå"éaø øîà ,"éLôð íBìM §¦©¦§©¦¨©§¦¨©©¦

eäaà311úaLa øð ú÷ìãä Bæ :312"äáBè éúéLð" .313éaø øîà , ©¨©§¨©¥§©¨¨¦¦¨¨©©¦

õçønä úéa Bæ :äéîøé314øîà ïðçBé éaø .315íéãé úöéçø Bæ : ¦§§¨¥©¤§¨©¦¨¨¨©§¦©¨©¦

a íéìâøå316äàð] ähî Bæ :øîà àçôð ÷çöé éaø .ïénç §©§©¦§©¦©¦¦§¨©§¨¨©¦¨¨¨

íéìëå317úòvî [ähî Bæ :øîà àaà éaø .äéìòL íéàð318, §¥¦¨¦¤¨¤¨©¦©¨¨©¦¨ª©©

:áø øîà ,äãeäé áø øîà .íéîëç éãéîìúì úèM÷î äLàå§¦¨§ª¤¤§©§¦¥£¨¦¨©©§¨¨©©

éàòìà øa äãeäé éaø ìL Bâäðî äéä Ck319úaL áøò ;320
¨¨¨¦§¨¤©¦§¨©¦¨¦¤¤©¨

äáøò Bì ïéàéáî321äàìî322åéìâøå åéãé ,åéðt õçBøå ,ïénç323, §¦¦£¥¨§¥¨©¦§¥¨¨¨¨§©§¨

e324óhòúî325ïéðéãña áLBéå326ïéöiönä327Càìîì äîBãå , ¦§©¥§¥¦§¦¦©§ª¨¦§¤§©§©

ïðaø eðz .úBàáö 'ä328øéLò eäæéà :329úçð Bì LiL ìk ? §¨¨©¨¨¥¤¨¦¨¤¥©©

BøLòa çeø330ïBôøè éaø .øéàî éaø éøác ,331LiL ìk :øîBà ©§¨§¦§¥©¦¥¦©¦©§¥¨¤¥

ïäa ïéãáBòL íéãáò äàîe ,úBãN äàîe ,íéîøk äàî Bì332ìk :øîBà àáé÷ò éaø .333LiL ¥¨§¨¦¥¨¨¥¨£¨¦¤§¦¨¤©¦£¦¨¥¨¤¥

Nòîa äàð äMà Bìì Ceîñ àqkä-úéa Bì LiL ìk :øîBà éñBé éaø .äé.BðçìL ¦¨¨¨§©£¤¨©¦¥¥¨¤¥¥©¦¥¨§ª§¨
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.úáùá øð ú÷ìãäel did `ly

oi` xp oi`y mewnae wilcdl dnn

lke`e lykpe jledy mely

:dlit`aîä ïéðéãñá.ïéöéåöoipicq

zlkz ziviv mdae ozyt ly

on xzeny `l` mi`lk `ede

`l] mikenq opiyxcc dxezd

jl dyrz milicb fphry yalz

('hl sc zegpn):[.øéùò åäæéàn"p

:`zlin` ixecd`l gxhinlúçð
.åøùåòá çåøm` ewlga gny

:daxd m`e hrn.ïäá ïéãáåòù
:mdl dkixvd dcear zecya

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ּבית".311) ּכ"ׁשלֹום מגּדר ׁשּבת מקֹונן312)נר ּבהמׁשְך ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻ
העם: ּכל ּבׁשם ירמיהּו זזה313)הּנביא הּטֹובה ּכלֹומר: ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ

היא ּכי נחת, ׁשל אחד רגע לי ׁשאין ּכְך ּכדי עד ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּמּני,
ׁשהּטֹובה ּכׁשאמר הּנביא התּכּון מה לגמרי. מּמּני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיצאה

לגמרי? מּמּני אפׁשרּות314)ּברחה לגֹולים היתה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוהמּתם, את טֹובה".315)לרחץ מים.316)"נׁשיתי ְְִִִִֶַַָָָֹ

ּולהּסבה.318)מּצעים.317) ּבכל.319)לׁשינה קבּוע ּבאפן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבת.323)מים.322)ּגיגית321)היּו.320) נֹוסף324)לכבֹוד דבר ְִִִִַַָָָָָ

קדׁש ׁשּבת ׁשּלכבֹוד אלעאי: ּבר יהּודה רּבי על ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעידּו

לבנים.325)היה. ּפׁשּתן ּומבהיקים.326)ּבבגדי לבנים ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ
הּמדרׁש.328)ּבציצית.327) ּבבית היא329)וׁשאלּו מה ְְְְֲִִִִֵַַָָ

לכְך? המדּיקת הם.330)ההגּדרה אלה ּכעׁשיר. נחׁשב הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מפלג.331) עׁשיר היה )ׁשּבעצמֹו מאה332 צּין טרפֹון רּבי . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשמים ּברּכת על מֹורה 'מאה' ּכי ׂשדֹות, ּומאה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכרמים
"וּיזרע אבינּו: יצחק על ׁשּנאמר ּכפי טבעי, לא ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּבאפן
ׁשערים, מאה ההיא ּבּׁשנה וּימצא ההוא, ּבארץ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיצחק

גד ּכי עד וגדל הלֹוְך וּילְך האיׁש ויגּדל ה'. מאד.וּיברכהּו ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
רּבה". ועבּדה בקר ּומקנה צאן מקנה לֹו מי.333)ויהי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
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(‡).˙È�ÈÓ˘‰ ÏÚ:נימין שמונה של ‚Ó¯.(·)כנור
פתרÂÒÙ.כלה. וכן אפסו כמו בלעז פיילירינ"ט

‡„Ì.מנחם: È�·Ó ÌÈ�ÂÓ‡ ÂÒÙ ÈÎבי משקרים הכל

שם מתחבא אנכי אשר המקומות את ומרגלים

עמנו מסתתר דוד הלא לשאול נד)ומגידים :(לקמן

(‚).·ÏÂ ·Ï·ויש שלום מראים לי לבבות בשני

בלבבם: טמונה �‚·È¯.(‰)שנאה Â��Â˘ÏÏבלשוננו

ÌÈÈ�Ú.(Â)נתגבר: „˘Óהנשדדים עניים שוד מחמת

אנקת ומחמת נוב וכהני ואנשי אני כגון ידכם על

לעזרתם: אקום עתה ה' יאמר ·Ú˘Èאביונים ˙È˘‡
.ÂÏ ÁÈÙÈ:עליהם ידבר בישע דבורÁÈÙÈ.אשיתם ל'

יכזב ולא לקץ ויפיח ובחבקוק משלי בספר יש הרבה

כמו מוקש לשון אותו פתר קכד)ומנחם הפח(לקמן

נשבר:

cec zcevn
(·).'‰ ‰ÚÈ˘Â‰:שאול מיד ÈÒÁ„.להנצל ¯Ó‚ ÈÎחסיד כלה

זכות עלי וללמוד שאול ביד למחות מי ימצא ולא העולם מן
שאול:ÂÒÙ.בפניו: בפני כזב עלי וידברו אמונה אנשי כלו
(‚).'Â‚Â Â¯·„È ‡Â˘כן לא כי שוא המה רכות שמדברים מה

מחשבותם: Â¯·„È.עם ·ÏÂ ·Ï·:עמו בל השני והלב האחד לב בשליחות מדבר הלשון ‰'.(„)כאלו ˙¯ÎÈשיכרת מתפלל
לרמות: בכדי ויקרים חשובים דברים המדברת והלשון חלקות שפתי בעל כולםÂ��Â˘ÏÏ.(‰)ה' על נגביר גדולות המדברת

לבל לצוות לנו אדון מי כי שבלב מה הפוך שקר דברי בהם לדבר ונוכל ברשותינו שפתינו הלא אתנו שפתינו לרמותם נוכל כי
שבלב: מה יודע מי כי שבלב הדבר כ"א ערמתם:Â˘Ó„.(Â)לדבר ע"י לעניים שעושים השוד עלÓ‡�˜˙.מחמת הצועקים

מהם:‡˜ÌÂ.השוד: ÂÏ.להפרע ÁÈÙÈ Ú˘È· ˙È˘‡הרשע את לאבד הבא את אושיע ר"ל לו ביפיח ישע אשית אמר כאלו
בעלמא: רוח בהפחת

oeiv zcevn
(·).ÂÒÙ:וכלו אשה‚„ÂÏÂ˙.(„)אפסו כמו ויקרות חשובות

ד')גדולה עושק:Â˘Ó„.(Â):(מ"ב צעקהÓ‡�˜˙.ענין ענין
אסיר אנקת ע"ט)כמו :(לקמן

xe` ldi
שנתנהלמנצח‡ מילה על ב' מ"ג דמנחות פ"ד השמינית. על

השמינית על למנצח בד"ה נ"ע אדמו"ר מזה עמ"ש בשמיני
הדר השמיני מלך שרש שם דא"ק מיסוד ההמשכה ענין שהוא

כו':
בינהבעמה"מ(·) היא השמינית על פי' פי"א יו"ד שער

הנצוח שרש משם כי למנצח ופי' מלמטלמ"ע שמינית שהיא
כו' דרור חירות שנק' משם יניקה להם שאין המקטרגים לכל
השמינית על לענין להעיר ויש ו'. סי' לעיל מזה ועמ"ש עכ"ד
שהיא שהאל"ף ישיר אז גבי א' נ"ד בזח"ב שפי' אז ע"ד
סד"ה בלק"ת ועמ"ש מל'. שהיא בזיי"ן מאיר קדישא עתיקא

העם: את שלח השמיני ביום
מארז"לבחיי(‚) ביאר נשא ר"פ ע"ב ריש קל"ט שמיני פ'

שנאמר נמין שמונת של יהי' לע"ל של כנור דערכין ספ"ב
מעלה בתוספת ההשגה יומשך כי השמינית על למנצח
ועמ"ש כו'. עוה"ב הנק' מהבינה ג"כ והיינו הז"ת ממעלות
ביום ע"פ פינחס ס"פ מציון יתן מי ע"פ ז' י"ד בסי' לקמן
השמינית על למנצח מקלס הי' כס"י ועל כ' עצרת השמיני

כו':
ימיםמ"ע(„) בשמונה הנס ונעשה חנוכה בענין ס"ו אופן

השמינית: על למנצח בסוד
אותיותת"ז(‰) ד' וחיבור יחוד ע"ש פי' סע"א דנ"א כ' תקון

על למנצח וזהו"ע א"ז הנק' זהו אד' אותיות ד' עם הוי'
שהם הציצית חוטי לענין מזה להעיר ויש נימין. ח' השמינית
בגדי ד' שמונה הם כהונה בגדי וכן כו'. ח' שהם כפולים ד'
ושם חברון היא ארבע בקרית ע"פ ועמ"ש זהב. בגדי וד' לבן

ה': ססעי'

(Â)כו'זח"ג אז בחי' השמינית על פי' קס"ט עמוד ח"א
ב': סעי' ועמש"ל

(Ê)תזוזזח"ג דלא השמינית על למנצח אבל ע"ב רכ"ג פינחס
השמינית על למנצח אמר שמינית ספירה דאיהי הוד מן נצח
בדרוש ועמ"ש כו' למשה ההוד ונתן שזהו"ע וע"ש עכ"ל.

א': קע"ה ד' קט"ו ח"ב ילקוט כו'. בעומר ל"ג
(Á)ציציתילקוט דפ' אלקיכם ה' אני ע"פ שלח ס"פ ח"א

רמז בתלי' הביא וכן א' סעי' הנ"ל דמ"ג דמנחות הגמרא הביא
לו זמרו עשור בנבל ע"פ ע"ג דק"א ובתלי' ע"ג. דצ"א תרל"ג
הביא וכן ס"ג הנ"ל דערכין פ"ב הש"ס הביא תש"ך רמז תוך
נבל עם נעים כנור תוף ותנו ע"פ פ"א קפייטל בתלי' עוד
השירים שיר ס"פ שה"ש ובתחלת תתל"א. רמז ע"ד דקט"ו
שלשה קהלת השירים שיר משלי כתב ספרים שלשה א' דקע"ה
הללתיך. ביום שבע העוה"ז עולמות שלשה כנגד שירים
ובזהר עשור. בנבל ולעוה"ב השמינית על למנצח ולימוהמ"ש
שלמה אפיק ספרים ג' ת"ח וז"ל כ' ע"א דס"ד אחרי פ'
קהלת חכמה. השירים שיר עילאה. בחכמתא וכולהו לעלמא.
הנפתחים ספרים ג' כענין שהם לפ"ז וי"ל דעת. ומשלי תבונה
ואפ"ל וסיפור. ספר סופר בחי' שהם בכהאריז"ל שפירש בר"ה
כנור ענין שרש זהו וא"כ המדות שבעה מקור הוא הדעת כי
לפ"ז אך השמינית. על למנצח הוא והבינה נימין שבעה של
כתר בחי' לכאורה זהו כי נימין עשרה של כנור הוא חכמה איך
היא שהחכמה י"ל ע"ס במנין אינו שהכתר האומרים ולדברי
על היא שהבינה מאחר מיושב אינו עדיין אך נימין עשר של
ועמ"ש וצ"ע. העשירית היא החכמה איך א"כ השמינית

כו': פרעה ואל ב"י אל ויצום ע"פ בביאור
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ּבית".311) ּכ"ׁשלֹום מגּדר ׁשּבת מקֹונן312)נר ּבהמׁשְך ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻ
העם: ּכל ּבׁשם ירמיהּו זזה313)הּנביא הּטֹובה ּכלֹומר: ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ

היא ּכי נחת, ׁשל אחד רגע לי ׁשאין ּכְך ּכדי עד ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּמּני,
ׁשהּטֹובה ּכׁשאמר הּנביא התּכּון מה לגמרי. מּמּני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיצאה

לגמרי? מּמּני אפׁשרּות314)ּברחה לגֹולים היתה ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוהמּתם, את טֹובה".315)לרחץ מים.316)"נׁשיתי ְְִִִִֶַַָָָֹ

ּולהּסבה.318)מּצעים.317) ּבכל.319)לׁשינה קבּוע ּבאפן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבת.323)מים.322)ּגיגית321)היּו.320) נֹוסף324)לכבֹוד דבר ְִִִִַַָָָָָ

קדׁש ׁשּבת ׁשּלכבֹוד אלעאי: ּבר יהּודה רּבי על ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהעידּו

לבנים.325)היה. ּפׁשּתן ּומבהיקים.326)ּבבגדי לבנים ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ
הּמדרׁש.328)ּבציצית.327) ּבבית היא329)וׁשאלּו מה ְְְְֲִִִִֵַַָָ

לכְך? המדּיקת הם.330)ההגּדרה אלה ּכעׁשיר. נחׁשב הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מפלג.331) עׁשיר היה )ׁשּבעצמֹו מאה332 צּין טרפֹון רּבי . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשמים ּברּכת על מֹורה 'מאה' ּכי ׂשדֹות, ּומאה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכרמים
"וּיזרע אבינּו: יצחק על ׁשּנאמר ּכפי טבעי, לא ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹּבאפן
ׁשערים, מאה ההיא ּבּׁשנה וּימצא ההוא, ּבארץ ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיצחק

גד ּכי עד וגדל הלֹוְך וּילְך האיׁש ויגּדל ה'. מאד.וּיברכהּו ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
רּבה". ועבּדה בקר ּומקנה צאן מקנה לֹו מי.333)ויהי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
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ixdy `xizidc ediipin cg i`cec mipy mipy

cg lkae cg` men lra `l` mda axrzp `l

inp edi` `xeqi`c e`l dixagcn opixn`

dil lf` `xeqi`c `edde `ed `xeqi`c e`l

cg` la` odn cg` axwy dpey`x daxwda

opiwtqn cg lkac miy`xd eaixwi `l cg`e

:ebn xninl `kilc `ed `xeqi`c `nlc

.äøæ äãåáò ìù úòáèda dhywzpy

:dxf dcear.àðéîà÷ éúøú éúøúxekniy

:mipy mipy zerahd.íéòáøàî úçà äùøéô
yxtn dleke zexq`p opi` zexg`a daxrzpe

:lif`e dl.íéòáøàäî ãçà àðù éàî`lc

`aexa `xeqi` opixn`c dzaexrz dxq`

:miyya dizi`.íéùùî 'àjd inp `nip

dizi` `aexa `xeqi`e `ed `xizidc yixtc

:mixzepd ryze miynga.àìàeyxit w"d

x`ya eaxrzpe cg` mewnl mlek mirax`d

miyya `xeqi` opixn`c mixqe` opi` zerah

eaxrzp `l m` mnvr jpdc idpe dizi`

zexeq` zexg`axfril` 'x elit`c mlerl

ca`y xaca `l` xeqi`d z` oilez xn` `l

`inec lecbd mil odn zg` dltpy oebk

ezelzl `l la` odn cg` ly y`xd axwc

lehia oi`c mirax`d z` xizdle miyya

dcear wtq edlek eede dxf dcearl aexa

wtq edl eed zexg`a eaxrzp ik la` dxf

:dxf dcear ly `witqíå÷îì íéùù åùøéô
.úåøåñà ãçàdizi` `aexa `xeqi`c oeikc

:dxf dcear wtq edlek eedäãåáòì çðä
.äøæoixeqi` x`yk `witq wtqa lwdln

:zexeq` cg` mewnl mirax` eyxit elit`e

b"déðåîø øîåà äãåäé 'ø àéðúã àéä éàðú
.'åë ïãáopi`y mixac dyyn cg` oca ipenx

ly m` `edy lka mixqe` jkld od miliha

elit`e oixeq` olek od dnexz ly e` dlxr

:mipexg`.ïéøåñà àåáéøì øîåà ù"ø`eaix

la` xeq` my ltp envr xeqi`dy oey`xd

one mipenx 'bl `eaix eze`n cg` yxit

opikxte :liha `witq wtqc miirvn` 'bd s` xzen xg` mewnl cg` yxit iyilyd.øîàã ìàåîù:`witq wtq dil zil oixeqi` x`yac rnync dxf dcearl gpd.ïàîë
:dil `xiaq i`pz ipdnàîéú éëå.ù"øì äéì éðù:xn` y"xk l`enye.éðúã êä:dipin lirl l`enyl dpin `paize`c `zipzn jd
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ïðúåelit` exn`c opaxcn diriiql xfril` 'xn jixtc` xninl jiiy `l .'ek xne` `"x

opaxc `nlc dn`l jtyi zeqek iabe dtixyd zial e`vi odn cg`n ueg olek eaxw

:`pixg` mrhn `l` ilqt diigc meyn e`läìôðå.olek exzed lecbd mil odn zg`

la` `linn dltp `wece o`k eliwd [d"yn] epyxitck liha `aexa `ziixe`cnc meyn

mil `wece cifn eh` opiqpw bbey elit` dlitd

gkenck `l dyxit la` oira dpi`y lecbd

`ipdn `lc cg` mewnl mirax` eyxte `idda

ax xn`wc gken oke x`yd xizdl dzyixt

itl `l` rncn rnecnd oi` iabe `"xk xn`c

xn`c zenexzc w"ta `"xl dil opirny oeaygd

la` dzlry d`q `id dltpy d`q `id

:epwzp `l mixg`dáø`d dniz .`"xk xn`c

ma men (ak `xwie) aizkc meyn `"xc `nrh

yxtnck evxi zaexrz i"r `d evxi `lc `ed

`l `nlra la` (.cq sc) mixiry ipy 't `neia

ixza cgl `l `xw ol jixhvi`c `dc l"ie

cga cgl `l` liha `aexa `xw e`lac jixhv`

oeikc meyn `xwl dil iziin q"yde jixhv`

opaxcn xingdl ie`x oi` aezkd xizd jk lkc

:deabl

ùøéô`eaixl `eaixne `eaixl odn cg`

`eaixl `eaixn jixhv` `l .oixzen

ziyixtck edleka xq` xq`c o`n xninl `l`

oey`x `eaix oia welig yic meyn p"` lirl

edlekn ipdzn i` oey`x `eaixc ipy `eaixl

oeik `witq `cga ipdznwc xeq` zg` zaa

dpdp elit` ipy `eaix la` ipdzn zg` zaac

`eaixn oke ixye `ed `witq wtq '` zaa mlekn

'bn zepdil xeq` la` xzen 'bl 'bne 'bl

i`dn ixy miipyd one zg` zaa mipey`xd

:ok yxit `l qxhpewae yixtc `nrh
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,ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúe§©©¦¡¦¤¤¥¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤
ïðç ,àéðúc ,éøönä ïðçk øîàc àeä .íéLàøä ìk eáø÷é¦§§¨¨¨¦§¨©§¨¨©¦§¦§©§¨¨¨
.Bì âåeæîe Bøéáç àéáî ,ñBka íc eléôà ,øîBà éøönä©¦§¦¥£¦¨©¥¦£¥§©¥
úòaè ,áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©¨©©©©©
äìôðå ,úBòaè äàîa äáøòúpL íéáëBk úãBáò ìL¤£©¨¦¤¦§¨§¨§¥¨©¨§¨§¨
,ìôðc Cä ,ïðéøîàc .ïlek eøzeä ,ìBãbä íiì íäî úçà©©¥¤©¨©¨§¨§¨§¦©©§¨©
úçà eléôà' ,ïîçð áøì àáø déáéúéà .àøeqéàc eðééä©§§¦¨¥¦¥¨¨§©©§¨£¦©©
.úéî àøeqéà ,úéîc ,àîéð .éànà ,'ïlek eúeîé àBaéøa§¦¨¨©©¥¨§¦¦¨¦
øæòéìà éaø ,ïðúc .øæòéìà éaøk øîàc áø ,déì øîà̈©¥©§¨©§©¦¡¦¤¤¦§©©¦¡¦¤¤
íéLàøä ìk eáø÷é ,ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà ,øîBà¥¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤¦§§¨¨¨¦
àlà øæòéìà éaø øézä àì ,øæòìà éaø øîà àäå .ïlek¨§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦¦©¦¡¦¤¤¤¨
,énð àðà ,déì øîà .àì ãçà ãçà ìáà ,íéðL íéðL§©¦§©¦£¨¤¨¤¨Ÿ¨©¥£¨©¦
ìL úòaè ,áø øîà [äãeäé áø øîà] .àðéîà÷ ézøz©§¥¨£¦¨¨©©§¨¨©©©©©¤
eLøôe ,úBòaè äàîa äáøòúpL íéáëBk úãBáò£©¨¦¤¦§¨§¨§¥¨©¨¨§
úçà äLøt ,øçà íB÷îì íéMLå ãçà íB÷îì íéòaøà©§¨¦§¨¤¨§¦¦§¨©¥¨§¨©©
éàî .úøñBà ,íéMMî úçà .úøñBà dðéà ,íéòaøàî¥©§¨¦¥¨¤¤©©¦¦¦¤¤©
àaeøa àøeqéà ïðéøîàc ,àìc íéòaøàî úçà àðL§¨©©¥©§¨¦§Ÿ§¨§¦©¦¨§¨
àaeøa àøeqéà ïðéøîà ,énð íéMMî úçà .déúéà¦¥©©¦¦¦©¦¨§¦©¦¨§¨
ïéà ,ãçà íB÷îì ïlek ,íéòaøà eLøt íà ,àlà .déúéà¦¥¤¨¦¨§©§¨¦¨§¨¤¨¥
dén÷ dúéøîà ék .úBøñBà ,ãçà íB÷îì íéML .úBøñBà§¦¦§¨¤¨§¦©§¦¨©¥
÷ôñe d÷éôqL íéáëBk úãBáòì çpä ,éì øîà ,ìàeîLc¦§¥¨©¦©©©£©¨¦¤§¥¨§¥
úãBáò ÷ôñ ,éáéúéî .íìBòä óBñ ãò äøeñà d÷éôñ§¥¨£¨©¨¨¥¦¥§¥£©

,úBñBk àìî øöBàì ìôpL íéáëBk úãBáò ìL ñBk ,ãöék .úøzeî d÷éôñ ÷ôñe ,äøeñà íéáëBk¨¦£¨§¥§¥¨¤¤¥©¤£©¨¦¤¨©§¨¨¥
äãeäé éaø ,àéðúc ,àéä éàpz .ïéøzeî àBaéøì àBaéøîe ,àBaéøì ïäî ãçà Løét .ïéøeñà ïlek¨£¦¥©¤¨¥¤§¦¥¦§¦¨¦©¨¥¦§©§¨©¦§¨
,àBaéøì àBaéøîe ,àBaéø CBúì ïäî ãçà ìôð ,ãöék .àeäL ìëa ïéøñBà ,ïcàá éðBnéø ,øîBà¥¦¥©¨§¦§¨¤¥©¨©¤¨¥¤§¦¥¦§¦

ì àBaéøîe .ïéøeñà àBaéøì ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .ïéøeñàìL,äL £¦©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§§¦£¦¥¦¦§Ÿ¨
ìLîe,íéøeqéà øàLa eléôà ,äãeäé éaøk éà .ïàîk øîàc ìàeîL .øzeî ,øçà íB÷îì äL ¦§Ÿ¨§¨©¥¨§¥§¨©§©¦§©¦§¨£¦¦§¨¦¦

ïéa ïBòîL éaøì déì éðàL ,àîéz éëå .éøL énð ,íéáëBk úãBáòa eléôà ,ïBòîL éaøk éà .øeñà̈¦§©¦¦§£¦©£©¨¦©¦¨¦§¦¥¨¨¦¥§©¦¦§¥
ì íéáëBk úãBáòd÷éôñ ÷ôñe ,äøeñà íéáëBk úãBáò ÷ôñ ,àéðúc àä ,àlà .íéøeqéà øàL £©¨¦¦§¨¦¦¤¨¨§©§¨§¥£©¨¦£¨§¥§¥¨

äãeäé éaøk dì øáñ ìàeîLe .ïBòîL éaø ,íìBòì .ïBòîL éaø àìå äãeäé éaø àì ,épî .úøzeî¤¤©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§§¨©¦¦§§¥¨©¨§©¦§¨
ì àBaéøî ,øî øîà .àãça déìò âéìôe ,àãçaìLìMîe ,äL.øzeî ,øçà íB÷îì äL ©£¨¨¦£¥©£¨¨©©¦¦¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨§¨©¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc migaf(oey`x meil)

ïðúeoldl epipy ok it lr s`e ±(:fr)zlra dnda ly mixa` iabl , §©
y ,zeax zeninz zeler ly mixa`a eaxrzpy menøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

íà ,øîBà,mixa`d mr bedpl cvik odkd jlnpy mcewáø÷± ¥¦¨©
z` aixwdLàøä,ïäî ãçà ìL`ed xeqi`d z`y milez ep` ¨Ÿ¤¤¨¥¤

okle ,aixwdeáø÷éìkx`y.íéLàøämiig ilraa mby gken ixd ¦§§¨¨¨¦
`a odkd did m`e ,daxwdl xzei miie`x mpi`e egcipy el` oihegy
`l m` mewn lkn ,maixwi `ly el mixne` eid bedpl cvik jlndl
ly `pzd s`y xnel xyt` ok m`e .el dvxed maixwde jlnp
`l m`y xn` mewn lkne ,migcip miig ilray xaq mipiwa dpynd
m`y `ax xaq recne ,el dvxed mipiwd inc z` wxfe odkd jlnp

.el dvxed `l zaexrzay zendad lk z` aixwd
:`xnbd zvxznéøönä ïðçk øîàc àeäiaxy xnel xyt` ± §¨©§¨¨©¦§¦

exfge daxwdn elqtpy mihegy mby ,ixvnd opgk xaeq xfril`
.gafnd iab lr axwdl mixyk md ixd daxwdl miie`x eyrpe

àéðúc,`ziixaa epipy oky ±ïðç,øîBà éøönämixiry ipy §©§¨¨¨©¦§¦¥
glzydl cg`de daxwdl cg`d ,mixetikd mei zcearl egwlpy
xiryd zn daxwdl cnerd xiryd zhigy xg`le ,lf`frl

,glzyndeléôàdidyícxak gpen iniptd xirydñBkaxg` £¦¨©
,dhigyaxwidl leki epi` `ede zn ebef oae xg`ny mixne` oi`

cg` mixg` mixiry ipy `iaie enc jtyie mlerl dgci ,cegla
`l` ,glzydl cg`e daxwdlBøéáç àéáîweyd on xg` xiry ± ¥¦£¥

Bì âåeæîegafnd iab lr oey`xd xiryd mc wxfie ,ebef oa `diy ± §©¥
epi` dhigy xg` s`y xaeq ixvnd opgy `vnp .glzyi ipyde
mihegy s`y ixvnd opgk xaq xfril` iaxy oeike ,mlerl dgcp
cg` z` aixwde odkd jlnp `l m`y xaq recn oaen ,migcip mpi`
mixaeqd la` ,mlek z` aixwdl dzrn leki zaexrzay miy`xd
x`y z` eaixwi `l cg` y`x axw m` mby exaqi migcip mihegyy
xaeqd `ax lr dyw `l ok m`e ,dvxed `l aixwd m`e miy`xd
egcip dhigy iptl egcipy miig ilra mby xaq epizpyn ly `pzdy

.el dvxed `l zaexrzd zenda z` aixwd m` okle ,mlerl
dywne dxf dcear zaexrz iabl ax ly eyecig z` d`ian `xnbd

:epizpynn eilrdeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà,áø øîàòaèú ¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©©©©
íéáëBk úãBáò ìL,dxq`pe miakek zcear da ehyiwy ± ¤£©¨¦

úBòaè äàîa äáøòúpLmd `ny zerahd lk exq`pe ,xzid ly ¤¦§¨§¨§¥¨©¨
dpi` sl`a elit`y dxf dceara minkg exfby meyn ,xeqi`d

.zlhaznäìôðåzrahíäî úçàzaexrzd jezn ±ìBãbä íiì §¨§¨©©¥¤©¨©¨
,mlerd on dca`peeøzeä,ïlekmeynïðéøîàcmixne`e milezy ± §¨§¨§¦©

cCäìôðcmil dltpy zrah dze`y ±eðééäàøeqéàcdze` `id - ©§¨©©§§¦¨
lk exzed mil dltpy oeikne ,daxrzpy dxf dcear ly zrah

.zerahd
:`xnbd dywndéáéúéà,ïîçð áøì àáøax mya xne` dz` ji` ¥¦¥¨¨§©©§¨

ixde ,zerahd x`y z` oixizne dltpy zraha xeqi`d z` oilezy
dpyna epipymixyk migafa dleqt z`hg daxrzp m`yeléôà£¦

eúeîé àBaéøa úçà,ïlekote`a mby d`xp dpynd znizqne ©©§¦¨¨
e ,mlek z` zindl epl yi dnvrn zendad zg` zenzy,éànà©©

úéîc àîéðdzny dnda dze`y xn`p ±úéî àøeqéà`id - ¥¨§¦¦¨¦
zay zendad x`y exzeie ,dleqtd dndadiab lr axwidl zaexr

`idy zelzl miliwn ep` dltpy dxf dcear zrahay myk ,gafnd
.zexzen zerahd lke dxeq`d zrahd

:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl ongp axøîàc áøeliwdy ¨©¥©§¨©
xaq ,dltpy zraha xeqi`d z` zelzl minkg,øæòéìà éaøkïðúc §©¦¡¦¤¤¦§©

oldl epipy oky -(:fr)eaxrzpy men zlra dnda ly mixa` iabl
daxwda mixa`d lk exq`pe ,zeax zeninz zeler ly mixa`a

,opaxcn,øîBà øæòéìà éaøíàmr bedpl cvik odkd jlnpy mcew ©¦¡¦¤¤¥¦
zaexrzay mixa`dLàøä áø÷,ïäî ãçà ìLzelzl ep` mileki ¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤

dzrne ,bbeya aixwd `ed xeqi`d z`yeáø÷é.ïlek íéLàøä ìk ¦§§¨¨¨¦¨
,axwy y`xa xeqi`d z` zelzle lwdl xfril` iax xizdy myke
oke .mil dltpy zraha xeqi`d z` zelzle lwdl ax xizd jk

`id dzny dndady zelzle lwdl yi epizpyn ly oecipa ezhiyl
xaq epizpyn ly `pzd la` .zexzen zendad x`ye dxeq`d

pyna] xfril` iax lr miwlegd minkgk`ly mixaeqe [oldly d
,mixa`d lk z` xizdle axwy y`xa xeqi`d z` zelzl eliwd
x`y z` zindl yi zaexrzd on zg` dnda dzn m` mb jkitl

.dleqtd `id dzny dndady zelzl oi` ik ,zendad
iaxk xaq axy xne` dz` ji` :ongp ax lr zeywdl siqen `ax

,xfril`øæòìà éaø øîà àäåoldl `xnba(my)yéaø øézä àì §¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦¦©¦
øæòéìàmixzepd miy`xd on aixwdl,íéðL íéðL àlàoeiky ¡¦¤¤¤¨§©¦§©¦

cg` y`x `l` mda axrzp `l ixdy xyk i`ce mipydn cg`y
,axw xak xeqi`de xyk exiag mby xnel mileki ep` ,leqtìáà£¨

aixwdle lwdlmiy`xd z`ãçà ãçàxfril` iax elit`àì ¤¨¤¨Ÿ
ax eli`e ,xeqi`d `ed `ny wtzqdl mewn yi oiicry meyn ,xizd

.zg` zg` elit` zexzepd zerahd on zepdil xizd
:`xnbd zvxzndéì øîà,`axl ongp axénð àðàip` mb ± ¨©¥£¨©¦

dltpy xg`l zaexrzd on zepdil xzeny ax mya izxn`y
,mil zrahdézøzàðéîà÷la` ,mizy mizya wx z`f izxn` ± ©§¥¨£¦¨

enk xaq axy xnel ozip okle ,xeq` dnvr ipta zg` lkn zepdil
.xfril` iax

:miakek zcear zaexrz oica ax xn`y sqep yecig d`ian `xnbd
íéáëBk úãBáò ìL úòaè ,áø øîà [äãeäé áø øîà]ehyiwy ± ¨©©§¨¨©©©©©¤£©¨¦

miakek zcear daúBòaè äàîa äáøòúpL,opaxcn mlek exq`pe ¤¦§¨§¨§¥¨©¨
,lirl x`azpy itkeLøôezaexrzd jezníéòaøàzerahíB÷îì ¨§©§¨¦§¨

íéMLå ãçàzerah,øçà íB÷îìzecner zerahd lk oiicr ¤¨§¦¦§¨©¥
oi`e ,cg` mewnl eyxty zerah mirax` mze` elit`e mxeqi`a
zerah miyyd mr z`vnp dxeq`d zrahdy zelzl miliwn ep`

.aexd mdyäLøtzrahíéòaøàî úçàmirax` mze` jezn - ¨§¨©©¥©§¨¦
,xzid ly zexg` zerah jezl dltpe zerahdðéàúøñBàz` ¥¨¤¤

,[oldl x`eai mrhde] zaexrzdzrah dltp m` j`íéMMî úçà©©¦¦¦
zerahd`id ixdúøñBà.zaexrzd lk z` ¤¤

:`xnbd dywnàðL éàîdpey dna ±zrah zlitpíéòaøàî úçà ©§¨©©¥©§¨¦
,zexg` zerah jezl zerahàìc,zaexrzd z` zxqe` dpi`y ± §Ÿ

meynïðéøîàcmixne`e milez ep`y ±déúéà àaeøa àøeqéà± §¨§¦©¦¨§¨¦¥
dxeq`d zrahdy,aexd mdy zerahd miyy jeza z`vnpixdmb

zrah dltpykî úçàjezíéMMzerahdïðéøîà énðepl yi mb - ©©¦¦¦©¦¨§¦©
xneldéúéà àaeøa àøeqéàjeza dx`yp dxeq`d zrahdy ± ¦¨§¨¦¥

`id daxrzde dltpy zrahde ,aexd mdy zerahd ryze miyng
miyy jezn zg` zrah dltp m`y ax xn` recne ,zxzen zrah

.mzxqe` `id zexg` zerahl zerahd
zg` zrah dltp m` mb ok`e ,ax wlig jk `l :`xnbd zvxzn
epl yiy meyn ,zexzen md zexg` zerahl zerahd miyy jezn

,ex`ypy zerahd aex jeza z`vnp dxeq`d zrahdy zelzlàlà¤¨
,ax wlig jkeLøt íàíéòaøàzerahãçà íB÷îì ïlekeze`ae ¦¨§©§¨¦¨§¨¤¨

,zexg` zeraha mlek eaxrzp mewnïéàzerahd mirax`úBøñBà ¥§
ipy yi zrahe zrah lk lry iptn ,oda eaxrzpy zerahd z`
,eltpy mirax`d on dpi` ef zrahy ,cg`d ,xizdl zewitq iccv
axern `l xeqi`d `ny ,mirax`d on `id m` s`y ,ipyde
eliwd df ote`ae ,xg` mewnl eyxty miyya `l` mirax`a
.aexd mdy zerahd miyy jeza z`vnp dxeq`d zrahdy zelzl

eyxt m` la`íéMLzerahãçà íB÷îìmlek eaxrzpezeraha ¦¦§¨¤¨
,zexg`od ixdúBøñBàyiy iptn ,oda eaxrzpy zerahd z` §

mdy zerah miyy mze` oia z`vnp dxeq`d zrahdy zelzl
.dlha dpi` sl`a elit` miakek zceare aexd

,dcedi ax xn` :df oica l`eny zhiy z` d`ian `xnbdék¦
dúéøîàdén÷ìàeîLciptl ax ly eyecig z` izxn`yk ± ©§¦¨©¥¦§¥
,l`eny,éì øîàd÷éôqL íéáëBk úãBáòì çpäd÷éôñ ÷ôñe ¨©¦©©©£©¨¦¤§¥¨§¥§¥¨

,íìBòä óBñ ãò äøeñàelit` okle ,mixeqi` x`yk da lwdl oi`e £¨©¨¨
okezn dltp zg` zrahy e` ,mixg`a zerahd mirax` eaxrzp
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 המשך בעמוק דכק



קכט oifge` mipy` cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

.øîàã:diigc dil zil oihegya elit`c l"q ixvnd opgk `"x.íã åìéôàxiry

mcl beefne weyd on exiag `ian glzynd zn m` hgyp xaky qeka mipta dyrpd

xtkzie odilr lixbie mipy `iaie jtyi exiag zzina mcd dgcpe li`ed opixn` `le

:oda.ïìåë åúåîé éàîàåzin `xeqi`c `nipe dia ilzil odn cg` zny oeikn

:eaxwi mixzepdeøîàã à"øë.'åë áøé÷ íà
i`da `xeqi` opilz `nl` `id oizipzne

:lif`c.à"ø øîà àäå`lc oiwxita onwl

`l` mixzepd z` aixwdl xfril` 'x xizd

ixdy `xizidc ediipin cg i`cec mipy mipy

cg lkae cg` men lra `l` mda axrzp `l

inp edi` `xeqi`c e`l dixagcn opixn`

dil lf` `xeqi`c `edde `ed `xeqi`c e`l

cg` la` odn cg` axwy dpey`x daxwda

opiwtqn cg lkac miy`xd eaixwi `l cg`e

:ebn xninl `kilc `ed `xeqi`c `nlc

.äøæ äãåáò ìù úòáèda dhywzpy

:dxf dcear.àðéîà÷ éúøú éúøúxekniy

:mipy mipy zerahd.íéòáøàî úçà äùøéô
yxtn dleke zexq`p opi` zexg`a daxrzpe

:lif`e dl.íéòáøàäî ãçà àðù éàî`lc

`aexa `xeqi` opixn`c dzaexrz dxq`

:miyya dizi`.íéùùî 'àjd inp `nip

dizi` `aexa `xeqi`e `ed `xizidc yixtc

:mixzepd ryze miynga.àìàeyxit w"d

x`ya eaxrzpe cg` mewnl mlek mirax`d

miyya `xeqi` opixn`c mixqe` opi` zerah

eaxrzp `l m` mnvr jpdc idpe dizi`

zexeq` zexg`axfril` 'x elit`c mlerl

ca`y xaca `l` xeqi`d z` oilez xn` `l

`inec lecbd mil odn zg` dltpy oebk

ezelzl `l la` odn cg` ly y`xd axwc

lehia oi`c mirax`d z` xizdle miyya

dcear wtq edlek eede dxf dcearl aexa

wtq edl eed zexg`a eaxrzp ik la` dxf

:dxf dcear ly `witqíå÷îì íéùù åùøéô
.úåøåñà ãçàdizi` `aexa `xeqi`c oeikc

:dxf dcear wtq edlek eedäãåáòì çðä
.äøæoixeqi` x`yk `witq wtqa lwdln

:zexeq` cg` mewnl mirax` eyxit elit`e

b"déðåîø øîåà äãåäé 'ø àéðúã àéä éàðú
.'åë ïãáopi`y mixac dyyn cg` oca ipenx

ly m` `edy lka mixqe` jkld od miliha

elit`e oixeq` olek od dnexz ly e` dlxr

:mipexg`.ïéøåñà àåáéøì øîåà ù"ø`eaix

la` xeq` my ltp envr xeqi`dy oey`xd

one mipenx 'bl `eaix eze`n cg` yxit

opikxte :liha `witq wtqc miirvn` 'bd s` xzen xg` mewnl cg` yxit iyilyd.øîàã ìàåîù:`witq wtq dil zil oixeqi` x`yac rnync dxf dcearl gpd.ïàîë
:dil `xiaq i`pz ipdnàîéú éëå.ù"øì äéì éðù:xn` y"xk l`enye.éðúã êä:dipin lirl l`enyl dpin `paize`c `zipzn jd
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ïðúåelit` exn`c opaxcn diriiql xfril` 'xn jixtc` xninl jiiy `l .'ek xne` `"x

opaxc `nlc dn`l jtyi zeqek iabe dtixyd zial e`vi odn cg`n ueg olek eaxw

:`pixg` mrhn `l` ilqt diigc meyn e`läìôðå.olek exzed lecbd mil odn zg`

la` `linn dltp `wece o`k eliwd [d"yn] epyxitck liha `aexa `ziixe`cnc meyn

mil `wece cifn eh` opiqpw bbey elit` dlitd

gkenck `l dyxit la` oira dpi`y lecbd

`ipdn `lc cg` mewnl mirax` eyxte `idda

ax xn`wc gken oke x`yd xizdl dzyixt

itl `l` rncn rnecnd oi` iabe `"xk xn`c

xn`c zenexzc w"ta `"xl dil opirny oeaygd

la` dzlry d`q `id dltpy d`q `id

:epwzp `l mixg`dáø`d dniz .`"xk xn`c

ma men (ak `xwie) aizkc meyn `"xc `nrh

yxtnck evxi zaexrz i"r `d evxi `lc `ed

`l `nlra la` (.cq sc) mixiry ipy 't `neia

ixza cgl `l `xw ol jixhvi`c `dc l"ie

cga cgl `l` liha `aexa `xw e`lac jixhv`

oeikc meyn `xwl dil iziin q"yde jixhv`

opaxcn xingdl ie`x oi` aezkd xizd jk lkc

:deabl

ùøéô`eaixl `eaixne `eaixl odn cg`

`eaixl `eaixn jixhv` `l .oixzen

ziyixtck edleka xq` xq`c o`n xninl `l`

oey`x `eaix oia welig yic meyn p"` lirl

edlekn ipdzn i` oey`x `eaixc ipy `eaixl

oeik `witq `cga ipdznwc xeq` zg` zaa

dpdp elit` ipy `eaix la` ipdzn zg` zaac

`eaixn oke ixye `ed `witq wtq '` zaa mlekn

'bn zepdil xeq` la` xzen 'bl 'bne 'bl

i`dn ixy miipyd one zg` zaa mipey`xd

:ok yxit `l qxhpewae yixtc `nrh
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,ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà ,øîBà øæòéìà éaø ,ïðúe§©©¦¡¦¤¤¥¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤
ïðç ,àéðúc ,éøönä ïðçk øîàc àeä .íéLàøä ìk eáø÷é¦§§¨¨¨¦§¨©§¨¨©¦§¦§©§¨¨¨
.Bì âåeæîe Bøéáç àéáî ,ñBka íc eléôà ,øîBà éøönä©¦§¦¥£¦¨©¥¦£¥§©¥
úòaè ,áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©¨©©©©©
äìôðå ,úBòaè äàîa äáøòúpL íéáëBk úãBáò ìL¤£©¨¦¤¦§¨§¨§¥¨©¨§¨§¨
,ìôðc Cä ,ïðéøîàc .ïlek eøzeä ,ìBãbä íiì íäî úçà©©¥¤©¨©¨§¨§¨§¦©©§¨©
úçà eléôà' ,ïîçð áøì àáø déáéúéà .àøeqéàc eðééä©§§¦¨¥¦¥¨¨§©©§¨£¦©©
.úéî àøeqéà ,úéîc ,àîéð .éànà ,'ïlek eúeîé àBaéøa§¦¨¨©©¥¨§¦¦¨¦
øæòéìà éaø ,ïðúc .øæòéìà éaøk øîàc áø ,déì øîà̈©¥©§¨©§©¦¡¦¤¤¦§©©¦¡¦¤¤
íéLàøä ìk eáø÷é ,ïäî ãçà ìL Làøä áø÷ íà ,øîBà¥¦¨©¨Ÿ¤¤¨¥¤¦§§¨¨¨¦
àlà øæòéìà éaø øézä àì ,øæòìà éaø øîà àäå .ïlek¨§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦¦©¦¡¦¤¤¤¨
,énð àðà ,déì øîà .àì ãçà ãçà ìáà ,íéðL íéðL§©¦§©¦£¨¤¨¤¨Ÿ¨©¥£¨©¦
ìL úòaè ,áø øîà [äãeäé áø øîà] .àðéîà÷ ézøz©§¥¨£¦¨¨©©§¨¨©©©©©¤
eLøôe ,úBòaè äàîa äáøòúpL íéáëBk úãBáò£©¨¦¤¦§¨§¨§¥¨©¨¨§
úçà äLøt ,øçà íB÷îì íéMLå ãçà íB÷îì íéòaøà©§¨¦§¨¤¨§¦¦§¨©¥¨§¨©©
éàî .úøñBà ,íéMMî úçà .úøñBà dðéà ,íéòaøàî¥©§¨¦¥¨¤¤©©¦¦¦¤¤©
àaeøa àøeqéà ïðéøîàc ,àìc íéòaøàî úçà àðL§¨©©¥©§¨¦§Ÿ§¨§¦©¦¨§¨
àaeøa àøeqéà ïðéøîà ,énð íéMMî úçà .déúéà¦¥©©¦¦¦©¦¨§¦©¦¨§¨
ïéà ,ãçà íB÷îì ïlek ,íéòaøà eLøt íà ,àlà .déúéà¦¥¤¨¦¨§©§¨¦¨§¨¤¨¥
dén÷ dúéøîà ék .úBøñBà ,ãçà íB÷îì íéML .úBøñBà§¦¦§¨¤¨§¦©§¦¨©¥
÷ôñe d÷éôqL íéáëBk úãBáòì çpä ,éì øîà ,ìàeîLc¦§¥¨©¦©©©£©¨¦¤§¥¨§¥
úãBáò ÷ôñ ,éáéúéî .íìBòä óBñ ãò äøeñà d÷éôñ§¥¨£¨©¨¨¥¦¥§¥£©

,úBñBk àìî øöBàì ìôpL íéáëBk úãBáò ìL ñBk ,ãöék .úøzeî d÷éôñ ÷ôñe ,äøeñà íéáëBk¨¦£¨§¥§¥¨¤¤¥©¤£©¨¦¤¨©§¨¨¥
äãeäé éaø ,àéðúc ,àéä éàpz .ïéøzeî àBaéøì àBaéøîe ,àBaéøì ïäî ãçà Løét .ïéøeñà ïlek¨£¦¥©¤¨¥¤§¦¥¦§¦¨¦©¨¥¦§©§¨©¦§¨
,àBaéøì àBaéøîe ,àBaéø CBúì ïäî ãçà ìôð ,ãöék .àeäL ìëa ïéøñBà ,ïcàá éðBnéø ,øîBà¥¦¥©¨§¦§¨¤¥©¨©¤¨¥¤§¦¥¦§¦

ì àBaéøîe .ïéøeñà àBaéøì ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø .ïéøeñàìL,äL £¦©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§§¦£¦¥¦¦§Ÿ¨
ìLîe,íéøeqéà øàLa eléôà ,äãeäé éaøk éà .ïàîk øîàc ìàeîL .øzeî ,øçà íB÷îì äL ¦§Ÿ¨§¨©¥¨§¥§¨©§©¦§©¦§¨£¦¦§¨¦¦

ïéa ïBòîL éaøì déì éðàL ,àîéz éëå .éøL énð ,íéáëBk úãBáòa eléôà ,ïBòîL éaøk éà .øeñà̈¦§©¦¦§£¦©£©¨¦©¦¨¦§¦¥¨¨¦¥§©¦¦§¥
ì íéáëBk úãBáòd÷éôñ ÷ôñe ,äøeñà íéáëBk úãBáò ÷ôñ ,àéðúc àä ,àlà .íéøeqéà øàL £©¨¦¦§¨¦¦¤¨¨§©§¨§¥£©¨¦£¨§¥§¥¨

äãeäé éaøk dì øáñ ìàeîLe .ïBòîL éaø ,íìBòì .ïBòîL éaø àìå äãeäé éaø àì ,épî .úøzeî¤¤©¦Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§§¨©¦¦§§¥¨©¨§©¦§¨
ì àBaéøî ,øî øîà .àãça déìò âéìôe ,àãçaìLìMîe ,äL.øzeî ,øçà íB÷îì äL ©£¨¨¦£¥©£¨¨©©¦¦¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨§¨©¥¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migaf(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyìL àðL éàîäLdpey dna -iax xizdy df ote` ©§¨§Ÿ¨
meyn ,zaexrzd z` oernyàaeø àkéàclhal xzid aex yiy - §¦¨¨

,xeqi`d z``ldénð íéðLmipyl oenix eze` ltpy ote`a mb - §©¦©¦
,zaexrza mipenix dyly eidpemeyn zaexrzd z` xizdl yi

càaeø àkéà.xeqi`d z` lhal xzid aex yiy -:`xnbd zayiin ¦¨¨
ìL éàî,éðz÷c äLl,àeäå ézøzdzid oenixd zlitpy epiidc ©§Ÿ¨§¨¨¥©§¥§

.dyly md mkezl ltpy oenixd mr cgiae mizy jezl
:xg` ote`a l`eny zhiy z` zayiin `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,dxf dceara wx `witq wtq xq`y l`enyøæòéìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¡¦¤¤
ztd daxrzpe dxiy` ivra wqedy xepza dzt`py zty ,xn`y
zxzen zaexrzd ,zexg`a zexg`d eaxrzp aeye zexg`a dxeq`d
mivrdn dpdpy d`pdd ieey cbpk glnd mil zern jilyiy ici lr
ixd .dxeq` zaexrzd lky xaeq `ed s` z`f ilel la` ,mixeq`d

.miakek zceara xeq` `witq wtqy ezhiyy
:zaexrz oipra sqep yecig d`ian `xnbdúéáç ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¦

oiidnezqäîeøz ìLlirl minkg epny mixac dyyn `idy(:ar) ¤§¨
,milha mpi`e zeaiyg mdl yiyúBiáç äàîa äáøòúpLzenezq ¤¦§¨§¨§¥¨¨¦

,xzid lyäìôðåziag,ïlek eøzeä ,çìnä íéì ïäî úçàmeyn §¨§¨©©¥¤§¨©¤©§¨
ïðéøîàcc xnele zelzl epl yiy -Cäziag,ìôð àøeqéàc ìôðc §¨§¦©©§¨©§¦¨¨©

.zexzend zeiagd md epiptl x`ypy dne
:yiwl yixe ongp ax ixaca ycgzd dn zx`an `xnbdéøèöéàåC §¦§§¦

éøèöéàå ïîçð áøcLé÷ì Léøc Cax ly eyecig z` mb jixv - §©©§¨§¦§§¦§¥¨¦
ongp(`"r lirl)yix ly eyecig z` mbe ,dxf dcear zrah iabl

,yiwléléî éðä àðéîà äåä ,ïîçð áøcî éàceliwdy df xac - §¦¦§©©§¨£¨¨¦¨¨¥¦¥
xen` epi` lecbd mil dltpy zraha xeqi`d z` zelzl minkg

zaexrza `l`,íéáëBk úãBáòmeyn,ïéøézî dì ïéàc`l m`e £©¨¦§¥¨©¦¦
,mlerl zaexrzd xq`z dltpy dkizga xeqi`d z` zelzl lwp

ìáàzaexrzaïéøézî dì Léc äîeøzdlek xknzy ici lr £¨§¨§¤¨©¦¦
,mipdklàì`l` ,dltpy ziaga xeqi`d z` zelzl minkg eliwd Ÿ

s`y yiwl yix eprinyd jkl ,mipdkl zaexrzd lk z` xekni
.minkg eliwd dnexz zaexrzaàðéîà äåä Lé÷ì Léøcî éàåwxy §¦¦§¥¨¦£¨¨¦¨

,dltpy ziaga xeqi`d z` zelzl minkg eliwd dnexz zaexrza
meynyúéáçlecb xac `iddúìéôð àøkðéîcon dzlitpy - ¨¦§¦§§¨§¦¨¨

z` da zelzl lwp m`y minkg eyyg `le ,ahid zxkip zaexrzd
ziagd zlitp `la mb zaexrzd z` xizdle lwdl e`eai xeqi`d

,milìáàdaxrzpykúòaèdxf dcear lydúìéôð àøkðéî àìc £¨©©©§Ÿ¦§§¨§¦¨¨
,ohw xac `ide li`edàìoeik ,xeqi`d z` da zelzl minkg eliwd Ÿ

zrahd zlitp `la mb zaexrzd z` xizdl e`eaiy yeygl yiy
,miléëéøöjkitl -ekxvedeprinydl ongp ax ly eyecigl mb §¦¦

.lwdl yi dlitp lkay
dlitp mb xizd yiwl yix m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zxkip dpi`yLé÷ì Léø øézä àì ,äaø øîàlr zaexrzd z` ¨©©¨Ÿ¦¦¥¨¦
,mil ltpy `ed xeqi`dy dilz iciàlàadúìéôð àøkðéîc úéáç, ¤¨¨¦§¦§§¨§¦¨¨

ìáàdaxrzpykäðéàzly mip`z ryze miryza dnexz ly £¨§¥¨
,lecbd mil zg` dp`z dltpe mlek exq`pe xzidàìdxzed Ÿ

.zxkip dzlitp oi`e `id dphwy itl ,zaexrzd,øîà óñBé áøå§©¥¨©
yiwl yix xizdeléôàzlitpa,äðéàzy meynCk dúìéôðk £¦§¥¨¦§¦¨¨¨

dúéiìòjipira daeyg xzid jezl dnexz ly dp`z zlitpy myk - £¦¨¨
zaexrzd on dp`zd ziilr aygz jk ,zaexrzd lk z` xeq`l

.dlek z` xizdl
:zaexrz oipra sqep oic d`ian `xnbdúéáç ,øæòìà éaø øîàoii ¨©©¦¤§¨¨¨¦

dnezqz ìLúBiáç äàîa äìôðL äîeø,xzid ly zenezq oii ¤§¨¤¨§¨§¥¨¨¦
,zaexrzd lk dxq`peçúBtziagïäî úçàik ,dzezyl i`yxe ¥©©©¥¤

dlhazpe dzeaiyg dca` dgztpy oeik ,dnexz `idy cvd lr mb
,zexzend zeiagd d`nadòenéc éãk äpîéä ìèBðåon lhepe - §¥¥¤¨§¥¦¨

xeriy cbpk `edy ,miwlg d`nn cg` wlg ly xeriya oii ziagd
,odkl epzepe ,d`na daxrzpy dnexz ly ziagdäúBLåz` dpnn §¤

.x`yd

:jk lr dywn `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å éîéc áø áéúé- ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
.xfrl` iax ly drenyd z`,ïîçð áø déì øîàjixaclòîb ¨©¥©©§¨¨©

àëä àðéæç à÷ éúLålka zezyle renbl xzid yiy mi`ex ep` - §¨¥¨¨¥¨¨¨
ok m`e ,dligzkl zeiagd zg` zgizt ici lr dnexz zaexrz

.zaexrzd lk z` minkg exq` ote` dfi`a:`xnbd zvxznàlà¤¨
àîéàm` ,xfrl` iax xn` jkäçzôðziagïäî úçà,dpeek `la ¥¨¦§§¨©©¥¤

if`äúBLå òenéc éãk äpîéä ìèBð.x`yd z` ¥¥¤¨§¥¦©§¤
:df oipra sqep oic d`ian `xnbd,àéòLBà éaø øîàúéáçoii ¨©©¦©§¨¨¦

dnezqúBiáç íéMîçå äàîa äáøòúpL äîeøz ìL,oileg ly oii ¤§¨¤¦§¨§¨§¥¨©£¦¦¨¦
äàî eçzôðåzeiag,ïäîlr mb ik ,zexzen egztpy zeiagd lk §¦§§¥¨¥¤

dgztpy itl mda dlha `id ixd dnexz ly ziag mkeza yiy cvd
jkitl ,dzeaiyg dca`eäpîéä ìèBðodn zg` lkndòenéc éãk ¥¥¤¨§¥¦¨

cbpk `edy ,miwlg miyinge d`nn cg` wlg ly xeriya oii -
,odkl opzepe ,miyinge d`na daxrzpy dnexz ly ziagd xeriy

äúBLå.zegeztd zeiagd lk z`øàLezeiagd miyingãò ïéøeñà §¤§¨£¦©
,eçútiLdlha dpi`e ,mkeza dnexzd ziag `ny yegl yiy iptn ¤¦¨§

,zenezq mdy onf lkedéúéà àaeøa àøeqéà ïðéøîà àìoi`e - Ÿ¨§¦©¦¨§¨¦¥
d`n jeza dzid dnexzd ziagy xazqny mixne`e milez ep`
lehil xzen didi dzrne ,mze` ezye egztp xaky zeiagd
dnexzd cbpky xeriyd zxzi itk zenezqd zeiagd miyingn
wleg `irye` axy iptn .x`yd z` zezyle odkl epzile dltpy

dcedi ax lr(`"r lirl)lv` `vnp xeqi`dy milez oi`y xaeqe
.aexd

:dpyna epipy'åë òaøpäå òáBøämigafa eaxrzpy 'eke dtixhde , ¨¥©§©¦§¨
.mixg` zepaxw mdinca `iaie ea`zqiy cr mlek erxi ,mixyk

:`xnbd zl`eyeälek àîìLadpynd dzpny mileqtd lka - ¦§¨¨§
recn oaenòéãé àìoi` ixdy ,daxrzpy dleqtd dndad `id in Ÿ§¦©

.xkip dleqtàäôéøè éàä àljixv dtixh daxrzpy ote`a la` - ¤¨©§¥¨
oiadléîc éëéä,xaecn dna -déì òéãé éàin odkl reci m` - ¥¦¨¥¦§¦©¥

e` ,dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy oebk ,dtixhd znda `id
,xkip dzetixhy gend ly mexwa awp dl yiydéì÷Léìå éúéì- ¥¥§¦§§¥

,daxwda mixzen x`yd eidie zaexrzd on dplhie `eaiyeàì éà¦Ÿ
déì òãé,xkip dzetixh oi`y itl dtixhd `id inok m`òãé àðî ¨©¥§¨¨©
áøòéàc.migafd oia dtixh daxrzpy rcei `ed okidn - §¦¨©

:dpynd z` ayiil zg` zexyt` `xnbd d`ianéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
áàfä úñeøãa õBwä úáe÷ð áøòéàc ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,éàpé©©¨¨§©¨§¦©§§¦¨©§©©¦§©©§¥
,dtixh mpi`y ,uew zngn xyaa wx awp mdl didy zendaay -
daxrzd ,`ixane xfeg awpdy meyn oinen ilra eyrp `l mbe
iptn dtixh `idy eipxtva dxya z` awpe a`f dqxcy dnda

.mdipia lcada oigadl xyt` i`e ,dtxey a`fd qx`y
:dpynd z` x`al zxg` zexyt` `xnbd d`ian,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

zxacn epizpynäìeôða áøòéàc [ïBâk]mixykd migafay - §§¦¨©¦§¨
ewqxzd `ny dtixh wtq `idy bbd on dltpy dnda daxrzp

oileg zkqnae ,dixai`(:`p)mixyr] zrl zrn oiznd m`y ,epipy
ixde dtixh ipniq da oi`y dwica dkixv ,dhgye [zery rax`e
leki epi` mixyk migafa dletp daxrzpyk mewn lkne .dxyk `id
mda oi`y wecale dxfra mlek z` hegyl f`e zrl zrn oizndl
cifna qipkdy `vnpe dtixh `vnzy yyg yi ik ,dtixh ipniq

.dxfrl dtixh
:yiwl yix lr `xnbd dywnd÷cáéì énð äìeôðdletp mb `ld - §¨©¦¦§§¨

lkl mexbpy ici lr ,dtxhp m` dhigyd iptl wecal xyt`
dhiy dpyi ixdy ,jldl zaexrzay zendad(my oileg),zxaeqd

zrn ly dpznd dkixv dpi` `id dilbx lr dcnr dletpd m`y
dtixh dpi`y recia dkld m`e ,dhigyd xg`l dwica wx zrl

:`xnbd zvxzn .dkixv dpi` dwica elit`eøáñ÷yiwl yix ¨¨©
m` s`y ,epizpyn ly `pzd zhiyyäãîòdletpdoiicräëéøö ¨§¨§¦¨

dpzndúòì úòî`id m`e ,,äëìädpznd dkixv dpi`y mbd ¥¥§¥¨§¨
oiicr la` ,dhigy mcewä÷éãa äëéøöm` s` jkle .dhigy xg`l §¦¨§¦¨
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oifge` mipya cenr cr sc ± oey`x wxtzereay

.äùìù àðù éàî:eda lihac iriax `ede.àáåø àëéàã:ilehalàîéà úéòá éàå
.øæòéìà éáøë äì øáñ`"xk xn`c xeq` dxf dcearc `witq wtq xn`c l`eny

z` oda wiqd d`pda oixeq` mivr dpnid lhp (:hn sc) dxf dcear zkqna opzc

vei oyi uzei ycg xepzdzexg`a daxrzp d`pda dxeq` ztd z` ea dt` o

iax d`pda zexeq` zexg`a zexg`e

`nl` glnd mil d`pd jilei xne` xfril`

dceara `witq wtq xfril` 'xl dil zi`

xaq `"l .zexg`a zexg`e ipzwcn dxf

`pvixze 'bl `eaixn xn`c i`w y"x` `"xk

`ni` zira i`e `ede ixz ipzwc dyly i`n

'xk dl xaq ixza ibqiz opixn`wce `wec 'b

mipy mipy `l` `"x xizd `l xn`c xfrl`

mipy edpilwyilc 'c eedlc `pira jkld

:ipira xyi oey`xe mipy'÷á äáøòúðù
.úåéáçody (:ar sc) lirl opixn`e zenezq

:oilha opi`y mixac 'en cg`.ð"øã êéøèöàå
:inp ikd zerah iab lirl xn`cùé äîåøú

.ïéøéúî äì:mipdkl mlek mxkni.úéáç
dlehp `idyk xkip dnewn dlecb

`gkene dzlitp `xkpin jklid dizexagn

edlek xninl iz` `le `ilz dac `zlin

:mil cg`d zlitp `la exyïéà úòáè ìáà
.øëéð äîå÷îiz`e dzlitp `xkpin `le

:dlitp `la `xwirn edpixyinl.äðéàú
:xkip dpexqg mewn oi`e `id dphwäúìéôðë

.äúééìò êëjeza dzlitp zligzy myk

jk el` z` xeq`l jipira zaygp xzidd

dziilr mewn jipira aygi okezn dzlryk

:xizdl.úåîåúñ úåéáç '÷á:zeliha `lc

.ïäî ãçà çúåôlehia dl yi dgztpc oeike

d`nn zg` renic ick dpnid lhep jkld

:'wa daxrzp zg` `dc day zg`eòîâ
.àëä ïðéæç à÷ éúùådligzkl gzetc k"`c

ikid ilha `lc zenezq zeiag l"iwc `d

:dl zgkyn.äçúôð:oiekzn `laéãë
.äòåîãzexeq` x`yde oday (p) 'wn cg`

'wd on zg` lehi opixn` `le egztiy cr

xzen lkd `die dizi` `aexa `xeqi`c

:dligzkl miyngd gztie.òéãé àìoi`

leqtd `ivedle xxal lkeiy xkip oleqt

:mdipian.äéì òéãé éà äôéøè àìàoebk

awip e` dlrnle daekx`d on dilbx ekzgp

:xkip dztixhy gen ly mexw.òãé àðî
:dzid dtixh zaxernd efy `xwirnúáå÷ð

.õå÷äinp mene dxiyke llgl daewp dpi`e

:`ixa xcdc ied `l.áàæä úñåøãdtixh

daewp oia rci `le dtxey qx`dy iptn

:dqexcl.äìåôðcenrl dleki dpi`e bbd on

dzdyy mcew dhgy m`e `id dtixh wtq

mixa` iweqix meyn dtixh zrl zrn

e` d`ix zaewp da `vn `le dwca elit`e

dhgye zrl zrn dzdy m`e zetixh oniq meye dxcyd heg zweqt `le miirn

dze` oiqipkn oi` zetixh wtq da wfgzi`c oeike zetixh ipniq lkn dwica dkixv

:jzgtl `p edaixwd meyn dhgeyl dxfrl.ú÷ãáð äìåôðjlze cenrz m`

zrl zrn dkixv dpi` dcnr zetixh el`a xn`c o`nl `ki`c ixnbl dxiyk

:dwica dkixv dpi` dkld.øáñ÷zrn dkixv ikd elit` dilbx lr dcnr l"x

:dzwica ef oi`y dzhigy xg`l dwica dkixv dkld m` s`e zrläôéøè ãìå
.áø÷é àì:mrh yxtn (.`l sc) dxenz zkqna mixeq`d lk wxtaáàæä úñåøã

.êåùî:cxeie rxew oxetivdy lebr epi`e awpd.äãîòzrn dkixv dpi` dilbx lr

:dkixv dpi` dwica s` dkld m`e `ira dwica la` zrl.áø÷é:`edy in myl

.äëéîñ àéòá àäå:epn rici `le eilraa.àì íéùðà ïáø÷ ìáà:dinza zaexrza xykzn
ïáø÷
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éàålirl xn`c l`eny oey`x oeyla qxhpewa 'it .xfril` 'xk dl xaq `ni` zira

wtq dil zi`c `"xk xn`c l"l oixeq` x`yae oixeq` `witq wtqe dxf dcear wtq

da wiqd d`pda oixeq` mivr dpnid lhp opzc oixeq` dxf dceara `witqxepzd z` o

zexg`a zexg`e zexg`a daxrzp d`pda dxeq` ztd z` ea dt` ovei oyi uzei ycg

xne` `"x d`pda oixeq` olek `witq wtq l"dc

`"xl dil zi` `nl` glnd mil d`pd jilei

dywe oeict iracn dxf dceara `witq wtq

ixq` inp opax `d `"xk dl xaq i`n `cg z"xl

cere xn`w ezewlgne `"x ixac yxtl wgece

l"ldc cere mzd xq` inp oixeqi` x`ya `"xc

dxkfed `ly oeikc mzdc 'ipzn iiez`le opzc

opiqxb `lc yxit lirlc cere `zrny dleka

mixtqd lka aezky cere zexg`a zexg`e mzd

oexg` oeylk d`xpe `"xc `ail` `"xk dl xaq

xn`c `"xk dl xaq y"xc qxhpewa yxity

el jld xeqi`d xnele lwdl xeqi`d z` oilez

lk eaxwi zg` ly oey`xd axw m` xn`c

mipy `l` `"x xizd `l xfrl` x"`e miy`xd

wtq dfy oixeq` `eaixl xeqi` ltp `kd mipy

l"dc 'bl `eaixn ilha `l oc`a ipenixe oey`x

eli`e dizi` `eaixa `xeqi` xn`c `witq wtq

mipy exkniy ick opira drax`e oixzen drax`

cg`d `vnp iyily `ede 'an ltp i`c mipy

zaa olekn zepdile mipyd exkniyk exeqi`a

'x oke lirl ziyixtck xeq`c `hiyt zg`

aixwdl `l olek miy`xd eaxwi xn`c xfril`

oi`c d`xpe mipy mipy `l` xizn zg` zaa

dxf dceara `witq wtqa elit` l`enyk dkld

oey`x wtq elit`e ixeqi`a axk ol `niiwc

l"iwc glnd mil d`pd zkleda ixyc d`xp

elit`e (:hn sc f"r) minlvd lk 'ta `"xk

yiy l`eny epiax xne` did oixeqi` x`yl

:lirl ziyixtck oeict mdláøòéàãclea

`id c"nl elit` .`id xfril` iaxe dtixh

etxhp dclee `id opixn` `l eraxp dclee

mr sxhp epi`e envr ipta zeig el yi xaerc

:m`déàäxn`c `d z"`e .lebr i`de jeyn

wtq `xpey wtq (:bp sc oileg) zetixh el` 'ta

jeyn i`d xxal xyt` `d `ipw xni` `ipw

la` dlrnle a`fd on n"dc l"ie lebr i`de

axri`c ipyil k"` z"`e rici `l `xpeya

mi`lhae miicbae lezg zqexca uewd zaewp

`lc `de zenda lka iiepyl edl `gipc l"ie

a`fd zqexca alkd zqexc axri`c ipyn

:xxal xyt` `nlc

àäåipynck sera iiepyl ivn `l .dkinq ira

gley iab (:gk sc oihib) hbd lk wxta

dkinq ira `de jixtc mid zpicnn ez`hg

ere ixiin migafa `kdc serd z`hga ipynec

inp `kile edpip diicte diirx ipa e`l zeterc

xyrne xekaa xeka oebk epina oin xninl

xn`c (.a sc oikxr) dcedi iaxke yxeia dnwele z"`e miycw lka ixiinc rnync xyrna

dnwele z"`e dzin xg`l oi`a oi`c my`e z`hgc `inec ipzwc xnel yie jneq epi` yxei

sera z"ke (.aq sc migqt) hgyp cinz wxta opixn`ck odizepaxw oiglync `nhe lxra

xekaa z"ke `ed gaf e`l sere 'ek oiglyn `nhe lxr migafd lkc mzd opixn`w `d ixii`

ez`hg gley iab (:gk sc oihib) hbd lk 'ta dyw oke xn`w migafd lk `d xyrne

`la odizepaxw oiglyn `nhe lxr `de `iyew i`n dkinq ira `de jixtc mid zpicnn

`l miiw `edy zwfga aixwdl jixvy xaca wtq oiicr yiy oeik oihibc `idd l"ie dkinq

ok uxzl okzi `l `kd edine dkinq zevn miiwl inp `"`c xg`n xizdl epl did

yie
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ìL àðL éàî.àaeø àkéà ,énð íéðL .àaeø àkéàc ,äL ©§¨§Ÿ¨§¦¨¨§©¦©¦¦¨¨
ìL éàîdì øáñ ,àîéà úéòaéàå .àeäå ézøz ,éðz÷c äL ©§Ÿ¨§¨¨¥©§¥§§¦¨¥¥¨¨©¨

äîeøz ìL úéáç ,Lé÷ì Léø øîà .øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¨©¥¨¦¨¦¤§¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migaf(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyìL àðL éàîäLdpey dna -iax xizdy df ote` ©§¨§Ÿ¨
meyn ,zaexrzd z` oernyàaeø àkéàclhal xzid aex yiy - §¦¨¨

,xeqi`d z``ldénð íéðLmipyl oenix eze` ltpy ote`a mb - §©¦©¦
,zaexrza mipenix dyly eidpemeyn zaexrzd z` xizdl yi

càaeø àkéà.xeqi`d z` lhal xzid aex yiy -:`xnbd zayiin ¦¨¨
ìL éàî,éðz÷c äLl,àeäå ézøzdzid oenixd zlitpy epiidc ©§Ÿ¨§¨¨¥©§¥§

.dyly md mkezl ltpy oenixd mr cgiae mizy jezl
:xg` ote`a l`eny zhiy z` zayiin `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,dxf dceara wx `witq wtq xq`y l`enyøæòéìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¡¦¤¤
ztd daxrzpe dxiy` ivra wqedy xepza dzt`py zty ,xn`y
zxzen zaexrzd ,zexg`a zexg`d eaxrzp aeye zexg`a dxeq`d
mivrdn dpdpy d`pdd ieey cbpk glnd mil zern jilyiy ici lr
ixd .dxeq` zaexrzd lky xaeq `ed s` z`f ilel la` ,mixeq`d

.miakek zceara xeq` `witq wtqy ezhiyy
:zaexrz oipra sqep yecig d`ian `xnbdúéáç ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¦

oiidnezqäîeøz ìLlirl minkg epny mixac dyyn `idy(:ar) ¤§¨
,milha mpi`e zeaiyg mdl yiyúBiáç äàîa äáøòúpLzenezq ¤¦§¨§¨§¥¨¨¦

,xzid lyäìôðåziag,ïlek eøzeä ,çìnä íéì ïäî úçàmeyn §¨§¨©©¥¤§¨©¤©§¨
ïðéøîàcc xnele zelzl epl yiy -Cäziag,ìôð àøeqéàc ìôðc §¨§¦©©§¨©§¦¨¨©

.zexzend zeiagd md epiptl x`ypy dne
:yiwl yixe ongp ax ixaca ycgzd dn zx`an `xnbdéøèöéàåC §¦§§¦

éøèöéàå ïîçð áøcLé÷ì Léøc Cax ly eyecig z` mb jixv - §©©§¨§¦§§¦§¥¨¦
ongp(`"r lirl)yix ly eyecig z` mbe ,dxf dcear zrah iabl

,yiwléléî éðä àðéîà äåä ,ïîçð áøcî éàceliwdy df xac - §¦¦§©©§¨£¨¨¦¨¨¥¦¥
xen` epi` lecbd mil dltpy zraha xeqi`d z` zelzl minkg

zaexrza `l`,íéáëBk úãBáòmeyn,ïéøézî dì ïéàc`l m`e £©¨¦§¥¨©¦¦
,mlerl zaexrzd xq`z dltpy dkizga xeqi`d z` zelzl lwp

ìáàzaexrzaïéøézî dì Léc äîeøzdlek xknzy ici lr £¨§¨§¤¨©¦¦
,mipdklàì`l` ,dltpy ziaga xeqi`d z` zelzl minkg eliwd Ÿ

s`y yiwl yix eprinyd jkl ,mipdkl zaexrzd lk z` xekni
.minkg eliwd dnexz zaexrzaàðéîà äåä Lé÷ì Léøcî éàåwxy §¦¦§¥¨¦£¨¨¦¨

,dltpy ziaga xeqi`d z` zelzl minkg eliwd dnexz zaexrza
meynyúéáçlecb xac `iddúìéôð àøkðéîcon dzlitpy - ¨¦§¦§§¨§¦¨¨

z` da zelzl lwp m`y minkg eyyg `le ,ahid zxkip zaexrzd
ziagd zlitp `la mb zaexrzd z` xizdle lwdl e`eai xeqi`d

,milìáàdaxrzpykúòaèdxf dcear lydúìéôð àøkðéî àìc £¨©©©§Ÿ¦§§¨§¦¨¨
,ohw xac `ide li`edàìoeik ,xeqi`d z` da zelzl minkg eliwd Ÿ

zrahd zlitp `la mb zaexrzd z` xizdl e`eaiy yeygl yiy
,miléëéøöjkitl -ekxvedeprinydl ongp ax ly eyecigl mb §¦¦

.lwdl yi dlitp lkay
dlitp mb xizd yiwl yix m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:zxkip dpi`yLé÷ì Léø øézä àì ,äaø øîàlr zaexrzd z` ¨©©¨Ÿ¦¦¥¨¦
,mil ltpy `ed xeqi`dy dilz iciàlàadúìéôð àøkðéîc úéáç, ¤¨¨¦§¦§§¨§¦¨¨

ìáàdaxrzpykäðéàzly mip`z ryze miryza dnexz ly £¨§¥¨
,lecbd mil zg` dp`z dltpe mlek exq`pe xzidàìdxzed Ÿ

.zxkip dzlitp oi`e `id dphwy itl ,zaexrzd,øîà óñBé áøå§©¥¨©
yiwl yix xizdeléôàzlitpa,äðéàzy meynCk dúìéôðk £¦§¥¨¦§¦¨¨¨

dúéiìòjipira daeyg xzid jezl dnexz ly dp`z zlitpy myk - £¦¨¨
zaexrzd on dp`zd ziilr aygz jk ,zaexrzd lk z` xeq`l

.dlek z` xizdl
:zaexrz oipra sqep oic d`ian `xnbdúéáç ,øæòìà éaø øîàoii ¨©©¦¤§¨¨¨¦

dnezqz ìLúBiáç äàîa äìôðL äîeø,xzid ly zenezq oii ¤§¨¤¨§¨§¥¨¨¦
,zaexrzd lk dxq`peçúBtziagïäî úçàik ,dzezyl i`yxe ¥©©©¥¤

dlhazpe dzeaiyg dca` dgztpy oeik ,dnexz `idy cvd lr mb
,zexzend zeiagd d`nadòenéc éãk äpîéä ìèBðåon lhepe - §¥¥¤¨§¥¦¨

xeriy cbpk `edy ,miwlg d`nn cg` wlg ly xeriya oii ziagd
,odkl epzepe ,d`na daxrzpy dnexz ly ziagdäúBLåz` dpnn §¤

.x`yd

:jk lr dywn `xnbdàzòîL àäì dì øîà÷å éîéc áø áéúé- ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨§©§¨
.xfrl` iax ly drenyd z`,ïîçð áø déì øîàjixaclòîb ¨©¥©©§¨¨©

àëä àðéæç à÷ éúLålka zezyle renbl xzid yiy mi`ex ep` - §¨¥¨¨¥¨¨¨
ok m`e ,dligzkl zeiagd zg` zgizt ici lr dnexz zaexrz

.zaexrzd lk z` minkg exq` ote` dfi`a:`xnbd zvxznàlà¤¨
àîéàm` ,xfrl` iax xn` jkäçzôðziagïäî úçà,dpeek `la ¥¨¦§§¨©©¥¤

if`äúBLå òenéc éãk äpîéä ìèBð.x`yd z` ¥¥¤¨§¥¦©§¤
:df oipra sqep oic d`ian `xnbd,àéòLBà éaø øîàúéáçoii ¨©©¦©§¨¨¦

dnezqúBiáç íéMîçå äàîa äáøòúpL äîeøz ìL,oileg ly oii ¤§¨¤¦§¨§¨§¥¨©£¦¦¨¦
äàî eçzôðåzeiag,ïäîlr mb ik ,zexzen egztpy zeiagd lk §¦§§¥¨¥¤

dgztpy itl mda dlha `id ixd dnexz ly ziag mkeza yiy cvd
jkitl ,dzeaiyg dca`eäpîéä ìèBðodn zg` lkndòenéc éãk ¥¥¤¨§¥¦¨

cbpk `edy ,miwlg miyinge d`nn cg` wlg ly xeriya oii -
,odkl opzepe ,miyinge d`na daxrzpy dnexz ly ziagd xeriy

äúBLå.zegeztd zeiagd lk z`øàLezeiagd miyingãò ïéøeñà §¤§¨£¦©
,eçútiLdlha dpi`e ,mkeza dnexzd ziag `ny yegl yiy iptn ¤¦¨§

,zenezq mdy onf lkedéúéà àaeøa àøeqéà ïðéøîà àìoi`e - Ÿ¨§¦©¦¨§¨¦¥
d`n jeza dzid dnexzd ziagy xazqny mixne`e milez ep`
lehil xzen didi dzrne ,mze` ezye egztp xaky zeiagd
dnexzd cbpky xeriyd zxzi itk zenezqd zeiagd miyingn
wleg `irye` axy iptn .x`yd z` zezyle odkl epzile dltpy

dcedi ax lr(`"r lirl)lv` `vnp xeqi`dy milez oi`y xaeqe
.aexd

:dpyna epipy'åë òaøpäå òáBøämigafa eaxrzpy 'eke dtixhde , ¨¥©§©¦§¨
.mixg` zepaxw mdinca `iaie ea`zqiy cr mlek erxi ,mixyk

