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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Èkיּתנּו זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
וגֹו' הּׁשקל מחצית אדמֹו"ר1גֹו' כ"ק ּומבאר . ְְְֲִֵֶֶַַַָ

זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ(מהֹורׁש"ב)
תרע"ט ׁשּמׁשה2מּׁשנת הּידּוע ּתחּלה להקּדים ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מהימנא רעיא יׂשראל3נקרא נׁשמֹות ּומפרנס ׁשרֹועה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשענין ּבארּכה ּומבאר ּבה', ּבאמּונתם אֹותם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלחּזק
עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק לא להיֹות צרי ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָֹהאמּונה
עצמּות ּבבחינת וגם עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָאּלא
ּוממּלא עלמין ּכל סֹובב מּבחינת ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹור

נאמר ועלֿזה עלמין, ׁשּצריכים4ּכל ּדהינּו אמּונה, ּורעה ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מבאר וכן ּבפנימּיּות. להמׁשיכּה האמּונה, את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלרעֹות
וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָכ"ק

תרפ"ז ׁשנת קטן ּדפּורים על5היהּודים מיּסד ׁשהּוא , ְְְְִִֶַַַָָָֻ
ׁשּב'דּבּור (אּלא הּנ"ל תרע"ט תּׂשא ּכי הּמתחיל' ְְִִִִִֶֶַַַַָָ'ּדּבּור
תּׂשא). ּכי הּפסּוק נתּבאר לא היהּודים וקּבל ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּמתחיל'

¯‡·Óeמׁשה6ּבהּמאמר ׁשעלֿידי זֹו ׁשהמׁשכה , ¿»≈ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ענין הּוא ּבפנימּיּות, נמׁשכת ּתהיה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָׁשהאמּונה
ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה הּקדׁש. ּבׁשקל הּׁשקל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמחצית
(ּתּׂשא ּבפנימּיּות נמׁשכת האמּונה ׁשּכאׁשר וגֹו', ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָתּׂשא

הה ּכללּות אזי יׂשראל), ּבני ראׁש ּבמחׁשבהאת נהגה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
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ואילך). קיג ע' תרפ"ז ערה.6)(סה"מ ע' עטר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

השלם (שקל 'מחציתֿהשקל' נתינת מצות של עניינה תתבאר שלפנינו במאמר

האדם: בעבודת שמתבטאת כפי גרה), עשר – ומחציתו גרה", "עשרים הוא

האדם עובד זו המשכה ידי שעל רבנו, משה עלֿידי בפנימיות האמונה המשכת

מקבל זאת ובזכות 'נותן', אותם גרה') ('עשר נפשו כוחות עשר בכל עבודתו

את לעבוד כוח מלמעלה האדם

('עשר יותר נעלה באופן ה'

'שקל' ונעשה מלמעלה) כוחות'

השקל". גרה "עשרים - שלם

נאמר תשא, פרשת בתחילת

את למנות רבנו, למשה הציווי

עלֿ תמנה) - ('תשא' בניֿישראל

של מטבע יתרום אחד שכל ידי

למשכן, נדבה השקל מחצית

המטבעות מספר ימנו וכאשר

בניֿישראל: של מניינם Èkƒידעו
È�a L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈
Ì‰È„e˜ÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‚B'[=למספרם] e�zÈ ‰Ê 'B‚∆ƒ¿
'B‚Â Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ1. «¬ƒ«∆∆¿

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL� (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ

Ë"Ú¯˙ ˙�MÓ ‰Ê2LiL , ∆ƒ¿«∆≈
Úe„i‰ ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«»«
‡ÈÚ¯ ‡¯˜� ‰LnL∆…∆ƒ¿»«¬»

‡�ÓÈ‰Ó3[נאמן ,[=רועה ¿≈¿»
˙BÓL� Ò�¯ÙÓe ‰ÚB¯L∆∆¿«¿≈ƒ¿
Ì˙B‡ ˜fÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»

'‰a Ì˙�eÓ‡aרועה כמו ∆¡»»«
מרעה למקום צאנו את המוליך

האמונה את מחזק משה כן טוב,

ישראל בני כל אצל (הנמצאת

מאמינים') בני ,'מאמינים
ÔÈ�ÚL ‰k¯‡a ¯‡·Óe¿«≈«¬À»∆ƒ¿«

‡l‡ ,ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙�ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰�eÓ‡‰»¡»»ƒƒ¿…«ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·a Ì‚Â ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙�ÈÁ·a Ìb«ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ««¿≈
ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓe ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ- ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ¿«≈»»¿ƒ

האלוקי אור - ממלאֿכלֿעלמין ה': גדולת בהשגת מדרגות ג' ישנן בכללות

הנמצאת הנשמה כמו הנבראים. ערך לפי ומתצמצם הנבראים להחיות היורד

ומ הגוף אתבתוך ממלאה הנפש "מה חז"ל: כדברי 'ממלא', (נקרא אותו חי'

האלוקי אור - עלמין כל סובב העולם"). את מלא הקדושֿברוךֿהוא כך הגוף

באופן אותם ומחי' מאיר אך הנבראים, ערך לפי מתצמצם שאינו מוגבל הבלתי

ובעצמו, בכבודו הקדושֿברוךֿהוא - יתברך ומהותו עצמותו ('סובב'). 'מקיף'

דרגות בכל היא יהודי של ה'אמונה' ונבראים. עולמות מגדר לגמרי המתנשא

לגמריאלו מרומם שהוא אלא העולם, את ומחי' הבורא הוא שה' רק (לא

והנבראים) העולמות �‡Ó¯מכל ‰ÊŒÏÚÂ ,4e�È‰c ,‰�eÓ‡ ‰Ú¯e ¿«∆∆¡«¿≈¡»¿«¿
˙‡ ˙BÚ¯Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿∆
dÎÈLÓ‰Ï ,‰�eÓ‡‰»¡»¿«¿ƒ»

˙eiÓÈ�Ùaאופן ישנו (שהרי ƒ¿ƒƒ
האמונה ונשארת מאמין, שהאדם

כמו 'מקיף'. באופן אצלו

"גנבא בגמרא: הנמצאת הדוגמא

קריא" רחמנא מחתרתא אפום

המחתרת פתח על [=גנב

לו שיעזור לה'. קורא (שחופר)

למרות בגניבתו!] להצליח

הנוגד מעשה עושה זה שברגע

מפני היא הדבר סיבת לאמונה.

באופן אצלו נמצאת שהאמונה

לשנות לו גורמת ואינה 'מקיף'

ה'רעיא של עניינו דרכיו.

האמונה את לחזק הוא מהימנא'

שהאדם עד בפנימיות שתאיר

לאמונה בהתאם ÔÎÂיתנהג .¿≈
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ¯‡·Ó¿»≈ƒ¿»ƒ
¯eac' ¯Ó‡Óa ¯"BÓ„‡«¿¿«¬»ƒ
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
˙�L ÔË˜ ÌÈ¯eÙc¿ƒ»»¿«

Ê"Ù¯˙5ÏÚ „qÈÓ ‡e‰L ,∆¿À»«
‡O˙ Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac'ƒ««¿ƒƒƒ»
‡l‡) Ï"p‰ Ë"Ú¯˙««∆»
Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'aL∆¿ƒ««¿ƒ¿ƒ≈
¯‡a˙� ‡Ï ÌÈ„e‰È‰«¿ƒ…ƒ¿»≈

.(‡O˙ Èk ˜eÒt‰«»ƒƒ»
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe6, ¿»≈¿««¬»

È„ÈŒÏÚL BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»∆«¿≈
˙ÈˆÁÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ,˙eiÓÈ�Ùa ˙ÎLÓ� ‰È‰z ‰�eÓ‡‰L ‰LÓ…∆∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒƒ¿««¬ƒ

L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰משה של שהכח מבאר תרע"ט) (משנת במאמר - «∆∆¿∆∆«…∆
ביותר גבוה ממקום המשכה 'קדש', מדרגת מגיע בפנימיות, האמונה ֶֹלהמשיך

בפנימיות האמונה להחדיר הכוח ניתן זה ממקום Ó‰שרק Ô·eÈ ‰Ê·e .»∆»«
˙eiÓÈ�Ùa ˙ÎLÓ� ‰�eÓ‡‰ ¯L‡kL ,'B‚Â ‡O˙ Èk ·e˙kM∆»ƒƒ»¿∆«¬∆»¡»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Èkיּתנּו זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
וגֹו' הּׁשקל מחצית אדמֹו"ר1גֹו' כ"ק ּומבאר . ְְְֲִֵֶֶַַַָ

זה הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ(מהֹורׁש"ב)
תרע"ט ׁשּמׁשה2מּׁשנת הּידּוע ּתחּלה להקּדים ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מהימנא רעיא יׂשראל3נקרא נׁשמֹות ּומפרנס ׁשרֹועה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשענין ּבארּכה ּומבאר ּבה', ּבאמּונתם אֹותם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלחּזק
עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק לא להיֹות צרי ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָֹהאמּונה
עצמּות ּבבחינת וגם עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָאּלא
ּוממּלא עלמין ּכל סֹובב מּבחינת ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹור

נאמר ועלֿזה עלמין, ׁשּצריכים4ּכל ּדהינּו אמּונה, ּורעה ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מבאר וכן ּבפנימּיּות. להמׁשיכּה האמּונה, את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלרעֹות
וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָכ"ק

תרפ"ז ׁשנת קטן ּדפּורים על5היהּודים מיּסד ׁשהּוא , ְְְְִִֶַַַָָָֻ
ׁשּב'דּבּור (אּלא הּנ"ל תרע"ט תּׂשא ּכי הּמתחיל' ְְִִִִִֶֶַַַַָָ'ּדּבּור
תּׂשא). ּכי הּפסּוק נתּבאר לא היהּודים וקּבל ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּמתחיל'

¯‡·Óeמׁשה6ּבהּמאמר ׁשעלֿידי זֹו ׁשהמׁשכה , ¿»≈ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ענין הּוא ּבפנימּיּות, נמׁשכת ּתהיה ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַָָׁשהאמּונה
ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה הּקדׁש. ּבׁשקל הּׁשקל ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמחצית
(ּתּׂשא ּבפנימּיּות נמׁשכת האמּונה ׁשּכאׁשר וגֹו', ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָתּׂשא

הה ּכללּות אזי יׂשראל), ּבני ראׁש ּבמחׁשבהאת נהגה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
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.(‡O˙ Èk ˜eÒt‰«»ƒƒ»
¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe6, ¿»≈¿««¬»

È„ÈŒÏÚL BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»∆«¿≈
˙ÈˆÁÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ,˙eiÓÈ�Ùa ˙ÎLÓ� ‰È‰z ‰�eÓ‡‰L ‰LÓ…∆∆»¡»ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒƒ¿««¬ƒ

L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰משה של שהכח מבאר תרע"ט) (משנת במאמר - «∆∆¿∆∆«…∆
ביותר גבוה ממקום המשכה 'קדש', מדרגת מגיע בפנימיות, האמונה ֶֹלהמשיך

בפנימיות האמונה להחדיר הכוח ניתן זה ממקום Ó‰שרק Ô·eÈ ‰Ê·e .»∆»«
˙eiÓÈ�Ùa ˙ÎLÓ� ‰�eÓ‡‰ ¯L‡kL ,'B‚Â ‡O˙ Èk ·e˙kM∆»ƒƒ»¿∆«¬∆»¡»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ

Ï‡¯NÈ È�a L‡¯ ˙‡ ‡Oz)משה 'הרמה', מלשון גם מתפרש 'תשא' - ƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
בניֿישראל ראש את ומרומם ‡ÈÊמגביה באופן), האדם על פועלת האמונה ¬«

ש עד ‰È‡מעשי ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ‰‚‰�‰‰ ˙eÏÏk¿»««¿»»¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



yz`ו ik

ּכל ּגם מתּבּטלים ועלֿידיֿזה ּכדבעי, היא ּומעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּדּבּור
לׁשֹון לפקּודיהם, אֹומרֹו ׁשּזהּו הּבלּתיֿרצּויים, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָהענינים

מֹוׁשב יּפקד ּכי ונפקדּת ּכמֹו ׁשעלֿידי7חּסרֹון, היינּו, , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּבלּתיֿ הענינים מתּבּטלים ּבפנימּיּות האמּונה ְְְְְְֱִִִִִִִִִַַַַָָָָָהמׁשכת

ּׁשּכתּוב מה ועלּֿדר לּזהב8רצּויים. וכּור לּכסף מצרף ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּזהב ׁשּמנּקה וכּור המצרף ּדכמֹו מהללֹו, לפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָואיׁש
אפן לפי מהללֹו, לפי איׁש ּכן ּופסלת, סיג מּכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוהּכסף
להסיר והּזּכּו הּברּור הּוא ּכן ּבּתפּלה ׁשּלֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָההּלּול
וזהּו כּו'. ּדּקים הּיֹותר הסיגים ּגם הסיגים, ּכל ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָמעצמֹו
חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשאֹומרים
ּופסּוקי ּדזמרה לפסּוקי ההכנה עבֹודת לאחר ּדוקא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכי
ראׁשֹונֹות וג' ּוקריאתֿׁשמע קריאתֿׁשמע ּוברכֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַָּדזמרה
הּוא הּפסלת ּדּקּות ׁשּגם מרּגיׁשים אזי עׂשרה', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹּד'ׁשמֹונה
יּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. אֹותֹו ּומסירים רצּוי, ּבלּתי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָענין
האמּונה ענין ׁשּכאׁשר לפקּודיהם, גֹו' תּׂשא ּכי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבענין
ׁשּבדּקּות הענינים ּגם נרּגׁשים אזי ּבפנימּיּות, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמאיר
ּדכל (לפקּודיהם) החּסרֹון נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדדּקּות,
ּגם הרעים), ענינים רק (לא הּבלּתיֿרצּויים ְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֹהענינים

ּדדּקּות. ְְַַּבדּקּות

גֹו'9ּבהּמאמרCÈLÓÓeב) יּתנּו זה ׁשּכתּוב מּמה לבאר «¿ƒְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּדצרי הּקדׁש, ּבׁשקל הּׁשקל ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹמחצית
ּכּמה מֹודיע ולּמה ּדוקא, הּׁשקל מחצית ענין מהּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָלהבין
מחצית רק לתת ׁשּצריכים מאחר הׁשלם הּׁשקל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא
והענין והעׁשיר. העני ׁשוים זה ּבׁשעּור ולּמה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּׁשקל,
עׂשר על מֹורה ּגרה, עׂשר הּׁשקל, מחצית ּדהּנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּוא,
ּבחינֹות, עׂשר ּבּה יׁש מּיׂשראל נפׁש ּדכל הּנפׁש, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכחֹות

ׁשּנׁש עליֹונֹות ספירֹות עׂשר מהןּכנגד ּובענין10ּתלׁשלּו . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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f"iyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

הם העליֹונֹות ׁשהּספירֹות ּדכיון ׁשוֹות, הּנׁשמֹות ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
עׂשר אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר עׂשר, ,11ּבמסּפר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

והינּו, ּבחינֹות, עׂשר יׁש מּיׂשראל נׁשמה ּבכל ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנה
ּדעׂשּיה ּדנפׁש נפׁש מּבחינת ׁשהיא נׁשמה ּבּה12ׁשּגם יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה יׁש ּדאצילּות נׁשמה וגם ּבחינֹות, מעׂשר ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשהעׂשר הּוא, ּביניהם וההפרׁש ּבחינֹות. מעׂשר יֹותר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹלא
ּדֹומה אינּה ׁשהרי ׁשֹונֹות, ּבמדרגֹות הם עצמם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּבחינֹות
למדרגת ּדעׂשּיה ּדנפׁש ׁשּבּנפׁש ּכחֹות העׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמדרגת
ּביניהם, ערֹוך ׁשאין ועד ּדאצילּות, ּדנׁשמה ּכחֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעׂשר
יׂשראל ּבני ּכל ּומּכלֿמקֹום, ועׁשיר. עני נקראים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָׁשּלכן
היא והעבֹודה ּכחֹות, עׂשר אחד לכל ׁשּיׁש ּבכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשוים
ׁשאף והינּו, ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את לּתן צרי אחד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכל
מי ויׁש נעלית ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ּכחֹות ׁשהעׂשר מי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁש
מּכלֿמקֹום, ּתחּתֹונה, ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ּכחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעׂשר

ּכחן לפי אּלא מבּקׁש הּקּב"ה אחד13אין מּכל ודֹורׁש , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכחֹות העׂשר את אחדFNWלּתן ׁשּכל מה אמנם, . ִֵֶֶֶָֹ¤ְֶֶַָָָָ

רק זה הרי ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את נֹותן zivgnמּיׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ©£¦
את נֹותן מּיׂשראל אחד ׁשּכל עלֿידיֿזה א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשקל.
לאלקּות, ּכחֹותיו ּכל את ׁשּמֹוסר היינּו ׁשּלֹו, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמחצית

הּׁשנּיה. הּמחצית את מּלמעלה לֹו נֹותנים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאזי

ּכתיבe‡·e¯ג) ּדהּנה ּבׂשמחה,14הענין, הוי' את עבדּו ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ
ׁשּתהיה מּיׂשראל אחד לכל צּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּזהּו
ּבעבֹודה, יסֹוד הּוא הּׂשמחה וענין ּבׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָעבֹודתֹו

לּולב הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשהּׂשמחה15ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּבהן ׁשּצּוה האֿל ּובאהבת הּמצוה ּבעׁשּית אדם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשמח
ראּוי זֹו מּׂשמחה עצמֹו הּמֹונע וכל היא, ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּנאמר מּמּנּו, הוי'16להּפרע את עבדּת לא אׁשר ּתחת ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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ז f"iyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

הם העליֹונֹות ׁשהּספירֹות ּדכיון ׁשוֹות, הּנׁשמֹות ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
עׂשר אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר עׂשר, ,11ּבמסּפר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

והינּו, ּבחינֹות, עׂשר יׁש מּיׂשראל נׁשמה ּבכל ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנה
ּדעׂשּיה ּדנפׁש נפׁש מּבחינת ׁשהיא נׁשמה ּבּה12ׁשּגם יׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּה יׁש ּדאצילּות נׁשמה וגם ּבחינֹות, מעׂשר ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא
ׁשהעׂשר הּוא, ּביניהם וההפרׁש ּבחינֹות. מעׂשר יֹותר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹלא
ּדֹומה אינּה ׁשהרי ׁשֹונֹות, ּבמדרגֹות הם עצמם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּבחינֹות
למדרגת ּדעׂשּיה ּדנפׁש ׁשּבּנפׁש ּכחֹות העׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמדרגת
ּביניהם, ערֹוך ׁשאין ועד ּדאצילּות, ּדנׁשמה ּכחֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהעׂשר
יׂשראל ּבני ּכל ּומּכלֿמקֹום, ועׁשיר. עני נקראים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָׁשּלכן
היא והעבֹודה ּכחֹות, עׂשר אחד לכל ׁשּיׁש ּבכ ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשוים
ׁשאף והינּו, ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את לּתן צרי אחד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכל
מי ויׁש נעלית ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ּכחֹות ׁשהעׂשר מי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁש
מּכלֿמקֹום, ּתחּתֹונה, ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ּכחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעׂשר

ּכחן לפי אּלא מבּקׁש הּקּב"ה אחד13אין מּכל ודֹורׁש , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכחֹות העׂשר את אחדFNWלּתן ׁשּכל מה אמנם, . ִֵֶֶֶָֹ¤ְֶֶַָָָָ

רק זה הרי ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את נֹותן zivgnמּיׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ©£¦
את נֹותן מּיׂשראל אחד ׁשּכל עלֿידיֿזה א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשקל.
לאלקּות, ּכחֹותיו ּכל את ׁשּמֹוסר היינּו ׁשּלֹו, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמחצית

הּׁשנּיה. הּמחצית את מּלמעלה לֹו נֹותנים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָאזי

ּכתיבe‡·e¯ג) ּדהּנה ּבׂשמחה,14הענין, הוי' את עבדּו ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָ
ׁשּתהיה מּיׂשראל אחד לכל צּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּזהּו
ּבעבֹודה, יסֹוד הּוא הּׂשמחה וענין ּבׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִַַָָָָָעבֹודתֹו

לּולב הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשהּׂשמחה15ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
ּבהן ׁשּצּוה האֿל ּובאהבת הּמצוה ּבעׁשּית אדם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיׂשמח
ראּוי זֹו מּׂשמחה עצמֹו הּמֹונע וכל היא, ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָעבֹודה

ׁשּנאמר מּמּנּו, הוי'16להּפרע את עבדּת לא אׁשר ּתחת ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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,¯NÚ ¯tÒÓaה'ספר כלשון ¿ƒ¿«∆∆
ÚLz,יצירה': ‡ÏÂ ¯NÚ∆∆¿…≈«

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ11, ∆∆¿…««»»
‰ÓL� ÏÎa Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»¿»»
¯NÚ LÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆∆

,e�È‰Â ,˙B�ÈÁaמבואר ¿ƒ¿«¿
מדרגות חילוקי שקיימים בקבלה

דאצילות 'נשמות ישנם בנשמות:

כמו שגם ביותר)' העליון (עולם

להרגיש להם נקל למטה שירדו

וישנם האצילות, כבעולם אלקות

לנשמות עד יותר, נמוכות נשמות

עשר במנין אך העשי'. עולם של

שווים, ישראל כל אלו כוחות

‰ÓL� ÌbLנמוכה‡È‰L ∆«¿»»∆ƒ
LÙ�c LÙ� ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆

‰iNÚc12מדריגה "שהיא «¬ƒ»
ֿ) העשי'" שבקדושת התחתונה

עולם הוא העשי' עולם תניא).