:`xnbd zl`eyeälek àîìLadpynd dzpny mileqtd lka - ¦§¨¨§
recn oaenòéãé àìoi` ixdy ,daxrzpy dleqtd dndad `id in Ÿ§¦©

.xkip dleqtàäôéøè éàä àljixv dtixh daxrzpy ote`a la` - ¤¨©§¥¨
oiadléîc éëéä,xaecn dna -déì òéãé éàin odkl reci m` - ¥¦¨¥¦§¦©¥

e` ,dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy oebk ,dtixhd znda `id
,xkip dzetixhy gend ly mexwa awp dl yiydéì÷Léìå éúéì- ¥¥§¦§§¥

,daxwda mixzen x`yd eidie zaexrzd on dplhie `eaiyeàì éà¦Ÿ
déì òãé,xkip dzetixh oi`y itl dtixhd `id inok m`òãé àðî ¨©¥§¨¨©
áøòéàc.migafd oia dtixh daxrzpy rcei `ed okidn - §¦¨©

:dpynd z` ayiil zg` zexyt` `xnbd d`ianéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
áàfä úñeøãa õBwä úáe÷ð áøòéàc ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,éàpé©©¨¨§©¨§¦©§§¦¨©§©©¦§©©§¥
,dtixh mpi`y ,uew zngn xyaa wx awp mdl didy zendaay -
daxrzd ,`ixane xfeg awpdy meyn oinen ilra eyrp `l mbe
iptn dtixh `idy eipxtva dxya z` awpe a`f dqxcy dnda

.mdipia lcada oigadl xyt` i`e ,dtxey a`fd qx`y
:dpynd z` x`al zxg` zexyt` `xnbd d`ian,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

zxacn epizpynäìeôða áøòéàc [ïBâk]mixykd migafay - §§¦¨©¦§¨
ewqxzd `ny dtixh wtq `idy bbd on dltpy dnda daxrzp

oileg zkqnae ,dixai`(:`p)mixyr] zrl zrn oiznd m`y ,epipy
ixde dtixh ipniq da oi`y dwica dkixv ,dhgye [zery rax`e
leki epi` mixyk migafa dletp daxrzpyk mewn lkne .dxyk `id
mda oi`y wecale dxfra mlek z` hegyl f`e zrl zrn oizndl
cifna qipkdy `vnpe dtixh `vnzy yyg yi ik ,dtixh ipniq

.dxfrl dtixh
:yiwl yix lr `xnbd dywnd÷cáéì énð äìeôðdletp mb `ld - §¨©¦¦§§¨

lkl mexbpy ici lr ,dtxhp m` dhigyd iptl wecal xyt`
dhiy dpyi ixdy ,jldl zaexrzay zendad(my oileg),zxaeqd

zrn ly dpznd dkixv dpi` `id dilbx lr dcnr dletpd m`y
dtixh dpi`y recia dkld m`e ,dhigyd xg`l dwica wx zrl

:`xnbd zvxzn .dkixv dpi` dwica elit`eøáñ÷yiwl yix ¨¨©
m` s`y ,epizpyn ly `pzd zhiyyäãîòdletpdoiicräëéøö ¨§¨§¦¨

dpzndúòì úòî`id m`e ,,äëìädpznd dkixv dpi`y mbd ¥¥§¥¨§¨
oiicr la` ,dhigy mcewä÷éãa äëéøöm` s` jkle .dhigy xg`l §¦¨§¦¨
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`oifgeקלב mipy` cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

.'åë áøòúðù ãéçé ïáø÷:oaxw opiqxb edleka.øåáéö ïáø÷á ãéçé ïáø÷xiry oebk

opiqxb ikd :dlera dler e` milbxd xirya `iyp.àöé ãçà ìëî äðúî ïúð íàå
dpzna opzpy oevigd gafnd lr oipzipd lk (:el sc lirl) i`ny zia wxta oxn`ck

:xtik zg`.úåðúî òáøà:xn`w rax` ody zepzn mizy.à"ãárax` opirac

:dligzkl cg` lkn zepznåáøòúð ìáà
.ïéèåçù'c ozep cg` qeka mnc llapy

mdipyn o`k yi ixdy cgi mlekn zepzn

:dlia yi xaqw.éøáâá ãéçé óàirac b"r`e

oi`y diaze`l ivn `l xeaivcne dkinq

`kde 'einiptd ze`hga `l` xeaiva dkinq

:zepzn rax` ipzwcn ixiinw `l zeinipta

.àéä àúöøúî àä àøáñúå`wec oiig i`de

ipzw `d i`w dkinq mcew eaxrzp`e `ed

dligzkl cg` lkn 'c ira `l oihegy la`

oebk `irac dl zgkyn inp oihegyae

ly edfi` reci oi`e zeqeka zeqek eaxrzpy

qeka mincd ellap `le df ly edfi`e df

:cg`.àìàxn`w ikde `wec e`l oiig i`d

cg` lkn zepzn rax` jixvc `"ca

:dligzkl.ïéèåçù åáøòúðùeka zeqekzeq

:i`w dicegl cg lkc oiig oirk epiidcìáà
.ììåááozep cg` qek jezl mincd ipy

iaeze`l `kil `zyde olekl zepzn rax`

eaxrzp dkinqe dhigy xg`l `dc dkinq

:lkd ixacl evxi `l dkinq mcew la`éáø
.øæòéìàdl opiziine i`w z`hg in iabl

z`hg in ly zigelv (.t sc) oiwxita onwl

`edy lk mixg` min okezl ltpy oiycwend

iax ixacl iax xn`we dizlin yxtn onwle ze`fd izy dfi xne` xfril` iax

dlia yic inp idp xeriy dkixv i`c `xabc `ab` xeriy dkixv dpi` d`fd xfril`

dpey`xay dn oitxhvne mixykd mind on d`fd llka yi i`cec dlr opiknqe

:`xeriy `ilnc xnii in dipyay dne
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`peeb i`d ikc dkinq `la zeyrl oi` dirxa dpwz el yiy oeik inp `kdc xnel yie

`kixv `l `zyde dirxa dpwz dil zi`c meyn my` iab (.er sc) onwl inp opibltn

`ed ep`iaiy dkinq zevn miiwl xyt`c oeik inp mzdc ziyixtc `nrhl oihibc `idda

dyng (:gt sc) dy`d wxt migqtc `iddn dyw edine dkinq `la zeyrl el oi` envr

cg`a zlai `vnpe] odigqt [zexer] eaxrpzy

eidy t"r` ipy gqt zeyrln oixehtc [odn

dkinq eyri `le gqtd xzena `iadl oileki

dkinq ira `l gqtc meyn oixeht ikd elit`

m` `ki` `citw i`ne dkinq ira gqtd xzene

oiglyn `nhe lxr `d dkinq eyri `l

`ed xeht `nyc wtq `edy oeik l"ie odizepaxw

i`c oeik dpwz minkg el eyr `l gqt zeyrln

edin dkinq zevn xeari `l m` owzl xyt`

dhigy mc 'ta zezixka opzc `dn y"n dniz

`nl` zg` z`hg oi`ian mdipye (.bk sc)

envr z` xehtil ick dkinq `la oaxw iziin

oaxw oi`iany (.fp sc) mixifp ipy 't xifpae

oaxw `iaiy minkg epwizy t"r`c l"ie i`pza

xg` oaxw n"n xehtl ick dkinq `la wtqn

`l gqtd xzen oebk i`ce dkinq aiiegn `edy

xehtl ick dkinq `la e`iadl minkg el exizd

milwy zkqna opzc `de xn`z m`e envr z`

cw) ycwn yi`d wxta dl iziine(.dp sc oiye

mixkf xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy dnda

dkinq ira `d mzde minly igaf zeawp zeler

`lc jenql oilekie milrad me`vnyk z"ke

mipkynn eid dpey`xa mzd `ipzc ikd rnyn

mzd ip`yc xnel yie 'ek dikqp `iadl di`ven

dkinq `la aixwdl aehe dkinq `la eaxwiy `l` zepaxw oze`l zxg` dpwz mdl oi`c

`d opixn` `le jneq epi`y t"r` eia` oaxw aixwny yxeia l"i oke ezeni xn`py dnn

oerh my` eze`e enr ebele eny` `ian xgnl (:er sc) onwl opixn`c `d z"`e dkinq ira

my` zkinq c"nl dxenb dkinqa `le ci ztwda epiid oigxk lr dkinq `idde dkinq

gkenck ixii` `xabae dkinq ira `d dkinq `la ciar ikide `ziixe`c e`l rxevn

xqg `edyk `le mly `edyk minly aizkc meyn eizepaxw glyn epi` la`c (:eh sc) ohw crenc b"t xn`c `de `iddc dlr mzd inp xn`wck ip`y `xab ipewzc l"ie `ztqeza

eid micepn xacna l`xyi eidy mipy oze` lk y"z xn`wc `de eizepaxw glyiy edn dcepn mzd irac `d oke miyp oaxwa e` sera `nwe`l `ki` glyn did `xw e`l i` la`

cg`c dacpl dyy iab `xnba xn`we lbre xt `ian izyxit dn rcei ipi`e xwa oa izyxit (.fw sc) zegpnc `xza wxta opzc `d xn`z m`e mei lkay oicinz epiid mdizepaxw eglye

(:aq sc zegpn) dvn ze`a zegpnd lkc `iddn dyw edine dkinq ira `le xeaiv zacp `idy ixii` gafnl uiwa mzdc l"ie dkinq ira `d ikd ciar ikide lbrl [cg`e] xtl mdn

dy`de `yix dil `pz `dc dnwe`l `kil miyp oaxwae minlya ixii`c rnyn sipn ipzwcne dkinq ira `de ikd ciar ikide eci lr sipn odk mid zpicnn eizepaxw gleyd xn`c

epi` `nyc xg` cepcp oiicr yiy meyn `l` dkinqd lr eyg `ly itl izyxity oey`x mrh itl mpi` iziywdy zeiyew jpde `nhe lxr oaxwa dcinrdl wgece dci lr sipn odk

zeyrl el oi` dkinq zevn miiwle xacd owzl lekiy `kid lkc izyxity oexg` mrh itl la` `l zepaxw x`ya la` `lf` dzinl dilra ezn m`c z`hga `l` jiiy `l dfe miiw

yie ipzw ez`hg gleyd (.gk sc) oihiba oke ziyixtck ipzw z`hgc `inecc meyn yxeia ipyn `lc `kde jneq epi` yxei xn`c dcedi iaxk yxeia ixii`c l"ie dyw dkinq `la

zngn eig` ezny lxr oebk ixii` dpwz mdl oi`y mze`ac xnel d`xpe dkinq eyrie xdhi xy` cr `nhle leniy cr lxrl xyt` `d mdizepaxw oiglyn y"n `nhe lxr denzl

lz oz`etx oi`c rxevne af oebk `nhe oipr meya elenl `"`c dlinidp z"`e xg`z laa mdilr xaer didy (oebk) dbibge di`x zler oebk onf mdl reawd oaxwa inp i` onvra die

wtq mrhn jenql oileki oi`c inp ipd lkc xifpce zezixkce milwyc `idda oke ea zakrn dlia dlial ie`x epi`y lk `nip jenql oileki oi`y `nhe lxr n"n `akrn `l dkinqc

ziniptd xvgd l` ycwd l` e`ea meiae (.fh sc) ohw crenc b"ta opixn`c `dn ol `wtpc l"ie mixekia iab (:`t a"a) dpitqd z` xkend 'ta ogky`ck dlial oie`x oi` xity aiyg

d`ial ie`x epi`y onfa daxwdl ie`x d`ial ie`xy onfa aixwi e`eaa oerny iax mzd yixce cearl dligz `ay drya `ian odkdy dti`d zixiyr ef ez`hg aixwi ycewa zxyl

dkinq era `lc ipda epiid zepaxw x`y glync `d `nlcc dfn di`x jk lk oi` edin glyn zepaxw x`y la` dti`d zixiyr `wec rnyn rxevne zn `nh oebk daxwdl ie`x epi`

`nh (:c sc) dbibgc w"ta opihrnncn wcwcl yi cere ixii` oaxw z`adac eizepaxw glyn `nhc dpin rny erbpn `le eaefn k"za opiyxcc `dn wcwcl yie dti`d zixiyrc `inec

xa `nhc (.al sc lirl) oileqtd lk 'ta c"nl edine dkinql ie`xa dkinq oiprl opiyiig `le glyn zepaxw x`yc n"y d`ada epyi d`iaa epyiy lk dny mz`ade aizkcn di`xn

zvwna d`ia dil zi`c o`nlc l"i `nye dlial ie`x epi`c mrhn zakrn dkinq `dz `ly jenql xyt` `lc `kid i`xw ipdn wcinl ivn `l jinqe dici liirnc xyt`c dkinq

skiz i` dyw izk` edin d`ia dny zvwna d`ia xaq `w eaexe ey`x opira `lc l"qc o`ne oetv wgxnc dil zi` inp i` qipkn `ed eaexe ey`x jneqd lk xaq `w d`ia dny `l

:`ziixe`c dhigy dkinql skizc opiwqn (.bl my) oileqtd lk wxtac xnel yie i`xa` jenql dleki k"` `ziixe`c e`l dhigy dkinql

íàåipzw `dc zepzn izy z`hgae ixn`c (:el sc lirl) i`ny ziak `iz`c xnel oi`e ibq dfn zg`e dfn zg`ac dnize mipy dfne mipy dfn qxhpewa yxit .`vi olekn rax` ozp

epiidc `vi zepzn 'c ozp xn`w ikdle zeqek rax` `zyd `ki`e xeaiv ly mipye cigi ly mipy ze`hg rax` lk lr i`wc xnel yie `vi olekn zg` dpzn ozp m`e `tiq

` lkn zg` dpzn:zg`e zg
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ïaø÷å ,ãéçé ïaø÷a áøòúpL ãéçé ïaø÷ ,ééaà déáéúéà¥¦¥©©¥¨§©¨¦¤¦§¨¥§¨§©¨¦§¨§©
øeaéö ïaø÷å ãéçé ïaø÷å ,øeaéö ïaø÷a áøòúpL øeaéö¦¤¦§¨¥§¨§©¦§¨§©¨¦§¨§©¦
.ãçàå ãçà ìkî úBðzî òaøà ïúBð ,äæa äæ eáøòúpL¤¦§¨§¤¨¤¥©§©©¨¦¨¤¨§¤¨
,ïlekî òaøà ïúð íàå .àöé ,ãçà ìkî äðzî ïúð íàå§¦¨©©¨¨¦¨¤¨¨¨§¦¨©©§©¦¨
eáøòúð ìáà .ïéiç eáøòúpL ,íéøeîà íéøác äna .àöé̈¨©¤§¨¦£¦¤¦§¨§©¦£¨¦§¨§
úçà äðzî ïúð íàå .ïlekî úBðzî òaøà ïúBð ,ïéèeçL§¦¥©§©©¨¦¨§¦¨©©¨¨©©
éãk da Lé íà ,äðznä úà ïéàBø ,øîBà éaø .àöé ,ïlekî¦¨¨¨©¦¥¦¤©©¨¨¦¤¨§¥
àéîec ãéçé ,éðz÷ .äìeñt ,åàì íàå .äøLk ,äæì éãëe äæì̈¤§¥¨¤§¥¨§¦¨§¨¨¨¥¨¦§¨
,àáø øîà .éøáb ãéçé óà ,éøáb øeaév äî .øeaéöc§¦©¦©§¥©¨¦©§¥¨©¨¨
,íéøeîà íéøác äna' éðz÷c ,àéä àzöøúî àä .àøañúå§¦§§¨¨§¨©§¨¦§¨¨¥©¤§¨¦£¦
,íéiç él äî .'àì ,ïéèeçL eáøòúð ìáà .ïéiç eáøòúpLk§¤¦§¨§©¦£¨¦§¨§§¦Ÿ©¦©¦

íéøác äna ,øîà÷ éëä àlà .ïéèeçL él äî,íéøeîà ©¦§¦¤¨¨¦¨¨©©¤§¨¦£¦
ïúBð ,ììBáa ìáà .úBñBëa ,íéiç ïéòk ïéèeçL eáøòúpL¤¦§¨§§¦§¥©¦§£¨§¥¥
.àöé ,ïleëì úçà äðzî ïúð íàå .ïleëì úBðzî òaøà©§©©¨§¨§¦¨©©¨¨©©§¨¨¨
éãëe äæì éãk da Lé íà ,äðznä úà ïéàBø ,øîBà éaø©¦¥¦¤©©¨¨¦¤¨§¥¨¤§¥
,éaøì déì úéà éîe .äìeñt ,åàì íàå .äøLk ,äæì̈¤§¥¨§¦¨§¨¦¦¥§©¦
,øæòéìà éaø éøáãì ,éaø øîà ,àéðz àäå .àøáñ éàä©§¨¨§¨©§¨¨©©¦§¦§¥©¦¡¦¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc migaf(ipy meil)

:sqei ax ixaca weicd lr dywn iia`déáéúéà,ééaàepipy `ld ¥¦¥©©¥
,`ziixaaïaø÷z`hgãéçéoae`x lyïaø÷a áøòúpLz`hgãéçé ¨§©¨¦¤¦§¨¥§¨§©¨¦

,oerny lyåokïaø÷ly z`hgïaø÷a áøòúpL øeaéöly z`hg §¨§©¦¤¦§¨¥§¨§©
,øeaéö,dpyd y`x xirya yceg y`x xiry axrzpy oebkåok ¦§
ïaø÷ly z`hgãéçéïaø÷åly z`hgeáøòúpL øeaéö,äæa äæ ¨§©¨¦§¨§©¦¤¦§¨§¤¨¤

,milbxd iler xirya `iyp xiry axrzpy oebkohgeyeïúBðoncn ¥
úBðzî òaøàgafnd zepxw rax` lr mc zewixf rax` ±ãçà ìkî ©§©©¨¦¨¤¨

ãçàå.oaxwe oaxw lkn ±äðzî ïúð íàåzg`ãçà ìkîcg`e §¤¨§¦¨©©¨¨¦¨¤¨
,àöélld zia zhiyk(:el lirl)dpzna dpzpy z`hg s`y mixaeqd ¨¨

.carica xtik zg`òaøà ïúð íàåzepzn,ïlekîdpzn ozp ,epiidc §¦¨©©§©¦¨
[oxwd iciv izyl dletk `idy zg` oxwa dpzn] mizy `idy zg`
epzip lkd jqay jk ,df oaxwn mizy `idy zg` dpzne ,df oaxwn

rax` ody zepzn izy.àöé,`ziixad zx`aníéøeîà íéøác äna ¨¨©¤§¨¦£¦
,oaxwe oaxw lkn zepzn rax` zzl dligzkl jixvykeáøòúpL¤¦§¨§

ocera zepaxwdïéiçlekiy ,micxtp zeqeka odinc z` laiwe ohgye ©¦
,zepzn rax` qeke qek lkn ozileáøòúð ìáàodyk zepaxwd £¨¦§¨§

ïéèeçL,cg` qeka mnc llapeúBðzî òaøà ïúBðzg` mrtïlekî §¦¥©§©©¨¦¨
`edy oeike ,cg` qeka milela mdinc ixdy ,cgi zepaxwd ipyn ±
lkn dtihe dtih lka yie dti llapy milez ep`y] 'dlia yi' xaeq
oaxw lkn ozep ,zg` mrta zepznd z` ozepyky `vnp [mipind

.oaxweúçà äðzî ïúð íàåcalaïlekîqekay mcd on ±,àöé §¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨
.carica xtik zg` dpznay lirl lld zia zhiyk,øîBà éaø©¦¥

úà ïéàBøzenkädze`a dpzipy mcLé íà ,äðzndaxeriy ¦¤©©¨¨¦¤¨
dpizpäæì éãëe äæì éãk,zepaxwd on cg` lkl dwitqny ± §¥¨¤§¥¨¤

dpizpdäøLk,da extkzpeåàì íàåmc zenk da oi` m`e ± §¥¨§¦¨
zepaxwd ipyl zwtqnddpizpdäìeñt.da extkzp `le §¨

`ziixa dze`ay dfn :`xnbd zwiicnéðz÷ly zaexrz oic mb ¨¨¥
oecipdy rnyn ,xeaiv zepaxw ly zaexrz oic mbe ,cigi zepaxw

oaxwadãéçéepidc àéîecoaxwéøáb øeaév äî ,øeaéömyk ± ¨¦§¨§¦©¦©§¥
oaxwayxaecn xeaivly zepaxwamiyp ly `le miyp`óà ,©
oaxwaãéçély zepaxwa xaecnéøábaeig mdl yiy] miyp` ± ¨¦©§¥
[dkinqlkn zepzn ozepe ohgeyy `ziixaa epipy ok it lr s`e ,

zkinq dzid `ly mbd ,ozaeg ici milrad mi`veie oaxwe oaxw
epizpyny ,xn`y sqei ax lr dyw ok m`e .zepaxwd lr milra
la` ,dkinq miperh mpi`y miyp ly zepaxwa gxkda zxacn
,zaexrzl dpwz oi` dkinq miperhy miyp` ly zepaxw eaxrzpyk

.zakrn dpi` dkinqdy gken `ziixadne
:sqei ax ixac z` ayiin `axàáø øîà,iia`làä àøañúå ¨©¨¨§¦§§¨¨

àéä àzöøúîdna ,dzehytk zpaen `ziixady xeaq dz` ike ± §¨©§¨¦

éðz÷czepzn rax` ozil dligzkl jixvy oicd iabl dazky - §¨¨¥
,cg` lkneáøòúpLk íéøeîà íéøác äna'eáøòúð ìáà ïéiç ©¤§¨¦£¦§¤¦§¨§©¦£¨¦§¨§

,'àì ïéèeçLmiig ocera eaxrzpa s`y dpnn giken dz` jkle §¦Ÿ
,dixac lr zeywdl yi ixd ,maixwdl xyt` dkinq `laél äî©¦

,ïéèeçL él äî íéiçdligzkl ozil yi miig eaxrzpay myk ixd ©¦©¦§¦
ozil aiigziy ote` yi oihegy eaxrzpa mb cg` lkn zepzn rax`
qeka mincd lk eaxrzp `ly oebk ,oaxwe oaxw lkn zepzn rax`
dfi` rcei epi`e eaxrzp zeqekde cxtp qeka ozip mc lk `l` cg`
ozil el yi dligzkl f`y ,oernyl jiiy dfi`e oae`xl jiiy qek
.mihegyl miig oia ewlig recne ,zepzn rax` cg`e cg` lkn
`weecy dheytk zyxtzn `ziixad oi`y yxtl yi gxkdae

,miign zepaxwd eaxrzpøîà÷ éëä àlà,dzpeek idef ±äna ¤¨¨¦¨¨©©¤
íéøeîà íéøác,oaxwe oaxw lkn zepzn rax` ozil jixvy §¨¦£¦

keáøòúpLodyk zepaxwdïéòk ïéèeçLzaexrzíéiçcg` lky ¤¦§¨§§¦§¥©¦
,envr ipta cneronc zpizpe ozhigy xg`l eaxrzpy epiidc

,úBñBëaqek dfi` rcei epi`y `l` envr ipta cner qeke qek lky §
,exiagl jiiy qek dfi`e el jiiyììBáa ìáàeaxrzp m` la` ± £¨§¥

,cg` qeka zepaxwd izy ly mincd ellapy oihegyòaøà ïúBð¥©§©
úBðzîzg` mrt,ïleëìoaxw lkn ozpy `vnpe dlia yiy itl ©¨§¨
,oaxweúçà äðzî ïúð íàåcala.àöé ïleëìgxkdae xg`ne §¦¨©©¨¨©©§¨¨¨

,ynn miign zepaxwd eaxrzpyk `weeca zxacn dpi` `ziixad
di`x dpnn oi` ,dhigye dkinq xg`l eaxrzpyk `l`

.zaexrzl dpwz yiy dkinq miperhd zepaxw eaxrzpyky
:lirl zxkfpd `ziixaa epipy .iax zhiya dpc `xnbd,øîBà éaø©¦¥

úà ïéàBøzenk,äðznäLé íàdaxeriydpizpéãëe äæì éãk ¦¤©©¨¨¦¤¨§¥¨¤§¥
äæìdwixfd ,zepaxwd izyl witqnd ±,äøLkåàì íàådwixfd ¨¤§¥¨§¦¨

.äìeñt§¨
:`xnbd dywndéì úéà éîeàøáñ éàä éaøìxaeq iax ike ±yiy ¦¦¥§©¦©§¨¨

,mcd zwixfl xeriyàéðz àäåoldl `ziixaa epipy ixd(.t)oipra §¨©§¨
,z`hg inn mi`nhd lr d`fd,éaø øîàøæòéìà éaø éøáãì ¨©©¦§¦§¥©¦¡¦¤¤
dxt zkqna opax lr wlgpy(`"n h"t)in da eidy zigelv iabl

opax zrcly ,oiycewn mpi`y min hrn mkezl eltpe miyecw z`hg
yiy meyn ,zn `nh lr d`fdl xzei miie`x mpi`e elqtp mind lk
yie li`ede ,ixnbl miaxern mileqtde mixykd mindy aygpe dlia
dfd `l `ny yegl yi ,`nhd lr zefdl mikixvy minl xeriy
meyn ,lirei `l minrt izy dfi m` mbe ,mixykd mind on xeriyk
izy mind on dfi xfril` iax zrcl mle` .zetxhvn ze`fdd oi`y

xaq xfril` iaxy iax x`iae .xdhie `nhd lr ze`fd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc migaf(oey`x meil)

`vnpe dtixh `vnz `id dwicaa `ny ,dhgeyl xyt` i` jlz
.dxfra dtixh eqipkdy

:dpynd z` ayiil zexyt` cer `xnbd d`ian,øîà äéîøé éaø©¦¦§§¨¨©
zxacn epizpynäôéøè ãìåa áéøòéàc ïBâkmixykd migafay - §§¦¨¥¦§©§¥¨

,xkip dleqt oi` jkle ,dtixh zndan dclepy dnda daxrzp
åzhiya epizpynøîàc ,àéä øæòéìà éaødxenz zkqna(:l)ãìå §©¦¡¦¤¤¦§¨©§©

,çaæî éaâì áø÷é àì äôéøèmixykd migafa axrzp df cley oeike §¥¨Ÿ¦§©§©¥¦§¥©
men mda letiy cr mlek erxi ,xkip epi`e.

eze`a dpynd z` mi`xen`d ecinrd `l recn zx`an `xnbd
:ote`eälekdinxi iaxe yiwl yix epiidc -,éøîà àì éàpé éaøk §§©¦©©Ÿ¨§¦

oigadly exaq mdy meynáàfä úñeøãì õBwä úáe÷ð ïéaòãéî ¥§©©¦§©©§¥¥©
òéãé[reci xacd-],céàäa`fd e` ix`d awpy -éLîCjynp - §¦©©¨¦

,epxetiv gkn cxeieéàäåuewd awp eli`e -,ìéâòoigadl ozip lwae §©¨¦
dinxi iaxe i`pi iaxy mrhde .mdipiay lcadaàì Lé÷ì Léøk§¥¨¦Ÿ

,éøîàc meynéøáñ÷dletpyyäëéøö dðéà äãîòdpzndúòî ¨§¦¨¨§¦¨§¨¥¨§¦¨¥¥
,úòì`id m`eäëìäcin dhgeyl xyt`eä÷éãa äëéøö dðéà §¥¨§¨¥¨§¦¨§¦¨

yiwl yixe i`pi iaxy mrhde .dhigy xg`éøîà àì äéîøé éaøk, §©¦¦§§¨Ÿ¨§¦
meyncéî÷Bî àì øæòéìà éaøkdpynd z` cinrdl evx `l md - §©¦¡¦¤¤Ÿ§¦

`edy meyn ,dtixhk epic dtixh cley xaeqd xfril` iax zhiyk
.icigi `pz

:dpyna epipyeaxrzp m`íéLã÷oae`x lyíéLã÷a,oerny ly ¨¨¦§¨¨¦
,'åë Bðéîa ïéî.eilra `edy in myl axwi oaxw lk ¦§¦
:`xnbd dywnàäåoaxw,äëéîñ éòamdici z` milrad eknqiy §¨¨¥§¦¨

.dkinq zevn miiwzz j`id oaxwd lra in reci `ly oeike ,eilr
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàzxacn epizpynazaexrzly ¨©©¥§

íéLð ïaø÷minkg eyxcy enk ,dkinq oerh epi`y(:ev oiaexir) ¨§©¨¦
weqtdn(c ,a ` `xwie)l`xyi ipa ,'jnqe 'ebe l`xyi ipa l` xac'

.zekneq l`xyi zepa oi`e mikneq
zxacn epizpyny xnel sqei ax jxvedy dfn :`xnbd zwiicn

rnyn ,eaxrzpy miyp zepaxwaíéLðà ïaø÷a ìáàeaxrzpyàì £¨§¨§©£¨¦Ÿ
erxi `l` ,dkinq zevn mda miiwl jiiy `le li`ed ,daxwd zkiiy

.ea`zqiy cr zendad
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 המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב



קלג oifge` mipy` cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

.'åë áøòúðù ãéçé ïáø÷:oaxw opiqxb edleka.øåáéö ïáø÷á ãéçé ïáø÷xiry oebk

opiqxb ikd :dlera dler e` milbxd xirya `iyp.àöé ãçà ìëî äðúî ïúð íàå
dpzna opzpy oevigd gafnd lr oipzipd lk (:el sc lirl) i`ny zia wxta oxn`ck

:xtik zg`.úåðúî òáøà:xn`w rax` ody zepzn mizy.à"ãárax` opirac

:dligzkl cg` lkn zepznåáøòúð ìáà
.ïéèåçù'c ozep cg` qeka mnc llapy

mdipyn o`k yi ixdy cgi mlekn zepzn

:dlia yi xaqw.éøáâá ãéçé óàirac b"r`e

oi`y diaze`l ivn `l xeaivcne dkinq

`kde 'einiptd ze`hga `l` xeaiva dkinq

:zepzn rax` ipzwcn ixiinw `l zeinipta

.àéä àúöøúî àä àøáñúå`wec oiig i`de

ipzw `d i`w dkinq mcew eaxrzp`e `ed

dligzkl cg` lkn 'c ira `l oihegy la`

oebk `irac dl zgkyn inp oihegyae

ly edfi` reci oi`e zeqeka zeqek eaxrzpy

qeka mincd ellap `le df ly edfi`e df

:cg`.àìàxn`w ikde `wec e`l oiig i`d

cg` lkn zepzn rax` jixvc `"ca

:dligzkl.ïéèåçù åáøòúðùeka zeqekzeq

:i`w dicegl cg lkc oiig oirk epiidcìáà
.ììåááozep cg` qek jezl mincd ipy

iaeze`l `kil `zyde olekl zepzn rax`

eaxrzp dkinqe dhigy xg`l `dc dkinq

:lkd ixacl evxi `l dkinq mcew la`éáø
.øæòéìàdl opiziine i`w z`hg in iabl

z`hg in ly zigelv (.t sc) oiwxita onwl

`edy lk mixg` min okezl ltpy oiycwend

iax ixacl iax xn`we dizlin yxtn onwle ze`fd izy dfi xne` xfril` iax

dlia yic inp idp xeriy dkixv i`c `xabc `ab` xeriy dkixv dpi` d`fd xfril`

dpey`xay dn oitxhvne mixykd mind on d`fd llka yi i`cec dlr opiknqe

:`xeriy `ilnc xnii in dipyay dne
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`peeb i`d ikc dkinq `la zeyrl oi` dirxa dpwz el yiy oeik inp `kdc xnel yie

`kixv `l `zyde dirxa dpwz dil zi`c meyn my` iab (.er sc) onwl inp opibltn

`ed ep`iaiy dkinq zevn miiwl xyt`c oeik inp mzdc ziyixtc `nrhl oihibc `idda

dyng (:gt sc) dy`d wxt migqtc `iddn dyw edine dkinq `la zeyrl el oi` envr

cg`a zlai `vnpe] odigqt [zexer] eaxrpzy

eidy t"r` ipy gqt zeyrln oixehtc [odn

dkinq eyri `le gqtd xzena `iadl oileki

dkinq ira `l gqtc meyn oixeht ikd elit`

m` `ki` `citw i`ne dkinq ira gqtd xzene

oiglyn `nhe lxr `d dkinq eyri `l

`ed xeht `nyc wtq `edy oeik l"ie odizepaxw

i`c oeik dpwz minkg el eyr `l gqt zeyrln

edin dkinq zevn xeari `l m` owzl xyt`

dhigy mc 'ta zezixka opzc `dn y"n dniz

`nl` zg` z`hg oi`ian mdipye (.bk sc)

envr z` xehtil ick dkinq `la oaxw iziin

oaxw oi`iany (.fp sc) mixifp ipy 't xifpae

oaxw `iaiy minkg epwizy t"r`c l"ie i`pza

xg` oaxw n"n xehtl ick dkinq `la wtqn

`l gqtd xzen oebk i`ce dkinq aiiegn `edy

xehtl ick dkinq `la e`iadl minkg el exizd

milwy zkqna opzc `de xn`z m`e envr z`

cw) ycwn yi`d wxta dl iziine(.dp sc oiye

mixkf xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy dnda

dkinq ira `d mzde minly igaf zeawp zeler

`lc jenql oilekie milrad me`vnyk z"ke

mipkynn eid dpey`xa mzd `ipzc ikd rnyn

mzd ip`yc xnel yie 'ek dikqp `iadl di`ven

dkinq `la aixwdl aehe dkinq `la eaxwiy `l` zepaxw oze`l zxg` dpwz mdl oi`c

`d opixn` `le jneq epi`y t"r` eia` oaxw aixwny yxeia l"i oke ezeni xn`py dnn

oerh my` eze`e enr ebele eny` `ian xgnl (:er sc) onwl opixn`c `d z"`e dkinq ira

my` zkinq c"nl dxenb dkinqa `le ci ztwda epiid oigxk lr dkinq `idde dkinq

gkenck ixii` `xabae dkinq ira `d dkinq `la ciar ikide `ziixe`c e`l rxevn

xqg `edyk `le mly `edyk minly aizkc meyn eizepaxw glyn epi` la`c (:eh sc) ohw crenc b"t xn`c `de `iddc dlr mzd inp xn`wck ip`y `xab ipewzc l"ie `ztqeza

eid micepn xacna l`xyi eidy mipy oze` lk y"z xn`wc `de eizepaxw glyiy edn dcepn mzd irac `d oke miyp oaxwa e` sera `nwe`l `ki` glyn did `xw e`l i` la`

cg`c dacpl dyy iab `xnba xn`we lbre xt `ian izyxit dn rcei ipi`e xwa oa izyxit (.fw sc) zegpnc `xza wxta opzc `d xn`z m`e mei lkay oicinz epiid mdizepaxw eglye

(:aq sc zegpn) dvn ze`a zegpnd lkc `iddn dyw edine dkinq ira `le xeaiv zacp `idy ixii` gafnl uiwa mzdc l"ie dkinq ira `d ikd ciar ikide lbrl [cg`e] xtl mdn

dy`de `yix dil `pz `dc dnwe`l `kil miyp oaxwae minlya ixii`c rnyn sipn ipzwcne dkinq ira `de ikd ciar ikide eci lr sipn odk mid zpicnn eizepaxw gleyd xn`c

epi` `nyc xg` cepcp oiicr yiy meyn `l` dkinqd lr eyg `ly itl izyxity oey`x mrh itl mpi` iziywdy zeiyew jpde `nhe lxr oaxwa dcinrdl wgece dci lr sipn odk

zeyrl el oi` dkinq zevn miiwle xacd owzl lekiy `kid lkc izyxity oexg` mrh itl la` `l zepaxw x`ya la` `lf` dzinl dilra ezn m`c z`hga `l` jiiy `l dfe miiw

yie ipzw ez`hg gleyd (.gk sc) oihiba oke ziyixtck ipzw z`hgc `inecc meyn yxeia ipyn `lc `kde jneq epi` yxei xn`c dcedi iaxk yxeia ixii`c l"ie dyw dkinq `la

zngn eig` ezny lxr oebk ixii` dpwz mdl oi`y mze`ac xnel d`xpe dkinq eyrie xdhi xy` cr `nhle leniy cr lxrl xyt` `d mdizepaxw oiglyn y"n `nhe lxr denzl

lz oz`etx oi`c rxevne af oebk `nhe oipr meya elenl `"`c dlinidp z"`e xg`z laa mdilr xaer didy (oebk) dbibge di`x zler oebk onf mdl reawd oaxwa inp i` onvra die

wtq mrhn jenql oileki oi`c inp ipd lkc xifpce zezixkce milwyc `idda oke ea zakrn dlia dlial ie`x epi`y lk `nip jenql oileki oi`y `nhe lxr n"n `akrn `l dkinqc

ziniptd xvgd l` ycwd l` e`ea meiae (.fh sc) ohw crenc b"ta opixn`c `dn ol `wtpc l"ie mixekia iab (:`t a"a) dpitqd z` xkend 'ta ogky`ck dlial oie`x oi` xity aiyg

d`ial ie`x epi`y onfa daxwdl ie`x d`ial ie`xy onfa aixwi e`eaa oerny iax mzd yixce cearl dligz `ay drya `ian odkdy dti`d zixiyr ef ez`hg aixwi ycewa zxyl

dkinq era `lc ipda epiid zepaxw x`y glync `d `nlcc dfn di`x jk lk oi` edin glyn zepaxw x`y la` dti`d zixiyr `wec rnyn rxevne zn `nh oebk daxwdl ie`x epi`

`nh (:c sc) dbibgc w"ta opihrnncn wcwcl yi cere ixii` oaxw z`adac eizepaxw glyn `nhc dpin rny erbpn `le eaefn k"za opiyxcc `dn wcwcl yie dti`d zixiyrc `inec

xa `nhc (.al sc lirl) oileqtd lk 'ta c"nl edine dkinql ie`xa dkinq oiprl opiyiig `le glyn zepaxw x`yc n"y d`ada epyi d`iaa epyiy lk dny mz`ade aizkcn di`xn

zvwna d`ia dil zi`c o`nlc l"i `nye dlial ie`x epi`c mrhn zakrn dkinq `dz `ly jenql xyt` `lc `kid i`xw ipdn wcinl ivn `l jinqe dici liirnc xyt`c dkinq

skiz i` dyw izk` edin d`ia dny zvwna d`ia xaq `w eaexe ey`x opira `lc l"qc o`ne oetv wgxnc dil zi` inp i` qipkn `ed eaexe ey`x jneqd lk xaq `w d`ia dny `l

:`ziixe`c dhigy dkinql skizc opiwqn (.bl my) oileqtd lk wxtac xnel yie i`xa` jenql dleki k"` `ziixe`c e`l dhigy dkinql

íàåipzw `dc zepzn izy z`hgae ixn`c (:el sc lirl) i`ny ziak `iz`c xnel oi`e ibq dfn zg`e dfn zg`ac dnize mipy dfne mipy dfn qxhpewa yxit .`vi olekn rax` ozp

epiidc `vi zepzn 'c ozp xn`w ikdle zeqek rax` `zyd `ki`e xeaiv ly mipye cigi ly mipy ze`hg rax` lk lr i`wc xnel yie `vi olekn zg` dpzn ozp m`e `tiq

` lkn zg` dpzn:zg`e zg
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migaf(ipy meil)

yàeäL ìk äàfä`nhd lr,úøäèîy meynäëéøö dðéà äàfä ©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥¨§¦¨
,øeòéLd dzidy ote`a mb okleäàfäda oiaxern eidy zigelvn ¦©¨¨

ìeñt äöçîe øLk äöçîmpi`y min ivge oiycewn min ivg ± ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
lk mrt lka minrt izy mind on dfie ,xeriy d`fdl oi` ,oiycewn
xazqne ,xeriy d`fdl oi`y iax zrcy ixd .`nhd xdhie `edy
did m` wxy `ziixaa xn` recne ,xeriy oi` mcd zwixfl mby

.dxyk dwixfd zepaxwd izyl dpizp xeriy dpzna
:`xnbd zvxzniaxy,øîà÷ øæòéìà éaøc åéøáãìezhiyly ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨©

,xeriy dkixv dpi` d`fdyi d`fdly opaxk xaeq envr `ed la`
.xeriy yi mcd zwixfl s`e ,xeriy

:sqep uexiz,ãeçì äðéúðe ãeçì äàfä ,àîéà úéòaéàåwlgl yie §¦¨¥¥¨©¨¨§§¦¨§
oi` d`fdly mbde ,`nhd lr d`fdl gafnd iab lr minc zpizp oia

.xeriy yi minc oznl ,xeriy
m` :dpyna epipyeáøòúðminly e` dler'åë øNòîe øBëáaoi`y ¦§¨§¦§©£¥

zyecwa mlek elk`ie ea`zqiy cr zendad lk erxi ,oeict mdl
.xyrne xekalka dey xeka zxenz zyecw m` dpc `xnbd

:xeka zyecwl mixacd,àîç øa éîø øîàelit`y xexa dføBëa ¨©¨¦©¨¨§
dfd onfa men lraìitïéìéëàî ïéà éànL úéáeze`ìmiyp,úBcð §¥©©¥©£¦¦§¦

xn`py ,weye dfgl xekad z` dyiwd dxezdy meyn(gi gi xacna)

myky ecnl o`kne ,'oinId wFWkE dtEpYd dfgM KN didi mxUaE'§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦
xn`p ixdy ,zecp miypl milk`p mpi` weye dfgy(`i gi my)lM'¨

j` .zecp miypl lk`p epi` xeka jk ,'Fz` lk`i LziaA xFdḧ§¥§Ÿ©Ÿ
eäî Búøeîz±xekad zxenz didzy dilr xn`y oileg zndaa §¨©

epipye ,xeka zyecw dilr qtzpe(:fl lirl)zlk`p `l` daixw dpi`y
e` zecpl dlik`a dxeq` `id mb m` wtzqdl yi ,dnena milral

.zxzen `id `ny
y xexa okeøBëamen lraäcôð Bðéàici lr zrwet ezyecw oi` ± §¥¦§¤
j` .oeictaBúøeîzwtzqdl yieäî,oeict oi` ezxenzl s` m`d , §¨©

mi`veie mictpy men mda ltpy miycw zenda x`yk dpic `ny e`
.oilegl

y xexa okeøBëaxeka e` dfd onfa mzycwnd onfa elit` men lra §
àøèéìa ì÷Lð Bðéàz` lewyl i`yx epi` exknl odkd dvx m` ± ¥¦§¨§¦§¨

wxe .ezyecwa leflf edfy meyn ,xya ixken jxck lwyna exya
xyad xkni jk ici lre li`ed ,ok zeyrl exizd oiycwend ileqta
miaexn minca ezxikna ycwdl geix didie cne`a `le wecwca

j` .xzeieäî Búøeîzm`d wtzqdl yi xekad zxenza la` ± §¨©
z` lewyl xeq`y df oiprl mb xekad zyecwk dxeng dzyecw

.`l e` ,lwyna xyad
:zewitqd z` zhyet `xnbd,àáø øîà,àéðzøNòîe øBëas` ¨©¨¨©§¨§©£¥

eîîeäMîmen mda ltpyn ±ïäa àöBik ïúøeîúe ,äøeîz ïéNBò ¦¤§¦§¨§¨¨©¥¨¤
`ziixaa x`eany ixd .onvrl enk dxenb dyecw ozxenzl yie ±
.dxenzd lr mb milg xekad zyecw zngn miraepd mipicd lky

:xeka zyecw oipra sqep wtq d`ian `xnbd,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨
ñétúäodkd yicwd ±øBëamen ea ltpy,úéaä ÷ãáìeäî ¦§¦§§¤¤©©¦©

àøèéìa ìB÷LiLziad wca ikxvl exkenyk xafbd leki m`d ± ¤¦§§¦§¨
,md wtqd iccve .miavwd jxck `xhila elweylLc÷äc àçååø¦§¨§¤§¥

éãòóxzen `di jk meyne ,ycwd ly geixl zeticr dpyi m`d ± ¨¦
.xkyp ycwdd `diy ick xyad z` lewyle lflfl xafblàîìc Bà¦§¨

éãò øBëác àúeìéæóokle xekad zyecw ly oeifal yegl sicr ± ¦¨¦§¨¦
.cne`a `l` `xhila exkenl xeq` `di

:epizpynn wtqd z` hyet iqei iaxàz ,àãéáæ øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©§¦¨¨
eáøòúð ,òîLminly e` dlereòøé ,øNòîáe øBëáazendad lk §©¦§¨§¦§§©£¥¦§

eìëàéå eáàzñiL ãòmlekkzyecw.øNònëå øBëazwiicn ©¤¦§¨£§¥¨§§§§©©£¥
,`xnbdàøèéìa ì÷Lð Bðéàc àøîéîì åàìzpeek oi` m`d ± ¨§¥§¨§¥¦§¨§¦§¨

mlweyl xyt` i` men mleka letiy xg`l mby xnel dpynd
ltpy minly e` dlery it lr s`e ,mzectl e` mxkenle `xhila
lkn ,ycwdl cqtd `di mlwyi `l m`e ,ycwdl mdinc men mda

xekad zyecwa oilflfn oi` ,xyrne xekaa eaxrzpe li`ed mewn
oicd `ed ok m`e .minlyd e` dlerd inc ly geix jxevl xyrnde
`xhila elweyl xafbl xeq` ,ziad wcal men lra xeka yicwdyk
.ziad wca iycwl cqtd jka `diy s` lr ,xekad zyecwa lflfle

:di`xd z` dgec `xnbdîìz äi÷æç éaøå àðeä áøäéîøé éaøc éãé ©¨§©¦¦§¦¨©§¦¥§©¦¦§§¨
e di`xd z` egc,éøîàéîc éîdpynd ly dxwnd dnec m`d ± ¨§¦¦¨¥

`ld ,`ng xa inx wtzqd eay ote`líúäeaxrzpy migafa ± ¨¨
,xekaayiúBMeã÷ ézL,zewelgmdy minlye dler zyecw §¥§

,odkl mikiiy eincy xeka zyecwe ,ycwdl mikiiyïéôeâ éðLe§¥¦
minkg exaq okle ,dnda dze`a zeyecwd izy oi` ixdy ,miwelg
ycwdl didiy geix zngn xekad zyecwa lflfl ie`x oi`y

mle` .minlyde dlerdnàëäwcal men lra xeka qitzna ± ¨¨
,ziadmpyiúBMeã÷ ézL,ziad wca zyecwe xeka zyecw ±óeâå §¥§§
ãçàizyy oeikne ,elld zeyecwd izy milg dnda dze`a oky ± ¤¨

geix zeyrl sicry xnel okzi ,zg` dndaa mi`vnp zeyecwd
.xekad zyecwa lflfle ycwdl

:`ng xa inx ly ewitq lr dywn `xnbdé÷úîøa éñBé éaø dì ó ©§¦¨©¦¥©
ïéáà,`ng xa inx lrxekaa lflfl xzen `diy xnel cvd dn ¨¦

ixde ,ziad wcal eqitzdyøîà eléà äî,oic zial mc`éì ecôä ¨¦¨©©§¦
il ectz ±øBëa,df men lraBñétúäLodkd,úéaä ÷ãáìick §¤¦§¦§¤¤©©¦

`die einc eaxi `linne ,dcearae dfiba xzen `die oilegl `viy
,ycwdl geixBì ïéòîBL íeìkdxn`y dn lr xearl ,ok zeyrl §§¦

dxez(fi gi xacna)geix `diy ick ,'dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`'©§Ÿ¦§¤
ezyecwa lflfl mb ok m`e .ok zeyrl oi`y i`ce `ld ,ycwdl

cwdl geix `diy it lr s` xeq` `xhila elweyle.y
:`iyewd z` `xnbd dgececôä,`iyew dpyi xeka oeictn ike ± ©§

oeict iabl `ldøîà àðîçø,'äcôú àì'z` dxq` dxezdy oeike ©£¨¨¨©Ÿ¦§¤
oi`y mewnl ycwdl geix `diy mewn oia wlgl oi` ,xekad oeict
xeqi` wx `edy `xhila lewyl iabl ok oi`y dn ,ycwdl geix
lr xearl xzen `di ycwd geix meyny xnel `xaq yi ,opaxc

.mxeqi`
:xg` ote`a wtqd z` zhyet `xnbdíeìk ,énà éaø øîà àlà- ¤¨¨©©¦©¦§

`l ixdäæ äð÷äycwdl odkd ±,Bì éeðwM äî àlàmc` ixdy ¦§¨¤¤¨©¤¨
zxikna lflfl zekf oi` odkly oeike ,el oi`y dn zepwdl leki epi`
cne`a xknp `edy itk xyad ieey z` wx el yiy `vnp ,xekad

.dfn xzei ycwdl zepwdl leki epi` jkle ,`xhila `le
:dpyna epipy'åë áøòúäì ïéìBëé ìkämileki migafd lk ± ©Ÿ§¦§¦§¨¥

m`y my`de z`hgd on ueg ,ozaexrza mixkip eidi `le axrzdl
:`xnbd dywn .my`d edne z`hgd edn xkip `di dfa df eaxrzi

àðL éàîmipey dna ±íLàå úàhçedf dxe`kl .migaf x`yn ©§¨©¨§¨¨
meynøëæ éàäcxkfd on `a my` oaxw ±äá÷ð éàäåoaxw eli`e ± §©¨¨§©§¥¨

,dawpd on `a z`hglcada oigadl ozip `di eaxrziyk `linne
`ld .mdipiayzaexrzaénð äìBòå úàhç,df welig miiw mb ± ©¨§¨©¦

:`xnbd zvxzn .mixkfd on dlerde zeawpd on d`a z`hgdy itl
dlere z`hg zaexrzaàkéà,mdipia wlgl lkep `ly ote` epyi ± ¦¨

axrzpykøéòNz`hgàéNð.xkfd on d`ad dlera xkfd on `ad §¦¨¦
zaexrza `ld :`xnbd dywnàkéà énð íLàå úàhç]yi mb ± ©¨§¨¨©¦¦¨

axrzpy oebk ,mdipiay lcada oigadl lkep `l eay ote`øéòN§¦
z`hgàéNðxkfd on `a `ed s`y my`a ,xkfd on `ad.[zvxzn ¨¦

:`xnbdy meyn axrzdl mileki mpi` my`e `iyp xiryyéàä©
øîö éàäå øòéNon `a my` eli`e ,xriy `l` xnv oi` xiryl ± ¥¨§©¤¤

.mdipiay ipeya oigadl ozip lwae ,xnv el yiy li`d
ixd :`xnbd dywnoaxwå çñtoaxwáøòéî àì énð íLà`l mb ± ¤©§¨¨©¦Ÿ¦¨©

meyn ,eaxrziy jiiycäðL ïa éàämiyakd on `a gqt oaxw ± ©¤¨¨
,dpy ipan xzei mpi`yíéðL ézL ïa éàäå` eli`e ±on `a my §©¤§¥¨¦

mb llkd on dpynd d`ived `l recne ,mipy izy oa `edy li`d
.my`a gqt oaxw ly zaexrz
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oifge` mipya cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

.úøäèî àåäù ìë äàæäyxtn onwle zxdhn `edy lk d`fdy `id `zlin `cg

:ze`fd izy dfi i`n`.ìåñô äöçîå øùë äöçî äàæäåd`fdc `niz `le xnelk

yi elit` `l` leqt zaexrzd mr oi` m` (edine) (zhrenc) [zxdhnc] `edy lk

oicd `edc [c"qwe] xeriy `kil `l` `wec e`l dvgne dxyk leqt zaexrzd mr

:minc oznl.ãåçì çáæîã íã úðéúðåjixv

ly oxwd zegex ipyl mcd d`xiy xeriy

:gafnøåëá éì àèéùô àîç øá éîø øîà
.éàîù úéáì:dfd onfae mnedyk t"r`ïéà

åúåà ïéìéëàî.úåãðìzexekaa `ipz ikdc

:(.bl sc) oileqt lk 'ta.àøèéìá ì÷ùð åðéà
:exya xken odkd m`.äãôð åðéàz`vl

lr dyecw legle oilegl dxeka zxezn

:zernd.åîîåäùî:ennedyn s`ñéôúä
.úéáä ÷ãáì øåëá ïäë:mnedynàçååø

éãò ùã÷äã.ómvnviy ick `xhila lwyie

c eaxie ezxiknsc zexeka) l"iw `dc ein

liaya miycwend ileqt x`ya (.`l

oihgyp zeidl odilr eliwd ycwdl epeicty

`xhila oilwype filhi`a oixknpe filhi`a

dligzn odinca oze` dcetd daxiy ick

dpi` einc ieaix z`pdy iptn xekad on ueg

ez`pd ziad wcal eqitzdc i`de odkl `l`

:`id ycwdl.àîìã åàz`pd mzd inc `l

oi`iany dnvr dyecw dze` mincd ieaix

ieaix z`pd `kd ea `veik oaxw minca

:zxg` dyecwc mincdïéàã àøîéîì åàì
.àøèéìá ì÷ùð ïäî ãçà`ki`c b"r`e

migafd x`y oeict iab ycwdc `ciqt

sc migqt) ycwdl mdinc oeicty miaxernd

ipd meyn xekaa opilflfn `lc xn`we (.gv

:`l inp jd meyn `nl`úåùåã÷ 'á íúä
.ïéôåâ 'áåod ycwdl oz`pdy migafd

odkl eincy xekade ecal sebe dcal dyecw

opilflfn `l jklid ecal sebe dcal dyecw

`geex meyn diteb i`dc dyecw jda

:`pixg` `tebc dyecwcéúù àëä ìáà
.ãçà óåâå ïä úåùåã÷zyecwe xeka zyecw

`geexe li`ed xninl `ki`e ziad wca

dyecwlc b"r`e `ed `teb i`da ycwdc

i`dc xeka zyecwa opilflfn lif` izixg`

:`tebé÷úî.ïéáà øá éñåé éáø äì ói`n

opilflfn ezqtzd meyn ike dil `irainw

:dia.äæ øåëá åãôä øîåà åìéà éàîå`viy

:'ek carile ffbil ezyecwn oileglåñéôúäù
.úéáä ÷ãáì:einc eaxie.åì ïéòîåù íåìë

opikxte :dxez ixac lr xearlàðîçø åãôä
.äãôú àì øîàla` xearl oi` eixac lre

ixac lr dxiar o`k oi` `xhila lewyl

:dxez.éîà ø"à àìà`hytinl `ki` ikd

:oiiral.äð÷ä íåìëziad wcal df odkd

oeike df xekaa (eteba) el epwy dn `l`

mevnv inc scer ziad wcal zepwdl leki oi` `xhila lwyil xzed `l elv`c

:`xhild lwyn.øéòù] :xnv el yie `ed li` my` la` xriy `l` xnv el oi`íùà
.'åëå øéæð:[`ed dpy oa yak mzqe aizk yak rxevn my`ae xifp my`a'éðúî

.ïäáù øåîçëici `vi minlyd lrae my` oick dlile meile dxfrae dpedk ixkfl

:`edy inl axwi cg` lk ixdy minly.ìåñôä úéáìminly zlik` onfa hrnny

:lirlck exknie erxi `l` xzep icil `iane.ïäáù øåîçë åìëàé:izixg` `zpwz `kilc ecen opax `dae'îâ.äîåøú äéîãá ïéç÷åì ïéà úéòéáùonfa hrnny iptn

eli`c mlerl dzlik` onfe dzid reay ipy x`y z`eazn ef dnexze dcyay digl dlkzy mcew mlerd on xrazzy dkixvy dlik` xeqi` icil d`iane dnexzd zlik`

:`id zexyrne zenexz za e`l ziriay
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d"bdäàæäxeriy `ira `pna la` `xabc `ab` xeriy `ira `lc .zxdhn `edy lk

:(.ci sc) `neiae (.h sc) dcpa xn`ckøåëá`de .edn ezxenz dctp epi`

oeict odizexenzle oeict mdl yi [miycwd lk] (.`k sc) miycw el`e 'ta dxenza opzc

yi i` dil `irain `w i`n oiprle z"`e i`w ozexnz` e`l xyrnde xekad on ueg

yi elit` dceare dfibl i` oeict xeka zxenzl

i`e oiycwend ileqt x`yk dxeq` oeict dl

`icda opz `d odkl `azinl ira `lc oiprl

onena zlk`pc (y"fb) miycw el`e 'ta dxenza

lcxgae ilva zlk`pc oiprl i`e milral

zepzn e`lc oeik `d dlecbl dgynl opiyxcck

oiprl i`e dgynl da jiiy `l `id dpedk

dnvr dxenzd oi` `d oaxw zernd on zepwl

y"a yix xn`ck dninz `idyk 'it`e daixw

l"ie daixw ozxenz oi`e oiaixw od (:fl sc lirl)

zernd lr dyecw dlg i` dil `irainc

:`l e` d`ctyk

ñéôúälewyiy edn ziad wcal xeka

epi` 'ixn`c i`d i` .`xhila

`icda la` `gip opaxc ied `xhila lwyp

dxenzc w"tae (:aiw sc oixcdpq) wlga `gken

in dznda yixcc `ziixe`c `edy (.g sc)

epi`y xyrne xeka `vi eznda zxeza lk`py

[lk] (.`l zexeka) opzc eznda zxeza lk`p

ueg `xhila milwype filhi`a mihgyp miycwd

:xyrnde xekad on

åãôä`viy qxhpewa yxit .men lra xeka il

jda elit`c dywe carile ffbil oilegl

ileqt x`y` dedc icin witp `l oeict

exwirn men lra xekaa ixiinc l"ie miycwend

ileqt x`yn ith oilegl witp ded inp i`

yi oiycwend ileqt x`yac meyn oiycwend

:xyrne xeka inca k"`yn deab jxev odinca

éàäãdil aiyg `lc i`d .xriy i`de xnv

myn eilr oigiken eiyrn (.b sc) zegpn yixa

dia opiwiic ik n"n `ed `nke` `xkic ixn`c

:xxal xyt`

àëéà`d .mipy izy oa ifginc dpy oa

iab (.dp sc) oiyecwc ipy 'ta 'ixn`c

jixtc xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy dnda

`id z`hg `nlcedzpy za z`hg [ipyne]

mipy izy za `wec e`l mipy izy za gkzy`e

:xity xkpinc rax`e yly za `l`úéòéáù
hrnny iptn dnexz dinca oigwel oi`

onf dnexzdy qxhpewa yxit .dzlik`a

mcew dzlik` onf ziriaye mlerl dzlik`

dnexz `ian df `vnpe dcyd on digl dlkzy

(g"n h"t) ziriay 'qna opzc `de xeria icil

iax miiprl zecerq yly owlgn xeria xg`l

n"n elk`i mixiyr cg`e miipr cg` xne` iqei

zecerq yly wligy xg`l dzlik`a hrnn

gqtl mcew dnexz z"`e wlginl `ven epi`e

aizkc meyn ixye dil `ticr ikdc l"ie dzlik`a hrnn `wc meyn dvngl xeq` `di

i"r owzin wxidy (.er onwl) dnexz onya wxi lyanl inc `le dgynl (gi xacna)

n"n xe`y da axrn elit`e dili`n zvngzn dqirc cere wxid i"r onyd `le onyd

:zvw zvngzn dzid ikd e`la

oi`

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

.øeòéL äëéøö dðéà ,äàfä .úøäèî ,àeäL ìk äàfä©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥¨§¦¨¦
,øæòéìà éaøc åéøáãì .ìeñt äöçîe øLk äöçî ,äàfä©¨¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¦§¨¨§©¦¡¦¤¤
:ãeçì äðéúðe ãeçì äàfä ,àîéà úéòaéàå .øîà÷̈¨©§¦¨¥¥¨©¨¨§§¦¨§
,øBëa ,àîç øa éîø øîà :'eë øNòîe øBëáa eáøòúð¦§¨§¦§©£¥¨©¨¦©¨¨§
,øBëa .eäî ,Búøeîz .úBcðì ïéìéëàî ïéà ,éànL úéáì§¥©©¥©£¦¦§¦§¨©§
.àøèéìa ì÷Lð Bðéà ,øBëa .eäî ,Búøeîz .äcôð Bðéà¥¦§¤§¨©§¥¦§¨§¦§¨
eîîeäMî ,øNòîe øBëa ,àéðz ,àáø øîà .eäî ,Búøeîz§¨©¨©¨¨©§¨§©£¥¦¤§
,àîç øa éîø éòa .ïäa àöBik ïúøeîúe ,äøeîz ïéNBò¦§¨§¨¨©¥¨¤¨¥¨¦©¨¨
àçååø .àøèéìa ìB÷LiL eäî ,úéaä ÷ãáì øBëa ñétúä¦§¦§§¤¤©©¦©¤¦§§¦§¨¦§¨

éãò ,Lc÷äcéãò ,øBëác àúeìéæ ,àîìc Bà .óéaø øîà .ó §¤§¥¨¦¦§¨¦¨¦§¨¦¨©©¦
eòøé ,øNòîáe øBëáa eáøòúð ,òîL àz ,àãéáæ øa éñBé¥©§¦¨¨§©¦§¨§¦§§©£¥¦§
àøîéîì ,åàì .øNònëe øBëak eìëàéå ,eáàzñiL ãò©¤¦§¨£§¥¨§¦§§©£¥¨§¥§¨
éaøc éãéîìz ,äi÷æç éaøå àðeä áø .àøèéìa ì÷Lð Bðéàc§¥¦§¨§¦§¨©¨§©¦¦§¦¨©§¦¥§©¦
.ïéôeâ éðLe úBMeã÷ ézL ,íúä .éîc éî ,éøîà ,äéîøé¦§§¨¨§¦¦¨¥¨¨§¥§§¥¦

é÷úî .ãçà óeâå úBMeã÷ ézL ,àëäøa éñBé éaø dì ó ¨¨§¥§§¤¨©§¦¨©¦¥©
÷ãáì BñétúäL øBëa éì ecôä ,øîà eléà äî ,ïéáà̈¦¨¦¨©©§¦§¤¦§¦§¤¤
.'äcôú àì' øîà àðîçø ,ecôä .Bì ïéòîBL íeìk ,úéaä©©¦§§¦©§©£¨¨¨©Ÿ¦§¤
:Bì éeðwM äî àlà äæ äð÷ä íeìk ,énà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦©¦§¦§¨¤¤¨©¤¨
éàäc ,íLàå úàhç àðL éàî :'eë áøòúäì ïéìBëé ìkä©Ÿ§¦§¦§¨¥©§¨©¨§¨¨§©
àéNð øéòN àkéà ,énð äìBòå úàhç .äá÷ð éàäå øëæ̈¨§©§¥¨©¨§¨©¦¦¨§¦¨¦
.øîö éàäå ,øòéN éàä .[àéNð øéòN àkéà énð íLàå]§¨¨©¦¦¨§¦¨¦©¥¨§©¤¤
ézL ïa éàäå ,äðL ïa éàä .áøòéî àì énð ,íLàå çñt¤©§¨¨©¦Ÿ¦¨©©¤¨¨§©¤§¥
,àîéà úéòaéàå .òøBöî íLàå øéæð íLà ,àkéà .íéðL̈¦¦¨£©¨¦©£©§¨§¦¨¥¥¨
íézL ïa àkéàå ,íéðL ézL ïák éæçéîc äðL ïa àkéà¦¨¤¨¨§¦§¥§¤§¥¨¦§¦¨¤§©¦

:äðL ïák éæçéîcäðùîéaø ,íéîìLa áøòúpL íLà §¦§¥§¤¨¨¨¨¤¦§¨¥¦§¨¦©¦
Løeîçk eìëàéå ,ïBôva eèçMé íäéðL ,øîBà ïBòî ¦§¥§¥¤¦¨£©¨§¥¨§§¨

.ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà ,Bì eøîà .ïäaL¤¨¤¨§¥§¦¦¨¨¦§¥©§

.íél÷ íéLã÷a íéLã÷ éLã÷ ,úBëéúça úBëéúç eáøòúð¦§¨§£¦©£¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦
ì ïéìëàpa ,ãçà íBéì ïéìëàpäeìëàé ,äìéìå íéîé éðL ©¤¡¨¦§¤¨§¤¡¨¦¦§¥¨¦¨©§¨¥¨§

:ïäaL øeîçkàøîâïéà úéòéáL ,áøc dén÷ àpz éðz ¤¨¤¨¤¨¥©¨©¥§©§¦¦¥
äeøîà .dúìéëàa ïéèòînL éðtî ,äîeøz äéîãa ïéç÷Bì§¦§¨¤¨§¨¦§¥¤§©£¦©£¦¨¨©§¨
éàc .ïBòîL éaøk àìc àä ,[äaøc] (àáøã) dén÷ ïðaø©¨¨©¥§©¨¨§Ÿ§©¦¦§§¦
.ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ,øîàä ,ïBòîL éaøk§©¦¦§¨¨©§¦¦¨¨¦§¥©§
,éléî éðä .ïBòîL éaø eøîéz eléôà ,eäì øîà̈©§£¦¥§©¦¦§¨¥¦¥
,ééaà déáéúéà ?àì ,äléçzëìe .àì ,äléçzëì .ãáòéàc§¦£©§©§¦¨Ÿ§©§¦¨Ÿ¥¦¥©©¥
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migaf(ipy meil)

yàeäL ìk äàfä`nhd lr,úøäèîy meynäëéøö dðéà äàfä ©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥¨§¦¨
,øeòéLd dzidy ote`a mb okleäàfäda oiaxern eidy zigelvn ¦©¨¨

ìeñt äöçîe øLk äöçîmpi`y min ivge oiycewn min ivg ± ¤¡¨¨¥¤¡¨¨
lk mrt lka minrt izy mind on dfie ,xeriy d`fdl oi` ,oiycewn
xazqne ,xeriy d`fdl oi`y iax zrcy ixd .`nhd xdhie `edy
did m` wxy `ziixaa xn` recne ,xeriy oi` mcd zwixfl mby

.dxyk dwixfd zepaxwd izyl dpizp xeriy dpzna
:`xnbd zvxzniaxy,øîà÷ øæòéìà éaøc åéøáãìezhiyly ¦§¨¨§©¦¡¦¤¤¨¨©

,xeriy dkixv dpi` d`fdyi d`fdly opaxk xaeq envr `ed la`
.xeriy yi mcd zwixfl s`e ,xeriy

:sqep uexiz,ãeçì äðéúðe ãeçì äàfä ,àîéà úéòaéàåwlgl yie §¦¨¥¥¨©¨¨§§¦¨§
oi` d`fdly mbde ,`nhd lr d`fdl gafnd iab lr minc zpizp oia

.xeriy yi minc oznl ,xeriy
m` :dpyna epipyeáøòúðminly e` dler'åë øNòîe øBëáaoi`y ¦§¨§¦§©£¥

zyecwa mlek elk`ie ea`zqiy cr zendad lk erxi ,oeict mdl
.xyrne xekalka dey xeka zxenz zyecw m` dpc `xnbd

:xeka zyecwl mixacd,àîç øa éîø øîàelit`y xexa dføBëa ¨©¨¦©¨¨§
dfd onfa men lraìitïéìéëàî ïéà éànL úéáeze`ìmiyp,úBcð §¥©©¥©£¦¦§¦

xn`py ,weye dfgl xekad z` dyiwd dxezdy meyn(gi gi xacna)

myky ecnl o`kne ,'oinId wFWkE dtEpYd dfgM KN didi mxUaE'§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦
xn`p ixdy ,zecp miypl milk`p mpi` weye dfgy(`i gi my)lM'¨

j` .zecp miypl lk`p epi` xeka jk ,'Fz` lk`i LziaA xFdḧ§¥§Ÿ©Ÿ
eäî Búøeîz±xekad zxenz didzy dilr xn`y oileg zndaa §¨©

epipye ,xeka zyecw dilr qtzpe(:fl lirl)zlk`p `l` daixw dpi`y
e` zecpl dlik`a dxeq` `id mb m` wtzqdl yi ,dnena milral

.zxzen `id `ny
y xexa okeøBëamen lraäcôð Bðéàici lr zrwet ezyecw oi` ± §¥¦§¤
j` .oeictaBúøeîzwtzqdl yieäî,oeict oi` ezxenzl s` m`d , §¨©

mi`veie mictpy men mda ltpy miycw zenda x`yk dpic `ny e`
.oilegl

y xexa okeøBëaxeka e` dfd onfa mzycwnd onfa elit` men lra §
àøèéìa ì÷Lð Bðéàz` lewyl i`yx epi` exknl odkd dvx m` ± ¥¦§¨§¦§¨

wxe .ezyecwa leflf edfy meyn ,xya ixken jxck lwyna exya
xyad xkni jk ici lre li`ed ,ok zeyrl exizd oiycwend ileqta
miaexn minca ezxikna ycwdl geix didie cne`a `le wecwca

j` .xzeieäî Búøeîzm`d wtzqdl yi xekad zxenza la` ± §¨©
z` lewyl xeq`y df oiprl mb xekad zyecwk dxeng dzyecw

.`l e` ,lwyna xyad
:zewitqd z` zhyet `xnbd,àáø øîà,àéðzøNòîe øBëas` ¨©¨¨©§¨§©£¥

eîîeäMîmen mda ltpyn ±ïäa àöBik ïúøeîúe ,äøeîz ïéNBò ¦¤§¦§¨§¨¨©¥¨¤
`ziixaa x`eany ixd .onvrl enk dxenb dyecw ozxenzl yie ±
.dxenzd lr mb milg xekad zyecw zngn miraepd mipicd lky

:xeka zyecw oipra sqep wtq d`ian `xnbd,àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨
ñétúäodkd yicwd ±øBëamen ea ltpy,úéaä ÷ãáìeäî ¦§¦§§¤¤©©¦©

àøèéìa ìB÷LiLziad wca ikxvl exkenyk xafbd leki m`d ± ¤¦§§¦§¨
,md wtqd iccve .miavwd jxck `xhila elweylLc÷äc àçååø¦§¨§¤§¥

éãòóxzen `di jk meyne ,ycwd ly geixl zeticr dpyi m`d ± ¨¦
.xkyp ycwdd `diy ick xyad z` lewyle lflfl xafblàîìc Bà¦§¨

éãò øBëác àúeìéæóokle xekad zyecw ly oeifal yegl sicr ± ¦¨¦§¨¦
.cne`a `l` `xhila exkenl xeq` `di

:epizpynn wtqd z` hyet iqei iaxàz ,àãéáæ øa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©§¦¨¨
eáøòúð ,òîLminly e` dlereòøé ,øNòîáe øBëáazendad lk §©¦§¨§¦§§©£¥¦§

eìëàéå eáàzñiL ãòmlekkzyecw.øNònëå øBëazwiicn ©¤¦§¨£§¥¨§§§§©©£¥
,`xnbdàøèéìa ì÷Lð Bðéàc àøîéîì åàìzpeek oi` m`d ± ¨§¥§¨§¥¦§¨§¦§¨

mlweyl xyt` i` men mleka letiy xg`l mby xnel dpynd
ltpy minly e` dlery it lr s`e ,mzectl e` mxkenle `xhila
lkn ,ycwdl cqtd `di mlwyi `l m`e ,ycwdl mdinc men mda

xekad zyecwa oilflfn oi` ,xyrne xekaa eaxrzpe li`ed mewn
oicd `ed ok m`e .minlyd e` dlerd inc ly geix jxevl xyrnde
`xhila elweyl xafbl xeq` ,ziad wcal men lra xeka yicwdyk
.ziad wca iycwl cqtd jka `diy s` lr ,xekad zyecwa lflfle

:di`xd z` dgec `xnbdîìz äi÷æç éaøå àðeä áøäéîøé éaøc éãé ©¨§©¦¦§¦¨©§¦¥§©¦¦§§¨
e di`xd z` egc,éøîàéîc éîdpynd ly dxwnd dnec m`d ± ¨§¦¦¨¥

`ld ,`ng xa inx wtzqd eay ote`líúäeaxrzpy migafa ± ¨¨
,xekaayiúBMeã÷ ézL,zewelgmdy minlye dler zyecw §¥§

,odkl mikiiy eincy xeka zyecwe ,ycwdl mikiiyïéôeâ éðLe§¥¦
minkg exaq okle ,dnda dze`a zeyecwd izy oi` ixdy ,miwelg
ycwdl didiy geix zngn xekad zyecwa lflfl ie`x oi`y

mle` .minlyde dlerdnàëäwcal men lra xeka qitzna ± ¨¨
,ziadmpyiúBMeã÷ ézL,ziad wca zyecwe xeka zyecw ±óeâå §¥§§
ãçàizyy oeikne ,elld zeyecwd izy milg dnda dze`a oky ± ¤¨

geix zeyrl sicry xnel okzi ,zg` dndaa mi`vnp zeyecwd
.xekad zyecwa lflfle ycwdl

:`ng xa inx ly ewitq lr dywn `xnbdé÷úîøa éñBé éaø dì ó ©§¦¨©¦¥©
ïéáà,`ng xa inx lrxekaa lflfl xzen `diy xnel cvd dn ¨¦

ixde ,ziad wcal eqitzdyøîà eléà äî,oic zial mc`éì ecôä ¨¦¨©©§¦
il ectz ±øBëa,df men lraBñétúäLodkd,úéaä ÷ãáìick §¤¦§¦§¤¤©©¦

`die einc eaxi `linne ,dcearae dfiba xzen `die oilegl `viy
,ycwdl geixBì ïéòîBL íeìkdxn`y dn lr xearl ,ok zeyrl §§¦

dxez(fi gi xacna)geix `diy ick ,'dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`'©§Ÿ¦§¤
ezyecwa lflfl mb ok m`e .ok zeyrl oi`y i`ce `ld ,ycwdl

cwdl geix `diy it lr s` xeq` `xhila elweyle.y
:`iyewd z` `xnbd dgececôä,`iyew dpyi xeka oeictn ike ± ©§

oeict iabl `ldøîà àðîçø,'äcôú àì'z` dxq` dxezdy oeike ©£¨¨¨©Ÿ¦§¤
oi`y mewnl ycwdl geix `diy mewn oia wlgl oi` ,xekad oeict
xeqi` wx `edy `xhila lewyl iabl ok oi`y dn ,ycwdl geix
lr xearl xzen `di ycwd geix meyny xnel `xaq yi ,opaxc

.mxeqi`
:xg` ote`a wtqd z` zhyet `xnbdíeìk ,énà éaø øîà àlà- ¤¨¨©©¦©¦§

`l ixdäæ äð÷äycwdl odkd ±,Bì éeðwM äî àlàmc` ixdy ¦§¨¤¤¨©¤¨
zxikna lflfl zekf oi` odkly oeike ,el oi`y dn zepwdl leki epi`
cne`a xknp `edy itk xyad ieey z` wx el yiy `vnp ,xekad

.dfn xzei ycwdl zepwdl leki epi` jkle ,`xhila `le
:dpyna epipy'åë áøòúäì ïéìBëé ìkämileki migafd lk ± ©Ÿ§¦§¦§¨¥

m`y my`de z`hgd on ueg ,ozaexrza mixkip eidi `le axrzdl
:`xnbd dywn .my`d edne z`hgd edn xkip `di dfa df eaxrzi

àðL éàîmipey dna ±íLàå úàhçedf dxe`kl .migaf x`yn ©§¨©¨§¨¨
meynøëæ éàäcxkfd on `a my` oaxw ±äá÷ð éàäåoaxw eli`e ± §©¨¨§©§¥¨

,dawpd on `a z`hglcada oigadl ozip `di eaxrziyk `linne
`ld .mdipiayzaexrzaénð äìBòå úàhç,df welig miiw mb ± ©¨§¨©¦

:`xnbd zvxzn .mixkfd on dlerde zeawpd on d`a z`hgdy itl
dlere z`hg zaexrzaàkéà,mdipia wlgl lkep `ly ote` epyi ± ¦¨

axrzpykøéòNz`hgàéNð.xkfd on d`ad dlera xkfd on `ad §¦¨¦
zaexrza `ld :`xnbd dywnàkéà énð íLàå úàhç]yi mb ± ©¨§¨¨©¦¦¨

axrzpy oebk ,mdipiay lcada oigadl lkep `l eay ote`øéòN§¦
z`hgàéNðxkfd on `a `ed s`y my`a ,xkfd on `ad.[zvxzn ¨¦

:`xnbdy meyn axrzdl mileki mpi` my`e `iyp xiryyéàä©
øîö éàäå øòéNon `a my` eli`e ,xriy `l` xnv oi` xiryl ± ¥¨§©¤¤

.mdipiay ipeya oigadl ozip lwae ,xnv el yiy li`d
ixd :`xnbd dywnoaxwå çñtoaxwáøòéî àì énð íLà`l mb ± ¤©§¨¨©¦Ÿ¦¨©

meyn ,eaxrziy jiiycäðL ïa éàämiyakd on `a gqt oaxw ± ©¤¨¨
,dpy ipan xzei mpi`yíéðL ézL ïa éàäå` eli`e ±on `a my §©¤§¥¨¦

mb llkd on dpynd d`ived `l recne ,mipy izy oa `edy li`d
.my`a gqt oaxw ly zaexrz
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 המשך בעמוק דנו

oifge` mipya cenr dr sc ± oey`x wxtzereay

.úøäèî àåäù ìë äàæäyxtn onwle zxdhn `edy lk d`fdy `id `zlin `cg

:ze`fd izy dfi i`n`.ìåñô äöçîå øùë äöçî äàæäåd`fdc `niz `le xnelk

yi elit` `l` leqt zaexrzd mr oi` m` (edine) (zhrenc) [zxdhnc] `edy lk

oicd `edc [c"qwe] xeriy `kil `l` `wec e`l dvgne dxyk leqt zaexrzd mr

:minc oznl.ãåçì çáæîã íã úðéúðåjixv

ly oxwd zegex ipyl mcd d`xiy xeriy

:gafnøåëá éì àèéùô àîç øá éîø øîà
.éàîù úéáì:dfd onfae mnedyk t"r`ïéà

åúåà ïéìéëàî.úåãðìzexekaa `ipz ikdc

:(.bl sc) oileqt lk 'ta.àøèéìá ì÷ùð åðéà
:exya xken odkd m`.äãôð åðéàz`vl

lr dyecw legle oilegl dxeka zxezn

:zernd.åîîåäùî:ennedyn s`ñéôúä
.úéáä ÷ãáì øåëá ïäë:mnedynàçååø

éãò ùã÷äã.ómvnviy ick `xhila lwyie

c eaxie ezxiknsc zexeka) l"iw `dc ein

liaya miycwend ileqt x`ya (.`l

oihgyp zeidl odilr eliwd ycwdl epeicty

`xhila oilwype filhi`a oixknpe filhi`a

dligzn odinca oze` dcetd daxiy ick

dpi` einc ieaix z`pdy iptn xekad on ueg

ez`pd ziad wcal eqitzdc i`de odkl `l`

:`id ycwdl.àîìã åàz`pd mzd inc `l

oi`iany dnvr dyecw dze` mincd ieaix

ieaix z`pd `kd ea `veik oaxw minca

:zxg` dyecwc mincdïéàã àøîéîì åàì
.àøèéìá ì÷ùð ïäî ãçà`ki`c b"r`e

migafd x`y oeict iab ycwdc `ciqt

sc migqt) ycwdl mdinc oeicty miaxernd

ipd meyn xekaa opilflfn `lc xn`we (.gv

:`l inp jd meyn `nl`úåùåã÷ 'á íúä
.ïéôåâ 'áåod ycwdl oz`pdy migafd

odkl eincy xekade ecal sebe dcal dyecw

opilflfn `l jklid ecal sebe dcal dyecw

`geex meyn diteb i`dc dyecw jda

:`pixg` `tebc dyecwcéúù àëä ìáà
.ãçà óåâå ïä úåùåã÷zyecwe xeka zyecw

`geexe li`ed xninl `ki`e ziad wca

dyecwlc b"r`e `ed `teb i`da ycwdc

i`dc xeka zyecwa opilflfn lif` izixg`

:`tebé÷úî.ïéáà øá éñåé éáø äì ói`n

opilflfn ezqtzd meyn ike dil `irainw

:dia.äæ øåëá åãôä øîåà åìéà éàîå`viy

:'ek carile ffbil ezyecwn oileglåñéôúäù
.úéáä ÷ãáì:einc eaxie.åì ïéòîåù íåìë

opikxte :dxez ixac lr xearlàðîçø åãôä
.äãôú àì øîàla` xearl oi` eixac lre

ixac lr dxiar o`k oi` `xhila lewyl

:dxez.éîà ø"à àìà`hytinl `ki` ikd

:oiiral.äð÷ä íåìëziad wcal df odkd

oeike df xekaa (eteba) el epwy dn `l`

mevnv inc scer ziad wcal zepwdl leki oi` `xhila lwyil xzed `l elv`c

:`xhild lwyn.øéòù] :xnv el yie `ed li` my` la` xriy `l` xnv el oi`íùà
.'åëå øéæð:[`ed dpy oa yak mzqe aizk yak rxevn my`ae xifp my`a'éðúî