'נפש' דרגת וכן ביותר, התחתון

ביותר. הנמוכה המדרגה היא

ג' קיימות - עצמה ב'נפש'

הקשורה (דרגה 'נפש' מדריגות:

(דרגה 'רוח' בפועל) עשי' עם

שבלב) המידות עם הקשורה

כוח עם הקשורה (דרגה 'נשמה'

זו נמוכה נפש גם הרי השכל),

העשי' דרגת מסוף -שמגיעה

- BÁt˙'עני' ‡Ï da LÈ≈»…»
Ì‚Â ,˙B�ÈÁa ¯NÚÓ- 'עשיר' - גבוהה eÏÈˆ‡c˙נשמה ‰ÓL� ≈∆∆¿ƒ¿«¿»»«¬ƒ

ביותר] העליון L¯Ù‰‰Â[=עולם .˙B�ÈÁa ¯NÚÓ ¯˙BÈ ‡Ï da LÈ≈»…≈≈∆∆¿ƒ¿«∆¿≈
,˙B�BL ˙B‚¯„Óa Ì‰ ÌÓˆÚ ˙B�ÈÁa ¯NÚ‰L ,‡e‰ Ì‰È�Èa≈≈∆∆»∆∆¿ƒ«¿»≈¿«¿≈
LÙ�c LÙpaL ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‚¯„Ó ‰ÓBc d�È‡ È¯‰L∆¬≈≈»»«¿≈«»∆∆…∆«∆∆¿∆∆
ÔÈ‡L „ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL�c ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‚¯„ÓÏ ‰iNÚc«¬ƒ»¿«¿≈«»∆∆…ƒ¿»»«¬ƒ¿«∆≈

Ïk ,ÌB˜ÓŒÏkÓe .¯ÈLÚÂ È�Ú ÌÈ‡¯˜� ÔÎlL ,Ì‰È�Èa ÍB¯Ú¬≈≈∆∆»≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»»»
‰„B·Ú‰Â ,˙BÁk ¯NÚ „Á‡ ÏÎÏ LiL CÎa ÌÈÂL Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»∆≈¿»∆»∆∆…¿»¬»
Û‡L ,e�È‰Â ,BlL ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏkL ‡È‰ƒ∆»∆»»ƒƒ≈∆»∆∆…∆¿«¿∆«
ÈÓ LÈÂ ˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Óa Ì‰ BlL ˙BÁk ¯NÚ‰L ÈÓ LiL∆≈ƒ∆»∆∆…∆≈¿«¿≈»«¬≈¿≈ƒ
Ì‰ BlL ˙BÁk ¯NÚ‰L∆»∆∆…∆≈
ŒÏkÓ ,‰�BzÁz ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¿»ƒ»
‰"aw‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈«»»
ÔÁk ÈÙÏ ‡l‡ Lw·Ó13, ¿«≈∆»¿ƒ…»

˙‡ ÔzÏ „Á‡ ÏkÓ L¯B„Â¿≈ƒ»∆»ƒ≈∆
.BlL ˙BÁk ¯NÚ‰»∆∆…∆
„Á‡ ÏkL ‰Ó ,Ì�Ó‡»¿»«∆»∆»
¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B� Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆»∆∆
˜¯ ‰Ê È¯‰ ,BlL ˙BÁk…∆¬≈∆«
ŒÏÚ C‡ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆««
„Á‡ ÏkL ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆»∆»
˙‡ Ô˙B� Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆
e�ÈÈ‰ ,BlL ˙ÈˆÁn‰««¬ƒ∆«¿
ÂÈ˙BÁk Ïk ˙‡ ¯ÒBnL∆≈∆»…»
BÏ ÌÈ�˙B� ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¬«¿ƒ
˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆««¬ƒ

.‰i�M‰פנימיות לסיכום, «¿ƒ»
השקל', 'מחצית בנתינת הכוונה

יעבוד שהאדם היא גרה' 'עשר

נפשו. כוחות עשר בכל ה' את

ערכו גם בפסוק שנאמר הסיבה

גרה' 'עשרים השלם, השקל של

את 'נותן' האדם שכאשר כיוון -

כוחות (עשר שלו ה'מחצית'

לו נותנים גרה"), "עשר נפשו,

(וביחד השניה המחצית מלמעלה

להלן גרה'), 'עשרים לו יש

המיוחדים הכוחות עניין יתבאר

האדם כאשר מלמעלה הניתנים

יכולתו. כפי עבודתו עובד

‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k[כתוב=]14:˙‡ e„·Ú ¿ƒƒ¿∆

Èeeˆ e‰fL ,‰ÁÓNa 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ¿»∆∆ƒ
‰ÁÓO‰ ÔÈ�ÚÂ ,‰ÁÓNa B˙„B·Ú ‰È‰zL Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿»
˙BÎÏ‰ ÛBÒa Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe ,‰„B·Úa „BÒÈ ‡e‰¿»¬»¿∆»«»«¿«¿ƒ¿

·ÏeÏ15˙·‰‡·e ‰Âˆn‰ ˙iLÚa Ì„‡ ÁÓNiL ‰ÁÓO‰L »∆«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»¿«¬«
a ‰evL ÏŒ‡‰‰ÏB„b ‰„B·Ú Ô‰[חשובה=]Ú�Bn‰ ÏÎÂ ,‡È‰ »≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ¿»«≈«

epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ[ח"ו להענש הוא כמו,[=ראוי «¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
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yz`ח ik

יׁש ּכאׁשר ׁשאפּלּו והינּו, לבב, ּובטּוב ּבׂשמחה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאלקי
לֹו מּגיע הּׂשמחה, ענין רק וחסר העבֹודה, ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאצלֹו
העבֹודה, ענין ּכללּות היה לא ּכאּלּו ּביֹותר חמּור ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹענׁש
עלּֿפיֿ אמנם, ּבעבֹודה. יסֹוד היא ׁשהּׂשמחה לפי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו

ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּבהּוי',17זה צּדיקים ׂשמחּו ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ּדוקא. לּצּדיקים ׁשּי הּׂשמחה ׁשענין ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָּדמׁשמע

C‡ּכללּות ּדהּנה, ׂשמחה. ּבחינֹות ב' ּדיׁש הּוא, הענין «ְְְְְְִִִִֵֵָָָָ
ּובענין האהבה, ׁשּמּצד העבֹודה היא הּׂשמחה ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָענין
טעם עלּֿפי ׁשהיא אהבה יׁש ּבחינֹות. ב' מצינּו ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהאהבה
מצוה מצוה ׂשכר ּבענין מתּבֹונן ׁשּכאׁשר היינּו, ,18ודעת, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ועלֿ ּומצֹות, ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר את מרּגיׁש ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹאזי
לכל ׁשּי זה וענין ּבׂשמחה. עבֹודתֹו נעׂשית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָידיֿזה
ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר את להרּגיׁש ׁשּצרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל,
ּבׂשמחה, עבֹודתֹו להיֹות צריכה זה ּומּצד ְְְְְֲִִִִִֶַָָָּומצֹות,
ּבלבד, מסּים ּבפרט חּסרֹון זה אין ּבׂשמחה, חסר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻוכאׁשר
והחׁשיבּות הּיקר הרּגׁש ּכל אצלֹו ׁשחסר מֹורה זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
ׁשעלּֿפי האהבה ענין הּוא זה ּכל אמנם ּומצֹות. ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּדתֹורה
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה אהבה יׁש א ודעת. ְְֲִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָטעם
ודעת טעם ׁשעלּֿפי האהבה ּכמֹו אינּה זֹו ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשאהבה

זֹו אהבה אּלא מבּקׁש, ּבּה ׁשּיׁש ּבליׁשּבהכרח היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבתניא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכיֿאם עלּיה19מבּקׁש, ּבני ,20ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ

צמאֹון לרּוֹות ּבלבד ּבֹו לדבקה ּכדי לא היא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹׁשעבֹודתם
ּבתּקּונים ּכדפרׁשּו אּלא לה', הּצמאה איזהּו21נפׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

קּודׁשאֿ ליחדא ּדיליּה, קן עם קֹונֹו, עם הּמתחּסד ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָחסיד
ׂשמחּו נאמר ועלֿזה ּבתחּתֹונים. ּוׁשכינּתיּה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַּבריֿהּוא
ׁשּלמעלה האהבה ׁשּמּצד הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּבהּוי', ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָצּדיקים
אּלא יׂשראל, ּבני לכל ׁשּיכת ׁשאינּה ודעת, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּטעם

מּלמעלה. מּתנה ּבבחינת ּובאה ּבלבד, ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָלּצּדיקים

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

יב.17) צז, פל"ט.18)תהלים פל"ז. תניא וראה מ"ב. פ"ד ב.20)פ"י.19)אבות מה, סע"ב).21)סוכה (א, בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯Ó‡pLהתוכחה שבפרשת ‡˙:16בקללות z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz ∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆
LÈ ¯L‡k elÙ‡L ,e�È‰Â ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿ƒ¿»¿≈»¿«¿∆¬ƒ«¬∆≈
L�Ú BÏ ÚÈbÓ ,‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú ˜¯ ¯ÒÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú BÏˆ‡∆¿ƒ¿«»¬»¿»≈«ƒ¿««ƒ¿»«ƒ«…∆
ÈÙÏ e‰fL ,‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ‰È‰ ‡Ï el‡k ¯˙BÈa ¯eÓÁ»¿≈¿ƒ…»»¿»ƒ¿«»¬»∆∆¿ƒ

„BÒÈ ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿
ŒÈtŒÏÚ ,Ì�Ó‡ .‰„B·Úa»¬»»¿»«ƒ
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê∆»ƒ¿»ƒ«

·e˙kM17ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN ∆»ƒ¿«ƒƒ
ÔÈ�ÚL ÚÓLÓc ,'Èe‰a«¬»»¿«¿«∆ƒ¿«
ÌÈ˜ÈcvÏ CiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«»««ƒƒ

?‡˜Âc«¿»
'· LÈc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
,‰p‰c .‰ÁÓN ˙B�ÈÁa¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
‡È‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ
‰·‰‡‰ „vnL ‰„B·Ú‰- »¬»∆ƒ«»«¬»

חברו ממנו יבקש כאשר כמו

מבוקשו הוא ימלא עזרה, הטוב

מגיעה זו שמחה רבה. בשמחה

האהבה ÔÈ�Ú·eמפני ,¿ƒ¿«
'· e�ÈˆÓ ‰·‰‡‰»«¬»»ƒ
‡È‰L ‰·‰‡ LÈ .˙B�ÈÁa¿ƒ≈«¬»∆ƒ
,e�ÈÈ‰ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»«««¿
ÔÈ�Úa Ô�Ba˙Ó ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ¯ÎN18- ¿«ƒ¿»ƒ¿»
צוותא מלשון היא "'מצוה'

מתחבר מצוה והעושה וחיבור.

שהוא ברוךֿהוא, העצמות עם

וזהו ההוא. הציווי את ַהמצוה

מה דזה מצוה, מצוה שכר

אורֿאיןֿ עצמות עם שנתחבר

שכרו". זהו הציווי, מצוה ַסוף

וכאשר חשון). ח' יום (היום

בכך LÈb¯Óמתבונן ÈÊ‡ ,¬««¿ƒ
˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰ ˙‡∆«…∆¿«¬ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿¿«¿≈
B˙„B·Ú ˙ÈNÚ� ‰Ê∆«¬≈¬»
CiL ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆«»
CÈ¯vL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈∆»ƒ

˜i‰ ˙‡ LÈb¯‰Ï‰Ê „vÓe ,˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â ¯ ¿«¿ƒ∆«…∆¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆
ÔÈ‡ ,‰ÁÓNa ¯ÒÁ ¯L‡ÎÂ ,‰ÁÓNa B˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»¿ƒ¿»¿«¬∆»≈«ƒ¿»≈
BÏˆ‡ ¯ÒÁL ‰¯BÓ ‰Ê ‡l‡ ,„·Ïa ÌiÒÓ Ë¯Ùa ÔB¯qÁ ‰Ê∆ƒ»ƒ¿»¿À»ƒ¿«∆»∆∆∆»≈∆¿

˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰ Lb¯‰ Ïk.‡e‰ ‰Ê Ïk Ì�Ó‡ »∆¿≈«…∆¿«¬ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰·‰‡‰ ÔÈ�Úכתוצאה באה זו ושמחה אהבה - ƒ¿«»«¬»∆«ƒ««»««

לקדושֿברוךֿהוא להתקרב האישי רצונו מילוי עם יחד ובאה .מהתבוננות,
BÓk d�È‡ BÊ ‰·‰‡L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡ LÈ C‡«≈«¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆«¬»≈»¿

Lw·Ó da LiL Á¯Î‰aL ˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL (רצונו‰‡‰·‰ »«¬»∆«ƒ««»««∆¿∆¿≈«∆≈»¿À»
יתברך') בו 'לדבקה Ì‡ŒÈkהאישי ,Lw·Ó ÈÏa ‡È‰ BÊ ‰·‰‡ ‡l‡ ,∆»«¬»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ

‡È�˙a ·e˙kL BÓk19 ¿∆»¿«¿»
‰iÏÚ È�a ÔÈ�Úa20בגמרא - ¿ƒ¿«¿≈¬ƒ»

מדריגות שתי נמנו סוכה) (מסכת

צדיקים א. בצדיקים. כלליות

עליהם הדורות, שבכל הרבים

צדיקי אלפי "תמניסר אמרו:

הוא" הקדושֿברוך קמיה קיימי

צדיקים אלף עשר [=שמונה

הקדושֿברוךֿהוא]. לפני עומדים

עליהם עליה' 'בני מדריגת ב.

רביֿשמעוןֿבןֿיוחאי אמר

מועטים" והם עליה בני ,"ראיתי
שכל מפני עליה' 'בני שנקראים

- עצמם לצורך לא היא, עבודתם

ה'עליון': לצורך אלא - מבוקשם

È„k ‡Ï ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ…¿≈
˙Be¯Ï „·Ïa Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿«¿«
‰‡Óv‰ BLÙ� ÔB‡Óƒ̂¿«¿«¿≈»
eL¯Ù„k ‡l‡ ,'‰Ï«∆»ƒ¿≈¿

ÌÈ�ew˙a(זוהר את21(תיקוני ¿ƒƒ
חז"ל: ÈÒÁ„דברי e‰ÊÈ‡≈∆»ƒ

ÌÚ ,B�B˜ ÌÚ „qÁ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ
dÈÏÈc Ô˜[ציפור קן [=מלשון «ƒ≈

לקדושֿ לגמרי הבטל 'חסיד'

עצמי, רצון לו אין ברוךֿהוא,

התורה בקיום עבודתו כל אלא

חסד' 'לעשות כמו היא ומצוות

משכן יתברך לו לעשות קונו, עם

בעולםֿהזה ÁÈÏ„‡('קן') ,¿«¬»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ

ÌÈ�BzÁ˙a dÈz�ÈÎLe- ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ממשיכים המצוות קיום עלֿידי

את 'מחברים') - ('מייחדים'

שכינתו עם הקדושֿברוךֿהוא

התחתונים. ÚÂשבעולמות .,'Èe‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN ¯Ó‡� ‰ÊŒÏ ¿«∆∆¡«ƒ¿«ƒƒ«¬»»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡‰ „vnL ‰ÁÓO‰ È‰BfL∆ƒ«ƒ¿»∆ƒ«»«¬»∆¿«¿»ƒ««»««
‰‡·e ,„·Ïa ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ˙ÎiL d�È‡L∆≈»«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆»««ƒƒƒ¿«»»

‰ÏÚÓlÓ ‰�zÓ ˙�ÈÁ·a"כהונתכם את אתן מתנה "עבודת שנאמר כמו ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«¿»
עלֿפי הרגיל, באופן עבודתם שעבדו לאחר לצדיקים מלמעלה ניתנת זו 'מתנה'
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LÈÂ'ה ּדׁשּויתי הענין ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, לֹומר ¿≈ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתמיד (ּבצּואת22לנגּדי הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפרּוׁש , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הענינים23הריב"ש ׁשּכל היינּו, הׁשּתּוּות, לׁשֹון ׁשּויתי ( ְְְְִִִִִִֶַַָָָָ
הּוא ׁשהוי' ּכיון האדם, אצל ּבהׁשּתּוּות להיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכים
ׁשּלמעלה העבֹודה מּצד הּוא זה ׁשענין ּתמיד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָלנגּדי
ודעת, טעם עלּֿפי היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ודעת, ֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָמּטעם
ׁשל ענין אצלֹו אין ּובמילא מבּקׁש, איזה לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻיׁש
מּטעם למעלה היא העבֹודה ּכאׁשר אבל ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָהׁשּתּוּות,
הם אצלֹו הענינים ּכל אזי מבּקׁש, ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻודעת,
מסירת ׁשל ּבאפן העבֹודה נעׂשית זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהׁשּתּוּות.
מּלבד מבּקׁש), (ׁשּום ּדבר ׁשּום לֹו נֹוגע ׁשּלא ּכיון ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנפׁש,

העליֹון. רצֹון ְְִֶָמּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשּלאחרי הּׁשנּיה, הּׁשקל מחצית ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּכחֹות ּבעׂשר עבֹודתֹו עֹובד ְֲֵֶֶֶַָָָָֹׁשהאדם

טעם ׁשעלּֿפי ּבעבֹודה ׁשּלֹו הּׁשקל) אזי(מחצית ודעת, ֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּׁשנּיה, הּמחצית את מּתנה ּבדר מּלמעלה לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָנֹותנים
ׁשהּוא ּבהוי', צּדיקים ּדׂשמחּו להעּלּוי ׁשּמּגיע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהיינּו,
מּטעם ׁשּלמעלה ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה האהבה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָענין

ּכתיב והרי לבֹוא24ודעת. ׁשּיכֹולים צּדיקים, ּכּלם ועּמ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
טעם ׁשעלּֿפי ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה האהבה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלזה
האהבה את מּלמעלה נֹותנים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָודעת,
חצאי ב' ׁשּבין החּלּוק ּגם וזהּו העליֹונה. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּׂשמחה
את נֹותן אחד ׁשּכל הראׁשֹונה, הּׁשקל ׁשּמחצית ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,
לעׁשיר עני ּבין חּלּוקים ּבּה יׁש ׁשּלֹו, ּכחֹות ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהעׂשר
מּטעם ׁשּלמעלה הּׁשנּיה, הּׁשקל מחצית אבל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ(ּכּנ"ל),

עׁשירּות. ׁשל ענין זה הרי ְֲֲִִֵֶֶַַָָודעת,

גֹו'e‰ÊÂד) לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
היינּו, גֹו', הּׁשקל מחצית גֹו' יּתנּו ְְֲִִֶֶֶַַַזה
ׁשּפֹועל מהּנׂשיאּותֿראׁש היא הענינים ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשהתחלת

ודרא ּדרא ּבכל ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא ׁשּממׁשי25מׁשה, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
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ח.22) טז, א).23)תהלים ע' קה"ת (הוצאת ב' כא.24)סימן ס, א).25)ישעי' קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שלמעלה 'אהבה ביותר: הנשגב באופן ה' לאהבת להגיע הם זוכים ודעת, טעם

ודעת' .מטעם
Èc‚�Ï '‰ È˙ÈeLc ÔÈ�Ú‰ Ìb e‰fL ,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆«»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ

„ÈÓz22a) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ Le¯Ùk ‰¯È·"˘ספר, ˙‡eˆ23 »ƒ¿≈«««≈¿«»«»
אמרותיו "לקוטי שהוא

הבעש"ט של )הטהורות"
,˙eezL‰ ÔBLÏ È˙ÈeLƒƒƒ¿ƒ¿«

ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ,e�ÈÈ‰כל) «¿∆»»ƒ¿»ƒ
"בין לו: שקורים המאורעות

מבזין או [אותו] שמשבחים

כן הדברים, שאר בכל וכן אותו,

שאוכל בין האכילות בכל

שאר שאוכל בין מעדנים

BÈ‰Ï˙דברים") ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿
,Ì„‡‰ Ïˆ‡ ˙eezL‰a¿ƒ¿«≈∆»»»
Èc‚�Ï ‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿∆¿ƒ

„ÈÓzלשם רק היא כוונתו וכל »ƒ
לכן עצמו על חושב ואינו שמים

לכל שווה באופן יתייחס

‰e‡העניינים ‰Ê ÔÈ�ÚL ,∆ƒ¿»∆
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ „vÓƒ«»¬»∆¿«¿»
¯L‡k ,Èk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ«¬∆
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«ƒ««
‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ,˙Ú„Â»««≈≈∆
ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,Lw·Ó¿À»¿≈»≈
,˙eezL‰ ÏL ÔÈ�Ú BÏˆ‡∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»¬»ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««
Ïk ÈÊ‡ ,Lw·Ó ÌeL ÈÏa¿ƒ¿À»¬«»
Ì‰ BÏˆ‡ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆¿≈
‰Ê „vÓe .˙eezL‰a¿ƒ¿«ƒ«∆
ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ�«¬≈»¬»¿…∆
ÔÂÈk ,LÙ� ˙¯ÈÒÓ ÏL∆¿ƒ«∆∆≈»
¯·c ÌeL BÏ Ú‚B� ‡lL∆…≈«»»
„·lÓ ,(Lw·Ó ÌeL)¿À»ƒ¿«
.ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈelÓƒ¿»∆¿

ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
M‰ ˙ÈˆÁÓ‰i�M‰ Ï˜ «¬ƒ«∆∆«¿ƒ»

השקל מחצית נתן שהאדם לאחר

כנ"ל) נפשו, כחות (עשר

"מחצית מלמעלה לו משלימים

‰BÁk˙השקל" ¯NÚa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰L È¯Á‡lL ,∆¿«¬≈∆»»»≈¬»¿∆∆«…
ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úa BlL (Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆∆»¬»∆«ƒ««»««¬«

,e�ÈÈ‰ ,‰i�M‰ ˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰�zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ�˙B�¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆«»»∆««¬ƒ«¿ƒ»«¿
‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'ÈÂ‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNc ÈelÚ‰Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«¬»»∆ƒ¿«»«¬»
·È˙k È¯‰Â .˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â24 ¿«ƒ¿»∆«¬»∆¿«¿»ƒ««»«««¬≈¿ƒ

‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ÌÈÏBÎiL ,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ¿«≈À»«ƒƒ∆¿ƒ»¿∆«¿≈»«¬»
‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â¿«ƒ¿»∆«¬»
,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««
ÌÈ�˙B� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒ
‰·‰‡‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»«¬»
e‰ÊÂ .‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁÓO‰Â¿«ƒ¿»»∆¿»¿∆
'· ÔÈaL ˜elÁ‰ Ìb««ƒ∆≈
˙ÈˆÁnL ,Ï˜M‰ È‡ˆÁ¬»≈«∆∆∆«¬ƒ
ÏkL ,‰�BL‡¯‰ Ï˜M‰«∆∆»ƒ»∆»
¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B� „Á‡∆»≈∆»∆∆
da LÈ ,BlL ˙BÁk…∆≈»
¯ÈLÚÏ È�Ú ÔÈa ÌÈ˜elÁƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

Ï"pk)קשורה נשמתו שה'עני' ««
וה'עשיר' העשיה, עולם עם

דאצילות' 'נשמה היא )נשמתו
לא "העשיר בפסוק: נאמר ולכן

כיוון ימעיט" לא והדל ירבה

הן קיימים זו עבודה שבאופן

עניים והן ‡·Ïעשירים ,¬»
,‰i�M‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
.˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆¬ƒ
הם: שמחה מיני שני לסיכום,

עלֿפי אהבה מצד הבאה שמחה

לכל שייכת והיא ודעת, טעם

הבאה שמחה מישראל. אחד

מטעם שלמעלה אהבה מצד

לצדיקים, רק שייכת והיא ודעת,

הקדמת עלֿידי מלמעלה וניתנת

בטעםֿודעת. עבודתו

˙‡ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆
Ï‡¯NÈ È�a L‡…̄¿≈ƒ¿»≈
e�zÈ ‰Ê 'B‚ Ì‰È„e˜ÙÏƒ¿≈∆∆ƒ¿
,'B‚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚«¬ƒ«∆∆
Ïk ˙ÏÁ˙‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆«¿»«»
Œ˙e‡ÈNp‰Ó ‡È‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒƒ≈«¿ƒ

‰LÓ ÏÚBtL L‡¯'תשא') …∆≈…∆
'הרמה') Âמלשון בדורו, רק ¿לא
בזהר: שכתוב כמו ודור דור בכל הוא כן אלא משה, «¿»¿eËLt˙‡ƒ˙‡של

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc25קיימת משה של מנשמתו) (ניצוץ [התפשטות ¿…∆¿»»»¿»»
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ט f"iyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

LÈÂ'ה ּדׁשּויתי הענין ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, לֹומר ¿≈ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתמיד (ּבצּואת22לנגּדי הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּכפרּוׁש , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הענינים23הריב"ש ׁשּכל היינּו, הׁשּתּוּות, לׁשֹון ׁשּויתי ( ְְְְִִִִִִֶַַָָָָ
הּוא ׁשהוי' ּכיון האדם, אצל ּבהׁשּתּוּות להיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכים
ׁשּלמעלה העבֹודה מּצד הּוא זה ׁשענין ּתמיד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָלנגּדי
ודעת, טעם עלּֿפי היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ודעת, ֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָמּטעם
ׁשל ענין אצלֹו אין ּובמילא מבּקׁש, איזה לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻיׁש
מּטעם למעלה היא העבֹודה ּכאׁשר אבל ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָהׁשּתּוּות,
הם אצלֹו הענינים ּכל אזי מבּקׁש, ׁשּום ּבלי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻודעת,
מסירת ׁשל ּבאפן העבֹודה נעׂשית זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהׁשּתּוּות.
מּלבד מבּקׁש), (ׁשּום ּדבר ׁשּום לֹו נֹוגע ׁשּלא ּכיון ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנפׁש,

העליֹון. רצֹון ְְִֶָמּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂׁשּלאחרי הּׁשנּיה, הּׁשקל מחצית ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּכחֹות ּבעׂשר עבֹודתֹו עֹובד ְֲֵֶֶֶַָָָָֹׁשהאדם

טעם ׁשעלּֿפי ּבעבֹודה ׁשּלֹו הּׁשקל) אזי(מחצית ודעת, ֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּׁשנּיה, הּמחצית את מּתנה ּבדר מּלמעלה לֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָנֹותנים
ׁשהּוא ּבהוי', צּדיקים ּדׂשמחּו להעּלּוי ׁשּמּגיע ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהיינּו,
מּטעם ׁשּלמעלה ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה האהבה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָענין

ּכתיב והרי לבֹוא24ודעת. ׁשּיכֹולים צּדיקים, ּכּלם ועּמ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
טעם ׁשעלּֿפי ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה האהבה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלזה
האהבה את מּלמעלה נֹותנים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָודעת,
חצאי ב' ׁשּבין החּלּוק ּגם וזהּו העליֹונה. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּׂשמחה
את נֹותן אחד ׁשּכל הראׁשֹונה, הּׁשקל ׁשּמחצית ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,
לעׁשיר עני ּבין חּלּוקים ּבּה יׁש ׁשּלֹו, ּכחֹות ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהעׂשר
מּטעם ׁשּלמעלה הּׁשנּיה, הּׁשקל מחצית אבל ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ(ּכּנ"ל),

עׁשירּות. ׁשל ענין זה הרי ְֲֲִִֵֶֶַַָָודעת,

גֹו'e‰ÊÂד) לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
היינּו, גֹו', הּׁשקל מחצית גֹו' יּתנּו ְְֲִִֶֶֶַַַזה
ׁשּפֹועל מהּנׂשיאּותֿראׁש היא הענינים ּכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשהתחלת

ודרא ּדרא ּבכל ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא ׁשּממׁשי25מׁשה, , ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
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שלמעלה 'אהבה ביותר: הנשגב באופן ה' לאהבת להגיע הם זוכים ודעת, טעם

ודעת' .מטעם
Èc‚�Ï '‰ È˙ÈeLc ÔÈ�Ú‰ Ìb e‰fL ,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆«»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ

„ÈÓz22a) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ Le¯Ùk ‰¯È·"˘ספר, ˙‡eˆ23 »ƒ¿≈«««≈¿«»«»
אמרותיו "לקוטי שהוא

הבעש"ט של )הטהורות"
,˙eezL‰ ÔBLÏ È˙ÈeLƒƒƒ¿ƒ¿«

ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL ,e�ÈÈ‰כל) «¿∆»»ƒ¿»ƒ
"בין לו: שקורים המאורעות

מבזין או [אותו] שמשבחים

כן הדברים, שאר בכל וכן אותו,

שאוכל בין האכילות בכל

שאר שאוכל בין מעדנים

BÈ‰Ï˙דברים") ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿
,Ì„‡‰ Ïˆ‡ ˙eezL‰a¿ƒ¿«≈∆»»»
Èc‚�Ï ‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿∆¿ƒ

„ÈÓzלשם רק היא כוונתו וכל »ƒ
לכן עצמו על חושב ואינו שמים

לכל שווה באופן יתייחס

‰e‡העניינים ‰Ê ÔÈ�ÚL ,∆ƒ¿»∆
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ „vÓƒ«»¬»∆¿«¿»
¯L‡k ,Èk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ«¬∆
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«ƒ««
‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ,˙Ú„Â»««≈≈∆
ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e ,Lw·Ó¿À»¿≈»≈
,˙eezL‰ ÏL ÔÈ�Ú BÏˆ‡∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»¬»ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««
Ïk ÈÊ‡ ,Lw·Ó ÌeL ÈÏa¿ƒ¿À»¬«»
Ì‰ BÏˆ‡ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆¿≈
‰Ê „vÓe .˙eezL‰a¿ƒ¿«ƒ«∆
ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰ ˙ÈNÚ�«¬≈»¬»¿…∆
ÔÂÈk ,LÙ� ˙¯ÈÒÓ ÏL∆¿ƒ«∆∆≈»
¯·c ÌeL BÏ Ú‚B� ‡lL∆…≈«»»
„·lÓ ,(Lw·Ó ÌeL)¿À»ƒ¿«
.ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈelÓƒ¿»∆¿

ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
M‰ ˙ÈˆÁÓ‰i�M‰ Ï˜ «¬ƒ«∆∆«¿ƒ»

השקל מחצית נתן שהאדם לאחר

כנ"ל) נפשו, כחות (עשר

"מחצית מלמעלה לו משלימים

‰BÁk˙השקל" ¯NÚa B˙„B·Ú „·BÚ Ì„‡‰L È¯Á‡lL ,∆¿«¬≈∆»»»≈¬»¿∆∆«…
ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úa BlL (Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆∆»¬»∆«ƒ««»««¬«

,e�ÈÈ‰ ,‰i�M‰ ˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰�zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ�˙B�¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆«»»∆««¬ƒ«¿ƒ»«¿
‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'ÈÂ‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNc ÈelÚ‰Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«¬»»∆ƒ¿«»«¬»
·È˙k È¯‰Â .˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â24 ¿«ƒ¿»∆«¬»∆¿«¿»ƒ««»«««¬≈¿ƒ

‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ÌÈÏBÎiL ,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ¿«≈À»«ƒƒ∆¿ƒ»¿∆«¿≈»«¬»
‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â¿«ƒ¿»∆«¬»
,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««
ÌÈ�˙B� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿ƒ
‰·‰‡‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»«¬»
e‰ÊÂ .‰�BÈÏÚ‰ ‰ÁÓO‰Â¿«ƒ¿»»∆¿»¿∆
'· ÔÈaL ˜elÁ‰ Ìb««ƒ∆≈
˙ÈˆÁnL ,Ï˜M‰ È‡ˆÁ¬»≈«∆∆∆«¬ƒ
ÏkL ,‰�BL‡¯‰ Ï˜M‰«∆∆»ƒ»∆»
¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B� „Á‡∆»≈∆»∆∆
da LÈ ,BlL ˙BÁk…∆≈»
¯ÈLÚÏ È�Ú ÔÈa ÌÈ˜elÁƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

Ï"pk)קשורה נשמתו שה'עני' ««
וה'עשיר' העשיה, עולם עם

דאצילות' 'נשמה היא )נשמתו
לא "העשיר בפסוק: נאמר ולכן

כיוון ימעיט" לא והדל ירבה

הן קיימים זו עבודה שבאופן

עניים והן ‡·Ïעשירים ,¬»
,‰i�M‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
.˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÈ�Ú ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆¬ƒ
הם: שמחה מיני שני לסיכום,

עלֿפי אהבה מצד הבאה שמחה

לכל שייכת והיא ודעת, טעם

הבאה שמחה מישראל. אחד

מטעם שלמעלה אהבה מצד

לצדיקים, רק שייכת והיא ודעת,

הקדמת עלֿידי מלמעלה וניתנת

בטעםֿודעת. עבודתו

˙‡ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆
Ï‡¯NÈ È�a L‡…̄¿≈ƒ¿»≈
e�zÈ ‰Ê 'B‚ Ì‰È„e˜ÙÏƒ¿≈∆∆ƒ¿
,'B‚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚«¬ƒ«∆∆
Ïk ˙ÏÁ˙‰L ,e�ÈÈ‰«¿∆«¿»«»
Œ˙e‡ÈNp‰Ó ‡È‰ ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒƒ≈«¿ƒ

‰LÓ ÏÚBtL L‡¯'תשא') …∆≈…∆
'הרמה') Âמלשון בדורו, רק ¿לא
בזהר: שכתוב כמו ודור דור בכל הוא כן אלא משה, «¿»¿eËLt˙‡ƒ˙‡של

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc25קיימת משה של מנשמתו) (ניצוץ [התפשטות ¿…∆¿»»»¿»»
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yz`י ik

לפקּודיהם נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבפנימּיּות, האמּונה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאת
גֹו' יּתנּו ּדזה הענין וכן הּבלּתיֿרצּויים), הענינים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָ(ּבּטּול
(מסירת הראׁשֹונה הּׁשקל מחצית נתינת הּׁשקל, ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמחצית
הּׁשנּיה הּׁשקל מחצית וגם לאלקּות), ּכחֹות העׂשר ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכל
מּטעם ׁשּלמעלה (עבֹודה מּלמעלה מּתנה ּבדר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאה
ׁשּלכן, נפׁש), ּדמסירת והעבֹודה ההׁשּתּוּות ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָודעת,
אחד לכל ׁשּי הּׁשנּיה) הּׁשקל (מחצית זה ענין ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנה
ואחד אחד ּדכל הרֹועה הּוא מׁשה ׁשהרי מּיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹואחד
קׁשּורים ׁשּלהיֹותם לחסידים, ּבנֹוגע ּובפרט ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָמּיׂשראל,
הרי אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק ׁשּבדֹורנּו, למׁשה יֹותר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַֹּבקרּוב
ענין אצלם ׁשּיהיה יֹותר עֹוד אֹותם לעֹורר צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָזה

נפׁש. ּדמסירת העבֹודה וענין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָההׁשּתּוּות

ÈÂLאדמֹו"ר עלֿידי הּנ"ל הּמאמר ׁשּבאמירת לֹומר ¿≈ְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַָ
ּכח נתינת נמׁש עטר"ת, ּבׁשנת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנׁשמתֹוֿעדן
הּׁשנּיה), הּׁשקל (מחצית ודעת מּטעם ׁשּלמעלה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָלעבֹודה
על ּגם אּלא הּזמן, אֹותֹו על רק לא היתה זֹו ְְְְֶַַַַַַַָָָָָֹוהמׁשכה
את אמר אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּכאׁשר ולכן, הּזמּנים. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָּכל
ּתרּפ"ז, ּבׁשנת הּיהּודים וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָהּמאמר
ּדּבר הּנ"ל, תּׂשא ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור הּמאמר על ְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָֻֻהּמיּסד
מתאים ׁשהיה ּכפי נפׁש הּמסירת ענין אֹודֹות זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבמאמר
לעֹורר זה מאמר צרי כן ּוכמֹו ההּוא. ּבּזמן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָונדרׁש
אצל ּובפרט יׂשראל, ּבני ּכל אצל הּזמּנים, ּכל על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולפעל
ׁשּלא נפׁש, והמסירּות ההׁשּתּוּות ענין את ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַֹחסידים,
לרצֹון ונתּון מסּור להיֹות אּלא עצמֹו, אֹודֹות ְְְֲִֶַַָָָָָֹלחׁשב
זה ענין יפעל אחד ּכל וכאׁשר נפׁש. ּבמסירּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהעליֹון
אּפקּומען), דערמיט מען (וועט ּבכ ּדי יהיה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָּבעצמֹו,
ולא ּבכח, נפׁש ּבמסירּות ידיֿחֹובה ׁשּיֹוצאים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹוהינּו,

ּבפעל. נפׁש ּבמסירּות צר ְְְִִִֶֶֶֶַֹֹיהיה

נאמרLÈÂה) (ׁשּבֹו קטן ּדפּורים הענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּנ"ל), היהּודים וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָהּמאמר

ּתמיד מׁשּתה לב ּדטֹוב הענין מדּגׁש ואיתא26ׁשּבֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻ
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או"ח.26) חלק סוף רמ"א וראה טו. טו, משלי
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ודור] דור ÓÈ�Ùaבכל ‰�eÓ‡‰ ˙‡ CÈLÓnL ,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ei ∆«¿ƒ∆»¡»ƒ¿ƒƒ¿«¿≈∆
ÔÈ�Ú‰ ÔÎÂ ,(ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ ÌÈ�È�Ú‰ Ïeha) Ì‰È„e˜ÙÏ ‰NÚ�«¬»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‰�BL‡¯‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˙�È˙� ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ e�zÈ ‰Êc¿∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿ƒ««¬ƒ«∆∆»ƒ»
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ì‚Â ,(˙e˜Ï‡Ï ˙BÁk ¯NÚ‰ Ïk ˙¯ÈÒÓ)¿ƒ«»»∆∆…∆¡…¿««¬ƒ«∆∆

C¯„a ‰‡aL ‰i�M‰«¿ƒ»∆»»¿∆∆
‰„B·Ú) ‰ÏÚÓlÓ ‰�zÓ«»»ƒ¿«¿»¬»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
‰„B·Ú‰Â ˙eezL‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¿»¬»
,ÔÎlL ,(LÙ� ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆»≈
˙ÈˆÁÓ) ‰Ê ÔÈ�Ú Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»∆«¬ƒ
ÏÎÏ CiL (‰i�M‰ Ï˜M‰«∆∆«¿ƒ»«»¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
‰ÚB¯‰ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈…∆»∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎc¿»∆»¿∆»
Ú‚B�a Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»¿≈«
Ì˙BÈ‰lL ,ÌÈ„ÈÒÁÏ«¬ƒƒ∆ƒ¿»
¯˙BÈ ·e¯˜a ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈≈
˜"Î ,e�¯B„aL ‰LÓÏ¿…∆∆¿≈
‰Ê È¯‰ ,¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿¬≈∆
„BÚ Ì˙B‡ ¯¯BÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈»
ÔÈ�Ú ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ¯˙BÈ≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ÔÈ�ÚÂ ˙eezL‰‰«ƒ¿«¿ƒ¿«»¬»

.LÙ� ˙¯ÈÒÓcכי" לסיכום, ƒ¿ƒ«∆∆
משה בניֿישראל" ראש את תשא

האמונה בישראל ממשיך רבינו

ועלֿידיֿזה בפנימיות,

עובדים בניֿישראל "לפקודיהם"

כל ונשלמים בשלימות ה' את

בניֿישראל ועבודת החסרונות,

נפשם כוחות בעשר היא

גם ומקבלים השקל") ("מחצית

הנותנים מלמעלה כוחות העשר

נפש. במסירות ה' לעבודת כוח

˙¯ÈÓ‡aL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬ƒ«
È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ ¯Ó‡n‰««¬»«««¿≈
Ô„ÚŒB˙ÓL� ¯"BÓ„‡«¿ƒ¿»≈∆
CLÓ� ,˙"¯ËÚ ˙�Laƒ¿«¬∆∆ƒ¿»
‰„B·ÚÏ Ák ˙�È˙�¿ƒ«…««¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,(‰i�M‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»»¿»…«
Ìb ‡l‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏÚ««¿«∆»«

˙‡ ¯Ó‡ ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .ÌÈpÓf‰ Ïk ÏÚ«»«¿«ƒ¿»≈«¬∆«¿»«∆
,Ê"t¯z ˙�La ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿««¿«
¯ac ,Ï"p‰ ‡O˙ Èk 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡n‰ ÏÚ „qÈn‰«¿À»«««¬»ƒ««¿ƒƒƒ»««À«
ÌÈ‡˙Ó ‰È‰L ÈÙk LÙ� ˙¯ÈÒn‰ ÔÈ�Ú ˙B„B‡ ‰Ê ¯Ó‡Óa¿«¬»∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆¿ƒ∆»»«¿ƒ

‡e‰‰ ÔÓfa L¯„�Â- ¿ƒ¿»«¿««
כרוכה שהיתה הסכנה למרות

בפומבי זה מאמר באמירת

בחזקה דרש גדול, ובפרסום

בקיום נפש "במסירת לעמוד

ובייחוד בפועל" והמצות התורה

עם להתחשב מבלי - החינוך על

המנגדים. בט"וכל שנה (באותה

למאסר) נלקח סיון .לחודש
¯Ó‡Ó CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe‰Ê ¿≈»ƒ«¬»∆

Ïk ÏÚ ÏÚÙÏÂ ¯¯BÚÏ¿≈¿ƒ¿…«»
È�a Ïk Ïˆ‡ ,ÌÈpÓf‰«¿«ƒ≈∆»¿≈
Ïˆ‡ Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»≈∆
ÔÈ�Ú ˙‡ ,ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆ƒ¿«
˙e¯ÈÒÓ‰Â ˙eezL‰‰«ƒ¿«¿«¿ƒ
˙B„B‡ ·LÁÏ ‡lL ,LÙ�∆∆∆…«¬…
¯eÒÓ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ,BÓˆÚ«¿∆»ƒ¿»
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ï Ôe˙�Â¿»»»»∆¿
¯L‡ÎÂ .LÙ� ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿«¬∆
‰Ê ÔÈ�Ú ÏÚÙÈ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«ƒ¿»∆
CÎa Èc ‰È‰È ,BÓˆÚa¿«¿ƒ¿∆«¿»
ËÈÓ¯Ú„ ÔÚÓ ËÚÂÂ)∆∆∆¿ƒ
,e�È‰Â ,(ÔÚÓe˜t‡»¿∆¿«¿
‰·BÁŒÈ„È ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒ¿≈»
‡ÏÂ ,ÁÎa LÙ� ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿…«¿…
LÙ� ˙e¯ÈÒÓa C¯ˆ ‰È‰Èƒ¿∆…∆ƒ¿ƒ∆∆

.ÏÚÙa¿…«
ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈∆ƒ
BaL) ÔË˜ ÌÈ¯eÙc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ»»∆
¯eac' ¯Ó‡n‰ ¯Ó‡�∆¡«««¬»ƒ
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ�Ú‰ Lb„Ó BaL ,(Ï"p‰««∆À¿»»ƒ¿»
„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BËc26 ¿≈ƒ¿∆»ƒ

להרבות יש אם דעות ב' שישנם

קטן, בפורים ושמחה במשתה

קצת ש"ירבה מכריע, והרמ"א

ידי לצאת כדי בסעודה

ומביא ומסיים המחמירים",
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רחבה.27ּבּגמרא ׁשּדעּתֹו זה ּתמיד מׁשּתה לב טֹוב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבחינת ענין ׁשהּוא רחבה, ּדעּתֹו ׁשּכאׁשר ּבזה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהענין

מבּקׁש ׁשּום ּבלי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה אזי28עׁשירּות , ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֻ
טֹוב ׁשּזהּו ּבׂשמחה, ּתמיד הּוא הרי ההׁשּתּוּות ענין ּומּצד ההׁשּתּוּות, ענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָנעׂשה
ּבתנּועה עֹומדים ׁשּכאׁשר לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו נפׁש, הּמסירּות לענין ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּתמיד. מׁשּתה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלב
לב טֹוב ּכיֿאם, ּבפעל, נפׁש ּבמסירּות צר ואין ועּכּובים, הּמניעֹות ּכל מתּבּטלים אזי נפׁש, מסירּות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשל
יסירּו נפׁש ּדמסירּות העבֹודה ׁשעלֿידי ּכיון לב, טֹוב יהיה הּזמּנים, ּבכל ׁשּתמיד, היינּו, ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמׁשּתה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הענינים ּכל וימׁשכּו הּמניעֹות, ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻאת
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ב.27) קמה, אודות28)ב"ב (לא שחושב היינו רחבה שדעת יג)) עמוד (לקמן ס"ו (בהשיחה ממשנת"ל יותר למעלה הוא זה וענין

רוחניות. הוא שהמבוקש אלא מבוקש, בזה יש עדיין שהרי – כו' רוחניות אודות אלא) גשמיות,

∑
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תמיד" משתה לב "וטוב È‡Â˙‡הפסוק: פסוקÓba¯‡[=מובא], על ¿ƒ»«¿»»
Êa‰,:27זה ÔÈ�Ú‰Â .‰·Á¯ BzÚcL ‰Ê „ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË≈ƒ¿∆»ƒ∆∆«¿¿»»¿»ƒ¿»»∆

‰ÏÚÓlL ˙e¯ÈLÚ ˙�ÈÁa ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰·Á¯ BzÚc ¯L‡kL∆«¬∆«¿¿»»∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«¿»
Lw·Ó ÌeL ÈÏa ,˙Ú„Â ÌÚhÓ28,˙eezL‰‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ� ÈÊ‡ , ƒ««»««¿ƒ¿À»¬««¬∆ƒ¿««ƒ¿«

È¯‰ ˙eezL‰‰ ÔÈ�Ú „vÓeƒ«ƒ¿««ƒ¿«¬≈
,‰ÁÓNa „ÈÓz ‡e‰»ƒ¿ƒ¿»
‰zLÓ ·Ï ·BË e‰fL∆∆≈ƒ¿∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .„ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆
˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�a¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ

ÏL ‰Úe�˙a ÌÈ„ÓBÚ ¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,LÙ�∆∆¿∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆¿ƒƒ¿»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�n‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¬«ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ¿≈
,„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË ,Ì‡ŒÈk ,ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓa C¯…̂∆ƒ¿ƒ∆∆¿…«ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,·Ï ·BË ‰È‰È ,ÌÈpÓf‰ ÏÎa ,„ÈÓzL ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿∆≈≈»∆«¿≈
LÙ� ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆
,˙BÚÈ�n‰ Ïk ˙‡ e¯ÈÒÈ»ƒ∆»«¿ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk eÎLÓÈÂ¿À¿¿»»ƒ¿»ƒ
.‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
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רחבה.27ּבּגמרא ׁשּדעּתֹו זה ּתמיד מׁשּתה לב טֹוב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבחינת ענין ׁשהּוא רחבה, ּדעּתֹו ׁשּכאׁשר ּבזה, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָוהענין

מבּקׁש ׁשּום ּבלי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה אזי28עׁשירּות , ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֻ
טֹוב ׁשּזהּו ּבׂשמחה, ּתמיד הּוא הרי ההׁשּתּוּות ענין ּומּצד ההׁשּתּוּות, ענין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָנעׂשה
ּבתנּועה עֹומדים ׁשּכאׁשר לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו נפׁש, הּמסירּות לענין ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּתמיד. מׁשּתה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלב
לב טֹוב ּכיֿאם, ּבפעל, נפׁש ּבמסירּות צר ואין ועּכּובים, הּמניעֹות ּכל מתּבּטלים אזי נפׁש, מסירּות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשל
יסירּו נפׁש ּדמסירּות העבֹודה ׁשעלֿידי ּכיון לב, טֹוב יהיה הּזמּנים, ּבכל ׁשּתמיד, היינּו, ּתמיד, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמׁשּתה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הענינים ּכל וימׁשכּו הּמניעֹות, ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻאת
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ב.27) קמה, אודות28)ב"ב (לא שחושב היינו רחבה שדעת יג)) עמוד (לקמן ס"ו (בהשיחה ממשנת"ל יותר למעלה הוא זה וענין

רוחניות. הוא שהמבוקש אלא מבוקש, בזה יש עדיין שהרי – כו' רוחניות אודות אלא) גשמיות,

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

תמיד" משתה לב "וטוב È‡Â˙‡הפסוק: פסוקÓba¯‡[=מובא], על ¿ƒ»«¿»»
Êa‰,:27זה ÔÈ�Ú‰Â .‰·Á¯ BzÚcL ‰Ê „ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË≈ƒ¿∆»ƒ∆∆«¿¿»»¿»ƒ¿»»∆

‰ÏÚÓlL ˙e¯ÈLÚ ˙�ÈÁa ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰·Á¯ BzÚc ¯L‡kL∆«¬∆«¿¿»»∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«¿»
Lw·Ó ÌeL ÈÏa ,˙Ú„Â ÌÚhÓ28,˙eezL‰‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ� ÈÊ‡ , ƒ««»««¿ƒ¿À»¬««¬∆ƒ¿««ƒ¿«

È¯‰ ˙eezL‰‰ ÔÈ�Ú „vÓeƒ«ƒ¿««ƒ¿«¬≈
,‰ÁÓNa „ÈÓz ‡e‰»ƒ¿ƒ¿»
‰zLÓ ·Ï ·BË e‰fL∆∆≈ƒ¿∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .„ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆
˙e¯ÈÒn‰ ÔÈ�ÚÏ Ú‚B�a¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ

ÏL ‰Úe�˙a ÌÈ„ÓBÚ ¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,LÙ�∆∆¿∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆¿ƒƒ¿»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�n‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡ ,LÙ� ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¬«ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ¿≈
,„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË ,Ì‡ŒÈk ,ÏÚÙa LÙ� ˙e¯ÈÒÓa C¯…̂∆ƒ¿ƒ∆∆¿…«ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,·Ï ·BË ‰È‰È ,ÌÈpÓf‰ ÏÎa ,„ÈÓzL ,e�ÈÈ‰«¿∆»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿∆≈≈»∆«¿≈
LÙ� ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆
,˙BÚÈ�n‰ Ïk ˙‡ e¯ÈÒÈ»ƒ∆»«¿ƒ
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk eÎLÓÈÂ¿À¿¿»»ƒ¿»ƒ
.‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משילהי שבט, בו כותב אודות החלטתו איך לנצל ימי החופש אשר בבית הספר, 

ונדמה לו שלא הצליח לגשם החלטתו כפי רצונו, ובפרט בענין הלימודים.

ולפלא שאינו מזכיר אופן לימודו, שבודאי הי' לא בד בבד, וכנודע הוראת חז"ל בנחיצות הלימוד 

בדיבוק חברים דוקא, ובטח גם במקומו עתה יש למצוא חברותא לזה, ואפשר שתנאי הנ"ל לא נתקיים כדי 

צרכו - עכ"פ זאת אומרת שלא היתה חברותא כלל או חברותא בלתי מתאימה, שזה ממעט גם בהצלחת 

הלימוד, בכל אופן גם אם אין חברותא מובן שמוכרח לימוד התורה, וכן פשוט גם כן אשר היאוש ונפילת 

הרוח לא מסטרא דקדושה הם, שהרי רואים במוחש שלא זו הדרך לעורר התמדה ושקידה, וכמבואר בכ"מ 

ומהם גם בתניא.

ותקותי חזקה אשר ע"י ההתאמצות שיהי' הלימוד עכ"פ עם עוד אחד וההשתדלות ללמוד מתוך 

שמחה ובטחון חזק כנותן התורה, יוסיף בהצלחת לימודו, ומה טוב שישמור לומר השיעור תהלים חדשי 

- כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר, והפרשה לצדקה בכל יום חול לפני תפלת 

הבקר, וזהירות בטבילת עזרא, שכל זה מוסיף בסייעתא דשמיא בהמצטרך לאדם ולביתו בכלל ובעניני 

תורה ומצות בפרט.

אינו מזכיר במכתבו מהתעסקות זוגתו תחי', ותקותי שגם היא משתדלת לנצל כשרונותי' בשטח 

החינוך הכשר באופן המתאים, והשי"ת יצליחם בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.



יב

.f"iyz'd ,ohw mixetÎoyey ,`yz zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

בשולחן‡ חיים1. אורח והרמ"א2ערוך קטן, בפורים ושמחה במשתה להרבות יש אם דעות, ב' הרמ"א מביא
תמיד" משתה לב "וטוב ומסיים: המחמירים", ידי לצאת כדי בסעודה קצת ש"ירבה .3מכריע,

דוקא קטן, פורים ראשון, באדר י"ד על קאי אם דעות: ב' ישנם גופא פורים4ובזה שושן ט"ו, על גם או ,

.5קטן

"תמיד" מתיבת הרי תמיד", משתה לב "וטוב מסיים שהרמ"א דכיון הב'. כדעה נראה הרמ"א ,6ומלשון

כן. לעשות יש שמחה, להיות שצריכה סברא איזו יש רק שאם מוכח,

למה עלֿידיֿזה נבוא אזי בכך, יחמירו השמחה, ענין על דיעה איזו יש שכאשר זו, בהנהגה ינהגו וכאשר
תמיד". משתה לב "וטוב – בפסוק שנאמר

בגמרא· איתא תמיד", משתה לב "וטוב הפסוק על "וטוב7. הפסוק: על מפרש ורש"י רחבה". שדעתו "זה :
בחלקו". שמח . . לב

שמח. הוא הרי רחבה, דעת בעל שהוא שעלֿידיֿזה היינו, אלו, פירושים שני בין שייכות שישנה לומר וצריך

ונותנים החסד, במדת עמו מתנהגים אם מלמעלה: עמו שמתנהגים ההנהגה אופן עם הדבר קשור לכאורה,
דאגות. לו שיהיו שייך – אחרת בהנהגה עמו מתנהגים ואם דואג, אינו – צרכיו כל לו

הרי רחבה, דעת בעל הוא שכאשר מוכח, רחבה", שדעתו זה תמיד, משתה לב "וטוב הגמרא מדברי אבל
האופנים. בכל שמח הוא

מהר"ש‚ אדמו"ר פירוש בהקדים ויובן הזקן8. אדמו"ר הפיוט9בשם מאמר ודעתם10על עמך צרכי "מרובים
הענין היה לא – רחבה דעתם היתה אילו אבל קצרה", ש"דעתם לפי – עמך" צרכי "מרובים מדוע קצרה":

עמך". צרכי ד"מרובים
יש דבר; לו חסר שלא כיון – לב" "טוב הוא הרי רחבה" "דעתו שכאשר הגמרא מאמר גם יובן ועלֿפיֿזה

צרכיו. כל לו

ענינים:„ שני ישנם עמך", צרכי "מרובים לכן קצרה" ש"דעתם שבגלל הטעם בהסבר .

עניני אחר רודף האדם שכאשר אלא, להם; שצריך הענינים כל את מלמעלה לאדם משפיעים רוב עלֿפי א)
מלמעלה ההשפעה את גם חסֿושלום, שיאבד, אלא המותרות, את יקבל שלא בלבד זו שלא אפשר אזי מותרות,

להם. שצריך בהענינים

נשמתוֿעדן צדק' ה'צמח אדמו"ר מכ"ק המשל האדם,11וכידוע למידת מתאימים להיות צריכים שהלבושים ,

מסתבכים עוד הם – אדרבה אלא להליכה, מסייעים שאינם בלבד זו לא הרי ממידתו, גדולים הלבושים ואם
להליכה. ומפריעים הרגליים, בין

"וגלחה – ברוחניות הוא צפרניה"12וכן את ועשתה ראשה הגשמיים13את בענינים תחבולות כשמחפשים :
מקלקל. גם זה אלא מועיל, זה שאין בלבד זו לא הרי – מותרות אחר ולהוטים
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ז עד מכאן
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 175 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
סתרצ"ז.2)
טו.3) טו, משלי
א"א4) פמ"ג הסמ"ק. בשם והגמ"י ב"י בשם זקנים עטרת ראה
סק"א.
רבה5) אלי' פורים. הל' טורנא לר"י מנהגים ספר ס"א. לבוש ראה
סק"ב.
מוגה).6) בלתי (מהנחה נוסף ענין לרבות – זו בתיבה שהכוונה
סע"ב.7) קמה, ב"ב

פ"ז8) שבט דיו"ד לגני באתי בד"ה נתבאר פ"א. תרל"ו רבים מים
ואילך). 18 ע' (לעיל

רע"ג.9) כו, וישלח תו"א ראה
(ברכות10) קצרה" "תפלה נוסח ע"פ – ולנעילה לער"ה סליחות
ב). כט,
לקו"ת11) וראה ב). קז, (דרמ"צ פ"ג מצורע תגלחת מצות סהמ"צ

ג. לז, תצא
יב.12) כא, תצא
ענין13) הוא – ראשה את וגלחה ב: שם, תצא לקו"ת ראה

שם. סהמ"צ גם וראה דעלמא. במילי היתירה ההתחכמות

f"iyz'd ,ohw mixetÎoyey ,`yz zyxt zay zgiy

ובמילא‰ הרוחני, ומצבו מעמדו מהותו, את משער אינו הוא קצרה": מ"דעתם – זה ענין מתחיל מהיכן .

מותרות. אחרי הוא רודף ולכן הכל, צריך הוא לו, מגיע שהכל הוא מדמה
מלמעלה, לו נותנים שאכן שמה מרגיש, ובמילא מהותו, את נכון הוא משער – רחבה" ש"דעתו בשעה אבל
הוא לו, שיש מה שגם בידעו מזה, יותר אחרי רודף ואינו מתלונן, אינו ובמילא יתברך, חסדו מצד רק זה הרי

החסד. מדת מצד רק

Âובהגבלה במיצר היא גשמיות שהרי הגשמיות, ענין אצלו מקום תופס לא – רחבה דעת בעל בהיותו ב) .

אין רחבה ובדעת באגרענעצט"), און פארקלעמט איז מקום;("גשמיות תפיסת שום לזה ַַ
הזה, דעולם בהגבלה מוגבלים אינם ומצוות תורה ומצוות: תורה זה הרי – רודף כן הוא שאחריו הענין
זה הרי – רחבה דעת ומצד האמיתי, ומרחב האמיתי בליֿגבול זהו העליונים. דעולמות בהגבלה לא ואפילו

מקום. תפיסת לו שיש היחיד הדבר

שהוא מי אצל כלל מקום תופסים שאינם ענינים להיותם גשמיות, אודות כלל חושב אינו רחבה דעת מצד
ומצוות לתורה שייכות לה שיש במידה רק לו נוגעת וגשמיות רוחניות, אודות רק חושב הוא רחבה. דעת בעל

כו'.

הרמב"ם שכתב אז14וכמו שיהיה הגשמי והתענוג העושר גודל בגלל המשיח לימות החכמים נתאוו שלא ,

שכתוב ממה לזה ראיה ומביא כלל, מקום תפיסת לו אין זה ענין שהרי בקר15– עגלת איש יחיה ההוא ְֶַ"ביום
והשגת ומצוות התורה קיום בשביל זה הרי המשיח לימות שנתאוו מה אלא במועט, שיסתפקו צאן", ושתי

אז. שיהיה אלקות

עצמו השקיע סוחר, בהיותו סוחר. ונעשה רב, להיות רצה, לא אבל ביכלתו, שהיה חסידי ביהודי מעשה –

במכתב הרבי לו כתב המדה. על יתר הוי'16במסחר פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא "כי :
האדם" על17יחיה פועל וזה שבמאכל, אלקי להניצוץ רעבה שהנשמה בגלל הגשמי, ללחם רעב שהגוף היינו, ,

הגשמי ללחם רעב שיהיה –18הגוף הגשמי. ולא שבזה, האלקי הענין הוא שהעיקר ונמצא, .

זה ומצד לגשמיות, אצלו מקום תפיסת יש הדעת, קוצר שמצד קצרה", ודעתם עמך צרכי "מרובים וזהו
ובמילא כלל, מקום תופסת הגשמיות אין הדעת, הרחבת מצד הנה רחבה", כש"דעתו אבל עמך". צרכי "מרובים

תמיד". משתה לב ד"וטוב במצב תמיד הוא הרי

Ê,המרובים עמך צרכי כל את ימלא שהקב"ה – קצרה" ודעתם עמך צרכי "מרובים על מבקשים אנו אמנם, .

קצרה". ש"דעתם מזה נמשכים שהם אף
בזה: והביאור

וקם" צדיק יפול "שבע למטה19כתיב שהוא מי ומכלֿשכן שוה, במצב תמיד אינו צדיק שאפילו היינו, ,

שגשמיות א) קצרה: דעת ויקבל הרחבה הדעת את יאבד ממדריגתו, שיפול לפעמים שאפשר צדיק, ממדריגת
מהותו. את ישער ושלא ב) מקום, אצלו תתפוס

דבר. לו יחסר לא קצרה, דעת לו שתהיה בשעה שגם הבקשה, וזוהי

עד צרכיו, כל את ממלאים אזי רחבה, בדעת בכללות עומד שכאשר – רחבה דעת עלֿידי היא וההמשכה
צרכיו. כל לו יהיו ממדריגתו שנופל בשעה שגם

מי רחבה": שדעתו זה – תמיד משתה לב "וטוב הגמרא מאמר יובן dagxועלֿפיֿזה ezrc zellkayפועל ,

משתה לב "וטוב ובמילא צרכיו, כל לו שממלאים מלמעלה, ההמשכות כל את אפילוcinzהוא שתמיד, – "

צרכיו. כל לו שיש כיון לב", "וטוב אז גם הדעת, קוצר לו ויש ממדריגתו כשנופל
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ובמילא‰ הרוחני, ומצבו מעמדו מהותו, את משער אינו הוא קצרה": מ"דעתם – זה ענין מתחיל מהיכן .

מותרות. אחרי הוא רודף ולכן הכל, צריך הוא לו, מגיע שהכל הוא מדמה
מלמעלה, לו נותנים שאכן שמה מרגיש, ובמילא מהותו, את נכון הוא משער – רחבה" ש"דעתו בשעה אבל
הוא לו, שיש מה שגם בידעו מזה, יותר אחרי רודף ואינו מתלונן, אינו ובמילא יתברך, חסדו מצד רק זה הרי

החסד. מדת מצד רק

Âובהגבלה במיצר היא גשמיות שהרי הגשמיות, ענין אצלו מקום תופס לא – רחבה דעת בעל בהיותו ב) .

אין רחבה ובדעת באגרענעצט"), און פארקלעמט איז מקום;("גשמיות תפיסת שום לזה ַַ
הזה, דעולם בהגבלה מוגבלים אינם ומצוות תורה ומצוות: תורה זה הרי – רודף כן הוא שאחריו הענין
זה הרי – רחבה דעת ומצד האמיתי, ומרחב האמיתי בליֿגבול זהו העליונים. דעולמות בהגבלה לא ואפילו

מקום. תפיסת לו שיש היחיד הדבר

שהוא מי אצל כלל מקום תופסים שאינם ענינים להיותם גשמיות, אודות כלל חושב אינו רחבה דעת מצד
ומצוות לתורה שייכות לה שיש במידה רק לו נוגעת וגשמיות רוחניות, אודות רק חושב הוא רחבה. דעת בעל

כו'.

הרמב"ם שכתב אז14וכמו שיהיה הגשמי והתענוג העושר גודל בגלל המשיח לימות החכמים נתאוו שלא ,

שכתוב ממה לזה ראיה ומביא כלל, מקום תפיסת לו אין זה ענין שהרי בקר15– עגלת איש יחיה ההוא ְֶַ"ביום
והשגת ומצוות התורה קיום בשביל זה הרי המשיח לימות שנתאוו מה אלא במועט, שיסתפקו צאן", ושתי

אז. שיהיה אלקות

עצמו השקיע סוחר, בהיותו סוחר. ונעשה רב, להיות רצה, לא אבל ביכלתו, שהיה חסידי ביהודי מעשה –

במכתב הרבי לו כתב המדה. על יתר הוי'16במסחר פי מוצא כל על כי האדם יחיה לבדו הלחם על לא "כי :
האדם" על17יחיה פועל וזה שבמאכל, אלקי להניצוץ רעבה שהנשמה בגלל הגשמי, ללחם רעב שהגוף היינו, ,

הגשמי ללחם רעב שיהיה –18הגוף הגשמי. ולא שבזה, האלקי הענין הוא שהעיקר ונמצא, .

זה ומצד לגשמיות, אצלו מקום תפיסת יש הדעת, קוצר שמצד קצרה", ודעתם עמך צרכי "מרובים וזהו
ובמילא כלל, מקום תופסת הגשמיות אין הדעת, הרחבת מצד הנה רחבה", כש"דעתו אבל עמך". צרכי "מרובים

תמיד". משתה לב ד"וטוב במצב תמיד הוא הרי

Ê,המרובים עמך צרכי כל את ימלא שהקב"ה – קצרה" ודעתם עמך צרכי "מרובים על מבקשים אנו אמנם, .

קצרה". ש"דעתם מזה נמשכים שהם אף
בזה: והביאור

וקם" צדיק יפול "שבע למטה19כתיב שהוא מי ומכלֿשכן שוה, במצב תמיד אינו צדיק שאפילו היינו, ,

שגשמיות א) קצרה: דעת ויקבל הרחבה הדעת את יאבד ממדריגתו, שיפול לפעמים שאפשר צדיק, ממדריגת
מהותו. את ישער ושלא ב) מקום, אצלו תתפוס

דבר. לו יחסר לא קצרה, דעת לו שתהיה בשעה שגם הבקשה, וזוהי

עד צרכיו, כל את ממלאים אזי רחבה, בדעת בכללות עומד שכאשר – רחבה דעת עלֿידי היא וההמשכה
צרכיו. כל לו יהיו ממדריגתו שנופל בשעה שגם

מי רחבה": שדעתו זה – תמיד משתה לב "וטוב הגמרא מאמר יובן dagxועלֿפיֿזה ezrc zellkayפועל ,

משתה לב "וטוב ובמילא צרכיו, כל לו שממלאים מלמעלה, ההמשכות כל את אפילוcinzהוא שתמיד, – "

צרכיו. כל לו שיש כיון לב", "וטוב אז גם הדעת, קוצר לו ויש ממדריגתו כשנופל
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Á,במוסקבא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק היה מעוברת), שנה היתה אז (גם שנה שלושים לפני קטן בפורים .