.ïäáù øåîçëici `vi minlyd lrae my` oick dlile meile dxfrae dpedk ixkfl

:`edy inl axwi cg` lk ixdy minly.ìåñôä úéáìminly zlik` onfa hrnny

:lirlck exknie erxi `l` xzep icil `iane.ïäáù øåîçë åìëàé:izixg` `zpwz `kilc ecen opax `dae'îâ.äîåøú äéîãá ïéç÷åì ïéà úéòéáùonfa hrnny iptn

eli`c mlerl dzlik` onfe dzid reay ipy x`y z`eazn ef dnexze dcyay digl dlkzy mcew mlerd on xrazzy dkixvy dlik` xeqi` icil d`iane dnexzd zlik`

:`id zexyrne zenexz za e`l ziriay
ïìåëå
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d"bdäàæäxeriy `ira `pna la` `xabc `ab` xeriy `ira `lc .zxdhn `edy lk

:(.ci sc) `neiae (.h sc) dcpa xn`ckøåëá`de .edn ezxenz dctp epi`

oeict odizexenzle oeict mdl yi [miycwd lk] (.`k sc) miycw el`e 'ta dxenza opzc

yi i` dil `irain `w i`n oiprle z"`e i`w ozexnz` e`l xyrnde xekad on ueg

yi elit` dceare dfibl i` oeict xeka zxenzl

i`e oiycwend ileqt x`yk dxeq` oeict dl

`icda opz `d odkl `azinl ira `lc oiprl

onena zlk`pc (y"fb) miycw el`e 'ta dxenza

lcxgae ilva zlk`pc oiprl i`e milral

zepzn e`lc oeik `d dlecbl dgynl opiyxcck

oiprl i`e dgynl da jiiy `l `id dpedk

dnvr dxenzd oi` `d oaxw zernd on zepwl

y"a yix xn`ck dninz `idyk 'it`e daixw

l"ie daixw ozxenz oi`e oiaixw od (:fl sc lirl)

zernd lr dyecw dlg i` dil `irainc

:`l e` d`ctyk

ñéôúälewyiy edn ziad wcal xeka

epi` 'ixn`c i`d i` .`xhila

`icda la` `gip opaxc ied `xhila lwyp

dxenzc w"tae (:aiw sc oixcdpq) wlga `gken

in dznda yixcc `ziixe`c `edy (.g sc)

epi`y xyrne xeka `vi eznda zxeza lk`py

[lk] (.`l zexeka) opzc eznda zxeza lk`p

ueg `xhila milwype filhi`a mihgyp miycwd

:xyrnde xekad on

åãôä`viy qxhpewa yxit .men lra xeka il

jda elit`c dywe carile ffbil oilegl

ileqt x`y` dedc icin witp `l oeict

exwirn men lra xekaa ixiinc l"ie miycwend

ileqt x`yn ith oilegl witp ded inp i`

yi oiycwend ileqt x`yac meyn oiycwend

:xyrne xeka inca k"`yn deab jxev odinca

éàäãdil aiyg `lc i`d .xriy i`de xnv

myn eilr oigiken eiyrn (.b sc) zegpn yixa

dia opiwiic ik n"n `ed `nke` `xkic ixn`c

:xxal xyt`

àëéà`d .mipy izy oa ifginc dpy oa

iab (.dp sc) oiyecwc ipy 'ta 'ixn`c

jixtc xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy dnda

`id z`hg `nlcedzpy za z`hg [ipyne]

mipy izy za `wec e`l mipy izy za gkzy`e

:xity xkpinc rax`e yly za `l`úéòéáù
hrnny iptn dnexz dinca oigwel oi`

onf dnexzdy qxhpewa yxit .dzlik`a

mcew dzlik` onf ziriaye mlerl dzlik`

dnexz `ian df `vnpe dcyd on digl dlkzy

(g"n h"t) ziriay 'qna opzc `de xeria icil

iax miiprl zecerq yly owlgn xeria xg`l

n"n elk`i mixiyr cg`e miipr cg` xne` iqei

zecerq yly wligy xg`l dzlik`a hrnn

gqtl mcew dnexz z"`e wlginl `ven epi`e

aizkc meyn ixye dil `ticr ikdc l"ie dzlik`a hrnn `wc meyn dvngl xeq` `di

i"r owzin wxidy (.er onwl) dnexz onya wxi lyanl inc `le dgynl (gi xacna)

n"n xe`y da axrn elit`e dili`n zvngzn dqirc cere wxid i"r onyd `le onyd

:zvw zvngzn dzid ikd e`la
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:ãeçì äðéúðe ãeçì äàfä ,àîéà úéòaéàå .øîà÷̈¨©§¦¨¥¥¨©¨¨§§¦¨§
,øBëa ,àîç øa éîø øîà :'eë øNòîe øBëáa eáøòúð¦§¨§¦§©£¥¨©¨¦©¨¨§
,øBëa .eäî ,Búøeîz .úBcðì ïéìéëàî ïéà ,éànL úéáì§¥©©¥©£¦¦§¦§¨©§
.àøèéìa ì÷Lð Bðéà ,øBëa .eäî ,Búøeîz .äcôð Bðéà¥¦§¤§¨©§¥¦§¨§¦§¨
eîîeäMî ,øNòîe øBëa ,àéðz ,àáø øîà .eäî ,Búøeîz§¨©¨©¨¨©§¨§©£¥¦¤§
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.'äcôú àì' øîà àðîçø ,ecôä .Bì ïéòîBL íeìk ,úéaä©©¦§§¦©§©£¨¨¨©Ÿ¦§¤
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`oifgeקלו mipy` cenr er sc ± oey`x wxtzereay

ïìåëå.'åë ïéàùø íéðäëä:i`w miycw iabe (:v sc onwl) xiczd lk 'ta `id dpyn

.'åë ïééåìö ïìëàì ïåâë ïúìéëàá úåðùì(gi xacna) dgynl mizzp jl `xw xn`

:oilke` miklndy jxck dlecbl.äîåøú éìáúåzlik` onfa hrnn `wc b"r`e

:dnexz.äîåøú ïéç÷åì ïéà:milyexia ipy xyrn sqka mipdkdèòîîù éðôî
.äúìéëàá`l eiykrnc dzlik` mewna

:milyexia `l` dplk`i.àúà éëiia`

:sqei axc dinw.äéáúåú àì éàîà ì"àinp

:`dn.ìåñôä úéáìonyd lek`l jixvyk

:ziriayd onfa.ð"ä:wxi znexz opaxcéà
.éëä:`ed opaxc meyncäéì àéòáéî àëôéà

.éðúéîìonya dnexz ly wxi oilyan oi`
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ïéà`ixy dlgznc 'hpewa 'it .dzlik`a hrnny iptn ipy xyrn sqka dnexz oigwel

`xiq` `zyde zepip` `le jl izxn` zexf (.`r sc zenai) lxrd 'ta xn`ck ope`l

oi`y rnyn dpynd jezne dneg ira `l dnexze dneg ira mbe ope`l xeq` xyrnc

xcqa 'iqxbe xeq` `zyde mixfl ixy `xwirnc xyrn meyn `l` dnexz meyn `citwd

xyrn 'qna `zi` ikde 'ek ozlik`a dpynd

xyrn sqka dnexz oigwel oi` (a"n b"t) ipy

xn` xizn y"xe ezlik`a hrnn `edy iptn

o`ian `edy minly igafa eliwd m` y"x mdl

lwid il dn dnexza lwp `l xzepe lebit icil

dnexza lwp mixfl oixzen oky minly igafa

eplwd m` y"x xn` yexit mixfl dxeq` `idy

`iany t"r` xyrn sqkn minly gwil

oigwely y"k xzepe lebit leqt icil xyrnd

oigwel m` el exn` xyrn sqkn dlwd dnexz

oi` la` xyrn enk mixfl oixzeny minly

xeq` zeidl xyrnl mxeby dnexz oigwel

:d"dbd :mixfl

úøçîì'hpewa 'it .enr ebele eny` `ian

sc) zegpnae ipiny mei zxgnl

wtq`c cg` lkde miyy mei zxgnl 'it (.dw

`nh xifpgkenck i`w `nh rxevn wtqe

wtq mzd `zi` ikde `xza wxt xifpc `ztqeza

did i`ce xifp la` xedh xifp wtqe `nh xifp

rxevn wtq hlgen yexit `nh rxevn wtq

did i`ce rxevn la` xak xdhy 'it xedh

elld zewitq lk ea yiy ixii` `xab cga yexit

`nhne oii dzeye miyy xg`l miycwa lke`

el exn` cvik mei mixyre d`n xg`l miznl

glb dpye dfd dray dpne `v dz` `nh xifp

el exn` glbl ywane dray dpn oaxw `iade

miylyn zegt glbn xedh oi`e dz` xedh xifp

milydl mei dylye mixyr dpne `v mei

xifp el exn` glbl ywane miyly dpn miyly

oiperh inp xifp inlye wtqd lr d`a dpi` dnda z`hge glbl leki odn zg` lre minlye dler z`hg `iadl aiig zenda yly yexit mincd lr `l` glbn xifp oi`e dz` xedh

daeg ef ixd ip` xedh m` xne`e dilr dpzne dnda zler `ian dyer `ed cvik ipzwc epiide i`pz lr `iadl leki dler la` `nh rxevn wtq `edy iptn sipdl leki oi` dfe dtepz

serd z`hge ozglbz meia oirxevnd lk oick xexc ixetv [izy] `iane miig min ziriax dkezl oipzepe dycg qxg ly iliit `ian eilr xingdl dyer `ed cvik dacp ef ixd e`l m`e

eakrn epi` eny` la` zexifp zepnln ezakrn ez`hgy (yi) d`neh ly ez`hg `iaiy cr dxdh zexifp ligzn epi`e d`neh ly ef zglbze `ed `nh xifp `nyc `nh xifp oick yexit

zglbz cr ddyi my`de ezrxv zxdhl dteqa glble dxdh zexifp zepnl d`neh zexifp z`hg `iadl jixv ikdle dxdh zexifp dpniy cr glbl xeq` `ed d`neh zglbz glbiyne

zglbzl dler dpi` ezrxv zglbze exfp inil oiler oi` ezrxv inic `ziixad seqa yxetny enk exfp z`nehl i`ce el dlrz dze`y zrxvd on i`cea ezxdh ixg` dyriy d`nehd

`ian ipinya glib m` (.fn sc) xifp 'qna xn`c `aiwr 'xk epiid ezglbz meia ez`hg `iany dne (:q sc my) mixifp 'a 'tae (:fi sc xifp) glbn xifp ipixd xn`y in 'ta 'ixn`ck exfp

dler ip` xedh m`e dlrnl epxn`y dler yexit dacp dlere izaegn z`hg ip` `nh m` xne`e ez`hg lr dpzne ezglbz ddey ixdy ipinya glibk ied inp `kde meia ea eizepaxw

miyly xteqe 'iqxbe mei miyly xteqe `ztqezd on xqgy d`xpe 'ek dilr dpzne dnda zler `iane miglbn mirxevndy jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbne wtq serd z`hge izaegn

d on cg` eilr wexfiy cr ezrxvl dipy zglbz glbl leki epi`e dpen `ed dxdh zexifp wtq ixdy 'ek dnda zler `iane meizexifp seq cr ddyie minlye z`hge dler `iaie minc

dpey`x zglbza iz`ady serd z`hge daeg `dz efe dzid dacp dpey`x dlerd dpey`x zglbza iziid `nh m` yexit ip` `nh m` xne`e i`cea dlery ezrxv zxdh xg`y dxdh

zeyril die`x dzid ef zglbze oirxevn jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbn ewitq serd z`hge melk dpi` eiykr ly ef zglbzy dacp efe daeg dpey`x dler ip` xedh m`e izaegn

ely ipinya rxevn oick ecia bele eny` `iai xgn xne` oerny iax xifpd gelib xeqi` dgec epi` rxevn wtq gelibc meyn leki did `l la` dpey`x zglbzn extq ini zray seqa

`ed m`e serd z`hg `iai jkitl wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y dndan `iadl leki epi` ezxdh zakrny rxevn z`hge rxevn wtq `edy itl eilr dpzne cg`e miyy mei `ede

lkd iprde my` z`ad zrya e` mixetiv `iady drya xiyr did 'it` (:fi sc) oikxr 'qna xn`c dinrhl oerny 'xe ser epiidc ipr oaxw `iaie ipr `die mixg`l eiqkp aezki xiyr

ef ixd `ed rxevn m` yexit `ed `nh m` xne`e serd z`hg lr dpzne exwirn xg`l eiqkp aezki iyextle `kdc `dl `nwe`l `ki` dilr ibiltc i`pzl 'it`e z`hg xg` jled

cg` ywal jixvn epi`y `nef oa ixacl dyri cvik ezrxv ini jezn el oiler exfp ini oi`y leki epi` miznl `nhile oii zezyl la` cin miycwa lke`e ewitq ef ixd e`l m`e ezaeg

rxevn `nyc dxdh zglbz wtqe d`neh zglbz wtq yexit glbne dnda zler `iane mei miyly xteq (:hp sc xifp) mixifp ipy wxta ryedi 'x jixvny enk xifpa ecbpk xecil weyd on

la` `ed xedh xifp `nyc glbl leki epi` ezrxv ini zxdh xg` dray seqle ezrxv ini jezn oiler exfp ini oi`y ezrxvl wx ezexifpl eizeglbzn zg` el elr `le `nh xifpe did

cr dxdh zexifp oipn ligzdl leki epi`y d`neh zglbz wtq meyn serd z`hg `iane mincd on cg` eilr wexfiy cr leki epi` miyly seql 'it`e dpye dfd xaky ira `l d`fd

serd z`hge dacp dlerd dlrnly zglbzn ezxifp dzlky llk eiykr xifp epi` m`y zepzdl yiy d"de dpey`x zglbza dlrnly i`pzk dilr dpzne ziyixtcke z`hg `iaiy

itq dnda zler i`ce minly eizepaxw `iane mei miyly xteq df lk yxtl yg `l `pzd j` ewitqdpey`x dlerd ziyily zglbza iziid `nh m` xne`e dilr dpzne ew
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äîeøz ïéç÷Bì ïéà ,déáéúéà .ïðaøc ,ïéìáz úîeøúì¦§©§¨¦§©¨¨¥¦¥¥§¦§¨
ïBòîL éaøå ,dúìéëàa èòînL éðtî ,øNòî óñëa§¤¤©£¥¦§¥¤§©¥©£¦¨¨§©¦¦§
øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .déì ÷ézLéà .øézî©¦¦§¦¥¦£¨§©¥§©¥¨©
ìL ÷øé ïéìMáî ïéà' ,àäî déáúBz àì éànà ,déì¥©©Ÿ§¥¥¨¥§©§¦¨¨¤
úéáì íéLã÷ eàéáé àlL ,äîeøz ìL ïîLa úéòéáL§¦¦§¤¤¤§¨¤Ÿ¨¦¨¨¦§¥
éî åàìå ,ééaà déì øîà ,'øézî ïBòîL éaøå ,ìeñtä©§§©¦¦§©¦¨©¥©©¥§¨¦
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íLàà äåäc éãéî .ïðaøc eäééîòè éàî ,áøòéàc§¦¨©©©§©§§©¨¨¦¦©£¨©¨¨
,àä .äéiòøa àzðwz déì úéà ,íúä .éîc éî .íéîìLe§¨¦¦¨¥¨¨¦¥©©§¨¦§¦¨¨

òøa àzðwz déì úéìäëéúçì àlà ,éîc àì àä .äéi ¥¥©©§¨¦§¦¨¨Ÿ¨¥¤¨©£¦¨
é÷úî .ïäaL øeîçk ìëàú ,àzðwz úéìc ïåéëc ,úBëéúçaLäëéúç .éîc éî ,àðéáø dì ó ¤©£¦§¥¨§¥©©§¨¥¨¥¤¨¤¨¤©§¦¨©¦¨¦¨¥£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migaf(iyily meil)

ïleëåmilk`pd miycwd lka ±ïéàMødì íéðäk,ïúìéëàa úBpL §¨©¨¦Ÿ£¦§©©£¦¨¨
oebk ,evxiy ote` lka olke`le,ïééeìö ïìëàìïé÷eìLoilyean ± §¨§¨§¦§¦

daxdïéìMeáîehrn,åmileki okïëBúì úúìzekizg jezl ± §¨¦§¨¥§¨
miycwdéìázly mipilaz ±éìáúå ïéleçly mipilaze ±,äîeøú ¦§¥¦§¦§¥§¨

.[ïBòîL] (ìàòîùé) éaø éøácoldl x`azp enrhe(.`v)meyn , ¦§¥©¦¦§
iax wlg dpyna mye .daeyg dxeva lk`dl mikixv miycwdy
jezl dnexz ly oilaz ozil oi`y ,xaqe oerny iax lr xi`n
d`iane dnexzd zlik` onf z` hrnny iptn ,miycwd zekizg
zlik`l eli`e aevw onf oi` dnexz zlik`l ixdy ,leqt icil
ly oilaz ozil oerny iax xizdy dfne .aevw onf yi miycwd
xzen dligzkl s`y xaeqy gken ,miycwd zekizg jezl dnexz

.leqtd zial miycw `iadl
:`iyewd lr aiyn `axdéì øîà,iia`l `axïéìáz úîeøúì çpä ¨©¥©©¦§©§¨¦

zyxtd aeigy itl ,oilazd on miyixtny dnexzn ilr dywz l` ±
n wx `ed oilazn zexyrne zenexz,ïðaøcoerny iax xaq jkitl §©¨¨

dnexza la` ,leqt icil d`ian m` yegl oi`e da lwdl yiy
oi`y dcen `ed s` ,dxezd on mzyxtd aeigy mixacn miyixtny

.leqt icil d`iadl dligzkl lwdl
:`ax lr zeywdl siqen iia`déáéúéàe ,`axl iia` dywd ±ixd ¥¦¥

ipy xyrn zkqna epipy(a"n b"t),øNòî óñëa äîeøz ïéç÷Bì ïéà¥§¦§¨§¤¤©£¥
eze`a zgwl i`yx epi` ,ipy xyrn ly sqk el yiy odk xnelk

,milyexia dnexz sqkdúìéëàa èòînL éðtîzlik`a ± ¦§¥¤§©¥©£¦¨¨
eli`e ,ope`l xeq`e milyexia wx lk`p ipy xyrn oky ,dnexzd
dnexz gwelyke ,ope`l dlik`a zxzene mewn lka zlk`p dnexz
dlke`l aiige ipy xyrn zyecw dilr qtzp ipy xyrn sqka

.dzlik` z` mvnvn `vnpe ,ope`l dxeq`e milyexia `weecéaøå§©¦
øézî ïBòîLiax zrcly gken .dnexz ipy xyrn sqka zgwl ¦§©¦

dligzkl elit` miycwde dnexzd zlik` z` mvnvl xzen oerny
.`ziixe`c dnexza elit`e

:`xnbd zxne`déì ÷ézLéà.eixacl dcede iia`l `ax wzy ± ¦§¦¥
:zxg` dpynn `ax lr ztqep `iyew d`ian `xnbdàúà ékiia` ¦£¨

,óñBé áøc dén÷ìdéì øîà,sqei axdéáúBz àì éànà`l recn ± §©¥§©¥¨©¥©©Ÿ§¥
mb `axl ziywdàäîziriay zkqnay dpynd on ±(f"n g"t)day ¥¨

,epipy,äîeøz ìL ïîLa úéòéáL ìL ÷øé ïéìMáî ïéàickàlL ¥§©§¦¨¨¤§¦¦§¤¤¤§¨¤Ÿ
eàéáé,ìeñtä úéáì íéLã÷dzlik`l aevw onf oi` dnexzl ixdy ¨¦¨¨¦§¥©§

zyecw lignyke ,xeriad onf cr wx zlk`p ziriayd eli`e
onf cr lk`dl dkixv `id s`y jkl mxeb dnexzd lr ziriay
.dnexzd z` ciqtny `vnpe ,dzelkl jixv okn xg`le ,xeriad

,øézî ïBòîL éaøåzial miycw mi`iany xaqy meyn jgxk lre §©¦¦§©¦
.dxezd on miaiigd mixacae dligzkl elit` leqtd

:ef dpynn `ax lr zeywdl mewn yi m`d mipc sqei axe iia`øîà̈©
déìééaà,sqei axldéúéáúBà éî åàìåïéìáúc àäî`l m`d ± ¥©©¥§¨¦§¦¥¥¨¦§¨¦

oldl dpyndn `axl xak izywd(:v)ozil oerny iax xizdy ,
it lr s` ,miycwd zekizg jezl dnexz ly oilaz dligzkl

,leqt icil dnexzd z` `ianyéì øîàå,`iyew myn oi`y `ax §¨©¦
y meynïéìáz úîeøúì çpän daeig lky.ïðaøcok m`eénð àëä ©©¦§©§¨¦§©¨¨¨¨©¦

,dnexz ly onya ziriay ly wxi lyal oerny iax xizdy dna ±
on miaiigd mixac `iadl xzeny eixacn gikedl oi`y ,xnel yi

meyn ,leqt icil dligzkl dxezd(äîåøú)y÷øé úîeøzdaeig §©¨¨
n,ïðaøc.leqt icil dligzkl d`iadl oerny iax da lwid okle §©¨¨

:iia`l sqei ax aiydéëä éàziriay zkqna dpynd ok` m` ± ¦¨¦
,opaxcn dnexza maeigy mixaca zxacndéì àéòaéî àëtéà¦§¨¦©§¨¥

éðúéîìoilyan oi` ,xnele jtida eixac z` zepyl `pzl did ±÷øé §¦§¥¨¨
,úéòéáL ìL ïîLa äîeøz ìLmixaca xacn `edy xexa did f`y ¤§¨§¤¤¤§¦¦

ly wxi oilyan oi` xn`e xg`n j` ,opaxcn dnexza maeigy
maeigy mixaca xacn `edy gken ,dnexz ly onya ziriay

.dxezd on `ed dnexza

zpynn `ax lr dywd `l dnl xg` ote`a sqei axl aiyn iia`
,sqei axl iia` dil xn` :ziriaydéúéáúBà éî åàìå`l m`d ± §¨¦§¦¥

`ax lr iziywdlirl(:dr)ïéúéðúnîminlya axrzpy my`n ¦©§¦¦
ïBòîL éaø øézîcz` `iany it lr s` ,zepaxwd ipy zaxwd z` §©¦©¦¦§

,leqt icil minlyd,éì øîàåepizpyna oerny iax xizd `ly §¨©¦
meyn `l` ,leqt icil `ziixe`c miycw `iadláøòéàcxaky ± §¦¨©

s` dligzkl la` ,xingn epi` oerny iax caricae ,dfa df eaxrzp
,ok m`e .leqt icil `ziixe`c miycw `iadl xqe` `edénð àëä± ¨¨©¦
ote`a zxacn `idy xnel yi ziriay zpyna s`áøòéàc± §¦¨©

,eaxrzp xake xg`ny ,ziriay ly wxia dnexz ly ony axrzpy
zgwl la` ,mlke`le cgia mlyal oerny iax xizd `ax zrcl s`
dcen `ed s` dnexz ly onya elyale ziriay ly wxi dligzkl

.xeq`y
:iia`l sqei ax aiydáøòéàc éàote`a zxacn ziriay zpyn m` ± ¦§¦¨©

xaky,wxid mr onyd axrzpeäééîòè éàîïðaøcmlyal exq`y ©©§©§§©¨¨
,onydn wxid z` cixtdl zexyt` oi` eaxrzpy xg`l `lde ,cgi
,xeriad onf ribiyk ceai`l onyd jli dk oia cgi mlyai `l m`e

.mlyal dzr xeq` recn ok m`e
sqei axl iia` xn` :sqei ax ziiyew z` dgec iia`äåäc éãéî¦¦©£¨

íéîìLe íLààs`y ,minlya axrzpy my`l dnec df xac ixd ± ©¨¨§¨¦
s`e ,maixwdl `ly minkg exingd dfa df eaxrzp xaky it lr
oi` eaxrzpy xg`l mby exaqy xnel yi onya axrzpy wxia

.cgi mlyal
:sqei ax el aiydéîc éîixd ,dfl df minec elld mixwnd ike ± ¦¨¥

íúäminlya axrzpy my`a ±déì úéàzaexrzl yi ±àzðwz ¨¨¦¥©©§¨
,äéiòøae`eai `ly ick mlke`le maixwdl minkg exq` jk meyne ¦§¦¨

la` ,exknie ea`zqiy cr erxiy dpwz mdl yiy oeik ,leqt icil
àäonya axrzpy wxia ±déì úéìäéiòøa àzðwzzaexrzl oi` ± ¨¥¥©©§¨¦§¦¨

z`a m`e ,cgi mlyal xeq` didiy dnl ok m`e ,zxg` dpwz
epizpynl onye wxi zaexrz zencléîc àì àäzencl jl oi` ± ¨Ÿ¨¥

dze`àlà[`tiql]L äëéúçìdaxrzp,úBëéúçaúéìc ïåéëc ¤¨©£¦¨¤©£¦§¥¨§¥
mdlàzðwzzaexrzdy micen minkg s` ,diirxaìëàúøeîçk ©©§¨¥¨¥¤¨

,ïäaLl xizdl mdl did onya wxi zaexrza s` ok m`eoeik mlya ¤¨¤
gxkda mlyal exq`e minkg ewlg m`e ,zxg` dpwz mdl oi`y
,mlyale maxrl `ae eaxrzp `l oiicryk zxacn ziriay zpyny
mi`ian ezrcly rnyne ,mlyal oerny iax xizd ok it lr s`e

.`axl dywe ,dligzkl elit` leqt icil `ziixe`c miycw
:iia`l riiql `a `piaxé÷úîdì óàðéáø,sqei axléîc éîm`d ± ©§¦¨©¦¨¦¨¥

dkizgl dnexz ly onya axrzpy ziriay ly wxi zencl jiiy
a `ld ,zekizga daxrzpyL äëéúçdaxrzpdì úéì úBëéúça± £¦¨¤©£¦¥¨

zaexrzl oi`,ììk àzðwzxzeny eced minkg s` jk meyne ©©§¨§¨
la` ,oday xengk zaexrzd z` lek`léàäziriay ly wxia ± ©

dnexz ly onya axrzpydéì úéàonyl yi -,äèéçña àzðwz ¦¥©©§¨¦§¦¨
ly xeriad onf ribiyke ,onyd epnn `vi wxid z` hegqiy ici lry
,dnexzd z` ciqtd `ly `vnpe ,onyd z` xral jxhvi `l wxid
xaky oeiky xaq oerny iaxe ,cgi mlyal minkg exizd `l okle

.leqt icil m`iadl xzene carica lwdl yi eaxrzp
:`xnbd zx`an .eziiyewa sqei ax xaq dn `xnbd zx`an dzr

óñBé áøåzpy onye wxi dnicy,zekizga daxrzpy dkizgl eaxr §©¥
dpi` dhigqe ,leyia `la dpwz oi` onya axrzpy wxil s`y ,xaq

c meyn ,dpwzèBçñð éëéäm` ,wxid z` hegqp ji`d ±èBçñðeze` ¥¦¦§¦§
àáeèdaxd -,úéòéáMa ãéñôî à÷eze` hegqiy xg`ly meyn ¨¨©§¦©§¦¦

dxn` dxezde ,llk mrh ea x`yi `l ahid(e dk `xwie)zAW dzide'§¨§¨©©
m`e ,cqtdl `le dlk`l minkg eyxce ,'dlk`l mkl ux`dèBçñð ¨¨¤¨¤§¨§¨¦§

eze`àúøet,hrn ±áøòéî éáeøòéà óBñ óBñwxia ony axern ± §¨¦¨¥¦¨©
z` mb ca`n `vnp wxid z` ca`l jxhvie xeriad onf ribiyke
exq` dnl leyia `la dpwz oi`y oeikne ,dnexz ly onyd
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קלז oifge` mipy` cenr er sc ± oey`x wxtzereay

ïìåëå.'åë ïéàùø íéðäëä:i`w miycw iabe (:v sc onwl) xiczd lk 'ta `id dpyn

.'åë ïééåìö ïìëàì ïåâë ïúìéëàá úåðùì(gi xacna) dgynl mizzp jl `xw xn`

:oilke` miklndy jxck dlecbl.äîåøú éìáúåzlik` onfa hrnn `wc b"r`e

:dnexz.äîåøú ïéç÷åì ïéà:milyexia ipy xyrn sqka mipdkdèòîîù éðôî
.äúìéëàá`l eiykrnc dzlik` mewna

:milyexia `l` dplk`i.àúà éëiia`

:sqei axc dinw.äéáúåú àì éàîà ì"àinp

:`dn.ìåñôä úéáìonyd lek`l jixvyk

:ziriayd onfa.ð"ä:wxi znexz opaxcéà
.éëä:`ed opaxc meyncäéì àéòáéî àëôéà

.éðúéîìonya dnexz ly wxi oilyan oi`

ony `zyd la` xizn oerny iaxe ziriay

alg lk (my) aizkc `id `ziixe`c dnexz

:y"x ixy `we xdvi.áøòéàãlre wxia ony

i`c dinwl yxtnck cgi mlyai egxk

:epnn elek ehgeql xyt`.'åë éîã àì àä
:`ed `iyewc `neiq.úåëéúçá äëéúç

elit`e oday xengk lk`z ipzwe `id 'ipzn

eed `l opiwqr axri`ca i` inp `kde opaxl

:dilr opax ibilt.úéòéáùá ãéñôî÷å
:cqtdl `le dlk`l xn` `pngxe.úøçîì

i`w hlgen epi` wtqe hlgen rxevn wtqa

:ipinyd meia zxgnlïåôöá äèéçù
.úåðåäáå:my` xnegkíéëñðå äëéîñå

.÷åùå äæç úôåðúåminly xnegk
àäå
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ïéà`ixy dlgznc 'hpewa 'it .dzlik`a hrnny iptn ipy xyrn sqka dnexz oigwel

`xiq` `zyde zepip` `le jl izxn` zexf (.`r sc zenai) lxrd 'ta xn`ck ope`l

oi`y rnyn dpynd jezne dneg ira `l dnexze dneg ira mbe ope`l xeq` xyrnc

xcqa 'iqxbe xeq` `zyde mixfl ixy `xwirnc xyrn meyn `l` dnexz meyn `citwd

xyrn 'qna `zi` ikde 'ek ozlik`a dpynd

xyrn sqka dnexz oigwel oi` (a"n b"t) ipy

xn` xizn y"xe ezlik`a hrnn `edy iptn

o`ian `edy minly igafa eliwd m` y"x mdl

lwid il dn dnexza lwp `l xzepe lebit icil

dnexza lwp mixfl oixzen oky minly igafa

eplwd m` y"x xn` yexit mixfl dxeq` `idy

`iany t"r` xyrn sqkn minly gwil

oigwely y"k xzepe lebit leqt icil xyrnd

oigwel m` el exn` xyrn sqkn dlwd dnexz

oi` la` xyrn enk mixfl oixzeny minly

xeq` zeidl xyrnl mxeby dnexz oigwel

:d"dbd :mixfl

úøçîì'hpewa 'it .enr ebele eny` `ian

sc) zegpnae ipiny mei zxgnl

wtq`c cg` lkde miyy mei zxgnl 'it (.dw

`nh xifpgkenck i`w `nh rxevn wtqe

wtq mzd `zi` ikde `xza wxt xifpc `ztqeza

did i`ce xifp la` xedh xifp wtqe `nh xifp

rxevn wtq hlgen yexit `nh rxevn wtq

did i`ce rxevn la` xak xdhy 'it xedh

elld zewitq lk ea yiy ixii` `xab cga yexit

`nhne oii dzeye miyy xg`l miycwa lke`

el exn` cvik mei mixyre d`n xg`l miznl

glb dpye dfd dray dpne `v dz` `nh xifp

el exn` glbl ywane dray dpn oaxw `iade

miylyn zegt glbn xedh oi`e dz` xedh xifp

milydl mei dylye mixyr dpne `v mei

xifp el exn` glbl ywane miyly dpn miyly

oiperh inp xifp inlye wtqd lr d`a dpi` dnda z`hge glbl leki odn zg` lre minlye dler z`hg `iadl aiig zenda yly yexit mincd lr `l` glbn xifp oi`e dz` xedh

daeg ef ixd ip` xedh m` xne`e dilr dpzne dnda zler `ian dyer `ed cvik ipzwc epiide i`pz lr `iadl leki dler la` `nh rxevn wtq `edy iptn sipdl leki oi` dfe dtepz

serd z`hge ozglbz meia oirxevnd lk oick xexc ixetv [izy] `iane miig min ziriax dkezl oipzepe dycg qxg ly iliit `ian eilr xingdl dyer `ed cvik dacp ef ixd e`l m`e

eakrn epi` eny` la` zexifp zepnln ezakrn ez`hgy (yi) d`neh ly ez`hg `iaiy cr dxdh zexifp ligzn epi`e d`neh ly ef zglbze `ed `nh xifp `nyc `nh xifp oick yexit

zglbz cr ddyi my`de ezrxv zxdhl dteqa glble dxdh zexifp zepnl d`neh zexifp z`hg `iadl jixv ikdle dxdh zexifp dpniy cr glbl xeq` `ed d`neh zglbz glbiyne

zglbzl dler dpi` ezrxv zglbze exfp inil oiler oi` ezrxv inic `ziixad seqa yxetny enk exfp z`nehl i`ce el dlrz dze`y zrxvd on i`cea ezxdh ixg` dyriy d`nehd

`ian ipinya glib m` (.fn sc) xifp 'qna xn`c `aiwr 'xk epiid ezglbz meia ez`hg `iany dne (:q sc my) mixifp 'a 'tae (:fi sc xifp) glbn xifp ipixd xn`y in 'ta 'ixn`ck exfp

dler ip` xedh m`e dlrnl epxn`y dler yexit dacp dlere izaegn z`hg ip` `nh m` xne`e ez`hg lr dpzne ezglbz ddey ixdy ipinya glibk ied inp `kde meia ea eizepaxw

miyly xteqe 'iqxbe mei miyly xteqe `ztqezd on xqgy d`xpe 'ek dilr dpzne dnda zler `iane miglbn mirxevndy jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbne wtq serd z`hge izaegn

d on cg` eilr wexfiy cr ezrxvl dipy zglbz glbl leki epi`e dpen `ed dxdh zexifp wtq ixdy 'ek dnda zler `iane meizexifp seq cr ddyie minlye z`hge dler `iaie minc

dpey`x zglbza iz`ady serd z`hge daeg `dz efe dzid dacp dpey`x dlerd dpey`x zglbza iziid `nh m` yexit ip` `nh m` xne`e i`cea dlery ezrxv zxdh xg`y dxdh

zeyril die`x dzid ef zglbze oirxevn jxck eipir zeabe epwfe ey`x glbn ewitq serd z`hge melk dpi` eiykr ly ef zglbzy dacp efe daeg dpey`x dler ip` xedh m`e izaegn

ely ipinya rxevn oick ecia bele eny` `iai xgn xne` oerny iax xifpd gelib xeqi` dgec epi` rxevn wtq gelibc meyn leki did `l la` dpey`x zglbzn extq ini zray seqa

`ed m`e serd z`hg `iai jkitl wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y dndan `iadl leki epi` ezxdh zakrny rxevn z`hge rxevn wtq `edy itl eilr dpzne cg`e miyy mei `ede

lkd iprde my` z`ad zrya e` mixetiv `iady drya xiyr did 'it` (:fi sc) oikxr 'qna xn`c dinrhl oerny 'xe ser epiidc ipr oaxw `iaie ipr `die mixg`l eiqkp aezki xiyr

ef ixd `ed rxevn m` yexit `ed `nh m` xne`e serd z`hg lr dpzne exwirn xg`l eiqkp aezki iyextle `kdc `dl `nwe`l `ki` dilr ibiltc i`pzl 'it`e z`hg xg` jled

cg` ywal jixvn epi`y `nef oa ixacl dyri cvik ezrxv ini jezn el oiler exfp ini oi`y leki epi` miznl `nhile oii zezyl la` cin miycwa lke`e ewitq ef ixd e`l m`e ezaeg

rxevn `nyc dxdh zglbz wtqe d`neh zglbz wtq yexit glbne dnda zler `iane mei miyly xteq (:hp sc xifp) mixifp ipy wxta ryedi 'x jixvny enk xifpa ecbpk xecil weyd on

la` `ed xedh xifp `nyc glbl leki epi` ezrxv ini zxdh xg` dray seqle ezrxv ini jezn oiler exfp ini oi`y ezrxvl wx ezexifpl eizeglbzn zg` el elr `le `nh xifpe did

cr dxdh zexifp oipn ligzdl leki epi`y d`neh zglbz wtq meyn serd z`hg `iane mincd on cg` eilr wexfiy cr leki epi` miyly seql 'it`e dpye dfd xaky ira `l d`fd

serd z`hge dacp dlerd dlrnly zglbzn ezxifp dzlky llk eiykr xifp epi` m`y zepzdl yiy d"de dpey`x zglbza dlrnly i`pzk dilr dpzne ziyixtcke z`hg `iaiy

itq dnda zler i`ce minly eizepaxw `iane mei miyly xteq df lk yxtl yg `l `pzd j` ewitqdpey`x dlerd ziyily zglbza iziid `nh m` xne`e dilr dpzne ew
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migaf(iyily meil)

åàì íàå,rxevn zepaxw `iadl aeig oi` o`k cnerl m`e ±íLà §¦¨¨¨
äædidiäáãð éîìL ìLmi`ad minly myl ycwen `di df oaxw ± ¤¤©§¥§¨¨

,minlyk epic e` my`k epic m` oaxwd lr wtq yiy iptne .dacpa
,minly zxnegke my` zxnegk ea bedpl yiåoklBúBàïeòè íLà §¨¨¨

,ïBôva äèéçL,dxfrd ly oetv cva ezhigyy my` oaxw oick §¦¨©¨
ïzîed lr mincúBðBäazepeda lr encn ozil odkd jixve ± ©©§

lr eincn ozil jixvy my` z`ada aiigzp `ny rxevnd
,zepedadeoaxwd oerh jci`n÷BLå äæç úôeðúe íéëñðe äëéîñ§¦¨§¨¦§©¨¤¨

,minly oaxw oickäìéìå íBéì ìëàðåwx lk`py my` oaxw oick §¤¡¨§¨©§¨
aiegnd rxevn epi` mc` eze` `ny wtq yi o`k `lde .dlile meil
dlile mini ipyl milk`pd minly `l` epi` aixwny oaxwde ,oaxw
eplk`ie wtqn epaixwiy oerny iax xn` ok it lr s`e ,cg`
icil `ziixe`c miycw `iadl xzen ezrcly ixd .my` zxnegk
dcen oerny iaxy xn`y `axl dywe ,dligzkl elit` leqt

.leqt icil `ziixe`c miycw `iadl dligzkl xeq`y
:`xnbd zvxznéðàL àøáb éðewziaxy xnel xyt` zn`a - ©¥©§¨¨¦

,leqt icil `ziixe`c miycw `iadl dligzkl xeq`y dcen oerny
z` xdhl wtqn oaxw `iadl mc`d jixv eay df dxwn dpey mle`
yiy oerny iax xaq okle ,miycw lek`l lkeiy ick ez`nehn envr

.leqt icil minlyd z` `iany it lr s` lwdl
oaxw `ian rxevndy epipy day `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd
aiigzp `l m`e ,eny` df `di my` aiigzd m`y eilr dpzne

:`xnbd zl`ey .minly oaxw df `di my`açðéúäoaen df ± ¨¦©
d lr zepzdl jiiyyíLà,xkfpkiabl j`âBìmr `ad onyd ¨¨

my`døîéîì àkéà éàîmr rxevnd bdpi cvik ,xnel ozip dn ± ©¦¨§¥©
,llk ea aiigzp `l hlgen rxevn epi`y cvd lr ixd ,onyd bel

.dxfra oileg qipkdl xeq` `lde dxfrl eze` qipkn j`ide
:`xnbd daiynøîàc,ony bel z`ada izaiigzp `l m` ,rxevnd §¨©

âBìony,äáãð àäé äærxevnd leki beld iabl s`y epiidc ¤§¥§¨¨
.dacpa `a `di ea aiigzp `l m`y ,xnele zepzdl

zxeza mb onyd bel z` aixwdl xyt` j`id `xnbd dpc zrk
`eal leki cvik :`xnbd dywn .rxevn zaeg zxeza mbe dacp

dacp zxeza onydõî÷î éòáe àeä òøBöî åàì àîìéãåjixve ± §¦§¨¨§¨¨¥¦§¨
onyd on uenwlck ,unewd z` xihwdle.dacpa `ad ony oi
:`xnbd zvxznoicd jk ok`yõéî÷îcdligz unew odkdy ± §©§¦

.onyd beln
,onyd on uenwl odkd leki j`id :`xnbd dywnòøBöî àîìéãå§¦§¨§¨

àeä,ezxdhl ony bel z`ada aiigzpeéòáeon ozil odkd jixve ± ¨¥
onydòáL ïzîxn`py enk ,ze`fd(fh ci `xwie)'ebe odMd lahe' ©©¤©§¨©©Ÿ¥

.''d iptl minrR raW FrAv`A onXd on dGde§¦¨¦©¤¤§¤§¨¤©§¨¦¦§¥
:`xnbd zvxznáéäécdfn `ed ,onyd on odkd unewy xg`ly ± §¨¦

.miycwd ycw iptl minrt ray epnn
epnn zefdl odkd leki j`id :`xnbd dywndéì øñç àäå`lde ± §¨¨¥¥

dxn` dxezde ,onyd beln xqgp dvinwd xg`l(i ci my)rxevndy
.leqt xqg bele ,ezxdhl ony bel `iadl jixv

:`xnbd zvxznàúøet éúééîcrxevnd `ian dvinwd xg`ly ± §©§¥§¨
ony hrndéì élîîe,leqt jka oi`e ,dxqgpy dcnd z` `lnne ± §©¥¥

kïðúcmirbpa(i"n c"it),rxevnd zxdh xcqaøñçonàlL ãò âBlä ¦§©¨©©©¤Ÿ
÷öée aeyi ,zil`nyd etk jezl odkd epnnepàlîéjixv epi`e ¨©§©§¤

dligzay ,xnel yi wtqn `ad ony bela s`e .xg` ony bel `iadl

xg` ony hrn egwi okn xg`le ,dacp `ed `ny epnn odkd uenwi
.minrt ray epnn odkd dfie dxqgpy zenkd z` e`lnie

:`xnbd dywnàäåunewdonyd on odkd unwyéòa[jixv±] §¨¨¥
,äøè÷ärxevn epi` df mc`y okzi ixdy ,dgpn zvinw lk oick ©§¨¨

.dacpa `a onyde
:`xnbd daiyndéì øè÷àc.unewd z` xihwn odkd ok`y ± §©§©¥
:`xnbd dywnúîéà,unewd z` odkd xihwi izn -øúa éà ¥©¦¨©
òáL úBðzîf` `ld ,ze`fdd ray z` dfny xg`l epxihwi m` ± ©§¤©

,dacp zgpn zxeza `a onydy cvd lry meyn ,exihwdl xeq`
eåäeäìze`fdd xg`l exzepy onyd ixiiyíééøéLdgpn ixiiy ± ¨§¦©¦

eøñçL,äøè÷äì äöéî÷ ïéaonyd on zgtp dvinwd xg`l ixdy ¤¨§¥§¦¨§©§¨¨
,ze`fdd zngnåzegpn zkqna epipy(:h)oia exqgpy dgpn ixiiyy §

dxhwdl dvinwïäéìò õîBwä úà ïéøéè÷î ïéà,mliaya - ¥©§¦¦¤©¤£¥¤
dxezd dxn`y meyn(h a `xwie)pOd on odMd mixde'z` dg §¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤

,dxqgpy dgpny ,dfn minkg ecnle ,'dgAfOd xihwde DzxMf ©̀§¨¨¨§¦§¦©¦§¥¨
e .dxhwdl dleqt dzvinwéàunewd z` xihwnúBðzî íãB÷ ¦¤©§

,òáLepipy ixd ,onyd on zefdl jk xg` leki cvikepnnL ìk ¤©Ÿ¤¦¤
eøéè÷z ìáa àeä éøä íéMéàìz` epnn eaixwdy oaxw lk ± ¨¦¦£¥§©©§¦

lkae daxwda xeq` epnn xzepd ,daxwdl miie`xd miwlgd
dacpa `a onydy cvd lr o`k s`e .daxwd oirk `idy dcear
j`ide ,dxhwda exq`p eixiiye ,dxhwd my unewd zxhwd lr lg
zeaygp ze`fdd ixd ,dvinwd zxhwd xg`l epnn zefdl leki

.dxhwdk
:`xnbd zvxzndéøa äãeäé áø øîà,éæt ïa ïBòîL éaøcmlerl ¨©©§¨§¥§©¦¦§¤¨¦

,onyd on ze`fd ray dfn jk xg`e unewd z` dligz odkd xihwn
laa `ed ixd miyi`l epnny lk ly xeqi` o`k oi`y mrhde

meyn `ed ,exihwzeäì ÷éqîcì,íéöò íLixiiyay myk ,xnelk §©¦§§¥¥¦
,daxwd zxeza gafnd iab lr mzelrdl xeq`y mbdy ,oicd oaxw
myl `ly dkxrnd ivr zxeza gafnl mzelrdl xeqi` oi`
epiidc .min myl onyd on odkd dfny xnel xyt` o`k jk ,daxwd
hlgen rxevn mc`d m` ,xne`e ,d`fdd zrya odkd dpzny
`linne ,dacpa `ad ony df oi` if` ,ezxdhl ony z`ada aiiegnd
miaygp onyd ixiiy oi`e ,dxhwdl zaygp unewd zxhwd oi`

oi` m` la` .dxdh myl mpid ze`fdde ,miixiylrxevn `ed
ixiiye dxhwdl zaygp unewd zxhwde dacpa `a onyde hlgen
ze`fd mzqk ze`fdd eidi if` ,miixiy meyn d`fda mixq`p onyd

.dxhwdk zeaygp mpi`y min
oiekn epi`yk gafnd iab lr miixiy zelrdl xzeny jkl di`xe

,`ziixaa ep`vn :dxhwd myl,àéðúc,øîBà øæòéìà éaøxn`p §©§¨©¦¡¦¤¤¥
dxeza(`i a my).''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

gAfOd l`e 'dl mz` EaixwY ziW`x oAxw' xn`p eixg`ly weqtae¨§©¥¦©§¦Ÿ¨©§¤©¦§¥©
yace xe`y mpn`y ,xnel ipyd weqtd zpeek ,'ggip gixl Elri `lŸ©£§¥©¦Ÿ©
oaxwl mewn lkn ,daxwdl miie`x mpi` oey`xd weqta mixen`d
eaixwi zexitd mdy yacd z`y epiidc ,miie`x md ziy`x
dne .zereayd bga mgld izyl eaixwi xe`yd z`e ,mixekial
dny ,xnel ezpeek ,'gegip gixl elri `l gafnd l`e' aezkd xn`y
oke ,oaxwd ixiiy z` xihwdl xeqi` yiy oey`xd weqtdn yxcpy

oxihwnyk `weec epiid ,yace xe`y xihwdl xeqi` yiyçéøìçBçéð §¥©¦©
f` ,oaxw myl ±äìòî äzà éà,gafnd iab lr oze`äzà ìáà ¦©¨©£¤£¨©¨

äìòîgafnd iab lr oze` ©£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migaf(iyily meil)

onyd eaxrzp `l oiicry ote`a zxacn dpyndy jgxk lr .mlyal
mlyal oerny iax xizd m`e ,mlyale maxrl dzr `ae wxide
.dligzkl elit` leqtd zial miycw `iadl xzeny xaeqy gken

:zxg` `ziixan `ax lr zeywdl siqen iia`déáéúéàdywd - ¥¦¥
did m` wtq el yiy rxevn iabl `ziixaa epipy ixd ,`axl iia`
rxevn didy e` ,ezxdhl oaxw `iadl aiig epi`y xbqen rxevn

oaxw ,ezrxvn `txpy zrn ipinyd meia `iadl aiigd hlgen
,ezxdhl,øîBà ïBòîL éaøúøçnì,ezliahe ezglbz mei xg`l ± ©¦¦§¥©¨¢¨

ipinyd meia epiidcàéáîl cg` yakBîLàBbeìåony bele ±,Bnò ¥¦£¨§¦
øîBàå,aixwnd odklòøBöî ìL íào`k cnerd mc`l m` ± §¥¦¤§¨

nvrl ezpeeke],rxevn zepaxw `iadl aeig yi [eéøäd oaxwdäæ £¥¤
l ycwen,BîLàåony beläæmyl ycwen,Bbeì £¨§¤
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 המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א

oifge` mipya cenr er sc ± oey`x wxtzereay

`nl` dlile meil lk`pe ipzwe minly iede `ed rxevn e`l `nlc `kd `de

:y"x ixy inp dlgzkl.'åë íùà çðéú àäe`le lif`e yxtn `w y"xc dizln

:aizen `w `axl.äáãð àäé äæ âåìxiczd lk 'ta onwl 'ixn`c rxevn epi` m`

:envr ipta ony oiacpzn (.`v sc).õî÷éî éòáåunewd xihwne evnew ony acpznd

dgpn oaxwn dil silick oilk`p eixiye

:'ek dgpnk ony oiacpzny cnln (oaxw)ïúî
.òáùon dfde rxevn ly bela `xw aizkck

:(ci `xwie) ['ebe] erav`a onydøñç àäå
.äéì(my) aizkck leqt xqg bele dvinw i"r

:ony bele.÷öé àìù ãòetk lr beld on

lr odkd wvi onyd one aizkck zil`nyd

erav`a odkd dfde zil`nyd odkd sk

zil`nyd etk lr xy` onyd on zipnid

:(my).äøè÷ä õîå÷ éòá àäådacp `nlcc

:`ed.äéì øéè÷îãi` p"nn oilk`p miixiye

'ta 'ixn`ck lk`p `ed ixd `ed rxevnc

zeaxl mpaxw lkl (:cn sc lirl) i`ny zia

`ed ixd `ed dacp i`e rxevn ly ony bel

:dgpn ixiyk.òáù úåðúî øúá éà`nlc

eed dvinw xza ray ozn aidi ike `ed dacp

dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy edl

oixihwn oi` (:h sc) w"ta zegpna l"iwe

hxt dgpnd on aizkc odilr unewd

:'ek `id dxqgyl.òáù ïúî íãå÷ éàåikid

eed jpde dxhwd unewd zxhwde `id dacp `nlc ray ozn dipin ez azinl ivn

`xwie) aizkck exihwz la meyn xar `w ediipin icin liirn xcd ike miixiy edl

lk exihwz `l inp dia opiyxce `ed `xizi epnn i`de 'ebe yac lke xe`y lk ik (a

xak odn axwy miptd mgle dgpn ixiye miycw dfd llka yi 'dl dy` epnny

ze`fd jpde exihwz laa mixiy iniiw oikifad oke unewd oke mixeni`d miyi`l

:iniiw dxhwd mewna.íéöò íùìunewd zxhwd oi`c `ed rxevn m` ikd xn`c

zxhwde rxevn epi` m`e miixiy opi`y el`n dfn ixd i`ed dacp e`l `dc dxhwd

el`d ze`fd ixd exihwz laae md miixiy el`e miyi`l epnn yie dxhwd unewd

:gafnd lr dgpn ixiy zelrdl i`yx ixdy min md eli`k
íùì
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z`hge dacp efe daeg dpey`x dlerd ip` xedh m`e izaegn serd z`hge daeg efe dacp

z`hge dacp zelerd odizy dipy zglbzn zexifp dzlk m` dpznc inp d"de ewitq serd

xikfd `l dnl dnize miznl `nhine oii dzeye jk lk yxtl yg `l j` wtq serd

meya dnda z`hg `iad `l oiicre did xifp i`ce ixdy z`hg ef ziriax zglbz zepaxwa

xifp wtq `ziixac `yix yxtl ep`a m`e mrt

i`ce xifp la` eiykr llk xifp epi` wtqe `nh

dpi` ixdy dnda z`hg `iai `l jkle did

l"ed k"`c ikd `rnzyn `l wtq lr d`a

ipzinl l"ed minlya k"` cere `icda iyextl

oiprl xifp inly e` dacp inly iedinl e` i`pz

.dlya rexf i`dae weye dfg i`dac mdn mxen

ycg a"i xcp la` mei miyly xcpy onfa `"ca

oii dzeye mipy izy xg`l miycwa lke`

oipr eze`a mipy 'c xg`l miznl `nhine

ly dze`a dpy seql glbn epxn`y dze`ae

mipy izy seqale i`pz dze`a miyly seq

rax` seqle ziyilya mipy 'b seqle dpya

lke` i`cea hlgene wtqa `nh ziriaxa

rxevn zglbzc mini dpeny xg`l miycwa

`aiyk cine xifpc gelib xeqi` dgec i`ce

dipy zglbz ziriayae dpey`x glbn epiptl

`nhine oiia dzeye zepedal eici qipkn ipinyae

`ztqeza aezk jk raye miyly xg`l miznl

.epyxity dhiy itl raye miyy qxbc d`xpe

`nhine oiia dzey mei miylye dray xg`l miycwa lke` wtqa hlgene i`cea `nh

xg`l miycwa lke` i`cea hlgene i`cea `nh) mei drax`e miray xg`l miznl

i`cea `nh (mei miraye drax` xg`l miznl `nhine oiia dzey mei draye miyly

mirax` xg`l miznl `nhine oiia dzey mini dpny xg`l miycwa lke` i`cea hlgene

:mei drax`e

íùàrxevn my`c (:fn sc) onewn edfi` 'ta lirl oxn` `de z"`e .dacp inly `di ef

(.dk sc) lirl 'ixn` minlye ilka cg`e cia cg` enc z` oilawn mipdk ipy

:ip`y `xab ipewzc l"ie (xt ly) enc lk z` ilka lawiy jixvc.äëéîñålirl) c"nl

dkinq era minlyc b"r`e ci ztwda `ed `ziixe`c e`l rxevn my` zkinq (.bl sc

xe`c xn`c o`nle lirl ziyixtck exizd `xab ipewz meyn xnbdkinq mpga xikfd `zii

:mikqpe dkinq oiperh minly oia my` oiac mikqp okeìëàðådpwz zeyrl xyt` i` mglae mgl opirac meyn zepzdl leki oi` dlile meil `l` zlk`p oi`c dcezae .dlile meil

:(:t sc zegpn) dcezd 'ta gkenck

âåìyicwil lifil dnize rxevnd y`x lre zepedad lr ozepe cren ld` gzt cbpk ray dfny dcear dpin ciarc oeik dxfra oileg iede rxevn epi` `nyc 'it .xninl `ki` i`n

ikdc xnel yie jenqa `zi`ck edl wixt miixiyd lkinl ira ike minc zyecw dil yecwile beld milydl `zxet iziin inp `zydc rxevn epi` m` i`pz lr minc zyecw dil

:j"exa .ycwd ony ceai`l ewxefe rxevn epi` `nyc minc zyecw yecwy `zxet `eddn zepedad lre ray ozn ozep j`id il dnize lekiy dn lka sebd zyecw zeyrl ith sicr

øñç:(i"n) `xza 't mirbp 'qna ef dpyn .ep`lni wvi `ly cr beldúîéàxn`c `ed opgei 'x `de z"`e .'ek dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy edl ded ray zepzn xza i`

yie mivr myl wiqnc seqal `kd ipyn xfril` 'xke mzd `zi`ck oixihwnc dcen `"xc `ail` oixihwn oi` xn`c l"x 'it`e mdilr unew oixihwnc (.h sc) zegpnc w"ta

:zxzepd on zxzepd `le zxzepden mzd dil `wtpck dlik`a miixiy ixiq` `dc dpwz zgkyn `l dlik` oiprl n"n oixihwnc b"r` xnel

éàåjpde exihwz laa miixiy iniiw miyi`l epnny lk meyn xar `w zefdl miptl ediipin liirn xcd ike miixiy edl eed ipde dxhwd ezxhwde `id dacp `nlc .ray ozn mcew

yxtl qxhpewa wgece `nlra `in myl icnc hwpinl dil ded mivr myl edl wiqnc ipync `de qxhpewa 'it jk inc xihwdl ie`xd xaca gafna dxhwdk onya inp ze`fd

zg` dpzna mipzipd (.t sc) onwl 'ixn`c `d dyw k"` ze`fda 'it` exihwz laa `ed ixd miyi`l epnny lk jiiy i` cere miyi`l epnny lkn diaze`c `xwc `pyil meyn [jk]

dil zi`c dinrhl xfril` 'xc xnel yi edin exihwz la meyn xar `we miixiy edl eed jci` zg` dpzna ozipc oeik `d rax` ozna epzpi xne` xfril` 'x rax` ozna eaxrzpy

ray ozn aidic `nil dyw cere gafn oiperh ikd e`lac oeik exihwz laa xar `l dlrnl dil aidi ik d"yn ceqil gafnl mcd ixiyc oeik cere min `ed eli`k oi`ex (:hr my)

ynn dxhwdnc yxtl d`xpe mzd azezi` `d dp`lnie ezia jezn `iai `l dvinw mcew dxqgy dgpn (my f"b) zegpnc w"ta l"x xn`c b"r`e uinwe dil `lnn xcde `yixa

ipynck xfril` 'xk `ibeq jdc b"r`e dilr bilt xfril` 'xe oaxw enyy lk (.gp sc my) dvn ze`a zegpnd lk 'ta xn`c `aiwr 'xk aiig rxevn ly ony beln xihwnc jixt

xya xihwnc dnk oaxw zeidl cizrc oeik ixwin oaxw eny ixii` ray ozn mcewc ab lr s`e `aiwr 'xk `l` `ed izenyc xfril` 'xk `xazqn `l jci`a mivr myl wiqnc

sebd zyecw yecw `de dniz dil jixt xity ikd e`lae miyi`l epnny lkn inp jxtinl ivn ied 'ek ray ozn xg`l i` jixt `xwirne aiig `nzqnc mc zwixf mcew z`hg
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ì eäì ÷éqîc ,éæt ïaøæòéìà éaø ,àéðúc .íéöò íL ¤¨¦§©¦§§¥¥¦§©§¨©¦¡¦¤¤
äìòî äzà ìáà ,äìòî äzà éà çBçéð çéøì ,øîBà¥§¥©¦©¦©¨©£¤£¨©¨©£¤

íùì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

זבחים. פרק שמיני - כל הזבחים דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc migaf(iyily meil)

åàì íàå,rxevn zepaxw `iadl aeig oi` o`k cnerl m`e ±íLà §¦¨¨¨
äædidiäáãð éîìL ìLmi`ad minly myl ycwen `di df oaxw ± ¤¤©§¥§¨¨

,minlyk epic e` my`k epic m` oaxwd lr wtq yiy iptne .dacpa
,minly zxnegke my` zxnegk ea bedpl yiåoklBúBàïeòè íLà §¨¨¨

,ïBôva äèéçL,dxfrd ly oetv cva ezhigyy my` oaxw oick §¦¨©¨
ïzîed lr mincúBðBäazepeda lr encn ozil odkd jixve ± ©©§

lr eincn ozil jixvy my` z`ada aiigzp `ny rxevnd
,zepedadeoaxwd oerh jci`n÷BLå äæç úôeðúe íéëñðe äëéîñ§¦¨§¨¦§©¨¤¨

,minly oaxw oickäìéìå íBéì ìëàðåwx lk`py my` oaxw oick §¤¡¨§¨©§¨
aiegnd rxevn epi` mc` eze` `ny wtq yi o`k `lde .dlile meil
dlile mini ipyl milk`pd minly `l` epi` aixwny oaxwde ,oaxw
eplk`ie wtqn epaixwiy oerny iax xn` ok it lr s`e ,cg`
icil `ziixe`c miycw `iadl xzen ezrcly ixd .my` zxnegk
dcen oerny iaxy xn`y `axl dywe ,dligzkl elit` leqt

.leqt icil `ziixe`c miycw `iadl dligzkl xeq`y
:`xnbd zvxznéðàL àøáb éðewziaxy xnel xyt` zn`a - ©¥©§¨¨¦

,leqt icil `ziixe`c miycw `iadl dligzkl xeq`y dcen oerny
z` xdhl wtqn oaxw `iadl mc`d jixv eay df dxwn dpey mle`
yiy oerny iax xaq okle ,miycw lek`l lkeiy ick ez`nehn envr

.leqt icil minlyd z` `iany it lr s` lwdl
oaxw `ian rxevndy epipy day `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd
aiigzp `l m`e ,eny` df `di my` aiigzd m`y eilr dpzne

:`xnbd zl`ey .minly oaxw df `di my`açðéúäoaen df ± ¨¦©
d lr zepzdl jiiyyíLà,xkfpkiabl j`âBìmr `ad onyd ¨¨

my`døîéîì àkéà éàîmr rxevnd bdpi cvik ,xnel ozip dn ± ©¦¨§¥©
,llk ea aiigzp `l hlgen rxevn epi`y cvd lr ixd ,onyd bel

.dxfra oileg qipkdl xeq` `lde dxfrl eze` qipkn j`ide
:`xnbd daiynøîàc,ony bel z`ada izaiigzp `l m` ,rxevnd §¨©

âBìony,äáãð àäé äærxevnd leki beld iabl s`y epiidc ¤§¥§¨¨
.dacpa `a `di ea aiigzp `l m`y ,xnele zepzdl

zxeza mb onyd bel z` aixwdl xyt` j`id `xnbd dpc zrk
`eal leki cvik :`xnbd dywn .rxevn zaeg zxeza mbe dacp

dacp zxeza onydõî÷î éòáe àeä òøBöî åàì àîìéãåjixve ± §¦§¨¨§¨¨¥¦§¨
onyd on uenwlck ,unewd z` xihwdle.dacpa `ad ony oi
:`xnbd zvxznoicd jk ok`yõéî÷îcdligz unew odkdy ± §©§¦

.onyd beln
,onyd on uenwl odkd leki j`id :`xnbd dywnòøBöî àîìéãå§¦§¨§¨

àeä,ezxdhl ony bel z`ada aiigzpeéòáeon ozil odkd jixve ± ¨¥
onydòáL ïzîxn`py enk ,ze`fd(fh ci `xwie)'ebe odMd lahe' ©©¤©§¨©©Ÿ¥

.''d iptl minrR raW FrAv`A onXd on dGde§¦¨¦©¤¤§¤§¨¤©§¨¦¦§¥
:`xnbd zvxznáéäécdfn `ed ,onyd on odkd unewy xg`ly ± §¨¦

.miycwd ycw iptl minrt ray epnn
epnn zefdl odkd leki j`id :`xnbd dywndéì øñç àäå`lde ± §¨¨¥¥

dxn` dxezde ,onyd beln xqgp dvinwd xg`l(i ci my)rxevndy
.leqt xqg bele ,ezxdhl ony bel `iadl jixv

:`xnbd zvxznàúøet éúééîcrxevnd `ian dvinwd xg`ly ± §©§¥§¨
ony hrndéì élîîe,leqt jka oi`e ,dxqgpy dcnd z` `lnne ± §©¥¥

kïðúcmirbpa(i"n c"it),rxevnd zxdh xcqaøñçonàlL ãò âBlä ¦§©¨©©©¤Ÿ
÷öée aeyi ,zil`nyd etk jezl odkd epnnepàlîéjixv epi`e ¨©§©§¤

dligzay ,xnel yi wtqn `ad ony bela s`e .xg` ony bel `iadl

xg` ony hrn egwi okn xg`le ,dacp `ed `ny epnn odkd uenwi
.minrt ray epnn odkd dfie dxqgpy zenkd z` e`lnie

:`xnbd dywnàäåunewdonyd on odkd unwyéòa[jixv±] §¨¨¥
,äøè÷ärxevn epi` df mc`y okzi ixdy ,dgpn zvinw lk oick ©§¨¨

.dacpa `a onyde
:`xnbd daiyndéì øè÷àc.unewd z` xihwn odkd ok`y ± §©§©¥
:`xnbd dywnúîéà,unewd z` odkd xihwi izn -øúa éà ¥©¦¨©
òáL úBðzîf` `ld ,ze`fdd ray z` dfny xg`l epxihwi m` ± ©§¤©

,dacp zgpn zxeza `a onydy cvd lry meyn ,exihwdl xeq`
eåäeäìze`fdd xg`l exzepy onyd ixiiyíééøéLdgpn ixiiy ± ¨§¦©¦

eøñçL,äøè÷äì äöéî÷ ïéaonyd on zgtp dvinwd xg`l ixdy ¤¨§¥§¦¨§©§¨¨
,ze`fdd zngnåzegpn zkqna epipy(:h)oia exqgpy dgpn ixiiyy §

dxhwdl dvinwïäéìò õîBwä úà ïéøéè÷î ïéà,mliaya - ¥©§¦¦¤©¤£¥¤
dxezd dxn`y meyn(h a `xwie)pOd on odMd mixde'z` dg §¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤

,dxqgpy dgpny ,dfn minkg ecnle ,'dgAfOd xihwde DzxMf ©̀§¨¨¨§¦§¦©¦§¥¨
e .dxhwdl dleqt dzvinwéàunewd z` xihwnúBðzî íãB÷ ¦¤©§

,òáLepipy ixd ,onyd on zefdl jk xg` leki cvikepnnL ìk ¤©Ÿ¤¦¤
eøéè÷z ìáa àeä éøä íéMéàìz` epnn eaixwdy oaxw lk ± ¨¦¦£¥§©©§¦

lkae daxwda xeq` epnn xzepd ,daxwdl miie`xd miwlgd
dacpa `a onydy cvd lr o`k s`e .daxwd oirk `idy dcear
j`ide ,dxhwda exq`p eixiiye ,dxhwd my unewd zxhwd lr lg
zeaygp ze`fdd ixd ,dvinwd zxhwd xg`l epnn zefdl leki

.dxhwdk
:`xnbd zvxzndéøa äãeäé áø øîà,éæt ïa ïBòîL éaøcmlerl ¨©©§¨§¥§©¦¦§¤¨¦

,onyd on ze`fd ray dfn jk xg`e unewd z` dligz odkd xihwn
laa `ed ixd miyi`l epnny lk ly xeqi` o`k oi`y mrhde

meyn `ed ,exihwzeäì ÷éqîcì,íéöò íLixiiyay myk ,xnelk §©¦§§¥¥¦
,daxwd zxeza gafnd iab lr mzelrdl xeq`y mbdy ,oicd oaxw
myl `ly dkxrnd ivr zxeza gafnl mzelrdl xeqi` oi`
epiidc .min myl onyd on odkd dfny xnel xyt` o`k jk ,daxwd
hlgen rxevn mc`d m` ,xne`e ,d`fdd zrya odkd dpzny
`linne ,dacpa `ad ony df oi` if` ,ezxdhl ony z`ada aiiegnd
miaygp onyd ixiiy oi`e ,dxhwdl zaygp unewd zxhwd oi`

oi` m` la` .dxdh myl mpid ze`fdde ,miixiylrxevn `ed
ixiiye dxhwdl zaygp unewd zxhwde dacpa `a onyde hlgen
ze`fd mzqk ze`fdd eidi if` ,miixiy meyn d`fda mixq`p onyd

.dxhwdk zeaygp mpi`y min
oiekn epi`yk gafnd iab lr miixiy zelrdl xzeny jkl di`xe

,`ziixaa ep`vn :dxhwd myl,àéðúc,øîBà øæòéìà éaøxn`p §©§¨©¦¡¦¤¤¥
dxeza(`i a my).''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

gAfOd l`e 'dl mz` EaixwY ziW`x oAxw' xn`p eixg`ly weqtae¨§©¥¦©§¦Ÿ¨©§¤©¦§¥©
yace xe`y mpn`y ,xnel ipyd weqtd zpeek ,'ggip gixl Elri `lŸ©£§¥©¦Ÿ©
oaxwl mewn lkn ,daxwdl miie`x mpi` oey`xd weqta mixen`d
eaixwi zexitd mdy yacd z`y epiidc ,miie`x md ziy`x
dne .zereayd bga mgld izyl eaixwi xe`yd z`e ,mixekial
dny ,xnel ezpeek ,'gegip gixl elri `l gafnd l`e' aezkd xn`y
oke ,oaxwd ixiiy z` xihwdl xeqi` yiy oey`xd weqtdn yxcpy

oxihwnyk `weec epiid ,yace xe`y xihwdl xeqi` yiyçéøìçBçéð §¥©¦©
f` ,oaxw myl ±äìòî äzà éà,gafnd iab lr oze`äzà ìáà ¦©¨©£¤£¨©¨

äìòîgafnd iab lr oze` ©£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc migaf(iyily meil)

onyd eaxrzp `l oiicry ote`a zxacn dpyndy jgxk lr .mlyal
mlyal oerny iax xizd m`e ,mlyale maxrl dzr `ae wxide
.dligzkl elit` leqtd zial miycw `iadl xzeny xaeqy gken

:zxg` `ziixan `ax lr zeywdl siqen iia`déáéúéàdywd - ¥¦¥
did m` wtq el yiy rxevn iabl `ziixaa epipy ixd ,`axl iia`
rxevn didy e` ,ezxdhl oaxw `iadl aiig epi`y xbqen rxevn

oaxw ,ezrxvn `txpy zrn ipinyd meia `iadl aiigd hlgen
,ezxdhl,øîBà ïBòîL éaøúøçnì,ezliahe ezglbz mei xg`l ± ©¦¦§¥©¨¢¨

ipinyd meia epiidcàéáîl cg` yakBîLàBbeìåony bele ±,Bnò ¥¦£¨§¦
øîBàå,aixwnd odklòøBöî ìL íào`k cnerd mc`l m` ± §¥¦¤§¨

nvrl ezpeeke],rxevn zepaxw `iadl aeig yi [eéøäd oaxwdäæ £¥¤
l ycwen,BîLàåony beläæmyl ycwen,Bbeì £¨§¤
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`oifgeקמ mipy` cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

.íéöò íùì`xwc `pyil meyn min myl hwp `le mivrc `pyil hwpc i`de

:dl hwp exihwz lan diaze`c.äìòî äúà éà çåçéð çéøì`xw `eddc dixza

gixl elri `l gafnd l`e mze` eaixwz ziy`x oaxw aizk miyi`l epnny lkc

jl yi xn`we i`w oeilrd `xwnd y`xa aezkd yace xe`y` ziy`x oaxw gegip

mgld izye yacd on mixekia odn `iadl

`xw dilek` elri `l gafnd l`e xe`ydn

:exihwz lac dyxc`e i`w.íééøéùjd

`nlce dvinw xg` siqedy dn `zxet

rxevnd zepzn edl ixy `le ded dacp

:edl ixy `w dvinw `l`.äéì ÷éøôã
dn ixd dacp beld rxevn epi` m` xne`e

zern lr llegn jxevl `ly iztqedy

zrcn `l` miycwn oi` zxy ilkc elld

beld epycwiy n"r beld jezl epzp `l dfe

:oeict el yi jkitl rxevn epi` m`à÷
.ïéìåç ìééòîoilegl e`ivene edcet `edyk

:dxfra oileg ly ony eze` `vnpìéñôéà
.äéì`ed miycw ycw `dc `veia beld lk

uinwc i`d ilek il dnl `iyw i`e dgpnk

iieyw`l `ki`e dilr siqen xcde `yixa

xcde rxevn ikxv lk `yixa caril ipd lk

diwxtinl ira `le xhwipe uenwipe ediilnip

oi` gafnl eyicwdy xg`n ivexzl `ki`

epi` `ny rxevn ikxvl ezepyl leki

iycw ca`n `vnp gafn ly belde rxevn

deab jxevl `yixa uinw jkld micia gafn

xcdc icin ciqtn `l `ed rxevn inp i`e

:oxn`ck dil ilnnïéà ïåòîù éáø øîàäå
.ïîù ïéáãðúî(.`v sc) xiczd lk 'ta onwl

:dacp `di df bel y"xl zxn` ikideàîéðå
.éåìú íùà àäé äæ íùà òøåöî åðéà íà
xn`c `"xk eciay dxiar wtq lr xtkl

ielz my` mc` acpzn (.dk sc) zezixka

lkawtqa cner epi`y mc` jl oi`y mei

lk zlik`l cg` onfy ith xity ikde `hg

:leqtd zial miycw `ian `le zeny`d

.äøåú äøåúmc` ly dxez `id okid xnelk

:jzenk lecb.êì ïéôìçî à÷ éøëéãá éøîéà
mipy izy oa li`a jl slgin ezpy oa yak

leki j`ide `ed ezpy oa yak rxevn my`

:mipy izy oa li` `l` `a epi`y ielz my`a eilr zepzdl `ed'éðúîïúé
.äìòîì:gafnd lr.úàèç øùá úà éðà äàåøåod eli`k exihwz laa `edy

:ixy oiekn dxhwdl `lc oeikc mivr.äôéøùä úéáì åàöéåxarwe oi`ex edl zilc

:miixiy xyad dyrpe eaxw eixeni` xaky exihwz laa `ed miyi`l epnny lka

'îâ.åìòé àì çáæîä ìàåmiyi`l epnny lk dipin opiyxcc epnn exihwz `l xza

:aizk.íúåài`w yace xe`y`e mze` eaixwz ziy`x oaxw aizk `xwc `yixa

lkl ziy`x `idy xe`yd on mgld izy odn `iadl jl yi dn lirl ziyixtck

:mivr myl dlrn dz` la` 'ebe elri `l gafnd l`e yacd on mixekiae zegpnd

.àì àðéøçà éãéî ìáà:i`w `l `nw `xwc ditiqn witpc miyi`l epnny lk`

.øæòéìà éáøål` zxdf`n miixiy ihernl yace xe`y` ihernl mze` aizk ikdl

`l` il oi` mipdk zxeza `ipzck gafnk yak dipin opiaxnc elri `l gafnd

:gafnd l` xnel cenlz oiipn yak gafn.äðéî ïðéòîù éúøú ïðáøå`herinc

`xeqi`n miixiy hrnnc ikid [ike] i`w `xw `cda aizkc i`n lk` mze`c

i`dn `wtpc mivr myl d`lrdc `xizidn inp edl hrnn gafnk yakc `ieaixc

:`xw.'éðúîoinen ilraa mixai` inp ipzwe opax ibilt z`hg [xyaac] ipzwc
'øì
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ilkc l"ie (.v sc my) zecn izy 'tae (.f sc) zegpnc w"ta 'ixn`ck zxy ilk ied belc

ycwzp xaky xg`d mr `zxet i`d ycwzdl sxhvn `lc oi`ln `l` oiycwn oi` zxy

`lc b"r`c `kd rnyn `zyde minc zyecw myl bela dil gpn `zxet i`d inp i`

:wiqnck minc zyecw yecwc xg`n dxfra oilegk ied `l gafnl yicw

ïéìåçå'ta ipyn `peeb i`d ike .i`ed `linn

ipy hgy iab (.gn sc my) zlkzd

i"r zelk`p odn mizyc zelg rax` lr miyak

dpitqd z` xkend 'ta ipyn `peeb i`d ike oeict

dnize edl yicwnc mixekia iab (:`t sc a"a)

dcez iab (:t sc zegpn) dcezd wxtac

dzxiag odn zg` dzne dzxenza daxrpzy

jd i` `nile mgl iziile jixte dpwz dl oi`

wetil `l i`e dngl `d `id dcez `ziinw

`zyde dxfra oileg oiqipkn ike ipyne oilegl

'ta oke edl wixt xcde edl ycwn `l i`n`

azkc `nrh xn`wc (.lw sc oileg) rexfd

oiaiig oileg `pin` ded ikd e`l `d df `pngx

i` edpitepil `kid dtepz ira `d weye dfga

oileg liirnw i`eb` i` aizk 'd iptl i`xa`

edine edpiwxtil xcde edpiycwil i`n` dxfra

dxez daiig `l dfe yixc `w `xwnc `gip mzd

iab (:cw sc) zegpnc `xza wxta dyw cer la`

ly dgpn `iai izyxit dn rcei ipi`e izyxit

xn`we 'ek xne` iax minkg ixac oexyr miyy

xaq iaxc dxfrl oileg qipkdl xzena ibiltc

daeg axrl xeq`e dxfrl oileg qipkdl xeq`c

xcde minc zyecw edpiycwil `zyde dacpa

xninl ira `l dcez iabc l"ie edpiwxtl

oeict yi exn`i `ny dxifb wixte dyicwnc

yiy (y"fb) `xza 'tc `idda oke dcez ingll

la` oeict dl yiy xninl iz` dgpn xeriy my

oeict dl yic `dc irci `xeriy `kilc `kd

zyecw yecw oi` jkl xeriy dl oi`c meyn

oi`c `ed `witq meync irci mixekiaa oke sebd

inp `zydc zexyrne zenexzk oictp mixekia

`kile mipdkl `l` oilk`p oi` oeict xg`l

(.gn sc my) zlkzdc `idda oke icin irhinl

`lc irci zelg rax` lr miyak ipy hgy iab

`l` iycw `lc dcez inglae mizy `l` iycw

`kdc miixiy jpd zeywdl oi`e mirax`

mivr myl opixy `lc cere devnl edpilkilc xn` `pngxc `cg mivr myl edpiwxtilc

:z`hg ixai`a dler ixai` oebk daxwd xac icina axrzpy xaca `l`éðå÷ú`xab

cere `xab ipewz meyn ixy ikid ony oiacpzn oi` y"x xn`w `ziixe`c i` dniz .ip`y

:eed oixenb oileg oiacpzn oi`c oeik

ïàîdndac (.dp sc) oiyecwc `edde .`ed oerny 'x xfril` 'xc dilr biltc `pz

mipy izy oa gkzyi` i`c mzd rnync xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy

oiacpzn i`c xfril` 'xc` `biltc xnel jixv `zpwz dil zil my`a iwetql `ki`c

:ielz my`a ipzile dnda iziiléáøåla` gafnk yak jl i`axc `ed mze` xfril`

gegip gixle edlek` i`w `l mze`c xfril` 'xl ef `id `xaq dn z"`e .`l ipixg` icin

xfril` 'xl `nrh dil xazqn `lc meyn xnel yie miixiy` 'it` edlek` i`w dixzac

`l` i`w `le `id `xneg gafnk yakc `yxce yace xe`yn ith miixiya xingdl

:xingc yace xe`y`

ïðáøådvn ze`a zegpnd lk wxta xn`c xfrl` iaxk `ibeq jd .dpin zrny izxz

nd (:fp sc zegpn)xn`wc `de mzd aiign opgei 'xe xeht yakd b"r olekn dlr

opax `kd opiyxcckl jixhvi`c xninl dil ded dil ciar i`n mze` i`d opgei 'xe mzd

lirl dizeek `zrnyc `ibeq zenewn dnka cere xfril` 'xk 'it` iiepyl dil `gip la`

:(.k sc) zegpnc (ipy) wxtae mivr myl wiqnc ipync

`kd
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ì(åäðéìéî) éòác .íééøéL àkéà àäå .íéöò íL §¥¥¦§¨¦¨¦©¦§¨¥
÷éøôc .déåléò õéî÷ àìc àúøet Cä àkéàå .[eäðéìëéî]¦§¦§§¦¨©§¨§Ÿ¨¦¦¨¥§¨¦
.äøæòì ïéleç ìéiòî à÷ ,éàåeb éà .àëéä ,déì ÷éøôc .déì¥§¨¦¥¥¨¦©©¨§©©¦¨£¨¨
,ïéleçå .éàåeb ,íìBòì .àöBéa déì ìéñtéà ,éàøáà éà¦©§©¦§¦¥§¥§¨©©§¦
.ïîL ïéácðúî ïéà ,ïBòîL éaø øîà àäå .ïééåä àìénî¦¥¨¨§¨§¨¨©©¦¦§¥¦§©§¦¤¤
áéúéå ,àðéáøc dén÷ éîeçø áø áéúé .éðàL ,àøáb éðewz©¥©§¨¨¦¨¦©§¦©¥§©¦¨§¨¦
äæ íLà àîéðå ,àôéìçz øa àðeä áøc déîMî øîà÷å§¨¨©¦§¥§©¨©©£¦¨§¥¨¨¨¤
éaøc déìò âéìôc àpz ïàî ,dpéî òîL .éeìz íLà àäé§¥¨¨¨§©¦¨©©¨§¨¦£¥§©¦
.éeìz íLà ïéácðúî ïéà øîàc ,àeä ïBòîL éaø ,øæòéìà¡¦¤¤©¦¦§§¨©¥¦§©§¦¨¨¨
ì éôlçéî ,éøëéãa éønéà .äøBz äøBz ,déì øîà:C ¨©¥¨¨¦§¥§¦§¥¦©§¦¨