היהודים. וקבל המתחיל' 'דיבור המאמר את ואמר
ב"התמים" כבר נדפס ושם20המאמר הזמן21, באותו שהיה כפי היהדות מצב מבואר שבו מכתב גם נדפס

ביתֿרבן, של תינוקות – בהמאמר אודותם דיבר אדמו"ר מו"ח שכ"ק אלו ענינים לאמירת שהביא ברוסיא,
וכו'. מסירותֿנפש

זה אמונה"22במאמר ד"ורעה הענין אודות גם זה23מדובר וענין בפנימיות. האמונה את להמשיך שצריכים ,

עטר"ת תשא כי המתחיל' 'דיבור נשמתוֿעדן (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מאמר על .24מיוסד

הזמן, באותו שהיה ומצב המעמד א) יסודות: שני היו היהודים) וקבל (דיבורֿהמתחיל הנ"ל שלמאמר והיינו,
עטר"ת. תשא כי המתחיל' 'דיבור ב) כו'. המסירותֿנפש ענין אודות דובר זה שמצד

את פתח לא אדמו"ר מו"ח שכ"ק כיון לפסוקאך, בנוגע הענין ביאור הנה תשא", "כי בפסוק הנ"ל המאמר
דתרפ"ז. בהמאמר נמצא לא זה

Ë.'גו תשא כי המתחיל' 'דיבור מאמר .

***

Èבהפטרת עת26פרשתנו25. כל כמו שבאה, – צרה עת כשהיתה שעשה מה הנביא, אליהו אודות מסופר
להם ואמר ישראל, כל עם הבעל, נביאי כל את קיבץ הנביא אליהו המוחות. ובלבול הדיעות טשטוש מצד צרה,

הסעיפים" שתי על פוסחים אתם מתי .27"עד

אתם מתי עד לתבוע: לו היה הסעיפים"? שתי על פוסחים אתם מתי "עד אליהו מהם תבע מדוע לכאורה,
"הוי' לומר ותתחילו הבעל את לעבוד שתפסיקו הזמן הגיע לבעל, האלקים"28עובדים .29הוא

הסעיפים". שתי על ל"פוסחים עבודהֿזרה בין החילוק ביאור בהקדמת ויובן

‡Èבני "מאמינים הם ישראל הרי עבודהֿזרה? יעבוד שיהודי יתכן איך מובן: אינו דבר של לאמיתו .

כלל30מאמינים" חסֿושלום לכפירה שייכים ואינם ,31.

הרמב"ם שכתב מה עלֿפי נמשכת32ויובן שמלמעלה שההשפעה זה מצד באה דעבודהֿזרה שההתחלה
להם ישפיעו ומזלות שהכוכבים בכדי ומזלות, לכוכבים כבוד ונתנו השתחוו ולכן ומזלות, כוכבים עלֿידי

השפעות.

שאינם כיון כלל, כבוד להם לתת אין והמזלות, הכוכבים עלֿידי נמשכת שההשפעה שאףֿעלֿפי היא, האמת
"כגרזן החוצב"33אלא .34ביד

בחסידות בלבד35וכמבואר זו שלא ומזלות, לכוכבים כבוד, להם לחלוק שנצטווינו ואם, אב בין החילוק
מהֿשאיןֿכן בחירה, בעלי הם ואם אב כי – עבירה גם שזוהי זאת, עוד אלא כבוד, להם לחלוק נצטווינו שלא

החוצב". ביד "כגרזן שהם ומזלות כוכבים
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ואילך).20) קי ע' תרפ"ז בסה"מ – (ולאח"ז ואילך לו ע' ז חוברת
ואילך).21) רפח ע' שם לסה"מ (הוספות ואילך עו ע'
ואילך).22) קיג ס"ע שם (סה"מ ואילך פ"ד
ג.23) לז, תהלים
ואילך.24) רסז ע' עטר"ת סה"מ
(באידית),25) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסט"ז עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 183 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ואילך.26) א יח, מלכיםֿא
כא.27) שם,
שהתחילו28) דבר, של בסופו אירע שאכן וכפי – לט. שם,

מוגה). בלתי (מהנחה האלקים" הוא "הוי' להכריז בעצמם
גרוע29) הסעיפים" שתי על ד"פוסחים שהענין משמע, ומזה

של תביעתו ולכן עצמו, זרה דעבודה מהענין מסויימים, בפרטים יותר,
זה על אלא) עצמו, דע"ז הענין על כלֿכך (לא היתה הנביא אלי'

מוגה). בלתי (מהנחה הסעיפים" שתי על ש"פוסחים
א.30) צז, שבת
באריכו31) (פי"חֿיט) בתניא מוגה).כמבואר בלתי (מהנחה ת
ה"א.32) פ"א עכו"ם הל'
טו).33) יו"ד, ישעי' – הכתוב לשון (ע"פ א לו, זח"א
בו"34) ל"החוצב ה"גרזן" בין החליפו זרה עבודה שעבדו ואלו

מוגה). בלתי (מהנחה
פ"ד35) זו שנה כסלו מבה"ח תולדות, דש"פ רבים מים ד"ה ראה

פ"ג מילה מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך). 199 ע' חי"ח (תו"מ
ואילך). א ו, (דרמ"צ
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ביותר, החמורות מהעבירות שהיא עבודהֿזרה, זו הרי – ומזלות לכוכבים ומשתחווים כבוד שנותנים ובשעה
בגמרא כולה"36כדאיתא בתורה מודה כאילו בה הכופר שכל עבודהֿזרה "חמורה :37.

גשמיות, השפעות – המסולפת תפיסתם לפי – מהם שיקבלו כדי היתה עבודהֿזרה שעבדו שהסיבה ונמצא,
אישיות. פניות בשביל דהיינו,

עבודהֿזרה בחטא רחמנאֿליצלן, להיכשל, עלולים מאמינים", בני "מאמינים שהם שיהודים, הסיבה וזוהי
פניות. בשביל אם כי חסֿושלום, באמת עבודהֿזרה עובדים שהם באופן זה אין כי –

באמת אליו ונתון מסור להיותו אלא צרכיו, את לו שישפיע בכדי רק זה אין הקב"ה, את עובד שיהודי (זה
פרס" לקבל עלֿמנת "שלא שלם, ההשפעות38ובלב בשביל רק זה הרי להבדיל, עבודהֿזרה, עובד מהֿשאיןֿכן .

שמשפיעה).

שכתוב כמו הבעל, את שעבדו הטעם כן גם כל".39וזהו חסרנו גו' חדלנו אז ִ"ּומן

·Èשני ישנם גופא בזה הרי עלֿידה, שמקבלים ההשפעות בשביל הוא דעבודהֿזרה הענין שכללות הגם .

הסעיפים". שתי על ו"פוסח עבודהֿזרה, אופנים:
הוא זה שענין אף ולכן, השפעה. לו נותנת שהעבודהֿזרה באמת חושב אמנם שהוא פירושה, עבודהֿזרה
הכוכבים את שיעבוד שעלֿידיֿזה סבור אכן שהוא באמת, אצלו היא זו פניה הרי אףֿעלֿפיֿכן, פניה, בשביל

השפעה. לו יתנו והמזלות,

לזמן ומזמן בספק, תמיד שעומדים כאלו וישנם בספק, זה הרי – הסעיפים" שתי על "פוסח מהֿשאיןֿכן
הוא השיתוף: ענין – ב"פוסח" אופן ועוד ממש. בה אין שהעבודהֿזרה זיך") ער ("כאּפט עצמו את ַתופס

להבדיל. בהעבודהֿזרה, וגם בהקב"ה, מאמין

ספ משום או בשיתוף עבודהֿזרה לעבוד שאפילו היא, האמת בלבדוהרי בדיבור אלא זה אין אם אפילו – ק
את יהודי מוסר עלֿזה שגם עד ביותר, גדולה עבירה זה גם – כלל בלב אמונה שום בלי בלבד, במעשה או

בתניא כדאיתא .40נפשו,

‚È:מעבודהֿזרה יותר הסעיפים" שתי על ד"פוסח הענין גרוע פרטים וכמה שבכמה יובן ועלֿפיֿזה .
והוא פארדארבן"), ("שטענדיק בקביעות מקולקל הוא שהרי יותר, גרועה היא עבודהֿזרה שבכללות, ַָאף
יותר קשה כי יותר, גרוע הסעיפים" שתי על ה"פוסח לתשובה, בנוגע מכלֿמקום, – רחמנאֿליצלן כופר

אמיתית. שלימה תשובה יעשה הסעיפים" שתי על שה"פוסח

בזה: פרטים ושני

בטעות היה עתה ועד האלקים", הוא ש"הוי' עצמו" את ש"תופס בשעה הרי בעבודהֿזרה, שהאמין מי א)
לו" ורפא "ושב כדבעי, תשובה הוא עושה ובמילא שעשה, החטא גודל את הוא מרגיש .41מרה,

מרגיש אינו לאחריֿזה, אפילו הרי בהקב"ה, גם שמאמין כיון הסעיפים", שתי על ה"פוסח זאת, לעומת
בחיצוניות, אפילו בספק הייתי מלכתחילה הרי כלֿכך? חטאתי מה וכי לעצמו: בחשבו החטא, גודל את כלֿכך
תשובתו ואין באמת חרטתו אין ובמילא וכו'. וכו' מאמין הייתי תמיד ישראל, בני כל כמו אני הרי ובאמת

.42שלימה

וסבור טועה הוא רחמנאֿליצלן, בתכלית מקולקל הוא הרי בשיתוף, שלא בעבודהֿזרה שמאמין מי ב)
כללות מכלֿמקום, אמת, מאלקים נפרד שהוא שאףֿעלֿפי יתכן, אבל האלקים. – חסֿושלום – הוא שהבעל
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וש"נ.36) א. כה, נדרים
(37– ועוד). כג. טו, שלח ופרש"י ספרי (ראה גיסא לאידך וכן

מוגה. בלתי מהנחה
מ"ג.38) פ"א אבות
יח.39) מד, ירמי'
ספי"ט.40)

יו"ד.41) ו, ישעי'
ושו"ע42) ברמ"א הובא ברכות. ריש יונה רבינו גם ראה זה בענין

מכתב גם וראה פ"ב. יד מאמר ומעין קונטרס סתר"ג. או"ח אדה"ז
כא). ע' ריש חי"ד (אג"ק זו שנה תשרי י"ג

בענין43) ולא ר"ל, בדיעות מקולקל שהוא הוא שחסרונו והיינו,
מוגה). בלתי (מהנחה האנושיות
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ביותר, החמורות מהעבירות שהיא עבודהֿזרה, זו הרי – ומזלות לכוכבים ומשתחווים כבוד שנותנים ובשעה
בגמרא כולה"36כדאיתא בתורה מודה כאילו בה הכופר שכל עבודהֿזרה "חמורה :37.
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עבודהֿזרה בחטא רחמנאֿליצלן, להיכשל, עלולים מאמינים", בני "מאמינים שהם שיהודים, הסיבה וזוהי
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שמשפיעה).
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בתניא כדאיתא .40נפשו,

‚È:מעבודהֿזרה יותר הסעיפים" שתי על ד"פוסח הענין גרוע פרטים וכמה שבכמה יובן ועלֿפיֿזה .
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אמיתית. שלימה תשובה יעשה הסעיפים" שתי על שה"פוסח

בזה: פרטים ושני

בטעות היה עתה ועד האלקים", הוא ש"הוי' עצמו" את ש"תופס בשעה הרי בעבודהֿזרה, שהאמין מי א)
לו" ורפא "ושב כדבעי, תשובה הוא עושה ובמילא שעשה, החטא גודל את הוא מרגיש .41מרה,
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("אזא כלֿכך גדולה השחתה על מורה זה הרי בשיתוף, הסעיפים" שתי על ה"פוסח זאת, ַַלעומת
ענין לכללות שייכות שום לו שאין אלא אמת, לאלקים בשייכות רצונו שאין בלבד זו שלא ַָפארדארבנקייט"),

–44הרוחניות חסֿושלום – להמיר בעיניו נכון האלקים", הוא ש"הוי' האמת את שבידעו זה, על וראיה את.
נשברים" בארות . . "לחצוב כדי חיים" מים "מקור להמיר גשמיות, תמורת .45הקב"ה

לעומת תשובה. יעשה בטעותו, עצמו" את ש"תופס בשעה הרי לו, נוגעת רוחניות אם עבודהֿזרה, עובד
אל כשיבוא אפילו הרי שלו, הגשמיות רק לו נוגע אלא לו, נוגע אינו הרוחניות שענין כיון כו'", ה"פוסח זאת,

הגשמיות. בשביל אלא באמת, להקב"ה בתשובה ישוב לא אז גם בהקב"ה, רק תלויה שגשמיות האמת,

„È,מעבודהֿזרה גרוע הוא הסעיפים" שתי על "פוסח שבו ענין עוד ישנו אבל לעצמו. בנוגע רק הוא זה כל .
לזולתו. בנוגע והוא:

עסקים אחד לאף אין כופר, שהוא בידעם ממנו. ילמד לא יהודי אף רחמנאֿליצלן, עבודהֿזרה שעובד מי
הרבים", את "מחטיא בכלל הוא הרי מאמין, גם שהוא כיון הסעיפים", שתי על ב"פוסח זאת, לעומת עמו.

מכולם קשה הרבים את .46והמחטיא

ÂËבגמרא איתא הסעיפים",47. שתי על ד"פוסח הענין אבל כוחו. את ביטלו – עבודהֿזרה של שיצרֿהרע ,

מזה. יותר עוד או בדקות, אם דדקות, בדקות אם דעבודהֿזרה, מיצרֿהרע יותר חזק הוא היום גם
שעה לפי מוותרים – הבריות" יאמרו ו"מה המדומה, כבוד פרנסה, – גשמיות פניות שבשביל כאלו ישנם
ה'שולחןֿערוך' את הוא מעמיד שבועות, מספר או ימים מספר למשך ומצוות. תורה של ענינים וכמה כמה על
ובפרט ההווה, הזמן את מבין שאינו "בטלן", שהוא עליו יאמרו שלא בכדי המדף, על כביכול, הקב"ה, עם יחד

כו'. הזמן רוח לפי במקצת להתנהג הישנים, הדברים על לוותר צריכים ב"אמריקא" שכאן

(שלאמיתו ממון עוד או המדומה, כבוד לו שיהיה כדי "בטלן", שהוא עליו יאמרו שלא כדי זה, ובשביל
על מתבזבז הוא הרי הקב"ה, של רצונו לפי שלא בא שהממון דכיון וכו', רופאים על הממון מתבזבז דבר של

בלתיֿרצויים וישמרך"48ענינים גו' ד"יברכך הענין שחסר כיון המזיקים"49, "למכור",50"מן בעיניו נכון – לפי)
שלו. הנשמה עם יחד כביכול, הקב"ה, את עלֿכלֿפנים, שעה

הנ"ל: הטעמים מצד מעבודהֿזרה, יותר עוד גרוע זה הרי פרטים וכמה שבכמה לדעת, יש

עצמו את ישלה הוא החטא. את כך כל בתוקף מרגיש שאינו כיון באמת, תשובה לעשות יותר קשה א)
זמן למשך אם רעש ומה איד"), ערליכער ("אן יראֿשמים יהודי הוא בכלל שהרי כך, כל גדול אינו ַשחטאו

וכדומה. פרנסה בשביל מסויים ענין על ויתר קצר

לפי אלא שאינם גשמיים בענינים נצחיים, ענינים שהם רוחניים, ענינים להמיר יכול הוא מושחת. הוא ב)
וכבוד. ממון בשביל הנצחי עולםֿהבא את מוכר הוא שעה.

כשעוטף אבל אלו, אמות מד' יסלקוהו אזי גלויה, בכפירה חסֿושלום, יצא, אם הרבים. את מחטיא הוא ג)
עוד ומביא אויס"), ניט ("מאכט נורא לא זה שלפיֿשעה, שדבר באמרו התורה, היפך שהם הענינים את ַומכסה

הרבים. את מחטיא הוא הרי – ז"ל רבותינו מאמר או מפסוק "ראיה"

ÊËדבר הסעיפים", שתי על פוסחים אתם מתי "עד היא: התביעה שעיקר מההפטרה, ההוראה היא כך על .

מעבודהֿזרה. יותר עוד גרוע זה
עוד פעמים, ב' האלקים", הוא הוי' האלקים, הוא "הוי' ואמרו תשובה עשו ישראל שכל אז, שהיה וכפי

אלקיך" הוי' "אנכי נאמר שבו מתןֿתורה, מבשעת אחת51יותר תשובה52פעם שעלֿידי מקומות בכמה כמבואר ,
לתושיה" "כפלים החטא, שקודם מהמצב יותר למעלה ;53מגיעים
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שלו44) האישיות הפניות מלבד לו, נוגע אינו דבר ששום דהיינו
מוגה). בלתי (מהנחה

יג.45) ב, ירמי'
ועוד.46) א. כג, תצא ופרש"י ספרי ראה
שם.47) ובחדא"ג ב סט, יומא
וש"נ.48) .(63 ע' (לעיל סמ"ד שבט יו"ד שיחת גם ראה

כד.49) ו, נשא
ועוד.50) ה. פי"א, במדב"ר עה"פ. ופרש"י ספרי
ב.51) כ, יתרו
מצות52) להצ"צ סהמ"צ ג. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך). ב לח, (דרמ"צ פ"ב ותשובה וידוי
רפמ"ו.53) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
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מהפעם באיןֿערוך נעלית מדריגה היא השניה שהפעם מזו, יתירה אלא בכמות, ככה פעמים ב' רק ולא
–54הראשונה

לתושיה. ובכפלים תשובה, לעשות צריכים – הסעיפים" שתי על ה"פוסחים אלו כל עתה: גם הוא כן

בזה זה ערבים הם שישראל בזה55וכיון זה מעורבים האור56, לכן, על, גם יומשך תשובתם, עלֿידי שיקבלו
רחמנאֿליצלן. שהחטיאו, מישראל אותם

בכפלים תשובה יעשו אחריהם שגררו אלו עם יחד והמחטיאים וברחמים, בחסד זה שיהיה השםֿיתברך ויתן
האלקים". הוא הוי' האלקים, הוא "הוי' יחד כולם ויאמרו לתושיה,

***

ÊÈהענן בתוך משה ויבא המתחיל' 'דיבור המאמר נדפס קטן, פורים לקראת .57.

גילוי את לקבל משה של בכוחו היה שעלֿידו הלבוש היה שה"ענן" הלבוש, ענין אודות מדובר זה במאמר
האור.

בתניא ומהם מקומות, בכמה מבואר ומאירה"58וכן זכה עששית דרך בשמש הרואה "כמשל הוא זה שלבוש ,

המאירה" הענן".59("אספקלריא בתוך משה "ויבא וזהו השמש, את לראות ביכלתו עלֿידה שדוקא ,(

הקצרים) (מהמאמרים הזקן מאדמו"ר מאמר גם ישנו הלבוש, ענין שאינו60אודות ענין עוד מוסיף ובו ,
דוקא. גשמי בדבר להיות צריך שהלבוש – הנ"ל משה ויבא המתחיל' ב'דיבור מבואר

המאמר: לשון וזה

ÔÈ·‰Ïשהם הלבושים, עלֿידי השכינה מזיו וליהנות בו לדבקה הוא הזה בעולם האדם בריאת תכלית ענין
בזהר שכתוב כמו ימים, פסוק61בחינת חסרא62על לבושא הוה אחד יום חסר ואם וגו', בימים בא זקן ואברהם

דהיינו מעשר כלולה שהיא הנשמה ענין להבין צריך ללבוש, צריך ולמה הנ"ל הלבושים ענין ולהבין כו'.
אדם וכל לזו, זו דומות שאין נשמות ריבוא ס' יש ולכן זו, בחינה יותר גובר שבזה אלא כו', חכמהֿבינהֿדעת
נברא. בחינת הם הנשמה בחינות עשר אמנם אך יותר. בו גובר מדה איזה הטוב על שלו הרע מן להבחין יכול
ציצית כמו גשמיות, שהם ואף ומצוות. תורה ללבוש צריך ולזה השכינה. מזיו וליהנות בו לדבקה תוכל ואיך

שכתוב כמו יותר, גבוה מבחינה הם הרי מכלֿמקום, עור, של ותפילין צמר א63של טל שהוא ונתגשםבמן ורות
במדוכה שדכו וענין64עד . . כו' כך כל שנתגשם אלא כו', חכמהֿעילאה הוא קדש ראשונה פרשה תפילין, וכן ,

שכתוב כמו נפש, בשם נקראת התפילה ולכן נברא. בחינת שהיא עצמה הנשמה בחינת הוא ואשפוך65התפילה
כו' תפילין בלא קריאתֿשמע שהקורא אלא . . ומצוות לתורה עליה אין בלעדה . . וגו' הוי' לפני נפשי ,66את

ז"ל רבותינו אמרו ולכן להעלות. מה אין מצוות אין שאם בתפילין, דוקא להיות צריכות ואהבה יראה 67שבחינת

אמרו אחר ובמקום כו', היום כל אדם שיתפלל הנ"ל.68הלואי עלֿפי אמת ושניהם כולם, כנגד תורה תלמוד
ודיֿלמבין.
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מהפעם באיןֿערוך נעלית מדריגה היא השניה שהפעם מזו, יתירה אלא בכמות, ככה פעמים ב' רק ולא
–54הראשונה

לתושיה. ובכפלים תשובה, לעשות צריכים – הסעיפים" שתי על ה"פוסחים אלו כל עתה: גם הוא כן

בזה זה ערבים הם שישראל בזה55וכיון זה מעורבים האור56, לכן, על, גם יומשך תשובתם, עלֿידי שיקבלו
רחמנאֿליצלן. שהחטיאו, מישראל אותם

בכפלים תשובה יעשו אחריהם שגררו אלו עם יחד והמחטיאים וברחמים, בחסד זה שיהיה השםֿיתברך ויתן
האלקים". הוא הוי' האלקים, הוא "הוי' יחד כולם ויאמרו לתושיה,

***

ÊÈהענן בתוך משה ויבא המתחיל' 'דיבור המאמר נדפס קטן, פורים לקראת .57.

גילוי את לקבל משה של בכוחו היה שעלֿידו הלבוש היה שה"ענן" הלבוש, ענין אודות מדובר זה במאמר
האור.

בתניא ומהם מקומות, בכמה מבואר ומאירה"58וכן זכה עששית דרך בשמש הרואה "כמשל הוא זה שלבוש ,

המאירה" הענן".59("אספקלריא בתוך משה "ויבא וזהו השמש, את לראות ביכלתו עלֿידה שדוקא ,(

הקצרים) (מהמאמרים הזקן מאדמו"ר מאמר גם ישנו הלבוש, ענין שאינו60אודות ענין עוד מוסיף ובו ,
דוקא. גשמי בדבר להיות צריך שהלבוש – הנ"ל משה ויבא המתחיל' ב'דיבור מבואר

המאמר: לשון וזה

ÔÈ·‰Ïשהם הלבושים, עלֿידי השכינה מזיו וליהנות בו לדבקה הוא הזה בעולם האדם בריאת תכלית ענין
בזהר שכתוב כמו ימים, פסוק61בחינת חסרא62על לבושא הוה אחד יום חסר ואם וגו', בימים בא זקן ואברהם

דהיינו מעשר כלולה שהיא הנשמה ענין להבין צריך ללבוש, צריך ולמה הנ"ל הלבושים ענין ולהבין כו'.
אדם וכל לזו, זו דומות שאין נשמות ריבוא ס' יש ולכן זו, בחינה יותר גובר שבזה אלא כו', חכמהֿבינהֿדעת
נברא. בחינת הם הנשמה בחינות עשר אמנם אך יותר. בו גובר מדה איזה הטוב על שלו הרע מן להבחין יכול
ציצית כמו גשמיות, שהם ואף ומצוות. תורה ללבוש צריך ולזה השכינה. מזיו וליהנות בו לדבקה תוכל ואיך

שכתוב כמו יותר, גבוה מבחינה הם הרי מכלֿמקום, עור, של ותפילין צמר א63של טל שהוא ונתגשםבמן ורות
במדוכה שדכו וענין64עד . . כו' כך כל שנתגשם אלא כו', חכמהֿעילאה הוא קדש ראשונה פרשה תפילין, וכן ,

שכתוב כמו נפש, בשם נקראת התפילה ולכן נברא. בחינת שהיא עצמה הנשמה בחינת הוא ואשפוך65התפילה
כו' תפילין בלא קריאתֿשמע שהקורא אלא . . ומצוות לתורה עליה אין בלעדה . . וגו' הוי' לפני נפשי ,66את

ז"ל רבותינו אמרו ולכן להעלות. מה אין מצוות אין שאם בתפילין, דוקא להיות צריכות ואהבה יראה 67שבחינת

אמרו אחר ובמקום כו', היום כל אדם שיתפלל הנ"ל.68הלואי עלֿפי אמת ושניהם כולם, כנגד תורה תלמוד
ודיֿלמבין.
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מהפעם באיןֿערוך נעלית מדריגה היא השניה שהפעם מזו, יתירה אלא בכמות, ככה פעמים ב' רק ולא
–54הראשונה

לתושיה. ובכפלים תשובה, לעשות צריכים – הסעיפים" שתי על ה"פוסחים אלו כל עתה: גם הוא כן

בזה זה ערבים הם שישראל בזה55וכיון זה מעורבים האור56, לכן, על, גם יומשך תשובתם, עלֿידי שיקבלו
רחמנאֿליצלן. שהחטיאו, מישראל אותם

בכפלים תשובה יעשו אחריהם שגררו אלו עם יחד והמחטיאים וברחמים, בחסד זה שיהיה השםֿיתברך ויתן
האלקים". הוא הוי' האלקים, הוא "הוי' יחד כולם ויאמרו לתושיה,

***

ÊÈהענן בתוך משה ויבא המתחיל' 'דיבור המאמר נדפס קטן, פורים לקראת .57.

גילוי את לקבל משה של בכוחו היה שעלֿידו הלבוש היה שה"ענן" הלבוש, ענין אודות מדובר זה במאמר
האור.

בתניא ומהם מקומות, בכמה מבואר ומאירה"58וכן זכה עששית דרך בשמש הרואה "כמשל הוא זה שלבוש ,

המאירה" הענן".59("אספקלריא בתוך משה "ויבא וזהו השמש, את לראות ביכלתו עלֿידה שדוקא ,(

הקצרים) (מהמאמרים הזקן מאדמו"ר מאמר גם ישנו הלבוש, ענין שאינו60אודות ענין עוד מוסיף ובו ,
דוקא. גשמי בדבר להיות צריך שהלבוש – הנ"ל משה ויבא המתחיל' ב'דיבור מבואר

המאמר: לשון וזה

ÔÈ·‰Ïשהם הלבושים, עלֿידי השכינה מזיו וליהנות בו לדבקה הוא הזה בעולם האדם בריאת תכלית ענין
בזהר שכתוב כמו ימים, פסוק61בחינת חסרא62על לבושא הוה אחד יום חסר ואם וגו', בימים בא זקן ואברהם

דהיינו מעשר כלולה שהיא הנשמה ענין להבין צריך ללבוש, צריך ולמה הנ"ל הלבושים ענין ולהבין כו'.
אדם וכל לזו, זו דומות שאין נשמות ריבוא ס' יש ולכן זו, בחינה יותר גובר שבזה אלא כו', חכמהֿבינהֿדעת
נברא. בחינת הם הנשמה בחינות עשר אמנם אך יותר. בו גובר מדה איזה הטוב על שלו הרע מן להבחין יכול
ציצית כמו גשמיות, שהם ואף ומצוות. תורה ללבוש צריך ולזה השכינה. מזיו וליהנות בו לדבקה תוכל ואיך

שכתוב כמו יותר, גבוה מבחינה הם הרי מכלֿמקום, עור, של ותפילין צמר א63של טל שהוא ונתגשםבמן ורות
במדוכה שדכו וענין64עד . . כו' כך כל שנתגשם אלא כו', חכמהֿעילאה הוא קדש ראשונה פרשה תפילין, וכן ,

שכתוב כמו נפש, בשם נקראת התפילה ולכן נברא. בחינת שהיא עצמה הנשמה בחינת הוא ואשפוך65התפילה
כו' תפילין בלא קריאתֿשמע שהקורא אלא . . ומצוות לתורה עליה אין בלעדה . . וגו' הוי' לפני נפשי ,66את

ז"ל רבותינו אמרו ולכן להעלות. מה אין מצוות אין שאם בתפילין, דוקא להיות צריכות ואהבה יראה 67שבחינת

אמרו אחר ובמקום כו', היום כל אדם שיתפלל הנ"ל.68הלואי עלֿפי אמת ושניהם כולם, כנגד תורה תלמוד
ודיֿלמבין.
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א.61) רכד, ח"א

א.62) כד, שרה חיי
ב.63) סד, זח"ב ראה
ח.64) יא, בהעלותך
טו.65) א, שמואלֿא
סע"ב66) יד, .ברכות

א.67) כא, שם
מ"א.68) פ"א פאה

e"hyz'd ,mixet

ÔÈ·‰Ïעלֿידי השכינה מזיו וליהנות בו לדבקה הוא הזה בעולם האדם בריאת תכלית ענין
בזהר שכתוב כמו ימים, בחינת שהם פסוק61הלבושים, בימים62על בא זקן ואברהם

צריך ולמה הנ"ל הלבושים ענין ולהבין כו'. חסרא לבושא הוה אחד יום חסר ואם וגו',
אלא כו', חכמהֿבינהֿדעת דהיינו מעשר כלולה שהיא הנשמה ענין להבין צריך ללבוש,
יכול אדם וכל לזו, זו דומות שאין נשמות ריבוא ס' יש ולכן זו, בחינה יותר גובר שבזה
הנשמה בחינות עשר אמנם אך יותר. בו גובר מדה איזה הטוב על שלו הרע מן להבחין
תורה ללבוש צריך ולזה השכינה. מזיו וליהנות בו לדבקה תוכל ואיך נברא. בחינת הם
הם הרי מכלֿמקום, עור, של ותפילין צמר של ציצית כמו גשמיות, שהם ואף ומצוות.

שכתוב כמו יותר, גבוה במדוכה63מבחינה שדכו עד ונתגשם אורות טל שהוא וכן64במן ,
וענין . . כו' כך כל שנתגשם אלא כו', חכמהֿעילאה הוא קדש ראשונה פרשה תפילין,
נפש, בשם נקראת התפילה ולכן נברא. בחינת שהיא עצמה הנשמה בחינת הוא התפילה

שכתוב אלא65כמו . . ומצוות לתורה עליה אין בלעדה . . וגו' הוי' לפני נפשי את ואשפוך
כו' תפילין בלא קריאתֿשמע דוקא66שהקורא להיות צריכות ואהבה יראה שבחינת ,

ז"ל רבותינו אמרו ולכן להעלות. מה אין מצוות אין שאם אדם67בתפילין, שיתפלל הלואי
אמרו אחר ובמקום כו', היום הנ"ל.68כל עלֿפי אמת ושניהם כולם, כנגד תורה תלמוד

ודיֿלמבין.
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סע"ב.66) יד, ברכות
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ÁÈששרשם היא ומצוות התורה מעלת ותפילה: תורהֿומצוות – הענינים בשני צורך שיש הוא המאמר תוכן .

לפי בהעלם, הוא זה שענין כיון אמנם, השכינה; זיו לקבל אפשר שעלֿידו לבוש הם הרי ולכן מאד, נעלה
את ולגלות ומצוות התורה את להעלות כדי התפילה, בענין גם צורך יש בגשמיות, נתלבשו ומצוות שהתורה

שבהם. האור
הם אלא נפרדים, ענינים שני אינם ותפילה שתורה נמצא, ‡Á„ועלֿפיֿזה ÔÈ�Úמזיו וליהנות בו "לדבקה –

ומצוות. שבתורה האור את שמגלה התפילה עם יחד ומצוות, התורה עלֿידי היא לזה שהדרך השכינה",

ותפילה האור, ישנו שבהם – ומצוות תורה ותפילה: דתורהֿומצוות הענינים ב' היום כל להיות צריכים ולכן
ומצוות, התורה את מעלים זה רושם עלֿידי דוקא כי היום, כל במשך להיות שצריך מהתפילה רושם היינו –

האור. מתגלה ובמילא

בזמן גם אלא הגלות, בזמן עתה רק ולא בשלימות. אינו התפילה) ענין (שהוא העבודה קו עתה, אמנם,
"כמצות הקרבנות הקרבת תהיה שאז דוקא, לבוא לעתיד אם כי בשלימות, הקרבנות עבודת היתה לא הבית

.69רצונך"

– האור מתגלה התפילה עלֿידי שדווקא התפילה, לענין צריך ומצוות תורה עלֿידי הנמשך שהאור וכיון
אזי בשלימות, העבודה תהיה שאז לעתיד, ורק נמצא. אינו זה גילוי בשלימות, אינו העבודה שקו עתה, לכן,

בשלימות. הגילוי גם יהיה

שכתוב מה וראו70וזהו הוי' כבוד ·˘¯"ונגלה ÏÎפי "כי – יראה הגשמי הבשר שאפילו – "'ÈÂ‰,"דיבר
שבט דיו"ד בהמאמר שנתבאר וכפי הוי', שם אלא אלקים, דשם הגילוי האמצעי71לא אדמו"ר וגילוי72בשם ,

שכתוב כמו וחיות, בהמות של בשר בעיני אפילו אלא אדם, בני של בשר בעיני רק לא יהיה "וישרנה73זה
חדש" שיר לה' "שירו שירתם היתה ולכן דלעתיד, הגילוי מעין היה שאז כיון זכר74הפרות", לשון ,75.

יפעל זה וגילוי ומצוות, שבתורה האור יתגלה בשלימות, לעתיד יהיה העבודה שקו שעלֿידיֿזה והיינו,
דיבר". הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ש"ונגלה

***

ËÈ"רעוין דכל "רעוא רצון, עת הוא המנחה בזמן השבת יום הדינים.76. כל אז מתבטלים ולכן ,
אלא דינים, אז שאין בלבד זו לא – שבת במנחת מהֿשאיןֿכן דינים. של זמן הוא המנחה זמן בכלל, –

דרעוין", "רעוא רצון, עת שהוא זה הדיניםÌÈÏË·˙Óשמצד .77אז

המבואר חיים"78ועלֿדרך מלך פני "באור אותו79בענין מוליכים וכבר למיתה, נידון שאדם בשעה שאפילו ,

בדר ראה אם הנה מקום, הדינים.לאותו כל ומתבטלים חיים", מלך פני "באור אזי – המלך את כו

כלבין "הני ומתבטלים זעפין", "לית ובמילא בגילופין", מלכא "דביה היכלא": ב"בני שאומרים וזהו
דחציפין".

Î"'גו משה "ויקהל קורין זו שבת במנחת ז"ל80. רבותינו ואמרו לישראל81, להם תיקן שמשה זה פסוק על
תורה". דברי לישראל ולהורות . . ושבת שבת בכל קהילות "להקהיל

האריז"ל בשם הוא82ואיתא השבת דיום הלימוד שעיקר ,‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù·תורת התגלות לאחרי ועתה, .
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תרל"ז69) וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח וראה מוסף. תפלת נוסח
ועוד. ואילך. פי"ז

ה.70) מ, ישעי'
ואילך).71) 14 ס"ע (לעיל פ"ו שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה
ואילך.72) א תפח, שמות תו"ח
יב.73) ו, שמואלֿא
ואילך.74) סע"ב קלז, זח"ב ב. כד, ע"ז וראה א. צח, תהלים
(75– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים

סע"ב.76) פח, זח"ב
וש"נ.77) .189 ע' חי"ז תו"מ ראה
ועוד.78) א'שכא. ע' ח"ג תער"ב המשך קח. ע' עת"ר סה"מ
טו.79) טז, משלי
ויקהל.80) ר"פ
ס"ג.81) סר"צ או"ח אדה"ז בשו"ע הובא ויקהל. ר"פ יל"ש
ס"ע82) חי"ז תו"מ וראה ואתחנן. פ' להרח"ו המצוות טעמי ראה

וש"נ. .26

f"iyz'd ,ohw mixetÎoyey ,`yz zyxt zay zgiy

הלימוד עיקר הרי – והשגה בהבנה התורה פנימיות את שהלביש הזקן, אדמו"ר תורת ובפרט הבעלֿשםֿטוב,
הוא השבת ‰Â„ÈÒÁ˙דיום ˙¯Â˙·.

נאמר השבת יום על כי, – החסידות לתורת השבת דיום בגרמיה"83והשייכות מלה "קדש היא", ,84"קדש

כי החסידות, לימוד הוא השבת ליום השייך הלימוד ולכן העולם. מעניני והבדלה קדושה ענינה ששבת דהיינו
והדומה נשמות ספירות, – אלקות עניני על אלא העולם, עניני על אינו המדובר במקום85בחסידות ואפילו .

שהוא כמו העולם זה הרי אז גם – העולם עניני אודות בחסידות מצד·˙Â¯‰שמדובר שהוא כפי והעולם ,
העלם מלשון "עולם", אינו .86התורה,

הכתוב המשך יובן אתה87ועלֿפיֿזה אי "במושבות השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא –

המקדש" בבית מבעיר אתה אבל הענינים88מבעיר, ברוחניות –89:

העולם מעניני ההבדלה היא שבו השבת", ש"ביום נאמר ועלֿזה הדמים. ורתיחת חום – הוא אש של ענינה
המקדש, בבית רק אלא העולם, בעניני מושבותיכם", "בכל הדמים, ורתיחת חום ל"אש", מקום אין (כנ"ל),

קדושה. בעניני

שבת איקרו חכמים תלמידי הנה שבפרטיות [דאף שבת בבחינת הם ישראל שכל מצינו ישראל90והנה, וכל ,
ואומות חכמים, תלמידי בבחינת הם ישראל כל בכללות, אבל חכמים; תלמידי לגבי הארץ עמי בבחינת הם

נאמר ולכן הארץ, עמי הם תלמידי91העולם לגבי הארץ דעמי ההנהגה עלֿדרך צאנכם", ורעו זרים "ועמדו
ביום92חכמים רק לא בלבד, קדושה בעניני קאך") ("דער הדמים ורתיחת התלהבות אצלם להיות צריכה ולכן ,[ָ

שבת. בבחינת תמיד להיותם השבוע, כל במשך גם אלא השבת,

התורה. פנימיות לימוד עלֿידי זה הרי – ב"ביתֿהמקדש" רק ה"אש" תהיה שתמיד כך לידי לבוא וכדי

‡Î:הפסוקים סדר וזהו .
חסידות, וללמוד ושבת" שבת בכל קהילות "להקהיל – משה" "ויקהל

השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא נפעל ועלֿידיֿזה

יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה בשעה93וכיון ואפילו חסידות, ילמד השבוע במשך שגם פועל זה הרי –

שבשבת: החסידות לימוד של הרושם ניכר יהיה הגשמיים, בעניניו שעוסק בשעה אפילו או נגלה, שלומד
שלמד יהודי שזהו ניכר יהיה – הנגלה ובלימוד קאך"), א ("אן התלהבות ללא שיהיו – הגשמיים ַָָבענינים

חסידות.

ובפרט בכלל, השבת מיום – ש"מיניה" תפעל (כנ"ל), בעבודה יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה זו, והנהגה
רויחי. ומזוני חיי בבני בגשמיות, כפשוטו יומין" כולהו "מתברכין – רצון עת שהיא שבת ממנחת
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יד.83) לא, פרשתנו
ב.84) צד, זח"ג
וש"נ.85) .(90 ע' (לעיל סט"ו משפטים ש"פ שיחת גם ראה
ובכ"מ.86) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ג.87) לה, ויקהל
א.88) כ, שבת וראה עה"פ. מכילתא

וש"נ.89) .382 ע' ח"ב תשמ"ט התוועדויות גם ראה
א.90) כט, זח"ג ראה
ה.91) סא, ישעי'
(ברע"מ).92) ואילך סע"ב קכד, זח"ג ראה
א.93) פח, ב. סג, זח"ב
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הוא השבת ‰Â„ÈÒÁ˙דיום ˙¯Â˙·.

נאמר השבת יום על כי, – החסידות לתורת השבת דיום בגרמיה"83והשייכות מלה "קדש היא", ,84"קדש

כי החסידות, לימוד הוא השבת ליום השייך הלימוד ולכן העולם. מעניני והבדלה קדושה ענינה ששבת דהיינו
והדומה נשמות ספירות, – אלקות עניני על אלא העולם, עניני על אינו המדובר במקום85בחסידות ואפילו .

שהוא כמו העולם זה הרי אז גם – העולם עניני אודות בחסידות מצד·˙Â¯‰שמדובר שהוא כפי והעולם ,
העלם מלשון "עולם", אינו .86התורה,

הכתוב המשך יובן אתה87ועלֿפיֿזה אי "במושבות השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא –

המקדש" בבית מבעיר אתה אבל הענינים88מבעיר, ברוחניות –89:

העולם מעניני ההבדלה היא שבו השבת", ש"ביום נאמר ועלֿזה הדמים. ורתיחת חום – הוא אש של ענינה
המקדש, בבית רק אלא העולם, בעניני מושבותיכם", "בכל הדמים, ורתיחת חום ל"אש", מקום אין (כנ"ל),

קדושה. בעניני

שבת איקרו חכמים תלמידי הנה שבפרטיות [דאף שבת בבחינת הם ישראל שכל מצינו ישראל90והנה, וכל ,
ואומות חכמים, תלמידי בבחינת הם ישראל כל בכללות, אבל חכמים; תלמידי לגבי הארץ עמי בבחינת הם

נאמר ולכן הארץ, עמי הם תלמידי91העולם לגבי הארץ דעמי ההנהגה עלֿדרך צאנכם", ורעו זרים "ועמדו
ביום92חכמים רק לא בלבד, קדושה בעניני קאך") ("דער הדמים ורתיחת התלהבות אצלם להיות צריכה ולכן ,[ָ

שבת. בבחינת תמיד להיותם השבוע, כל במשך גם אלא השבת,

התורה. פנימיות לימוד עלֿידי זה הרי – ב"ביתֿהמקדש" רק ה"אש" תהיה שתמיד כך לידי לבוא וכדי

‡Î:הפסוקים סדר וזהו .
חסידות, וללמוד ושבת" שבת בכל קהילות "להקהיל – משה" "ויקהל

השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא נפעל ועלֿידיֿזה

יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה בשעה93וכיון ואפילו חסידות, ילמד השבוע במשך שגם פועל זה הרי –

שבשבת: החסידות לימוד של הרושם ניכר יהיה הגשמיים, בעניניו שעוסק בשעה אפילו או נגלה, שלומד
שלמד יהודי שזהו ניכר יהיה – הנגלה ובלימוד קאך"), א ("אן התלהבות ללא שיהיו – הגשמיים ַָָבענינים

חסידות.

ובפרט בכלל, השבת מיום – ש"מיניה" תפעל (כנ"ל), בעבודה יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה זו, והנהגה
רויחי. ומזוני חיי בבני בגשמיות, כפשוטו יומין" כולהו "מתברכין – רצון עת שהיא שבת ממנחת

•

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

יד.83) לא, פרשתנו
ב.84) צד, זח"ג
וש"נ.85) .(90 ע' (לעיל סט"ו משפטים ש"פ שיחת גם ראה
ובכ"מ.86) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ג.87) לה, ויקהל
א.88) כ, שבת וראה עה"פ. מכילתא

וש"נ.89) .382 ע' ח"ב תשמ"ט התוועדויות גם ראה
א.90) כט, זח"ג ראה
ה.91) סא, ישעי'
(ברע"מ).92) ואילך סע"ב קכד, זח"ג ראה
א.93) פח, ב. סג, זח"ב



כ

`yz zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"Â�˙È ‰ÊÎ Y Â�˙È ‰Ê"

הפסוק חז"ל1על אומרים השקל" מחצית יתנו... ,2"זה

התורה על בפירושו זאת מצטט מאיר:3ורש"י רבי "אמר :

כסא מתחת הקדושֿברוךֿהוא הוציא אש של מטבע כמין

יתנו". כזה יתנו, זה לו: ואמר למשה, והראהו כבודו

שבהם דברים, מספר עוד מוצאים אנו לכך בדומה

שציוה הדבר של דוגמא למשה הקדושֿברוךֿהוא הראה

לו4עליו שהראה עד המנורה במעשה משה "נתקשה א) :

אש" של מנורה על5הקדושֿברוךֿהוא משה "נתקשה ב) ,

ואמר ברקיע הלבנה את באצבע לו והראה הלבנה.. מולד

וקדש" ראה כזה לכם6לו: "וזה – שרצים איסור לגבי ג) .