äðùîéaø ,äìBò éøáéàa eáøòúpL úàhç éøáéà¥§¥©¨¤¦§¨§§¥§¥¨©¦
úàhçä øNa úà éðà äàBøå .äìòîì ïzé ,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§¤£¦¤§©©©¨
øaeòz ,íéøîBà íéîëçå .íéöò ïä eléàk ,äìòîìî¦§©§¨§¦¥¥¦©£¨¦§¦§©

:äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeöàøîâéaøc àîòè éàî ¨¨§¥§§¥©§¥¨©©£¨§©¦
.'çBçéð çéøì eìòé àì çaænä ìàå' ,àø÷ øîà .øæòéìà¡¦¤¤¨©§¨§¤©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦©
ì äìòî äzà ìáà ,äìòî äzà éà çBçéð çéøìíL §¥©¦©¦©¨©£¤£¨©¨©£¤§¥

äzà éàc àeä ,íúBà .'íúBà' àðîçø èòéî ,ïðaøå .íéöò¥¦§©¨¨¦¥©£¨¨¨¨§¦©¨
ì äìòî äzà ìáà ,äìòî,àðéøçà éãéî ìáà .íéöò íL ©£¤£¨©¨©£¤§¥¥¦£¨¦¦©£¦¨

.çaænk Lák Cì éàaøc àeä 'íúBà' ,øæòéìà éaøå .àìŸ§©¦¡¦¤¤¨§©©¨¤¤©¦§¥©
,ïéúéðúî .dpéî òîL ézøz ,ïðaøå .àì ,éðéøçà éãéî ìáà£¨¦¦©£¦¦Ÿ§©¨¨©§¥§©¦¨©§¦¦
e÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà ,àéðúc .àpz éàä ék àìc§Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦§¨Ÿ¤§§
éøáéàa eáøòúpL úàhç éøáéà ìò íéîëçå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤©£¨¦©¥§¥©¨¤¦§¨§§¥§¥
,e÷ìçp äî ìò .eáø÷é àlL ,òaøðå òáBøa .eáø÷iL ,äìBò¨¤¦§§§¥©§¦§¨¤Ÿ¦§§©©¤§§
.íeî úìòa éøáéàa eáøòúpL äîéîz äìBò éøáéà ìò©¥§¥¨§¦¨¤¦§¨§§¥§¥©£©
ïä eléàk äìòîì éðà äàBøå ,eáø÷é ,øîBà øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤¥¦§§§¤£¦§©§¨§¦¥
éàî ,øæòéìà éaøå .eáø÷é àì ,íéøîBà íéîëçå .íéöò¥¦©£¨¦§¦Ÿ¦§§§©¦¡¦¤¤©
.éæç àì énð ,íeî úìòa .eæç àìc ,òaøðå òáBø àðL§¨¥©§¦§¨§Ÿ£©£©©¦Ÿ£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migaf(iriax meil)

ìíéöò íL.dkxrnl mivr siqenk ,mivr zxeza my mtxeyl ± §¥¥¦
:`xnbd dywnàäåonyd bellíééøéL àkéàxg`l exzepy §¨¦¨¦©¦

zepedade ze`fdd ozne dvinwdéòác[eäðéìëéî] (åäðéìéî)± §¨¥¦§¦§
oldl x`eank lek`l mipdkd mikixv mze`y(:`v)zeyx oi`e ,

rxevn ly onyae ,dvinwd xg`l wx miixiyd z` lek`l mipdkl
m`e ,dlik`a miixiyd z` mixizn mdy ,zepznd zpizp xg`l wx
jk xg`e ,dvinwd z` xihwie beld on dligz odkd uenwiy xn`p
mipdkd elkei ji`d ,rxevnd zepzn z` ozie dcind z` `lni

,miixiyd z` lek`låixdmiixiyd jezaCä àkéààúøeteze` ± §¦¨©§¨
dxqgd dcind z` ze`lnl ick dvinwd xg`l etiqedy ony hrn

déåléò õéî÷ àìcony `ny yegl yie ,eilr unewd unwp `ly ± §Ÿ¨¦¦¨¥
`l dvinwd s`e ,rxevnd zepzn edexizd `le dacpa `a df
ji`d ok m`e ,onyd ztqed iptl dzid dvinwd ixdy ezxizd

.miixiyd z` mipdkd elk`i
:`xnbd zvxzndéì ÷éøôcmilydl ony hrn siqeny xg`ly ± §¨¦¥

zxdhl ony `iadl aeig o`k yi m` ,xne`e dpzn `ed dcind
,dxdhd zaegl `dze sebd zyecwa onyd ztqez ycwez ,rxevn
dn `di ,dacp zxeza wx d`a ztqezde ony `iadl aeig oi` m`e
zern lr llegie ,cala minc zyecwa yecw jxevl `ly iztqedy
xzen lk z` lek`l mipdkl xeqi` oi` `linne ,oileg dyriie el`

.onyd
:`xnbd dywndéì ÷éøôcàëéälr onyd z` dcet `ed okid ± §¨¦¥¥¨

,zerndéàåeb éà,dxfrd jeza oiicr onydyk m` ±ìéiòî à÷± ¦©©¨§©©
qipkn,äøæòì ïéleçyyiy `vnpe ,oilegl onyd `vei eziicta ixd ¦¨£¨¨

e ,dxfra oileg dzréàøáà éà,dxfrl uegn edcet m`e ±ìéñtéà ¦©§©¦§¦
déìàöBéamiycw iycwy meyn ,beld on x`ypy dn lk lqtp ± ¥§¥

.elqtp dxfrl uegn e`viy
:`xnbd zvxznéàåeb íìBòìjeza micet onyd ztqez z` zn`a ± §¨©©

,dxfrdå,dxfra oileg qipkdy `vnp oeictd ici lr ixd `iyewd lr §
y aiydl ozipïééåä àìénî ïéleçitl ,mnvrn miyrp oilegdy ± ¦¦¥¨¨§¨

,minc zyecw eilr dzide li`ed xeqi` did `l onyd zqpkday
`linny `l` ,micia oileg zqpkd xeqi` dyrp `l dctpy dzre

.xacd dyrp
lirl dvxizy dnl `xnbd zxfeg dzr(:er)xzeny mrhdy ,

,`ed dxfra oileg qipkn xeqi` ea oi`e dxfrl beld z` qipkdl
`a onyd `di rxevn zaeg o`k oi`y cvd lry dpzny meyn

:`xnbd dywn .dacpaïBòîL éaø øîà àäåoldl(.`v)yïéà §¨¨©©¦¦§¥
ïîL ïéácðúîm`e ,daega `l` dacpa `a ony oi`y epiidc ,gafnl ¦§©§¦¤¤

ly `pzd `edy oerny iax z` lirl `xnbd dvxiz ji`d ok
aiig epi` m`y dpzn onyd z` `ianyky ,dxn`e `ziixad
ony acpl xyt` i` ixd ,dacpa `a `di rxevn zxdhl e`iadl

.gafnl
:`xnbd zvxznéðàL àøáb éðewzyiy epiptly dxwnd dpey ± ©¥©§¨¨¦

xnel yi jk meyne ,ez`nehn mc`d z` xdhl icka `a onydy cv
.dacpa ony `iadl xzen `diy df ote`a dcei oerny iax mby

,eilr zepzdle eny` z` `iadl leki rxevnd m`d dpc `xnbd
epi`y cvd lry:ielz my` zxeza `a `di e`iadl aiigáø áéúé̈¦©

,àðéáøc dén÷ éîeçøøîà÷å áéúéå`iyewdéîMîøa àðeä áøc §¦©¥§©¦¨§¨¦§¨¨©¦§¥§©¨©
,àôéìçzdpzn my`d z` `iandy xnel oerny iax jxved recn ©£¦¨

,dacp inly zxeza `a oaxwd `di ez`ada aiig epi` m`yàîéðå§¥¨
éeìz íLà àäé äæ íLà-oi` m`y zepzdl leki `iand `lde ¨¨¤§¥¨¨¨

iax zhiyke ,ielz my` zxeza `a oaxwd `di ,i`ce aeig o`k
xfril`(.dk zezixk)my`a meie mei lka acpzdl mc` lekiy ,xn`y

m`e ,meid `hg `ny wtqa `vnp epi`y mc` jl oi` ixdy ,ielz
lk zlik` onf ik ,leqtd zial miycw `ian epi`y giexi ok dpzi

.dey zeny`d
:`xnbd dwiqndpéî òîLoerny iax xn`y dfn ep` mirney - §©¦¨

my` zacp zxeza `le ,dacp inly zxeza oaxwd `eaiy dpzny

,ielzcøæòéìà éaøc déìò âéìôc àpz ïàîzezixk zkqna(my), ©©¨§¨¦£¥§©¦¡¦¤¤
,àeä ïBòîL éaøéeìz íLà ïéácðúî ïéà øîàcxyt` i`y ± ©¦¦§§¨©¥¦§©§¦¨¨¨

xexa wtq el yiyk wx epiide ,daega wx dacpa ielz my` `iadl
.z`hg dzbbye zxk dpecfy dxiar lr xar `ny

:`xnbd dgecdéì øîà,inegx axl `piaxäøBz äøBz`id okid - ¨©¥¨¨
,jzenk lecb mc` ly dxezdCì éôlçéî éøëéãa éønéàyak ike ± ¦§¥§¦§¥¦©§¦¨

,dpy ipa mdy miyakd on `a rxevn my` `ld ,jl etlgzd li`a
leki ji`de ,miizpy ipa mdy mili`d on `a ielz my` eli`e
my` zxeza `a `diy rxevnd zny`l `iany oaxwd lr zepzdl

.ielz

äðùî

xcq didi cvik zepaxw ixai` zaexrza oecl dkiynn epizpyn
:dpynd zxne` .mzaxwdúàhç éøáéàmipdkl lk`p dxyay ¥§¥©¨

eáøòúpLäìBò éøáéàamixai` el` rcei epi`e ,'dl lilk dleky ¤¦§¨§§¥§¥¨
,dlik`a mpic mixai` el`e daxwda mpicïzé øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¥

mixai`d lk z`äìòîì,gafnd lry mivrd iab lr ±éðà äàBøå §©§¨§¤£¦
úàhçä øNa úàäìòîìîdlry z`hgd xya z` ip` aiygne ± ¤§©©©¨¦§©§¨

dlrnleléàk,íéöò ïä`l jkitl ,dxhwda xeq` `edy meyn §¦¥¥¦
lre ,dkxrnd ivrk eidiy `l` gegip gixl eidiy mz`lrda oieki

.mz`lrda xzen didi jk iciíéøîBà íéîëçåz` aixwdl xeq`y ©£¨¦§¦
xg`ny ,z`hg ly xya zekizg mdipia yiy meyn ,zekizgd lk
epnny lk oicn daxwda zekizgd exq`p mixeni`d z` eaixwdy
gafnl zelrdl xzid oi` mzhiyle ,exihwz laa x`yd miyi`l
gixl mze` dlrn epi`y daygn ici lr daxwda mixeq`d mixac

jkitl ,mivr myl `l` gegipy cr mze` gipiïúøeö øaeòz± §©¨¨
dpila elqti f`e ,cg` dlil zpil ici lr ozxev dpzyzyeàöéå§¥§

äôéøOä úéáì.dxfray oycd ziaa z`vnpd §¥©§¥¨

àøîâ

:`xnbd zl`ey .minkge xfril` iax zwelgn z` zx`an `xnbd
øæòéìà éaøc àîòè éàîdaxwdl ie`x epi`y xac lky ,xn`y ©©£¨§©¦¡¦¤¤

.mivr myl gafnl ezelrdl ozip
:`xnbd daiynàø÷ øîà(ai a `xwie)'dl mz` EaixwY ziW`x oAxw' ¨©§¨¨§©¥¦©§¦Ÿ¨

çaænä ìàåeìòé àìçéøì,'çBçéðlke x`U lk iM' xn`p okl mcewe §¤©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦©¦¨§Ÿ§¨
.` .mixac ipy epcnl df weqtne ,''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC§©Ÿ©§¦¦¤¦¤
miyi`l epnny lky .a .gafnd iab lr yace xe`y aixwdl xeq`y
`l gafnd l`e' okn xg`l dxezd dxn`yke ,exihwz laa x`yd
mipicd ipyl qgiizn df oicy xfril` iax xaq ,'gegip gixl elri

y epcnll dxezd d`ae ,oey`xd weqta mixkfpdçéøìçBçéðmyl ± §¥©¦©
oaxwäìòî äzà éà,gafnd iab lr mze`äìòî äzà ìáàmze` ¦©¨©£¤£¨©¨©£¤

gafnd iab lrìíéöò íLmivr siqenk ,mivr zxeza my mtxeyl ± §¥¥¦
calae gafnd iab lr mixai`d lk z` zelrdl xizd okle ,dkxrnl

.gegip gixl `le mivr myl didi z`hgd xyay
:`xnbd zl`eyïðaøåzial e`vie ozxev xaerzy opax exaq recn ± §©¨¨

:`xnbd daiyn .dtixyd'íúBà' àðîçø èòéîzligza oky ± ¦¥©£¨¨¨
qgiizn ixd dfe ,'mze` eaixwz ziy`x oaxw' xn`p ipyd weqtd
exihwz `l yac lke xe`y lk ik' okl mcew dxezd dxn`y dnl
la` ,dxhwda mixeq` yace xe`y mpn`y xnel dzpeeke ,'epnn

mi`xwpd mixeka ,zexitd mdy yacd on `iadl jixv(hi bk zeny)

mdy zereayd bga mgld izy `iadl jixv xe`yd one ,ziy`x
d`xp ,'mze`' dxezd dxn`y oeikne ,zegpnd lkl ziy`x
gixl elri `l gafnd l`e' weqtd jynda dxn`y dna dzpeeky

`weecy ,xnel 'gegip,íúBàyacde xe`yd z` epiidcéàc àeä ¨§¦
äìòî äzàoaxw myl gafnd lräìòî äzà ìáàmze`ìíL ©¨©£¤£¨©¨©£¤§¥

,íéöòàðéøçà éãéî ìáàdxq`y el` epiidc ,mixg` mixac ± ¥¦£¨¦¦©£¦¨
x`yd miyi`l epnny lk oicn oey`xd weqtd ly `tiqa dxezd

,exihwz laaàì.mzelrdl jl xeq` mivr myl elit` ± Ÿ
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קמי oifge` mipy` cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

.íéöò íùì`xwc `pyil meyn min myl hwp `le mivrc `pyil hwpc i`de

:dl hwp exihwz lan diaze`c.äìòî äúà éà çåçéð çéøì`xw `eddc dixza

gixl elri `l gafnd l`e mze` eaixwz ziy`x oaxw aizk miyi`l epnny lkc

jl yi xn`we i`w oeilrd `xwnd y`xa aezkd yace xe`y` ziy`x oaxw gegip

mgld izye yacd on mixekia odn `iadl

`xw dilek` elri `l gafnd l`e xe`ydn

:exihwz lac dyxc`e i`w.íééøéùjd

`nlce dvinw xg` siqedy dn `zxet

rxevnd zepzn edl ixy `le ded dacp

:edl ixy `w dvinw `l`.äéì ÷éøôã
dn ixd dacp beld rxevn epi` m` xne`e

zern lr llegn jxevl `ly iztqedy

zrcn `l` miycwn oi` zxy ilkc elld

beld epycwiy n"r beld jezl epzp `l dfe

:oeict el yi jkitl rxevn epi` m`à÷
.ïéìåç ìééòîoilegl e`ivene edcet `edyk

:dxfra oileg ly ony eze` `vnpìéñôéà
.äéì`ed miycw ycw `dc `veia beld lk

uinwc i`d ilek il dnl `iyw i`e dgpnk

iieyw`l `ki`e dilr siqen xcde `yixa

xcde rxevn ikxv lk `yixa caril ipd lk

diwxtinl ira `le xhwipe uenwipe ediilnip

oi` gafnl eyicwdy xg`n ivexzl `ki`

epi` `ny rxevn ikxvl ezepyl leki

iycw ca`n `vnp gafn ly belde rxevn

deab jxevl `yixa uinw jkld micia gafn

xcdc icin ciqtn `l `ed rxevn inp i`e

:oxn`ck dil ilnnïéà ïåòîù éáø øîàäå
.ïîù ïéáãðúî(.`v sc) xiczd lk 'ta onwl

:dacp `di df bel y"xl zxn` ikideàîéðå
.éåìú íùà àäé äæ íùà òøåöî åðéà íà
xn`c `"xk eciay dxiar wtq lr xtkl

ielz my` mc` acpzn (.dk sc) zezixka

lkawtqa cner epi`y mc` jl oi`y mei

lk zlik`l cg` onfy ith xity ikde `hg

:leqtd zial miycw `ian `le zeny`d

.äøåú äøåúmc` ly dxez `id okid xnelk

:jzenk lecb.êì ïéôìçî à÷ éøëéãá éøîéà
mipy izy oa li`a jl slgin ezpy oa yak

leki j`ide `ed ezpy oa yak rxevn my`

:mipy izy oa li` `l` `a epi`y ielz my`a eilr zepzdl `ed'éðúîïúé
.äìòîì:gafnd lr.úàèç øùá úà éðà äàåøåod eli`k exihwz laa `edy

:ixy oiekn dxhwdl `lc oeikc mivr.äôéøùä úéáì åàöéåxarwe oi`ex edl zilc

:miixiy xyad dyrpe eaxw eixeni` xaky exihwz laa `ed miyi`l epnny lka

'îâ.åìòé àì çáæîä ìàåmiyi`l epnny lk dipin opiyxcc epnn exihwz `l xza

:aizk.íúåài`w yace xe`y`e mze` eaixwz ziy`x oaxw aizk `xwc `yixa

lkl ziy`x `idy xe`yd on mgld izy odn `iadl jl yi dn lirl ziyixtck

:mivr myl dlrn dz` la` 'ebe elri `l gafnd l`e yacd on mixekiae zegpnd

.àì àðéøçà éãéî ìáà:i`w `l `nw `xwc ditiqn witpc miyi`l epnny lk`

.øæòéìà éáøål` zxdf`n miixiy ihernl yace xe`y` ihernl mze` aizk ikdl

`l` il oi` mipdk zxeza `ipzck gafnk yak dipin opiaxnc elri `l gafnd

:gafnd l` xnel cenlz oiipn yak gafn.äðéî ïðéòîù éúøú ïðáøå`herinc

`xeqi`n miixiy hrnnc ikid [ike] i`w `xw `cda aizkc i`n lk` mze`c

i`dn `wtpc mivr myl d`lrdc `xizidn inp edl hrnn gafnk yakc `ieaixc

:`xw.'éðúîoinen ilraa mixai` inp ipzwe opax ibilt z`hg [xyaac] ipzwc
'øì
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ilkc l"ie (.v sc my) zecn izy 'tae (.f sc) zegpnc w"ta 'ixn`ck zxy ilk ied belc

ycwzp xaky xg`d mr `zxet i`d ycwzdl sxhvn `lc oi`ln `l` oiycwn oi` zxy

`lc b"r`c `kd rnyn `zyde minc zyecw myl bela dil gpn `zxet i`d inp i`

:wiqnck minc zyecw yecwc xg`n dxfra oilegk ied `l gafnl yicw

ïéìåçå'ta ipyn `peeb i`d ike .i`ed `linn

ipy hgy iab (.gn sc my) zlkzd

i"r zelk`p odn mizyc zelg rax` lr miyak

dpitqd z` xkend 'ta ipyn `peeb i`d ike oeict

dnize edl yicwnc mixekia iab (:`t sc a"a)

dcez iab (:t sc zegpn) dcezd wxtac

dzxiag odn zg` dzne dzxenza daxrpzy

jd i` `nile mgl iziile jixte dpwz dl oi`

wetil `l i`e dngl `d `id dcez `ziinw

`zyde dxfra oileg oiqipkn ike ipyne oilegl

'ta oke edl wixt xcde edl ycwn `l i`n`

azkc `nrh xn`wc (.lw sc oileg) rexfd

oiaiig oileg `pin` ded ikd e`l `d df `pngx

i` edpitepil `kid dtepz ira `d weye dfga

oileg liirnw i`eb` i` aizk 'd iptl i`xa`

edine edpiwxtil xcde edpiycwil i`n` dxfra

dxez daiig `l dfe yixc `w `xwnc `gip mzd

iab (:cw sc) zegpnc `xza wxta dyw cer la`

ly dgpn `iai izyxit dn rcei ipi`e izyxit

xn`we 'ek xne` iax minkg ixac oexyr miyy

xaq iaxc dxfrl oileg qipkdl xzena ibiltc

daeg axrl xeq`e dxfrl oileg qipkdl xeq`c

xcde minc zyecw edpiycwil `zyde dacpa

xninl ira `l dcez iabc l"ie edpiwxtl

oeict yi exn`i `ny dxifb wixte dyicwnc

yiy (y"fb) `xza 'tc `idda oke dcez ingll

la` oeict dl yiy xninl iz` dgpn xeriy my

oeict dl yic `dc irci `xeriy `kilc `kd

zyecw yecw oi` jkl xeriy dl oi`c meyn

oi`c `ed `witq meync irci mixekiaa oke sebd

inp `zydc zexyrne zenexzk oictp mixekia

`kile mipdkl `l` oilk`p oi` oeict xg`l

(.gn sc my) zlkzdc `idda oke icin irhinl

`lc irci zelg rax` lr miyak ipy hgy iab

`l` iycw `lc dcez inglae mizy `l` iycw

`kdc miixiy jpd zeywdl oi`e mirax`

mivr myl opixy `lc cere devnl edpilkilc xn` `pngxc `cg mivr myl edpiwxtilc

:z`hg ixai`a dler ixai` oebk daxwd xac icina axrzpy xaca `l`éðå÷ú`xab

cere `xab ipewz meyn ixy ikid ony oiacpzn oi` y"x xn`w `ziixe`c i` dniz .ip`y

:eed oixenb oileg oiacpzn oi`c oeik

ïàîdndac (.dp sc) oiyecwc `edde .`ed oerny 'x xfril` 'xc dilr biltc `pz

mipy izy oa gkzyi` i`c mzd rnync xcr lcbnl milyexi oia z`vnpy

oiacpzn i`c xfril` 'xc` `biltc xnel jixv `zpwz dil zil my`a iwetql `ki`c

:ielz my`a ipzile dnda iziiléáøåla` gafnk yak jl i`axc `ed mze` xfril`

gegip gixle edlek` i`w `l mze`c xfril` 'xl ef `id `xaq dn z"`e .`l ipixg` icin

xfril` 'xl `nrh dil xazqn `lc meyn xnel yie miixiy` 'it` edlek` i`w dixzac

`l` i`w `le `id `xneg gafnk yakc `yxce yace xe`yn ith miixiya xingdl

:xingc yace xe`y`

ïðáøådvn ze`a zegpnd lk wxta xn`c xfrl` iaxk `ibeq jd .dpin zrny izxz

nd (:fp sc zegpn)xn`wc `de mzd aiign opgei 'xe xeht yakd b"r olekn dlr

opax `kd opiyxcckl jixhvi`c xninl dil ded dil ciar i`n mze` i`d opgei 'xe mzd

lirl dizeek `zrnyc `ibeq zenewn dnka cere xfril` 'xk 'it` iiepyl dil `gip la`

:(.k sc) zegpnc (ipy) wxtae mivr myl wiqnc ipync
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migaf(iriax meil)

:`xnbd zvxznàðeä áø øîàmixai` eaxrzpyk mb mlerl ¨©©¨
elit` eaxwi `ly xfril` iax dcen oinen ilra mixai`a mininz
iax xn`y dne ,daxwdl mie`x mpi` oinen ilray oeik ,mivr myl
mixai` eaxrzpyky xaqe minkg lr wlg xfril` iaxy dcedi
ly mixai`a eaxrzpyk epiid ,eaxwi oinen ilra mixai`a mininz

men dl didy dndaïéòaL ïé÷eãa,xkip epi`e xaer men `edy §¦¤¨©¦
øîàc àáé÷ò éaøc àaélàå(.ct oldl)eìò íàgafnl oinen ilra §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦¨

eãøé àì,opgei iax xn`e(:dt oldl)`l` `aiwr iax xiykd `ly Ÿ¥§
iax xaq ,gafnl mie`x mdy oeikne ,oiray oiweca oinen ilra
mlek z` aixwdl xyt` mininz mixai`a eaxrzpyky xfril`
mileqty raxpe raexl minec md oi`e ,mivr myl dligzkl elit`
.mivr myl mzelrdl xzed `l okle ,ecxi elr m` elit`e gafnl

:`xnbd dywnàáé÷ò éaø øîàc øîéà`aiwr iax xn` izn ± ¥©§¨©©¦£¦¨
a ecxi `l elr m`yãáò éàcn eyr xakyk ±oaxwd z` elrde dyr §¦£©

la` ,gafnd iab lrøîà éî älçzëìdligzkl xizd ike ± §©§¦¨¦¨©
,gafnd iab lr mzelrdlon xeq` `aiwr iax zrcl s`y oeikne

zngny xn`p m` ,gegip gixl dligzkl mzelrdl dxezd
raexd z` recn ,mivr myl dligzkl mzelrdl xzen eaxrzpy

.mivr myl gafnd iab lr zelrdl xyt` i` eaxrzpy raxpde
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàïðé÷ñò éàîa àëäxaecn o`k - ¨©©¨¨¨¨§©¨§¦©

L ïBâkxakeìòmixai`d lkéab ìòd,Lák`aiwr iaxly oeikne §¤¨©©¥¤¤
mz`lrde ,ecxi `l gafnd iab lr elry oiray oiweca oinen ilra
epipyy enk ,gafnd iab lr mz`lrdk zaygp yakd iab lr

oldl dpyna(.et)yakdn dligzkl elit` mzelrdl xyt` jkitl ,
.gafnl

:`xnbd dgecéëä éàote`a wx xfril` iax xizd recn ,jk m` ± ¦¨¦
ixd ,oininz ixai`a oinen ilra ixai` eaxrzpyeléôàmicner eid £¦

oinend ilraeäééðéòaxzen did ok mb ,zaexrz `la onvr ipta ± §¥©§
.maixwdle gafnl yakd on mzelrdl

:`xnbd zxne` .xfril` iax ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàlà¤¨
déîòè,øæòéìà éaøcy meynàðîçø èòéîexne`a(dk ak `xwie)iM' ©§¥§©¦¡¦¤¤¦¥©£¨¨¦

mdA mzgWnía íeîmnvr ipta mdyk `weecy ,'mkl Evxi `l ¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤
eöøé àìc àeä,daxwdleöøé úáBøòz éãé ìò àä.oaxwlïðaøå §Ÿ¥¨¨©§¥©£¤¥¨§©¨¨

daxwdl mie`x mpi` mininza eaxrzpy oinen ilra mby exn`y
y onf lky ,hrnl d`a dxezdy ,exaqeöøé àìc àeä ía íeî¨§Ÿ¥¨

,oaxwlíîeî øáò àämda didy mendn e`txzpy xg`l la` ± ¨¨©¨
eöøé.oaxwl ¥¨

:`xnbd zl`eyøæòéìà éaøåxaryky xfril` iax cnl okidn ± §©¦¡¦¤¤
.daxwdl exyked e`txzpe onen

:`xnbd daiynîmzgyn ik' xnel dxezd dlkiy df'íazgze ¦¨
mzgyn ik' dazk z`f,'íäailray micnel ep` dxizid `"ddn ¨¤

.daxwda mixzen e`txzpe mnen xary oinen
:`xnbd zl`eyeeyxc dnïðaø:`xnbd daiyn .zxzeind `"ddn ©¨¨

opaxyéLøc àì íäa íameyn ,eyxc `l md zxzeind `"dd z` ± ¨¨¤Ÿ¨§¦
il yexcl jka oi`e `xwnd jxc `ed oky.sqep cen

:`xnbd dywnéëä éàilray weqtn xfril` iax yxc ok` m` ± ¦¨¦
xn` recn ,daxwdl mie`x mininza eaxrzpy oinen(`"r lirl)

eäàBø,mivr od eli`k dlrnl men zlra ixai` z` ip`àðîçø àä ¤¨©£¨¨
déøLëà.gegip gixl mb dxenb daxwda mzxizd dxezd `ld ± ©§§¥

xfril` iax :`xnbd zvxzneäì øîà÷ íäéøáãìly mzhiyl ± §¦§¥¤¨¨©§
,xnelk ,eixac z` xn` opaxéãéãì,izhiyl ±déøLëà àðîçø± §¦¦©£¨¨©§§¥

gixl mb maixwdl mininza eaxrzpy oinen ilra dxizd dxezd
la` ,gegipeëãéãìdxq` dxezdy mixeaq mz`y mkzhiyl ± §¦§

,gegip gixl eaxrzpy oinen ilra aixwdleãBààäéî éìil ecez ± ¦¦¨
y zegtd lkl,éîc íéöòk íeî úìòa øNaz` aixwdl elkeie §©©£©§¥¦¨¥

,mivr myl zaexrzdúàhç øNaà äåäc éãéîmz`y myk ± ¦¦©£¨©§©©¨
z` aixwdl xyt`y dler xyaa axrzdy z`hg xyaa il micen

.mivr myl z`hgd xya
:opax zxaq z` zx`an `xnbdïðaøåaixwdl oi`y exn`e ewlgy §©¨¨

,exaq ,mivr myl elit` mininza eaxrzpy oinen ilra ixai`
càëäoinen ilra ±éñéàîoi` jk meyn ,daxwdl mileqt mdy itl ¨¨§¦¦

la` ,mivr myl elit` llk gafnd iab lr mzelrdlíúäxyaa ± ¨¨
dlera axrzpy z`hgéñéàî àìjiiy `ede qe`n epi` xyad ± Ÿ§¦¦

,exihwz laa x`yd miyi`l epnny lk ly xeqi`d ilel daxwda
.mivr myl ezelrdl xzen jkitl

äðùî

ly mixai`a oinen ilra ly mixai` zaexrza zxacn epizpyn
:dpynd zxne` .mininzïéøáàeaxrzpy zeax zeninz zeler ly ¥¨¦

amdïéøáàïéîeî éìòa,zg` men zlra dler ly ±øæòéìà éaø ¨¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤
íà øîBàzaexrza odkd yibxdy iptláø÷dLàølyïäî ãçà ¥¦¨©Ÿ¤¨¥¤

zlra ly y`xd z`y zelzl mi`yx ep` ,zeaxernd zendadn ±
okle ,mixyk miy`x wx ex`ype aixwd mendeáø÷éïéLàøä ìk ¦§§¨¨¨¦

d z` odkd aixwd xak m` oke .zaexrzay,ïäî ãçà ìL íéòøk§¨©¦¤¤¨¥¤
okle ,aixwd `ed mend zlra ly mirxkd z`y milez ep`eáø÷é¦§§

íéòøkä ìk.zaexrzayeléôà íéøîBà íéîëçåeáø÷ílklk ± ¨©§¨©¦©£¨¦§¦£¦¨§ª¨
zaexrza eidy mirxkd lk e` miy`xd,ïäî ãçàî õeçote`ay ¥¤¨¥¤

xeq` f` mb ,axw xak xeqi`dy zelzl lecb xzei mewn yi df
e xzepd z` aixwdl,äôéøOä úéáì àöélwdl oi` mzrcly meyn ¥¥§¥©§¥¨

xzepd `ny wtq yie xg`ne ,eaxwy mze`a xeqi`d z` zelzl
.sxydl `vi okl xeqi`d `ed

àøîâ

:xfril` iax xizd ote` dfi`a zx`an `xnbd,øæòìà éaø øîààì ¨©©¦¤§¨¨Ÿ
øæòéìà éaø øéLëäzaexrzay mirxkd e` miy`xd x`y z` ¦§¦©¦¡¦¤¤

,daxwdaàlàmaixwny ote`aíéðL íéðL,bef bef ±xnel yi f`y ¤¨§©¦§©¦
`l` axrzp `l ixdy daxwdl ie`x i`cea mipyd on cg`y jezn
mda axrzpy xeqi`de ,daxwdl ie`x ipyd s` ,leqt cg` y`x

,dligza axw xakìáàaixwdle lwdlmiy`xd z`mirxkd e` £¨
ãçà ãçà`ed s` ,ok xnel xyt` i` f`yàì.xizd ¤¨¤¨Ÿ

:xfrl` iax ly eyecig lr dywn `xnbd,äéîøé éaø áéúîixd ¥¦©¦¦§§¨
dpyna epipyeléôà íéøîBà íéîëçåeáø÷ïäî ãçàî õeç ïlek ©£¨¦§¦£¦¨§¨¥¤¨¥¤

àöécg` eze`,äôéøOä úéáìxzen xfril` iaxly rnyn ¥¥§¥©§¥¨
iax ixacl eli`e ,cg` wx x`ypy it lr s` xzepd z` aixwdl

.xeq` cg` la` xfril` iaxl aixwdl xzen bef bef wx xfrl`
:`xnbd zvxznBì øîàCì äøañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøip` ± ¨©©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨

,dpynd zpeek z` jl xiaq`ãçà éàî,minkg exn`yãçà âeæ± ©¤¨¤¨
,miy`x ipyeze` mixizn ep` oi` cg` bef wx x`yp elit`y

axwyk mb ixdy ,daxwda xzen `ed xfril` iaxl eli`e ,daxwda
x`yp m` la` ,bef bef daxwda mlek z` xizd `ed cg` y`x wx

.eaixwdl xeq` xfril` iax zrcl s` cg` y`x wx

äðùî

,mixg` mixac ea eaxrzdy oaxw mc ipic z` zx`an epizpyn
:gafnd lr wxfpy mcewícoaxwúéàøî Ba Lé íà ,íéîa áøòúpL ©¤¦§¨¥§©¦¦¤©§¦

,ícmd mind m` s` ,ynn mck d`xp oiicre ed`xn ddc `ly ¨
,aexdøLk.gafnd lr wxfdl mcd ¨¥

:sqep oicáøòúðmcdïééa,mcd d`xn z` ea mi`ex oi`e ,mec` ¦§¨¥§©¦
BúBà ïéàBøoiid z` -,íéî àeä eléàkmcd didyk m`y ,xrype ¦§¦©¦

eiykr s` ,mc d`xn ea did ,ea axrzpy oiid xeriyk mina axrzn
.xkip ed`xn oi`y s`e ,wxfdl xyk `ed oiia axrzdyk

:mi`pz ewlgp mday mipte` d`ian dpyndáøòúðmcdíãa ¦§¨¥§©
äîäa,oileg lyBúBà ïéàBø ,äiçä íãa Bàe` oilegd mc z` - §¥¨§©©©¨¦
digd,íéî àeä eléàkmina axrzn mcd didyk m`y ,xrype §¦©¦

eiykr s` ,mc d`xn ea did ,ea axrzpy oilegd mc xeriyk
mle` .xkip ed`xn oi`y s`e wxfdl xyk `ed ixd mca axrzpyk
lhazn did mina oaxwd mc axrzn did m`y mixryn ep` m`

.leqte lha `ed ixd ,mcd d`xn epnn
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oifge` mipya cenr fr sc ± oey`x wxtzereay

axw ok m` `l` axw `l xfril` 'xl:`pz i`d ik e`lc jlnpy mcew odn cg`ïåâë
.ùáëä ìò åìòùgafnl yakn dlgzkl olrn ipd gafnd on ecxi `l r"xlc oeike

:ycwn yakd jk ycwn gafndy myk (.et sc) onwl l"iwc.åäééðéòá 'éôà`ly

:eaxwi r"xl yakl oinen ilra elr m` mininza eaxrzp.íá:onvr ipta odyk rnyn

.úàèç øùáà éåäã éãéîm`c il ezicenc

mivr myl axwi dler ixai`a axrzp

:oxn`ck'éðúî.íéøáéàdaxd zeler ly

[mdn '`] axw m` men zlra zler ixai`a

:dia `xeqi` opilz.äôøùä úéáì àöé`lc

:xak oiaixwa `xeqi` opilz'îâewlgp `l)

:('ek.íéðù íéðù àìà`ki`c maixwi bef bef

inp i`dc`ed`xeqi`c e`l i`dc ebin xninl

`edda dil lif` `xeqi`e `ed `xeqi` e`l

ebin`kilc cg`cg`la`jlnpymcew axwc

:`l.'åë ïäî ãçàî õåçxfril` iaxlc llkn

:axw.ãçà âåæ:miy`x ipy'éðúîáøòúðù
.ïééá:ea xkip d`xn oi`e mec` `edyïéàåø

.íéî àåä åìéàë ïéé åúåàmc did m` oicne`e

:dwixfl xyk elld mina xkip o`k axrzpy

.äîäáä íãá:oileg ly.åúåà ïéàåøoileg ly

gafdmcdidm` eze` oicne`emin`ed eli`k

:eilr oiax oilegdy t"r`e xyk xkipíã ïéà
.íã ìèáîdtih 'it`e liha `l epina oinc

:dwixfl xyk lecb ilk jezláøòúð
íãá
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àëägafnd 'ta r"xc dizlin .ecxi `l elr m` xn`c r"xc `ail`e oiray oiweca

xiykd `l 'nba opgei 'x xn`e oinen ilraa xiykn r"x opzc (.ct sc onwl) ycwn

xa` xqegn `l` zetera lqt `lc zetera oixyke li`ed oiray oiweca `l` r"x

`l i`n` z"`e dtb dxaype dlbx drhwp leki (:ck sc) oiyecwc w"tae k"za opiyxcck

sc oihib) oiwfipd 't xn`c mizty aip inp aiyg

ied ociclc `xz` mizty aipa `nen `cyc (.ep

gp ipal leqt `lc `nen ied `l edcicle `nen

aip jiiy `l sera `nye xa` xqegn `l`

`lc oinen dnk `ki`c dyw izk` edin mizty

ded oihiba oke oiray oiwec hiwp i`n`e ilqt

:xg` mewna `nen icyinl ivn

éàipyilc dniz .inp ediipira 'it` ikd

:seqal ipynck edl xn`w mdixaclc

àäsc) zexekaa opiyxcc b"r` .evxi men xar

xaer men dvxn xaer menc hxte llka (.fl

epi` aey dgcpc oeik `"dc jixhvi` oiycwenc

`lc rnyn .iyxc `l mda ma opaxe :d`xp

`l` yixc `l `"x 'it` izxz dipin opiyxc

ipy 'tac dnize ma aizk `le mda aizkcn

'b mdan opgei iax yixc (.cq sc `nei) ixiry

x`y `d evxi mnen xar ikc `ed ipd zeyxc

`lc `ed ma yixc cere egci egcpe li`ed oiiegc

evxi `lc `ed ma cere evxi onen xar `d evxi

inp aizkc meyn `nye evxi zaexrz i"r `d

opiyxce oixzein mdipy mdae mae xziinc ma

axle mdan izxze man yxc `cg opgei iaxl

ma la` mdan `cge man `cg izxz opiyxc

'xl oia axl oia mzd `ibeq dleke yixc `l mda

inp ikdc jka yegl oi`e `"xc `ail` opgei

`"xk (:ew sc) zegpnc `xza 'tae (:er sc) lirl

zi` 'ipznc opax oiae `"x oiac opaxk 'it` inp i`

e 'ek eaxrzpy mixai` opzc evxi zaexrz i"r `d evxi `lc `ed ediipira mzd yexit ikde evxi zaexrz i"rc edlepaxwi dkxrnl elre eaxwc edpdc opax ecenc dpynd jezn rnyn

`ziixe`c zaexrz `ixyc meyn e`l i` ilha `lc oeik ecxi elry mze` 'it` xqinl edl ded edl zil i`c opaxcn ixq` dlgzkl `l` `yxc jd edl zi`c dpin opirny ecxi `lc

zi` inp opaxc xninl ira `le iyxc `l mda ma opaxe `kd xn`wc `de elrc meyn carica aexa elehia i"r (ixyinl ol zi`e) zepnl ekxcc meyn elhail `lc opax xeng`c oeikc

carica 'it`c `ziixac `yixc raxpe raexc eaxwi `lc enk `ziixe`cn opaxl eaxwi `lc dil rnync meyn 'ipznc i`pz ik opaxcn aixwdl ixq` dlgzklc `l` dyxc jd edl

`ziixac opaxc b"r`e opaxc ediizln iiezi`l dil ded `l ixn`w xfril` 'xc `ail` i`c opaxc `zln mzd iziincn rcze `"xk ixn`e opax eway `l opgei 'xe axc y"` `zyd ecxi

`xzac ma mdl xzii`e mda man mnen xare zaexrz man yixc `kde zaexrz i"re mnen xar yixc ma ixzne opgei 'xc `nrh mda man mzd yixcc `de xwir 'ipzn ikd iyxc `l

oinen ilra ixai`c yxtl oi` dfe xzei dheytd `l` opgei 'xc `yxc xikfdl yg `le zeyxc 'b zeyrl lkeiy wx q"ydl dil ztki` `lc icin dyw `l ziyixtck opgei 'xckl

z` df oilhan `ziixe`cn opaxlc d`xp oiler 'it`c cere edpip oiler `l oinen ilra `d df z` df oilhan oiler oi`c meyn i` elha `l mrh dfi`nc dxezd on ilha `l mininza

:`ziixe`cn lha zleqe mck ied `lc axrzn epi`y dcedi 'xl epina oin enk axrzn epi`y xaca dfåãåài`dl yiig `l diteb `"xc b"r` .inc mivrk men lra xya zdin il

:oiwxit yixa izyxitck q"ydc digxe` ikde opaxl edl iywiz n"n `xw jixvncn `nrhíãáedl wixf ikid dige dnda mc z"`e .min `ed eli`k eze` oi`ex dig mca e` dnda

ozhigy epiid `ziixe`c e`l dxfra ehgypy oileg (.hk sc xifp) c"nl 'it`e oileg my epnn lha `le ied `l oixenb min n"n xg` mc lhan `le min `ed eli`k oi`ex xn`c idp gafnl

mixai`ac b"r` ixy xykd myl `l` leqtd myl ozwixf xwir oi`e ea axern xyk mcc oeik l"ie xeq`c d`xp gafnd iabl ozelrdl la`ikd e`la edine mivr myl oi`ex xn` `l

`ziixe`c e`l dxfra oileg xaq `wc serd z`hg `ianc zevna epkgl c"nl xifpa epa xicn iab ixy inp d`lrd 'it` `ziixe`c e`l c"nlc rnyn (my) ip`e 't xifpac xity iz`

dlrnl oipzip oke dler ixai`e z`hg ixai` oebk daxwdc icina `l` min myle mivr myl ixq` `lc ecen opax 'it`c xyt`e min myle mivr myl ixyc `"xk dl xaq `nye

i`na 'nba dlr wigccn (:hr sc) onwl gken oke zivnzd mcae leqt mca axrzp oke min myle mivr myl r"kl exy oixenb oileg la` rax` ozna zg` ozne dhnl oipzipa eaxrzpy

:(i`na d"c) yxtn onwle `tiqa ibiltck ip` d`exa ibiltc xn`w `le ycwna dxifb oixfeba ibiltïéàåødax unewda 'ixn`c `d mecxeen l`eny x"d dywd .min `ed eli`k eze`

meyn epiid liha `lc `d dipin dil yixc ikid df z` df oilhan oi`y oilerl o`kn opax ixaq xiryd mcn daexn xtd mcy reci xacd xiryd mcne xtd mcn gwle (.ak sc zegpn)

zi`xn epiid ipzwc mc zi`xn ea yi m`c leqte ddic dyrpy cr xiryd mc zi`xn dpzyn min xtd mc ied i`c dax jk lk `edy minrtc l"ie mc zi`xn ea did min ied 'it`c

`kti`c dyw edine egcpe lha dil ied dpey`x dtih dxrnyk dcedi 'xl epina oin e` opaxl df z` df oilhan (oi`) oiler oi`c meyn e`l i` l"i cere `nlra `zefg `le xenb mc

i`d jkld lha oey`x oey`x min jezl mc la` mc jezl min ltpy `l` epy `l 'nba xn` mina axrzpy mcae xiryd mca xtd mc dxiry (:bp sc) `neia 'ixn` `dc wcinl l"d

oey`x oey`x xn` `lc l"ie dgcpe d`xp l"dc meyn dcen `kd (.br sc) f"rc `xza 'ta lha oey`x oey`x dil zilc o`n 'it`e xiryd mca oey`x oey`x lhazdl el did xt mc

did ziag itn xzeia ziaga lha oey`x oey`x dil zi`c o`nl 'it` dicenr yitp `lc ohw xevxvl dicenr yitpc ziag oia (y"fb) f"ra wlgny enk cgi daxd rtya dxrnyk lha

:iyily ilk jez cgi mdipyn df ilkay xiryd mce df ilkay xtd mc dxrny opiwqr `l in cere liha `lc dcen
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc migaf(iriax meil)

:`xnbd zvxznàðeä áø øîàmixai` eaxrzpyk mb mlerl ¨©©¨
elit` eaxwi `ly xfril` iax dcen oinen ilra mixai`a mininz
iax xn`y dne ,daxwdl mie`x mpi` oinen ilray oeik ,mivr myl
mixai` eaxrzpyky xaqe minkg lr wlg xfril` iaxy dcedi
ly mixai`a eaxrzpyk epiid ,eaxwi oinen ilra mixai`a mininz

men dl didy dndaïéòaL ïé÷eãa,xkip epi`e xaer men `edy §¦¤¨©¦
øîàc àáé÷ò éaøc àaélàå(.ct oldl)eìò íàgafnl oinen ilra §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¦¨

eãøé àì,opgei iax xn`e(:dt oldl)`l` `aiwr iax xiykd `ly Ÿ¥§
iax xaq ,gafnl mie`x mdy oeikne ,oiray oiweca oinen ilra
mlek z` aixwdl xyt` mininz mixai`a eaxrzpyky xfril`
mileqty raxpe raexl minec md oi`e ,mivr myl dligzkl elit`
.mivr myl mzelrdl xzed `l okle ,ecxi elr m` elit`e gafnl

:`xnbd dywnàáé÷ò éaø øîàc øîéà`aiwr iax xn` izn ± ¥©§¨©©¦£¦¨
a ecxi `l elr m`yãáò éàcn eyr xakyk ±oaxwd z` elrde dyr §¦£©

la` ,gafnd iab lrøîà éî älçzëìdligzkl xizd ike ± §©§¦¨¦¨©
,gafnd iab lr mzelrdlon xeq` `aiwr iax zrcl s`y oeikne

zngny xn`p m` ,gegip gixl dligzkl mzelrdl dxezd
raexd z` recn ,mivr myl dligzkl mzelrdl xzen eaxrzpy

.mivr myl gafnd iab lr zelrdl xyt` i` eaxrzpy raxpde
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàïðé÷ñò éàîa àëäxaecn o`k - ¨©©¨¨¨¨§©¨§¦©

L ïBâkxakeìòmixai`d lkéab ìòd,Lák`aiwr iaxly oeikne §¤¨©©¥¤¤
mz`lrde ,ecxi `l gafnd iab lr elry oiray oiweca oinen ilra
epipyy enk ,gafnd iab lr mz`lrdk zaygp yakd iab lr

oldl dpyna(.et)yakdn dligzkl elit` mzelrdl xyt` jkitl ,
.gafnl

:`xnbd dgecéëä éàote`a wx xfril` iax xizd recn ,jk m` ± ¦¨¦
ixd ,oininz ixai`a oinen ilra ixai` eaxrzpyeléôàmicner eid £¦

oinend ilraeäééðéòaxzen did ok mb ,zaexrz `la onvr ipta ± §¥©§
.maixwdle gafnl yakd on mzelrdl

:`xnbd zxne` .xfril` iax ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàlà¤¨
déîòè,øæòéìà éaøcy meynàðîçø èòéîexne`a(dk ak `xwie)iM' ©§¥§©¦¡¦¤¤¦¥©£¨¨¦

mdA mzgWnía íeîmnvr ipta mdyk `weecy ,'mkl Evxi `l ¨§¨¨¨¤¨Ÿ¥¨¨¤
eöøé àìc àeä,daxwdleöøé úáBøòz éãé ìò àä.oaxwlïðaøå §Ÿ¥¨¨©§¥©£¤¥¨§©¨¨

daxwdl mie`x mpi` mininza eaxrzpy oinen ilra mby exn`y
y onf lky ,hrnl d`a dxezdy ,exaqeöøé àìc àeä ía íeî¨§Ÿ¥¨

,oaxwlíîeî øáò àämda didy mendn e`txzpy xg`l la` ± ¨¨©¨
eöøé.oaxwl ¥¨

:`xnbd zl`eyøæòéìà éaøåxaryky xfril` iax cnl okidn ± §©¦¡¦¤¤
.daxwdl exyked e`txzpe onen

:`xnbd daiynîmzgyn ik' xnel dxezd dlkiy df'íazgze ¦¨
mzgyn ik' dazk z`f,'íäailray micnel ep` dxizid `"ddn ¨¤

.daxwda mixzen e`txzpe mnen xary oinen
:`xnbd zl`eyeeyxc dnïðaø:`xnbd daiyn .zxzeind `"ddn ©¨¨

opaxyéLøc àì íäa íameyn ,eyxc `l md zxzeind `"dd z` ± ¨¨¤Ÿ¨§¦
il yexcl jka oi`e `xwnd jxc `ed oky.sqep cen

:`xnbd dywnéëä éàilray weqtn xfril` iax yxc ok` m` ± ¦¨¦
xn` recn ,daxwdl mie`x mininza eaxrzpy oinen(`"r lirl)

eäàBø,mivr od eli`k dlrnl men zlra ixai` z` ip`àðîçø àä ¤¨©£¨¨
déøLëà.gegip gixl mb dxenb daxwda mzxizd dxezd `ld ± ©§§¥

xfril` iax :`xnbd zvxzneäì øîà÷ íäéøáãìly mzhiyl ± §¦§¥¤¨¨©§
,xnelk ,eixac z` xn` opaxéãéãì,izhiyl ±déøLëà àðîçø± §¦¦©£¨¨©§§¥

gixl mb maixwdl mininza eaxrzpy oinen ilra dxizd dxezd
la` ,gegipeëãéãìdxq` dxezdy mixeaq mz`y mkzhiyl ± §¦§

,gegip gixl eaxrzpy oinen ilra aixwdleãBààäéî éìil ecez ± ¦¦¨
y zegtd lkl,éîc íéöòk íeî úìòa øNaz` aixwdl elkeie §©©£©§¥¦¨¥

,mivr myl zaexrzdúàhç øNaà äåäc éãéîmz`y myk ± ¦¦©£¨©§©©¨
z` aixwdl xyt`y dler xyaa axrzdy z`hg xyaa il micen

.mivr myl z`hgd xya
:opax zxaq z` zx`an `xnbdïðaøåaixwdl oi`y exn`e ewlgy §©¨¨

,exaq ,mivr myl elit` mininza eaxrzpy oinen ilra ixai`
càëäoinen ilra ±éñéàîoi` jk meyn ,daxwdl mileqt mdy itl ¨¨§¦¦

la` ,mivr myl elit` llk gafnd iab lr mzelrdlíúäxyaa ± ¨¨
dlera axrzpy z`hgéñéàî àìjiiy `ede qe`n epi` xyad ± Ÿ§¦¦

,exihwz laa x`yd miyi`l epnny lk ly xeqi`d ilel daxwda
.mivr myl ezelrdl xzen jkitl

äðùî

ly mixai`a oinen ilra ly mixai` zaexrza zxacn epizpyn
:dpynd zxne` .mininzïéøáàeaxrzpy zeax zeninz zeler ly ¥¨¦

amdïéøáàïéîeî éìòa,zg` men zlra dler ly ±øæòéìà éaø ¨¥¨¦©£¥¦©¦¡¦¤¤
íà øîBàzaexrza odkd yibxdy iptláø÷dLàølyïäî ãçà ¥¦¨©Ÿ¤¨¥¤

zlra ly y`xd z`y zelzl mi`yx ep` ,zeaxernd zendadn ±
okle ,mixyk miy`x wx ex`ype aixwd mendeáø÷éïéLàøä ìk ¦§§¨¨¨¦

d z` odkd aixwd xak m` oke .zaexrzay,ïäî ãçà ìL íéòøk§¨©¦¤¤¨¥¤
okle ,aixwd `ed mend zlra ly mirxkd z`y milez ep`eáø÷é¦§§

íéòøkä ìk.zaexrzayeléôà íéøîBà íéîëçåeáø÷ílklk ± ¨©§¨©¦©£¨¦§¦£¦¨§ª¨
zaexrza eidy mirxkd lk e` miy`xd,ïäî ãçàî õeçote`ay ¥¤¨¥¤

xeq` f` mb ,axw xak xeqi`dy zelzl lecb xzei mewn yi df
e xzepd z` aixwdl,äôéøOä úéáì àöélwdl oi` mzrcly meyn ¥¥§¥©§¥¨

xzepd `ny wtq yie xg`ne ,eaxwy mze`a xeqi`d z` zelzl
.sxydl `vi okl xeqi`d `ed

àøîâ

:xfril` iax xizd ote` dfi`a zx`an `xnbd,øæòìà éaø øîààì ¨©©¦¤§¨¨Ÿ
øæòéìà éaø øéLëäzaexrzay mirxkd e` miy`xd x`y z` ¦§¦©¦¡¦¤¤

,daxwdaàlàmaixwny ote`aíéðL íéðL,bef bef ±xnel yi f`y ¤¨§©¦§©¦
`l` axrzp `l ixdy daxwdl ie`x i`cea mipyd on cg`y jezn
mda axrzpy xeqi`de ,daxwdl ie`x ipyd s` ,leqt cg` y`x

,dligza axw xakìáàaixwdle lwdlmiy`xd z`mirxkd e` £¨
ãçà ãçà`ed s` ,ok xnel xyt` i` f`yàì.xizd ¤¨¤¨Ÿ

:xfrl` iax ly eyecig lr dywn `xnbd,äéîøé éaø áéúîixd ¥¦©¦¦§§¨
dpyna epipyeléôà íéøîBà íéîëçåeáø÷ïäî ãçàî õeç ïlek ©£¨¦§¦£¦¨§¨¥¤¨¥¤

àöécg` eze`,äôéøOä úéáìxzen xfril` iaxly rnyn ¥¥§¥©§¥¨
iax ixacl eli`e ,cg` wx x`ypy it lr s` xzepd z` aixwdl

.xeq` cg` la` xfril` iaxl aixwdl xzen bef bef wx xfrl`
:`xnbd zvxznBì øîàCì äøañà ,àôéìçz øa äéîøé éaøip` ± ¨©©¦¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨

,dpynd zpeek z` jl xiaq`ãçà éàî,minkg exn`yãçà âeæ± ©¤¨¤¨
,miy`x ipyeze` mixizn ep` oi` cg` bef wx x`yp elit`y

axwyk mb ixdy ,daxwda xzen `ed xfril` iaxl eli`e ,daxwda
x`yp m` la` ,bef bef daxwda mlek z` xizd `ed cg` y`x wx

.eaixwdl xeq` xfril` iax zrcl s` cg` y`x wx

äðùî

,mixg` mixac ea eaxrzdy oaxw mc ipic z` zx`an epizpyn
:gafnd lr wxfpy mcewícoaxwúéàøî Ba Lé íà ,íéîa áøòúpL ©¤¦§¨¥§©¦¦¤©§¦

,ícmd mind m` s` ,ynn mck d`xp oiicre ed`xn ddc `ly ¨
,aexdøLk.gafnd lr wxfdl mcd ¨¥

:sqep oicáøòúðmcdïééa,mcd d`xn z` ea mi`ex oi`e ,mec` ¦§¨¥§©¦
BúBà ïéàBøoiid z` -,íéî àeä eléàkmcd didyk m`y ,xrype ¦§¦©¦

eiykr s` ,mc d`xn ea did ,ea axrzpy oiid xeriyk mina axrzn
.xkip ed`xn oi`y s`e ,wxfdl xyk `ed oiia axrzdyk

:mi`pz ewlgp mday mipte` d`ian dpyndáøòúðmcdíãa ¦§¨¥§©
äîäa,oileg lyBúBà ïéàBø ,äiçä íãa Bàe` oilegd mc z` - §¥¨§©©©¨¦
digd,íéî àeä eléàkmina axrzn mcd didyk m`y ,xrype §¦©¦

eiykr s` ,mc d`xn ea did ,ea axrzpy oilegd mc xeriyk
mle` .xkip ed`xn oi`y s`e wxfdl xyk `ed ixd mca axrzpyk
lhazn did mina oaxwd mc axrzn did m`y mixryn ep` m`

.leqte lha `ed ixd ,mcd d`xn epnn
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axw ok m` `l` axw `l xfril` 'xl:`pz i`d ik e`lc jlnpy mcew odn cg`ïåâë
.ùáëä ìò åìòùgafnl yakn dlgzkl olrn ipd gafnd on ecxi `l r"xlc oeike

:ycwn yakd jk ycwn gafndy myk (.et sc) onwl l"iwc.åäééðéòá 'éôà`ly

:eaxwi r"xl yakl oinen ilra elr m` mininza eaxrzp.íá:onvr ipta odyk rnyn

.úàèç øùáà éåäã éãéîm`c il ezicenc

mivr myl axwi dler ixai`a axrzp

:oxn`ck'éðúî.íéøáéàdaxd zeler ly

[mdn '`] axw m` men zlra zler ixai`a

:dia `xeqi` opilz.äôøùä úéáì àöé`lc

:xak oiaixwa `xeqi` opilz'îâewlgp `l)

:('ek.íéðù íéðù àìà`ki`c maixwi bef bef

inp i`dc`ed`xeqi`c e`l i`dc ebin xninl

`edda dil lif` `xeqi`e `ed `xeqi` e`l

ebin`kilc cg`cg`la`jlnpymcew axwc

:`l.'åë ïäî ãçàî õåçxfril` iaxlc llkn

:axw.ãçà âåæ:miy`x ipy'éðúîáøòúðù
.ïééá:ea xkip d`xn oi`e mec` `edyïéàåø

.íéî àåä åìéàë ïéé åúåàmc did m` oicne`e

:dwixfl xyk elld mina xkip o`k axrzpy

.äîäáä íãá:oileg ly.åúåà ïéàåøoileg ly

gafdmcdidm` eze` oicne`emin`ed eli`k

:eilr oiax oilegdy t"r`e xyk xkipíã ïéà
.íã ìèáîdtih 'it`e liha `l epina oinc

:dwixfl xyk lecb ilk jezláøòúð
íãá
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àëägafnd 'ta r"xc dizlin .ecxi `l elr m` xn`c r"xc `ail`e oiray oiweca

xiykd `l 'nba opgei 'x xn`e oinen ilraa xiykn r"x opzc (.ct sc onwl) ycwn

xa` xqegn `l` zetera lqt `lc zetera oixyke li`ed oiray oiweca `l` r"x

`l i`n` z"`e dtb dxaype dlbx drhwp leki (:ck sc) oiyecwc w"tae k"za opiyxcck

sc oihib) oiwfipd 't xn`c mizty aip inp aiyg

ied ociclc `xz` mizty aipa `nen `cyc (.ep

gp ipal leqt `lc `nen ied `l edcicle `nen

aip jiiy `l sera `nye xa` xqegn `l`

`lc oinen dnk `ki`c dyw izk` edin mizty

ded oihiba oke oiray oiwec hiwp i`n`e ilqt

:xg` mewna `nen icyinl ivn

éàipyilc dniz .inp ediipira 'it` ikd

:seqal ipynck edl xn`w mdixaclc

àäsc) zexekaa opiyxcc b"r` .evxi men xar

xaer men dvxn xaer menc hxte llka (.fl

epi` aey dgcpc oeik `"dc jixhvi` oiycwenc

`lc rnyn .iyxc `l mda ma opaxe :d`xp

`l` yixc `l `"x 'it` izxz dipin opiyxc

ipy 'tac dnize ma aizk `le mda aizkcn

'b mdan opgei iax yixc (.cq sc `nei) ixiry

x`y `d evxi mnen xar ikc `ed ipd zeyxc

`lc `ed ma yixc cere egci egcpe li`ed oiiegc

evxi `lc `ed ma cere evxi onen xar `d evxi

inp aizkc meyn `nye evxi zaexrz i"r `d

opiyxce oixzein mdipy mdae mae xziinc ma

axle mdan izxze man yxc `cg opgei iaxl

ma la` mdan `cge man `cg izxz opiyxc

'xl oia axl oia mzd `ibeq dleke yixc `l mda

inp ikdc jka yegl oi`e `"xc `ail` opgei

`"xk (:ew sc) zegpnc `xza 'tae (:er sc) lirl

zi` 'ipznc opax oiae `"x oiac opaxk 'it` inp i`

e 'ek eaxrzpy mixai` opzc evxi zaexrz i"r `d evxi `lc `ed ediipira mzd yexit ikde evxi zaexrz i"rc edlepaxwi dkxrnl elre eaxwc edpdc opax ecenc dpynd jezn rnyn

`ziixe`c zaexrz `ixyc meyn e`l i` ilha `lc oeik ecxi elry mze` 'it` xqinl edl ded edl zil i`c opaxcn ixq` dlgzkl `l` `yxc jd edl zi`c dpin opirny ecxi `lc

zi` inp opaxc xninl ira `le iyxc `l mda ma opaxe `kd xn`wc `de elrc meyn carica aexa elehia i"r (ixyinl ol zi`e) zepnl ekxcc meyn elhail `lc opax xeng`c oeikc

carica 'it`c `ziixac `yixc raxpe raexc eaxwi `lc enk `ziixe`cn opaxl eaxwi `lc dil rnync meyn 'ipznc i`pz ik opaxcn aixwdl ixq` dlgzklc `l` dyxc jd edl

`ziixac opaxc b"r`e opaxc ediizln iiezi`l dil ded `l ixn`w xfril` 'xc `ail` i`c opaxc `zln mzd iziincn rcze `"xk ixn`e opax eway `l opgei 'xe axc y"` `zyd ecxi

`xzac ma mdl xzii`e mda man mnen xare zaexrz man yixc `kde zaexrz i"re mnen xar yixc ma ixzne opgei 'xc `nrh mda man mzd yixcc `de xwir 'ipzn ikd iyxc `l

oinen ilra ixai`c yxtl oi` dfe xzei dheytd `l` opgei 'xc `yxc xikfdl yg `le zeyxc 'b zeyrl lkeiy wx q"ydl dil ztki` `lc icin dyw `l ziyixtck opgei 'xckl

z` df oilhan `ziixe`cn opaxlc d`xp oiler 'it`c cere edpip oiler `l oinen ilra `d df z` df oilhan oiler oi`c meyn i` elha `l mrh dfi`nc dxezd on ilha `l mininza

:`ziixe`cn lha zleqe mck ied `lc axrzn epi`y dcedi 'xl epina oin enk axrzn epi`y xaca dfåãåài`dl yiig `l diteb `"xc b"r` .inc mivrk men lra xya zdin il

:oiwxit yixa izyxitck q"ydc digxe` ikde opaxl edl iywiz n"n `xw jixvncn `nrhíãáedl wixf ikid dige dnda mc z"`e .min `ed eli`k eze` oi`ex dig mca e` dnda

ozhigy epiid `ziixe`c e`l dxfra ehgypy oileg (.hk sc xifp) c"nl 'it`e oileg my epnn lha `le ied `l oixenb min n"n xg` mc lhan `le min `ed eli`k oi`ex xn`c idp gafnl

mixai`ac b"r` ixy xykd myl `l` leqtd myl ozwixf xwir oi`e ea axern xyk mcc oeik l"ie xeq`c d`xp gafnd iabl ozelrdl la`ikd e`la edine mivr myl oi`ex xn` `l

`ziixe`c e`l dxfra oileg xaq `wc serd z`hg `ianc zevna epkgl c"nl xifpa epa xicn iab ixy inp d`lrd 'it` `ziixe`c e`l c"nlc rnyn (my) ip`e 't xifpac xity iz`

dlrnl oipzip oke dler ixai`e z`hg ixai` oebk daxwdc icina `l` min myle mivr myl ixq` `lc ecen opax 'it`c xyt`e min myle mivr myl ixyc `"xk dl xaq `nye

i`na 'nba dlr wigccn (:hr sc) onwl gken oke zivnzd mcae leqt mca axrzp oke min myle mivr myl r"kl exy oixenb oileg la` rax` ozna zg` ozne dhnl oipzipa eaxrzpy

:(i`na d"c) yxtn onwle `tiqa ibiltck ip` d`exa ibiltc xn`w `le ycwna dxifb oixfeba ibiltïéàåødax unewda 'ixn`c `d mecxeen l`eny x"d dywd .min `ed eli`k eze`

meyn epiid liha `lc `d dipin dil yixc ikid df z` df oilhan oi`y oilerl o`kn opax ixaq xiryd mcn daexn xtd mcy reci xacd xiryd mcne xtd mcn gwle (.ak sc zegpn)

zi`xn epiid ipzwc mc zi`xn ea yi m`c leqte ddic dyrpy cr xiryd mc zi`xn dpzyn min xtd mc ied i`c dax jk lk `edy minrtc l"ie mc zi`xn ea did min ied 'it`c

`kti`c dyw edine egcpe lha dil ied dpey`x dtih dxrnyk dcedi 'xl epina oin e` opaxl df z` df oilhan (oi`) oiler oi`c meyn e`l i` l"i cere `nlra `zefg `le xenb mc

i`d jkld lha oey`x oey`x min jezl mc la` mc jezl min ltpy `l` epy `l 'nba xn` mina axrzpy mcae xiryd mca xtd mc dxiry (:bp sc) `neia 'ixn` `dc wcinl l"d

oey`x oey`x xn` `lc l"ie dgcpe d`xp l"dc meyn dcen `kd (.br sc) f"rc `xza 'ta lha oey`x oey`x dil zilc o`n 'it`e xiryd mca oey`x oey`x lhazdl el did xt mc

did ziag itn xzeia ziaga lha oey`x oey`x dil zi`c o`nl 'it` dicenr yitp `lc ohw xevxvl dicenr yitpc ziag oia (y"fb) f"ra wlgny enk cgi daxd rtya dxrnyk lha

:iyily ilk jez cgi mdipyn df ilkay xiryd mce df ilkay xtd mc dxrny opiwqr `l in cere liha `lc dcen

iax
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.ïéìåñô íãá:enewnl ueg e` epnfl ueg hgypa e` raxpe raexa oebk.äîàì êôùé
eilr dax ytpd mcy t"r`e dn`l jtyi zivnzd mca oke eilr dax xykd elit`e

:'nba yxtnck dxifb meyne.øéùëî à"øå:'nba yxtn `nrhïúðå êìîð àì íà
.øùë:xiykn did dxifb meyn e`l i` dlgzkl elit`c w"zl elit`'îâ.åðù àì

`aexc b"r`e xyk mc zi`xn ea yi m`c

:mc jezl min eltpy `l` min.éåñéë ïéðòìå
ea yi m` mina axrzp b"dk inp dia opzc

oileg) mcd ieqik 'ta zeqkl aiig mc zi`xn

:(.ft sc.ïë åðéàmin jezl mc ozp elit`c

opixn` `le zeqkl aiig mc zi`xn ea yi m`

:dil liha `nw `nw.úåöîá éåçã ïéàù éôì
jezl ltpy dpey`x dth dgcpy t"r`c

xcd ik d"t` xkip dzi`xn did `le mind

dxeripe dpey`x zxfeg dipy dth ltp

min ektdy cr ltp ike dnr sxhvdl

opixn` `le ieqikl d`xpe xfeg mc d`xnl

`l` iegc jiiy `lc dgci dgcpe li`ed

:dyecw xaca.äæá äæ ïììáùzifke dfn zifk

elit`e zewlnn xeht eit jezl ozpe dfn

:ea exzdåøéáç ìò ïéî äáøé àìù øùôà éà
.'åëjezl oin llap eita dze` qrel `edyk

lhae df ly eaexa df ly eherin exiag

lr sqep oin lka lhade aexa herind

oiekl `"`e epinn rxbpe enya `xwpe lhand

oi`y `vnpe ea exiag oinn lhay dnn xzei exiaga lha cg`d oinn `di `ly

il xivac xeriyk [oin] eze`aopixzn ike dil xva ediipin id opirci `le dixeriy d

exzn ik jklid xeqi`d meyn ea zexzdl jixve dia ixzp i`n meyn opirci `l dia

b"r`e xzepa oke `aeig iedz dicica `l `nlc wtq z`xzd `ied lebit meyn dia

m` cg` lka `ed wtq `din d`xzd zrya xar ediipin cg` i`ce `pwqnac

:`id d`xzd e`l wtq z`xzde `l m` eilr xeariäæ ïéìèáî ïéøåñéà äðéî òîù
.äæ úà:`xeqi` lhan `l `xeqi` opixn` `le xeqi` lhan xzidc ikid ikòîùå

.àúééøåàã åàì áåøá íòè ïúåð äðéîh"epd xeqi` izkec lka opax xen`c `d

`ziixe`c i`c eilr zewll `ed `ziixe`c e`l aexa xziddy t"r`e exqe` xzida

c"qwe mly xeriyc `nrh `ki`e aidi `nrh n"n exiag lr oin daxc inp idp

oebk l"xl xeht inp dfa xkip df ly enrhy mipin 'an xzepe lebit elit`c `zyd

b"d :dgpn ixiy i`de xya i`d.'åë æøåàä ïîå ïéèç ïî åúñéò äùòda `vei mc`e

ikid `ziixe`c e`l aexa mrh ozep i`e gqta dvn lek` mewc dyr ly ezaeg ici

aizkc oipind zyngn `idy dvna `l` oi`vei oi`c (.dl sc migqt) l"iw `d witp

icil mi`ad mixac (fh mixac) zevn eilr lk`z mini zray ung eilr lk`z `l

:oegxq icil `l` uenig icil oi`a oi`y el` e`vi dvn ici oda `vei dz` uenig
àìà
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éáøaxlc qxhpewa 'it (.ak sc zegpn) dax unewda .mc lhan mc oi` xne` dcedi

ied lhan xza lif`c `cqg'xl elit`c oiwxit yixa 'it lirle `iig iaxk `lc `

:g"xk `lc zeziixae zeipyn dnk `ki`c lha xza lif`c `pipgìåâéôäzifk xzepde

.'ek exiag lr oin daxi `ly `"` zewlnn xeht ea exzde olk`e ollay dfn zifke dfn

jezl oin llap eit jezl oze` qrel `edyk

herind lhae df ly eaexa df ly eherin exiag

didpe lhand lr sqep oin lka lhade eaexa

oiekl `"`e epinn rxbpe enya `xwpe edenk

dnn xzei exiaga lha cg`d oinn `di `ly

[oin] eze`a oi`y `vnpe ea exiag oinn lhay

id opirci `l op`e dixeriy dil xvac xeriyk

opirci `l dia opixzn ike dil xvac edipin

meyn zexzdl jixve dia ixzp i`n meyn

`ied lebit meyn dia exzn ik jklid xeqi`d

oke `aeig ied dicica e`l `nlc wtq z`xzd

zrya xar ediipin cg` `pwqnc b"r`e xzepa

xeari m` cg` lka `ed wtq `din d`xzd

`id d`xzd e`l wtq z`xzde e`l m`e eilr

ozylya dxzd m`c dywe qxhpewd oeyl k"r

e`l (.fh sc zekn) c"nl elit` dwelc `hiyt

b"dk wtq z`xzd epivn okid d`xzd dny

zlz ipdn id` opirci `lc `l` xar i`cec

cg`d lr `l` exzd `l i`e `nhe xzepe lebitc

dny wtq z`xzd c"nl elit` xehtc `hiyt

oebk wtq z`xzd inc ikidc lhazp xak ea dxzdy eze` `ny seqal elit`c d`xzd

xaer m` d`xzd zrya opirci `lc `l` dxzdy dn lr xary i`ce xacd xnb xg`lc

cib oke (.`w sc zenai) df z` dkde xfge df z` dkd oebk e`l m` `zry `idda dxiar

ediipin cg meyn llk aiigin ikid dyw cere l`nyc i` oinic i` opirci `lc dypd

sxhvn `l xzid elit`c xeriykl enilydl aexd mr sxhvn `l aexa lhad herinc

dny wtq z`xzdc xnel `vniz m` elit` k"`e xeqi`l sxhvn `l xeqi` y"k xeqi`l

`xeriy dil xvae exiaga edyn cg`e cg` lkn axrzi `ly `"`c xeht `kd d`xzd

oin daxi `ly `"` xninl il dnl cgi ozyly `nhe xzepe lebit yxtp m` dyw cere

lha ied cg` lkc xhtil edlek`e iyilyd z` oilhand mipy o`k yi i`ce `d exiag lr

yi cere zg` dkizga cgi xzep zife lebit izif 'a `ki`c oebk ixiinc yxtl l"pe lhane

lk`z l` ea exzde zekizgd on zg` lk`e cgi zxg` dkizga lebit zife xzep izif 'a

elit` e` qxt zlik` ick xg`l ok ixg`e xzep aex da yiy dkizg `id ef `ny lebit

ef `ny dpey`xak lebit lk`z l` ea exzde dipy dkizg lk` qxt zlik` ick jeza

df dkde xfge df dkd enk ynn ied dzr dpexg`a lke`y xzep aex da yiy dze` `id

ipdn ixz lwyc xn`w ediipin ixzac yxtl d`xp .j"exa .xeht d`xzd dny e`l c"nlc

ollae oixeqi` 'an mizif 'ce `xeqi` cgn mizif 'a lwyc oebke olk`e f"af ollae zlz

i`da opirci `l jklid exiag z` lhane cg`d on aex `di `ly `"`e olk`e zg` dxrwa

lebit meyn ea exzd dpey`x dlik`ae qxt zlik` icka minrt izya lk`c oebk wtq z`xzd mrhn xehtl df z` df oilhan oixeqi`c xzep my e` lebit my eilr yi m` `xeqi`

xzep meyn dxzdyk dipyae dia ixzn xity `le dax xzep `ny lebit meyn dpey`xa dxzdykc minrt izya lk`yk xeht qxt zlik` ickn zegt elit` p"` xzep meyn dipyae

oerny zpnl`e oae`x zpnl` meyn aiig zepnl` yng lrac (.fr sc) oiyecwa opixn`e dpey`x dlik`n lebit meyn ea dxzd xakc meyn i`e dia ixzn xity `le dax lebit `ny

weqr ixd p"de zg`e zg` lkl d`xzd ded dligza ea dxzne d`iaa wiqrc oeik `nl` zewlgn ze`xzdc aiig inp zg` dpnl`a elit` ze`xzd izya i`c ixiin d`xzd `cgae

xzep lr `l` ay dz` lebit lr `l el xn` eli`ke xzep meyn ea dxzne xfegyk dpey`x d`xzdn ea xfegk d`xpc `kd ip`y inc `l dpey`x d`xzd el lireze dlik`a dry lk

dlik` oiprl la` opaxcnc mici z`nehl `l` y"l `xnba xn`e zeny 'a mdy iptn df mr df oitxhvn opi` xzepde lebitd (:fi sc) gafn iycw 'ta dlirna opz `de xn`z m`e

df z` df oilhan oixeqi`c lha axrnc `kd la` axrn `lca mzdc l"ie ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk md ycw ik lk`i `l xne` `"x `ipzc oitxhvn

migqta 'i`ck zellkay e`l iedc meyn `kil zewln `ki` `xeqi`c idp mzd cere leqt ycway lk meyn eilr xearl ixiin mzd la` i`w xzep e` lebit meyn zewll `kd p"`

:(.ck sc)áéúî[c"dn `"qa] :xwirk mrh l"iwc dlek dxezd lkn dil dywn `lc dniz .oihgd on dqir dyr `axàìà`ya oinzegpn) dax unewdac dniz .'ek `nrha epin epi

oilaza yiy oeik dey mrhd oi`y gvwa dlazc `idd` dey mrhdy opilf` lhan xza e` lha xzac `idd` incn `w i`n opilf` lhan xza c"nl gvwa dlazc `iddn jixt (:bk sc

oizrnyc jd` zeywdl oi`e xwirk mrhc l"iw dlek dxezd lkae gqta ezaeg ici da `vei mc`e dlga aiig obc mrh ea yi m` `kd opixn`ck ezaeg ici ea z`vl ie`x dvn mrh

la` dvn mrh lhanc `ed zexixnd wfeg mzdc `ziixe`c dvn lhane opaxc xexn iz` `nlc [iccd] icda xexne dvn yipi` jexkl `l (.ehw sc migqt) migqt iaxra xn`c `dn

:ixy daxd lke` m` la` dvn zifk mrh `kil xexn dil lhan ikc dvn zifk lke`yk mzdc cere obc mrh lhan `l fxe`
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,ïéìeñt íãa áøòúð .íc ìháî íc ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨§©¥¨¦§¨¥§©§¦
øæòéìà éaø .änàì CôMé ,úéöîzä íãa .änàì CôMé¦¨¥¨©¨§©©©§¦¦¨¥¨©¨©¦¡¦¤¤

:øLk ,ïúðå Cìîð àì íà .øéLëîàøîâàéiç éaø øîà ©§¦¦Ÿ¦§©§¨©¨¥¨©©¦¦¨
CBúì íéî eìôpL àlà ,eðL àì ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¤¨§©¦§
øîà .ìèa ïBLàø ïBLàø ,íéî CBúì íc ìôð ìáà .íc̈£¨¨©¨§©¦¦¦¨¥¨©
.úBöîa éeçc ïéàL éôì ,ïk Bðéà éeqék ïéðòìe ,àtt áø©¨¨§¦§©¦¥¥§¦¤¥¦§¦§
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,Bøéáç ìò ïéî äaøé àlL øLôà éà .øeèt ,ïìëàå©£¨¨¨¦¤§¨¤Ÿ¦§¤¦©£¥
ïéìháî ïéøeqéà ,dpéî òîL .úìz ,dpéî òîL .epìháéå¦©§¤§©¦¨§¨§©¦¨¦¦§©§¦
.àúééøBàc åàì ,áBøa íòè ïúBð ,dpéî òîLe .äæ úà äæ¤¤¤§©¦¨¥©©§¨§©§¨
áéúî .äàøúä dîL àì ,÷ôñ úàøúä ,dpéî òîLe§©¦¨©§¨©¨¥Ÿ§¨©§¨¨¥¦
íòè da Lé íà ,æøBà ïîe ïéhéç ïî äqéò äNò ,àáø̈¨¨¨¦¨¦¦¦¦¤¦¥¨©©
éà .ïðaøcî .æøBà àaeøc áb ìò óàå .älça úáéiç ,ïâc̈¨©¤¤§©¨§©©©§¨¤¦§©¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gr sc migaf(iying meil)

äãeäé éaøe wleg,íc ìháî íc ïéà ,øîBà,cg` oinn mdipy ik ©¦§¨¥¥¨§©¥¨
m` s`e ,lhazn mdn cg` oi` ,oin eze`n mixac ipy eaxrzpyke
mcd xyk oiicr ,xg` mca `ln lecb ilkl oaxw mc ztih dltp

.gafnd lr wxfdl
:mitqep mipte`áøòúðoaxw mcíãalyïéìeñtlr axwdln ¦§¨¥§©§¦

ehgypy ici lr elqtpy zepaxw oke ,raxpe raex oebk ,gafnd
m` s` ,enewnl ueg e` epnfl ueg mxihwdl e` mlke`l daygna

,dxezd on lha epi`e aex `ed xykd mcdCôMélkdänàìzn` - ¦¨¥¨©¨
xiykdl `eai `ny ,elqetl opax exfby meyn ,dxfray mind

.elhan f`y ,aexd `ed leqtd mcdy ote`a mb ewxfle
oaxwd ly ytpd mc axrzp m` oke,úéöîzä íãaytpd mcyk s` §©©©§¦

,aex `ed,änàì CôMéeilr exfb ,xyk `ed dxezd ony s`y ¦¨¥¨©¨
.aexd `ed zivnzd mcy ote`a mb exiykdl `eai `ly ,elqetl

øæòéìà éaøe wlegøéLëîmin did eli`y lk ,axrzpy mcd z` ©¦¡¦¤¤©§¦
mcy ievn oi`y xaeqy meyn ,mc d`xn epnn lhazn did `l

.jkl yeygl oi`e ytpd mc lr daxi zivnzd
e` mileqt mca axrzpyk exfby minkgl s` :dpynd dtiqen

zivnzmewn lkn ,íàodkdCìîð àì,mcd ly epic dn l`y `l - ¦Ÿ¦§©
ïúðå,gafnd lr epnn ezrc lrøLkdid dxezd ony oeiky ,oaxwd §¨©¨¥

.carica edelqt `l mewn lkn ,eilr exfby eiykr ,wxfdl xyk

àøîâ

s` ,xyk ,mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy mcy dpyna epipy
ote`a axrzdyk wx xyky zx`an `xnbd .aexd md mind m`

:mieqnàlà ,eðL àì ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
keìôpLdCBúì íéîd,íc,dlha mcd jezl dltpy min ztih lky ¤¨§©¦§¨

,eay mcd d`xn lhaziy cr lqtp mcd oi` jkleíc ìôð ìáà£¨¨©¨
oaxwdCBúìd,íéîik ,lqtp ,mc d`xn ea yi elit`ïBLàø ïBLàø §©¦¦¦
ìèazxfeg `id oi`e ,dlha mind jezl dltpy mc ztih lk - ¨¥

lhal ick cgi oleka yi m` s` dixg` zeltepy zetihl ztxhvne
xfeg epi` aey ,dgcpe ie`x didy lky miycwa `ed oicy ,mind z`

.d`xpe
xn`py ,mixedh ser e` dig zhigy mc zeqkl dyr zevnfi `xwie)

(bidIg civ cEvi xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi ipAn Wi` Wi`e'§¦¦¦§¥¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤¨¥©¨
`an `xnbd .'xtrA EdQke FnC z` KtWe lk`i xW` sFr F`zx £¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨¤¨¨

axrzpyk xy`n ,mina mcd axrzpyk oicd dpey ef devn oiprly
:mina oaxw mcïéðòìe ,àtt áø øîàzevnéeqékda epipyy ,mcd ¨©©¨¨§¦§©¦

(.ft oileg)oicd ,'zeqkl aiig mc zi`xn ea yi m` mina axrzpy mc'
,ïk Bðéàoey`x ea mixne` oi` mind jezl mcd ltp m` mb `l` ¥¥

,zeqkl aiig mc d`xn ea yiy lky oicd x`yp `l` ,lha oey`x
úBöîa éeçc ïéàL éôìxacy mixne` oi` zeevn x`y iably oeik - §¦¤¥¦§¦§

it lr s` ,mcd ieqik zevna mb okle ,d`xpe xfeg epi` dgcpy
lk `l` ,ixnbl egcp `l mewn lkn ,elhazp zepey`xd zetihdy
cr zepexg`l zetxhvne zepey`xd zexfeg ,mc cer ltepy onf
.mcd ieqik aeig lge xfeg ,mc d`xn dyrpe mlek etxhvi xy`ky

`ibeqd jyndae ,yiwl yix ixac z` d`ian `xnbd(a"r oldl)

:eixac z` x`iay ovxzd lr epizpynn dywn,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
,ïìëàå äæa äæ ïììaL ,àîhäå øúBpäå ìebétämipy lhpy epiid ©¦§©¨§©¨¥¤§¨¨¤¨¤©£¨¨

ezqirlae ,mlk`e eit jezl cgi mqipkde ,dfn zifke dfn zifk ,mdn
,dfa df ellapøeètdfa df miaxrzny onfay ,zewlnnøLôà éà ¨¦¤§¨
ïéî äaøé àlLcg`epìháéå Bøéáç ìò,eita mpgehyk ixdy ,aexa ¤Ÿ¦§¤¦©£¥¦©§¤

ea lhazne xg`d ly eaex jezl axrzn cg` lk ly herin
`vnp ,cg` lkn dey xeriy lhazd `ly xexae ,eil` sxhvne
oeike ,zifkn zegt ipyde zifkn xzei `ed mdn cg` xeqi` seqaly
i` ,zifk ea didi seqal mdn dfi` d`xzdd zrya mircei ep` oi`y
wtq z`xzd ef ixde ,xeariy xeqi`d lr ze`cea ea zexzdl xyt`

.zewln zaiign dpi`y
:yiwl yix ixacn micnlpd mipic d`ian `xnbdúìz dpéî òîL§©¦¨§¨

.zekld yly eixacn cenll yi -
:dpey`x dklddpéî òîLy,äæ úà äæ ïéìháî ïéøeqéàepiide §©¦¨¦¦§©§¦¤¤¤

mixeqi` ipy ok ,ea axrzdy xeqi` herin lhan xzid aexy myky
xzepde lebitdy yiwl yix xn` okle ,milhazn dfa df eaxrzdy

.dfa df milhazn
:dipy dklddpéî òîLeheriny ,mewn lka dxn`py dklddy §©¦¨
y xeqi` xacáBøa íòè ïúBðxqe`y epic ,ea axrzdy xzid xac ¥©©§

df oic ,envr xeqi`k xeq` xeqi`d mrhy meyn ,zaexrzd lk z`
àúééøBàc åàìlired dn ,dxezd on did m`y ,dxezd on epi` - ¨§©§¨

,dfa df mrh mipzep oiicr ixde dfa df milhazn xzepde lebitdy
oiicr ,mrh ozep `edy oeik ,zifk xeriy oi` mdn cg`l m` s`e
ixace .zewln aiigy mly xeriy o`k yie enrh zngn miiw exeqi`
mrh mipzep xzepde lebitdy ote`a s` dxe`kl exn`p yiwl yix
ipy mdy ,dgpn ixiiyn ipyde oaxw xya `ed cg`y oebk ,dfa df

.dfa df ybxen mnrhe mipin
:ziyily dklddpéî òîLey,÷ôñ úàøúäxaerdy d`xzd epiid §©¦¨©§¨©¨¥

dxiaryper dilr yiy ericedl ,dpyriy mcew xdfen zeidl jixv
,df xeqi` lr xeari m` reci oi` d`xzdd zra m` ,oic ziaaàìŸ

,äàøúä dîLeaiigl oi` ,xeqi`d lr xary seqal xxazp m` s`e §¨©§¨¨
d`xzdd zra reci oi`y oeiky yiwl yix xn` okle ,jk lr yper
`ed okl ,zewln aiigzi lek`l dvexy mixeqi`d on dfi` zngn

.ixnbl xeht
dqirdn dlg zyxtd aeig :dipyd dkldd lr dywn `xnbd
,mixery ,oihg mde ,obc ipin zynga wx xn`p ,dxeza xen`d
`veike ogec ,fxe` zt dyerd la` ,oetiye lrey zleay ,oinqek

.dlga oiaiig opi` ,oda,àáø áéúîdpyna epipy(f"n b"t dlg)äNò ¥¦¨¨¨¨
æøBà ïîe ïéhéç ïî äqéò,miaxernúáéiç ,ïâc íòè da Lé íà ¦¨¦¦¦¦¤¦¤¨©©¨¨©¤¤

,älçaobc mrh yiy onf lky x`eane .obca `l` dlg aeig oi`y §©¨
,dlga zaiigàaeøc áb ìò óàån,æøBàaexa mrh ozep oicy gkene §©©©§¨¤

on dlga zaiigy dpynd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .dxezd on `ed
wx `l` dxezd.ïðaøcî¦§©¨¨
:`xnbd dywnéëä éà,opaxcn wx `id efk dqir aeigyàîéà ¦¨¦¥¨

,àôéñ,obc mrh da yie fxe`e mihign dqiry da epipyyàöBé íãà ¥¨¨¨¥
BúáBç éãé dadvn zlik` lyçñtam`e ,obc ly dvna dzaegy ¨§¥¨©¤©

aexa obcd lha dxezd on ok m` ,dxezd on epi` aexa mrh ozep oic
x`al oi`y gkene .dvn zlik` zaeg ici da `vei ji`e fxe`d
,dxezd on `ed aexa mrh ozep oicy `l` ,opaxcn `idy ef dpyn

.yiwl yix ixacn cnlpy dn lr dywe
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קמה oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

.ïéìåñô íãá:enewnl ueg e` epnfl ueg hgypa e` raxpe raexa oebk.äîàì êôùé
eilr dax ytpd mcy t"r`e dn`l jtyi zivnzd mca oke eilr dax xykd elit`e

:'nba yxtnck dxifb meyne.øéùëî à"øå:'nba yxtn `nrhïúðå êìîð àì íà
.øùë:xiykn did dxifb meyn e`l i` dlgzkl elit`c w"zl elit`'îâ.åðù àì

`aexc b"r`e xyk mc zi`xn ea yi m`c

:mc jezl min eltpy `l` min.éåñéë ïéðòìå
ea yi m` mina axrzp b"dk inp dia opzc

oileg) mcd ieqik 'ta zeqkl aiig mc zi`xn

:(.ft sc.ïë åðéàmin jezl mc ozp elit`c

opixn` `le zeqkl aiig mc zi`xn ea yi m`

:dil liha `nw `nw.úåöîá éåçã ïéàù éôì
jezl ltpy dpey`x dth dgcpy t"r`c

xcd ik d"t` xkip dzi`xn did `le mind

dxeripe dpey`x zxfeg dipy dth ltp

min ektdy cr ltp ike dnr sxhvdl

opixn` `le ieqikl d`xpe xfeg mc d`xnl

`l` iegc jiiy `lc dgci dgcpe li`ed

:dyecw xaca.äæá äæ ïììáùzifke dfn zifk

elit`e zewlnn xeht eit jezl ozpe dfn

:ea exzdåøéáç ìò ïéî äáøé àìù øùôà éà
.'åëjezl oin llap eita dze` qrel `edyk

lhae df ly eaexa df ly eherin exiag

lr sqep oin lka lhade aexa herind

oiekl `"`e epinn rxbpe enya `xwpe lhand

oi`y `vnpe ea exiag oinn lhay dnn xzei exiaga lha cg`d oinn `di `ly

il xivac xeriyk [oin] eze`aopixzn ike dil xva ediipin id opirci `le dixeriy d

exzn ik jklid xeqi`d meyn ea zexzdl jixve dia ixzp i`n meyn opirci `l dia

b"r`e xzepa oke `aeig iedz dicica `l `nlc wtq z`xzd `ied lebit meyn dia

m` cg` lka `ed wtq `din d`xzd zrya xar ediipin cg` i`ce `pwqnac

:`id d`xzd e`l wtq z`xzde `l m` eilr xeariäæ ïéìèáî ïéøåñéà äðéî òîù
.äæ úà:`xeqi` lhan `l `xeqi` opixn` `le xeqi` lhan xzidc ikid ikòîùå

.àúééøåàã åàì áåøá íòè ïúåð äðéîh"epd xeqi` izkec lka opax xen`c `d

`ziixe`c i`c eilr zewll `ed `ziixe`c e`l aexa xziddy t"r`e exqe` xzida

c"qwe mly xeriyc `nrh `ki`e aidi `nrh n"n exiag lr oin daxc inp idp

oebk l"xl xeht inp dfa xkip df ly enrhy mipin 'an xzepe lebit elit`c `zyd

b"d :dgpn ixiy i`de xya i`d.'åë æøåàä ïîå ïéèç ïî åúñéò äùòda `vei mc`e

ikid `ziixe`c e`l aexa mrh ozep i`e gqta dvn lek` mewc dyr ly ezaeg ici

aizkc oipind zyngn `idy dvna `l` oi`vei oi`c (.dl sc migqt) l"iw `d witp

icil mi`ad mixac (fh mixac) zevn eilr lk`z mini zray ung eilr lk`z `l

:oegxq icil `l` uenig icil oi`a oi`y el` e`vi dvn ici oda `vei dz` uenig
àìà
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éáøaxlc qxhpewa 'it (.ak sc zegpn) dax unewda .mc lhan mc oi` xne` dcedi

ied lhan xza lif`c `cqg'xl elit`c oiwxit yixa 'it lirle `iig iaxk `lc `

:g"xk `lc zeziixae zeipyn dnk `ki`c lha xza lif`c `pipgìåâéôäzifk xzepde

.'ek exiag lr oin daxi `ly `"` zewlnn xeht ea exzde olk`e ollay dfn zifke dfn

jezl oin llap eit jezl oze` qrel `edyk

herind lhae df ly eaexa df ly eherin exiag

didpe lhand lr sqep oin lka lhade eaexa

oiekl `"`e epinn rxbpe enya `xwpe edenk

dnn xzei exiaga lha cg`d oinn `di `ly

[oin] eze`a oi`y `vnpe ea exiag oinn lhay

id opirci `l op`e dixeriy dil xvac xeriyk

opirci `l dia opixzn ike dil xvac edipin

meyn zexzdl jixve dia ixzp i`n meyn

`ied lebit meyn dia exzn ik jklid xeqi`d

oke `aeig ied dicica e`l `nlc wtq z`xzd

zrya xar ediipin cg` `pwqnc b"r`e xzepa

xeari m` cg` lka `ed wtq `din d`xzd

`id d`xzd e`l wtq z`xzde e`l m`e eilr

ozylya dxzd m`c dywe qxhpewd oeyl k"r

e`l (.fh sc zekn) c"nl elit` dwelc `hiyt

b"dk wtq z`xzd epivn okid d`xzd dny

zlz ipdn id` opirci `lc `l` xar i`cec

cg`d lr `l` exzd `l i`e `nhe xzepe lebitc

dny wtq z`xzd c"nl elit` xehtc `hiyt

oebk wtq z`xzd inc ikidc lhazp xak ea dxzdy eze` `ny seqal elit`c d`xzd

xaer m` d`xzd zrya opirci `lc `l` dxzdy dn lr xary i`ce xacd xnb xg`lc

cib oke (.`w sc zenai) df z` dkde xfge df z` dkd oebk e`l m` `zry `idda dxiar

ediipin cg meyn llk aiigin ikid dyw cere l`nyc i` oinic i` opirci `lc dypd

sxhvn `l xzid elit`c xeriykl enilydl aexd mr sxhvn `l aexa lhad herinc

dny wtq z`xzdc xnel `vniz m` elit` k"`e xeqi`l sxhvn `l xeqi` y"k xeqi`l

`xeriy dil xvae exiaga edyn cg`e cg` lkn axrzi `ly `"`c xeht `kd d`xzd

oin daxi `ly `"` xninl il dnl cgi ozyly `nhe xzepe lebit yxtp m` dyw cere

lha ied cg` lkc xhtil edlek`e iyilyd z` oilhand mipy o`k yi i`ce `d exiag lr

yi cere zg` dkizga cgi xzep zife lebit izif 'a `ki`c oebk ixiinc yxtl l"pe lhane

lk`z l` ea exzde zekizgd on zg` lk`e cgi zxg` dkizga lebit zife xzep izif 'a

elit` e` qxt zlik` ick xg`l ok ixg`e xzep aex da yiy dkizg `id ef `ny lebit

ef `ny dpey`xak lebit lk`z l` ea exzde dipy dkizg lk` qxt zlik` ick jeza

df dkde xfge df dkd enk ynn ied dzr dpexg`a lke`y xzep aex da yiy dze` `id

ipdn ixz lwyc xn`w ediipin ixzac yxtl d`xp .j"exa .xeht d`xzd dny e`l c"nlc

ollae oixeqi` 'an mizif 'ce `xeqi` cgn mizif 'a lwyc oebke olk`e f"af ollae zlz

i`da opirci `l jklid exiag z` lhane cg`d on aex `di `ly `"`e olk`e zg` dxrwa

lebit meyn ea exzd dpey`x dlik`ae qxt zlik` icka minrt izya lk`c oebk wtq z`xzd mrhn xehtl df z` df oilhan oixeqi`c xzep my e` lebit my eilr yi m` `xeqi`

xzep meyn dxzdyk dipyae dia ixzn xity `le dax xzep `ny lebit meyn dpey`xa dxzdykc minrt izya lk`yk xeht qxt zlik` ickn zegt elit` p"` xzep meyn dipyae

oerny zpnl`e oae`x zpnl` meyn aiig zepnl` yng lrac (.fr sc) oiyecwa opixn`e dpey`x dlik`n lebit meyn ea dxzd xakc meyn i`e dia ixzn xity `le dax lebit `ny

weqr ixd p"de zg`e zg` lkl d`xzd ded dligza ea dxzne d`iaa wiqrc oeik `nl` zewlgn ze`xzdc aiig inp zg` dpnl`a elit` ze`xzd izya i`c ixiin d`xzd `cgae

xzep lr `l` ay dz` lebit lr `l el xn` eli`ke xzep meyn ea dxzne xfegyk dpey`x d`xzdn ea xfegk d`xpc `kd ip`y inc `l dpey`x d`xzd el lireze dlik`a dry lk

dlik` oiprl la` opaxcnc mici z`nehl `l` y"l `xnba xn`e zeny 'a mdy iptn df mr df oitxhvn opi` xzepde lebitd (:fi sc) gafn iycw 'ta dlirna opz `de xn`z m`e

df z` df oilhan oixeqi`c lha axrnc `kd la` axrn `lca mzdc l"ie ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk md ycw ik lk`i `l xne` `"x `ipzc oitxhvn

migqta 'i`ck zellkay e`l iedc meyn `kil zewln `ki` `xeqi`c idp mzd cere leqt ycway lk meyn eilr xearl ixiin mzd la` i`w xzep e` lebit meyn zewll `kd p"`

:(.ck sc)áéúî[c"dn `"qa] :xwirk mrh l"iwc dlek dxezd lkn dil dywn `lc dniz .oihgd on dqir dyr `axàìà`ya oinzegpn) dax unewdac dniz .'ek `nrha epin epi

oilaza yiy oeik dey mrhd oi`y gvwa dlazc `idd` dey mrhdy opilf` lhan xza e` lha xzac `idd` incn `w i`n opilf` lhan xza c"nl gvwa dlazc `iddn jixt (:bk sc

oizrnyc jd` zeywdl oi`e xwirk mrhc l"iw dlek dxezd lkae gqta ezaeg ici da `vei mc`e dlga aiig obc mrh ea yi m` `kd opixn`ck ezaeg ici ea z`vl ie`x dvn mrh

la` dvn mrh lhanc `ed zexixnd wfeg mzdc `ziixe`c dvn lhane opaxc xexn iz` `nlc [iccd] icda xexne dvn yipi` jexkl `l (.ehw sc migqt) migqt iaxra xn`c `dn

:ixy daxd lke` m` la` dvn zifk mrh `kil xexn dil lhan ikc dvn zifk lke`yk mzdc cere obc mrh lhan `l fxe`
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migaf(iying meil)

:`xnbd zvxzn .xg` ote`a yiwl yix ixac z` zx`an `xnbd
Bðéî BðéàLa ïéî àlàybxen mnrhy mipey mipin eaxrzp m` - ¤¨¦§¤¥¦
`ed mlehia ,dfa dfàîòèamnrhy onf lky ,mrhd lehiaa - §©£¨

epxaqy itk `le ,dxezd on `ed df oice ,aexa milha oi` ybxen
eli`e .dxezd on epi` aexa mrh ozepy yiwl yix ixacn cenllïéî¦

Bðéîaoebk ,oind eze`n mde dpey mpicy mixac eaxrzp m` - §¦
mlehia oic ielz ,ybxen epi`e dey mnrhy oeik ,xya mdipyy

àaeøalebitdy ote`a exn`p yiwl yix ixace .cala aexa - §¨
oi`e ,aexa df z` df milhany xn` okle ,oin eze`n md xzepde

.dxezd on `ed m` aexa mrh ozep oiprl eixacn cenll
oeik :epin epi`ya oin oick didi epina oin oic mby zl`ey `xnbd
recn ok m` ,aexa milha mpi` ,ybxen mnrhy epin epi`ya oinay

,aexa elhale xdnl exeqi`a lflfl epina oin oic dpeyïéî øòLðe§©¥¦
Bðéî BðéàLa ïéîk ,Bðéîa,dey mnrhy epina oin axrzpyk mb - §¦§¦§¤¥¦

eli`k eze` d`xpy xnelk ,mrha lehiad oic didi mewn lkn
lhazi `l if` ,ybxen enrh did eli` xrype ,epin epi`a axrzd

lha did enrh s`yk wx `l` ,aexa.
:epizpynn dzl`y z` dgiken `xnbdáøòúð' ,ïðúcoaxwd mc ¦§©¦§¨¥

ïééa,xkip mcd d`xn oi`y ,mec`.'íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©¦¦§¦©¦
:`xnbd dgikenåàì éàîy ,dpynd zpeek oi` m`d -BúBà ïéàBø ©¨¦

ïéiìea axrzd mcdy,íéî àeä eléàkmcd didyk m` mixryne ©©¦§¦©¦
,lha `ed oi` oiia axrzdy zrk s` ,mc d`xn ea did mina axrzn
`id oiia mc zaexrzy s`e .xkip ed`xn oi`y s` wxfdl xyke
dey mcd d`xne ed`xna miielz mcd ipic ixdy ,epina oin aexirk
`l` ,aexa mcd lhay da mixne` oi` mewn lkn ,oiid d`xnl
s` ok mixne` oi` recn ok m`e .epin epi`ya axrzp eli`k mixryn

.dey mnrhy epina oin axrzpyk
:`xnbd dgec,àì`ed eli`k oiid z` mi`exy dpynd zpeek oi` Ÿ
y `l` ,min,íéî àeä eléàk ícì BúBà ïéàBøleqty xnelk ¦©¨§¦©¦

oi` oiia axrzpyky meyn ,dwixfl mileqt mindy enk dwixfl
eze` mixryn oi`e ,epina oin oick aexa lha `ed okle ,xkip ed`xn

.epin epi`ya axrzp eli`k
:`xnbd zl`eyéëä éàoii aexa lha mcdy dpynd zpeek jk m` - ¦¨¦

`l` ,'min `ed eli`k eze` mi`ex' oeyl hewpl `pzl did `l ,leqte
déì éòaéî 'ìèa'.xnel `pzd jixv did - ¨¥¦¨¥¥

oiny gikedl dtiqen `xnbd:epin epi`ya oink eze` mixryn epina
àéðz ãBòå`ziixaa(`"d g"t ze`ewn `ztqez)oii ea yiy `nh ilk iabl , §©§¨

,ekeza mcera dewna ilkd z` liahde ,alg e` oaläãeäé éaø©¦§¨
BúBà ïéàBø ,øîBàalgd e` oald oiid z` -,íBãà ïéé àeä eléàk ¥¦§¦©¦¨

y xrypeíàcr oiid lr miax ilkd jezl eqpkpy dewnd in eid ¦
yääéc[ddc-]eäàøî,oiid lyøLk-,ilkl dliahd dzlríàå ¦¨©§¥¨¥§¦

,åàì,mec` oii d`xn ea yi oiicr `l`.ìeñtalge oal oiiy oeike ¨¨
,epina oin `id ef zaexrz dewn oiprl ok m` ,mina xkip mdi`xn oi`
dcedi iax xaq mewn lkne ,mrha `le d`xna ielz dewnd in oicy

.epin epi`ya oin `id eli`k mi`ex `l` ,aexa dliha dpi`y
zwelgn :`xnbd zvxznàéä éàpzeli`k eze` mi`ex' mixne` m` ©¨¥¦

xaq yiwl yix ixac z` x`iay ovxzde .'epin epi`ya oin `ed

oi`y xaeqe dcedi iax lr wlegd [oldl `aend] `pzd zrck
.aexa lhay epina oina exn`p eixacy x`ia jkle ,'mi`ex' mixne`

:zwelgnd z` d`ian `xnbdàéðúc`ziixaa(my `ztqez),éìc`nh §©§¨§¦
áìç Bà ïáì ïéé Ba LiLmina xkip mdi`xn oi`yïéëìBä ,Bìéaèäå ¤¤©¦¨¨¨¨§¦§¦§¦

,áBøä øçàoiid elha ,algd e` oiid lr miax eid dewnd in m`e ©©¨
`le mina elha `l ,aexd eid algde oiid m` j` ,ilkd xdhe algde
xkip mdi`xn oi` mina eaxrzpy alge oal oiiy oeik ,ilkd xdh
.`nw `pz zrc ef .aexa milhay mpice ,epina oin miaygpe mina

la`,øîBà äãeäé éaø`l` ,aexd xg` mikled oi`BúBà ïéàBø- ©¦§¨¥¦
oal oiid z`algdeíBãà ïéé àeä eléàk,mina xkip ed`xny §¦©¦¨
y mixryneíày cr epnn miax mind eideäàøî ääécoiid ly ¦¦¨©§¥

,mec`døLk,dliahd dzlr -ìeñt ,åàì íàåxaqe .`nh oiicr - ¨¥§¦¨¨
.`nw `pz zrck ovxzd

:dcedi iax zrca dxizq dywn `xnbdéäðéîøelr dpynn dyw - §¦§¦
`ztqeza x`eanddpyna epipyy .l"pd(e"n i"t ze`ewn),éìc`nh §¦
ïéweø àìî àeäL,[wex-],Bìéaèäådf ixd,ìáè àì eléàkwexdy ¤¨¥¦§¦§¦§¦Ÿ¨©

.dewnd in ipta uveg ,dar `edy oeik
`ln ilcd didíéî ïä eléàk ïúBà ïéàBø ,íéìâø éîoeik ,dewn ly ¥©§©¦¦¨§¦¥©¦

mewn lkn ,zvw dpey mzi`xny s`e ,min ly beq md milbx iny
xy`k ,min `ln ilk liahd m`y `ed oicd minae ,min oic mdl yi
lkd dyrpe dfl df mind mixagzn ,ilkay mina dewnd in mirbep

.dewn ly mixyk minl
ilcd didúàhç éî àìîdxt ztixy xt`a eycwzpy min - ¨¥¥©¨

dliren dliahd oi` ,mzxdhl mizn i`nh lr d`fd jxevl dnec`
ãòick ,ilkd ivgn xzei mdn jetyiyíénä eaøéLdewnay ©¤¦§©©¦

,ilkl miqpkpdéî ìòdúàhçly mpic oi`e .aexa melhaie ,ekezay ©¥©¨
z`hgd ina yiy oeik ,dwyd mda yiy milbx in oick z`hgd in
zeaiyg mdl yie [mixg` mi`nhn mdy] d`nehd a` z`neh
milha md oi` okl ,zn `nh zxdhl dnec` dxt xt`a eycwzpy

.cala xeaiga `le aexa `l` dewnd inl
:dpyna `aedy milbx in `ln ilc oicn dywn `xnbdúòîL ïàî©¨§©

ïéàBø déì úéàc déìmipzepy `id ezrcy eprnyy `pzd `ed in - ¥§¦¥¦
inl mipzepy ef dpyna epcnly itk ,dpey ed`xn eli`k xacl oic

`ld ,minn dpey mzi`xny s` dewn in oic milbxäãeäé éaø,`ed ©¦§¨
e` oal oii ea yiy ilc liahd m`y xaqy lirl `ziixaa epcnly
mpi` ,epina oin md df iable mina xkip mdi`xn oi`y s` ,alg

mec` oii did eli`k mixryn `l` aexa milha,mina xkip ed`xny
,ezhiyk `id ef dpyn ok m`eéðz÷å,z`hg in iabl da epipye - §¨¨¥

àaeøa déì ébñc'mi`ex' mixne` oi`e ,aexa lhazdl mdl icy - §©¦¥§¨
xeriya mind eaxiy cr milha oi`y xingdl ,mec` oii md eli`k
lirly ,dcedi iax zrca dxizq z`vnp .oiid d`xn mda lhazny
xaq ,dey m`xny mixac ipy eaxrzpy epina oin zaexrzay epcnl
lha epi`e epin epi`a oin df eli`k 'mi`ex' mixne`y dcedi iax
lha `l` 'mi`ex' mixne` oi`y dcedi iax xaqy epcnl o`ke ,aexa

.aexa
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ©§¨

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

oifge` mipya cenr gr sc ± oey`x wxtzereay

.åðéî åðéàùá ïéî àìàyix xn` ike dxezd on iwle aiign `nrha ea xkip mrhdy

mrh ozep dpin rnyz `le `nrh` mwinl `kilc epine oin ly xzepe lebita yiwl

:`ziixe`c e`l aexa.åðéî åðéàùá ïéîë åðéîá ïéî øòùðåopiniiwc `kidc oeik

ixeqi`a opilflfn i`n` inp mwinl `kil ik liha `l `nrh aidic dnk lk `nrh`

did eli` oi`ex `nip aexa olhale xcdinl

`nrh xkid ea yi `d epin epi`ye oin

jk lk eilr daxc cr lihaip `l inp `zyd

:epin epi`ye oin ly lehia xeriykåàì éàî
.àåä íéî åìéàë ïéé åúåàì ïéàåød`xn m`e

oinc b"r` `nl` xyk oda xkip did mc

opixn` `l `zefgc `lehia oiprl `ed epina

epi`ya oink dil opixryn `l` aexa lhail

:epinïéàåø àì.íéî àåä åìéàë íãì åúåà
`zefg xzae li`ed `aexa dil lihac liqte

`zlinc dilr mwinl `kil `kde opilf`

:`aexa lihaåúåà ïéàåø øîåà äãåäé éáø
.íåãà ïéé àåä åìéàëdlekl dl iziin onwl

:dpyn.éìã:`nh.áìç åà ïáì ïéé åá ùéù
:mind jeza xkip odi`xn oi`y.åìéáèäå

ded mec` oii eli`e li`ed dcedi 'x xn`we

liha `l zxkip ely zinenc`y onf lk

ok m` `l` df ilkl dler dliah oi`e mina

dewnd inn ekezl qpkil eaxiy cr odn jty

inp `zyd epnid oiid d`xn lk riwtdl ick

ekezl miqpkpd mindy jk lk hrenn m` mec` did eli`k eze` oi`ex oal `edyk

`nl` leqt e`l m`e dliah el dzlr xnelk xyk ei`xn riwtdl xeriy oda yi

:edc lk `aexa lhail `lc xingdle epin epi`ya oink epina oin oixryn.àéä éàðú
:opiniiw ediizeeke dcedi 'xc dilr ibilt opaxc.åìéáèäåekezay dn jty `le

mind eaxe dewnd inn `lnzpe eliahdy oeik oii eivg did `l m` aexd xg` oikled

) :xedh oiid lr.ïéé àåä åìéàë:(mec`.ìáè àì åìéàë :ïðéñøâ ïé÷åø àìî àåäù éìã
irac icii` `l` `wec e`l `lne mina lha epi`e mind ipta uvege `ed ar wexdy

oeikc edpilehal ira `lc `zeax opirny`c `ed `wecc milbx in `ln ipzinl

milbx inc xdhe mdl xeag eyrp ekezay oze`l ewype eit lr dewnd in exary

wex `ln inp ipz od min oin:oiïéàåø.íéî ïä åìéàë åúåàodi`xny it lr s` xnelk

ilehal `aex ira `l od min oinc oeik ikd elit` min x`y d`xnn zvwn welg

:'ek eze` oi`ex `l`.úàèç éî àìîmeyn iaiyge d`nehd a` ode li`ed

:`aexa `l` oilha `l ediizyecw.íéîä åáøéù ãòcr ilkl dler dliah oi`

:z`hg in lr oiqpkpd mind eaxiy ick ilk ly eivgn xzei mdn jetyiyïàî
.[é"ø åúåà ïéàåø øîàã] äéì úòîù`ed eli`k eze` oi`ex xn`c [dil zrnyc]

:ely d`xnn iepy.éðú÷åz`hg in oebk lhand d`xnl lhad d`xn deyc `kid

oii `ed eli`k eze` oi`ex opixn` `le `aexa lhanl dil ibqc welg odi`xn oi`y

:xingdl mec`
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øòùðådnk lk `nrh` opiniiwc `kidc oeik qxhpewa 'it .epin epi`ya oink epina oin

xcdinl `xeqi`a ilflfn i`n` inp mwinl `kil ik lha `l `nrh aidic

liha `l inp `zyd `nrh xkid ea yi `d epin epi`ye oin did eli` oi`ex `nip olhal

.d"bd :mrh ozep did epin epi` did eli`c b"r` dxezd on lha epina oin zxn` z`e

dvex epi` xeqi` leflf qxhpewa xikfdy t"r`e

`ziixe`c oizipzn `dc opaxcn dywny yxtl

:ok oizrny dleke `id

àìmcd xnelk .min `ed eli`k mcl oi`ex

mindy oebk `aexa liha epina oinc leqt

b"d :dwixfl oileqtéìãalge oal oii ea yiy

opzc `dl inc `l .aexd xg` oikled eliahde

oivveg oi` oigl algde eicd (:kw sc zay)

`l eaex cr alg ea yi ilc i`dc oeik `kdc

`pnc `ab` gpnc algl inc `le `in ilglgn

aexd xg` oikled liahe zigpe `xabc dab` e`

inn `lnzpe eliahdy oeik eivg did `l m`e

`de xn`z m`e xedh oiid lr mind eaxe dewn

cg lr ixc `lc `xng lk (.fr sc my) opixn`

`ki`c `kd y"ke `ed `xng e`l `in `zlz

dil ipdn `le oii my epnn lha `l `aeh `xng

pixn`ck ixwin `bifn `xngc dwydw"ta o

i` `bifn `xnga ixiin `kdc l"ie (.b sc) zeknc

oi`y min aex lawl leki oi`e itxc `xnga inp

oii `ivend wxta opixn`ck oiey zepiid lk

ozp xn`c (:at sc zenai) lxrd seqa yxtl yi oke itxc cegl oexyd oii (.fr sc zay)

i`n` ixiin oiia i` `zyde zexit ina ixiinc qxhpewa 'ite eaex cr xyk d`q lhpe d`q

`xnga ixiin `l` laeh `ed oiiae xac lkle otbd ixt `xea jxal `ed xenb oii `lde xyk

x`y` i`we dl opipz ze`ewn 'qnc f"tae oiin xa zexit in x`ya xninl `ki` edine itxc

:uingc meyn cnzde qiixende xivde zexit ine oiwynéìãopiqxb oiwex `ln `edy

`l` `wec e`l `lne mina lha epi`e mind ipta uvege `ed ar wexdy .lah `l eli`k

edpilehal ira `lc `zeax opireny`l `ed `wecc milbx in `ln ipzinl irac icii`

min milbx inc xdhe odl xeag eyrp ekezay oze`l ewype eit lr dewnd in exary oeikc

zvwna welg odi`xny t"r` xnelk min md eli`k eze` oi`ex oiwex `ln inp `pz `ed

`ln 'ek oze` oi`ex `l` ilehal `aex ira `l md min oinc oeik d"t` min x`y d`xnn

o`n `aexa `l` ilha `l ediizyecw meyn iaiyge d`nehd a` ode li`ed z`hg in

lhand d`xnl lhad d`xn deyc `kidc xn`we dcedi 'x oi`ex dil zi`c dil zrny

oii od eli`k oze` oi`ex xn` `le `aexa lhainl ibqc welg odi`xn oi`y z`hg in oebk

:xingdl mec`àä`ed diaxc mec` oii od eli`k oze` oi`ex lirl opzc `d .diaxc

dnc `cg eyexitl dywe qxhpewa yxit jk epina oina xingnc ikid ik lehaa xingnc

milbx in la` dwyd eda jiiy `l epin epi`y lirlc alge oiil milbx inc oi`ex i`d oipr

meyn ike eda jiiy oi`ex i`n ok m` dwyd edl `wlqe mixenb min mdy i"yx ixacl

lhay rav inl enc `lc dwyd mdl lirez `le mdilr min my `di `l zvw epzypc

`tiql `yix dil iywz lirlc `ibeq e`la cere (:b sc) zeknc `nw wxta min zxez mdn

oii od eli`k oi`ex alge oiia inp xaeq min od eli`k oi`ex milbx in jpdc `pzc xn`c q"yd zxaql `tiql `yix `iyw z`hg inc jd izk` diaxc `d dicic `d ipyn `w i`n cere

eyw z`hg inl milbx in izk`c melk uxiz `l f"r mec` oii od eli`k oi`ex xninl ol ded inp z`hg in herinac dewn in aex ici lr z`hg ina opixykn i`n` jixt df lre mec`

cd`jdn iieyw`l dil ded `icdac cere `zefga oieyc oeik dil aiyg epina oine lha `l epina oin `d xyk i`n` odi`xn ddic ik diaxc `ied alge oal oiic `idd i` cere .d"bd :ic

d"bd :af ly oqxg iab jenqa opixn`ck min iabl epin epi` exwin milbx inc cere mina z`hg in ilha `de lha `l epina oinc mc lhan mc oi` dcedi iax xn`wc oizipzn` `ziixa

mina eaxrzp min od eli`k oze` oi`ex oiia eaxrzpy milbx in `nh mc ligzny wxta zexdh zkqnc `ztqeza `ipz `peeb i`d ike oii od eli`k oze` oi`ex milbx in opiqxbc d`xpe

eliahde oiwex `ln `edy ilc eyexit ikde mc lhan mc oi` dcedi iax xn`wc i`w oizipzn` `kdc edpinxe i`de mi`nh e`l m`e mixedh odi`xn lha m` mina oii od eli`k oze` oi`ex

mxdhl dwyd edl `ipdn `lc xedh `lnziykle eaex jetyiy z`hg in lr mind eaxiy cr z`hg in `ln `aexa ilha `le oii od eli`k oze` oi`ex milbx in `ln lah `l eli`k

sc dbibg) z`hgl qxcn dnexz ilke` icba elit`c z`hg inl y"ke (:cl sc migqt) dry lk wxta 'ixn`ck ycwdl drixf oi`c meyn `nlra `xneg inp i`e qxhpewa yxity enk

`ed eli`k eze` oi`ex oal oiic `idda ipzwc dcedi iax `zefga oieyd epin epi`y oina oi`ex dil zi`c dil zrny o`n dewn in eyrpe z`hg in zxez mdn ilha eaxc `kid la` (.k

dicic `d ipyne dcedi iaxl lha epina oinc `nl` z`hg ina `aexa edl ibqc ipzwe `zefga oiey iabe af ly oqxg iab jenqa gkenck epin epi`ya oin ied inp milbx in ikde mec` oii

`nl` oizipzn` iieyw`l ivn ded `l xyk ed`xn ddic m` mec` oii od eli`k oze` oi`ex lirlc `ziixane dicic `ziixae lha `l epina oinc diaxc oizipzn diaxc `d
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gr sc migaf(iying meil)

:`xnbd zvxzn .xg` ote`a yiwl yix ixac z` zx`an `xnbd
Bðéî BðéàLa ïéî àlàybxen mnrhy mipey mipin eaxrzp m` - ¤¨¦§¤¥¦
`ed mlehia ,dfa dfàîòèamnrhy onf lky ,mrhd lehiaa - §©£¨

epxaqy itk `le ,dxezd on `ed df oice ,aexa milha oi` ybxen
eli`e .dxezd on epi` aexa mrh ozepy yiwl yix ixacn cenllïéî¦

Bðéîaoebk ,oind eze`n mde dpey mpicy mixac eaxrzp m` - §¦
mlehia oic ielz ,ybxen epi`e dey mnrhy oeik ,xya mdipyy

àaeøalebitdy ote`a exn`p yiwl yix ixace .cala aexa - §¨
oi`e ,aexa df z` df milhany xn` okle ,oin eze`n md xzepde

.dxezd on `ed m` aexa mrh ozep oiprl eixacn cenll
oeik :epin epi`ya oin oick didi epina oin oic mby zl`ey `xnbd
recn ok m` ,aexa milha mpi` ,ybxen mnrhy epin epi`ya oinay

,aexa elhale xdnl exeqi`a lflfl epina oin oic dpeyïéî øòLðe§©¥¦
Bðéî BðéàLa ïéîk ,Bðéîa,dey mnrhy epina oin axrzpyk mb - §¦§¦§¤¥¦

eli`k eze` d`xpy xnelk ,mrha lehiad oic didi mewn lkn
lhazi `l if` ,ybxen enrh did eli` xrype ,epin epi`a axrzd

lha did enrh s`yk wx `l` ,aexa.
:epizpynn dzl`y z` dgiken `xnbdáøòúð' ,ïðúcoaxwd mc ¦§©¦§¨¥

ïééa,xkip mcd d`xn oi`y ,mec`.'íéî àeä eléàk BúBà ïéàBø §©¦¦§¦©¦
:`xnbd dgikenåàì éàîy ,dpynd zpeek oi` m`d -BúBà ïéàBø ©¨¦

ïéiìea axrzd mcdy,íéî àeä eléàkmcd didyk m` mixryne ©©¦§¦©¦
,lha `ed oi` oiia axrzdy zrk s` ,mc d`xn ea did mina axrzn
`id oiia mc zaexrzy s`e .xkip ed`xn oi`y s` wxfdl xyke
dey mcd d`xne ed`xna miielz mcd ipic ixdy ,epina oin aexirk
`l` ,aexa mcd lhay da mixne` oi` mewn lkn ,oiid d`xnl
s` ok mixne` oi` recn ok m`e .epin epi`ya axrzp eli`k mixryn

.dey mnrhy epina oin axrzpyk
:`xnbd dgec,àì`ed eli`k oiid z` mi`exy dpynd zpeek oi` Ÿ
y `l` ,min,íéî àeä eléàk ícì BúBà ïéàBøleqty xnelk ¦©¨§¦©¦

oi` oiia axrzpyky meyn ,dwixfl mileqt mindy enk dwixfl
eze` mixryn oi`e ,epina oin oick aexa lha `ed okle ,xkip ed`xn

.epin epi`ya axrzp eli`k
:`xnbd zl`eyéëä éàoii aexa lha mcdy dpynd zpeek jk m` - ¦¨¦

`l` ,'min `ed eli`k eze` mi`ex' oeyl hewpl `pzl did `l ,leqte
déì éòaéî 'ìèa'.xnel `pzd jixv did - ¨¥¦¨¥¥

oiny gikedl dtiqen `xnbd:epin epi`ya oink eze` mixryn epina
àéðz ãBòå`ziixaa(`"d g"t ze`ewn `ztqez)oii ea yiy `nh ilk iabl , §©§¨

,ekeza mcera dewna ilkd z` liahde ,alg e` oaläãeäé éaø©¦§¨
BúBà ïéàBø ,øîBàalgd e` oald oiid z` -,íBãà ïéé àeä eléàk ¥¦§¦©¦¨

y xrypeíàcr oiid lr miax ilkd jezl eqpkpy dewnd in eid ¦
yääéc[ddc-]eäàøî,oiid lyøLk-,ilkl dliahd dzlríàå ¦¨©§¥¨¥§¦

,åàì,mec` oii d`xn ea yi oiicr `l`.ìeñtalge oal oiiy oeike ¨¨
,epina oin `id ef zaexrz dewn oiprl ok m` ,mina xkip mdi`xn oi`
dcedi iax xaq mewn lkne ,mrha `le d`xna ielz dewnd in oicy

.epin epi`ya oin `id eli`k mi`ex `l` ,aexa dliha dpi`y
zwelgn :`xnbd zvxznàéä éàpzeli`k eze` mi`ex' mixne` m` ©¨¥¦

xaq yiwl yix ixac z` x`iay ovxzde .'epin epi`ya oin `ed

oi`y xaeqe dcedi iax lr wlegd [oldl `aend] `pzd zrck
.aexa lhay epina oina exn`p eixacy x`ia jkle ,'mi`ex' mixne`

:zwelgnd z` d`ian `xnbdàéðúc`ziixaa(my `ztqez),éìc`nh §©§¨§¦
áìç Bà ïáì ïéé Ba LiLmina xkip mdi`xn oi`yïéëìBä ,Bìéaèäå ¤¤©¦¨¨¨¨§¦§¦§¦

,áBøä øçàoiid elha ,algd e` oiid lr miax eid dewnd in m`e ©©¨
`le mina elha `l ,aexd eid algde oiid m` j` ,ilkd xdhe algde
xkip mdi`xn oi` mina eaxrzpy alge oal oiiy oeik ,ilkd xdh
.`nw `pz zrc ef .aexa milhay mpice ,epina oin miaygpe mina

la`,øîBà äãeäé éaø`l` ,aexd xg` mikled oi`BúBà ïéàBø- ©¦§¨¥¦
oal oiid z`algdeíBãà ïéé àeä eléàk,mina xkip ed`xny §¦©¦¨
y mixryneíày cr epnn miax mind eideäàøî ääécoiid ly ¦¦¨©§¥

,mec`døLk,dliahd dzlr -ìeñt ,åàì íàåxaqe .`nh oiicr - ¨¥§¦¨¨
.`nw `pz zrck ovxzd

:dcedi iax zrca dxizq dywn `xnbdéäðéîøelr dpynn dyw - §¦§¦
`ztqeza x`eanddpyna epipyy .l"pd(e"n i"t ze`ewn),éìc`nh §¦
ïéweø àìî àeäL,[wex-],Bìéaèäådf ixd,ìáè àì eléàkwexdy ¤¨¥¦§¦§¦§¦Ÿ¨©

.dewnd in ipta uveg ,dar `edy oeik
`ln ilcd didíéî ïä eléàk ïúBà ïéàBø ,íéìâø éîoeik ,dewn ly ¥©§©¦¦¨§¦¥©¦

mewn lkn ,zvw dpey mzi`xny s`e ,min ly beq md milbx iny
xy`k ,min `ln ilk liahd m`y `ed oicd minae ,min oic mdl yi
lkd dyrpe dfl df mind mixagzn ,ilkay mina dewnd in mirbep

.dewn ly mixyk minl
ilcd didúàhç éî àìîdxt ztixy xt`a eycwzpy min - ¨¥¥©¨

dliren dliahd oi` ,mzxdhl mizn i`nh lr d`fd jxevl dnec`
ãòick ,ilkd ivgn xzei mdn jetyiyíénä eaøéLdewnay ©¤¦§©©¦

,ilkl miqpkpdéî ìòdúàhçly mpic oi`e .aexa melhaie ,ekezay ©¥©¨
z`hgd ina yiy oeik ,dwyd mda yiy milbx in oick z`hgd in
zeaiyg mdl yie [mixg` mi`nhn mdy] d`nehd a` z`neh
milha md oi` okl ,zn `nh zxdhl dnec` dxt xt`a eycwzpy

.cala xeaiga `le aexa `l` dewnd inl
:dpyna `aedy milbx in `ln ilc oicn dywn `xnbdúòîL ïàî©¨§©

ïéàBø déì úéàc déìmipzepy `id ezrcy eprnyy `pzd `ed in - ¥§¦¥¦
inl mipzepy ef dpyna epcnly itk ,dpey ed`xn eli`k xacl oic

`ld ,minn dpey mzi`xny s` dewn in oic milbxäãeäé éaø,`ed ©¦§¨
e` oal oii ea yiy ilc liahd m`y xaqy lirl `ziixaa epcnly
mpi` ,epina oin md df iable mina xkip mdi`xn oi`y s` ,alg

mec` oii did eli`k mixryn `l` aexa milha,mina xkip ed`xny
,ezhiyk `id ef dpyn ok m`eéðz÷å,z`hg in iabl da epipye - §¨¨¥

àaeøa déì ébñc'mi`ex' mixne` oi`e ,aexa lhazdl mdl icy - §©¦¥§¨
xeriya mind eaxiy cr milha oi`y xingdl ,mec` oii md eli`k
lirly ,dcedi iax zrca dxizq z`vnp .oiid d`xn mda lhazny
xaq ,dey m`xny mixac ipy eaxrzpy epina oin zaexrzay epcnl
lha epi`e epin epi`a oin df eli`k 'mi`ex' mixne`y dcedi iax
lha `l` 'mi`ex' mixne` oi`y dcedi iax xaqy epcnl o`ke ,aexa

.aexa
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ©§¨
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`oifgeקמח mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

.äéáøã àäxingnc `ed diaxc mec` oii `ed eli`k eze` oi`ex lirl opzc `d

zi`c inp epin epi`ya oine llk liha `l xn`e epine oina xingnc ikid ik lehiaa

xn`e inp xingn liha `l aexa xkip hrend d`xny onf lk dil `niiwe lhac dil

dil `ibq `le mec` eli`k eze` oi`exc mina oal oii oebk oiey odi`xnc `kidc

:`aexa.íã ìèáî íã ïéàlv`e dwixf lv`

:ieqik.÷åø ïéàå:afd wex lhan xedhdïéàå
.íéìâø éîaf ly milbx in milhan mixedh

ze`nhd lr zexedhd zeaxy t"r`e `nhne

:ilka.øîà àáødiaxke `id `pz cg mlerl

:ibq `aexa xn`wc `de l"qåëåúù éìãá
.àîè åáâå øåäèz`neha eab `nhpy oebk

epbe` ekez (:f sc dcp) l"iwc opaxc oiwyn

:oixedh eicie eipfe`.äéì éâñ àðéãîãzqipka

eztyl dliah dlrzy edc lk ekezl min

:dliah jixv oi` ekez `dc.øåæâã àåä ïðáøå
zliaha dil ibqc zxn` i`c dti eplahiy

`ly z`hgd in lr ediilr qiig `nlic eab

liahn `le elqtie ekezl dewnd in eaxrzi

eliahdl eilr exfb jkitl ilkd ztyl dil

jixv `l ez `iieaix `ki`c oeike elqetle

:`ed `nlra `xneg ekez zliah `dcàëéäå
.àúåæç àëéàã`l` `nrha ilz `lc ilin

:`zefga dewn zliah oiprl oebk `zefga

.øæòìà éáøã àâéìôåxn`c yiwl yixc `d

:df z` df oilhan oixeqi`.åæ úà åæ úåìèáî ïéà úåöîù íùë:onwl oxn`ckììä
.úçà úáá øåøîå äöî çñô êøåë:dvn mrhl 'il lhane xexn mrh iz` `le
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epina oin zvw dil iaiygc b"r` `ed epin epi`ya oin mzdc dcedi iaxl lha epina oinc

edine ied `l xenb epina oin n"n epina oin enk oi`exc `nrh e`l i` aexa lhac xnel

xninl ivn dedc qxhpewd yexitl enk oiwex `ln hwpc `d ayiil okzi `l ef `qxibl

d dicic `d iiepyl diwgec i`n`e z"`e oiwex ea yiy ilcopaxk `ziixac `nil diaxc `

yie lha epina oine oi`ex edl zi`c 'ipznc

in jk lk jixv did k"` 'ipznc opaxk i`c xnel

ddic ded mec` oii z`hg in eid m`y dewnd

dcedi 'xle z"`e `aexa `ibqc ipzw `ziixae

`lc l"ie oi`ex `nip `aexa dil ibq i`n`

epin epi`y oina `l` oi`ex dcedi 'xl opirny

`l xenb epina oin la` alge oal oii oebk

y"n wcwcl jixve oi`ex dil zi`c dil opirny

`kd oi`ex opixn` dewne d`nehe miycw iab

oi`ex opixn` `l `xeqi` iabe (:b sc) zeknae

d`neh iabe `aexa `ziixe`cn epina oin `l`

xiv iabe oi`ex opixn` `lc `zkec `ki` inp

`iliye (:bk 'c) dnda gweld wxta zexekaa

iax xn`e `yna `le rbna `l d`nhn `lc

xxal xyt` i`e da irbp aexa lehia meyn opgei

`lc `kid xnzi` xnzi`c `kid `l` mrh

minrtc wcwcl jixv cere xnzi` `l xnzi`

axrzpy mc 'ipzna oebk lhand on oi`ex xn`c

iab lhad on minrte oiia axrzp dndad mca

ik xingdl oi`ex xn`c minrt alge oal oii ilc

`ly herind liayac l"ie dwixfl dil ixyknc 'ipzna oebk lwdl minrte ilcc `idd

b"d :xingdl oia lwdl oia aexd (e`) herind oi`ex lhaziàädileka .diaxc `d dicic

:`axc `iepiy` opiknqc meyn epiid lha `l epina oin l"q dcedi 'xc ol miwc q"yd

àáø:z`hg in` `l` `ax i`w `l `nye oii `ed eli`k oi`ex i`n` milbx in `lne lah `l eli`k i`n` oiwex `ln ok m` dniz .'ek xedh ekezy ilca xn`øåîà.`nrha opax

ezaeg ici da `vei mc`e dlga aiigc obc mrh ea yiy fxe`a xn`c `ziixe`c xwirk mrhc lirl rnyn oke `nrha `edy ixii` `ziixe`cnc rnyn d`na e` miyya hwp `lcne

miycw x`y ihernl edf `zlin `dlc qxhpewa my yxite ixy `kde xeq` miycwac xwirk mrhl `l` dkxvp `l iab (:gv sc oileg) dypd cib 'tc qxhpewd 'itl o`kn dywe gqta

lif`e yxtnck oilega xwirk `nrh dil zil `axle d`na `l` lhail `lc xingdl `kdn opitlie `aexa ilhac zehdl miax ixg`n ol miw `dc dipin ixinb xity oileg la`

ozil zxyn xifpn (.cn sc) migqta dil opitlic `de eilr oiwel oi` eynn `le enrhy lk (:fq sc) dxf dcear zkqna opgei 'xl dil opirny ikde opaxcn `l` lha `aexa `ziixe`cn

edl `xiaq xwirk mrhmzd opixn`ck `ed yecig mieb ilerib inp i` cg`k mi`ad miaezk ipy mieb ileribe xifp edl iedc `ed slin e`le `ed `nlra `zknq`c i`xza i`xen`l

`de `aexa epina oine zxynn ol `wtpc `nrha `ziixe`cn epin epi`ya oinc z"x yxtne oizrnya gkenck ok xnel xyt` i`e qxhpewa yxit jk xeqi`l sxhvn xzidl zxyne

inp mrh ozep `kilc b"r` `ed yecig i` `ed yecigc opixnb `l h"n alga xyan opaxc c"q i`c `ziixe`c `nlra eynn `le enrh n"y (.gw sc oileg) xyad lk wxta iia` xn`c

oiwel oi`e xeq` eynn `le enrh opgei x"`c (:fq sc) f"rc `xza wxtae weciz `l `kdnc xnelk `ed `nlra `iegic mzd opaxc mlerle yexit dxez dxq` leyia jxc `ax dil xn`

exikn oi` m` eynne enrh 'it`c d"d oiwel oi`c eynn `le enrh xn`w ike exikne oira xeqi`dy oebk oiwelc mzd xn`wc eynne enrhe ilha `aexa `ziixe`cnc epina epiid eilr

epina `ly dlek yxtl yi cere oixeq`e eynn `le enrh ied epina `ly elit` oipr lka dil `wiqtc meyn hwp eynn `le enrh p"` xeq` d"t`c `zeaxl eynn `le enrh hwp `l`

xwirk mrh` iwl `l jklc yxtn did y"pilxe`c sqei x"de eynn `le enrh dil ixw qxt zlik` icka zifk `kilc `kide eynne enrh dil ixw qxt zlik` icka zifk `ki`c `kide

dixeqi`l dixcd` xninl ol zi`c el aiyd z"xe dlrbde oeail jixvnc (`l xacna) y`a exiarzc dyr `l` `kile mieb ileribn silic r"xk dl xaq opgei iaxc epina `ly 'it`

dixcd`c meyn `nrh epiid `l` dfib `le gafz aizkcn `l` ol `wtp `lc b"r` mirax`d z` bteq oda caerde ffebd opzc (:eh sc zexeka) ezxt xaer gweld wxta ogky`ck

ipy wxt dlxrc inlyexia opixn`c `de dfib `le ennedy miycwa jl izxzd dgiaf gafz `xw xn` mzdc `gip mzdc i`dl jk lk inc `l edine febz `le cearz `lc dixeqi`l

sc xifp) mipin 'b wxtae (:bn sc migqt) oixaer el` wxtac ixiin xeqi`l sxhvn xzidac yxtl yi xifpc mrh ozepn ueg odilr oiwel oi` minrh ipzep lk opgei x"` eda` iax xn`

oiia ezt dxyy xifp oirk mrh ozep inlyexia dil ixwe xifp ixeqi`n ueg xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezay oixeqi` lk diteb opgei x"` eda` 'x xn`w (:dlinlyexic `ibeq edine

dnexz ly zg`e oileg ly zg` zetew izy iab (:el sc xifp) mipin 'b wxtae (.cn sc migqt) oixaer el` wxta jixt i`n `ziixe`c xwirk mrh i` z"`e ixii` mrh zpizpac `gken

xne` ip`y opixn` i`n` dil iywiz `ziixe`c e`l qxt zlik` icka zifkc inp opixn` ik xne` ip`y opixn` i`n` `ziixe`c qxt zlik` icka zifk zxn` i`e 'ek oi`q izy mdiptle

diiax jiiy `l epina `ly la` `gip epina i`e dnexzd lr oileg eaxy `ede yiwl yix xn`wc (.at sc zenai) lxrd wxta rnyn oke epina mzdc l"ie `ziixe`c xwirk mrhc oeik

xingdl epl yi epina k"` epina `ly eilr dwelc xing qxt zlik` icka mewn lknc xnel yie qxt zlik` icka zifk `ki`c ab lr s` `aexa edl elha eaxc oeik epina m` xn`z m`e

iaxc `ail` migqte xifpc `nzq `dc dyw izk` edine epina `ly oia epina oia miyy ikxvnc ikid ik edl opieyn `zlin lklc epina `ly iwlc oeik xne` ip`y xninl ol zilc

`witq eax `lc oeikc xne` ip`y opixn` i`n` dil iywiz `ziixe`c e`l qxt zlik` icka zifk zxn` inp ik ok m`e eax `ly t"r` (my f"b) lxrd wxta dl iwen opgei iaxe opgei

`aexa epina oin xeqi`l sxhvn xzidl `l` `kxvp `l mzd z"x qixbc (ilb d"c .hv sc oileg) dypd cib wxta izkx`d cere `aeh `ki` b"dke jinrhile l"ndc l"ie `ed `ziixe`c

:mca mc elit` oi`ex dil zi`c oizipznc `pzk `lc epiidåøîàzelhan zevn oi` xaqwc olpne xn`z m`e `ziixe`c ozylyy did ziad onfa .zg` zaa okxek didy lld lr eilr

:lirl ziyixtck lhan `l `peeb i`d ikc cg`e cg` lkn daxd gwel did `nlic ef z` ef
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íeMî øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .déaøc àä ,déãéc àä̈¦¥¨§©¥§©§¨©¦§¨¥¦
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BëBzL éìãa ,øîà àáø .íéìâø éî ïéìháî íéìâø éî¥©§©¦§©§¦¥©§©¦¨¨¨©¦§¦¤
,eäc ìëa eäì ébñ àðécîc .ïðé÷ñò ,àîè Baâå øBäè̈§©¨¥¨§¦©§¦¦¨©¦§§¨§
(ìéèáî) àìå eäééìò ñééç àîìéc ,eäa eøæâc àeä ïðaøå§©¨¨§¨§§¦§¨¨¦£©§§Ÿ

éøö àì àéeaéø àkéàc ïåéëå ,déì [ìéaèî],àáø øîà .C ©§¦¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ¨¦¨©¨¨
ïðaø øeîàå ,àaeøa ïðaø øeîàå ,àîòèa ïðaø øeîà̈©¨¨§©£¨§¨©¨¨§¨§¨©¨¨
.àaeøa ,Bðéîa ïéî .àîòèa ,Bðéî BðéàLa ïéî .àúeæça§¨¨¦§¤¥¦§©£¨¦§¦§¨
,øæòìà éaøc àâéìôe .äàøîa ,àúeæç àkéàc àëéä¥¨§¦¨¨¨§©§¤§¦¨§©¦¤§¨¨
,Bæ úà Bæ úBìháî úBöî ïéàL íLk ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨§¥¤¥¦§§©§¤
déì úòîL ïàî .Bæ úà Bæ ïéìháî ïéøeqéà ïéà Ck̈¥¦¦§©§¦¤©¨§©¥
,àéðúc .àéä ìlä ,Bæ úà Bæ úBìháî úBöî ïéà ,øîàc§¨©¥¦§§©§¤¦¥¦§©§¨

ìò åéìò eøîà,úçà úáa ïëøBk äéäL ,ï÷fä ìlä ¨§¨¨©¦¥©¨¥¤¨¨§¨§©©©
.'eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìò' øîàpL íeMî ,ïìëBàå§§¨¦¤¤¡©©©§¦Ÿ§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc migaf(iyiy meil)

y ,dcedi iax zrca dxizqd z` uxzl yieàäda epipyy dpynd - ¨
,aexa milha z`hg inydéãécoi`y xaqy ,md envr ixac - ¦¥

e ,'mi`ex' mixne`àäoald oiid z` mi`exy da epipyy `ziixad - ¨
,mec` oii `ed eli`kdéaøcxingdy ,md eax l`ilnb oax ixac - §©¥

oina mb xingd jkle ,lha epi`y xaqe epina oin iabl lehia ipica
df oic zngny ,'mi`ex' oic mda xnel dey mdi`xny epin epi`ya

.d`xnd lhaiy xryl jixv `l` aexa lehiaa mda ic oi`
,`ziixaa zx`ean epina oin zaexrza xingdy l`ilnb oax zhiye

àéðúc,`ziixaaíc ïéà ,ìàéìîb ïaø íeMî øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥¦©¨©§¦¥¥¨
,íc ìháîm` oebk ,gafnd lr dwixfl cnery mc zaexrza oia §©¥¨

oiae ,dwixfl xyke lha `ed oi` ,oileg znda mca oaxw mc axrzp
mca mixedh sere dig zhigy mc axrzp m` oebk ,mcd ieqika

oke .ieqika aiige lha `ed oi` ,dnda÷Bø ïéàxedh mc` lyìháî ¥§©¥
÷Bø,af ly `nhíéìâø éî ïéàåxedh mc` lyíéìâø éî ïéìháî §¥¥©§©¦§©§¦¥©§©¦

.af ly mi`nh
:dxizqd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,øîà àáødpynd zn`a ¨¨¨©

oina xingdy eaxk xaq dcedi iaxe ,zg` dhiya od `ziixade
mieyyk 'mi`ex' ea mixne`y epin epi`ya oinae ,lha epi`y epina
,epina oin mdy s` aexa milhay z`hg ina epipyy dne ,d`xna

ïðé÷ñò àîè Baâå øBäè BëBzL éìãa`nhpy ilca xaecn my - ¦§¦¤¨§©¨¥¨§¦©
,opaxcn ez`nehy oiwyn z`neha ipevigd ecivneäì ébñ àðécîc§¦¦¨©¦§

eäc ìëalr mixaer min hrnyk eliahdl ic did oicd xwirny - §¨§
,ekezn `nh epi` ixdy ,dnily dliah el dlrze ,eztyàeä ïðaøå§©¨¨

eäa eøæâcmeyn ,eay z`hgd in z` leqtle ekezn mb eliahdl §¨§§
eyygyeäééìò ñééç àîìécz`hgd in lr qegi `ny -elqti `ly ¦§¨¨¦£©§

ilkd jezl dewnd in z` qipkdln xdfie dewnd in ici lràìå§Ÿ
(ìéèáî)déì [ìéaèî].dliah el dzlr `ly `vnpe ,ilkd ztyl ©§¦¥

in z` lhaiy cr dliahd lirez `ly minkg exfb df yyg zngne
,dewn in aexa z`hgdàéeaéø àkéàc ïåéëåaex mkeza yiy oeike - §¥¨§¦¨¦¨

,dewn inéøö àìCmi`ex' mda xn`py cer minkg ekixvd `l - Ÿ¨¦
ekixvdy dne xg`n ,aexa lehia lirei `le 'mec` oii md eli`k

.`xneg meyn wx `ed ekezn dliah
:milehiad illk z` zx`an `xnbd,àáø øîàmiwelg mipic epivn ¨©¨¨

mda zenewn yi .lehia ipica opax exn`yøeîà[exn`-]ïðaø ¨©¨¨
miwceayàîòèa.xacd mrha -åy zenewn yiïðaø øeîàlhay §©£¨§¨©¨¨
xeqi`dàaeøa.xzid aexa -åy zenewn yiïðaø øeîàielzy §¨§¨©¨¨
lehiadàúeæça.xacd d`xna - §¨¨

axrzp m` :`xnbd zhxtnBðéî BðéàLa ïéîoigadl ozipy ¦§¤¥¦
miwcea ,mipeyd mdinrha,àîòèa,oilege dnexz eaxrzpy oebk §©£¨

mb lkd xzen ,mrh oi` m`e ,dnexzd mrh ybxen m` odk wecai
.mixfl

axrzp m`e,Bðéîa ïéîmdn cg` lk ly mrha oigadl ozip `ly ¦§¦
herind lhazn ,dey mnrhy oeik.àaeøa§¨

àúeæç àkéàc àëéäoeikne ,xacd d`xnl zeaiyg yiy mewna - ¥¨§¦¨¨¨
,dewn oebk ,xacd ly eze`ivn iabl `l` dlik` iabl mipc oi`y

elehia ielz,äàøîadlha ,axrznd xacd ly ed`xn lha m`y §©§¤
.eze`ivn

lirl(.gr)z` df milhan mixeqi`y yiwl yix ixacn `xnbd dcnl
:miwlegd zhiy z` d`ian `xnbd ,dfàâéìôeyiwl yix zhiy - §¦¨

ezhiy lr dwlgpïéàL íLk ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¥¤¥
Bæ úà Bæ úBìháî úBöîyiy mixac ipy miaxern xy`ky enk - ¦§§©§¤

ea yi cg` lky s` aexa df z` df milhan md oi` mzlik`a devn
,zxg` devn,Bæ úà Bæ ïéìháî ïéøeqéà ïéà Ckixeqi` ,ezrcle ¨¥¦¦§©§¦¤

milha mpi`y meyn ,zewln aiig ,olk`e dfa df ollay xzepe lebit
`le ,eilr ea exzdy dn lr dwele miiw mxeriyy `vnp ,dfa df
oi`e dfa df milhay meyn xeht `edy xaqy yiwl yix zhiyk
ea exzdy `vnpe ,xeriy ea oi`e exiaga lha mixeqi`dn dfi` reci

.wtq z`xzd
:`xnbd zxxanøîàc déì úòîL ïàîxaqy eprnyy `ed in - ©¨§©¥§¨©

,Bæ úà Bæ úBìháî úBöî ïéàmyk' xn`e xfrl` iax dlz eay ¥¦§§©§¤
zrc :`xnbd daiyn .'ef z` ef zelhan zeevn oi`y,àéä ìlä¦¥¦

àéðúc,`ziixaa,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîàdvn gqt lke` didyk §©§¨¨§¨¨©¦¥©¨¥
,ycwnd onfa xexneíeMî ,ïìëBàå ,úçà úáa ïëøBk äéäL¤¨¨§¨§©©©§§¨¦

øîàpL(`i h xacna)'eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìò'jixvy rnyne ¤¤¡©©©§¦Ÿ§
,dvnd mrh z` lhan xexnd mrhy mixne` oi`e cgi mlke`l

.ef z` ef zelhan zeevn oi`y meyn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc migaf(iriax meil)

:`xnbd zxne`øæòéìà éaøåiabl 'mze`' dxezd dxn` okly ,xaq §©¦¡¦¤¤
`weecy ,jcnll ick yace xe`yCì éàaøc àeä íúBàdaix ± ¨§©©¨

dy ,'elri `l gafnd l`e' xn`y dna aezkdLákaeyg,çaænk ¤¤©¦§¥©
lr mzelrdl xeq` jk gafnd iab lr mzelrdl xeq`y myky

,yakdàì éðéøçà éãéî ìáàmdy miyi`l epnny lk la` ± £¨¦¦©£¦¦Ÿ
exq`p `l ,gafnd iab lr d`lrda exq`py it lr s` miixiyd

.yakd iab lr d`lrda
:`xnbd zxne`dpéî òîL ézøz ïðaøådn lky exaq opaxe ± §©¨¨©§¥§©¦¨

x`yl `le yace xe`yl wx qgiizn weqta hrnzde daxzdy
mb ,weqtd on mirney ep` mixkfpd miherind ipy z` okle ,mixac
oiprl `le yace xe`y oiprl wx daxzp gafnk yaky oicd z`
yace xe`y wx mivr myl zelrdl xzeny oicd z` mbe ,miixiy

.miixiy `le
zxne` .dpynd ly `pzd lr zwlegy `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbdly `pzdïéúéðúîmb ewlgp minkge xfril` iaxy ,xn`y ©§¦¦
mlek eaxwi xfril` iaxly ,dler ixai`a eaxrzpy z`hg ixai`a

oldlc dpynd ly `pzd oke ,dtixyd zial e`vi minkgle(a"r)

dnda ly mixai`a dninz dnda ly mixai` eaxrzp m`y ,xn`y
cg` ly y`x odkd aixwd xak m` ,xfril` iax zrcl ,men zlra

,maixwi `l `l m`e ,miy`xd lk eaxwi mdnàpz éàä ék àìc± §Ÿ¦©©¨
,`ziixad ly `pzd lr miwleg,àéðúc,äãeäé éaø øîàe÷ìçð àì §©§¨¨©©¦§¨Ÿ¤§§

eáøòúpL úàhç éøáéà ìò íéîëçå øæòéìà éaøäìBò éøáéàa ©¦¡¦¤¤©£¨¦©¥§¥©¨¤¦§¨§§¥§¥¨

eáø÷iL`l oke .mivr `ed eli`k z`hgd xya z` ip` d`exe ,mlek ¤¦§§
daxwdl mixykd z`hg ixai` eaxrzpy ote`a ewlgpaly mixai` §

òáBøòaøðå,daxwdl mileqtd.eáø÷é àlL,e÷ìçp äî ìòìò ¥©§¦§¨¤Ÿ¦§§©©¤§§©
äîéîz äìBò éøáéàdaxwdl die`xdeáøòúpLéøáéàadler ¥§¥¨§¦¨¤¦§¨§§¥§¥

íeî úìòa,daxwdl dleqtdeáø÷é øîBà øæòéìà éaøLmlek ©£©¤©¦¡¦¤¤¥¦§§
éðà äàBøåelry mend zlra ly mixai`d z` ip` aiygne ± §¤£¦

äìòîìgafnd iab lr ±eléàk.íéöò ïäàì íéøîBà íéîëçå §©§¨§¦¥¥¦©£¨¦§¦Ÿ
,eáø÷ézrcly ixd .dtixyd zial mlek e`vie ozxev xaerz `l` ¦§§

eaxwiy micen minkg mb dlera z`hg ixai` eaxrzpyk dcedi iax
e`viy minkg mixaeq z`fa s` oizipznc `pz zrcl eli`e ,mlek

.dtixyd zial mlekzlra ixai`a dninz ixai` eaxrzpyk oke
zrcl eli`e ,mlek eaxwi xfril` iax zhiya dcedi iax zrcl ,men

.mlek eaxwi cg` xa` eaixwd xaky ote`a wx oldl `pzd

:`xnbd zl`ey .`ziixad ly `pzd zhiy z` `xnbd zx`an dzr
,øæòéìà éaøåàðL éàîmipey dna ±òáBøòaøðådler ixai`n §©¦¡¦¤¤©§¨¥©§¦§¨

,mivr myl elit` eaxwi `l ezrcl s`y z`hg ixai`a eaxrzpy
meyneæç àìczeie`x opi`y zendaae ,daxwdl mie`x mpi`y ± §Ÿ£

y dcen `ed s` daxwdlmyl elit` gafnd iab lr ozelrdl oi`
dnda ok m` ,mivréæç àì énð íeî úìòa,daxwdl die`x dpi` ± ©£©©¦Ÿ£¦

ixai`a dninz dler ixai` eaxrzpyky xfril` iax xaq recne
.mlek eaxwi men zlra dler
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קמט oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

.äéáøã àäxingnc `ed diaxc mec` oii `ed eli`k eze` oi`ex lirl opzc `d

zi`c inp epin epi`ya oine llk liha `l xn`e epine oina xingnc ikid ik lehiaa

xn`e inp xingn liha `l aexa xkip hrend d`xny onf lk dil `niiwe lhac dil

dil `ibq `le mec` eli`k eze` oi`exc mina oal oii oebk oiey odi`xnc `kidc

:`aexa.íã ìèáî íã ïéàlv`e dwixf lv`

:ieqik.÷åø ïéàå:afd wex lhan xedhdïéàå
.íéìâø éîaf ly milbx in milhan mixedh

ze`nhd lr zexedhd zeaxy t"r`e `nhne

:ilka.øîà àáødiaxke `id `pz cg mlerl

:ibq `aexa xn`wc `de l"qåëåúù éìãá
.àîè åáâå øåäèz`neha eab `nhpy oebk

epbe` ekez (:f sc dcp) l"iwc opaxc oiwyn

:oixedh eicie eipfe`.äéì éâñ àðéãîãzqipka

eztyl dliah dlrzy edc lk ekezl min

:dliah jixv oi` ekez `dc.øåæâã àåä ïðáøå
zliaha dil ibqc zxn` i`c dti eplahiy

`ly z`hgd in lr ediilr qiig `nlic eab

liahn `le elqtie ekezl dewnd in eaxrzi

eliahdl eilr exfb jkitl ilkd ztyl dil

jixv `l ez `iieaix `ki`c oeike elqetle

:`ed `nlra `xneg ekez zliah `dcàëéäå
.àúåæç àëéàã`l` `nrha ilz `lc ilin

:`zefga dewn zliah oiprl oebk `zefga

.øæòìà éáøã àâéìôåxn`c yiwl yixc `d

:df z` df oilhan oixeqi`.åæ úà åæ úåìèáî ïéà úåöîù íùë:onwl oxn`ckììä
.úçà úáá øåøîå äöî çñô êøåë:dvn mrhl 'il lhane xexn mrh iz` `le

ïñøç
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epina oin zvw dil iaiygc b"r` `ed epin epi`ya oin mzdc dcedi iaxl lha epina oinc

edine ied `l xenb epina oin n"n epina oin enk oi`exc `nrh e`l i` aexa lhac xnel

xninl ivn dedc qxhpewd yexitl enk oiwex `ln hwpc `d ayiil okzi `l ef `qxibl

d dicic `d iiepyl diwgec i`n`e z"`e oiwex ea yiy ilcopaxk `ziixac `nil diaxc `

yie lha epina oine oi`ex edl zi`c 'ipznc

in jk lk jixv did k"` 'ipznc opaxk i`c xnel

ddic ded mec` oii z`hg in eid m`y dewnd

dcedi 'xle z"`e `aexa `ibqc ipzw `ziixae

`lc l"ie oi`ex `nip `aexa dil ibq i`n`

epin epi`y oina `l` oi`ex dcedi 'xl opirny

`l xenb epina oin la` alge oal oii oebk

y"n wcwcl jixve oi`ex dil zi`c dil opirny

`kd oi`ex opixn` dewne d`nehe miycw iab

oi`ex opixn` `l `xeqi` iabe (:b sc) zeknae

d`neh iabe `aexa `ziixe`cn epina oin `l`

xiv iabe oi`ex opixn` `lc `zkec `ki` inp

`iliye (:bk 'c) dnda gweld wxta zexekaa

iax xn`e `yna `le rbna `l d`nhn `lc

xxal xyt` i`e da irbp aexa lehia meyn opgei

`lc `kid xnzi` xnzi`c `kid `l` mrh

minrtc wcwcl jixv cere xnzi` `l xnzi`

axrzpy mc 'ipzna oebk lhand on oi`ex xn`c

iab lhad on minrte oiia axrzp dndad mca

ik xingdl oi`ex xn`c minrt alge oal oii ilc

`ly herind liayac l"ie dwixfl dil ixyknc 'ipzna oebk lwdl minrte ilcc `idd

b"d :xingdl oia lwdl oia aexd (e`) herind oi`ex lhaziàädileka .diaxc `d dicic

:`axc `iepiy` opiknqc meyn epiid lha `l epina oin l"q dcedi 'xc ol miwc q"yd

àáø:z`hg in` `l` `ax i`w `l `nye oii `ed eli`k oi`ex i`n` milbx in `lne lah `l eli`k i`n` oiwex `ln ok m` dniz .'ek xedh ekezy ilca xn`øåîà.`nrha opax

ezaeg ici da `vei mc`e dlga aiigc obc mrh ea yiy fxe`a xn`c `ziixe`c xwirk mrhc lirl rnyn oke `nrha `edy ixii` `ziixe`cnc rnyn d`na e` miyya hwp `lcne

miycw x`y ihernl edf `zlin `dlc qxhpewa my yxite ixy `kde xeq` miycwac xwirk mrhl `l` dkxvp `l iab (:gv sc oileg) dypd cib 'tc qxhpewd 'itl o`kn dywe gqta

lif`e yxtnck oilega xwirk `nrh dil zil `axle d`na `l` lhail `lc xingdl `kdn opitlie `aexa ilhac zehdl miax ixg`n ol miw `dc dipin ixinb xity oileg la`

ozil zxyn xifpn (.cn sc) migqta dil opitlic `de eilr oiwel oi` eynn `le enrhy lk (:fq sc) dxf dcear zkqna opgei 'xl dil opirny ikde opaxcn `l` lha `aexa `ziixe`cn

edl `xiaq xwirk mrhmzd opixn`ck `ed yecig mieb ilerib inp i` cg`k mi`ad miaezk ipy mieb ileribe xifp edl iedc `ed slin e`le `ed `nlra `zknq`c i`xza i`xen`l

`de `aexa epina oine zxynn ol `wtpc `nrha `ziixe`cn epin epi`ya oinc z"x yxtne oizrnya gkenck ok xnel xyt` i`e qxhpewa yxit jk xeqi`l sxhvn xzidl zxyne

inp mrh ozep `kilc b"r` `ed yecig i` `ed yecigc opixnb `l h"n alga xyan opaxc c"q i`c `ziixe`c `nlra eynn `le enrh n"y (.gw sc oileg) xyad lk wxta iia` xn`c

oiwel oi`e xeq` eynn `le enrh opgei x"`c (:fq sc) f"rc `xza wxtae weciz `l `kdnc xnelk `ed `nlra `iegic mzd opaxc mlerle yexit dxez dxq` leyia jxc `ax dil xn`

exikn oi` m` eynne enrh 'it`c d"d oiwel oi`c eynn `le enrh xn`w ike exikne oira xeqi`dy oebk oiwelc mzd xn`wc eynne enrhe ilha `aexa `ziixe`cnc epina epiid eilr

epina `ly dlek yxtl yi cere oixeq`e eynn `le enrh ied epina `ly elit` oipr lka dil `wiqtc meyn hwp eynn `le enrh p"` xeq` d"t`c `zeaxl eynn `le enrh hwp `l`

xwirk mrh` iwl `l jklc yxtn did y"pilxe`c sqei x"de eynn `le enrh dil ixw qxt zlik` icka zifk `kilc `kide eynne enrh dil ixw qxt zlik` icka zifk `ki`c `kide

dixeqi`l dixcd` xninl ol zi`c el aiyd z"xe dlrbde oeail jixvnc (`l xacna) y`a exiarzc dyr `l` `kile mieb ileribn silic r"xk dl xaq opgei iaxc epina `ly 'it`

dixcd`c meyn `nrh epiid `l` dfib `le gafz aizkcn `l` ol `wtp `lc b"r` mirax`d z` bteq oda caerde ffebd opzc (:eh sc zexeka) ezxt xaer gweld wxta ogky`ck

ipy wxt dlxrc inlyexia opixn`c `de dfib `le ennedy miycwa jl izxzd dgiaf gafz `xw xn` mzdc `gip mzdc i`dl jk lk inc `l edine febz `le cearz `lc dixeqi`l

sc xifp) mipin 'b wxtae (:bn sc migqt) oixaer el` wxtac ixiin xeqi`l sxhvn xzidac yxtl yi xifpc mrh ozepn ueg odilr oiwel oi` minrh ipzep lk opgei x"` eda` iax xn`

oiia ezt dxyy xifp oirk mrh ozep inlyexia dil ixwe xifp ixeqi`n ueg xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezay oixeqi` lk diteb opgei x"` eda` 'x xn`w (:dlinlyexic `ibeq edine

dnexz ly zg`e oileg ly zg` zetew izy iab (:el sc xifp) mipin 'b wxtae (.cn sc migqt) oixaer el` wxta jixt i`n `ziixe`c xwirk mrh i` z"`e ixii` mrh zpizpac `gken

xne` ip`y opixn` i`n` dil iywiz `ziixe`c e`l qxt zlik` icka zifkc inp opixn` ik xne` ip`y opixn` i`n` `ziixe`c qxt zlik` icka zifk zxn` i`e 'ek oi`q izy mdiptle

diiax jiiy `l epina `ly la` `gip epina i`e dnexzd lr oileg eaxy `ede yiwl yix xn`wc (.at sc zenai) lxrd wxta rnyn oke epina mzdc l"ie `ziixe`c xwirk mrhc oeik

xingdl epl yi epina k"` epina `ly eilr dwelc xing qxt zlik` icka mewn lknc xnel yie qxt zlik` icka zifk `ki`c ab lr s` `aexa edl elha eaxc oeik epina m` xn`z m`e

iaxc `ail` migqte xifpc `nzq `dc dyw izk` edine epina `ly oia epina oia miyy ikxvnc ikid ik edl opieyn `zlin lklc epina `ly iwlc oeik xne` ip`y xninl ol zilc