ועוד7הטמא" ,8.

להבין להבין9וצריך אפשר האחרים הדברים לגבי :

למשה להראותם הקדושֿברוךֿהוא היה צריך כי10מדוע ,

היו למשל, במנורה, מסובכים: וציורים פרטים כוללים הם

להיעשות צריכים היו וכולם ופרחים, כפתורים גביעים

המיוחד, במקומו להיות היה צריך פרט וכל אחת", "מקשה

היה צריך הלבנה מולד לגבי וכן וכו'; המיוחדת ובצורתו

לקדש" ראויה ותהיה תראה שיעור "באיזו בדיוק ,11לדעת

הלבנה שזוהי בוודאות לדעת את12וצריך לתאר ולדעת ,

מזכירה שהגמרא הפרטים ככל – ברקיע עמידתה אופן

העדים בדיקת מראה13בעת את ידעו שלא – השרצים וכן ,

.14כולם

השקל מחצית ענין כדי15ואילו קושי בשום כרוך אינו

משמעותו מהי אליעזר16לדעת אצל זאת מוצאים וכבר ,

אברהם מצווה17עבד היה הקדושֿברוךֿהוא אם היה ודי ,

הקדושֿ לו הראה כאן גם ומדוע השקל. מחצית שיתנו

אש"? של "מטבע ברוךֿהוא

ב"מנחות" מסבירים ה"תוספות" אין18בעלי מדוע ,

(מנורה, משה נתקשה שבהם הענינים בין שם מונה הגמרא

שייך "דלא השקל: מחצית את ושרצים), החודש קידוש

ידע הוה דלא משום אלא נתקשה, אם19התם ענין בשום

לומר שייך לא השקל מחצית (=שבענין מראהו" היה לא

אם הכוונה מהי יודע היה לא כלל אלא התקשה, שמשה

מדוע כלל: מובן זה אין ולכאורה, לו). מראה היה לא ה'

השקל מחצית שיעור מהו יודע משה היה אם20לא ואף ?

לו לפרט יכול הקדושֿברוךֿהוא היה ידע, לא xeaicaהוא

להיות צריך ומשקלו21כמה ?22שיעורו

של המדוייק השיעור שאת נניח אם אף יתרֿעלֿכן:
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יג.1) ל, פרשתנו

פי"ב,2) במדב"ר יא. נשא ט. פרשתנו תנחומא ה"ד. פ"א שקלים ירושלמי

תו"ש ראה – (בסופו). פט"ז רבתי פסיקתא תשא). (כי פ"ב דר"כ פסיקתא ג.

קטן: אש של מטבע (בסופו): פ"י ובפס"ר קלים. בשינוים בכהנ"ל – עה"פ

מאיר. ר' בשם הובא לא שם אבל אש. של שערה של מטבע כמין לפנ"ז: ושם

והיכדין דאשא כדינרא הי בטוורא למשה איתחמי שיעורא דין עה"פ: ובתיב"ע

יתנון. כדין א"ל

פס"ר3) צא. מזמור תהלים (כבמדרש כבודו" כסא "מתחת שם ליתא אבל

בפנים. לקמן וראה השקל". מחצית "ומשקלה ומוסיף הנ"ל),

פט"ו,4) שמו"ר ד. ח, בהעלותך ספרי ב. יב, בא מכילתא א. כט, מנחות

ב. יא, שמיני ובפרש"י פרשתנו, בפרש"י וגו"א רא"ם וראה ועוד. כח.

שם. בהעלותך

"עד5) ישמעאל ר' דבי בתנא שם ובגמ' מ. כה, תרומה רש"י לשון

בפרש"י וכ"ה שם). וספרי במכילתא (ועד"ז באצבעו" הקב"ה לו שהראה

שם. ובהעלותך תרומה וגו"א רא"ם וראה שם. בהעלותך

שם.6) בא רש"י לשון

ב.7) יא, שם רש"י וראה כט. יא, שמיני

שם.8) שלשה תוד"ה וראה שחיטה". הלכות "אף שם (ומכילתא) במנחות

לפנ"ז הנאמר משא"כ המשחה. שמן הראהו .. דברים ד' שם: ובשמו"ר

משה וראה השמים מן ירדו כו' אש של ושלחן אש של "ארון שם: במנחות

שם). תרומה גו"א (ראה בהם נתקשה לא – כמותם" ועשה

זית9) הא'). (קושיא עה"פ אלשיך פרשתנו. בפרש"י בגו"א שהקשה כמו

עה"פ. אוה"ח פרשתנו. ליל"ש רענן

שם.10) מנחות חדא"ג שם. שמיני גו"א ראה

שם.11) וגו"א רא"ם וראה שם. בא רש"י לשון

שם).12) בא עה"ת צפע"נ (ראה הראגוצובי לפי' ובפרט

נראית13) אינה לבנה מולד בשעת חודש: ראש ד"ה שם מנחות בפרש"י

ראיתם. כזה אם ראיתם כזה בר"ה כדאמרינן ניכרת ואינה מעט כ"א

הלכות14) טהור. ואיזה טמא איזה מכיר הי' לא שרצים, שם: בפרש"י

מוגרמת. היא מהיכן מבין הי' לא שחיטה,

למעבד15) לך אתקשי לא ומכלא סע"ב): (קנז, בזח"ב מרע"מ להעיר

דשמך באתוון דרשימין מלין תלת חודש.dקליםyנורהnאלא

שנתקשה16) דברים אלא מנו לא דשם בפרש"י: (להט"ז) דוד דברי ראה

של במטבע קושי הי' לא כאן אבל כו' בהם פרטים הרבה יש כי להבינם משה

השקל. מחצית

כב17) כד, .i"yxtaeח"ש

שלשה.18) ד"ה שם

כו'.19) לא אם יביאו מטבע איזה ס"א שם: ובשטמ"ק

לו20) הי' לא מנורה "בשלמא שמקשה (שלאחרי שם רענן בזית וצ"ע

שיתנו הול"ל לו להראות הוצרך מה הכא אבל לו מראה הי' לא אם להבין

והתוס' צ"ל: ואולי בזה. כיוצא כתבו במנחות והתוס' מוסיף): השקל", מחצית

.(29 הערה לקמן וראה בפנים. לקמן (הובא בחולין

(21f"creלקמן המבואר וע"פ בפרשתנו. שבגו"א (הא') בתי' להקשות יש

פירושו. גם לבאר יש בפנים

שהקשה22) בפרש"י, לדוד משכיל פירושו:ראה (ולפי התוס' פי' על

קושי יש דה"נ אינך כמו נתקשה .. אש של מטבע דהראהו דדריש למאן

מטבע דכל השטמ"ק) גירסת ע"פ (ובפרט התוס' כוונת וי"ל המשקל). בדקדוק

להודיע קשה וזה מסוים, וציור צורה גם לו יש כ"א ומשקל, שיעור רק לא הוא

`yz zyxt zegiyÎihewl

– מוחשית דוגמא באמצעות רק לדעת ניתן השקל מחצית

של "מטבע להיות היתה צריכה היה`yמדוע – אדרבה ?"

השקל מחצית את לו להראות יותר לתת23מדוייק שצריך

לבנה לו הראה שהקדושֿברוךֿהוא כשם מכסף, – ממש

ושרצים .24ברקיע,

של "מנורה למשה הראה שהקדושֿברוךֿהוא [העובדה

כל היתה לא אז עד כי מובנת, שלאש" מציאות בעולם ל

כזאת זהב קיימת25מנורת מטבע היתה השקל מחצית אבל ,

גשמי ומשקל שיעור ].26בעלת

חולין במסכת ה"תוספות" להבין: יש לכך 27בנוסף

"מנחות" במסכת ה"תוספות" של דלעיל, לשאלה עונים

נתקשה לא שהראהו, אףֿעלֿפי (=אלו) "הני שונה: תירוץ

כופר ליתן אדם יוכל מה הדבר: על שתמה אלא בהן,

שני28נפשו ולכאורה – הקדושֿברוךֿהוא..." הראהו ,

התירוץ לפי לזה: זה סותרים ה"תוספות" תירוצי

"נתקשה מאשר יותר היה השקל במחצית הרי ב"מנחות",

היה לא אם ענין בשום ידע הוה "לא כלל הוא כי משה",

שמשה יוצא, ב"חולין" התירוץ לפי זאת, ולעומת מראהו".

וידע בהן", נתקשה אםweica"לא גם השיעור, את

הקדושֿברוךֿ אבל לו, מראה היה לא הקדושֿברוךֿהוא

אחרת סיבה בגלל "הראהו" ?29הוא

.·
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הרמב"ם דברי את תחילה להסביר יש זאת להבין 30כדי

מחצית ליתן שנצטוינו "הציווי השקל: מחצית מצות לגבי

נפשו כופר איש ונתנו יתעלה: אמרו והוא שנה, בכל השקל

יתנו" זה את31ואמר: הרמב"ם מצטט מה לשם לכאורה: .

יתנו" "זה בפסוק מסתפק ואינו הפסוקים במיוחד32שני ?

כתוב השקל מחצית נתינת על שהציווי כיוון הדבר, קשה

מחצית הפקודים על העובר כל יתנו "זה בפסוק דוקא

נפשו"33השקל" כופר איש "ונתנו בפסוק זאת, ולעומת ,

שאם אלא, השקל, מחצית נתינת מצות עצם מוזכרת אין

"כופר – "ונתנו" אז הרי ישראל" בני ראש את "תשא

אותם". בפקוד נגף בהם יהיה ש"לא כדי נפשו"

.‚
‰¯ÙÎ‰ ÔÈ�Ú· Ì"·Ó¯Ï È"˘¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

ישנם השקל מחצית נתינת במצות הוא: לכך ההסבר

כפסק פעמית, חד להיות צריכה הנתינה א) דינים: שני

ולמחר34הרמב"ם מעט היום רבות בפעמים נותנו "ואינו

לתת צריך ב) אחת". בפעם כאחת כולו נותנו אלא מעט

rahn"כסף השקל "מחצית "שווה35של שלא (וברור

השקל מחצית של בשווי ).36כסף"
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הי' לא שעדיין נאמר אם ובפרט להראותו. הוצרך (ובפרש"יrahnכ"א כזו*

ריש פרשתנו מרמב"ן (ולהעיר הוא) דוחק וכמובן משקל. רק היינו שם ח"ש

יג). פסוק

המנורה מצורת יותר להבין קשה שזה לומר אין כי מובן אינו עדיין אבל

ענין". בשום ידע הוה דלא משום אלא נתקשה התם שייך "דלא עד כו' והחודש

בפרש"י.23) אבנים חלקי ראה

וכו'.24) הדרוש ע"ד שם דוד ודברי אלשיך בגו"א. הב' תי' ראה

המנורה25) הרי להראותו, זהב מנורת לעשות יכול הי' שהקב"ה ואף

תרומה בפרש"י גו"א ראה – (בנ"י) משה ע"י שתיעשה צריכה שבמשכן

לברוא למגנא ניסא קוב"ה עביד ולא – שם רא"ם ראה אבל שם. ובהעלותך

גם ואולי במשכן). לבד בה להשתמש אסור (שהרי אח"כ ולבטלה זהב מנורת

דהאיסור גםzeyrlי"ל חל וש"נ) ואילך. סע"א כד, (ר"ה כו' ז' בת מנורת

השקל. במחצית זה משא"כ למעלה. על

מראה אתה "אשר נאמר בהמנורה ועיקר: ראהxdaועוד שם, (תרומה "

מחה"ש. משא"כ שם). מנחות שם. פרש"י

נראה26) – המטבע וצורת לגודל וכו'lretaובנוגע הבית דזמן במטבעות

היו בזה.oiwiicnשלא

זאת.27) ד"ה א מב,

בהא28) רק נתקשה לא התם א"נ שם: מנחות לתוס' בשטמ"ק הוא ועד"ז

העגל. עון על יכפר מועט דדבר

שיתנו29) לו אמר לא עדיין הקב"ה היא: בפשטות בחולין התוס' כוונת

שאמר ע"ז היתה נפשו" כופר ליתן אדם יוכל "מה ותמיהתו השקל, מחצית

וכן ,2 הערה הנ"ל במדרשים [וכדמוכח נפשו", כופר איש "ונתנו הקב"ה לו

יא פרשתנו תנחומא לפנ"ז, שם דר"כ (פסיקתא הנ"ל במדרשים ממ"ש

רענן הזית כן מפרש ואולי כו']. כסף ככר ליתן שצריך סבורין שהיו (ובכ"מ)),

איש "ונתנו הקב"ה מאמירת ענין" בשום ידע הוה "דלא מנחות בתוס' גם

צ"ע: גופא הא אבל שם). מנחות לתוס' קדשים צאן (וראה לחוד נפשו" כופר

השקל. מחצית שיתנו באמירה די ולא אש, של מטבע לו להראות הוצרך למה

קעא.30) מ"ע בסהמ"צ

העובר31) כל יתנו זה "ואמרו שלפנינו ובסהמ"צ קאפח. בהעתקת כ"ה

העליר ובהעתקת (יגֿיד). הפסוקים ב' עירוב וגו'" עשרים מבן הפקודים על

וגו'". עשרים "מבן ליתא

כותב32) אחד מפסוק יותר שמביא בסהמ"צ מקומות בכו"כ משא"כ

ואפי' כאן. משא"כ במק"א, הנאמר ומביא (וכיו"ב) הציווי" זה נכפל "וכבר

"ואמר" להפסיק ולא זה אחר זה להביאו הו"ל הפסוקים ב' להביא רוצה אם

"מאי (ועוד) בסופן ומכות ברכות וראה ענין. עוד שזהו כאילו (ואמרו).

ואומר".

ריש33) ובפיה"מ היד ספר שבריש המצוות במנין הביא זה כתוב ורק

כו'". שכתב הרב "ולדברי מ"ד: פ"א שקלים תיו"ט וראה שקלים.

שקלים.34) הל' ריש

מחצית35) שיתן מצותה זו מחה"ש ה': ובהלכה שם. הרמב"ם לשון

פ"ח בכורות להרמב"ם ובפיה"מ ה"ו. שם וראה כו'. הזמן אותו של מטבע

צרוף כסף להיות צריך שהוא השקל מחצית rahnמ"ח: ieyrשנתבאר כמו **

מטבעבשקלים. אלא שם מביאין "אין במשנה ב מט, שם בכורות ובפרש"י

השקל מחצית לתת לו הי' וכן סו: סי' הריב"ש ובשו"ת שקלים". חצי של

חינוך ראה – פרוטות גם ליתן שאפשר סוברין יש אבל בעינו. כסף במטבע

ועוד. סוסק"א. שם ובמנ"ח קה. מצוה

שם.36) בכורות משנה

.cere 58 dxrd onwl onqp milwy 'ld p"rtv ,i"yxta (b"lyz wx`i eip .o"bz zpy ,`cxit `cil cec axdl) mipa` iwlg d`x (*

.rahn xievn wwefn sqk :epiptle .gt`w zwzrda d"k (**
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– מוחשית דוגמא באמצעות רק לדעת ניתן השקל מחצית

של "מטבע להיות היתה צריכה היה`yמדוע – אדרבה ?"

השקל מחצית את לו להראות יותר לתת23מדוייק שצריך

לבנה לו הראה שהקדושֿברוךֿהוא כשם מכסף, – ממש

ושרצים .24ברקיע,

של "מנורה למשה הראה שהקדושֿברוךֿהוא [העובדה

כל היתה לא אז עד כי מובנת, שלאש" מציאות בעולם ל

כזאת זהב קיימת25מנורת מטבע היתה השקל מחצית אבל ,

גשמי ומשקל שיעור ].26בעלת

חולין במסכת ה"תוספות" להבין: יש לכך 27בנוסף

"מנחות" במסכת ה"תוספות" של דלעיל, לשאלה עונים

נתקשה לא שהראהו, אףֿעלֿפי (=אלו) "הני שונה: תירוץ

כופר ליתן אדם יוכל מה הדבר: על שתמה אלא בהן,

שני28נפשו ולכאורה – הקדושֿברוךֿהוא..." הראהו ,

התירוץ לפי לזה: זה סותרים ה"תוספות" תירוצי

"נתקשה מאשר יותר היה השקל במחצית הרי ב"מנחות",

היה לא אם ענין בשום ידע הוה "לא כלל הוא כי משה",

שמשה יוצא, ב"חולין" התירוץ לפי זאת, ולעומת מראהו".

וידע בהן", נתקשה אםweica"לא גם השיעור, את

הקדושֿברוךֿ אבל לו, מראה היה לא הקדושֿברוךֿהוא

אחרת סיבה בגלל "הראהו" ?29הוא
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הרמב"ם דברי את תחילה להסביר יש זאת להבין 30כדי

מחצית ליתן שנצטוינו "הציווי השקל: מחצית מצות לגבי

נפשו כופר איש ונתנו יתעלה: אמרו והוא שנה, בכל השקל

יתנו" זה את31ואמר: הרמב"ם מצטט מה לשם לכאורה: .

יתנו" "זה בפסוק מסתפק ואינו הפסוקים במיוחד32שני ?

כתוב השקל מחצית נתינת על שהציווי כיוון הדבר, קשה

מחצית הפקודים על העובר כל יתנו "זה בפסוק דוקא

נפשו"33השקל" כופר איש "ונתנו בפסוק זאת, ולעומת ,

שאם אלא, השקל, מחצית נתינת מצות עצם מוזכרת אין

"כופר – "ונתנו" אז הרי ישראל" בני ראש את "תשא

אותם". בפקוד נגף בהם יהיה ש"לא כדי נפשו"

.‚
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ישנם השקל מחצית נתינת במצות הוא: לכך ההסבר

כפסק פעמית, חד להיות צריכה הנתינה א) דינים: שני

ולמחר34הרמב"ם מעט היום רבות בפעמים נותנו "ואינו

לתת צריך ב) אחת". בפעם כאחת כולו נותנו אלא מעט

rahn"כסף השקל "מחצית "שווה35של שלא (וברור

השקל מחצית של בשווי ).36כסף"
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הי' לא שעדיין נאמר אם ובפרט להראותו. הוצרך (ובפרש"יrahnכ"א כזו*

ריש פרשתנו מרמב"ן (ולהעיר הוא) דוחק וכמובן משקל. רק היינו שם ח"ש

יג). פסוק

המנורה מצורת יותר להבין קשה שזה לומר אין כי מובן אינו עדיין אבל

ענין". בשום ידע הוה דלא משום אלא נתקשה התם שייך "דלא עד כו' והחודש

בפרש"י.23) אבנים חלקי ראה

וכו'.24) הדרוש ע"ד שם דוד ודברי אלשיך בגו"א. הב' תי' ראה

המנורה25) הרי להראותו, זהב מנורת לעשות יכול הי' שהקב"ה ואף

תרומה בפרש"י גו"א ראה – (בנ"י) משה ע"י שתיעשה צריכה שבמשכן

לברוא למגנא ניסא קוב"ה עביד ולא – שם רא"ם ראה אבל שם. ובהעלותך

גם ואולי במשכן). לבד בה להשתמש אסור (שהרי אח"כ ולבטלה זהב מנורת

דהאיסור גםzeyrlי"ל חל וש"נ) ואילך. סע"א כד, (ר"ה כו' ז' בת מנורת

השקל. במחצית זה משא"כ למעלה. על

מראה אתה "אשר נאמר בהמנורה ועיקר: ראהxdaועוד שם, (תרומה "

מחה"ש. משא"כ שם). מנחות שם. פרש"י

נראה26) – המטבע וצורת לגודל וכו'lretaובנוגע הבית דזמן במטבעות

היו בזה.oiwiicnשלא

זאת.27) ד"ה א מב,

בהא28) רק נתקשה לא התם א"נ שם: מנחות לתוס' בשטמ"ק הוא ועד"ז

העגל. עון על יכפר מועט דדבר

שיתנו29) לו אמר לא עדיין הקב"ה היא: בפשטות בחולין התוס' כוונת

שאמר ע"ז היתה נפשו" כופר ליתן אדם יוכל "מה ותמיהתו השקל, מחצית

וכן ,2 הערה הנ"ל במדרשים [וכדמוכח נפשו", כופר איש "ונתנו הקב"ה לו

יא פרשתנו תנחומא לפנ"ז, שם דר"כ (פסיקתא הנ"ל במדרשים ממ"ש

רענן הזית כן מפרש ואולי כו']. כסף ככר ליתן שצריך סבורין שהיו (ובכ"מ)),

איש "ונתנו הקב"ה מאמירת ענין" בשום ידע הוה "דלא מנחות בתוס' גם

צ"ע: גופא הא אבל שם). מנחות לתוס' קדשים צאן (וראה לחוד נפשו" כופר

השקל. מחצית שיתנו באמירה די ולא אש, של מטבע לו להראות הוצרך למה

קעא.30) מ"ע בסהמ"צ

העובר31) כל יתנו זה "ואמרו שלפנינו ובסהמ"צ קאפח. בהעתקת כ"ה

העליר ובהעתקת (יגֿיד). הפסוקים ב' עירוב וגו'" עשרים מבן הפקודים על

וגו'". עשרים "מבן ליתא

כותב32) אחד מפסוק יותר שמביא בסהמ"צ מקומות בכו"כ משא"כ

ואפי' כאן. משא"כ במק"א, הנאמר ומביא (וכיו"ב) הציווי" זה נכפל "וכבר

"ואמר" להפסיק ולא זה אחר זה להביאו הו"ל הפסוקים ב' להביא רוצה אם

"מאי (ועוד) בסופן ומכות ברכות וראה ענין. עוד שזהו כאילו (ואמרו).

ואומר".