`witq eax `lc oeikc xne` ip`y opixn` i`n` dil iywiz `ziixe`c e`l qxt zlik` icka zifk zxn` inp ik ok m`e eax `ly t"r` (my f"b) lxrd wxta dl iwen opgei iaxe opgei

`aexa epina oin xeqi`l sxhvn xzidl `l` `kxvp `l mzd z"x qixbc (ilb d"c .hv sc oileg) dypd cib wxta izkx`d cere `aeh `ki` b"dke jinrhile l"ndc l"ie `ed `ziixe`c

:mca mc elit` oi`ex dil zi`c oizipznc `pzk `lc epiidåøîàzelhan zevn oi` xaqwc olpne xn`z m`e `ziixe`c ozylyy did ziad onfa .zg` zaa okxek didy lld lr eilr

:lirl ziyixtck lhan `l `peeb i`d ikc cg`e cg` lkn daxd gwel did `nlic ef z` ef

iyily
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc migaf(iyiy meil)

y ,dcedi iax zrca dxizqd z` uxzl yieàäda epipyy dpynd - ¨
,aexa milha z`hg inydéãécoi`y xaqy ,md envr ixac - ¦¥

e ,'mi`ex' mixne`àäoald oiid z` mi`exy da epipyy `ziixad - ¨
,mec` oii `ed eli`kdéaøcxingdy ,md eax l`ilnb oax ixac - §©¥

oina mb xingd jkle ,lha epi`y xaqe epina oin iabl lehia ipica
df oic zngny ,'mi`ex' oic mda xnel dey mdi`xny epin epi`ya

.d`xnd lhaiy xryl jixv `l` aexa lehiaa mda ic oi`
,`ziixaa zx`ean epina oin zaexrza xingdy l`ilnb oax zhiye

àéðúc,`ziixaaíc ïéà ,ìàéìîb ïaø íeMî øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥¦©¨©§¦¥¥¨
,íc ìháîm` oebk ,gafnd lr dwixfl cnery mc zaexrza oia §©¥¨

oiae ,dwixfl xyke lha `ed oi` ,oileg znda mca oaxw mc axrzp
mca mixedh sere dig zhigy mc axrzp m` oebk ,mcd ieqika

oke .ieqika aiige lha `ed oi` ,dnda÷Bø ïéàxedh mc` lyìháî ¥§©¥
÷Bø,af ly `nhíéìâø éî ïéàåxedh mc` lyíéìâø éî ïéìháî §¥¥©§©¦§©§¦¥©§©¦

.af ly mi`nh
:dxizqd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,øîà àáødpynd zn`a ¨¨¨©

oina xingdy eaxk xaq dcedi iaxe ,zg` dhiya od `ziixade
mieyyk 'mi`ex' ea mixne`y epin epi`ya oinae ,lha epi`y epina
,epina oin mdy s` aexa milhay z`hg ina epipyy dne ,d`xna

ïðé÷ñò àîè Baâå øBäè BëBzL éìãa`nhpy ilca xaecn my - ¦§¦¤¨§©¨¥¨§¦©
,opaxcn ez`nehy oiwyn z`neha ipevigd ecivneäì ébñ àðécîc§¦¦¨©¦§

eäc ìëalr mixaer min hrnyk eliahdl ic did oicd xwirny - §¨§
,ekezn `nh epi` ixdy ,dnily dliah el dlrze ,eztyàeä ïðaøå§©¨¨

eäa eøæâcmeyn ,eay z`hgd in z` leqtle ekezn mb eliahdl §¨§§
eyygyeäééìò ñééç àîìécz`hgd in lr qegi `ny -elqti `ly ¦§¨¨¦£©§

ilkd jezl dewnd in z` qipkdln xdfie dewnd in ici lràìå§Ÿ
(ìéèáî)déì [ìéaèî].dliah el dzlr `ly `vnpe ,ilkd ztyl ©§¦¥

in z` lhaiy cr dliahd lirez `ly minkg exfb df yyg zngne
,dewn in aexa z`hgdàéeaéø àkéàc ïåéëåaex mkeza yiy oeike - §¥¨§¦¨¦¨

,dewn inéøö àìCmi`ex' mda xn`py cer minkg ekixvd `l - Ÿ¨¦
ekixvdy dne xg`n ,aexa lehia lirei `le 'mec` oii md eli`k

.`xneg meyn wx `ed ekezn dliah
:milehiad illk z` zx`an `xnbd,àáø øîàmiwelg mipic epivn ¨©¨¨

mda zenewn yi .lehia ipica opax exn`yøeîà[exn`-]ïðaø ¨©¨¨
miwceayàîòèa.xacd mrha -åy zenewn yiïðaø øeîàlhay §©£¨§¨©¨¨
xeqi`dàaeøa.xzid aexa -åy zenewn yiïðaø øeîàielzy §¨§¨©¨¨
lehiadàúeæça.xacd d`xna - §¨¨

axrzp m` :`xnbd zhxtnBðéî BðéàLa ïéîoigadl ozipy ¦§¤¥¦
miwcea ,mipeyd mdinrha,àîòèa,oilege dnexz eaxrzpy oebk §©£¨

mb lkd xzen ,mrh oi` m`e ,dnexzd mrh ybxen m` odk wecai
.mixfl

axrzp m`e,Bðéîa ïéîmdn cg` lk ly mrha oigadl ozip `ly ¦§¦
herind lhazn ,dey mnrhy oeik.àaeøa§¨

àúeæç àkéàc àëéäoeikne ,xacd d`xnl zeaiyg yiy mewna - ¥¨§¦¨¨¨
,dewn oebk ,xacd ly eze`ivn iabl `l` dlik` iabl mipc oi`y

elehia ielz,äàøîadlha ,axrznd xacd ly ed`xn lha m`y §©§¤
.eze`ivn

lirl(.gr)z` df milhan mixeqi`y yiwl yix ixacn `xnbd dcnl
:miwlegd zhiy z` d`ian `xnbd ,dfàâéìôeyiwl yix zhiy - §¦¨

ezhiy lr dwlgpïéàL íLk ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøc§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¥¤¥
Bæ úà Bæ úBìháî úBöîyiy mixac ipy miaxern xy`ky enk - ¦§§©§¤

ea yi cg` lky s` aexa df z` df milhan md oi` mzlik`a devn
,zxg` devn,Bæ úà Bæ ïéìháî ïéøeqéà ïéà Ckixeqi` ,ezrcle ¨¥¦¦§©§¦¤

milha mpi`y meyn ,zewln aiig ,olk`e dfa df ollay xzepe lebit
`le ,eilr ea exzdy dn lr dwele miiw mxeriyy `vnp ,dfa df
oi`e dfa df milhay meyn xeht `edy xaqy yiwl yix zhiyk
ea exzdy `vnpe ,xeriy ea oi`e exiaga lha mixeqi`dn dfi` reci

.wtq z`xzd
:`xnbd zxxanøîàc déì úòîL ïàîxaqy eprnyy `ed in - ©¨§©¥§¨©

,Bæ úà Bæ úBìháî úBöî ïéàmyk' xn`e xfrl` iax dlz eay ¥¦§§©§¤
zrc :`xnbd daiyn .'ef z` ef zelhan zeevn oi`y,àéä ìlä¦¥¦

àéðúc,`ziixaa,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîàdvn gqt lke` didyk §©§¨¨§¨¨©¦¥©¨¥
,ycwnd onfa xexneíeMî ,ïìëBàå ,úçà úáa ïëøBk äéäL¤¨¨§¨§©©©§§¨¦

øîàpL(`i h xacna)'eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìò'jixvy rnyne ¤¤¡©©©§¦Ÿ§
,dvnd mrh z` lhan xexnd mrhy mixne` oi`e cgi mlke`l

.ef z` ef zelhan zeevn oi`y meyn
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migaf(iyiy meil)

dpyna epipy(.gr lirl)iax xaq ,oileg mca oaxw mc axrzp xy`ky
`xnbd .lha epi` epina oiny oeik ,llk lhazn mcd oi`y dcedi

:odipia dxizq dywne ,ezrck oda azkpy zeziixa d`ianïðaø eðz̈©¨¨
`ziixaa(b"d d"t zexdh `ztqez),ïñøçinl ieyr didy qxg ilk - ©§¨

milbx,äáæå áæ ìLmirela d`nehd a` mdy mdilbx ine ,xaype ¤¨§¨¨
,epnn m`ivedl ick evgexe ,eixayaéðLå ïBLàø íòtoiicr evgexy ©©¦§¥¦

`ed,àîèmrtae ,ehltp `l oiicr ik.øBäè ,éLéìLzx`an ¨¥§¦¦¨
:`ziixadíéøeîà íéøác äna,xedh ziyilyayBëBúì ïúpL ©¤§¨¦£¦¤¨©§

íéî BëBúì ïúð àì ìáà ,íéîick xedh mc` ly milbx in `l` ©¦£¨Ÿ¨©§©¦
,afd ilbx in z` `ivedleléôàmrtaéøéNòoqxgd oiicr,àîè £¦£¦¦¨¥

mle` .lha epi`e epina oin `edy oeik,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,éLéìL,minrt yly oqxga ozpyk xnelkïúð àlL ét ìò óà §¦¦©©¦¤Ÿ¨©

íéî BëBúìoqxgd ,xedh mc` ly milbx in `l`,øBäèepina oiny §©¦¨
.ilka mirelad afd ilbx in z` xedhd ly milbx in elhiae lha

øîàc déì úòîL ïàîy xaqy eprnyy `ed in -àì Bðéîa ïéî ©¨§©¥§¨©¦§¦Ÿ
,ìéèa`ldäãeäé éaøepizpyna ok xn`y ,`ed(.gr lirl)ok m` , ¨¦©¦§¨

yly min zpizpy xaqe ,dcedi iax edf `ziixaa `nw `pzy gken
.mze` mihiltn milbx ind lr minrteäðéîøeepipyy dnn dywe - §¦§

`ziixaa(e"d c"t zexdh `ztqez),,äcð BúàååhL ïzLtdiehd jxevle ¦§¨¤§¨£¦¨
,ozytd yai xak m` ,`nh `edy dit wexa ozytd z` dglgl

dBèéñî[efifnd-],øBäè,gl `edyk wx `nhn wexd ikäéä íàå §¦¨§¦¨¨
oiicr ozytdçìd ,wexdnéaø .äét ä÷Lî íeMî àîè Bèéñî ©§¦¨¥¦©§¥¦¨©¦

óà ,øîBà äãeäé,ozytd yaiy xg`lBáèBøä[eglglnd-],íéîa §¨¥©¨§§©¦
,gl zeidl wexd xfg df ici lryàîèehiqnd.äét ä÷Lî íeMî ¨¥¦©§¥¦¨

,dcedi iax ixacn rnyneàáeè eléôàådaxd eaihxi m` elit` - ©£¦¨
afd ilbx iny lirl eixac z` xzeq df ok m` .`nh ,minrt
zvxzn .mina shyiy minrt ylya epnn mi`vei ,oqxga mirelad

:`xnbdéðàL ,àtt áø øîà[dpey-]÷Bøepi`y ,mixac x`yn ¨©©¨¨¨¦
oeik ,zeax zevigxa elit` ozytdn `veiøéø÷clglgn `ed - §¨¦

oqxgdn mihltp milbx in la` ,dwfga ea fg`pe ozytd jeza
.zevigx ylya
:dpyna epipy.änàì CôMé ïéìeñtä íãa áøòúðdpyna x`ean ¦§¨¥§©©§¦¦¨¥¨©¨

e` mileqt mca axrzpy oaxw mca xfril` iaxe `nw `pz ewlgpy
mcd m` elit`e ewxefln leqty xaq `nw `pz ,zivnzd mca
dna zx`an `xnbd .xiykn xfril` iax eli`e ,aexd `ed xykd

.xfril` iaxe `nw `pz ewlgp
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -øîà §©¨¦§§¦¨©

éâìôéî à÷ Lc÷na äøéæb ïéøæBâa ,ãéáæ áøminkgl yi m` ewlgp - ©§¦§§¦§¥¨©¦§¨¨¦§§¦
`ly ick ,miycwl cqtd didi dci lry s`e ycwna dxifb xefbl
ik xefbl oi`y e` ,mixg` mipte`a oick `ly zeyrle zerhl e`eai

.miycw cqtdl yeygl yiøîc`nw `pz -,ïéøæBb øáñxfb okle §©¨©§¦
s` zivnz mc e` mileqt mca oaxw mc axrzpy ote`a wexfl xq`e
,lhazpyk s` zerha xiykdl e`eai `ly ick ,mda lhazp `lyk

.dxezd on leqt `ed f`yøîexfril` iax -,ïéøæBb àì øáñyi ik ©¨©Ÿ§¦
mc lr xfb `l okle ,dxifbd zngn elqtiy miycw cqtdl yeygl
,mda lhazd `ly onf lke ,zivnzd mcae mileqt mca axrzpy

.wxfdl xyk oiicr
:zwelgnd xe`iaa ztqep dhiyàîìò éleëc ,øîà àtt áø± ©¨¨¨©§¥¨§¨

lkd ixaclïéøæBbok`e ,miycw cqtdl miyyeg oi`e ycwna dxifb §¦
,lqtiy ea mixfeb lkd ixacle mileqt mca axrzpy mca ewlgp `l

àëäå,ewlgp ok dfay zivnz mca axrzpy mc iabl o`k ±íãa §¨¨§©
éâìôéî à÷ Lôpä íc ìò úBaøì éeöî úéöîzäm`d md miwelg - ©©§¦¨¦§©©©¤¤¨¦§§¦

.herind ytpd mce aexd zivnzd mc didiy xacd gikyøî`pz ± ©

`nwçéëL ,øáñytpd mcn xzei zivnzd mc didiy `ed ievn - ¨©§¦©
xiykdl e`eai df ote`ay yeygl yie ,elhai zivnzd mcy ick cr
`l ytpd mcyk s` elqetl minkg ea exfb okle ,oick `ly ewxefl

,lhaøîexfril` iax ±çéëL àì ,øáñepi`y xacle ,ievn df oi` - ©¨©Ÿ§¦©
mca axrzpa mpn` .minkg ea exfb `l okle yeygl jixv oi` ievn

.exfb ,oaxwd mc lr daxiy ievn `edy mileqt
:ciaf ax zhiy lr dywn `xnbdàîìLaxacd oaen -ìzrcáø ¦§¨¨§©

éðz÷c eðééä ,àtt,oeyl zelitka dpyna `pzd dpyy dn edfy - ¨¨©§§¨¨¥
CôMé úéöîzä íãa (Bà) änàì CôMé ïéìeñtä íãa áøòúð'¦§¨¥§©©§¦¦¨¥¨©¨§©©©§¦¦¨¥

,'änàìxfril` iax `tt ax zrcl ik ,cgi mdipy z` llk `le ¨©¨
ecal `pzd e`py okle ,ipyd oicd lr wx wlge oey`xd oica dcen
mb `ed 'xiykn xfril` iaxe' epipyy dny xeaql drhp `ly ick

.oey`xd oicd lrãéáæ áøì àlà,ycwna zexifb mixfeb m` ewlgpy ¤¨§©§¦
,dyw ,mileqt mca oaxwd mc axrzpyk mb zkiiy ef zwelgne

eäðéðúéìå eäðéáøòéìdide cgi mipicd ipy z` xagl `pzl did - ¦¨§¦§§¦§¦§
iaxe ,dn`l jtyi zivnzd mca e` mileqtd mca axrzp' ,zepyl el

:`xnbd dwiqn .'xiykn xfril`.àéL÷©§¨

äðùî

:eaxrzpy minc oic z` x`al dkiynn epizpyníczepaxw ©
íéîéîzaxrzpyíãazepaxw,ïéîeî éìòa`ed mininz mc m` s` §¦¦§©©£¥¦

`l` ,zaexrzd mc wxfi `l ,aexd,änàì CôMémiyyegy meyn ¦¨¥¨©¨
.minen ilra mc daxiyk s` ewxefl `eai `ny

:minen ilrae mininz mc zaexrz ly sqep ote`ñBkilra mc ly
axrzpy ,minenúBñBëaipy eaxrzp `ly ,xnelk ,mininz mc ly §

yi mdn efi`a rcei epi`e zeqekd eaxrzp `l` ,cg` qeka mincd
,minen ilra mcãçà ñBk áø÷ íà ,øîBà øæòéìà éaøodk m` - ©¦¡¦¤¤¥¦¨©¤¨

,mdn zg` qek wxf ,eaxrzpy rci `ly,úBñBkä ìk eáø÷éik ¦§§¨©
x`ye ,minen ilra mc ly qekd `id xak dwxfpy qekdy mixne`

.mininz mc md zeqekdeáø÷ eléôà ,íéøîBà íéîëçåzeqekd ©£¨¦§¦£¦¨§
,ïäî ãçàî õeç ,ïlek,wxfp xak minen ilra ly qekdy xazqny ¨¥¤¨¥¤

mewn lkn ,mininz ly `id epiptly qekde,änàì CôMémeyn ¦¨¥¨©¨
.minen ilra mc ly `id zx`ypd qekdy miyyegy

hegn dlrnl mipzipd minc zaexrz oic z` zx`an epizpyn
minc :`xwiqd hegn dhnl mipzipd minca ,`xwiqdähîì ïéðzépä©¦¨¦§©¨

,dnda zler oebk ,`xwiqd hegna eáøòúpLd mincäìòîì ïéðzép ¤¦§¨§§¦¨¦§©§¨
,dnda z`hg epiidc ,`xwiqd hegn,øîBà øæòéìà éaødligzïzé ©¦¡¦¤¤¥¦¥

rav`a mcdnäìòîì,z`hg zepzn mylúà éðà äàBøå §©§¨§¤£¦¤
ïìòîìî íéðBzçzäozpidl mzevny mipezgzd incl qgiizn ip` - ©©§¦¦§©§¨

,dlrnl epzip ef d`fda dzre ,dhnl,íéî íä eléàk`ledyr §¦¥©¦
,oiekzd `ly oeik ea dpiyyk xeqi`åjk xg`ïzéå øBæçéx`y z` §©£§¦¥

mcd,ähîìdlrzeozpidl mpicy mincd xear od ,ef dpizp el §©¨
.ceqil z`hgd mc ixiiy zkity xear ode ,dhnl,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

,änàì CôMéeli`k oezgzd mc z` oi`ex' mixne` oi`y mixaeq ik ¦¨¥¨©¨
zzl leki epi` ,mcd zpizp mewn z` zepyl xeq`y oeike ,'min `ed

.dlrnl zaexrzd z`
:carica xyk mcd minkgl s` eay ote` d`ian dpyndàì íàå§¦Ÿ

Cìîðmca bedpl cvik minkga uriizdl `a `l odkd m` - ¦§©
,zaexrzdïúðåoeilrdy micen minkg s` ,dlrnl eze`,øLk §¨©¨¥

mcd z` lqet epi` ,mipezgzd mc mewn iepiy ly xeqi`dy meyn
zkity xeare ,oezgzd mc xear dhnl ozie xefgi zrke ,wxfidln

.z`hgd mc ixiiy
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oifge` mipya cenr hr sc ± oey`x wxtzereay

.äáæå áæ ìù ïñøçode miafd milbx inn erla eiqxge xaype milbx in ly hiar

dl iziine (d"n h"t) milk zkqna opzck mi`nh erlapy t"r`y `yna oi`nhn

seqy `nh xepzd xepz xie`l eltpe oi`nh oiwyn erlay oqxg dcpc `xnba

:xepzd wqida z`vl dwyn.éðùå ïåùàø íòô`l oiicry `nh minrt 'a eqak

:afd ipiirnn cg` ode eay milbx inn ehlt

.øåäè 'âminrt dyly min ekezl ozpyn

:ea oirlapd milbxd in ehlty xedhìáà
.íéî åëåúì ïúð àìly milbx in `l`

ea mirlapd af ly z` `ivedl xedh mc`

opikxte :lha `l epina oinc `nhïàî
éáø ìèá àì åðéîá ïéî øîàã äéì úòîù

.äãåäéxfril` iaxc w"z o`n dpin rnye

c xn`we `id dcedi 'x awri oaoiwyn

:ihlt ipnif `zlza qxga oirlapdåäðéîøå
.øåäè åèéñî äãð åúàååèù ïúùôixdy

xn`ck `nhn epi` yaiyne wexd yai

:dwiwx oirk wexi iken dcp zkqnaíàå
çì äéä.àîè åèéñî (äéä)gld wexdy

b"d :`yna `nhnóà øîåà äãåäé 'ø
.äéô ä÷ùî íåùî àîè íéîá åáèåøä
eglglnd s` zexdh zkqnc `ztqeza

gl zeidl wexd xfg yaiy xg`l mina

:dit dwyn meyn `nhe mind zngn'éôàå
.àáåè:`nh xn`w daxd minrt eqak 'it`

.øéø÷ã ÷åø éðàùqpkp f"rla y"hixhyixh

milbxd in la` z`vl dywe dwfga ozyta

:i`d ilek qxga irila `läøéæâ ïéøæåâá
.éâéìô ùã÷îámiycwa biiq oiyer m`

cqtdl opiyiig `le dxiard on wigxdl

biiq liaya el` z` ciqti `ly miycw

:ibltinw mixg`c.ïéøæåâ øáñ ÷"újklid

zivnzd mca e` leqt mca xyk mc axrzp

ick zivnza `le leqta oi`y it lr s`e

`nlic dxifb dn`l jtyi xykd z` lhal

e` leqtd mca yic `kid inp ixeyk`l iz`

i`de xykd z` lhal ick zivnzd mca

e` dndad mca axrzpa `kd opixfb `lc

giky zivnz oke igiky oileqt la` igiky `l dxfra oilegc meyn digd mca

miycw ciqtdl `ly minkg eyg oixfeb oi` xaq xfril` iaxe ytpd lr daxc

mc xkip did `l min eid eli`y ick leqtd on `diy cr jklid dxifb zngn

:dwixfl dil opixykn ea xykdíãá àëäå ïéøæåâ ò"ëã øîà àôô áø â"ä
.ïéøæåâ ò"ëã :'åë éåöî úéöîúäoileqtd mca axrzpae miycw cqtdl eyg `lc

ilt `l `ed `gikyc `zlincbilt cegl zivnzd mc axrzpa `l` xfril` iax b

ytpd mc lr dax zeidl ievn epi` dnda ly zivnzd mc xaq `wc meyne

`lc meyn icin dia opixfb `lc oileg mca axrzpk dil ded xefbp i`n` jklid

`lc `kid dia opixfb jklid ytpd mc lr dax `edy minrt xaq w"ze .giky

:`ed `nlra dxifbc xyk ozpe jlnp `l m` edine daxc `kid eh` daxàîìùá
.àôô áøìjtyi edl ipze aixr `l ikd meyn `yixa xfril` iax bilt `l xn`c

:lkd ixac `yixe ibilt `tiqac.åäðéðúéìå åäðéáøòéì ãéáæ áøì àìàaxrzp

:`iyw dn`l jtyi zivnzd mca e` mileqtd mca'éðúîíãá íéîéîú íã
.ïéîåî éìòáeilr daxi [`l] `ny dxifb dn`l jetyie `id `gikyc `zlin

:xkip epi`e oixyk ly zeqeka oinen ilra mc ly qek axrzp :edexiykieíéîã
.äèîì ïéðúéðä:dlrnl ozipy z`hg mca eaxrzpy hegd onøîåà øæòéìà éáø
.äìòîì ïúé:oiekzn epi`e li`ed ea oiaxern mipezgzdy it lr s`e z`hg zepzn

.äìòîì íéðåúçúämipeilr micwdl devny iptne min od eli`k oze` ip` d`ex

zencew ze`hgd lk ediy (.ht sc onwl) xiczd lk wxta xn`ck mipezgzl

:zelerl.äìòîì ïúémixiy zkityl el dlrz dhn zpizpe dhnl k"g`e dligz

:dler zepzn ligzdle z`hg ly.äîàì êôùéoipyn oi`e oi`ex edl zilc

:mipeilrd xiykdl liaya mipezgza.øùë ïúðå êìîð àì íàåozip `dc oeilrd

:dlrnl epnn
ïéðúéðä
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éùéìùmrt iqk iab (:bl sc) f"r 'qnc ipy wxta di`x mz epiax iziin o`kn .xedh

`kdc jdc `inec iebd ea dzyy dgcda ixiinc xzen iyily xeq` ipye oey`x

ea dzyy mcew ipye oey`x mrt ezlgzn iebd ea dzya ixiinc i"yx yxity enk `le

ly e` ur ly zeqek la` minrt dyly dgcd irac `ed qxg ilk `wece llk l`xyi

:ibq `pnif cga elit` sqkéáøoa xfril`

epina oinc z"xl dii`x o`kn .'ek xne` awri

a:iwpe aw awri oa xfril` 'x zpyn l"iiwc lih

óàmina eglgln yexit .`nh mina eahexd

mc wxta opz `d inp eahex `l ik z"`e

xefgle zexydl oileki m`e (:cp sc dcp) dcp

cere miyai oi`nhne migl oi`nhn eidy zenkl

dnke mzd ipzwc i`d l"ie opaxc ediinrh i`n

xcd `lca `kde zrl zrn oixyeta eziixy

iaxc d`xp edine xedh yai jklid zrl zrn

gl` `l` i`w opaxc yai` e`l dcedi

diixy i"r d`nehn `vei epi`c opireny`le

ixn`wc `ztqeza rnyn oke `aeh mina 'it`

:xedh eilr eaxe min jezl epzpyn df s` opax

éàîádxifb oixfeba ciaf ax xn` ibltinw

i`n xn`z m`e .ibltinw ycwna

d`exa ibiltc `nil ibltinw i`na dil `iyw

opixn`c meyn wexfl xiykn xfril` 'xc ip`

md eli`k zivnzd mce mileqtd mc ip` d`ex

wexfl xeq`e ip` d`ex edl zilc ixq` opaxe min

iab `tiqa ibilt `peeb i`d ike gafnl oileqt mc

epiide dhnl oipzipa eaxrzpy dlrnl oipzip

xnel yie rax` ozna zg` oznc inp `nrh

iax yxit `lcn `da ibiltc dil rnyn `lc

yxtnck ip` d`exc meyn xyknc xfril`

d`ex edl zi` `kdc opax ipd i`ce `l` `tiqa

jixhvi`cn rcz oixfeb meyn ediinrhe ip`

oinen ilra mcc `idde llk `aa jd ipzinl

mdipyy dhnle dlrnl oipzipa `zydc

oileqt mca ip` d`ex opixn` `l mixiyk

leqt mca elit`c xfril` iax meyn i`e `irain

xfril` iaxl dil ded ip` d`ex dil zi`

sc) lirl yxity enk d`xp cere `icda iyextl

`nlr ilek ecen zivnzae oileqtae oilegac dig mca e` dndad mca iab (mca d"c :fr

zg` ozne dhnl oipzipa dlrnl oipzip oebk daxwdc icina `l` ixq` `le min myl ixyc

gafnd lr ewxefl xyk mca zepyl xizdl epl oi` oixiyk minc mdipyc oeikc rax` ozna

owxefl ixy i` iyiig `l oileqte oilega la` mipeilrd z` xiykdl ick min myl elit`

mcae oilega la` oixfeb meyn ediinrh oigxk lr ok m` dlia yic oeik xykd mr min myl

:ixfb `l dxfra igiky `lc dig

éëäxykd lhal ick oileqtd mca oi`c `kid opixfbc yxtp m` .oixfeb xaq xnc opiqxb

mc oi` xn`c `da dcedi iax beltip ok m`c dyw lhal ick ea yic `kid eh`

uega oipzipa eaxrzpy mipta oipzipd iab (:`t sc) onwl jixt `peeb i`d ike mc lhan

dwixfl oileqtd mc ixeyk`l iz` `nlic opixfb `kd `l` `da xfril` iax inp beltipe

lr lirl qxhpewa yxit oke dcedi iaxl elit` `kiiy dxifb jde zivnzd mc oke ediipira

irhinl iz` `l `eddac meyn digd mcae dndad mca opixfb `lc `de ef dpyn

ibltinw ytpd mc lr zeaxl ievn zivnzd mca xn`c `tt axl edine dipira ixeyk`l

`l i`ce dxifb jde daxc `kid eh` dax `lc `kid xfb oigxk lrc ok xnel xyt` i`

:`ed epinc meyn dcedi 'xl `kiiy

áø`nlr ilekc oyi xtqa `vn z"xe mixtqa aezk ok .oixfeb `nlr ilekc xn` `tt

`de irhinl iz` `l `dac dipira diwxfinl iz` `nlic oixfeb oi` yxtne oixfeb oi`

dpeyn df 'ite igikyc meyn `"x `da dcene aex eh` herin opixfb oileqta opixq`c

:xwir mixtqd zqxibe dpeyn ef `ibeqeøîà`l .rxbz la lr xaer `ed ixd `"x el

'xe min `ed eli`k ip` d`exc meyn siqez lan ryedi 'x el dywiy xfril` 'xc c"q

:min myl ip` d`ex `nrh dil zilc eaiyd ryedi iax ly eixac itl eaiydy xfril`

ïðú`ed z`hg inc `xneg .'ek `edy lk min ekezl ltpy zigelv dxt zkqna mzd

:`aexa lha `ziixe`cnc
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.àîè ,éðLå ïBLàø íòt ,äáæå áæ ìL ïñøç ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¨¤¨§¨¨©©¦§¥¦¨¥

.íéî BëBúì ïúpL ,íéøeîà íéøác äna .øBäè ,éLéìL§¦¦¨©¤§¨¦£¦¤¨©§©¦
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,íéî BëBúì ïúð àlL ét ìò óà ,éLéìL ,øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥§¦¦©©¦¤Ÿ¨©§©¦
éaø ,ìéèa àì Bðéîa ïéî ,øîàc déì úòîL ïàî .øBäè̈©¨§©¥§¨©¦§¦Ÿ¨¦©¦
íàå .øBäè Bèéñî ,äcð BúàååhL ïzLt ,eäðéîøe .äãeäé§¨§¦§¦§¨¤§¨£¦¨§¦¨§¦
äãeäé éaø .äét ä÷Lî íeMî àîè ,Bèéñî çì äéä̈¨©§¦¨¥¦©§¥¦¨©¦§¨
.äét ä÷Lî íeMî àîè ,íéîa BáèBøä óà ,øîBà¥©¨§§©¦¨¥¦©§¥¦¨
áøòúð :øéø÷c ,÷Bø éðàL ,àtt áø øîà .àáeè eléôàå©£¦¨¨©©¨¨¨¦§¨¦¦§¨¥
áø øîà .éâìôéî÷ éàîa :änàì CôMé ïéìeñtä íãa§©©§¦¦¨¥¨©¨§©¨¦§§¦¨©©
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àîìLa .çéëL àì ,øáñ øîe .çéëL ,øáñ øî .éâìôéî¦§§¦©¨©§¦©©¨©Ÿ§¦©¦§¨¨
CôMé ïéìeñtä íãa áøòúð' éðz÷c eðééä ,àtt áøì§©¨¨©§§¨¨¥¦§¨¥§©©§¦¦¨¥
áøì àlà .'änàì CôMé úéöîzä íãa (Bà) ,änàì̈©¨§©©©§¦¦¨¥¨©¨¤¨§©

:àéL÷ .eäðéðúéìå eäðéáøòéì ,ãéáæäðùîíéîéîz íc §¦¦¨§¦§§¦§¦§©§¨©§¦¦
øæòéìà éaø ,úBñBëa ñBk .änàì CôMé ,ïéîeî éìòa íãa§©©£¥¦¦¨¥¨©¨§©¦¡¦¤¤
íéîëçå .úBñBkä ìk eáø÷é ,ãçà ñBk áø÷ íà ,øîBà¥¦¨©¤¨¦§§¨©©£¨¦
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc migaf(iyiy meil)

dpyna epipy(.gr lirl)iax xaq ,oileg mca oaxw mc axrzp xy`ky
`xnbd .lha epi` epina oiny oeik ,llk lhazn mcd oi`y dcedi

:odipia dxizq dywne ,ezrck oda azkpy zeziixa d`ianïðaø eðz̈©¨¨
`ziixaa(b"d d"t zexdh `ztqez),ïñøçinl ieyr didy qxg ilk - ©§¨

milbx,äáæå áæ ìLmirela d`nehd a` mdy mdilbx ine ,xaype ¤¨§¨¨
,epnn m`ivedl ick evgexe ,eixayaéðLå ïBLàø íòtoiicr evgexy ©©¦§¥¦

`ed,àîèmrtae ,ehltp `l oiicr ik.øBäè ,éLéìLzx`an ¨¥§¦¦¨
:`ziixadíéøeîà íéøác äna,xedh ziyilyayBëBúì ïúpL ©¤§¨¦£¦¤¨©§

íéî BëBúì ïúð àì ìáà ,íéîick xedh mc` ly milbx in `l` ©¦£¨Ÿ¨©§©¦
,afd ilbx in z` `ivedleléôàmrtaéøéNòoqxgd oiicr,àîè £¦£¦¦¨¥

mle` .lha epi`e epina oin `edy oeik,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,éLéìL,minrt yly oqxga ozpyk xnelkïúð àlL ét ìò óà §¦¦©©¦¤Ÿ¨©

íéî BëBúìoqxgd ,xedh mc` ly milbx in `l`,øBäèepina oiny §©¦¨
.ilka mirelad afd ilbx in z` xedhd ly milbx in elhiae lha

øîàc déì úòîL ïàîy xaqy eprnyy `ed in -àì Bðéîa ïéî ©¨§©¥§¨©¦§¦Ÿ
,ìéèa`ldäãeäé éaøepizpyna ok xn`y ,`ed(.gr lirl)ok m` , ¨¦©¦§¨

yly min zpizpy xaqe ,dcedi iax edf `ziixaa `nw `pzy gken
.mze` mihiltn milbx ind lr minrteäðéîøeepipyy dnn dywe - §¦§

`ziixaa(e"d c"t zexdh `ztqez),,äcð BúàååhL ïzLtdiehd jxevle ¦§¨¤§¨£¦¨
,ozytd yai xak m` ,`nh `edy dit wexa ozytd z` dglgl

dBèéñî[efifnd-],øBäè,gl `edyk wx `nhn wexd ikäéä íàå §¦¨§¦¨¨
oiicr ozytdçìd ,wexdnéaø .äét ä÷Lî íeMî àîè Bèéñî ©§¦¨¥¦©§¥¦¨©¦

óà ,øîBà äãeäé,ozytd yaiy xg`lBáèBøä[eglglnd-],íéîa §¨¥©¨§§©¦
,gl zeidl wexd xfg df ici lryàîèehiqnd.äét ä÷Lî íeMî ¨¥¦©§¥¦¨

,dcedi iax ixacn rnyneàáeè eléôàådaxd eaihxi m` elit` - ©£¦¨
afd ilbx iny lirl eixac z` xzeq df ok m` .`nh ,minrt
zvxzn .mina shyiy minrt ylya epnn mi`vei ,oqxga mirelad

:`xnbdéðàL ,àtt áø øîà[dpey-]÷Bøepi`y ,mixac x`yn ¨©©¨¨¨¦
oeik ,zeax zevigxa elit` ozytdn `veiøéø÷clglgn `ed - §¨¦

oqxgdn mihltp milbx in la` ,dwfga ea fg`pe ozytd jeza
.zevigx ylya
:dpyna epipy.änàì CôMé ïéìeñtä íãa áøòúðdpyna x`ean ¦§¨¥§©©§¦¦¨¥¨©¨

e` mileqt mca axrzpy oaxw mca xfril` iaxe `nw `pz ewlgpy
mcd m` elit`e ewxefln leqty xaq `nw `pz ,zivnzd mca
dna zx`an `xnbd .xiykn xfril` iax eli`e ,aexd `ed xykd

.xfril` iaxe `nw `pz ewlgp
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyn .ewlgp dna -øîà §©¨¦§§¦¨©

éâìôéî à÷ Lc÷na äøéæb ïéøæBâa ,ãéáæ áøminkgl yi m` ewlgp - ©§¦§§¦§¥¨©¦§¨¨¦§§¦
`ly ick ,miycwl cqtd didi dci lry s`e ycwna dxifb xefbl
ik xefbl oi`y e` ,mixg` mipte`a oick `ly zeyrle zerhl e`eai

.miycw cqtdl yeygl yiøîc`nw `pz -,ïéøæBb øáñxfb okle §©¨©§¦
s` zivnz mc e` mileqt mca oaxw mc axrzpy ote`a wexfl xq`e
,lhazpyk s` zerha xiykdl e`eai `ly ick ,mda lhazp `lyk

.dxezd on leqt `ed f`yøîexfril` iax -,ïéøæBb àì øáñyi ik ©¨©Ÿ§¦
mc lr xfb `l okle ,dxifbd zngn elqtiy miycw cqtdl yeygl
,mda lhazd `ly onf lke ,zivnzd mcae mileqt mca axrzpy

.wxfdl xyk oiicr
:zwelgnd xe`iaa ztqep dhiyàîìò éleëc ,øîà àtt áø± ©¨¨¨©§¥¨§¨

lkd ixaclïéøæBbok`e ,miycw cqtdl miyyeg oi`e ycwna dxifb §¦
,lqtiy ea mixfeb lkd ixacle mileqt mca axrzpy mca ewlgp `l

àëäå,ewlgp ok dfay zivnz mca axrzpy mc iabl o`k ±íãa §¨¨§©
éâìôéî à÷ Lôpä íc ìò úBaøì éeöî úéöîzäm`d md miwelg - ©©§¦¨¦§©©©¤¤¨¦§§¦

.herind ytpd mce aexd zivnzd mc didiy xacd gikyøî`pz ± ©

`nwçéëL ,øáñytpd mcn xzei zivnzd mc didiy `ed ievn - ¨©§¦©
xiykdl e`eai df ote`ay yeygl yie ,elhai zivnzd mcy ick cr
`l ytpd mcyk s` elqetl minkg ea exfb okle ,oick `ly ewxefl

,lhaøîexfril` iax ±çéëL àì ,øáñepi`y xacle ,ievn df oi` - ©¨©Ÿ§¦©
mca axrzpa mpn` .minkg ea exfb `l okle yeygl jixv oi` ievn

.exfb ,oaxwd mc lr daxiy ievn `edy mileqt
:ciaf ax zhiy lr dywn `xnbdàîìLaxacd oaen -ìzrcáø ¦§¨¨§©

éðz÷c eðééä ,àtt,oeyl zelitka dpyna `pzd dpyy dn edfy - ¨¨©§§¨¨¥
CôMé úéöîzä íãa (Bà) änàì CôMé ïéìeñtä íãa áøòúð'¦§¨¥§©©§¦¦¨¥¨©¨§©©©§¦¦¨¥

,'änàìxfril` iax `tt ax zrcl ik ,cgi mdipy z` llk `le ¨©¨
ecal `pzd e`py okle ,ipyd oicd lr wx wlge oey`xd oica dcen
mb `ed 'xiykn xfril` iaxe' epipyy dny xeaql drhp `ly ick

.oey`xd oicd lrãéáæ áøì àlà,ycwna zexifb mixfeb m` ewlgpy ¤¨§©§¦
,dyw ,mileqt mca oaxwd mc axrzpyk mb zkiiy ef zwelgne

eäðéðúéìå eäðéáøòéìdide cgi mipicd ipy z` xagl `pzl did - ¦¨§¦§§¦§¦§
iaxe ,dn`l jtyi zivnzd mca e` mileqtd mca axrzp' ,zepyl el

:`xnbd dwiqn .'xiykn xfril`.àéL÷©§¨

äðùî

:eaxrzpy minc oic z` x`al dkiynn epizpyníczepaxw ©
íéîéîzaxrzpyíãazepaxw,ïéîeî éìòa`ed mininz mc m` s` §¦¦§©©£¥¦

`l` ,zaexrzd mc wxfi `l ,aexd,änàì CôMémiyyegy meyn ¦¨¥¨©¨
.minen ilra mc daxiyk s` ewxefl `eai `ny

:minen ilrae mininz mc zaexrz ly sqep ote`ñBkilra mc ly
axrzpy ,minenúBñBëaipy eaxrzp `ly ,xnelk ,mininz mc ly §

yi mdn efi`a rcei epi`e zeqekd eaxrzp `l` ,cg` qeka mincd
,minen ilra mcãçà ñBk áø÷ íà ,øîBà øæòéìà éaøodk m` - ©¦¡¦¤¤¥¦¨©¤¨

,mdn zg` qek wxf ,eaxrzpy rci `ly,úBñBkä ìk eáø÷éik ¦§§¨©
x`ye ,minen ilra mc ly qekd `id xak dwxfpy qekdy mixne`

.mininz mc md zeqekdeáø÷ eléôà ,íéøîBà íéîëçåzeqekd ©£¨¦§¦£¦¨§
,ïäî ãçàî õeç ,ïlek,wxfp xak minen ilra ly qekdy xazqny ¨¥¤¨¥¤

mewn lkn ,mininz ly `id epiptly qekde,änàì CôMémeyn ¦¨¥¨©¨
.minen ilra mc ly `id zx`ypd qekdy miyyegy

hegn dlrnl mipzipd minc zaexrz oic z` zx`an epizpyn
minc :`xwiqd hegn dhnl mipzipd minca ,`xwiqdähîì ïéðzépä©¦¨¦§©¨

,dnda zler oebk ,`xwiqd hegna eáøòúpLd mincäìòîì ïéðzép ¤¦§¨§§¦¨¦§©§¨
,dnda z`hg epiidc ,`xwiqd hegn,øîBà øæòéìà éaødligzïzé ©¦¡¦¤¤¥¦¥

rav`a mcdnäìòîì,z`hg zepzn mylúà éðà äàBøå §©§¨§¤£¦¤
ïìòîìî íéðBzçzäozpidl mzevny mipezgzd incl qgiizn ip` - ©©§¦¦§©§¨

,dlrnl epzip ef d`fda dzre ,dhnl,íéî íä eléàk`ledyr §¦¥©¦
,oiekzd `ly oeik ea dpiyyk xeqi`åjk xg`ïzéå øBæçéx`y z` §©£§¦¥

mcd,ähîìdlrzeozpidl mpicy mincd xear od ,ef dpizp el §©¨
.ceqil z`hgd mc ixiiy zkity xear ode ,dhnl,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

,änàì CôMéeli`k oezgzd mc z` oi`ex' mixne` oi`y mixaeq ik ¦¨¥¨©¨
zzl leki epi` ,mcd zpizp mewn z` zepyl xeq`y oeike ,'min `ed

.dlrnl zaexrzd z`
:carica xyk mcd minkgl s` eay ote` d`ian dpyndàì íàå§¦Ÿ

Cìîðmca bedpl cvik minkga uriizdl `a `l odkd m` - ¦§©
,zaexrzdïúðåoeilrdy micen minkg s` ,dlrnl eze`,øLk §¨©¨¥

mcd z` lqet epi` ,mipezgzd mc mewn iepiy ly xeqi`dy meyn
zkity xeare ,oezgzd mc xear dhnl ozie xefgi zrke ,wxfidln

.z`hgd mc ixiiy
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`oifgeקנב mipy` cenr t sc ± oey`x wxtzereay

.úçà äðúîá ïéðúéðä:zeqeka oia lelaa oia xyrn mca axrzpy xeka mc oebk

.úçà äðúîá åðúðéyiy dilr opiknqe dlia yi opixn`c `zyd jzrc `wlq `w

zne dfn dpzn ozi zeqeka m`e mdipyn ef dpzna:dfn dp.òáøà ïúîá òáøà ïúî
rax` ody zepzn izy oiperh mdipyy my` mca e` minly mca dler mc enk

:mipezgz mdipye.úçà ïúîá òáøà ïúî
:mipezgz ody xekaa dler mc oebk'ø

.òáøà ïúîá åðúðé øîåà øæòéìàd`exe

xekad mcn zepzipd zexizid zepznd

:siqez la df oi`e min od eli`käðúîá
.úçàlkc `vi dler icie siqez la meyn

zg` dpzna opzpy oevigd gafn lr oipzipd

:xtik.êãéá äùòî úéùò àìådnec epi`e

`a xeqi`e dyer epi`e ayeil dyrn dyer

:eili`n'îâ.àëéøöå'x ediiexza ibeltl

mixai`a mixai` oinen ilraa opaxe xfril`

:zeqeka zeqeke.íéøáéàá ïðéòîùà éàã
meyn eaixwi xfril` 'x xn`w `idda

:xykda ezxtk ciarzi`cúåñåë éáâ ìáà
úåñåëá:`l `ni` lewlwa xwirc ..úéçåìö

min dkezl ltpy oiycwend z`hg in ly

:`edy lk `nlrcéúù äæé øîåà øæòéìà 'ø
.úåàæämizy dfi `nhd lr odn zefdl `ad

:xdhe.äìéá ùé éøáñ ïðáø àîìùáopzck

`nl` xyk ozpe jlnp `l m` oizipzna

gla axrznd gl xn`e dlia` opiknq

[`di] `ly dfn dtih jl oi`e eleka axrzn

yie dlia yic idp inp `kde zvw exiagn da

:mixiykd mind on d`fd lkaäàæä éøáñ÷
.øåòéù äëéøöda yi ixdy xeriy o`k oi`e

`w ze`fd izy dfnc meyn i`e zlqetd on

dipyd ze`lnl eze` oitxhvn oi` ixaq

:dpey`xa xqgd xeriy.øæòéìà 'ø àìà
:xykn izxzae dil `ibq `l `cgacéàî

.äìéá ïéà øáñ÷ éà øáñ÷jk lr oikneq oi`

izy dfn ik dileka lilain `lc oipnifc

:'ek ze`fd.äìéá ùé øáñ÷ àìàxyti` i`

:opiknqe lelai `lyäéì àìîã øîéé éî
.àøåòéùoi`e oiae`yd on odizy aex `ny

:dxiyk d`fd ick odizyaùé÷ì ùéø øîà
.äìéá ùé øáñ÷ íìåòìdil opirnyck

d`fdc meyn izxz irac i`de oizipzna

in `iywce ze`fdl sxhvne xeriy dkixv

:`xeriy `lnc xniiïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä
.úçàá úçà åáøòúðùefn d`fd xeriy

dfn ik jklid eaxrzpe efn d`fd xeriye

ixdy `xeriy dil iln jgxk lr ze`fd izy

zg` d`fd ick `l` o`k oileqtd on eid `l

hwp `wec e`l zg`a zg`e mizy dfd `ede

xykc oky lk daxd mixiykd on eid m`c

xninl diwgec i`n xeriy dkixv d`fd xn`c oeikc yiwl yixca qxb dlia yie dl hwp oileqt meyn `l` lqtinl iziz `kidn oixiykc `piitehc ze`fd izy dfn ik

:onwlck `wigc iiepiya 'ipzn inwe`le dlr 'ipzn iieyw`l dlia oi` xfril` 'xlc.øåòéù äëéøö äðéà äàæäå äìéá ùé íìåòì øîà àáøiielnl e`l xn`wc ze`fd izye

:oileqt mina einin zeaxdl ef dlitpa xkzyi `ly yxzyp `lc `ed `qpw `l` `xeriy.'åë øîà éùà áøax opiqxb ikdc ipira d`xpe mixtqa zyaeyn efd `qxibd

ded `cga dlia yi l"q ded i` jklid dil zil `qpw edine `axk xeriy dkixv oi` d`fd iy` axl dil `xiaqe ze`fd izy dfi dlia oi`e opz `edy lk min xn` iy`

oixiykd on ediipin `cga `kilc xyt` i` izxz icn ik la` melk oixiykd on o`k oi` `ny `cg icn i` jklid dlia oi` xaqwc meyn xfril` 'xl ze`fd izye dil ibq

la ipyn `lc `nrh epiide `edy lk `l` oileqtd on o`k oi` `dc (melk)xeriy dkixv d`fd oi` edi`e d`fdl xeriy yi rnyn ied ok m`c zg`a zg` eaxrzpc `pyi

dil aizen onwle c`n zephw od elit`e oileqtd on elld ze`fd lk ediy xyt` i`e o`kn dzegt ze`fda jl oi`c `edy lk ipzwc 'ipznc `pyil wc ikdl dil `xiaq

:'ipznn.øæòéìà éáø éøáãì:ze`fd izya xiykncàåäù ìë äàæä.úøäèîlk d`fdc dil `xiaq `nl` oileqtd on da `di `ly dxexa d`fd odn zg` oi` `nyc

:xeriy dkixv oi` d`fde zxdhn `edy.ìåñô äöçîå øùë äöçî äàæäåda yi elit` `l` leqt zaexrz dnr didi `l edine dxiykc `id `edy lk d`fd `niz `le

:yiwl yixl `iywe dkixv oi` ipzw `dc xeriykl etxvl `ed sexiv meyn e`l izxz irac xfril` 'xc `nrh `nl` xykn leqt zaexrz
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àîìùádkixv d`fdc oileqt n"n dlia yi edl `xiaq elit` 'it .dlia yi ixaqw opax

dkixv d`fd oi`e dlia oi` xninl n"d p"de ze`fdl oitxhvn oi`e xeriy

dlia yi ixaq opaxc yxit qxhpewae z`hg in xeriyk zigelva min eltpy oebke xeriy

axrzn gla axrznd gl opixn`e dlia` opiknq `nl` xyk ozpe jlnp m` 'ipzn opzck

exiagn [da] `di `ly dfn dtih jl oi`e oleka

xfril` iaxl dil `wtqn i`n ok m` dywe zvw

`dc dlia yic oizipznn wecip inp 'icicl

`kil oizipznn oigxk lr `l` dligzkl xykn

iax xykn `aex mipeilra `nlicc wcinl

mipezgz xeriyk dlrnl ozpy oebke xfril`

nck cereozpe jlnp `l m` inp opaxl onwl iwe

yi giken onwl edin mipeilrd minc epiid xyk

:el elr mipezgzde ipzwcn dlia

øîàd`fde dlia yi xaqw mlerl yiwl yix

'it .ze`fdl oitxhvne xeriy dkixv

xn`c oeikc yiwl yixa opiqxb dlia yi 'hpewa

iaxlc xninl diwgec i`n xeriy dkixv d`fd

inwe`le oizipzn iieyw`l dlia oi` xfril`

wcwcl yi cere onwlck iwigc iiepiya oizipzn

'it` xeriy dkixv xninl dil dnl dlia oi` i`

:inp xeriy dkixv oi`

ïåâëmiig x"d dywd .zg`a zg` axrzpy

(.h sc) [`"t] dcpae (.ci sc) `neiac

n"d xeriy dkixv d`fd oi` c"nl 'it` xn`

k"`e xeriy dkixv `pna la` `xabc `ab`

`kil dpey`x d`fd dfde zg`a zg` ozpyk

d`fd zligzac oeik uxize `pna xeriy dipya

`xeriy `ki` ezxdh zligz `idy dpey`x

ztxhvn dpey`x d`fdy melk jka oi` `pna

zlihp iab opixn` `peeb i`d ike dipy d`fdl

mipy oilhep ziriaxnc (.fw sc oileg) mici

zg`c l"i cere lhep cg` oi` ziriax ivgae

on did m`c qxhpewa 'itck `wec e`l zg`a

izy dfn ikc xykc oky lk daxd oixiykd

lqtinl iziz `kidn oixiykc `piitehc ze`fd

:dl hwp oileqt meyn `l`áølk xn` iy`

dkixv oi` d`fd xaqe dlia oi`e .opz `edy

la` od oileqtd on `nlic `cg aidi i`e xeriy

oixiykd on `kilc xyt` i` izxz aidi ik

d`fd xeriy `kilc `edy lk `nlc dywe

dlia yi xaqe ztxhvne xeriy dkixv d`fde

xeriy `ki` jgxk lr ze`fd izy oia `zydc

zeidl lkei j`id inp eixaclc oixiykd on d`fd

:j"exa .mizyl edy lkd welgl elkei `ly
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,úçà äðzîa ïéðzépa eáøòúpL ,úçà äðzîa ïéðzépä©¦¨¦§©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦§©¨¨©©
eðúpé ,òaøà ïzîa òaøà ïzî .(ïäî) úçà äðzîa eðúpé¦¨§§©¨¨©©¥¤©©©§©§©©©§©¦¨§
,øîBà øæòéìà éaø ,úçà äðzîa òaøà ïzî .òaøà ïzîa§©©©§©©©©§©§©¨¨©©©¦¡¦¤¤¥
.úçà äðzîa eðúpé ,øîBà òLBäé éaø .òaøà ïzîa eðúpé¦¨§§©©©§©©¦§ª©¥¦¨§§©¨¨©©

à éaø Bì øîàøîà .òøâz ìa ìò øáBò àeä éøä ,øæòéì ¨©©¦¡¦¤¤£¥¥©©¦§©¨©
éñBz ìa ìò øáBò àeä éøä ,òLBäé éaø Bìéaø Bì øîà .ó ©¦§ª©£¥¥©©¦¨©©¦

éñBz ìa øîàð àì ,øæòéìàøîà .Bîöòa àeäLk àlà ó ¡¦¤¤Ÿ¤¡©©¦¤¨§¤§©§¨©
.Bîöòa àeäLk àlà òøâz ìa øîàð àì ,òLBäé éaø Bì©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§
éñBz ìa ìò zøáò ,zúpLk ,òLBäé éaø øîà ãBòå,ó §¨©©¦§ª©§¤¨©¨¨©§¨©©¦

,òøâz ìa ìò zøáò ,zúð àlLk .Eãéa äNòî úéNòå§¨¦¨©£¤§¨¤§¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©¦§©
:Eãéa äNòî úéNò àìåàøîâàì ,øæòìà éaø øîà §Ÿ¨¦¨©£¤§¨¤¨©©¦¤§¨¨Ÿ

,ãçà ãçà ìáà .íéðL íéðL àlà øæòéìà éaø øéLëä¦§¦©¦¡¦¤¤¤¨§©¦§©¦£¨¤¨¤¨
ïlek eáø÷ eléôà ,íéøîBà íéîëçå' ,éîéc áø áéúî .àìŸ¥¦©¦¦©£¨¦§¦£¦¨§¨
éaøì á÷òé éaø déì øîà .'änàì CôMé ,ïäî ãçàî õeç¥¤¨¥¤¦¨¥¨©¨¨©¥©¦©£Ÿ§©¦
.ãçà âeæ ,ãçà éàî ,Cì àøañà ,àôéìçz øa äéîøé¦§§¨©©£¦¨©§§¨¨©¤¨¤¨
,øæòéìà éaø øîà÷ àäa ,àäa øîzéà éàc ,àëéøöe§¦¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦¡¦¤¤
eäì éãBî àîéà ,àäa ìáà .Búøtk déa ãéáòúéàc íeMî¦§¦§£¦¥©¨¨£¨§¨¥¨¥§
,àäa ìáà .ïðaø éøîà÷ àäa ,àäa øîzéà éàå .ïðaøì§©¨¨§¦¦§©§¨§¨¨¨§¦©¨¨£¨§¨
úéçBìö ,íúä ïðz .àëéøö ,øæòéìà éaøì eãBî àîéà¥¨§©¦¡¦¤¤§¦¨§©¨¨§¦
ézL äfé ,øîBà øæòéìà éaø ,eäL ìk íéî dëBúì eìôpL¤¨§§¨©¦¨¤©¦¡¦¤¤¥©¤§¥
,äìéa Lé éøáñ ,ïðaø àîìLa .ïéìñBt íéîëçå .úBàfä©¨©£¨¦§¦¦§¨¨©¨¨¨§¦¥¦¨
éaø àlà .úBàfäì ïéôøèöî ïéàå ,øeòéL äëéøö äàfäå§©¨¨§¦¨¦§¥¦§¨§¦§©¨¤¨©¦
ézL äfî ék ,äìéa ïéà øáñ÷ éà .øáñ÷ éàî ,øæòéìà¡¦¤¤©¨¨©¦¨¨©¥¦¨¦©¤§¥
à÷ ,àlà .éfî à÷ àiî eäééåøz ,àîìéc .éåä éàî ,úBàfä©¨©¨¥¦§¨©§©§©¨¨©¥¤¨¨
änì ,øeòéL äëéøö äàfä ïéà ,øáñ÷ éà .äìéa Lé øáñ̈©¥¦¨¦¨¨©¥©¨¨§¦¨¦¨¨
éàå .øeòéL äëéøö äàfä øáñ÷ ,àlà .úBàfä ézL éì¦§¥©¨¤¨¨¨©©¨¨§¦¨¦§¦
éàî ,úBàfä ézL äfî ék ,úBàfäì ïéôøèöî ïéà ,øáñ÷̈¨©¥¦§¨§¦§©¨¦©¤§¥©¨©
déì àìîc øîéé éî ,úBàfäì ïéôøèöî énð éàå .éåä̈¥§¦©¦¦§¨§¦§©¨¦¥©§¨¥¥
äëéøö äàæäå ,äìéa Lé íìBòì ,Lé÷ì Léø øîà .àøeòéL¦¨¨©¥¨¦§¨¥¦¨§©¨¨§¦¨
.úçàa úçà eáøòúpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäå .øeòéL¦§¨¨§©¨§¦©§¤¦§¨§©©§©©
.øeòéL äëéøö ïéà äàfäå ,äìéa Lé íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨¥¦¨§©¨¨¥§¦¨¦
éMà áø .déì LøzLî àìc éëéä ék ,ïðaø eñð÷c àñð÷e§¨¨§¨§©¨¨¦¥¦§Ÿ¦§¨¥¥©©¦

,øæòéìà éaø éøáãì ,øîBà éaø ,éáéúéî .úBàfä ézL äfé ,äìéa ïéà[å ,ïðz eäL ìk íéî] ,øîà̈©©¦¨¤§©§¥¦¨©¤§¥©¨¥¦¥©¦¥§¦§¥©¦¡¦¤¤
.ìeñt äöçîe øLk äöçî ,äàfä .øeòéL äëéøö ïéà äàfä ,úøäèî àeäL ìk äàfä©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥§¦¨¦©¨¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migaf(ycew zay meil)

zepznd xtqna miwelgd minc zaexrz oic z` zx`an dpynd
minc :mdn zepzipyïéðzépa eáøòúpL ,úçà äðzîa ïéðzépä©¦¨¦§©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦

,úçà äðzîaxeka mca e` xyrn mca axrzpy ,xeka mc oebk §©¨¨©©
,zeqekd eaxrzp ode ,mincd eaxrzp od ,xg`úçà äðzîa eðúpé¦¨§§©¨¨©©

,(ïäî)ipyn yi ozepy dtih lkae ahid ellap mincdy iptn ¥¤
.zg` dpzn qek lkn wxef ,zeqekd eaxrzpa oke ,mincd

a mipzipd :sqep oic,òaøà ïzîmipzipa eaxrzpy,òaøà ïzîaoebk ©©©§©§©©©§©
,minly mca dler mc.òaøà ïzîa eðúpé¦¨§§©©©§©
a mipzipd :sqep oic,òaøà ïzîmipzipa eaxrzpy ,dler oebk ©©©§©

,úçà äðzîa,xeka oebk,òaøà ïzîa eðúpé ,øîBà øæòéìà éaø §©¨¨©©©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©
eli`k zexzeind zepznd ylya zg` dpzna mipzipd z` mi`exe

.'siqez la' lr xaer epi` jkle ,min mdòLBäé éaøe wleg,øîBà ©¦§ª©¥
,úçà äðzîa eðúpécaricay meyn ,rax` ozna ozipd mb xykeie ¦¨§§©¨¨©©

mixne` oi`y xaeqy meyn ,rax` ozna epzpi `le ,zg` dpzna ic
la lr xeari ok m`e ,min md eli`k zg` dpzna mipzipd z` mi`ex

.siqez
:dfa ryedi iaxl xfril` iax oia didy ozne `ynéaø Bì øîà̈©©¦

øæòéìà,jzhiyl ,ryedi iaxléøäozna mipzipd mcn zg` ozepyk ¡¦¤¤£¥
,rax`òøâz ìa ìò øáBò àeä.,òLBäé éaø déì øîà,jzhiyle ¥©©¦§©¨©¥©¦§ª©
éøä,zg` dpzna mipzipd mcn rax` ozepykìa ìò øáBò àeä £¥¥©©
éñBzéñBz ìa øîàð àì ,øæòéìà éaø Bì øîà .óàeäLk àlà ó- ¦¨©©¦¡¦¤¤Ÿ¤¡©©¦¤¨§¤

`ed ,zg` dpzna ozipd mcdBîöòala` ,rax` ozna epzepe §©§
.xaer epi` ,ea axernd xg` mc iptn rax` ozna epzepykBì øîà̈©

,òLBäé éaøs`,Bîöòa àeäLk àlà òøâz ìa øîàð àìla` ©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§
.xaer epi` ,ea axernd xg` mc iptn ,zg` dpzna epzepyk

:ezhiy z` x`al jiynn ryedi iax,òLBäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§ª©
zúpLk,zg`a ozipdn rax`éñBz ìa ìò zøáòå ,ómbúéNò §¤¨©¨¨©§¨©©¦§¨¦¨

Eãéa äNòîla` ,zexizi zepzn yly zpizpazúð àlLkozipdn ©£¤§¨¤§¤Ÿ¨©¨
ok` ,zg` dpzn `l` rax`aå ,òøâz ìa ìò zøáòmle`úéNò àì ¨©§¨©©¦§©§Ÿ¨¦¨

.Eãéa äNòî©£¤§¨¤

àøîâ

mc ly zeqek mr men lra mc ly qek eaxrzp ,epizpyna epipy
mb wexfl ozip zeqekdn zg` dwxfp m` ,xne` xfril` iax ,mininz
,zg`n ueg zeqekd lk ewxfp m` elit` ,mixne` minkge ,x`yd z`
iax xiykd ote` dfi`a x`an xfrl` iax .wxfiz `l zxzepd

:xfril`àlà øæòéìà éaø øéLëä àì ,øæòìà éaø øîàwxefyk ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦¡¦¤¤¤¨
zeqekd x`y z`,íéðL íéðLqek dpizp lka yi i`ce df ote`ay §©¦§©¦

,dxiyk zg`ìáàmwxeflàì ,ãçà ãçà.xiykd £¨¤¨¤¨Ÿ
:xfrl` iax ixac lr dywn inic ax,éîéc áø áéúîepipy ¥¦©¦¦

epizpynaïäî ãçàî õeç ïlek eáø÷ eléôà íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦£¦¨§¨¥¤¨¥¤
,'änàì CôMéote`a ,exq`y opax ixac epyp recn ,xfrl` iaxle ¦¨¥¨©¨

xy`ky dcen xfril` iax mb eixacl ixd ,zg` qek wx dxzepy
.dn`l jtyiz ,zg` qek wx dxzep

:`xnbd zvxzn,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨
Cì àøañà,jl uxz` -ãçà âeæ ,ãçà éàîminkg exn`y dn s` ± ©§§¨¨©¤¨¤¨

cg` bef x`yp m` elit`y xnelk ,cg` befn ueg epiid ,'cg`n ueg'
ktyi ,zeqek ly.dn`l e

iaxe minkg zwelgn z` dpynd dltk recn zx`an `xnbd
mixai`a od xfril`(:fr lirl):mca ode ,àëéøöedkxved dpynd - §¦¨

,zwelgnd z` letklàäa øîzéà éàcwx zipyp dzid m`y - §¦¦§©§¨
`weecy mixeaq epiid ,mixai`aàäamixai`a -øæòéìà éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¡¦¤¤

,x`yd z` aixwdl ozipyBúøtk déa ãéáòúéàc íeMîoeik ± ¦§¦§£¦¥©¨¨
zaxwda wcwcp `l okl ,ezkldk wxfp dxtkd xwir `edy mcdy

,xyadàäa ìáà,mca -ïðaøì eäì éãBî àîéàmixne` epiid - £¨§¨¥¨¥§§©¨¨
z` aixwdl `ly ,x`yd z` ewxfi `ly opaxl dcen xfril` iaxy

.leqt wtqa dxtkd xwiràäa øîzéà éàåmixeaq epiid ,mca wx ± §¦¦§©§¨
yàäamca `weec ±ïðaø éøîà÷,x`yd z` wexfl oi`yàäa ìáà §¨¨¨§¦©¨¨£¨§¨

,dxtkd xwir mpi`y mixai`a -,øæòéìà éaøì eãBî àîéàmilezy ¥¨§©¦¡¦¤¤
dwiqn .mininz ixai` md mixai`d x`ye ,axwed xak men lrady

:`xnbdàëéøö.mzwelgn z` letkl dpynd dkixv okl - §¦¨
in ly zigelva min ztih daxrzp oica dpyn d`ian `xnbd

z`hge` dlia yi xaeq m` da d`aedy xfril` iax zhiya dpce
oldle ,dlia oi`(a"r):epizpynn di`x `xnbd d`ianíúä ïðz± §©¨¨

dxt zkqna epipy(`"n h"t),úéçBìö,z`hg in lydëBúì eìôpL §¦¤¨§§¨
eäL ìk íéîlr dfi cvik ,z`hg in mpi`y min ly zhren zenk ± ©¦¨¤

,oick exdhie `nhdíéîëçå .úBàfä ézL äfé ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©¤§¥©¨©£¨¦
ïéìñBt.zigelvay z`hgd in lk z` §¦

:minkge xfril` iax zxaq z` zxxan `xnbdéøáñ ïðaø àîìLa¦§¨¨©¨¨¨§¦
mixaeqy s` ik ,mind lk z` elqty opax zhiy zpaen -äìéa Lé¥¦¨

dtih lkae ,ahid ellapy dlez ip` eaxrzpy migl mixac ipy lk -
d`fd lka ixdy ,mind z` xiykdl mdl did df itly ,mdipyn yi

zeid ,elqt mewn lkn ,z`hg in mb eidiåy mixaeqäëéøö äàfä §©¨¨§¦¨
øeòéLoi` miaxern mdyke ,d`fdd ztih zenkl xeriy yi ± ¦

,leqtdn mb da yi ik ,xeriyk d`fdaåmbúBàfäì ïéôøèöî ïéà- §¥¦§¨§¦§©¨
izy dfiy lirei `l okle ,ze`fd izyn xeriyd z` mitxvn oi`

.ze`fd
øæòéìà éaø àlà,ze`fd izya xdhnyïéà øáñ÷ éà ,øáñ÷ éàî ¤¨©¦¡¦¤¤©¨¨©¦¨¨©¥

äìéa,z`hg indn mb yi dtih lkay ze`ce oi` -ék[xy`k-]äfî ¦¨¦©¤
éåä éàî úBàfä ézL,dfa zlrezd dn ±à÷ àiî eäééåøz àîìéc §¥©¨©¨¥¦§¨©§©§©¨¨

éfî.eltpy mindn md ze`fdd izy `ny ± ©¥
àlày xnel jixv,äìéa Lé øáñ à÷indn yi d`fd lkay i`cee ¤¨¨¨©¥¦¨

ik ,ezhiy z` xxal jixv oiicr j` .z`hgäàfä ïéà øáñ÷ éà¦¨¨©¥©¨¨
,øeòéL äëéøö,edyna ice,úBàfä ézL éì änìi`ce zg`a mb ixd §¦¨¦¨¨¦§¥©¨

,z`hg indn edyn axern,øeòéL äëéøö äàfä øáñ÷ àlà¤¨¨¨©©¨¨§¦¨¦
dfa mb j` .d`fd xeriy mdipyn sxhviy ick ze`fd izy jixvde

,ezhiy z` xxal jixvúBàfäì ïéôøèöî ïéà øáñ÷ éàåoi` ± §¦¨¨©¥¦§¨§¦§©¨
,ze`fd izyn xeriyd z` mitxvn,éåä éàî úBàfä ézL äfî ék¦©¤§¥©¨©¨¥

énð éàåy xaeqy xn`z elit`e ±àìîc øîéé éî ,úBàfäì ïéôøèöî §¦©¦¦§¨§¦§©¨¦¥©§¨¥
àøeòéL déìxeriy yi cgi ze`fdd izyay ze`cea rcp okidn - ¥¦¨

z`hg inae ,eltpy mindn md ze`fdd izy ly maexy okzi ,d`fd
d`fda xiykdl e` el dide ,d`fd xeriy ick oi` mda miaxerny

.ze`fd izya elit` leqtl e` ,zg`
:oey`x xe`ia .xfril` iax zhiya mixe`ia dyly d`ian `xnbd

íìBòì ,Lé÷ì Léø øîàxaeq xfril` iaxy yxtl ozip zn`a -Lé ¨©¥¨¦§¨¥
äìéa,øeòéL äëéøö äàæäå ,,ze`fd izyn mitxvny xaeq mbe ¦¨§©¨¨§¦¨¦

xnii in' lirl xfril` iaxl dywedy dne ,mizy jixvd jk meyne
oda yiy ze`ce oi` ze`fd izya mby xnelk ,'`xeriy dil `lnc

,jk uxezn ,d`fd xeriyeáøòúpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©¨§¦©§¤¦§¨§
d`fd xeriyúçà,d`fdl mileqtd mindnad`fd xeriyúçà ©©§©©

d`fd xeriy yi i`ce ze`fd izy dfiyk df oebkae ,z`hg indn
xeriyk wx `ed mileqtd mind xeriy ixdy ,z`hg in ly zg`
lk z` epiidc ,ze`fd izy `nhd lr dfiy xn` okl .zg` d`fd
xeriy cgi ze`fdd izyn mitxvne ,zigelva zrk mi`vnpd mind

.d`fd
:ipy xe`iaíìBòì ,øîà àáøxfril` iax xaeqäàfäå ,äìéa Lé ¨¨¨©§¨¥¦¨§©¨¨

,øeòéL äëéøö ïéàyi i`cea ixdy ,xdhdl el did zg` d`fdae ¥§¦¨¦
,z`hg in edy lk daïðaø eñð÷c àñð÷åizy zefdl edekixvde §§¨¨§¨§©¨¨

,ze`fddéì LøzLî àìc éëéä ék,zaexrzdn giexi `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¦§¨¥¥
.z`hg in xzei dci lr el eidiyk

:iyily xe`ia,øîà éMà áø'xeriy dkixv oi` d`fd' xfril` iaxl ©©¦¨©
,qpw meyn md ze`fd izyy xn`y dna eilr wleg j` ,`axke

,jk dpynd z` wiicneïðz eäL ìk íéî]dpyna oecipy ote`d - ©¦¨¤§©
`l ,jkn xzei eltpa j` ,'edy lk min dkezl eltpy' `weec `ed

,ze`fd izy elireiå,äìéa ïéà[dleky okzi zg` d`fda ok m`e §¥¦¨
okl ,mileqt min,úBàfä ézL äfé,z`hg in eize`fda yi i`cee ©¤§¥©¨
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 המשך בעמוק דנה



קנג oifge` mipy` cenr t sc ± oey`x wxtzereay

.úçà äðúîá ïéðúéðä:zeqeka oia lelaa oia xyrn mca axrzpy xeka mc oebk

.úçà äðúîá åðúðéyiy dilr opiknqe dlia yi opixn`c `zyd jzrc `wlq `w

zne dfn dpzn ozi zeqeka m`e mdipyn ef dpzna:dfn dp.òáøà ïúîá òáøà ïúî
rax` ody zepzn izy oiperh mdipyy my` mca e` minly mca dler mc enk

:mipezgz mdipye.úçà ïúîá òáøà ïúî
:mipezgz ody xekaa dler mc oebk'ø

.òáøà ïúîá åðúðé øîåà øæòéìàd`exe

xekad mcn zepzipd zexizid zepznd

:siqez la df oi`e min od eli`käðúîá
.úçàlkc `vi dler icie siqez la meyn

zg` dpzna opzpy oevigd gafn lr oipzipd

:xtik.êãéá äùòî úéùò àìådnec epi`e

`a xeqi`e dyer epi`e ayeil dyrn dyer

:eili`n'îâ.àëéøöå'x ediiexza ibeltl

mixai`a mixai` oinen ilraa opaxe xfril`

:zeqeka zeqeke.íéøáéàá ïðéòîùà éàã
meyn eaixwi xfril` 'x xn`w `idda

:xykda ezxtk ciarzi`cúåñåë éáâ ìáà
úåñåëá:`l `ni` lewlwa xwirc ..úéçåìö

min dkezl ltpy oiycwend z`hg in ly

:`edy lk `nlrcéúù äæé øîåà øæòéìà 'ø
.úåàæämizy dfi `nhd lr odn zefdl `ad

:xdhe.äìéá ùé éøáñ ïðáø àîìùáopzck

`nl` xyk ozpe jlnp `l m` oizipzna

gla axrznd gl xn`e dlia` opiknq

[`di] `ly dfn dtih jl oi`e eleka axrzn

yie dlia yic idp inp `kde zvw exiagn da

:mixiykd mind on d`fd lkaäàæä éøáñ÷
.øåòéù äëéøöda yi ixdy xeriy o`k oi`e

`w ze`fd izy dfnc meyn i`e zlqetd on

dipyd ze`lnl eze` oitxhvn oi` ixaq

:dpey`xa xqgd xeriy.øæòéìà 'ø àìà
:xykn izxzae dil `ibq `l `cgacéàî

.äìéá ïéà øáñ÷ éà øáñ÷jk lr oikneq oi`

izy dfn ik dileka lilain `lc oipnifc

:'ek ze`fd.äìéá ùé øáñ÷ àìàxyti` i`

:opiknqe lelai `lyäéì àìîã øîéé éî
.àøåòéùoi`e oiae`yd on odizy aex `ny

:dxiyk d`fd ick odizyaùé÷ì ùéø øîà
.äìéá ùé øáñ÷ íìåòìdil opirnyck

d`fdc meyn izxz irac i`de oizipzna

in `iywce ze`fdl sxhvne xeriy dkixv

:`xeriy `lnc xniiïåâë ïðé÷ñò éàîá àëä
.úçàá úçà åáøòúðùefn d`fd xeriy

dfn ik jklid eaxrzpe efn d`fd xeriye

ixdy `xeriy dil iln jgxk lr ze`fd izy

zg` d`fd ick `l` o`k oileqtd on eid `l

hwp `wec e`l zg`a zg`e mizy dfd `ede

xykc oky lk daxd mixiykd on eid m`c

xninl diwgec i`n xeriy dkixv d`fd xn`c oeikc yiwl yixca qxb dlia yie dl hwp oileqt meyn `l` lqtinl iziz `kidn oixiykc `piitehc ze`fd izy dfn ik

:onwlck `wigc iiepiya 'ipzn inwe`le dlr 'ipzn iieyw`l dlia oi` xfril` 'xlc.øåòéù äëéøö äðéà äàæäå äìéá ùé íìåòì øîà àáøiielnl e`l xn`wc ze`fd izye

:oileqt mina einin zeaxdl ef dlitpa xkzyi `ly yxzyp `lc `ed `qpw `l` `xeriy.'åë øîà éùà áøax opiqxb ikdc ipira d`xpe mixtqa zyaeyn efd `qxibd

ded `cga dlia yi l"q ded i` jklid dil zil `qpw edine `axk xeriy dkixv oi` d`fd iy` axl dil `xiaqe ze`fd izy dfi dlia oi`e opz `edy lk min xn` iy`

oixiykd on ediipin `cga `kilc xyt` i` izxz icn ik la` melk oixiykd on o`k oi` `ny `cg icn i` jklid dlia oi` xaqwc meyn xfril` 'xl ze`fd izye dil ibq

la ipyn `lc `nrh epiide `edy lk `l` oileqtd on o`k oi` `dc (melk)xeriy dkixv d`fd oi` edi`e d`fdl xeriy yi rnyn ied ok m`c zg`a zg` eaxrzpc `pyi

dil aizen onwle c`n zephw od elit`e oileqtd on elld ze`fd lk ediy xyt` i`e o`kn dzegt ze`fda jl oi`c `edy lk ipzwc 'ipznc `pyil wc ikdl dil `xiaq

:'ipznn.øæòéìà éáø éøáãì:ze`fd izya xiykncàåäù ìë äàæä.úøäèîlk d`fdc dil `xiaq `nl` oileqtd on da `di `ly dxexa d`fd odn zg` oi` `nyc

:xeriy dkixv oi` d`fde zxdhn `edy.ìåñô äöçîå øùë äöçî äàæäåda yi elit` `l` leqt zaexrz dnr didi `l edine dxiykc `id `edy lk d`fd `niz `le

:yiwl yixl `iywe dkixv oi` ipzw `dc xeriykl etxvl `ed sexiv meyn e`l izxz irac xfril` 'xc `nrh `nl` xykn leqt zaexrz
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àîìùádkixv d`fdc oileqt n"n dlia yi edl `xiaq elit` 'it .dlia yi ixaqw opax

dkixv d`fd oi`e dlia oi` xninl n"d p"de ze`fdl oitxhvn oi`e xeriy

dlia yi ixaq opaxc yxit qxhpewae z`hg in xeriyk zigelva min eltpy oebke xeriy

axrzn gla axrznd gl opixn`e dlia` opiknq `nl` xyk ozpe jlnp m` 'ipzn opzck

exiagn [da] `di `ly dfn dtih jl oi`e oleka

xfril` iaxl dil `wtqn i`n ok m` dywe zvw

`dc dlia yic oizipznn wecip inp 'icicl

`kil oizipznn oigxk lr `l` dligzkl xykn

iax xykn `aex mipeilra `nlicc wcinl

mipezgz xeriyk dlrnl ozpy oebke xfril`

nck cereozpe jlnp `l m` inp opaxl onwl iwe

yi giken onwl edin mipeilrd minc epiid xyk

:el elr mipezgzde ipzwcn dlia

øîàd`fde dlia yi xaqw mlerl yiwl yix

'it .ze`fdl oitxhvne xeriy dkixv

xn`c oeikc yiwl yixa opiqxb dlia yi 'hpewa

iaxlc xninl diwgec i`n xeriy dkixv d`fd

inwe`le oizipzn iieyw`l dlia oi` xfril`

wcwcl yi cere onwlck iwigc iiepiya oizipzn

'it` xeriy dkixv xninl dil dnl dlia oi` i`

:inp xeriy dkixv oi`

ïåâëmiig x"d dywd .zg`a zg` axrzpy

(.h sc) [`"t] dcpae (.ci sc) `neiac

n"d xeriy dkixv d`fd oi` c"nl 'it` xn`

k"`e xeriy dkixv `pna la` `xabc `ab`

`kil dpey`x d`fd dfde zg`a zg` ozpyk

d`fd zligzac oeik uxize `pna xeriy dipya

`xeriy `ki` ezxdh zligz `idy dpey`x

ztxhvn dpey`x d`fdy melk jka oi` `pna

zlihp iab opixn` `peeb i`d ike dipy d`fdl

mipy oilhep ziriaxnc (.fw sc oileg) mici

zg`c l"i cere lhep cg` oi` ziriax ivgae

on did m`c qxhpewa 'itck `wec e`l zg`a

izy dfn ikc xykc oky lk daxd oixiykd

lqtinl iziz `kidn oixiykc `piitehc ze`fd

:dl hwp oileqt meyn `l`áølk xn` iy`

dkixv oi` d`fd xaqe dlia oi`e .opz `edy

la` od oileqtd on `nlic `cg aidi i`e xeriy

oixiykd on `kilc xyt` i` izxz aidi ik

d`fd xeriy `kilc `edy lk `nlc dywe

dlia yi xaqe ztxhvne xeriy dkixv d`fde

xeriy `ki` jgxk lr ze`fd izy oia `zydc

zeidl lkei j`id inp eixaclc oixiykd on d`fd

:j"exa .mizyl edy lkd welgl elkei `ly
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eðúpé ,òaøà ïzîa òaøà ïzî .(ïäî) úçà äðzîa eðúpé¦¨§§©¨¨©©¥¤©©©§©§©©©§©¦¨§
,øîBà øæòéìà éaø ,úçà äðzîa òaøà ïzî .òaøà ïzîa§©©©§©©©©§©§©¨¨©©©¦¡¦¤¤¥
.úçà äðzîa eðúpé ,øîBà òLBäé éaø .òaøà ïzîa eðúpé¦¨§§©©©§©©¦§ª©¥¦¨§§©¨¨©©

à éaø Bì øîàøîà .òøâz ìa ìò øáBò àeä éøä ,øæòéì ¨©©¦¡¦¤¤£¥¥©©¦§©¨©
éñBz ìa ìò øáBò àeä éøä ,òLBäé éaø Bìéaø Bì øîà .ó ©¦§ª©£¥¥©©¦¨©©¦

éñBz ìa øîàð àì ,øæòéìàøîà .Bîöòa àeäLk àlà ó ¡¦¤¤Ÿ¤¡©©¦¤¨§¤§©§¨©
.Bîöòa àeäLk àlà òøâz ìa øîàð àì ,òLBäé éaø Bì©¦§ª©Ÿ¤¡©©¦§©¤¨§¤§©§
éñBz ìa ìò zøáò ,zúpLk ,òLBäé éaø øîà ãBòå,ó §¨©©¦§ª©§¤¨©¨¨©§¨©©¦

,òøâz ìa ìò zøáò ,zúð àlLk .Eãéa äNòî úéNòå§¨¦¨©£¤§¨¤§¤Ÿ¨©¨¨©§¨©©¦§©
:Eãéa äNòî úéNò àìåàøîâàì ,øæòìà éaø øîà §Ÿ¨¦¨©£¤§¨¤¨©©¦¤§¨¨Ÿ

,ãçà ãçà ìáà .íéðL íéðL àlà øæòéìà éaø øéLëä¦§¦©¦¡¦¤¤¤¨§©¦§©¦£¨¤¨¤¨
ïlek eáø÷ eléôà ,íéøîBà íéîëçå' ,éîéc áø áéúî .àìŸ¥¦©¦¦©£¨¦§¦£¦¨§¨
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úéçBìö ,íúä ïðz .àëéøö ,øæòéìà éaøì eãBî àîéà¥¨§©¦¡¦¤¤§¦¨§©¨¨§¦
ézL äfé ,øîBà øæòéìà éaø ,eäL ìk íéî dëBúì eìôpL¤¨§§¨©¦¨¤©¦¡¦¤¤¥©¤§¥
,äìéa Lé éøáñ ,ïðaø àîìLa .ïéìñBt íéîëçå .úBàfä©¨©£¨¦§¦¦§¨¨©¨¨¨§¦¥¦¨
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à÷ ,àlà .éfî à÷ àiî eäééåøz ,àîìéc .éåä éàî ,úBàfä©¨©¨¥¦§¨©§©§©¨¨©¥¤¨¨
änì ,øeòéL äëéøö äàfä ïéà ,øáñ÷ éà .äìéa Lé øáñ̈©¥¦¨¦¨¨©¥©¨¨§¦¨¦¨¨
éàå .øeòéL äëéøö äàfä øáñ÷ ,àlà .úBàfä ézL éì¦§¥©¨¤¨¨¨©©¨¨§¦¨¦§¦
éàî ,úBàfä ézL äfî ék ,úBàfäì ïéôøèöî ïéà ,øáñ÷̈¨©¥¦§¨§¦§©¨¦©¤§¥©¨©
déì àìîc øîéé éî ,úBàfäì ïéôøèöî énð éàå .éåä̈¥§¦©¦¦§¨§¦§©¨¦¥©§¨¥¥
äëéøö äàæäå ,äìéa Lé íìBòì ,Lé÷ì Léø øîà .àøeòéL¦¨¨©¥¨¦§¨¥¦¨§©¨¨§¦¨
.úçàa úçà eáøòúpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäå .øeòéL¦§¨¨§©¨§¦©§¤¦§¨§©©§©©
.øeòéL äëéøö ïéà äàfäå ,äìéa Lé íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨¥¦¨§©¨¨¥§¦¨¦
éMà áø .déì LøzLî àìc éëéä ék ,ïðaø eñð÷c àñð÷e§¨¨§¨§©¨¨¦¥¦§Ÿ¦§¨¥¥©©¦

,øæòéìà éaø éøáãì ,øîBà éaø ,éáéúéî .úBàfä ézL äfé ,äìéa ïéà[å ,ïðz eäL ìk íéî] ,øîà̈©©¦¨¤§©§¥¦¨©¤§¥©¨¥¦¥©¦¥§¦§¥©¦¡¦¤¤
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xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migaf(ycew zay meil)

:iy` ax ly eyexit lr mb dywn `xnbdàéðz ãBòå`ziixaa §©§¨
,(àéãäá)mincäìòîì ïéðzépä,[dnda z`hg] `xwiqd hegn ©¦¨¦§©§¨

a eáøòúpLd mincähîì ïéðzép,[dnda zler] `xwiqd hegnéaø ¤¦§¨§§¦¨¦§©¨©¦
ïzé øîBà øæòéìàzaexrzd mc z` dligzíéðBzçzäå ,äìòîì ¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§©©§¦

Bì eìòoziyk ,mipezgzd minc zwixf xear s` dpizpd lireze - ¨
hegn dhnl `edy] ceqil miixiy zkity oick dhnl mcd x`y z`

:`xnbd dywn .[`xwiqdúøîà éàåxfril` iaxlyäìéa ïéà §¦¨§©¥¦¨
,iy` ax zhiykBì eìò éànàdlrnly dwixfd dzlr recn - ©©¨

yegl yi ixd ,z`hgd xearáéäé÷ àîìécmcn ozp `ny ± ¦§¨¨¨¦
dähîì íéðBéìò,enewna `lyåmcíéðBzçzäozip ecal,äìòîì ¤§¦§©¨§©©§¦§©§¨

yi xaeqy rnyn ,xfril` iax xiykdy oeike ,dxyked `l z`hgde
.dlia

,iy` axk dlia oi` xaeq xfril` iaxy yxtl ozip :`xnbd zvxzn
eïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k -àaeø àkéàc ïBâk ¨¨§©¨§¦©§§¦¨¨

íéðBéìò,mipeilrdn `ed zaexrza aexdy -äìòîì áéäé à÷å ¤§¦§¨¨¦§©§¨
ãBòå íéðBzçz øeòéLmc lk xeriyk dlrnl ozp odkde - ¦©§¦§

dwixfa did i`ce df ote`ae ,xzei hrne ,zaexrzay mipezgzd
mipezgzd mc lky dlzp m` elit`y ,mipeilrdn edyn dlrnl
.zaexrzay mipezgzd mc lkn xzei dwixfa yi ixd ,dlrnl wxfp

:`xnbd dywnàä[ixd-]éðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz',`ziixaa epipy ± ¨©§¦¨¨¨¥
ozp `ny ,[dlia oi`e] dlrnl mipezgzd lk xeriyk ozp ok` m`e

:`xnbd zvxzn .mipezgzd mc lk z` myìíéøéL íLzpeek ok` ± §¥¦©¦
iixiy zkityl wx dhnl dwixfd dzlry `id dfa `ziixad

.dlerd zepznl `le ,z`hgd
:ztqep `ziixan iy` axl dywn `xnbd,òîL àzmipeilr mc ¨§©

odkd m` ,mipezgz mca axrzpyïúðeze`,ähîìCìîð àìå`l - ¨©§©¨§Ÿ¦§©
,zaexrza zeyrl dn minkga uriizdøBæçé ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©£

ïzéåzrkäìòîì,z`hg mylBì eìò íéðBzçzäåezpizpe - §¦¥§©§¨§©©§¦¨
oi` xfril` iax xaeq m`e ,dlerd zwixfl el dzlr dhnl dligza
dlr dlrnl wxfyk `ny ,dlerde z`hgd z` xiykd recn ,dlia

.z`hg mc wx dhnle ,dler mc wx ecia
,iy` axk dlia oi` xaeq xfril` iaxy yxtl ozip :`xnbd zvxzn

eénð àëäyxtz ef `ziixa z` s` -áéäé à÷å ,íéðBéìò àaeøa ¨¨©¦§¨¤§¦§¨¨¦
,ãBòå íéðBzçz øeòéL äìòîìzegtd lkl dlrnl ozip df ote`ay §©§¨¦©§¦§

.dlia oi` m` s` mipeilrd mcn edyn
:`xnbd dywnéðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz' àäå`ny ixde ,`ziixaa §¨©§¦¨¨¨¥

dwixfd ok` :`xnbd zvxzn .dlrnl mipezgzd mc lk z` ozp
wx dzlr dhnlì.íéøéL íL §¥¦©¦

:ztqep `ziixan iy` axl dywn `xnbd,òîL àzmipezgz mc ¨§©
e mipeilra axrzpy,Cìîð àìå äìòîì ïðúðopax ,jlnp did m`y §¨¨§©§¨§Ÿ¦§©

zpizp mewna zepyl `l ick dn`l lkd z` jetyl el mixen eid
,mipezgzdelàå elà]opaxe xfril` iax ±ïzéå [øBæçiL ,íéãBî ¥¨¥¦¤©£§¦¥

mze`,ähîìmyl z`hgdn ,dhnl mdipyn zzl wewfy meyne §©¨
,dnc zpizp xwirl dlerdne ,miixiy,Bì eìò elàå elàåxnelk §¥¨¥¨

mc xwirl dhnl dpizpde ,z`hgd xwirl dlrnl dpizpd el elry
recn ,dlia oi` xfril` iaxl m`e .z`hgd mc ixiiyle dlerd
mcn wx dhnle ,dlerd mcn wx dlrnl ozp `ny ,mixyk mdipy

.z`hgd
e ,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxznénð àëä- ¨¨©¦

yxtz ef `ziixa z` s`eøeòéL äìòîì áéäé à÷å íéðBéìò àaeøa§¨¤§¦§¨¨¦§©§¨¦
,ãBòå íéðBzçzozp i`ce df ote`aym` s` ,mipeilrd mcn dlrnl ©§¦§

.dxyk z`hgd wx ok` xfril` iaxle dlia oi`
:`xnbd dywn[éðz÷ 'Bì eìò elàå elà' àäå],`ziixaa epipy ± §¨¥¨¥¨¨¨¥

micen mdipyy epiidc ,df lr mb xn`p 'micen el`e el`' dxe`kle
,dlia oi` xaeq xfril` iax m`e ,el elr dhnle dlrnl dpizpdy
.dlrnl ozip dlerd mc lk `ny ik ,dlerd z` xiykdl el did `l

,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxznéðz÷ éî± ¦¨¨¥
`tiqa dpyp m`díéãBî elàå elàixde ,el elr el`e el`yelà ¥¨¥¦¥

Bì eìò elàåmzqa,éðz÷ok` `l`ïàúà àôéñcnll d`a - ¨¥¨¨¨¥¥¨£¨
wx mixyk mdipyyìzhiy,äìéa Lé éøîàc ,ïðaøi`cea okle §©¨¨§¨§¦¥¦¨

,mdipy myl dwixfd dzlre ,dlerd mcn mb dhnl dwixfa axern
wx dhnl dwixfd lirez ok` ,dlia oi` xaeqy xfril` iaxl la`

.dlerl `le z`hgd ixiiy zkityl
:epizpynn iy` axl dywn `xnbd,òîL àzepizpyna epipylirl) ¨§©

(:hrminc ,ïéðzépä,úçà äðzîa ïéðzépa eáøòúpL ,úçà äðzîa ©¦¨¦§©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦§©¨¨©©
,xyrn mca axrzpy xeka mc oebkeðúpémiaxernd mincdäðzîa ¦¨§§©¨¨

,úçà:`xnbd dywn .mincd ipy xear ef dpizp dlrzeúøîà éàå ©©§¦¨§©
xfril` iaxlyéànà ,äìéa ïéà[recn±]úçà äðzîa eðúpélireie ¥¦¨©©¦¨§§©¨¨©©
,mincd ipyláéäé÷ àì éàäîe áéäé÷ éàäî àîìécdpizpa `ny - ¦§¨¥©¨¨¦¥©Ÿ¨¨¦

.llk ozp `l ipyd mcne ,cg` oaxw ly encn ecia dlr ef
epizpyn z`e ,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxzn

yxtpúçàa úçà eáøòúpL ïBâkdpzn xeriy axrzpy ote`a - §¤¦§¨§©©§©©
zrk yi ilkae ,xeka mc ly zg` dpzn xeriya ,xyrn mcn zg`
dne ,zewixf izya mze` wxef odkde cala zepzn izy ly xeriy
.oaxw lkl zg` dpzn epiid ,'zg` dpzna epzpi' dzpy dpyndy

mc ,dpyna epipy :epizpyna ipyd oicdn iy` axl dywn `xnbd
l wewfdòaøà ïzîaxrzpy ,[dler]al wewfd xg` mcòaøà ïzî ©©©§©§©©©§©

oi` xfril` iaxly yxity iy` axle ,rax` ozna epzpi ,[minly]
.mincd ipyn zepzn rax` ozp ok`y ze`cea rcp cvik ,dlia

:`xnbd zvxznénð àëäyxtz o`k s` ±eáøòúpLxeriyòaøà ¨¨©¦¤¦§¨§©§©
,dlerdn zepznaxeriyòaøàlr ozep odkde ,minlydn zepzn §©§©

`vnpy mcd lk z` miiqne rax` mdy zepzn izy miinrt gafnd
.qeka

axl dywn `xnbd,dpyna epipy :epizpyna `aend sqep oicn iy`
l wewfd mcòaøà ïzîaxrzpy ,[dler]al wewfd mcúçà äðzî ©©©§©§©¨¨©©

,[xeka],[òaøà ïzîa eðúpé ,øîBà øæòéìà éaø]iy` axl dywe ©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©
mcn ozpy ze`cea rcp cvik ,dlia oi` xfril` iaxly yxity
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migaf(ycew zay meil)

edy lka ic d`fdl s`e ,mileqtdn edy lk wx o`k yiy meyn
dleki dpi` ze`fddn zg` lke ,xeriy dkixv oi`y xaeq ixdy

.edy lk xeriyn dphw zeidl
:yiwl yix ly eyexit lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

(b"d h"t dxt `ztqez)lk ,z`hg in ly zigelvl eltpy mileqt min ,
.d`fdl mileqt zigelvay mindéaøe wlegéaø éøáãì ,øîBà ©¦¥§¦§¥©¦

øæòéìàdfn ,mileqt min mda eaxrzpy z`hg iny dpyna xaeqy ¡¦¤¤
,xdhpe ze`fd izy,úøäèî àeäL ìk äàfäeäëéøö ïéà äàfä ©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥§¦¨

.øeòéLy xaeq okeäàfäyäöçîdpnn,ìeñt äöçîe øLk,dxyk ¦©¨¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
yiwl yixl dywe .z`hg in dlekyk wx zxdhny mixne` oi`e

.'xeriy dkixv d`fd' xfril` iaxly xn`y
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 המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת דוקש עמ' א

oifge` mipya cenr t sc ± oey`x wxtzereay

.àéðú ãåòå`ed dlia oi`c meyn izxz irac `nrh xn`c iy` axl `zaeiz

`ziipzn izxz jpdn (opirny `nl`) dlia dil zi`c xfril` iaxl opirnyc

:`ed `qpw `nl` xykzin inp `cgac `axk xfril` 'xc `nrhcäìòîì ïéðúéðä
'åëmicwdl devnc z`hg xiykdl dlrnl ozi dler mca z`hg mc c"q `w .

lk wxta onwl xn`ck mipezgzl mipeilr

mipezgzd z` ip` d`exe (.ht sc) xiczd

:dn`l jtyi opaxle min od eli`k dlrnl

.åì åìò íéðåúçúäåmiixiy ozie xefgiyk

mc oznl s`e el elr miixiy myl dhnl

:dler.åì äúìò éàîà úàèç äìéá ïéà íàå
:mipezgz `l` dlrnl aidi `l `nlcàëä

.íéðåéìò àáåøã ïåâë ïðé÷ñò éàîáaidi `we

a yiy xeriy lk dlrnlcere mipezgzd on e

mipeilrd on dlrnl aidi `ed jytp dnnc

`lc meyn mipeilr `aexa dl iwen ikdle

ikda `l` el elr mipezgzde dil uxzn

:dizlinl dl wiqnckåì åìò íéðåúçú àäå
.éðú÷i`e dzlrc xn`w dlera s` c"qw

ikid cere mipezgzd xeriy dlrnl aidic

o`ka didy dn lk `nlic dler `xykzin

ipyne :dlrnl ozp dlerd mcnéàîã
.íééøéù íùì øîà÷ã åì åìò íéðåúçú
oeike ceqil jtyil oikixvd xn`w z`hgc

xeriyk dlrnl ozp ik mipeilr `aexc

dlrnl z`hgd mcn `ki`c cere mipezgz

mipeilrd on dlrnl ozipd lk 'it` dhnle

e`l i` la` dhnl dipin dil yt izk` `ed

xeriy dlrnl aidic oeik mipeilr `aex

`l ez z`hgd xiykdl ick cere mipezgz

miixiyl elit` el elr mipezgzd dil uxzn

oi`e ozip dlrnl mipeilrd mc lk `nlicc

mipezgzd mc lk `ny e` miixiy o`k

:melk dhnl dler lyn o`k oi`e ozip dlrnl.êìîð àìå äèîì ïúðiaxl jlnp i`c

lk wxta mipezgzl mipeilr micwdl devnc dlrnl oz dil opixn` ded xfril`

:dn`l jtyi opaxle (my) xiczd.äìòîì ïúéå øåæçéopaxle c"qck oixyk mdipye

opixn` `le oeilr xykd iptn oezgza zepyl xeq`c dxiyk dlerde dn`l jtyi

:`ztqeza dl `ipz ikde min `ed eli`k dlrnl eze` oi`exàáåøá éîð àëä
.ãåòå íéðåúçú øåòéù äìòîì áéäé à÷å íéðåéìò`le mixykc `ed mipeilre

b"d :mipezgz.éðú÷ åì åìò íéðåúçú àäåmyl dil ipyne :`ed `iyew oeyle

:miixiy.êìîð àìå äìòîì ïúðjtyi opax dil ixn` ded [`]jlnp i`c ezligzn

dhnl ozie xefgiy ecen minkg 'it` dlrnl ozipc oeikc oezgza zepyl `ly dn`l

on o`k yiy dn ixdy mipeilra ef dpizpa dpyn epi`c jlnil `a m` dligzkl

zevn dzrne dlrnl z`hgd on ozip xake dlia edl zi` opaxc od mixiy mipeilrd

:dler zligzk dhnl ozpil miixiy.åì åìò åìàå åìàå:mixyk mdipye.'åë éîð àëä
oixiyk mdipy dlia edl zi`c opaxle z`hg `l` xyk oi` dlia dil zilc `"xle

b"d :dhnle dlrnl mdipyn yi ixdyåì åìò åìàå åìà íéãåî åìàå åìà éðú÷ éî
'åë ïéðúéðä ù"ú äìéá ùé éøîàã ïðáøì ïàúà àôéñ éðú÷dpyn wqtd o`k oi`e

:mixtqa aezkd.íéãåî åìàå åìà éðú÷ éî`ed el elr el`e el` el elr el`e el`y

opax `l` i`w micen el`e el`` e`l el elr el`e el`e ipzwc `tiq jde ipzwc

:oeilr `l` xyk oi` xfril` iaxl la` dlia edl zi`c dl ixn`wcäðúîá åðúðé
.úçà:`id 'ipzne `tiqa ixii` [a]xfril` iaxe.úçàá úçàdfn dpzn xeriy

zepzn izy epiidc xn`w cg` lk liaya zg` dpzna epzpi ipzwe dfn xeriye

:gafna odizy e`vnpc.òáøàá òáøàzepzn rax` xeriya zepzn rax` xeriy

:df liaya rax`e df liaya rax` rax` zepzna epzpi ipzwceúçà ïúîá 'ã ïúî[b]

.òáøà úðúîá åðúðé øîåà øæòéìà éáøzg` oznl rax` ozn micwdl devny

:min md eli`k xekad zepzn ztqez z` ip` d`exe (my) xiczd lka opixn`ck
ú"ëå
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ãåòåjixt `lc `de `zi` migafc `ztqeza dlia yi `nl` .'ek dlrnl oipzipd `ipz

:el elr mipezgzc `wec meyn `ziixan iieyw`l dil `gip 'ipznnàëäi`na

`l .cere mipezgzc xeriy dlrnl aidi `we mipeilr `aexa opiwqr`aexa `newe`l ivn

xfril` iax xne` did `l mipezgz `aex i`c cere mipezgz xeriy dlrnl aidie mipezgz

:dlrnl ozi

ïúðxefgi xne` xfril` 'x jlnp `le dhnl

dhnl ozie xefgie opiqxbc d`xp .dlrnl

dhnl ozpy dnc miixiy myl el elr wiqncn

myl dler oi`c `hiyt dlrnl ezpizp mcew

ody mizy epiid zg` ozna rax` ozn :miixiy

rax` i`c dhnlc minly e` dler oebk rax`

'xl zg` ozn ozpi i`n` z`hg oebk ynn

dfy itl dn`l jtyi ixaq opax `d ryedi

d"bd :dlrnl dfe dhnlìá.`kidn siqez

xyt` i` xeka ly zg` dpzna `ld il dniz

aidi `nlic ok m`e mizyl wlgl elkei `ly

lekiy edf dlia oi`c b"r`c zepxw izyl dipin

zg` dpzna oicd `ede ecal mcd dfn zeidl

`kil i`e df mcne df mcn da zeidl leki

xkip eneyix did `lc zepxw izyl dpizp xeriy

ewlg `nlic lk`p oaxwd j`id ok m` mizyl

xeriy yic l"ie melk lired `le zepxw izyl

la wtq wx o`k oi` dlia oi`c oeike zepxw izyl

ik elit`e epaxw gipi `l df wtq meyne siqez

jixt ikde wtq ded cgi miaxern minc inp ded

dlia oi`n iywiz `l cg`a rax` axrzpc idp

lac uxzn `lc izixg` `iyew [iywiz] izk`

la dfi` xn`z m`e .j"exa .`kil i`cea siqez

ly miixiy liaya dipy dpzn iedile yi siqez

oi` dler liaya miixiy cer ciar i`e xeka

izy) dler liaya miixiy[c] dyri `l` melk

ly (dpey`x dpzn xnel yie rax` ody zepzn

miixiy inp i` cg` cvn wx dpi` xeka ly dpznc siqez la edfe oiccv izyn zxkp dler

:d"bd .ztqez ied ipy oxway dipy dpzn (rax`) zg` dpzn ly oxw eze`a eed

àäici `vei rnyn ipzw el`e el`c miixiy myl xninl `kile .el elr el`e el` ipzw

:mipezgz minc icie mipeilr minc

ïåâëdfn dpzn xeriye dfn dpzn xeriy qxhpewa yxit .zg`a zg` eaxrzpy

e`vnpc zepzn izy epiidc xn` `w cg` lk liaya zg` dpzna ozpe [d]ipzwce

ediiexzn `ki`c zg` dpzna mcd lk ozepy `nip dil `iyw i`n dnize gafna odizy

l dpzn irac meyn `niz ike jytp dnnozepe xfege mcd ivg ozepy `nil cg` lk my

ipyn xiiyl jixvc meyn jixtc `niz ike zg`a zg` llk xninl dil dnle xg`d ivg

ipyd on miixiyde odn cg`n did ozpy dn `nlicc jixte miixiyd zkityl mincd

xaqw inp i` dzeevn xwirk dyr `l mewn lkn mixiiy mewn dler zligzc b"r`c

(`nil) cere zg`a zg` ea eaxrzpy ipyn `w i`n ok m` miixiy mewn `l dler zligz

oileqtd mca axrzp `yixn jixt `l i`n` [e]cere cg`d xeriy (dlrnl) aidic [i`nl]

iakrn `l miixiyc oeik `l` [f]miixiye oileqtd mcn aidic i`n `nlic zivnzd mca e`

miixiy meyn leqtl yiy rnyn onwl edine miixiy zevn meyn zaexrz leqtl epl oi`

i`dn `nlic jixt ikdc yxtl d`xpe `ahvi` oikixv miixiy xn`wc iakrn `lc b"r`

m`e df meyn zg`e df meyn zg` zepzn izy `l` ozi `l ozil `adc 'ek aidi `w

epl rnyi `nyc oileqt mca axrzpl inc `le epl rnyi `l mcd lk oziy el xn`p

lirl ok m`c dyw edine `l oixiyk mdipyc `kd la` ea axern leqtc ricic oeik

cere mixiyk mdipyc oeik epl rnyi `l cere mipezgzd xeriy dlrnl aidic xn`wc

zg`a zg` eaxrzpy ipyn ike [g]xzei `le zg` rnyn zg` dpzn oeylc xnel yi

aidic opinwene dlrnl ozic lirlc `iddl inc `le zg` lkn zg` dpzn i"yxtk

oileqtd mca oke dnk yxtn `le dlrnl ozi ipzw `nzqc cere mipezgz xeriy dlrnl

:zivnzd mcae

b"d
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ïéðzépa eáøòúpL äìòîì ïéðzépä ,(àéãäá) àéðz ,ãBòå§©§¨©¦¨¦§©§¨¤¦§¨§§¦¨¦
eìò íéðBzçzäå ,äìòîì ïzé øîBà øæòéìà éaø ,ähîì§©¨©¦¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§©©§¦¨
áéäé÷ ,àîìéc .Bì eìò éànà ,äìéa ïéà ,úøîà éàå .Bì§¦¨§©¥¦¨©©¨¦§¨¨¨¦
,ïðé÷ñò éàîa àëä .äìòîì íéðBzçzäå ähîì íéðBéìò¤§¦§©¨§©©§¦§©§¨¨¨§©¨§¦©
øeòéL äìòîì áéäé à÷å ,íéðBéìò àaeø àkéàc ïBâk§§¦¨¨¤§¦§¨¨¦§©§¨¦
ì .éðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz' àä .ãBòå ,íéðBzçzíL ©§¦§¨©§¦¨¨¨¥§¥

øæòéìà éaø .Cìîð àìå ,ähîì ïúð ,òîL àz .íéøéL¦©¦¨§©¨©§©¨§Ÿ¦§©©¦¡¦¤¤
énð àëä .Bì eìò íéðBzçzäå ,äìòîì ïzéå øBæçé ,øîBà¥©£§¦¥§©§¨§©©§¦¨¨¨©¦
.ãBòå ,íéðBzçz øeòéL äìòîì áéäé à÷å ,íéðBéìò àaeøa§¨¤§¦§¨¨¦§©§¨¦©§¦§

ì .éðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz' àäå,òîL àz .íéøéL íL §¨©§¦¨¨¨¥§¥¦©¦¨§©
ïzéå [øBæçiL ,íéãBî elàå elà] ,Cìîð àìå äìòîì ïðúð§¨¨§©§¨§Ÿ¦§©¥¨¥¦¤©£§¦¥
à÷å ,íéðBéìò àaeøa ,énð àëä .Bì eìò elàå elàå ,ähîì§©¨§¥¨¥¨¨¨©¦§¨¤§¦§¨
eìò elàå elà' àäå] .ãBòå ,íéðBzçz øeòéL äìòîì áéäé̈¦§©§¨¦©§¦§§¨¥¨¥¨
,Bì eìò elàå elà .íéãBî elàå elà ,éðz÷ éî .[éðz÷ 'Bì¨¨¥¦¨¨¥¥¨¥¦¥¨¥¨
,òîL àz .äìéa Lé éøîàc ,ïðaøì ïàúà ,àôéñ .éðz÷̈¨¥¥¨£¨§©¨¨§¨§¦¥¦¨¨§©
,úçà äðzîa ïéðzépa eáøòúpL ,úçà äðzîa ïéðzépä©¦¨¦§©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦§©¨¨©©
eðúpé éànà ,äìéa ïéà úøîà éàå .úçà äðzîa eðúpé¦¨§§©¨¨©©§¦¨§©¥¦¨©©¦¨§
ïBâk .áéäé÷ àì éàäîe ,áéäé÷ éàäî àîìéc .úçà äðzîa§©¨¨©©¦§¨¥©¨¨¦¥©Ÿ¨¨¦§
àëä .òaøà ïzîa òaøà ïzî ,úçàa úçà eáøòúpL¤¦§¨§©©§©©©©©§©§©©©§©¨¨
.úçà äðzîa òaøà ïzî ,òaøàa òaøà eáøòúpL ,énð©¦¤¦§¨§©§©§©§©©©©§©§©¨¨©©
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc migaf(ycew zay meil)

:iy` ax ly eyexit lr mb dywn `xnbdàéðz ãBòå`ziixaa §©§¨
,(àéãäá)mincäìòîì ïéðzépä,[dnda z`hg] `xwiqd hegn ©¦¨¦§©§¨

a eáøòúpLd mincähîì ïéðzép,[dnda zler] `xwiqd hegnéaø ¤¦§¨§§¦¨¦§©¨©¦
ïzé øîBà øæòéìàzaexrzd mc z` dligzíéðBzçzäå ,äìòîì ¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§©©§¦

Bì eìòoziyk ,mipezgzd minc zwixf xear s` dpizpd lireze - ¨
hegn dhnl `edy] ceqil miixiy zkity oick dhnl mcd x`y z`

:`xnbd dywn .[`xwiqdúøîà éàåxfril` iaxlyäìéa ïéà §¦¨§©¥¦¨
,iy` ax zhiykBì eìò éànàdlrnly dwixfd dzlr recn - ©©¨

yegl yi ixd ,z`hgd xearáéäé÷ àîìécmcn ozp `ny ± ¦§¨¨¨¦
dähîì íéðBéìò,enewna `lyåmcíéðBzçzäozip ecal,äìòîì ¤§¦§©¨§©©§¦§©§¨

yi xaeqy rnyn ,xfril` iax xiykdy oeike ,dxyked `l z`hgde
.dlia

,iy` axk dlia oi` xaeq xfril` iaxy yxtl ozip :`xnbd zvxzn
eïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k -àaeø àkéàc ïBâk ¨¨§©¨§¦©§§¦¨¨

íéðBéìò,mipeilrdn `ed zaexrza aexdy -äìòîì áéäé à÷å ¤§¦§¨¨¦§©§¨
ãBòå íéðBzçz øeòéLmc lk xeriyk dlrnl ozp odkde - ¦©§¦§

dwixfa did i`ce df ote`ae ,xzei hrne ,zaexrzay mipezgzd
mipezgzd mc lky dlzp m` elit`y ,mipeilrdn edyn dlrnl
.zaexrzay mipezgzd mc lkn xzei dwixfa yi ixd ,dlrnl wxfp

:`xnbd dywnàä[ixd-]éðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz',`ziixaa epipy ± ¨©§¦¨¨¨¥
ozp `ny ,[dlia oi`e] dlrnl mipezgzd lk xeriyk ozp ok` m`e

:`xnbd zvxzn .mipezgzd mc lk z` myìíéøéL íLzpeek ok` ± §¥¦©¦
iixiy zkityl wx dhnl dwixfd dzlry `id dfa `ziixad

.dlerd zepznl `le ,z`hgd
:ztqep `ziixan iy` axl dywn `xnbd,òîL àzmipeilr mc ¨§©

odkd m` ,mipezgz mca axrzpyïúðeze`,ähîìCìîð àìå`l - ¨©§©¨§Ÿ¦§©
,zaexrza zeyrl dn minkga uriizdøBæçé ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©£

ïzéåzrkäìòîì,z`hg mylBì eìò íéðBzçzäåezpizpe - §¦¥§©§¨§©©§¦¨
oi` xfril` iax xaeq m`e ,dlerd zwixfl el dzlr dhnl dligza
dlr dlrnl wxfyk `ny ,dlerde z`hgd z` xiykd recn ,dlia

.z`hg mc wx dhnle ,dler mc wx ecia
,iy` axk dlia oi` xaeq xfril` iaxy yxtl ozip :`xnbd zvxzn

eénð àëäyxtz ef `ziixa z` s` -áéäé à÷å ,íéðBéìò àaeøa ¨¨©¦§¨¤§¦§¨¨¦
,ãBòå íéðBzçz øeòéL äìòîìzegtd lkl dlrnl ozip df ote`ay §©§¨¦©§¦§

.dlia oi` m` s` mipeilrd mcn edyn
:`xnbd dywnéðz÷ 'Bì eìò íéðBzçz' àäå`ny ixde ,`ziixaa §¨©§¦¨¨¨¥

dwixfd ok` :`xnbd zvxzn .dlrnl mipezgzd mc lk z` ozp
wx dzlr dhnlì.íéøéL íL §¥¦©¦

:ztqep `ziixan iy` axl dywn `xnbd,òîL àzmipezgz mc ¨§©
e mipeilra axrzpy,Cìîð àìå äìòîì ïðúðopax ,jlnp did m`y §¨¨§©§¨§Ÿ¦§©

zpizp mewna zepyl `l ick dn`l lkd z` jetyl el mixen eid
,mipezgzdelàå elà]opaxe xfril` iax ±ïzéå [øBæçiL ,íéãBî ¥¨¥¦¤©£§¦¥

mze`,ähîìmyl z`hgdn ,dhnl mdipyn zzl wewfy meyne §©¨
,dnc zpizp xwirl dlerdne ,miixiy,Bì eìò elàå elàåxnelk §¥¨¥¨

mc xwirl dhnl dpizpde ,z`hgd xwirl dlrnl dpizpd el elry
recn ,dlia oi` xfril` iaxl m`e .z`hgd mc ixiiyle dlerd
mcn wx dhnle ,dlerd mcn wx dlrnl ozp `ny ,mixyk mdipy

.z`hgd
e ,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxznénð àëä- ¨¨©¦

yxtz ef `ziixa z` s`eøeòéL äìòîì áéäé à÷å íéðBéìò àaeøa§¨¤§¦§¨¨¦§©§¨¦
,ãBòå íéðBzçzozp i`ce df ote`aym` s` ,mipeilrd mcn dlrnl ©§¦§

.dxyk z`hgd wx ok` xfril` iaxle dlia oi`
:`xnbd dywn[éðz÷ 'Bì eìò elàå elà' àäå],`ziixaa epipy ± §¨¥¨¥¨¨¨¥

micen mdipyy epiidc ,df lr mb xn`p 'micen el`e el`' dxe`kle
,dlia oi` xaeq xfril` iax m`e ,el elr dhnle dlrnl dpizpdy
.dlrnl ozip dlerd mc lk `ny ik ,dlerd z` xiykdl el did `l

,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxznéðz÷ éî± ¦¨¨¥
`tiqa dpyp m`díéãBî elàå elàixde ,el elr el`e el`yelà ¥¨¥¦¥

Bì eìò elàåmzqa,éðz÷ok` `l`ïàúà àôéñcnll d`a - ¨¥¨¨¨¥¥¨£¨
wx mixyk mdipyyìzhiy,äìéa Lé éøîàc ,ïðaøi`cea okle §©¨¨§¨§¦¥¦¨

,mdipy myl dwixfd dzlre ,dlerd mcn mb dhnl dwixfa axern
wx dhnl dwixfd lirez ok` ,dlia oi` xaeqy xfril` iaxl la`

.dlerl `le z`hgd ixiiy zkityl
:epizpynn iy` axl dywn `xnbd,òîL àzepizpyna epipylirl) ¨§©

(:hrminc ,ïéðzépä,úçà äðzîa ïéðzépa eáøòúpL ,úçà äðzîa ©¦¨¦§©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦§©¨¨©©
,xyrn mca axrzpy xeka mc oebkeðúpémiaxernd mincdäðzîa ¦¨§§©¨¨

,úçà:`xnbd dywn .mincd ipy xear ef dpizp dlrzeúøîà éàå ©©§¦¨§©
xfril` iaxlyéànà ,äìéa ïéà[recn±]úçà äðzîa eðúpélireie ¥¦¨©©¦¨§§©¨¨©©
,mincd ipyláéäé÷ àì éàäîe áéäé÷ éàäî àîìécdpizpa `ny - ¦§¨¥©¨¨¦¥©Ÿ¨¨¦

.llk ozp `l ipyd mcne ,cg` oaxw ly encn ecia dlr ef
epizpyn z`e ,dlia oi` xfril` iaxly okzi zn`a :`xnbd zvxzn

yxtpúçàa úçà eáøòúpL ïBâkdpzn xeriy axrzpy ote`a - §¤¦§¨§©©§©©
zrk yi ilkae ,xeka mc ly zg` dpzn xeriya ,xyrn mcn zg`
dne ,zewixf izya mze` wxef odkde cala zepzn izy ly xeriy
.oaxw lkl zg` dpzn epiid ,'zg` dpzna epzpi' dzpy dpyndy

mc ,dpyna epipy :epizpyna ipyd oicdn iy` axl dywn `xnbd
l wewfdòaøà ïzîaxrzpy ,[dler]al wewfd xg` mcòaøà ïzî ©©©§©§©©©§©

oi` xfril` iaxly yxity iy` axle ,rax` ozna epzpi ,[minly]
.mincd ipyn zepzn rax` ozp ok`y ze`cea rcp cvik ,dlia

:`xnbd zvxznénð àëäyxtz o`k s` ±eáøòúpLxeriyòaøà ¨¨©¦¤¦§¨§©§©
,dlerdn zepznaxeriyòaøàlr ozep odkde ,minlydn zepzn §©§©

`vnpy mcd lk z` miiqne rax` mdy zepzn izy miinrt gafnd
.qeka

axl dywn `xnbd,dpyna epipy :epizpyna `aend sqep oicn iy`
l wewfd mcòaøà ïzîaxrzpy ,[dler]al wewfd mcúçà äðzî ©©©§©§©¨¨©©

,[xeka],[òaøà ïzîa eðúpé ,øîBà øæòéìà éaø]iy` axl dywe ©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©
mcn ozpy ze`cea rcp cvik ,dlia oi` xfril` iaxly yxity
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc migaf(ycew zay meil)

edy lka ic d`fdl s`e ,mileqtdn edy lk wx o`k yiy meyn
dleki dpi` ze`fddn zg` lke ,xeriy dkixv oi`y xaeq ixdy

.edy lk xeriyn dphw zeidl
:yiwl yix ly eyexit lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

(b"d h"t dxt `ztqez)lk ,z`hg in ly zigelvl eltpy mileqt min ,
.d`fdl mileqt zigelvay mindéaøe wlegéaø éøáãì ,øîBà ©¦¥§¦§¥©¦

øæòéìàdfn ,mileqt min mda eaxrzpy z`hg iny dpyna xaeqy ¡¦¤¤
,xdhpe ze`fd izy,úøäèî àeäL ìk äàfäeäëéøö ïéà äàfä ©¨¨¨¤§©¤¤©¨¨¥§¦¨

.øeòéLy xaeq okeäàfäyäöçîdpnn,ìeñt äöçîe øLk,dxyk ¦©¨¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨
yiwl yixl dywe .z`hg in dlekyk wx zxdhny mixne` oi`e

.'xeriy dkixv d`fd' xfril` iaxly xn`y
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c"agקנו 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

ËÈÏBÎÈ ˙·¯BÚÓ‰ ¯ÈÚ CB˙a elÈÙ‡ B‡ ¯ˆÁ‰ CB˙a B‡ ˙Èa‰ CB˙a ‡e‰Lk ˙aLa ¯kÊ�Â ÂÈÏÚ BqÈk ÁÎML ÈÓe¦¤¨©¦¨¨§¦§©§©¨§¤§©©¦§¤¨¥£¦§¦©§¤¤¨

ÏÙB� ÒÈk‰Â B¯B‚Á ¯ÈzÈ ÌLÂ Ú�ˆeÓ ¯„Á CB˙Ï „Ú BnÚ CÏÈÏ[dpÎcp68ÔÂÈÎc ‰ˆ˜eÓ ÏeËÏË ¯eqÈ‡ ‰Êa ÔÈ‡Â ¥¥¦©§¤¤§¨§¨©¦©§©¦¥§¥¨¤¦¦§§¤§¥¨

‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎÏ ÂÈÏÚ B‡NB�Ï ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰ ¯·k ÂÈÏÚ B�LÈ ‰ˆ˜en‰L[fpÎepÁ"˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk71„BÚÂ) ¤©§¤¤§¨¨§¨£¥¨§§¨¨§¨¨¤¦§¤§¤¦§¨¥§¦¨§

ÏÏk ¯eqÈ‡ Ba ÔÈ‡Â ÂÈ„Èa ‡ÏÂ BÙeb È„È ÏÚ ÏeËÏË e‰fL[gp‡"È˘ ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk73:( ¤¤¦§©§¥§Ÿ§¨¨§¥¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨
יט סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

ìôåð ñéëäå [ãðשכשהמוקצה בידו, ליטלו לו אסור אבל -

טלטול לו מתירים ואין - כלל טלטול נחשב אינו גופו על
בידו .66גמור

ìôåð ñéëäå [äðלחדר הולך שבבגדו, בכיס מעות שכח -

פושט - המעות לנער א"א ואם מהכיס, המעות ומנער צנוע
שירצה למקום ומטלטלו .67הבגד

äöøéù íå÷î ìëì [åðבשבת לידיו שהגיע גמור מוקצה -

הפסד במקום רק לטלטלו מותר .69בהיתר

äöøéù íå÷î ìëì [æðמקום לכל לטלטלו אלא התירו לא -
לא אבל וסוף, גבול יש שלזה שם), (להצניעו שירצה
כל לעמוד שיכול גבול, אין שלזה - שירצה כמו לעמוד

שנזכר מיד ולכן מוקצה)היום, עליו ואינו(שיש לילך צריך -
לעמוד .70רשאי

ììë øåñéà åá ïéàå [çðכל לטלטל מותר זה היתר פי על -
במקום שלא אפילו - גופו על נמצא שכבר מוקצה

.72הפסד

zetqede mipeiv

הא'.66) לטעם אפילו והוא יא ס"ק קיג סי' השלחן בדי
הקבוע67) מקומם ששם (היינו להמעות בסיס נעשה הבגד ואם

(בדי שפשטו במקום ויניחנו - עצמו ככיס דינו - המעות) של
יא). ס"ק קיג סי' השלחן

הבגד יפשוט לא להמעות בסיס נעשה שהבגד במקום ולכאורה
שם. ויניחנו ויפשטנו להניחו, שרוצה למקום שיגיע עד

(68Î"Ò ‚Ò¯ 'ÈÒ· Ê"„Úאנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם :

ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעוד אע"פ עליהם שבת העיר
בידיו יטלטלנו לא - מעות או מוקצה חפץ שום עליו היה ואם
ששכח במי רס"ו בסי' שיתבאר כמו יעשה אלא - ממנו להסירו

וע"ש. בשבת עליו כיסו
È"Òוב ‡Ï˘ 'ÈÒכיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל :

ואפילו להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו ואסור
מקום ומכל . . כלל לצורך שלא שכן וכל ומקומו גופו לצורך
להצניעו שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו

שמה.
Ë"Òוב Â˜˙ 'ÈÒטהורה מעיסה או טמאה מעיסה חלה המפריש :

אסור לטלטלה וגם . . ביו"ט ישרפנה לא זה הרי החלה ונטמאת
ועדיין חלה שם לה כשקרא מיד אבל לכלום ראויה אינה שהרי
שירצה מקום לכל לטלטלה רשאי שהניחה קודם בידו היא
ואז טוב יום מוצאי עד שם ומניחה ע"ש רס"ו בסי' כמ"ש

ישרפנה.
להלן,69) הובא סי"ג שח סי'

הפסד, במקום שלא אפילו כאן להתיר בפירוש נכתב שלא אף

אפשר בידו כשאינו ועכ"פ בזה, לאסור נזכר לא מקום מכל
כדלהלן. הב' טעם על בהסתמך הפסד במקום שלא גם לטלטלו

הליכה70) צורך שאינה לפוש בעמידה מועטת שהייה ואפילו
י. ס"ק שא סי' קו"א אסור, -

להשליכו71) צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו יג: סעיף
להניחו מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד מידו
רשאי בידו הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
בידו ונטל שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו
הוא שכבר כיון שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה
אלא לדבריו לחוש וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו,

רס"ו. בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם
לב'72) רבינו שנצרך כתב יא ס"ק קיג סי' השלחן' ב'בדי

(וכן ואוסרים החולקים ישנם מהם א' שבכל כיון להיתר טעמים
(הערות זה על והעירו החדשה), מהדורה לשוע"ר בציונים נקטו
על להתיר רבינו דעת החולקים שלמרות (441 ע' אדה"ז בשו"ע

לבדו, טעם כל פי
בידיו טלטול לענין ההיתר טעמי בין נפק"מ ישנה עכ"פ אמנם
לטעם (המותר הפסד במקום שלא או הא') לטעם (המותר ממש

הב').
אבל73) אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל ט"ו: סעיף

לצורך מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה לטלטל
ואם להסקה עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
לשכב בא הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא
עליו. לשכב ונוח ורך צף שיהא כדי בגופו לנענע מותר עליו

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ברכה‡ מינים משאר בין המינים מז' בין האילן פירות כל על
חשיבותם שמפני העץ פרי בורא היא שלהם ראשונה
וקבעו הארץ מן שגידולם אע"פ הארץ פירות מכלל הוציאום

חשיבותם ופורטת שמבררת ומבוררת פרטית מיוחדת ברכה להם
המקום בכבוד להרבות כדי באדמה גדלים ולא העץ פרי שהם

העץ: כפרי חשובים פירות שברא בפרטות שבחו בהזכרת

בו· אין הפרי עיקר ואינו העץ על שגדל דבר כל לפיכך
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc migaf(ipy meil)

:`xnbd zvxznmy`e gqt oaxw zaexrzaàkéàeay ote` yi mb ± ¦¨
on `ad gqt oaxw axrzpy oebk ,mdipiay ipeya oigadl lkep `l

a miyakdòøBöî íLàå øéæð íLà.dpy ipa miyakn mi`ad £©¨¦©£©§¨
:sqep uexizàîéà úéòaéàåaxw gqty s` lry xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

oigadl ozip `ly minrt yi oiicr ,mipy izy oa axw my`e dpy oa
meyn ,mdipiay ipeyacàkéàyak yi ±éæçéîc äðL ïad`xpy - ¦¨¤¨¨§¦§¥

kli`,íéðL ézL ïáàkéàåli` yie ±k éæçéîc íézL ïayakïá §¤§¥¨¦§¦¨¤§©¦§¦§¥§¤
,äðLmpi` my`e gqt oaxwy dpynd ly `pzd xn` `l okle ¨¨

.axrzdl mileki

äðùî

y minlye my` zaexrz oica zxacn epizpynoke .dey mnc ozn
oaxw :miycw zekizg zaexrz oicaa áøòúpL íLàoaxw,íéîìL ¨¨¤¦§¨¥¦§¨¦

lirl epipy xake ,minlyd edne my`d edn reci oi`e(:cp)oaxwy
,dpedk ixkfl ,dxfra wx lk`pe ,dxfrd ly oetv cva hgyp my`
,dxfra mewn lka mihgyp minly eli`e .dlile mei ezlik` onfe
onfe ,zeawpl oiae mixkfl oia mc` lkl ,milyexi lka milk`pe
hegyl okid rcp ji`d eaxrzpy oeike ,cg` dlile mini ipy ozlik`

.mlk`i ine mxya z` lek`l okide ,odizy z`øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
íäéðLzepaxwd izy ±eèçMémdilra mylacvïBôv,dxfrd ly §¥¤¦¨£§¨

k eìëàéåd `edy my`d oaxw.ïäaL øeîçBì eøîàj`id ,minkg §¥¨§§¨¤¨¤¨§
zlik` onf `lde ,dlile meia zepaxwd izy elk`iy xne` dz`
m`y jkl mxeb mzlik` onf mevnve ,dlile mini ipya `ed minlyd
xake ,xzep oick xyad z` sexyl jixv olke`l mipdkd ewitqi `l

y epipyìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéàleqt mexbl xeq`y ± ¥§¦¦¨¨¦§¥©§
.miycwl cqtdeizy erxi ef zaexrza s`y xnel jixv okle

zepaxw izy mdinca dpwie ,exknie men mda letiy cr zendad
.minly myl cg`e my` myl cg` ,mixg`

y ote`a la`úBëéúç eáøòúðmiycw ly xyaúBëéúçazexg` ¦§¨§£¦©£¦
,miycw lyly xya zekizg eaxrzpy oebkíéLã÷ éLã÷z`hgk ¨§¥¨¨¦
,my` e`aly xya zekizgíél÷ íéLã÷mbdy ,dcez oaxwk §¨¨¦©¦

ozlik` mewna miey md oi` la` ,dlile meil milk`p mdipyy
eli`e ,dpedk ixkfl dxfra wx milk`p miycw iycwy ,odilke`ae

mc` lkle xird lka milk`p milw miycweaxrzpy ote`a e` .
milw miycw zekizg,ãçà íBéì ïéìëàpäli`e dcez inly oebk ©¤¡¨¦§¤¨

eaxrzpy xifpad milw miycw zekizgì ïéìëàp,äìéìå íéîé éðL §¤¡¨¦¦§¥¨¦¨©§¨
.minly x`y oebkiaxl micen minkg s` elld mipte`d ipya

y oernyeìëàé,dlile meil dpedk ixkfl dxfra wx zekizgd lk ¥¨§
kd oaxwd oic,ïäaL øeîçoi` zekizg eaxrzpy ote`ay meyn ¤¨¤¨¤

.ef dlik`a `l` zxg` dpwz mdl

àøîâ

zial miycw mi`ay jkl yyg `l oerny iaxy x`azp dpyna
e` dligzkl ok zeyrl xizn `ed m` ,eixaca dpc `xnbd .leqtd

:`xnbd d`ian .carica wxáøc dén÷ àpz éðzcg` dpy ± ¨¥©¨©¥§©
,ax iptl minkgdzexit el eidd dpya elcbyúéòéáLmxkne §¦¦

m`e ,ziriay zexit zyecwa qtzp sqk eze` ,mzxenz sqk laiwe
.ziriay zyecwa qtzp dpwy dn s` ,zexit minc mze`a dpw

jkitläéîãa ïéç÷Bì ïéà,zexitd xear laiwy zern mze`a ± ¥§¦§¨¤¨
ly zexit,äîeøztîdúìéëàa ïéèòînL éð-,dnexzd zlik`a §¨¦§¥¤§©£¦©£¦¨¨

cqtd mxeby `vnp ,xeria aeig yi dincle ziriayl ixdy
lk`dl die`x dzid ziriay zyecw da qitzdy `lely ,dnexzl

.xeriad onfa dxral jixvn ziriay zyecwde ,mlerl
:`xnbd zx`anàä ,àáøc dén÷ ïðaø äeøîàly dfd oicd ± ©§¨©¨¨©¥§¨¨¨

`ziixadïBòîL éaøk éàc ,ïBòîL éaøk àìc,dywiøîàä §Ÿ§©¦¦§§¦§©¦¦§¨¨©
dpynay jkl yegl oi`y,ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáîok m`e §¦¦¨¨¦§¥©§

s` ,dnexz ziriay inca zepwl xeqi` mey `di `ly zeidl jixv
.xeriaa aiigziy dnexzl cqtd jka mxbiy it lrjgxk lre

.oerny iax lr wleg `ziixad ly `pzdy
eäì øîà`axeøîéz eléôà ,k `ziixady,ïBòîL éaø`iyew oi`e ¨©§£¦¥§©¦¦§

c ,epizpynnéléî éðäa wx exn`p eixacy meyn ±,ãáòéàcxakyk ¨¥¦¥§¦£©
la` ,el`a el` miycwd eaxrzpdyrn zeyrläléçzëìzepwl §©§¦¨

,dnexz ziriay inca`ed s`àì.xizd Ÿ
:`ax lr dywn `xnbdàì äléçzëìeiaxy xnel xyt` m`d ± §©§¦¨Ÿ

,leqtd zial miycw `iadl dligzkl xizd `l oernyúéàdéáé- ¥¦¥
dywd,ééaàoldl dpyna epipy ixd(:v), ©©¥
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 המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה  כ"ב שבט תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מודיע אודות קנין הבית והגמר שלו, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת לקנין 

בתים ברוחניות וע"פ המבואר בדרושי דא"ח בארוכה ומהם בלקו"ת וסידור ד"ה מזמור שיר חנוכת הבית, 

המשך מים רבים תרל"ו בסופו ועוד, וגם כפשוטו שתהי' דירה נאה המרחיבה דעתו של אדם הדרים בה אשר 

אז גם צרכיהם מוזמנים להם ככל הדרוש וביד רחבה.

וכמובן מלשון הידוע שמרובים צרכי עמך - דוקא אם - דעתם קצרה* ומכלל לאו אתה שומע הן, 

ויהי רצון שיהי' כל זה בלא קישוים והעלמות, ויבשר טוב בהנ"ל ובפעולות בשטח חינוך הכשר החבד"י 

שהם השער להמשכת טוב בענינים הפרטים ולהעלאת התורה והמצוה.

המחכה לבשו"ט.

* מכתביו מי"ג וי"ח שבט נתקבלו. - הבית יחנכו בהתועדות חסידותית להצלחה בגו"ר.



קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ËÈÏBÎÈ ˙·¯BÚÓ‰ ¯ÈÚ CB˙a elÈÙ‡ B‡ ¯ˆÁ‰ CB˙a B‡ ˙Èa‰ CB˙a ‡e‰Lk ˙aLa ¯kÊ�Â ÂÈÏÚ BqÈk ÁÎML ÈÓe¦¤¨©¦¨¨§¦§©§©¨§¤§©©¦§¤¨¥£¦§¦©§¤¤¨

ÏÙB� ÒÈk‰Â B¯B‚Á ¯ÈzÈ ÌLÂ Ú�ˆeÓ ¯„Á CB˙Ï „Ú BnÚ CÏÈÏ[dpÎcp68ÔÂÈÎc ‰ˆ˜eÓ ÏeËÏË ¯eqÈ‡ ‰Êa ÔÈ‡Â ¥¥¦©§¤¤§¨§¨©¦©§©¦¥§¥¨¤¦¦§§¤§¥¨

‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎÏ ÂÈÏÚ B‡NB�Ï ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰ ¯·k ÂÈÏÚ B�LÈ ‰ˆ˜en‰L[fpÎepÁ"˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk71„BÚÂ) ¤©§¤¤§¨¨§¨£¥¨§§¨¨§¨¨¤¦§¤§¤¦§¨¥§¦¨§

ÏÏk ¯eqÈ‡ Ba ÔÈ‡Â ÂÈ„Èa ‡ÏÂ BÙeb È„È ÏÚ ÏeËÏË e‰fL[gp‡"È˘ ÔÓÈqa ¯‡a˙iL BÓk73:( ¤¤¦§©§¥§Ÿ§¨¨§¥¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨
יט סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

ìôåð ñéëäå [ãðשכשהמוקצה בידו, ליטלו לו אסור אבל -

טלטול לו מתירים ואין - כלל טלטול נחשב אינו גופו על
בידו .66גמור

ìôåð ñéëäå [äðלחדר הולך שבבגדו, בכיס מעות שכח -

פושט - המעות לנער א"א ואם מהכיס, המעות ומנער צנוע
שירצה למקום ומטלטלו .67הבגד

äöøéù íå÷î ìëì [åðבשבת לידיו שהגיע גמור מוקצה -

הפסד במקום רק לטלטלו מותר .69בהיתר

äöøéù íå÷î ìëì [æðמקום לכל לטלטלו אלא התירו לא -
לא אבל וסוף, גבול יש שלזה שם), (להצניעו שירצה
כל לעמוד שיכול גבול, אין שלזה - שירצה כמו לעמוד

שנזכר מיד ולכן מוקצה)היום, עליו ואינו(שיש לילך צריך -
לעמוד .70רשאי

ììë øåñéà åá ïéàå [çðכל לטלטל מותר זה היתר פי על -
במקום שלא אפילו - גופו על נמצא שכבר מוקצה

.72הפסד

zetqede mipeiv

הא'.66) לטעם אפילו והוא יא ס"ק קיג סי' השלחן בדי
הקבוע67) מקומם ששם (היינו להמעות בסיס נעשה הבגד ואם

(בדי שפשטו במקום ויניחנו - עצמו ככיס דינו - המעות) של
יא). ס"ק קיג סי' השלחן

הבגד יפשוט לא להמעות בסיס נעשה שהבגד במקום ולכאורה
שם. ויניחנו ויפשטנו להניחו, שרוצה למקום שיגיע עד

(68Î"Ò ‚Ò¯ 'ÈÒ· Ê"„Úאנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם :

ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעוד אע"פ עליהם שבת העיר
בידיו יטלטלנו לא - מעות או מוקצה חפץ שום עליו היה ואם
ששכח במי רס"ו בסי' שיתבאר כמו יעשה אלא - ממנו להסירו

וע"ש. בשבת עליו כיסו
È"Òוב ‡Ï˘ 'ÈÒכיס חסרון מחמת מוקצה הוא מילה של איזמל :

ואפילו להצניעו כדי ולא המילה לצורך אלא לטלטלו ואסור
מקום ומכל . . כלל לצורך שלא שכן וכל ומקומו גופו לצורך
להצניעו שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי בו כשמל בידו בעודו

שמה.
Ë"Òוב Â˜˙ 'ÈÒטהורה מעיסה או טמאה מעיסה חלה המפריש :

אסור לטלטלה וגם . . ביו"ט ישרפנה לא זה הרי החלה ונטמאת
ועדיין חלה שם לה כשקרא מיד אבל לכלום ראויה אינה שהרי
שירצה מקום לכל לטלטלה רשאי שהניחה קודם בידו היא
ואז טוב יום מוצאי עד שם ומניחה ע"ש רס"ו בסי' כמ"ש

ישרפנה.
להלן,69) הובא סי"ג שח סי'

הפסד, במקום שלא אפילו כאן להתיר בפירוש נכתב שלא אף

אפשר בידו כשאינו ועכ"פ בזה, לאסור נזכר לא מקום מכל
כדלהלן. הב' טעם על בהסתמך הפסד במקום שלא גם לטלטלו

הליכה70) צורך שאינה לפוש בעמידה מועטת שהייה ואפילו
י. ס"ק שא סי' קו"א אסור, -

להשליכו71) צריך אינו מקומו לצורך כשמטלטלו יג: סעיף
להניחו מותר אלא לו הצריך זה ממקום שפינוהו מיד מידו
רשאי בידו הוא שכבר שכיון שם להצניעו שירצה מקום באיזה
בידו ונטל שכח אם ואפילו לו שצריך ממה יותר לטלטלו
הוא שכבר כיון שירצה מקום לכל לטלטלו רשאי גמור מוקצה
אלא לדבריו לחוש וראוי גמור במוקצה שאוסר מי ויש בידו,

רס"ו. בסי' שנתבאר כמו הפסד במקום כן אם
לב'72) רבינו שנצרך כתב יא ס"ק קיג סי' השלחן' ב'בדי

(וכן ואוסרים החולקים ישנם מהם א' שבכל כיון להיתר טעמים
(הערות זה על והעירו החדשה), מהדורה לשוע"ר בציונים נקטו
על להתיר רבינו דעת החולקים שלמרות (441 ע' אדה"ז בשו"ע

לבדו, טעם כל פי
בידיו טלטול לענין ההיתר טעמי בין נפק"מ ישנה עכ"פ אמנם
לטעם (המותר הפסד במקום שלא או הא') לטעם (המותר ממש

הב').
אבל73) אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל ט"ו: סעיף

לצורך מטלטלו אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה לטלטל
ואם להסקה עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור
לשכב בא הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא
עליו. לשכב ונוח ורך צף שיהא כדי בגופו לנענע מותר עליו

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

ברכה‡ מינים משאר בין המינים מז' בין האילן פירות כל על
חשיבותם שמפני העץ פרי בורא היא שלהם ראשונה
וקבעו הארץ מן שגידולם אע"פ הארץ פירות מכלל הוציאום

חשיבותם ופורטת שמבררת ומבוררת פרטית מיוחדת ברכה להם
המקום בכבוד להרבות כדי באדמה גדלים ולא העץ פרי שהם

העץ: כפרי חשובים פירות שברא בפרטות שבחו בהזכרת

בו· אין הפרי עיקר ואינו העץ על שגדל דבר כל לפיכך
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c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

" נאמר אתעלמדוע להורות בא הכתוב כי אויביך",

ההתבוננות ידי על שהיא זו, במלחמה לנצח הדרך

–בשורש למלחמה" תצא "כי וזהו למעלה; האויב

המתאוה, הכח את לנצח למלחמה יוצא האדם כאשר

" בבחינת להתבונן עליו –עלאז בשרשואויביך" היינו

אותו. ינצח זה ידי ועל למעלה,

àåäù ,áåè àåä íùøùå ,äìòîìî ãøåé òø ïéà éë
.äùåã÷áù äðåéìò äáëøî úðéçáî

לא והקדושה, הטוב תכלית הוא שהקב"ה מאחר

רע "אין כמאמר טוב, לא דבר ממנו שיומשך יתכן

(כפי דבר כל ששורש מובן ומזה מלמעלה". יורד

למטה בירידתו (ורק הטוב תכלית הוא למעלה) שהוא

בנפש גם הוא וכן הטוב). להיפך להשתנות עלול הוא

– משרשה – מלמעלה" "יורדת שהיא שכפי הבהמית,
מהמלאכים הוא ששרשה לעיל שנתבאר כפי טוב, היא

העליונה. שבמרכבה

åùòð úåâøãîä úåìùìúùäå úãéøé øçàìù àìà
íäîù ,íéøù 'òä åëùîð íùîå ,íéðôåàä éøîù
.ì"ðë äåàúîä çëäå äæä íìåò éâåðòú ìë åëùîð
הכח עם – הזה שבעולם הגשמיים התענוגים כל
המתאוה הבהמית הנפש של זרה") (ה"אש המתאוה
יורדת דקדושה "אש" שבחינת ידי על מתהווים – להם
"השתלשלות (דרך עצומים וצמצומים רבות מדריגות

לעיל. שנתבאר כפי המדרגות"),

:áåèì òøî êôäúî ,åùøùá ììëðå äìòúðùëå
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בכלÏÎ·Â(כג) באהבה מדריגות ג' ק"ש בפ' מ"ש יובן זה
ידוע דהנה כו' מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך
רק הדם הילוך בו אין הימני חלל א' בלב חללים ב' שיש
החכמ' במוח ומקורו ופשוט לח אויר שהוא החיים רוח
השמאלי חלל והב' הנשמה משכן ששם ולח קר שהוא
הדם כי כמ"ש האש יסוד בבחי' הטבעית הנפש משכן ששם
ומקורו הטבעיים בשר חיי ונק' בו תלוי' שהנפש הנפש הוא
שבלב הטבעי החום והוא ויבש חם שהוא הבינה במוח
(וכנפי הטבעי חום של אש ברשפי והתשוק' הצמאון ששם
בחומו כלה הי' זה לולי כי לקררו הלב על מנשבים הריא'
וכאשר כידוע זרה באש וחמדה תאוה כל נמשך ומשם כו')
יצריך בשני לבבך בכל מ"ש הוא אלקי' באהבה יתפעל
ותשוקה בצמאון שיהי' דוקא השמאלי שבחלל ביצה"ר
לך כמה נפשי לך צמאה כמ"ש דוקא בשר בלב מורגשת
למעלה שעול' דוקא הטבעי האש מיסוד שהוא כו' בשרי
למטה להיות חפץ ואינו לבדו לה' רק זר רצון בכל וימאס
שנק' המערכה אש כמו (וזהו כו' ולבבי שארי כלה כמו כלל
הנזרק התמיד דם כמו היינו ובאמת כנ"ל מטה של אש
הנשמה ע"י הוא למעלה שבלב דדם זו העלאה והנה כנ"ל)
ה' בגדולת כמו דוקא ביח"ת אלקי' בהשגה שמשיג שבמוח
ואמנם כו' המלאכי' בשרש רק שזהו לפניה וב' בפסוד"ז
מלמעלה שנמשך רוח ואמשיך רוח אייתי רוח דוקא עי"ז
שהוא שבלב הימני חלל אל שבמוח הנשמה אור מן למטה
דכל גדול וחיות אור בתוס' אלקי אור גלוי החיים רוח

ליש מאין המשכה בחי' גורם לאין היש בבטול העלא'
העולה האש מיסוד זר רצון בטול בחי' ע"י כאן וגם כידוע
בתשוק' השמאלי שבחלל הנפש הוא מדם למעלה מלמטה
ע"י האלקי לאין היש בבטול הנה"ט כח שמבטל וצמאון
אור גלוי למטה מלמעלה נמשך כך כנ"ל דיח"ת התבוננות
הימני חלל אל שיומשך שבמוח נשמתו חיי באור ב"ה א"ס
בנשמה האור יתרון ענין שזהו למעלה כמו למטה שיהיה
יקריב כי אדם בענין כנ"ל שבנה"ב הדם הקרבת מצד שבא
דבכל אהבה אחר שבא' נפשך דבכל אהבה ענין וזהו כו'
בחלל בלב (והוא בכבד דנפש נר"נ בענין וכידוע דוק' לבבך
במוח ונשמה הימני בחלל בלב החיים ורוח השמאלי)
ששם שבנשמה מ"ה כח החכמה במוח מקורה ועיקר
הזה האור ונתוסף כו' הוי' נר נק' שלזה ה' אור גלוי ראשית
וע"י לבבך דבכל מאהבה ממש נפשך דבכל זו אהבה ע"י
האלה הדברים והיו (וז"ש נפקת מח"ע דאוריית' דתורה אור
למעלה הדבור הבל רוח שעולה הדיבור ע"י בם ודברת כו'
כמ"ש תחלה העלא' בבחי' עולה הוא נפשך בכל פי' וכן כו'
כו' ללב רוח ואמשיך כו' למעלה העולה היא האדם רוח כי
שבלב החיים הרוח שהוא מקריב אדם הרי הנ"ל כפי (וזהו
דבכל באהבה ואח"ז ישראל בשמע בינה במוח ששרשו
שזהו נפשך דבכל באהבה החיים לרוח מעלה הנה"ב לבבך
דבכל אהבה הוא שבמוח הנשמה ועלי' כמשי"ת הנרות ענין
ולכאו"א ותלמוד משנה ומארי מקרא מארי ויש כו') מאדך

וד"ל: דוקא דתו' מאור ונשמתו ברוחו מאיר
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פרי בורא עליו ומברכין העץ פרי בורא עליו לברך חשיבות
האדמה.

מין כגון דבר אותו גם לאכול דעת על האילן שנוטעים והוא
בעליו ויש לאכילה ראויין שלו שעלין צלף הנקרא קטן אילן
מברך לאכילה ראויין הן וגם ערבה בעלי כמו בולטות תמרות
הצלף ונוטעין הואיל האדמה פרי בורא התמרות ועל העלין על
האילן את ממעטין שאין והתמרות העלין מן גם לאכול דעת על

בכך.

רך והוא שנה בכל שניתוסף דקל של הראש שהוא הקור אבל
שהכל אלא האדמה פרי בורא עליו מברך אינו לאכילה וראוי
את לאכול כן דעת על הדקל את נוטעין שאין לפי בדברו נהיה

גפנים: ללולבי וה"ה הדקל ענפי ממעט שהאוכלו הקור

החיצונה‚ בקליפתם ואוכלם רכים שהם קטנים שקדים וכן
אלא אותם נוטעים שאין בדברו נהיה שהכל עליהם מברכים

הקליפה. בתוך פרי ויעשו שיגדלו דעת על

היא קטנים כשהם אכילתם שעיקר בשקדים אמורים דברים במה
שבתוכם הפרי לאכול דעת על אלא אותם נוטעים ואין קליפתם
כשהם אותם כשאוכלים שגם הפירות כל שאר אבל כשיגדלו
פרי בורא עליהם מברך אח"כ שיגדל הפרי מגוף אוכלים קטנים

פ על אף קטנים כשהם גם כךהעץ בשביל האילן ניטע שלא י
בשבילו. האילן שניטע הפרי גוף ואכל הואיל

עליהם מברך אינו הלבן מכפול קטנים ענבים על מקום ומכל
פרי שם אין שעדיין לפי האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא
פרי בורא עליהם לברך חשיבות בהם אין ולפיכך כלל עליהם
שניטע אע"פ צלף של ותמרות בעלין חשיבות שאין כמו העץ

ג"כ. לאכלם דעת על האילן

הוא לעולם לפיכך לנו נודע לא שבימיהם הלבן פול ושיעור
שיהיו עד בוסר שהם הענבים על האדמה פרי בורא מברך
פרי בורא היא אם ספק שברכתו דבר שכל ביותר גדולים

האדמה. פרי בורא מברך העץ פרי בורא או האדמה

אלא אחרונה ברכה שחייב כשיעור מהם לאכול אין מקום ומכל
נפשות בורא או ג' מעין יברך אם ספק שהוא כיון הסעודה בתוך

רבות.

של שרשראות כמין בהם שיראה קודם קטנים חרובים וכן

עליהם פרי שם אין סביבם הנץ שיגדל קודם וזתים חרובים
האדמה: פרי בורא עליהם ומברך

מאד„ קטן שהוא אע"פ פרי משיוציא האילן כל שאר אבל
יהא שלא ובלבד העץ פרי בורא עליו ומברך עליו פרי שם
הדחק ע"י אפילו לאכילה ראוי שאינו עד ביותר עפוץ או מר

כלל. עליו מברכין אין שאז

בורא עליו מברכין אין אחר דבר או האור ע"י מתקו אם ואפילו
שכיון בדברו נהיה שהכל אלא האדמה פרי בורא או העץ פרי
כלל עליו פרי שם אין מיתוק בלא כלל לאכילה ראוי שאינו

הוא: בעלמא כעץ אלא האדמה כפרי אפילו חשוב ואינו

גדולים‰ כשהם כלום עליהם מברכין אין המרים שקדים וכן
שהם קטנים אבל הדחק ע"י אפילו לאכילה ראויים שאינם
היא אכילתם עיקר כי העץ פרי בורא עליהם מברכים רכים
הגדולים אבל אותן נוטעים כן דעת ועל מרה ואינה הקליפה

מר. והוא שבפנים מה אכילתם עיקר

פרי בורא עליהם מברכים אחר דבר או האור ע"י מיתקן ואם
כן: דעת על אותם ונוטעים גמור פרי הם כי העץ

Âנגמר שלא קטנים פירות על שמברכין אמורים דברים במה
לא ואם האילן מן שנתלשו בפירות העץ פרי בורא בישולם
פ[ירות] שהם הנובלות אבל עליו ונגמרים מתבשלים היו נתלשו

שנ קודם האילן מן ונפלו ונבלו מהחום מיןשנשרפו וכן תבשלו
ועושים אותן תולשין אלא האילן על מתבשלין שאין תמרים
למחצלאות אותם נותנים או ומתבשלין בארץ כומר אותם
לעולם מתבשלין שאין ענבים סופי וכן שיתבשלו עד להתחמם
שהואיל בדברו נהיה שהכל עליהם מברכין הסתיו שהגיע מפני
וירדו נגרעו אחר דבר או חום או קור מחמת לקלקול ונשתנו
מגיעים היו לא מאלו יותר הברכה חשיבות לענין ממעלתם
האדמה פרי בורא עליהם מברכין שהיו קטנותם מפני פרי לכלל
עליהם מברכין ונשתנו פרי לכלל והגיעו שגדלו ועכשיו עכ"פ
בדברו נהיה שהכל שהיא לקלקול שנשתנו ותבשיל פת כברכת

ר"ד: בסי' כמ"ש

Êעל כמו שהכל מברכין ענבים מסופי שעושין החומץ על וכן
שיתבאר: כמו כמותן הענבים מן שהיוצא עצמן הענבים

אֿז סעיפים האילן פירות דיני רב, סימן א חלק
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אויביך" על למלחמה תצא "כי הכתוב ביאור

האדם בעבודת

ישוב התפלה עבודת של במהותה הביאור [לאחרי

" הכתוב את גו'לפרש למלחמה תצא :]"כי

àöú éë ,ùåøéô ,êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë åäæå
äøø÷ì ,åùôðáù äåàúîä çë çöðì åæ äîçìîì
úáäàì àëôäúàìå ,íéîùâä äæä íìåò éâåðòúá
úðéçáá åðééäã ,êéáéåà ìò úðéçáá äéäú ,'ä

.äìòîì íùøù

למלחמה תצא "כי הכתוב לשון עלמשמעות

" (ולא "עלעםאויביך" נמצא שהאדם היא אויביך")

צריךולמעלה– הדבר פשוטו, ולפי אויביך". – מן

בעת מדבר הכתוב שהרי ואיךהיציאהביאור למלחמה

התחלת קודם – זה בשלב שכבר לומר אפשר

האדם – הנצחון שקודם ופשיטא בפועל, המלחמה

אויביך"? "על נמצא כבר

במלחמת מדבר שהכתוב הפנימי הפירוש לפי אך

היטב מובן הבהמית, שבנפשו המתאוה הכח עם האדם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

" נאמר אתעלמדוע להורות בא הכתוב כי אויביך",

ההתבוננות ידי על שהיא זו, במלחמה לנצח הדרך

–בשורש למלחמה" תצא "כי וזהו למעלה; האויב

המתאוה, הכח את לנצח למלחמה יוצא האדם כאשר

" בבחינת להתבונן עליו –עלאז בשרשואויביך" היינו

אותו. ינצח זה ידי ועל למעלה,

àåäù ,áåè àåä íùøùå ,äìòîìî ãøåé òø ïéà éë
.äùåã÷áù äðåéìò äáëøî úðéçáî

לא והקדושה, הטוב תכלית הוא שהקב"ה מאחר

רע "אין כמאמר טוב, לא דבר ממנו שיומשך יתכן

(כפי דבר כל ששורש מובן ומזה מלמעלה". יורד

למטה בירידתו (ורק הטוב תכלית הוא למעלה) שהוא

בנפש גם הוא וכן הטוב). להיפך להשתנות עלול הוא

– משרשה – מלמעלה" "יורדת שהיא שכפי הבהמית,
מהמלאכים הוא ששרשה לעיל שנתבאר כפי טוב, היא

העליונה. שבמרכבה

åùòð úåâøãîä úåìùìúùäå úãéøé øçàìù àìà
íäîù ,íéøù 'òä åëùîð íùîå ,íéðôåàä éøîù
.ì"ðë äåàúîä çëäå äæä íìåò éâåðòú ìë åëùîð
הכח עם – הזה שבעולם הגשמיים התענוגים כל
המתאוה הבהמית הנפש של זרה") (ה"אש המתאוה
יורדת דקדושה "אש" שבחינת ידי על מתהווים – להם
"השתלשלות (דרך עצומים וצמצומים רבות מדריגות

לעיל. שנתבאר כפי המדרגות"),

:áåèì òøî êôäúî ,åùøùá ììëðå äìòúðùëå
f wxt `vz ik d"c
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בכלÏÎ·Â(כג) באהבה מדריגות ג' ק"ש בפ' מ"ש יובן זה
ידוע דהנה כו' מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך
רק הדם הילוך בו אין הימני חלל א' בלב חללים ב' שיש
החכמ' במוח ומקורו ופשוט לח אויר שהוא החיים רוח
השמאלי חלל והב' הנשמה משכן ששם ולח קר שהוא
הדם כי כמ"ש האש יסוד בבחי' הטבעית הנפש משכן ששם
ומקורו הטבעיים בשר חיי ונק' בו תלוי' שהנפש הנפש הוא
שבלב הטבעי החום והוא ויבש חם שהוא הבינה במוח
(וכנפי הטבעי חום של אש ברשפי והתשוק' הצמאון ששם
בחומו כלה הי' זה לולי כי לקררו הלב על מנשבים הריא'
וכאשר כידוע זרה באש וחמדה תאוה כל נמשך ומשם כו')
יצריך בשני לבבך בכל מ"ש הוא אלקי' באהבה יתפעל
ותשוקה בצמאון שיהי' דוקא השמאלי שבחלל ביצה"ר
לך כמה נפשי לך צמאה כמ"ש דוקא בשר בלב מורגשת
למעלה שעול' דוקא הטבעי האש מיסוד שהוא כו' בשרי
למטה להיות חפץ ואינו לבדו לה' רק זר רצון בכל וימאס
שנק' המערכה אש כמו (וזהו כו' ולבבי שארי כלה כמו כלל
הנזרק התמיד דם כמו היינו ובאמת כנ"ל מטה של אש
הנשמה ע"י הוא למעלה שבלב דדם זו העלאה והנה כנ"ל)
ה' בגדולת כמו דוקא ביח"ת אלקי' בהשגה שמשיג שבמוח
ואמנם כו' המלאכי' בשרש רק שזהו לפניה וב' בפסוד"ז
מלמעלה שנמשך רוח ואמשיך רוח אייתי רוח דוקא עי"ז
שהוא שבלב הימני חלל אל שבמוח הנשמה אור מן למטה
דכל גדול וחיות אור בתוס' אלקי אור גלוי החיים רוח

ליש מאין המשכה בחי' גורם לאין היש בבטול העלא'
העולה האש מיסוד זר רצון בטול בחי' ע"י כאן וגם כידוע
בתשוק' השמאלי שבחלל הנפש הוא מדם למעלה מלמטה
ע"י האלקי לאין היש בבטול הנה"ט כח שמבטל וצמאון
אור גלוי למטה מלמעלה נמשך כך כנ"ל דיח"ת התבוננות
הימני חלל אל שיומשך שבמוח נשמתו חיי באור ב"ה א"ס
בנשמה האור יתרון ענין שזהו למעלה כמו למטה שיהיה
יקריב כי אדם בענין כנ"ל שבנה"ב הדם הקרבת מצד שבא
דבכל אהבה אחר שבא' נפשך דבכל אהבה ענין וזהו כו'
בחלל בלב (והוא בכבד דנפש נר"נ בענין וכידוע דוק' לבבך
במוח ונשמה הימני בחלל בלב החיים ורוח השמאלי)
ששם שבנשמה מ"ה כח החכמה במוח מקורה ועיקר
הזה האור ונתוסף כו' הוי' נר נק' שלזה ה' אור גלוי ראשית
וע"י לבבך דבכל מאהבה ממש נפשך דבכל זו אהבה ע"י
האלה הדברים והיו (וז"ש נפקת מח"ע דאוריית' דתורה אור
למעלה הדבור הבל רוח שעולה הדיבור ע"י בם ודברת כו'
כמ"ש תחלה העלא' בבחי' עולה הוא נפשך בכל פי' וכן כו'
כו' ללב רוח ואמשיך כו' למעלה העולה היא האדם רוח כי
שבלב החיים הרוח שהוא מקריב אדם הרי הנ"ל כפי (וזהו
דבכל באהבה ואח"ז ישראל בשמע בינה במוח ששרשו
שזהו נפשך דבכל באהבה החיים לרוח מעלה הנה"ב לבבך
דבכל אהבה הוא שבמוח הנשמה ועלי' כמשי"ת הנרות ענין
ולכאו"א ותלמוד משנה ומארי מקרא מארי ויש כו') מאדך

וד"ל: דוקא דתו' מאור ונשמתו ברוחו מאיר
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È˙¯·ÚÂ,'כו בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ
ולא אני מלאך ולא אני באמ"צ ועברתי וארז"ל
ג"ע ביר"ק (הובא פי"ח ב' דקל"ה בא ובמד"ר כו'. שרף
יוסף ירד כך כו' בנו שירד למלך משל ד') ת"ח כבוד י"ז,
ויוסף שנא' עליהם מלך אותו ועשו אותו וקיבלו למצרי'
אותו ויבכו שנא' יעקב את כיבדו כו' על השליט הוא
למצרי' עושה אני כבוד הקב"ה אמר יום, שבעי' המצרי'
מצרי', כארץ ה' כגן שנא' ג"ע של בשמו קורא הריני
חוזר באמ"צ ועברתי הקב"ה אמר בהם ושעבדו כשחזרו
לשממה מצרי' שנא' שממה אותם ואעשה כבוד מאותו אני
ההנחה על ועובר חוזר ל' ועברתי מפרש כי ונמצא תהי'.
שאמרתי מאותו אני עובר הקב"ה אמר וכמש"א הראשונה

פ מדותיו, על שעבר ועברתי י"ל ולפ"ז מדותיוכו'. כי י'
רחם הרבים ברחמיך מבקשי' שאנו וכמו רחמי' הם ית'
על עבר בניו אהבת ולמען רחמיך, כלו לא כי הטוב עלינו,
תהי'), למען סד"ה בא (ת"א במצרי' דין ועשה המדה
דכל פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי' והיינו
הוא שהימין ד"י) (מנחות ימין אלא אינו יד שנא' מקום
על שהעביר פי' באמ"צ ועברתי כתי' ומ"מ וחסדי' רחמי'
ולהטיב לרחם מדותיו כי הגם במצרי' דיני' ועשה מדותיו
בעבור האב כמשל לישראל אהבתו מחמת והכל לברואיו,
חסדו כובש בנו עם חסד לעשות שרוצה לבנו אהבתו
ה"ה ידו לאל יש ואם בנו, את המצערי' אחרי' על וכועס
עליו החביב יחידו בנו את לצער ככה יעשו מדוע אותם דן
פרושה היתה הימין שהוא חזקה ביד וזהו כו', עינו כבבת
כו', הטבע ע"פ שלא שינוי והי' ממצרי' להוציאם בכדי
ממצרי' מדה"ר שהוא ה' הוציאם עצמו שעה באותו וגם

כו'. ורפוא נגוף ענין והיינו
¯Â‡È·Âמלאך ולא אני ז"ל שאמרו ענין בהקדם יובן הענין

סיום על יפלא דלכאו' אחר, ולא אני ה' אני כו'
איש לב על יעלה דהאיך אחר, ולא אני שאמר מה הדרש
ודעתו בינתו ורוח שכלו מוח על ולעלות ולהרהר לחשוב
צ"ל וגם אחר, ע"י הי' בכורות ומכת מצרי' גאולת שח"ו
ולא אני דרשו ועברתי פסוק בסוף הנא' אני שמתיבת מאחר
עוד ומהו בי"ע, בחי' ג' שהם שליח ולא שרף ולא מלאך
אני, תיבת אחר הנאמר הוי' ש' על שפי' מה וגם אחר, ולא
אחר. ולא הוא אני ה' אני אמרו שהרי הוא, בחי'] [שהוא

Í‡,'ה ה' ויקרא כמו הוי' שמות ב' יש דהנה הוא הענין
בחכמה ה' וכמ"ש השתלשלות דסדר הוי' ש' הוא הא'
ש' ויש האצי', השתלשלות סדר נק' ואילך שמחכ' כו' יסד
שלא עד אמרו שע"ז השתלשלות מסדר שלמעלה הוי'
כוונת נברה"ע שלא עד פי' בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע
היינו ושמו הוא הי' העליון אצי' נאצל שלא עד גם אומרו
דבר הוא הוא, בחי' בעצמו, כלול שהוא שמו שמו בחי'
עלמא בחי' ע"ש הוא נק' הבינה ועש"ז נסתר, בל' הנעלם
בזהר עתיקא שהוא הוא בחי' ויש ונעלם, שנסתר דאתכסיא
חו"ג, יש השתלשלות בסדר והנה בבינה. ומתגלה מאיר
החסד לבחי' המנגד מדה"ד יש החסד שנגד והיינו
לא זו מדה ע"פ אשר דוקא, והמשפט הדין ע"פ ושיומשך
הים יורדי על וכמארז"ל ממצרי' ליגאל ישראל יכולי' היו
אלא כו', והללו כו' עובדי הללו ואמרו המקטרגי' שקטרגו

א"ס מבחי' נמשך מצרי' גאולת ליתששורש שם אשר
ואנכי ליעקב הקב"ה שאמר וזהו עתיקא. בהאי שמאלא
ולכן אנכי, בחי' ע"י יהי' ממצרי' שהעלי' עלה, גם אעלך
העצום גילוי ע"י להחמיץ אבותינו של בצקת הספיק לא
ובמורא שאמרו שזהו אנכי מבחי' שעה לפי שהי' והנורא
כמ"ש המלכים מלכי מלך בחי' שכינה גילוי זה גדול
הגדול שמו בחי' שהוא הא' הוי' ש' שורש וזהו במ"א,
אתה שאם אנכי בש' ג"כ שנק' בעצמותו כלול שהוא כמו
דא"ס מל' הגדול שמו מבחי' מאיר בכתר הרי בכלל חושב
כי הגם הגאולה, שורש נמשך ומשם כו', מלכותך בחי'
עד כו' מושקעי' והיו עליונה במעלה ישראל היו לא עדיין
שמו שבבחי' מחמת מ"מ כנ"ל, לאמר המקטרג יכול שהי'
וצדקתם התחתוני' מעשה כלל מקום תופס אינו הגדול
תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעול מה חטאת אם שעז"נ
ל"ה (באיוב יקח מידך מה או לו תתן מה צדקת אם לו,
לחשך, שוה האורה שגם כפי"ן בשני כאורה וכחשכה ו"ז),
הגם ממצרי', ישראל שיגאלו מצרי' גאולת נמשך משם לכן
הי' טענתם דקדוק אך המקטרג, טענת לפי כדאי אינם כי
הרי חטאו אלו שגם מאחר לקטרג דקדקו כו', והללו הללו
אוא"ס מצד כ"א הגאולה, נמשך להיות א"א זה מטעם
והגם ג"כ, המצרי' את יציל לא ומדוע כאורה דכחשיכה
זה, שייך בכורות מכות על גם מ"מ קרי"ס בעת הי' זה כי

אחר. ולא הוא אני אמרו ולזה
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שופטים: תשיםÂ�ÓÏ˙פ' שום שנאמר מישראל מלך
(תצ"ז): ט"ו) י"ז (דברים מלך עליך
ממנו כששאלו בנ"י על שמואל שקצף מה להבין צריך הנה
אותך לא כי לו אמר הש"י וגם ו') ח' (ש"א מלך לנו תנה
כמארז"ל ית' מצותו זוהי הלא הזה אף החרי מה כו' מאסו
למנות מהם ואחת לארץ בכניסתם בנ"י נצטוו מצות ג'
במינוי המכוון ענין שרש הנה ב'). כ' (סנהדרין מלך להם
כל כי לה' בטילים הישראל יהיו ידו ועל שבו הוא המלך
בכל למשמעתו וסרים למלך בטילים להיות צריכים ישראל
וגו' המלך משפט יהי' וזה שמואל כמ"ש יגזור אשר
וכמ"ש לאלהות בטל בעצמו המלך והנה י"א) ח' (שמ"א
דהיינו ב') קל"א (תלים ודוממתי שויתי לא אם דהע"ה
הי' לא בגשמיות שגם עד בלבבו כ"כ לה' הביטול שנגע
אלא מה ודבר יש בבחי' לבו ולהגביה עיניו להרים יכול
במלך העיקר וזהו תנועה לו שאין דומם בחי' כמו היה
ית' מלכותו למדת מרכבה שהוא מלך נק' זה שמחמת
כמו הביטול בחי' הוא מרכבה דפי' וידוע שבאצילות
בטל הוא שהמלך ומאחר הרוכב לגבי המרכבה ביטול
ועל בו נמצא הרי למלך בטילים וישראל שמים למלכות
המלך עבודת היא וזאת ית' לאלקותו בטילים הישראל ידו
שהוא ע"י לה' בטילים הנבראי' ידו ועל בו להיות תמיד
במינוי פשוט טעם יש ועוד כו', אצלו בטילים והם בטל
את איש מוראה אלמלא כי כראוי העם את שינהיג המלך
את להצדיק ארץ יעמיד במשפט והמלך בלעו, חיים רעהו
שבמינוי אלו כוונות שני והנה הרשע. את ולהרשיע הצדיק
כי שבישראל, חכמים תלמידי לצורך שייכים אינן המלך
והם ת"ח שאינן אותן א' מינים ב' יש ישראל בנשמות הנה
וזהירים מצות מלאים הם ואעפ"כ וחכמה מתורה ריקנים
מצד וזהו ד"ס, של קל בדקדוק ואפי' בסומע"ט בתכלית
בחי' בתוכו לקבל ראוי שאינו שלמעלה שרשן ותכונת מזג
רואים שאנו וכמו בלבד מעשה בבחי' רק וחכמה תורה
ביציאתם ומיד רב אצל שלומדים אנשים כמה שיש בעליל
היה לא כאילו עליה ומשכחים התורה מניחים ממנו
שהם אותן הגבוהות הנשמות הן והב' עוה"ז. בחיי ועוסקים
יומם יהגו ובתורתו ה' בחכמת המשכילים תורה בעלי ת"ח

אנ הנ"ל הטעמים ב' לפי והנה שהנשמותולילה, מוצאים ו
עפ"י כראוי אותן שינהיג למלך הצריכים לבד הן הפשוטות
האסור בעצמו ויודע אומנתו שתורתו מי אבל הב' טעם
צדיק הוא שבודאי ואצ"ל כשמש לו ברור והכל והמותר
צריך אינו הרי כו' י"ש הוא ת"ח סתם כי בזדון יעשה ולא
עפ"י וגם וכיוצא, כשמואל ושופט לנביא רק כלל למלך
שייך אינו זה המלך ע"י לה' הביטול בענין הראשון טעם
עצם מצד יש בחי' שהם ת"ח שאינן לאותן אלא ג"כ
בחי' היא החכמה כי ת"ח אינן שלכן למעלה מציאותן
א"א החכמה מבחי' כי שוטה גיא כל וע"כ מה כח ביטול
דוקא, ביטול בחי' אדרבה אלא הישות הסתעפות להיות
כביטול היש ביטול שיתבטלו כדי למלך צריכים הם ולכן
י"ז (דברים מלך עליך תשים שום כמ"ש המלך לפני העבד
הנק' הגבוהות הנשמות אבל לה', בטל המלך שהרי ט"ו)
איזהו כי שלמעלה שרשן עצם מצד ביטול בבחי' הם ת"ח
איך שרואה ראיה בחי' היא שהחכמ' הנולד את הרואה חכם
אחים שנק' והם מע"ב יום בכל ומחדש ליש מאין שנולד
להיות כלל למלך צריכים אינן הרי בנים או למקום וריעים
הם שהרי המלך לפני כעבד היש ביטול ידו על מתבטלים
היש, מביטול שלמעלה ביטול בבחי' עצמן מצד בטילים
יש בחי' ג"כ שהם מפני מלך עליהם יש המלאכים ולכן
תמיד באהוי"ר שעומדים הגם וגבריאל מיכאל כמו ודבר
יש ע"כ ואוהבו ה' ירא לעצמו נפרד מציאות הוא מ"מ הרי
(תלים עולמים כל מלכות מלכותך מ"ש הוא מלך עליהם
הנשמות אבל כנ"ל דבי"ע הנשמות הם וכן י"ג) קמ"ה
והם בנים בבחי' הם וכיוצא רשב"י נשמת כמו הגבוהות
שאינו עליהם שלמטה ב"ו המלך קבלת גדר מבחי' למעלה
כנ"ל נפרד דבר שהוא דהיינו דייקא עבד שהוא למי אלא
מבחי' הם (כי מלך האב יקרא לא בנים אלף על אפי' שהרי
אלו נשמות מיני ב' ביאור עיין ממש אלהות שהוא אצי'
מלך עליהם להמליך שמואל רצה לא ולכן פ"ב) מ"ב מצוה
ב"ו למלך יצטרכו לא ואז זו במדריגה כולם שיהיו רצה כי
אומרים ובאבינו הבחי' ב' מלכנו אבינו שאומרים וזהו
ופשיעה פשענו אומרים ובמלכנו בשגגה היינו וחטא חטאנו

בזדון: היינו
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È˙¯·ÚÂ,'כו בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ
ולא אני מלאך ולא אני באמ"צ ועברתי וארז"ל
ג"ע ביר"ק (הובא פי"ח ב' דקל"ה בא ובמד"ר כו'. שרף
יוסף ירד כך כו' בנו שירד למלך משל ד') ת"ח כבוד י"ז,
ויוסף שנא' עליהם מלך אותו ועשו אותו וקיבלו למצרי'
אותו ויבכו שנא' יעקב את כיבדו כו' על השליט הוא
למצרי' עושה אני כבוד הקב"ה אמר יום, שבעי' המצרי'
מצרי', כארץ ה' כגן שנא' ג"ע של בשמו קורא הריני
חוזר באמ"צ ועברתי הקב"ה אמר בהם ושעבדו כשחזרו
לשממה מצרי' שנא' שממה אותם ואעשה כבוד מאותו אני
ההנחה על ועובר חוזר ל' ועברתי מפרש כי ונמצא תהי'.
שאמרתי מאותו אני עובר הקב"ה אמר וכמש"א הראשונה

פ מדותיו, על שעבר ועברתי י"ל ולפ"ז מדותיוכו'. כי י'
רחם הרבים ברחמיך מבקשי' שאנו וכמו רחמי' הם ית'
על עבר בניו אהבת ולמען רחמיך, כלו לא כי הטוב עלינו,
תהי'), למען סד"ה בא (ת"א במצרי' דין ועשה המדה
דכל פי' ממצרי' ה' הוציאך חזקה ביד כי דכתי' והיינו
הוא שהימין ד"י) (מנחות ימין אלא אינו יד שנא' מקום
על שהעביר פי' באמ"צ ועברתי כתי' ומ"מ וחסדי' רחמי'
ולהטיב לרחם מדותיו כי הגם במצרי' דיני' ועשה מדותיו
בעבור האב כמשל לישראל אהבתו מחמת והכל לברואיו,
חסדו כובש בנו עם חסד לעשות שרוצה לבנו אהבתו
ה"ה ידו לאל יש ואם בנו, את המצערי' אחרי' על וכועס
עליו החביב יחידו בנו את לצער ככה יעשו מדוע אותם דן
פרושה היתה הימין שהוא חזקה ביד וזהו כו', עינו כבבת
כו', הטבע ע"פ שלא שינוי והי' ממצרי' להוציאם בכדי
ממצרי' מדה"ר שהוא ה' הוציאם עצמו שעה באותו וגם

כו'. ורפוא נגוף ענין והיינו
¯Â‡È·Âמלאך ולא אני ז"ל שאמרו ענין בהקדם יובן הענין

סיום על יפלא דלכאו' אחר, ולא אני ה' אני כו'
איש לב על יעלה דהאיך אחר, ולא אני שאמר מה הדרש
ודעתו בינתו ורוח שכלו מוח על ולעלות ולהרהר לחשוב
צ"ל וגם אחר, ע"י הי' בכורות ומכת מצרי' גאולת שח"ו
ולא אני דרשו ועברתי פסוק בסוף הנא' אני שמתיבת מאחר
עוד ומהו בי"ע, בחי' ג' שהם שליח ולא שרף ולא מלאך
אני, תיבת אחר הנאמר הוי' ש' על שפי' מה וגם אחר, ולא
אחר. ולא הוא אני ה' אני אמרו שהרי הוא, בחי'] [שהוא

Í‡,'ה ה' ויקרא כמו הוי' שמות ב' יש דהנה הוא הענין
בחכמה ה' וכמ"ש השתלשלות דסדר הוי' ש' הוא הא'
ש' ויש האצי', השתלשלות סדר נק' ואילך שמחכ' כו' יסד
שלא עד אמרו שע"ז השתלשלות מסדר שלמעלה הוי'
כוונת נברה"ע שלא עד פי' בלבד, ושמו הוא הי' נבה"ע
היינו ושמו הוא הי' העליון אצי' נאצל שלא עד גם אומרו
דבר הוא הוא, בחי' בעצמו, כלול שהוא שמו שמו בחי'
עלמא בחי' ע"ש הוא נק' הבינה ועש"ז נסתר, בל' הנעלם
בזהר עתיקא שהוא הוא בחי' ויש ונעלם, שנסתר דאתכסיא
חו"ג, יש השתלשלות בסדר והנה בבינה. ומתגלה מאיר
החסד לבחי' המנגד מדה"ד יש החסד שנגד והיינו
לא זו מדה ע"פ אשר דוקא, והמשפט הדין ע"פ ושיומשך
הים יורדי על וכמארז"ל ממצרי' ליגאל ישראל יכולי' היו
אלא כו', והללו כו' עובדי הללו ואמרו המקטרגי' שקטרגו

א"ס מבחי' נמשך מצרי' גאולת ליתששורש שם אשר
ואנכי ליעקב הקב"ה שאמר וזהו עתיקא. בהאי שמאלא
ולכן אנכי, בחי' ע"י יהי' ממצרי' שהעלי' עלה, גם אעלך
העצום גילוי ע"י להחמיץ אבותינו של בצקת הספיק לא
ובמורא שאמרו שזהו אנכי מבחי' שעה לפי שהי' והנורא
כמ"ש המלכים מלכי מלך בחי' שכינה גילוי זה גדול
הגדול שמו בחי' שהוא הא' הוי' ש' שורש וזהו במ"א,
אתה שאם אנכי בש' ג"כ שנק' בעצמותו כלול שהוא כמו
דא"ס מל' הגדול שמו מבחי' מאיר בכתר הרי בכלל חושב
כי הגם הגאולה, שורש נמשך ומשם כו', מלכותך בחי'
עד כו' מושקעי' והיו עליונה במעלה ישראל היו לא עדיין
שמו שבבחי' מחמת מ"מ כנ"ל, לאמר המקטרג יכול שהי'
וצדקתם התחתוני' מעשה כלל מקום תופס אינו הגדול
תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעול מה חטאת אם שעז"נ
ל"ה (באיוב יקח מידך מה או לו תתן מה צדקת אם לו,
לחשך, שוה האורה שגם כפי"ן בשני כאורה וכחשכה ו"ז),
הגם ממצרי', ישראל שיגאלו מצרי' גאולת נמשך משם לכן
הי' טענתם דקדוק אך המקטרג, טענת לפי כדאי אינם כי
הרי חטאו אלו שגם מאחר לקטרג דקדקו כו', והללו הללו
אוא"ס מצד כ"א הגאולה, נמשך להיות א"א זה מטעם
והגם ג"כ, המצרי' את יציל לא ומדוע כאורה דכחשיכה
זה, שייך בכורות מכות על גם מ"מ קרי"ס בעת הי' זה כי

אחר. ולא הוא אני אמרו ולזה
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ּתמּונתp‰Â‰ז) מתחּלק ּׁשּבזה מה ד', ׁשּבאֹות יּו"ד האֹות ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדוקא, מאחֹוריו הּוא הרי"ׁש, מּתמּונת ְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּדלי"ת

זעירא אֹות ׁשהּוא אם הּואיאוהּיּו"ד הּנה האֹותּיֹות, מּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָ
והּוא יּו"ד, אֹות ּתחּלתֹו הרי אֹות ּדכל האֹותּיֹות, לכל ְְְְֲִִֵָָָָֹראׁש
כל "ּכי אֹומר זה ּדעל הּבא, העֹולם נברא ּׁשּביּו"ד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ּובארעא" ּבׁשמּיא "ּדאחיד ותרּגם ּובארץ", ׁשהיאיבּבּׁשמים , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדאחיד ּומה מּמּנה, מקּבל הּמלכּות ׁשּבחינת יסֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָספירת
ּבחינת ּומים, אׁש ׁשמים וארץ, ׁשמים הּנה ּובארעא, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׁשמּיא
ספירת ידי ׁשעל והּוא מלכּות, ּבחינת וארץ ּוגבּורה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָחסד
אין "ולרׁש אבל ּומלכּות, ּוגבּורה חסד יחּוד הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּיסֹוד
להם ׁשאין ּובארץ, ּבּׁשמים ּכל אין רי"ׁש ּדבאֹות ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל",
ההעלם ּבתכלית ּבא הּוא הּדּבּור וגם המחּבר, הּיסֹוד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָספירת
ּדגם כּו', החׁשיתי" דּומּיה "נאלמּתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוההסּתר,
המחּיה וחּיּות ּדהאֹור להיֹות ההעלם, ּבתכלית ּבא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדּבּור
חיצֹונּיּות ּדהארה, הארה הּוא אחרא, הּסטרא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאת
לי "יׁש אמר ּדיעקב וזהּו ההעלם. ּבתכלית ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדחיצֹונּיּות,
ּבחינת ׁשהּוא ּדבקדּׁשה רב", לי "יׁש אמר ועׂשו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻכל",
ּדאחיד "ּכל" ּבחינת כל", לי "יׁש אמר יעקב ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹּומדרגת
אחרא וסטרא קלּפה ׁשהּוא ּבעׂשו אבל ּובארעא, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמּיא
המחּבר "ּכל" ּבחינת לֹו אין ׁשהּוא רב", לי "יׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻאמר
ּוכמאמר ּגׁשמּיֹות, הׁשּפעֹות רּבּוי ׁשהם "רב", אם ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹּכיעקב,

מתיבתא רב8רב ּדאיהּו ּומאן רב, איהּו זעיר ּדאיהּו "מאן ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
ּדא ּדבקדּׁשה זעיר", ּוכמֹואיהּו ּגרמא, ּדאזעירת זעיר יהּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻ

ּבגּלּוי רב איהּו הּוא", קטן ּכי יעקב יקּום "מי ְֲִִִִֶַַָָָֹֹׁשּכתּוב
זעיר איהּו רב לֹו ּדיׁש רב ּדאיהּו מאן אבל "ּכל", ,יגּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

ּדכתיב וזהּו ּגׁשמית. ּבהׁשּפעה רק והּוא ּכל", אין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּד"לרׁש
ּבּזהר ּופרׁש ורעבּו", רׁשּו החג,9"ּכפירים ּפרי ע' על ׁשּקאי ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּדע' וידּוע ּומתמעטים. הֹולכים ׁשהם רׁשּו", "ּכפירים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָוזהּו
רׁשּו נקראת ּגׁשמית ּדההׁשּפעה ׂשרים, ע' נגד הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרים
וסטרא ּדקלּפה איתא 'מל ּוב'מקּדׁש כּו'. עני ּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכללּות ּדלהיֹות אמת, ּוׁשניהם "ּפרים", נקראים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאחרא
מהארת ּדהארה הארה רק הּוא אֹותם ׁשּמחּיה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחּיּות
וההסּתר ההעלם ּבתכלית הּוא ההׁשּפעה ולכן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה,
עֹוׂשה ּגּופא ׁשּזה וזהּו ּדחיצֹונּיּות. חיצֹונּיּות הׁשּפעה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
ואני יארי "לי ׁשאמר ּפרעה ּוכמֹו יֹותר, יׁשּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹותם
ׁשּנתּבר הּוא ּדהאמת מּמׁש, האמת היפ ׁשּזהּו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשיתני",

יעקב ׁשל "ויברּבברכתֹו ּפסּוק על רׁש"י ּבפרּוׁש (וכדאיתא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

כּו') והיהיעקב" ּכחׁש עֹוד הּנה הערף, אֹותּיֹות הּוא ּופרעה , ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ההׁשּפעה ידי ׁשעל והינּו כּו', יארי" "לי לאמר טֹובה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכפּוי

יֹותר. יׁש ּבבחינת נעׂשה הּוא ְֲֲִִֵֵֵַַָהרי
.¯ev˜יׁש" ּדאחיד, ּכל הּוא הד' ׁשּבאחֹורי ּדהיּו"ד ימׁשי ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

יׁשּות. ּגֹורם ּדקלּפה רב לי יׁש ּכל. אין לר"ׁש ּכל". ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹֹלי

i"yz'd ,hay b"i

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

א.8) קסח, ג חלק זוהר ב. קכב, א חלק זוהר
א.9) רנט, ג חלק

שבת.10) תחום ענין הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי

וארץ.יב.קטנה.יא. שמים ומאחד הואיג.שמחבר גדול שהוא ומי גדול, הוא קטן שהוא מי עדן): (בגן הישיבה ראש וכמאמר

בחינת בגילוי גדול, הוא הוא", קטן כי יעקב יקום "מי שנאמר וכמו עצמו, את מקטין הוא כי "קטן", שהוא שבקדושה קטן,

קטן. הוא רב" לו ש"יש (גדול) "רב" שהוא מי אבל "כל",

•
mixeaic ihewl

למאזינקעס אבא לנסיעת השלישי בשבוע הנה לאשרי

לאבא נקראתי הנסיעה קודם כשעה הראשון ביום

איזה לקחת חפץ לך יש ואם עמדי תסע היום ויודיעני,

ילקוטי. בתוך להשימם אוכל למען אותם והבא לך מספריך

את לעצור הנני יודע זה עם אבל קץ, אין ולשמחתי

יוכל אשר דבר איזה לגרום שלא כל לעין מלגלותה עצמי

משניות, התנ"ך, את הבאתי אחדים וברגעים לקלקל,

ובהכנעה במתינות הכל אז, שלמדתי ושו"ע והגמרא

הראויה.

ויראתי אסע, כי האמנתי לא בעגלה ישבי רגע עד

השם בחסדי אך פתאומית, מניעה איזה תצמח לא אשר

עם ישיבתי אנחנו, ונוסעים שלמה במנוחה עבר הכל

מראה היום, רוח ודיבוריאבא, הזרועות השדות פני

לו, רק המיוחד הגבוה מושבו ממקום לייבעצקע העגלון

הרהיבוני. מושבו, מימין הזקוף הארוך ושוט סוסיו, עם

***

אשר הדירה בית בעל שמואל, ר' גם נסע זה במסע
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ישÂ‡È·Â¯כד) ובינה דחכ' להיות במ"א מבואר הענין
זה תלויים ואינם מיוחדים מקורים ב' להם
עם זה לחו"ב וחיבור יחוד שיש רואים שאנו דהגם בזה.
וא"א דבינה השגה לידי שבאה דחכ' הנקודה וכמו זה
להיות שא"א וכמו החכמה נקודת בלי דבינה השגה להיות
נהר ממנו נעשה מעין כל וכמו"כ מעין בלי נהר
השגת לידי באה דחכ' נקודה כל וכמו"כ כו' בהתפשטות
זהו כו'. דחכ' מנקודה באה היא דבינה השגה וכל הבינה
אינם באמת אבל זב"ז ומתאחדים שמתכללים מפני רק
חכ' להיות ויוכל מיוחד מקור לכ"א שיש זב"ז תלויים
שיש בחוש רואין שאנו וכמו חכ' בלא ובינה בינה בלא
המצאות להמציא המצאה ובעל הבנה בעל שהוא מי
להבין כלל השגה בעל ואינו עת בכל חדשות שכליות
כו'. במוחו היטב ומתיישב נתפס ולהיות בוריו על הדבר
היטיב הדבר את להשיג היינו השגה בעל שהוא ויש
בעל ואינו שכלו. בכלי היטיב ומתיישב הפרטים בריבוי
מבין כ"א חדשה. והמצאה חדש שכל להמציא הבנה
או מזולתו ששמע מה היינו נמצא שכבר בשכל ומשיג
להמציא יכול אינו עצמו אבל כו'. בספר כתוב מצא
נקודת יבוא הרוב שע"פ הגם וכן כו'. חדשה השכלה
ימצא שלא לפעמים יהי' ומ"מ דבינה השגה לידי החכמה
נקודת את לזולתו להסביר במה וסברא ושכל טעם
גמורה השגה לידי באה אינה בעצמו וגם שלו ההשכלה
אפרוח בדין ע"א) ד"ו (ביצה בגמ' שמצינו וכמו כו'.
זה בין מה וכי ור"א ר"כ לו והקשו אסר רב ביו"ט שנולד
ע"פ טעם מצא ולא רב שתק הטריפה מן שנולד לעגל
חיוב מצד בו הדר לא ומ"מ לזה. זה בין לחלק השגה
לזה מצא שלא אלא אסור ביו"ט שנולד דאפרוח חכמתו
בינה בלא חכ' להיות שאפשר הרי כו'. דבינה בהשגה טעם
שיש מיוחדים כחות שהם מפני והיינו כו'. חכ' בלא ובינה
ובינה נוצר ממזל שרשה דחכ' בפ"ע מיוחד מקור לכ"א
הם ובאמת כו'. זמ"ז מיוחדים מקורים ב' שהם ונקה ממזל
ד"ה בתו"א כמ"ש שמירה לשון הוא דנוצר זמ"ז הפכים

אין בחי' והוא ההתפשטות העדר והיינו ומעשיהם מראיהם
העשי' בחי' שהוא חסד ועושה הו"א ונקה ומזל כו'.
ב' המשכת וזהו"ע כו'. דוקא יש בחי' לעשות וההתפשטות
ונקה דנוצר מהמזלות שנמשכים ובינה דחכ' המדריגות
מיש לעשות והיינו וביטול אין בחי' המשכת הוא דחכ'
שהחכ' שבעצם מה בחי' שהוא מה. כח נק' דלכן לאין
נקודה בבחי' רק שהיא וזהו ביטול מהות בבחי' היא עצמה
הביטול בחי' ופועל כו'. ההתפשטות העדר ענין שהוא א'
את הרואה חכם איזה ראי' נק' שהחכ' וזהו דבר. בכל
נמשך ועי"ז מאין נולד שהוא איך דבר בכל שרואה הנולד
ראיית המהות ראיית בחי' הוא ובד"כ כו'. הביטול בחי'
הביטול בחי' נעשה העצם ראיית וע"י הדבר. עצם
במ"א וכמ"ש כו' המלך את הרואה וכמו דוקא במציאות
בנקודת גם וזה כו' לשמיעה ראי' בין בההפרש באורך
ה"ה דחכ' גלוי שכל בבחי' שבאה כמו גם דחכ' ההשכלה
כו'. המהות בחי' בה ונגלה שנראה שמיעה מבחי' למעלה
כו'. וביטול האין בחי' המשכת שהוא נוצר מזל וזהו"ע
בבחי' ההתפשטות לעשות שהוא ונקה ממזל נמשך ובינה
ורוחב ובאורך פרטים בריבוי ההשגה והו"ע דוקא ישות
(ויש כו'. דוקא בתפיסא במורגש המושכל אור ובא כו'.
והתענוג והחיות יותר פנימי בחי' שהוא מה יתרון בזה
במורגש בהתגלות בא במוחו המושג האלקי מהענין
העלם בבחי' שהוא חכ' בבחי' משא"כ כו'. בפנימיותו
ונמצא כו', היש בחי' המשכת ונקה מזל וזהו"ע כו') בדקות
ונקה דנוצר המזלות שהן המשכתם מקור וגם חו"ב דבחי'
ובינה בינה בלא חכ' להיות אפשר ולכן זמ"ז הפכים הם
הפכי' שהם ובפרט מיוחד מקור לכ"א שיש מפני חכ' בלא
לידי באה החכ' נקודת הרי הרוב ע"פ ומ"מ כנ"ל. כו' זמ"ז
מתכללים שהם דחו"ב ההתכללות מצד זהו בבינה השגה
כו'). זע"ז שמתכללים ונקה נוצר במזל במקורם (וכ"ה זע"ז

.¯ÂˆÈ˜מקור לכ"א זה. בלא זה להיות יכולים חו"ב
הפכים ומקוריהם חו"ב ונקה. נוצר מזל מיוחד

זע"ז. מתכללים ובכ"ז זמ"ז,

•

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



קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz'd mixn`nd xtq

ּתמּונתp‰Â‰ז) מתחּלק ּׁשּבזה מה ד', ׁשּבאֹות יּו"ד האֹות ¿ƒ≈ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדוקא, מאחֹוריו הּוא הרי"ׁש, מּתמּונת ְְֲִֵֵֵַַַָָָָהּדלי"ת

זעירא אֹות ׁשהּוא אם הּואיאוהּיּו"ד הּנה האֹותּיֹות, מּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָ
והּוא יּו"ד, אֹות ּתחּלתֹו הרי אֹות ּדכל האֹותּיֹות, לכל ְְְְֲִִֵָָָָֹראׁש
כל "ּכי אֹומר זה ּדעל הּבא, העֹולם נברא ּׁשּביּו"ד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ּובארעא" ּבׁשמּיא "ּדאחיד ותרּגם ּובארץ", ׁשהיאיבּבּׁשמים , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדאחיד ּומה מּמּנה, מקּבל הּמלכּות ׁשּבחינת יסֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָספירת
ּבחינת ּומים, אׁש ׁשמים וארץ, ׁשמים הּנה ּובארעא, ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׁשמּיא
ספירת ידי ׁשעל והּוא מלכּות, ּבחינת וארץ ּוגבּורה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָחסד
אין "ולרׁש אבל ּומלכּות, ּוגבּורה חסד יחּוד הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָהּיסֹוד
להם ׁשאין ּובארץ, ּבּׁשמים ּכל אין רי"ׁש ּדבאֹות ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל",
ההעלם ּבתכלית ּבא הּוא הּדּבּור וגם המחּבר, הּיסֹוד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָספירת
ּדגם כּו', החׁשיתי" דּומּיה "נאלמּתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוההסּתר,
המחּיה וחּיּות ּדהאֹור להיֹות ההעלם, ּבתכלית ּבא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּדּבּור
חיצֹונּיּות ּדהארה, הארה הּוא אחרא, הּסטרא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאת
לי "יׁש אמר ּדיעקב וזהּו ההעלם. ּבתכלית ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדחיצֹונּיּות,
ּבחינת ׁשהּוא ּדבקדּׁשה רב", לי "יׁש אמר ועׂשו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻכל",
ּדאחיד "ּכל" ּבחינת כל", לי "יׁש אמר יעקב ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹֹֹּומדרגת
אחרא וסטרא קלּפה ׁשהּוא ּבעׂשו אבל ּובארעא, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמּיא
המחּבר "ּכל" ּבחינת לֹו אין ׁשהּוא רב", לי "יׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻאמר
ּוכמאמר ּגׁשמּיֹות, הׁשּפעֹות רּבּוי ׁשהם "רב", אם ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹּכיעקב,

מתיבתא רב8רב ּדאיהּו ּומאן רב, איהּו זעיר ּדאיהּו "מאן ְְְְְִִִִֵַַַַַָ
ּדא ּדבקדּׁשה זעיר", ּוכמֹואיהּו ּגרמא, ּדאזעירת זעיר יהּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻ

ּבגּלּוי רב איהּו הּוא", קטן ּכי יעקב יקּום "מי ְֲִִִִֶַַָָָֹֹׁשּכתּוב
זעיר איהּו רב לֹו ּדיׁש רב ּדאיהּו מאן אבל "ּכל", ,יגּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹ

ּדכתיב וזהּו ּגׁשמית. ּבהׁשּפעה רק והּוא ּכל", אין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּד"לרׁש
ּבּזהר ּופרׁש ורעבּו", רׁשּו החג,9"ּכפירים ּפרי ע' על ׁשּקאי ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּדע' וידּוע ּומתמעטים. הֹולכים ׁשהם רׁשּו", "ּכפירים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָוזהּו
רׁשּו נקראת ּגׁשמית ּדההׁשּפעה ׂשרים, ע' נגד הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפרים
וסטרא ּדקלּפה איתא 'מל ּוב'מקּדׁש כּו'. עני ּבחינת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכללּות ּדלהיֹות אמת, ּוׁשניהם "ּפרים", נקראים ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאחרא
מהארת ּדהארה הארה רק הּוא אֹותם ׁשּמחּיה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחּיּות
וההסּתר ההעלם ּבתכלית הּוא ההׁשּפעה ולכן ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה,
עֹוׂשה ּגּופא ׁשּזה וזהּו ּדחיצֹונּיּות. חיצֹונּיּות הׁשּפעה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
ואני יארי "לי ׁשאמר ּפרעה ּוכמֹו יֹותר, יׁשּות ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאֹותם
ׁשּנתּבר הּוא ּדהאמת מּמׁש, האמת היפ ׁשּזהּו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשיתני",

יעקב ׁשל "ויברּבברכתֹו ּפסּוק על רׁש"י ּבפרּוׁש (וכדאיתא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

כּו') והיהיעקב" ּכחׁש עֹוד הּנה הערף, אֹותּיֹות הּוא ּופרעה , ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ההׁשּפעה ידי ׁשעל והינּו כּו', יארי" "לי לאמר טֹובה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכפּוי

יֹותר. יׁש ּבבחינת נעׂשה הּוא ְֲֲִִֵֵֵַַָהרי
.¯ev˜יׁש" ּדאחיד, ּכל הּוא הד' ׁשּבאחֹורי ּדהיּו"ד ימׁשי ƒְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ

יׁשּות. ּגֹורם ּדקלּפה רב לי יׁש ּכל. אין לר"ׁש ּכל". ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹֹלי
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א.8) קסח, ג חלק זוהר ב. קכב, א חלק זוהר
א.9) רנט, ג חלק

שבת.10) תחום ענין הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי

וארץ.יב.קטנה.יא. שמים ומאחד הואיג.שמחבר גדול שהוא ומי גדול, הוא קטן שהוא מי עדן): (בגן הישיבה ראש וכמאמר

בחינת בגילוי גדול, הוא הוא", קטן כי יעקב יקום "מי שנאמר וכמו עצמו, את מקטין הוא כי "קטן", שהוא שבקדושה קטן,

קטן. הוא רב" לו ש"יש (גדול) "רב" שהוא מי אבל "כל",

•
mixeaic ihewl

למאזינקעס אבא לנסיעת השלישי בשבוע הנה לאשרי

לאבא נקראתי הנסיעה קודם כשעה הראשון ביום

איזה לקחת חפץ לך יש ואם עמדי תסע היום ויודיעני,

ילקוטי. בתוך להשימם אוכל למען אותם והבא לך מספריך

את לעצור הנני יודע זה עם אבל קץ, אין ולשמחתי

יוכל אשר דבר איזה לגרום שלא כל לעין מלגלותה עצמי

משניות, התנ"ך, את הבאתי אחדים וברגעים לקלקל,

ובהכנעה במתינות הכל אז, שלמדתי ושו"ע והגמרא

הראויה.

ויראתי אסע, כי האמנתי לא בעגלה ישבי רגע עד

השם בחסדי אך פתאומית, מניעה איזה תצמח לא אשר

עם ישיבתי אנחנו, ונוסעים שלמה במנוחה עבר הכל

מראה היום, רוח ודיבוריאבא, הזרועות השדות פני

לו, רק המיוחד הגבוה מושבו ממקום לייבעצקע העגלון

הרהיבוני. מושבו, מימין הזקוף הארוך ושוט סוסיו, עם

***

אשר הדירה בית בעל שמואל, ר' גם נסע זה במסע
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אברכים בניהם, עבור ישיבה יהונתן אשר ר' פתח בפוזנא למדנים בעליֿבתים קבוצת לבקשת

פוזנא קהילת ראש לימים שהיה מי משה, ר' סדיר. באופן שיעורים לפניהם משמיע והיה מצויינים,

כרבו יהונתן. אשר ר' תלמידי לקבוצת הוא גם הצטרף חב"ד, חסידות מייסד של אביו ברוך של וזקנו

הקבלה. לדרך מתנגד הוא אף היה

רחל, עם זלמן שניאור ר' הלמדן בנו את לשדך זמן כעבור בעדו מנעו לא משה ר' של השקפותיו

עוד כך על מזמושטש. בעלֿשם יואל רבי של גלוי חסיד שהיה מי בטלן, ברוך ר' של הלמדנית בתו

הבאים. בפרקים יסופר

רק לא למד הוא שלמד. מה כל את "לבלוע" בכושרו יהונתן אשר ר' לרבו דומה היה משה ר'

שסייע דבר שפות, במספר לנו, שזכור כפי שלט, גם הוא חיצוניות. חכמות להבדיל, גם, אם כי תורה

נכבד. מעמד לתפוס לו

כמי כישוריו את מיד הוכיח משה ר' פוזנא. קהילת כראש נבחר וחמש שלושים בגיל בהיותו
שזממו היהודים צוררי הכמרים מול כוחו את גילה במיוחד וחשובה. גדולה כה קהילה בראש שעומד

שקרים. או בזויות עלילות משום להירתע מבלי ליהודים להרע כיצד שונות תחבולות תמיד

הגויים. על גם אם כי היהודים על רק לא משה ר' התחבב ידיעותיו ולשפע פניו להדרת הודות

הממשל בכירי עם תמידי במגע בא היה בהם שעסק הצבור ועניני שלו המסועפים המסחר עניני לצורך

ישראל. שונאי אפילו רבה, הערכה כלפיו גילו וכולם והכמורה,

נסיעות ופולין. גרמניה איטליה, כגון: שונות, לארצות תכופות נסיעות משה ר' ערך מסחרו לרגל

עם פגישותיו מקום. בכל תהילתו את פירסמו שני ומצד ונסיונו, ידיעותיו את יותר עוד הרחיבו אלה
ולה מקום בכל ישראל כךגדולי לידי הביאו הלאֿיהודי ובצבור בממשלים בכירים אישים עם בדיל

את כך כדי עד הכירו לא עצמה בפוזנא חכמתו. ועל הגדושות ידיעותיו על יעריכוהו מקום שבכל

נדירה. במידה טובות מדות ובעל מאד וצנוע עניו היה כך עם יחד שכן גדלותו,

הכמרים מבכירי אחד כאשר זה היה ופעלו, משה ר' על בהתפעלות שמעה פוזנא שכל זמן הגיע אך

עמדה כבעל עצמו את ראה לכך ונוסף גדול שונאֿישראל היה הלה יהודים. כנגד שוב לצאת החליט

לעצם כלֿכך התכוון לא אף דבר של לאמיתו ברומא. אז ששלט האפיפיור אל המקורבים מן בהיותו

ומנסים ליהודים נטפלים כאשר שמיד ידע שכן היהודים, מן כספים לסחיטת אם כי ביהודים, הפגיעה

ידע גם הוא השונאים. פיות את לסתום כדי יד" "מתנת עם מיד ומגיעים נבהלים הם הרי להם להרע

ביהודים. לפגוע רוצים כשהם ישראל שונאי שיחוד של זו למטרה מיוחדת קרן נמצאת פוזנא שבקהלת

כספיה, את והפנה הזאת הקרן את ביטל הקהילה לראש משה ר' נעשה שמאז ידע לא הכומר ברם,

שגם אלא לכך. הזקוקים יהודיים לילדים מקצוע ללמד - אחרת למטרה העיר", טובי "שבעה באישור

כבר הם בעיטה יקבלו היהודים שכאשר ציפה שכן הרבה, דואג היה לא כך על הכומר יודע היה אם

אחר. או זה ממקור כספים, ישיגו

הקהילה בשמי המתקשרים שחורים עננים על מידע הקהילה לראש כשהגיע מיד כך, או כך

עצמו והוא הקהילה, ראשי את לפגישה יקבל כי בדרישה הכמרים ראשי אל פנה - בכמורה שמקורם

לראיון. מועד לקבוע ביקש הוא הענינים. ליבון לשם בראשם,

האשמה הכוללת היטב ומוכנה מושלמת בעלילה לצאת עומדים הכמרים כי בבירור נודע בינתיים

היהודים. נגד ומבוססת חריפה
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שמואל ור' אבא, ממול במרכבה ומושבו אבא, דר שם

בין נמנה היה בנעוריו אך דענעבורג, מעיר מולדתו זה

תרי"א. � תר"ח משנת רבנו אצל בליובאוויטש היושבים

ופוסקים גמרא לומד היטב, להבינו ספר יודע מהותו,

כן אשר פה, בעל משניות סדרים בשלשה בקי בעיון,

אור" ב"תורה ובקי "יחידות", על רבנו מאת נצטוה

ישרות. מדות ובעל תורה", ו"לקוטי

כפרי עם נכבדות לו הציעו בליובאוויטש ישבו בעת

איזה משך על שולחנו על לקחו אשר תורה, בעל אחד

הוא גם כן ואחרי במילויה הבטחתו קיים חותנו שנים,

ובהיות כפר. יושבי של כעסקם ועסקו בכפר, יושב נשאר

בבניני עשה היער עצי מסחר התפשט מגורו במקום כי

יער. סוחרי ופקידי למשרתי אכסניה מקום חצרו

כל היה בליובאוויטש שמואל ר' שישב השנים בשלש

רבנו, של מדרשו בבית רק הלילה כל גם ולפעמים היום

ושניהם בישיבה, ולומדים יושבים אז, היו פלוגות שתי כי

לימודם חלוקים אבל רבי, מבית תמיכתם מקבלים היו

עבודתם. ואופן

***

היו השיעורים מגידי תר"ב, בשנת נתיסדה הישיבה

רבנו וחתן נח, ישראל ר' הגאון אאזמו"ר כ"ק רבנו בן

שיעורים שני אומר היה מהם אחד וכל יצחק, לוי ר' הרב

אחת כת � התלמידים התחלקו כתות ובשתי בשבוע,

ובה השניה וכת איש, וחמשה עשרים ובה קטנה

איש. ארבעים גם ולפעמים וחמשה כשלשים

הב' כת ולומדי יד־יז, מבני היו הא' בכת הישיבה בני

בנגלה בלימודם ומתמידים כשרון בעלי וכולם יז־כ, מבני

תניא פרק לומדים היו לזמן ומזמן ופוסקים, גמרא

בעת גם אור", ב"תורה מאמר איזה רחוקות ולעתים

אותם מניחים היו לא הרוב על הנה חסידות אמירת

טובים. וימים נוראים בימים רק להיכנס,

בעניני היה התעסקותם שכל אלו נחשבו להיושבים

או חתונתם, אחרי אברכים � פלוגות שתי ובהם חסידות

כשרון בעלי צעירים איזה מהם החתונה, קודם חתנים

אבותיהם אשר מאלו היתה השניה והפלוגה גדול,

הצטיינו שלא אלו או הפרטי, חשבונם על אותם החזיקו

החסידים. בין מתחככים והיו בלימודם

כמעט � שמואל ר' מספר � רבנו נשיאת בעת כי,

מ בכל מנכבדיאשר בליובאוויטש נמצאים היו השנה שך

לשמש מקום עת בכל היה איפוא כן ואם החסידים, וזקני

הוא איך מתפלל, הוא איך לראות מהגדולים, מי את

לפעמים אשר מתנהג, הוא איך לומד, הוא איך אוכל,

הלימוד. מכמו יותר עוד הצעירים על זה פעל

רז"ל, אמרו מלימודה, יותר שימושה גדולה הדבר, כן

השימוש במוחש, זה אנו רואים וחסידות החסידים ובחיי

כי הלימוד, מכמו יותר הרבה פעל החסידים זקני של

ומבין דבר על למשכיל רק התלמיד את עשה הלימוד

ד' לעובד התלמיד את עשה השימוש אבל שכלי, ענין

וחסיד.

***

קשבת אזן הטיתי לא אשר על במאד הנני מצטער

את קנאתי כי � שמואל ור' אבא של להשיחה כראוי

ברצועותיו, ומושך במרום היושב העגלון לייבעצקע

� למאד. ההיא בשעה אותי הטרידה זאת וקנאתי

לעמוד. להעגלון ציווה ואבא פרסאות כחמש עברנו

ובא היער, אילני בין הצדה לו הולך המרכבה, מן יורד אבא

מלה הדרך ברכת לאמר ומוסיף מברך ידיו ונוטל חזרה

פה. בעל אחריו לאמר אוכל אנכי שגם בכדי מלה אחר

ונוסעים ואני שמואל ר' אחריו במרכבה עלה אבא

אין, רוח ריח, נותנים האילנות טוב, הוא האויר הלאה,

למהר לבלי לעגלון אומר ואבא מזמרות והצפרים

מאויר ליהנות כדי וגם גדול, אבק יהיה שלא בנסיעתו,

כחפצם ללכת בריותיו את לייבעצקע ויעזוב המקום,

פסיעה. אחר פסיעה

ומתנמנם יושב שמואל ר' ומהרהר, יושב אבא

קדם. ימי זכרונות וחולפים עוברים וברעיוני
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סיום עורך היה השבועות, חג בערב שנה, מדי גבול. היה לא הצעיר יהונתן אשר ר' של לגאונותו
השנה. במשך ללמוד מספיק שהיה אחרים רבים ספרים על נוסף זאת, והירושלמי. הבבלי הש"ס כל על

הקבלה. לשיטת המתנגדים בצד יהונתן אשר ר' היה תקופה באותה היהודי הצבור את שחצתה בחלוקה
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אברכים בניהם, עבור ישיבה יהונתן אשר ר' פתח בפוזנא למדנים בעליֿבתים קבוצת לבקשת

פוזנא קהילת ראש לימים שהיה מי משה, ר' סדיר. באופן שיעורים לפניהם משמיע והיה מצויינים,

כרבו יהונתן. אשר ר' תלמידי לקבוצת הוא גם הצטרף חב"ד, חסידות מייסד של אביו ברוך של וזקנו

הקבלה. לדרך מתנגד הוא אף היה

רחל, עם זלמן שניאור ר' הלמדן בנו את לשדך זמן כעבור בעדו מנעו לא משה ר' של השקפותיו

עוד כך על מזמושטש. בעלֿשם יואל רבי של גלוי חסיד שהיה מי בטלן, ברוך ר' של הלמדנית בתו

הבאים. בפרקים יסופר

רק לא למד הוא שלמד. מה כל את "לבלוע" בכושרו יהונתן אשר ר' לרבו דומה היה משה ר'

שסייע דבר שפות, במספר לנו, שזכור כפי שלט, גם הוא חיצוניות. חכמות להבדיל, גם, אם כי תורה

נכבד. מעמד לתפוס לו

כמי כישוריו את מיד הוכיח משה ר' פוזנא. קהילת כראש נבחר וחמש שלושים בגיל בהיותו
שזממו היהודים צוררי הכמרים מול כוחו את גילה במיוחד וחשובה. גדולה כה קהילה בראש שעומד

שקרים. או בזויות עלילות משום להירתע מבלי ליהודים להרע כיצד שונות תחבולות תמיד

הגויים. על גם אם כי היהודים על רק לא משה ר' התחבב ידיעותיו ולשפע פניו להדרת הודות

הממשל בכירי עם תמידי במגע בא היה בהם שעסק הצבור ועניני שלו המסועפים המסחר עניני לצורך

ישראל. שונאי אפילו רבה, הערכה כלפיו גילו וכולם והכמורה,

נסיעות ופולין. גרמניה איטליה, כגון: שונות, לארצות תכופות נסיעות משה ר' ערך מסחרו לרגל

עם פגישותיו מקום. בכל תהילתו את פירסמו שני ומצד ונסיונו, ידיעותיו את יותר עוד הרחיבו אלה
ולה מקום בכל ישראל כךגדולי לידי הביאו הלאֿיהודי ובצבור בממשלים בכירים אישים עם בדיל

את כך כדי עד הכירו לא עצמה בפוזנא חכמתו. ועל הגדושות ידיעותיו על יעריכוהו מקום שבכל

נדירה. במידה טובות מדות ובעל מאד וצנוע עניו היה כך עם יחד שכן גדלותו,

הכמרים מבכירי אחד כאשר זה היה ופעלו, משה ר' על בהתפעלות שמעה פוזנא שכל זמן הגיע אך

עמדה כבעל עצמו את ראה לכך ונוסף גדול שונאֿישראל היה הלה יהודים. כנגד שוב לצאת החליט

לעצם כלֿכך התכוון לא אף דבר של לאמיתו ברומא. אז ששלט האפיפיור אל המקורבים מן בהיותו

ומנסים ליהודים נטפלים כאשר שמיד ידע שכן היהודים, מן כספים לסחיטת אם כי ביהודים, הפגיעה

ידע גם הוא השונאים. פיות את לסתום כדי יד" "מתנת עם מיד ומגיעים נבהלים הם הרי להם להרע

ביהודים. לפגוע רוצים כשהם ישראל שונאי שיחוד של זו למטרה מיוחדת קרן נמצאת פוזנא שבקהלת

כספיה, את והפנה הזאת הקרן את ביטל הקהילה לראש משה ר' נעשה שמאז ידע לא הכומר ברם,

שגם אלא לכך. הזקוקים יהודיים לילדים מקצוע ללמד - אחרת למטרה העיר", טובי "שבעה באישור

כבר הם בעיטה יקבלו היהודים שכאשר ציפה שכן הרבה, דואג היה לא כך על הכומר יודע היה אם

אחר. או זה ממקור כספים, ישיגו

הקהילה בשמי המתקשרים שחורים עננים על מידע הקהילה לראש כשהגיע מיד כך, או כך

עצמו והוא הקהילה, ראשי את לפגישה יקבל כי בדרישה הכמרים ראשי אל פנה - בכמורה שמקורם

לראיון. מועד לקבוע ביקש הוא הענינים. ליבון לשם בראשם,

האשמה הכוללת היטב ומוכנה מושלמת בעלילה לצאת עומדים הכמרים כי בבירור נודע בינתיים

היהודים. נגד ומבוססת חריפה
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על הוכיחה יהודית משלחת לקבלת מועד לקבוע בבקשה הכמרים אל משה ר' של בכתב פנייתו

ליד. משהו ניתן ובראשונה שבראש הנוהג היה עתה עד הכמרים. את מאד שהדהים דבר ערכין, שינוי

כדי בחשאי, כמובן, מתקיימת, היתה היהודים, נגד גזירה על כשנודע מיד היהודים, נציג עם הפגישה

הוא שבו עסיסית, בפולנית הקהילה, ראש מצד רשמי מכתב מגיע כאן ואילו ה"עיסקה", את לבצע

שווים. אנשים בין כלשהם ובירורים לדיונים מקום יש כאילו יהודית, משלחת לקבל מבקש

ייעשה שהדבר אלא לפגישה, מועד ולקבוע לדרישה להיענות חבריו את שכנע הכמרים שראש אלא

ואורחים הכמרים כל במעמד העתיקה, הקתדרלה שליד הגדול בארמון - ובפומביות ברעש דווקא

כד ראשית, האצולה. מבני הכמרים,מוזמנים כלפי הראוי בכבוד להתנהג עליהם כי ידעו שהיהודים י

נכונותה שבעצם "חסדה" גודל עם יחד הכנסיה, של והדרה פארה את עולם קבל להראות כדי ושנית,

ה"שפלים". היהודים את לשמוע

הקהילה. מנכבדי שנים ועוד הקהילה, ראש משה, ר' הארמון לשערי הגיעו הנקוב המועד כשהגיע

וענייני. עדין באופן הכמרים מתייחסים יהודים אל אפילו כי להראות כדי כאילו בכבוד, התקבלו הם

מכובדים. במקומות לשבת התבקשו הם

הנוצרית. הדת נגד יהודים שביצעו הגדול הפשע לכם ידוע ודאי ואמר: פתח הבכירים הכמרים אחד

מעולם היתה לא כזו שערוריה אשפה. לגל והושלך העיר במרכז מכנו הוסר האיש אותו של פסלו

בשתיקה. עליה לעבור ואסור בעירנו,

ונזרק נהרס הפסל כי הדבר ונכון הפסלים, לאחד שאירע מה על שמענו אכן השיב: משה ר'

איזה על לברר כדי - לכאן באנו כך משום יהודי. עלֿידי נעשה הדבר כי יודע אינו איש אך לאשפה,

מלפגוע נזהרים יהודים כי יודעים שהכל בשעה זאת, עשו היהודים כי ישראל שונאי העלילו בסיס

אחרות. בדתות

הסכינו לא כאלה דברים ובטחון. תקיפות של ובנימה ברורה בלשון נאמרו משה ר' של דבריו

הם. בשפתם היהודי, דיבר שבה הלשון מצחות גם הופתעו הללו רב. זמן זה לשמוע היהודים צוררי

פה. לפצות יכולת מבלי כמשותקים ישבו מספר ודקות עז, רושם בדבריו השאיר משה ר'

אש זיקי יורקות ועיניו רב זעם מביעים כשפניו הצעירים הכמרים אחד ממקומו התרומם לפתע

הרי זה! נבלה מעשה ביצעו יהודים כי בהוכחות צורך יש מה לשם צעק: הוא רצח. חמת חדור וכולו

אשמים אינם שהיהודים ולטעון לבוא היהודיים כמנהיגים עצמם הרואים אלה מצד גדולה חוצפה זו

בעצם די לא האם כופר. של גבוה תשלום באמצעות פשעם על לכפר מחובתם להיפטר כך ועלֿידי
האיש, אותו את שצלבו יהודים, רק והרי בכך, יהודים להאשים כדי ברפש מתגולל שהאיקונין העובדה

כזה! פשע למעשה מסוגלים

הצעיר הכומר של זו התפרצות כי שיערו הם מזועזעים. ישבו משה ר' את שליוו הקהילה ראשי שני

שליו נשאר משה ר' אך נוראות. לתוצאות שיביא דבר הנוכחים, כל אצל רציחה של אש להצית עלולה

לבין בינם דברים בחילופי ופתחו כעס, סימני לגלות החלו הכמרים שאר שפתיו. על קל כשחיוך ורגוע,

כל את ויחללו - לזה זה אמרו - כנסיות על יתנפלו הם מחר היהודים. של הנוראה חוצפתם על עצמם

מועד. בעוד לקח ללמדם יש הנוצריים. הדת תשמישי

מה אדם! פראי "הסו, קרא: רועם ובקול קומתו מלוא משה ר' קם לשיאו הגיע הרעש כאשר

מקימים?!". שאתם הזה השאון
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לנצל מיהר משה ר' דום. נאלמו והללו הכמרים, על מבוכה של אימה הפיל והבטוח התקיף קולו

ממקורבי כאמור, היה, הלה שכן האיטלקית, בשפה אליו דיבר הוא הכמרים. ראש אל ופנה הדממה את

המשיך: הוא כלביו...". את לרסן מסוגל כשאינו לציד ליוצא היא "חרפה אמר! צחה ובלשון האפיפיור,

באופן להבהיר עלי אך כסף, מאתנו לסחוט היא ישראל, שונאי המעלילים, כוונת כל כי היטב לנו "ידוע

שנעשה הפשע אל קשר כל ליהודים אין כזב. בעלילת מדובר שכן איש, לשחד ננסה לא כי חדֿמשמעי

בפסל!".
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פ"ב שבט, כ"ט ב"ה

שי' זעליג משה מו"ה

וברכה. שלום

נו"ן הסך וע"ד זמן, באיחור הגיע העבר, ויגש מה' מכתבם

בטח הנה זאלמאנאוו, שי' רש"פ לידידנו שלח אשר דאלל'

התקבלו, טרם עוד וארא, בה' מהנ"ל הנשלח במכ' כי יגיעו,

לפה הסכומים הגיעו וכבר במועדו. התקבל לו הנשלח ובד"כ

וכל שי' אנ"ש כל בעוזרי יהי' הטוב והאל הרשימות. כפי

ויושבי תורה, לומדי לטובת שי' והמעשים העושי' התומכים

יהי' טוב כי ומכופלת, כפולה בברכה יתברכו תורה של באהלה

בגו"ר. כה"י להם

אין ח"ו ואם אנחנו, חומר בתי שוכני כי הדבר אמת והנה

עם את השי"ת וישמור ביותר, מטריד והדבר תורה, אין קמח

חסרון ר"ל אשר האלקים, יברכם שהם מקום בכל קדשו,

וכאפס כאין השערה וכל הוא, גדול הרעב ופחד ממש הלחם

לו שיש מי גם ר"ל, ומחסור בכפן ממש עין ראיית לגבי הוא

הלחם על לא הלא אבל ודחוקה. כווצה לבו ממש צר לחם

אנחנו מודים בחיים. תעודתו זה ולא האדם, יחי' בלבד

שעשה החסד כל על ית' אותו ומהללים שמו מברכים להשי"ת

אנ"ש לב שהעיר ובפרט, בכלל יחיו היקרי' והתלמידי' אתנו

אשר ומצוק, צר בעת ית', בחסדו בעזרתנו יב[ו]או כי שי'

הכלכלי מצב אשר יחיו, התלמידי' ונפש נפשינו החיו בפועל

על המקחים ועילוי ביוקר יביע ליום ויום הוא, מבהיל והמחי'

גם נפשינו, להשביע נוכל באלה אם אבל וכו'. א[ו]כל דבר כל

תוקפא דגופא חולשא ואדרבא ופרנסתה, מזונה דורשת היא

ל"ע הושברנו אשר בכלל, גופינו חלישות ערך לפי דנשמתא,

במשך בפו"מ (אשר ומחסורים יסורים מיני בכמה - ול"ע

גם ומה טובה, נשינו שבנו, האמונים גם האחרונים ִָהשנים

כו'), ברעב גועים חלילה לבינו, אל הקרבים אנשי' יסורי ראות

להיות תעצומות, עוז בתוקף דנשמתא תוקפא צ"ל הי' ירחם,

ויקרב עלינו ירחם והשי"ת והעבודה, התורה אל ונתון מסור

והדעה. הלב הרחבת מתוך ית' לעבדו לבבינו

אתכם מהנעשה לבבינו שמחו שי' אנ"ש ידידנו ואתם

הדעת, קירוב אהבה, של הדיבור ויהי' ולברכה, לטוב

בינינו מצוי והרבצתה, התורה בהחזקת הכחות התאחדות

ובאופן מענה, קבלת על לחכות מבלי ביותר, קרובים בעתים

לברכה. המפעלים ויכוננו הלבבות יתחזקו כזה

בבית להמתפללים משמי וברכה שלום הגד נא ויואל

לימוד שיעורי להם יש האם לדעת לי ינעם מאד ומה מדרשם,

וב דא"ח.בנגלה

ידברו שי' אנ"ש ידידנו אשר מרובה, וברכה גדולה טובה

במכתבי כאמור רעהו, את איש לחזק ובע"פ בכתב ביניהם

וגם שיפרין, שי' ר"ד וידידנו אקסילראד, שי' רא"ש לידידנו

ביניהם יתדברו וכאשר ביחוד, לכאו"א לכתוב העבודה גדולה

על יותר לשקוד אוכל אשר ורבם, מורם בן עם חסד יעשו בזה

הובטחנו כן כי האלקים, ויעזרכם לי עזרו העמוסה. העבודה

להשכיל להושיעו ואביון עני לימין יעמוד האלקים אשר

ויאירו ית' לעבדו לבבינו יעיר הטוב והאל דרכיו. ולהיטיב

הקדושה. בתורתו עינינו

עמוק, ולב מקרב וטובם והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

מו"ר. בן בכט"ס, ומברכם בגו"ר הצלחתם וחפץ

[ci jxk v"iixden w"b`]

•

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



קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

לנצל מיהר משה ר' דום. נאלמו והללו הכמרים, על מבוכה של אימה הפיל והבטוח התקיף קולו

ממקורבי כאמור, היה, הלה שכן האיטלקית, בשפה אליו דיבר הוא הכמרים. ראש אל ופנה הדממה את

המשיך: הוא כלביו...". את לרסן מסוגל כשאינו לציד ליוצא היא "חרפה אמר! צחה ובלשון האפיפיור,

באופן להבהיר עלי אך כסף, מאתנו לסחוט היא ישראל, שונאי המעלילים, כוונת כל כי היטב לנו "ידוע

שנעשה הפשע אל קשר כל ליהודים אין כזב. בעלילת מדובר שכן איש, לשחד ננסה לא כי חדֿמשמעי

בפסל!".
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פ"ב שבט, כ"ט ב"ה

שי' זעליג משה מו"ה

וברכה. שלום

נו"ן הסך וע"ד זמן, באיחור הגיע העבר, ויגש מה' מכתבם

בטח הנה זאלמאנאוו, שי' רש"פ לידידנו שלח אשר דאלל'

התקבלו, טרם עוד וארא, בה' מהנ"ל הנשלח במכ' כי יגיעו,

לפה הסכומים הגיעו וכבר במועדו. התקבל לו הנשלח ובד"כ

וכל שי' אנ"ש כל בעוזרי יהי' הטוב והאל הרשימות. כפי

ויושבי תורה, לומדי לטובת שי' והמעשים העושי' התומכים

יהי' טוב כי ומכופלת, כפולה בברכה יתברכו תורה של באהלה

בגו"ר. כה"י להם

אין ח"ו ואם אנחנו, חומר בתי שוכני כי הדבר אמת והנה

עם את השי"ת וישמור ביותר, מטריד והדבר תורה, אין קמח

חסרון ר"ל אשר האלקים, יברכם שהם מקום בכל קדשו,

וכאפס כאין השערה וכל הוא, גדול הרעב ופחד ממש הלחם

לו שיש מי גם ר"ל, ומחסור בכפן ממש עין ראיית לגבי הוא

הלחם על לא הלא אבל ודחוקה. כווצה לבו ממש צר לחם

אנחנו מודים בחיים. תעודתו זה ולא האדם, יחי' בלבד

שעשה החסד כל על ית' אותו ומהללים שמו מברכים להשי"ת

אנ"ש לב שהעיר ובפרט, בכלל יחיו היקרי' והתלמידי' אתנו

אשר ומצוק, צר בעת ית', בחסדו בעזרתנו יב[ו]או כי שי'

הכלכלי מצב אשר יחיו, התלמידי' ונפש נפשינו החיו בפועל

על המקחים ועילוי ביוקר יביע ליום ויום הוא, מבהיל והמחי'

גם נפשינו, להשביע נוכל באלה אם אבל וכו'. א[ו]כל דבר כל

תוקפא דגופא חולשא ואדרבא ופרנסתה, מזונה דורשת היא

ל"ע הושברנו אשר בכלל, גופינו חלישות ערך לפי דנשמתא,

במשך בפו"מ (אשר ומחסורים יסורים מיני בכמה - ול"ע

גם ומה טובה, נשינו שבנו, האמונים גם האחרונים ִָהשנים

כו'), ברעב גועים חלילה לבינו, אל הקרבים אנשי' יסורי ראות

להיות תעצומות, עוז בתוקף דנשמתא תוקפא צ"ל הי' ירחם,

ויקרב עלינו ירחם והשי"ת והעבודה, התורה אל ונתון מסור

והדעה. הלב הרחבת מתוך ית' לעבדו לבבינו

אתכם מהנעשה לבבינו שמחו שי' אנ"ש ידידנו ואתם

הדעת, קירוב אהבה, של הדיבור ויהי' ולברכה, לטוב

בינינו מצוי והרבצתה, התורה בהחזקת הכחות התאחדות

ובאופן מענה, קבלת על לחכות מבלי ביותר, קרובים בעתים

לברכה. המפעלים ויכוננו הלבבות יתחזקו כזה

בבית להמתפללים משמי וברכה שלום הגד נא ויואל

לימוד שיעורי להם יש האם לדעת לי ינעם מאד ומה מדרשם,

וב דא"ח.בנגלה

ידברו שי' אנ"ש ידידנו אשר מרובה, וברכה גדולה טובה

במכתבי כאמור רעהו, את איש לחזק ובע"פ בכתב ביניהם

וגם שיפרין, שי' ר"ד וידידנו אקסילראד, שי' רא"ש לידידנו

ביניהם יתדברו וכאשר ביחוד, לכאו"א לכתוב העבודה גדולה

על יותר לשקוד אוכל אשר ורבם, מורם בן עם חסד יעשו בזה

הובטחנו כן כי האלקים, ויעזרכם לי עזרו העמוסה. העבודה

להשכיל להושיעו ואביון עני לימין יעמוד האלקים אשר

ויאירו ית' לעבדו לבבינו יעיר הטוב והאל דרכיו. ולהיטיב

הקדושה. בתורתו עינינו

עמוק, ולב מקרב וטובם והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

מו"ר. בן בכט"ס, ומברכם בגו"ר הצלחתם וחפץ

[ci jxk v"iixden w"b`]

•

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



ipyקסח ,oey`x - ak ,`k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôùî úùøô

àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½

:ípç éLôçì àöéâ-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦
:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìraã-íàåéðãà ©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦£Ÿ¨Æ

äMàä úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®¨«¦¨´
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéåä-íàå ¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«§¦

ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà̈³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−
:éLôç àöà àì éða-úàåå-ìà åéðãà BLébäå §¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³£Ÿ¨Æ¤

òöøå äæeænä-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä́̈¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤©§¨®§¨©̧
Bðæà-úà åéðãà:íìòì Bãárå röønañ(éåì) £Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

æúàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáräçäéðãà éðéra ärø-íàáéúëàì-øùà ¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨

éø÷ìLîé-àì éøëð írì dcôäå dãré Bì-øLà£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ
øëîì:dá-Bãâáa dèètLîk äpãréé Bðáì-íàå §¨§−̈§¦§¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬

:dl-äNré úBðaäédøàL Bì-çwé úøçà-íà ©¨−©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²
:òøâé àì dúðrå dúeñkàéìL-íàåàì älà-L §¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ

:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNréñ(ìàøùé)áéäkî ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬
:úîeé úBî úîå Léàâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¦²¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpàñ ¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨
ãéírî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´

:úeîì epçwz éçaæîñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬
:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéBà ïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàáèéíe÷é-íà §¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס 'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, לׁשֹוןEÏלמהּותֹו נקט הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְְִֵַַַָ

ּכתֹוצאה ׁשּנפּגמת האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנֹוכח,

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת ְְְְִֵֵֶֶַַָמהחטא

éðùëèáMa Búîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤

:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîeàëíéîBé Bà íBé-íà Cà ¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²¬©−¦
:àeä Btñë ék íwé àì ãîréñáëíéLðà eöpé-éëå ©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«§¦«¦¨´£¨¦À

ïBñà äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®
ïúðå äMàä ìra åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr̈´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−

:íéììôaâëúçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©
:Lôðãëãé úçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér ¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈

:ìâø úçz ìâøäëúçz òöt äiåk úçz äiåk ¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
:äøeaç úçz äøeaç òötñåëLéà äké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹

éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£®̈©«¨§¦¬
:Bðér úçz epçlLéæëBúîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå §©§¤−©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéôçëøBL çbé-éëå ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé:èëçbð øBL íàå ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéììëk BLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ

:åéìr úLeé-øLààìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà £¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìBà øBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−´

ìL | óñk äîàøBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¨®̈¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−
:ì÷qéñâìLéà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå ¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²

:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øaãììra −Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«©³©
:Bl-äéäé únäå åéìráì áéLé óñk ílLé øBaäñ ©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨®̈§©¥−¦«§¤«

äìbé-éëåeøëîe úîå eärø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçéåììL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð BàíL ¤«¡«´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ
øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé àìå§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½

:Bl-äéäé únäåñæìäN-Bà øBL Léà-áðâé ék §©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½
øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½

:äOä úçz ïàö-òaøàåáëàúøzçna-íà §©§©−Ÿ©¬©©¤«¦©©§¤²¤
:íéîc Bì ïéà úîå äkäå ápbä àönéáäçøæ-íà ¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬

Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr LîMä©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½
:Búáðâa økîðåâäáðbä Bãéá àönú àönä-íà §¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈

:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãr øBMîñ ¦¯©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

מּמּנּו. התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

iying ,iriax ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לרֹופא רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאמר

א)לרּפאֹות ס, להפ(ברכות ואּלּו לרּפא, רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

אליו" ׁשּי זה אין - ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשאינֹו

רפּואה). ּבעניני ּדעה ׁשּום לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(היינּו

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåLéà ïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á¦̧
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìàLéàä úéaî ápâå øîL ¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´¨¦®

:íéðL ílLé ápbä àöné-íàæápbä àöné àì-íà ¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈
Bãé çìL àì-íà íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−

:eärø úëàìîaç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr ¦§¤¬¤¥¥«©¨§©¤¿©©¿©
øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr äN-ìr øBîç£ÁÁ©¤̧©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³
íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ àeä-ék øîàéŸ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®

íéýìû ïréLøé øLà:eärøì íéðL ílLéñ £¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
èäN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²

ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬
:äàøéàì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé çìL̈©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáéóøè-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhéôâéìàLé-éëå ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬
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ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈

ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּנפׁש

הרי וקׁשה: ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָלקּיּום

היא, לכ העצה ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ּכׁשאנּו ּבקר, מּדי ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשה'ּׁשאלה'

את ּולבּקׁש הּקּב"ה, לבעלּה, להתּפּלל עלינּו הּנפׁש, את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'ׁשואלים'

הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת חפץ ׁשהּׁשֹואל הּוא, והּדין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצרּכנּו;

'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה מים להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּקׁש

ְִִָּבבעלים'.
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CnÚ È�Ú‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

זֹו, רמה ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ּומרגש הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובלי

הּפתּגם לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

אי וואס ּברֹויט ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּידּוע

היא ׁשּבידי, הּלחם ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאּב,

.(ׁשּל =) "ּדינער" מּלת מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּל
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הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת חפץ ׁשהּׁשֹואל הּוא, והּדין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצרּכנּו;

'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה מים להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּקׁש
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CnÚ È�Ú‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

זֹו, רמה ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ּומרגש הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובלי

הּפתּגם לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

אי וואס ּברֹויט ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּידּוע

היא ׁשּבידי, הּלחם ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאּב,

.(ׁשּל =) "ּדינער" מּלת מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּל

,éòéáø
éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæø÷L-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©¤−¤

:òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz¦§®̈§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«



iriayקע ,iyy - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çólñéå íéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøácèízrãé ízàå õçìú àì øâå ¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ

øâ-ék øbä Lôð-úà:íéøöî õøàa íúééä íé ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦
é-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤

:dúàeázàéeìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå §«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ
äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬

:Eúéæì EîøëìáééNrî äNrz íéîé úLLE §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½
Eøîçå EøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéåâéézøîà-øLà ìëáe §¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤¨©¬§¦
eøékæú àì íéøçà íéýìû íLå eøîMz íëéìà£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½

ét-ìr òîMé àì:EãéìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
åèìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧

Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−
:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöéæèøéöwä âçå ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ

éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ
éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−
:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊz ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ,כג) ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו)

‰‡�‰a ‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»«¬»»

ÏÎa ¯ÒB‡Â ‰‡�‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»¿≈¿»

‡e‰L(הּטּורים (ּבעל ∆ִַַַ

רגיל אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

החמירה ולכן האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחמץ

ּבעניני לעסק רגיל אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּבֹו

- זרה' ל'עבֹודה להּגיע עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ה'.Ì‰Ïליחס לברּכת 'לבּוׁש' רק ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֵַ»∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©®̈¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà EàéáäìåàëøîMä §©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¨¯¤

àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íërLôìáëòîLz rBîL-íà ék §¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©¦§©Æ

éáéà-úà ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷aE §Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½

éøøö-úà ézøöå:Eâëéðôì éëàìî Cìé-ékE §©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼
éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−

éñeáéäå:åézãçëäåãëíäéäìàì äåçzLú-àì §©§¦®§¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ
ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú àìå§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ

:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëúà ízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ׁשעלינּוÌÈËtLÓמּקּומֹו ללּמדנּו, ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵֵֶַָָ

ּולהבין לנּסֹות עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהתיחס

טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאת

טעם" לֹו ּתמּורה)ּתן הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִֵַַַַָ

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà Eæëéðôì çlLà éúîéà-úàE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½

-úà ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤
éáéà-ìkéìà EE:óørçëärøvä-úà ézçìLå ¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤©¦§−̈

éðôìézçä-úàå éðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E §¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−
éðôlî:Eèëéðtî epLøâà àì-ït úçà äðLa E ¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz:äãOä úiç E ¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«
ìéðtî epLøâà èrî èrîzìçðå äøôz øLà ãr E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈

:õøàä-úààìíé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¤¨¨«¤§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLé:Eáìíäì úøëú-àì «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâìeàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬

íäéäìà-úà ãárú ék éì EúàEì äéäé-ék «Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−
:L÷Bîìôãëàýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå §¥«§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À

ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®
:÷çøî íúéåçzLäåáýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäåâäLî àáiå §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À
àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéåíéètLnä-ìk ú ©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®

-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤
:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´

íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈§¥³
ì äávî äøNr:ìàøNé éèáL øNr íéðLäçìLiå ¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À

íéçáæ eçaæiå úìò eìriå ìàøNé éða éørð-úà¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯

iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøt ýåýéì íéîìLåíNiå ícä éöç äLî çwiå §¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤
:çaænä-ìr ÷øæ ícä éöçå úðbàaæøôñ çwiå ¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤

øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå úéøaä©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬
:òîLðå äNrð ýåýéç÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ

ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr©¨®̈©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
:älàä íéøácä-ìk ìr íënrèïøäàå äLî ìriå ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ

:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéúà eàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−
øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½

:øäèì íéîMä íörëeàéìàøNé éða éìéöà-ìàå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½
:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àìñ ¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

áéíL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
áàä úçì-úà Eì äðzàåøLà äåönäå äøBzäå ï §¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúkâéBúøLî rLBäéå äLî í÷iå ¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®
:íéýìûä øä-ìà äLî ìriåãéøîà íéð÷fä-ìàå ©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ

ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL§¨´¨¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënr øeçå§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«

øéèôîåè:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå©©¬©¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«
æèïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈

CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬
:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ

:ìàøNé éða éðérì øääçéïðrä CBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈
íBé íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½

:äìéì íéraøàåttt §©§¨¦−¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡aרצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. ‡lÓ‡עֹובד EÈÓÈ ¯tÒÓל היא לכ העצה לֹו– ׁשּנקּבע זּכר ֵƒ¿«»∆¬«≈ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו את למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמסּפר

ּבׁשליחּות מעילה ּבגדר הּוא אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל

רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; הרּגׁשת ּולאּבּוד לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָזֹו.

ׁשהּוא לא עצמּה, הּׁשליחּות אֹותּה.‰Úv·nאת ְְִֶֶַַָֹ«¿«≈«ָ

.ïîéñ é"ððç .ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn
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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



קעי iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøt ýåýéì íéîìLåíNiå ícä éöç äLî çwiå §¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤
:çaænä-ìr ÷øæ ícä éöçå úðbàaæøôñ çwiå ¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤

øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå úéøaä©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬
:òîLðå äNrð ýåýéç÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ

ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr©¨®̈©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
:älàä íéøácä-ìk ìr íënrèïøäàå äLî ìriå ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ

:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéúà eàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−
øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½

:øäèì íéîMä íörëeàéìàøNé éða éìéöà-ìàå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½
:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àìñ ¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

áéíL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
áàä úçì-úà Eì äðzàåøLà äåönäå äøBzäå ï §¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúkâéBúøLî rLBäéå äLî í÷iå ¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®
:íéýìûä øä-ìà äLî ìriåãéøîà íéð÷fä-ìàå ©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ

ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL§¨´¨¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënr øeçå§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«

øéèôîåè:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLî ìriå©©¬©¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«
æèïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈

CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬
:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ

:ìàøNé éða éðérì øääçéïðrä CBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈
íBé íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½

:äìéì íéraøàåttt §©§¨¦−¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡aרצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. ‡lÓ‡עֹובד EÈÓÈ ¯tÒÓל היא לכ העצה לֹו– ׁשּנקּבע זּכר ֵƒ¿«»∆¬«≈ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו את למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמסּפר

ּבׁשליחּות מעילה ּבגדר הּוא אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל

רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; הרּגׁשת ּולאּבּוד לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָזֹו.

ׁשהּוא לא עצמּה, הּׁשליחּות אֹותּה.‰Úv·nאת ְְִֶֶַַָֹ«¿«≈«ָ

.ïîéñ é"ððç .ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
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.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

: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



קעב
íéèôùî úùøôì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçírä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ

:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìäiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôçéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À

ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«

áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À

ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´

äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçéúéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéíéìLeøé éøNå äãeäé éøN £¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqäëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áîàëäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈

:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàåáëéððä §¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧

äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²

:áLé ïéàî äîîL ïzàâìäëõøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk ¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤

:ézîù-àìåë÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb Ÿ¨«Ÿ§¦«©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå§©«£®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¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦
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שלום וברכה!

במענה על הודעתו מיום הולדת שלו.

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון בנתינת צדקה ביום ההולדת לפני תפלת שחרית ומנחה או 

ביום שלפניו - כשחל יום ההולדת בש"ק או ביום טוב - לימוד שיעור נוסף הן בתורת הנגלה והן בתורת 

החסידות עלי' לתורה ביום ההולדת או בשבת שלפניו ולימוד שלשת השיעורים הקבועים ליום זה - בחומש 

תהלים ותניא - ביום ההולדת.

יה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

באופן לימודיו בישיבה וסדרם - צריך לעשות כהוראת ההנהלה.

- לימוד בפנים, ושעכ"פ יהי' הספר פתוח לפניו במקום בו לומד.  מהעצות להתרכזות המחשבה 
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תו"א לעמבערג תרי"א[.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

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
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להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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