ריש33) ובפיה"מ היד ספר שבריש המצוות במנין הביא זה כתוב ורק

כו'". שכתב הרב "ולדברי מ"ד: פ"א שקלים תיו"ט וראה שקלים.

שקלים.34) הל' ריש

מחצית35) שיתן מצותה זו מחה"ש ה': ובהלכה שם. הרמב"ם לשון

פ"ח בכורות להרמב"ם ובפיה"מ ה"ו. שם וראה כו'. הזמן אותו של מטבע

צרוף כסף להיות צריך שהוא השקל מחצית rahnמ"ח: ieyrשנתבאר כמו **

מטבעבשקלים. אלא שם מביאין "אין במשנה ב מט, שם בכורות ובפרש"י

השקל מחצית לתת לו הי' וכן סו: סי' הריב"ש ובשו"ת שקלים". חצי של

חינוך ראה – פרוטות גם ליתן שאפשר סוברין יש אבל בעינו. כסף במטבע

ועוד. סוסק"א. שם ובמנ"ח קה. מצוה

שם.36) בכורות משנה

.cere 58 dxrd onwl onqp milwy 'ld p"rtv ,i"yxta (b"lyz wx`i eip .o"bz zpy ,`cxit `cil cec axdl) mipa` iwlg d`x (*

.rahn xievn wwefn sqk :epiptle .gt`w zwzrda d"k (**
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השקל מחצית את לתת שצריך הרמב"ם של פסקו על

הרוגוצ'בי הגאון מסביר אחת, היא,37בפעם לכך שהסיבה ,

אין ובכפרה – וכפרה כקרבן היא השקל מחצית שנתינת

הגמרא שאומרת כפי לחצאין, נתינה גזל38מועילה לגבי

אשם טעמא? מאי יצא, לא חצאין (לכהן) "החזירהו הגר

בשם זה כסף כינתה שהתורה (=משום רחמנא" קריא

וכפרה). קרבן שהוא אשם,

בשני לראות אפשר השקל שבמחצית הכפרה את

בכך, מתבטא השקל מחצית של הכפרה גדר א) אופנים:

וקרבנות השנה, במשך הציבור קרבנות נקנים זה שבכסף

לכפרה הם היא39אלו השקל מחצית נתינת שעצם ב) ;

יחיד. כקרבן – כפרה

רש"י לרמב"ם: רש"י בין מחלוקת שזוהי לומר, ויש

נפשותיכם,40מסביר על לכפר נאמר: תרומה אותה "ועל

השקל שבמחצית כלומר, באים". הם לכפרה שהקרבנות

כפרה שזוהי רבים, בלשון – נפשותיכם" על "לכפר נאמר

הציבור, קרבנות נקנים הכסף באמצעות כי ציבור, mdyעל

.41כפרה

"ונתנו הפסוק מן כדלעיל, זאת, לומד הרמב"ם ואילו

eytpאיש xtekהכוונה אין כלומר, יחיד. בלשון שנאמר ,"

כ"קרבן שזהו אלא הציבור, שבקרבנות בפנילכפרה

כפרה42עצמו" היא עצמה הנתינה –43.

רש"י בין נוסף להבדל הסיבה שזוהי לומר, ויש

רש"י לדעת מחצית44לרמב"ם: נתינת בעת לכוון צריך

מדברי ואילו ציבור, קרבנות לצורך היא שנתינתו השקל,

מכך שמוכח כפי עצמו, בפני ענין שזהו מובן הרמב"ם

מצות על רק מדבר הוא שקלים בהלכות הראשון שבפרק

כלל מזכיר ואינו קיומה, אופן ועל השקל מחצית 45נתינת

מחצית מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה ש"מצות

קרבנות להקריב שצריך מפני ושנה", שנה בכל השקל

זה46ציבור ענין מתחיל הוא ד' בפרק וגם חדשה, מתרומה

ixnblכענין ycg47" :da dyri dn dkyld znexzלוקחין ,

הציבור". קרבנות וכל והמוספין יום כל של תמידין ממנה

קרבנות בשביל איננה השקל מחצית נתינת עצם כלומר,

זה שבכסף והעובדה עצמה, בפני ככפרה אלא הציבור,

עצמו בפני ענין הוא הציבור קרבנות .48נקנים

.„
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את המצוות בספר הרמב"ם מצטט מדוע מובן זה לפי

משמעות נלמדת מהם אחד מכל כי – הנ"ל הפסוקים שני

איש "ונתנו הפסוק מן השקל: מחצית נתינת מצות של אחרת

כפרה היא השקל מחצית שנתינת לומדים, נפשו" כופר

" הפסוק ומן שלdfכקרבן; נתינה על המראה לשון יתנו",

(נפרדים), גרה עשר של וצירוף כסכום ניתן שאינו אחד, דבר

שקל כמחצית אחת, בפעם לתתם הגאון`zgויש (כלשון ,

מצטרף".49הרוגוצ'בי "שיעור ולא העצמיי", "שיעור – (

שעלֿידי לנתינה בקשר אחד הדינים: שני נלמדים מכך

`xabd"ל בקשר ואחד ,`vtgמן השקל: מחצית של "

" לומדיםepzpeהפסוק נפשו" כופר ההלכה50איש את

ולא בבתֿאחת, ליתנו צריך שהוא לגברא, בקשר
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שקלים.37) הל' ריש לרמב"ם צפע"נ וראה ואילך. א ג, השלמה צפע"נ

שם).38) (צפע"נ כופר" גבי ע"א מ' דף "ושם וברש"י. א קי, ב"ק

בתחלתה.39) שבועות ראה

חזקוני40) וראה שלש). (ד"ה ב כט, מגילה בפרש"י ועד"ז טו. ל, פרשתנו

יב. פסוק

שם41) השלמה בצפע"נ במ"ש וצע"ק ב. פ"א, שקלים תוספתא גם ראה

בהמשך כפרה" שם עליהם דיש דשקלים ספ"א בתוספתא מבואר "ולכך

ה"ט. פ"א שקלים הל' צפע"נ וראה בפ"ע". קרבן שם עליו "יש למש"כ

שם.42) בהשלמה הצפע"נ לשון

באמצע43) יב) (פסוק פרשתנו ריש הרמב"ן ממ"ש גם משמע כן ולכאורה

רבים, בין יחיד בין סלע מחצי פחות וליתן לפחות רשאי אדם אין ומ"מ דבריו:

כתב: דבריו בסוף אבל גו'. יתנו זה כדכתיב מכן פחות הנפש כופר אין כי

אחד השקל מחצית יביא המצוות חיוב לכלל שהגיע כפרה הצריך שכל

תנחומא סה"ג. פ"ב שקלים וראה בפרש"י). שם רא"ם (וראה לקרבנות.

ובכ"מ. יו"ד, פרשתנו

שם.44) השלמה בצפע"נ הובא א) נב, (מנחות לרבות ד"ה

ה"א.45) פ"א שקלים וש"נ. ב. כט, מגילה ראה

המאירי ל' וראה אמר. רב שקלים פרשת מאי ד"ה שם מגילה ר"ן וראה

כו'". ידעת כבר "פירוש הראשונה) (והמשנה שקלים ריש

שיכין46) כדי השקלים על משמיעין באדר "בא' שכ' שם בה"ט לא גם

מוסיף אינו (וגם כו'" ליתן עתיד ויהי' שלו השקל מחצית ואחד אחד כל

ופירוש שקלים: מס' ריש ובפיהמ"ש שם). מגילה ר"ח ל' ראה למקדש.

הלשכה תרומת שתהי' כדי שקליהם אדם בני שיכינו עליהם מכריזין משמיעין

כו'. ניסן בר"ח כלומר בזמנה

דשקלים.47) רפ"ד המשנה לשון שתפס לומר שיש אף

לבאר48) יש הקרבנות) בשביל או בפ"ע מצוה הוא שקלים (אם עפ"ז

את "צו הוא שקלים פרשת אם ב) כט, (מגילה ושמואל רב מחלוקת לכאורה

בקושית ועיי"ש תשא". "כי או לחמי", קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני

שם. ר"ן וראה כו'. תשא כי למ"ד בשלמא הגמרא:

וכן שם) פרש"י (ראה טבי כדר' מאי טעמא שם הגמרא תירוץ לפי אבל

ואכ"מ. שם. השלמה צפע"נ וראה לזה. שייך דאינו לדחות יש הגמרא מהמשך

מהל'49) פ"א מש"כ "עי' ומציין ה"ב. פ"ב תשובה הלכות צפע"נ

.52 בהערה בהנסמן וראה שקלים".

כאחד50) כולו אלא מעט נותנו ואינו שקלים: הלכות ריש ספר בקרית

הוה שקל חצי שיתן למימר דאי השקל ממחצית ימעיט לא דכתיב אחד בפעם

לא בנתינה אפילו לומר דרוצה ימעיט לא וקאמר שקל חצי יתן לכתוב סגי

עה"פ). פרשתנו להחיד"א קדומים נחל עד"ז (וראה שקל ממחצית ימעיט

ירבה לא "העשיר הכתוב הביא שקלים הלכות ריש שהרמב"ם אף אבל

חייב הצדקה מן המתפרנס עני ד"אפילו ע"ז הביאו הרי גו'" ימעיט לא והדל

המצוה. חיוב לעצם הכתוב שיביא מצינו ולא כו'". מאחרים ושואל

שהרמב"ם ומזה ימעיט דלא בנתינה פרטי דין רק הרי"ז לדעתו ועוד:

גם דנפק"מ וי"ל המצוה. גדר מעצם שזהו משמע א' בהלכה תיכף כתבו

`yz zyxt zegiyÎihewl

"51לחצאין הפסוק ומן כדלעיל; ,dfאת לומדים יתנו"

לתת היא שהחובה הניתן, הדבר ה"חפצא", לגבי ההלכה

" המציאותdfדוקא את – "52– ממש השקל מחצית של

rahnהשקל מחצית במשקלו.53של או בשוויו כסף ולא ,

הבטויים בשני מודגשים אלו שדברים לומר, [ויש

אחת" בפעם ב) כאחת כולו א) "נותנו: ].54שברמב"ם

.‰
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"כמין הוא, יתנו" ל"זה ההסבר מדוע יובן לפיֿזה

כבודו כסא מתחת הקדושֿברוךֿהוא הוציא אש של מטבע

ומובנת יתנו", כזה – יתנו זה לו ואמר למשה והראהו

של מטבע דוקא לו הראה שהקדושֿברוךֿהוא לכך הסיבה

y`:כדלהלן ,

חומר של אחרים יסודות לבין אש בין ההבדל

–55הבריאה ועפר מים רוח – אחרים חומר סוגי הוא:

ערכם לפי או תופסים, שהם הנפח לפי כמותם, לפי נמדדים

תופסת שהיא המקום לפי נמדדת אינה "אש" ושוויים.

היא ה"אש" של מהותה – בנפח או בשטח מוגבלת ואיננה

איכותית והולכת,56יותר מתפשטת קטנה אש .57ואף

מחצית לו מראה הקדושֿברוךֿהוא היה אילו לפיכך,

ומה המצוה בדיוק מהי ברור היה לא עדיין מכסף, השקל

של השווי את שמביאים בכך די האם לתת: ישראל צריכין

ששווי ובלבד שרוצים, מה להביא ואפשר השקל, מחצית

לתת שצריך או כסף, השקל מחצית כשווי יהיה הדבר

מטבע דוקא או השקל, מחצית במשקל כסף דוקא

כסף. השקל כמחצית שמשקלה

"כמין הקדושֿברוךֿהוא לו הראה `yלכן ly rahn,"

שהמצוה להדגיש כדי השקל", "מחצית הוא ש"משקלה"

מחצית של בכסף) (אפילו והשווי הכמות נתינת איננה

בלבד השקל מחצית של המטבע את אלא .58השקל,

של ובשווי במשקל כסף לתת איננה המצוה כלומר,

יהיה זה שכסף גם הוא התנאים ואחד השקל, מחצית

" המצוה: מהות כל זוהי אלא מטבע, יתנו"dfבצורת

מטבע השקל.efנתינת מחצית –

דבר שאיננה אש", של ב"מטבע דוקא מתבטא זה דבר

הממשית. במציאותה אלא ובשווי, בערך למדידה הניתן

ממש, אש", של "מטבע לתת שאיֿאפשר ברור,

לענין היא "זה" של שלcgeindוהכוונה במטבע המצוי

כסף. של במטבע נמצא שהוא כפי אש
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(שהובאו התירוצים שני כיצד להבין אפשר לפיֿזה

מתאימים אלא זה, על זה חולקים אינם א) בסעי' לעיל

שהוסבר: כפי השקל, מחצית שבנתינת המשמעויות לשתי

ידע הוה דלא "משום ב"תוספות" נאמר מנחות במסכת

יביאו מטבע –59(איזה מראהו" היה לא אם ענין בשום (

של מטבע לו מראה הקדושֿברוךֿהוא היה לא אילו

מתקשה) שהיה בלבד זו (ולא כלל יודע משה היה לא אש,

" לגבי להיות שצריך הדין התנאיdfמהו מהו יתנו",

להיות כדלעיל.vtga`שצריך המטבע, של

משה של שתמיהתו ב"תוספות", נאמר חולין במסכת

יוכל "מה – הגברא נתינת על mc`eytpהיתה xtek ozil,"
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וראה כלל. המצוה קיים שלא או זה, פרט שחסר אלא המצוה קיים אם בפועל

ז מ"ע לרס"ג פערלא רי"פ בסופו. פא אות פ"ח בכורות הלכות אלגזי רי"ט

ועוד. ואילך). ג (קמח, כ' עשה ג). (צב,

ד"51) בהלימוד כבר נכלל שזה מטבעdfואף ליתן שצריך דמכיון יתנו",

המצות שבמנין (ולהעיר לחצאין נתינה להיות אא"פ ממילא בדרך הרי כסף

דממעט י"ל ,(33 הערה כנ"ל יתנו, זה הכתוב רק הביא שקלים בפיה"מ וכן

שהרמב"ם מכיון – או שלם. למטבע שיצטרפו עד זה מטבע חתיכות נתינת

מחצית נתינת מצות גדר (גם) להודיע נפשו" כופר איש "ונתנו הפסוק גם הביא

חסר רבות בפעמים נותנו דכאשר נמצא הרי נפשו, כופר שהוא דהגברא, השקל

" בקיום רק נפשו"dfלא כופר איש ד"יתנו בהקיום גם אלא (דהחפצא), יתנו"

דהגברא. הנתינה –

ג.52) ע, ג. ב, מהד"ת צפע"נ ראה

שקל53) נותנין דשנים שקלים) דהל' (רפ"ג הרמב"ם לדעת שמצינו וזה

כ' ולא בקלבון" חייבין שניהם על שנתנו "שנים כתב א) הרי שניהם, על אחד

אז גם הרמב"ם) ד(לדעת י"ל ועיקר: ב) שניהם"*. על שקל נותנין "שנים

"קלבון", נתינת לחיוב הטעם וזהו השקל, מחצית מטבע נתן שכ"א נחשב

שניהם), (על שקל כשנותן לכן כסף, השקל מחצית מטבע ליתן שחייבין דלפי

המקבל) הגזבר או (השולחני צריכין השקל מחצית נתינת מצות שיקיים בכדי

נתינתו נחשב אז (שרק להקדש ניתן וזה שקלים חצאי ב' על השקל להחליף

ה"ו. שם רמב"ם וראה ב"קלבון". חייבין וממילא יתנו") ד"זה המצוה לקיים

בפעמים54) נותנו "ואינו בהשלילה שם הרמב"ם לשון אריכות וצע"ק

ד"זו ובסדר ענינים ב' הם ואולי מעט", ולמחר מעט היום (ומוסיף) רבות

אחת" בפעם כאחת "כולו במש"כ גם זו) ואצ"ל (זו כצ"ל ולכאורה זו". ואצ"ל

ולהעיר דגברא. בהנתינה שניהם אלא) כבפנים, (דלא נפרש אם מהגירסאאף

ואכ"מ. אחת". "פעם (פרענקל) ברמב"ם

רפ"ד.55) יסוה"ת הל' רמב"ם

שהוצרך56) במה הא') (בתי' פרשתנו הגו"א בפי' גם להסביר יש עד"ז

ואכ"מ. דוקא. אש של מטבע להראותו

שם.57) ליל"ש רענן מזית להעיר

בירושלמי58) דאמרינן מה וזהו וה"ה: ה"ג שם לרמב"ם מצפע"נ להעיר

ונ"מ מטבע וגם כמשקלו ר"ל כזה דדוקא אחד דברים שני ר"ל כו' דשקלים

פט. מכתב תורה מכתבי וראה כו'. יפחת דאם

(59.19 הערה כנ"ל שם מקובצת השיטה גירסת

של60) מטבע כמין לו שהראה דר"מ בהא הסוגיות חילוקי על להעיר

.al 'iq c"ei dnly zcng z"eyn xirdl (*
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"51לחצאין הפסוק ומן כדלעיל; ,dfאת לומדים יתנו"

לתת היא שהחובה הניתן, הדבר ה"חפצא", לגבי ההלכה

" המציאותdfדוקא את – "52– ממש השקל מחצית של

rahnהשקל מחצית במשקלו.53של או בשוויו כסף ולא ,

הבטויים בשני מודגשים אלו שדברים לומר, [ויש

אחת" בפעם ב) כאחת כולו א) "נותנו: ].54שברמב"ם

.‰
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"כמין הוא, יתנו" ל"זה ההסבר מדוע יובן לפיֿזה

כבודו כסא מתחת הקדושֿברוךֿהוא הוציא אש של מטבע

ומובנת יתנו", כזה – יתנו זה לו ואמר למשה והראהו

של מטבע דוקא לו הראה שהקדושֿברוךֿהוא לכך הסיבה

y`:כדלהלן ,

חומר של אחרים יסודות לבין אש בין ההבדל

–55הבריאה ועפר מים רוח – אחרים חומר סוגי הוא:

ערכם לפי או תופסים, שהם הנפח לפי כמותם, לפי נמדדים

תופסת שהיא המקום לפי נמדדת אינה "אש" ושוויים.

היא ה"אש" של מהותה – בנפח או בשטח מוגבלת ואיננה

איכותית והולכת,56יותר מתפשטת קטנה אש .57ואף

מחצית לו מראה הקדושֿברוךֿהוא היה אילו לפיכך,

ומה המצוה בדיוק מהי ברור היה לא עדיין מכסף, השקל

של השווי את שמביאים בכך די האם לתת: ישראל צריכין

ששווי ובלבד שרוצים, מה להביא ואפשר השקל, מחצית

לתת שצריך או כסף, השקל מחצית כשווי יהיה הדבר

מטבע דוקא או השקל, מחצית במשקל כסף דוקא

כסף. השקל כמחצית שמשקלה

"כמין הקדושֿברוךֿהוא לו הראה `yלכן ly rahn,"

שהמצוה להדגיש כדי השקל", "מחצית הוא ש"משקלה"

מחצית של בכסף) (אפילו והשווי הכמות נתינת איננה

בלבד השקל מחצית של המטבע את אלא .58השקל,

של ובשווי במשקל כסף לתת איננה המצוה כלומר,

יהיה זה שכסף גם הוא התנאים ואחד השקל, מחצית

" המצוה: מהות כל זוהי אלא מטבע, יתנו"dfבצורת

מטבע השקל.efנתינת מחצית –

דבר שאיננה אש", של ב"מטבע דוקא מתבטא זה דבר

הממשית. במציאותה אלא ובשווי, בערך למדידה הניתן

ממש, אש", של "מטבע לתת שאיֿאפשר ברור,

לענין היא "זה" של שלcgeindוהכוונה במטבע המצוי

כסף. של במטבע נמצא שהוא כפי אש
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(שהובאו התירוצים שני כיצד להבין אפשר לפיֿזה

מתאימים אלא זה, על זה חולקים אינם א) בסעי' לעיל

שהוסבר: כפי השקל, מחצית שבנתינת המשמעויות לשתי

ידע הוה דלא "משום ב"תוספות" נאמר מנחות במסכת

יביאו מטבע –59(איזה מראהו" היה לא אם ענין בשום (

של מטבע לו מראה הקדושֿברוךֿהוא היה לא אילו

מתקשה) שהיה בלבד זו (ולא כלל יודע משה היה לא אש,

" לגבי להיות שצריך הדין התנאיdfמהו מהו יתנו",

להיות כדלעיל.vtga`שצריך המטבע, של

משה של שתמיהתו ב"תוספות", נאמר חולין במסכת

יוכל "מה – הגברא נתינת על mc`eytpהיתה xtek ozil,"
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וראה כלל. המצוה קיים שלא או זה, פרט שחסר אלא המצוה קיים אם בפועל

ז מ"ע לרס"ג פערלא רי"פ בסופו. פא אות פ"ח בכורות הלכות אלגזי רי"ט

ועוד. ואילך). ג (קמח, כ' עשה ג). (צב,

ד"51) בהלימוד כבר נכלל שזה מטבעdfואף ליתן שצריך דמכיון יתנו",

המצות שבמנין (ולהעיר לחצאין נתינה להיות אא"פ ממילא בדרך הרי כסף

דממעט י"ל ,(33 הערה כנ"ל יתנו, זה הכתוב רק הביא שקלים בפיה"מ וכן

שהרמב"ם מכיון – או שלם. למטבע שיצטרפו עד זה מטבע חתיכות נתינת

מחצית נתינת מצות גדר (גם) להודיע נפשו" כופר איש "ונתנו הפסוק גם הביא

חסר רבות בפעמים נותנו דכאשר נמצא הרי נפשו, כופר שהוא דהגברא, השקל

" בקיום רק נפשו"dfלא כופר איש ד"יתנו בהקיום גם אלא (דהחפצא), יתנו"

דהגברא. הנתינה –

ג.52) ע, ג. ב, מהד"ת צפע"נ ראה

שקל53) נותנין דשנים שקלים) דהל' (רפ"ג הרמב"ם לדעת שמצינו וזה

כ' ולא בקלבון" חייבין שניהם על שנתנו "שנים כתב א) הרי שניהם, על אחד

אז גם הרמב"ם) ד(לדעת י"ל ועיקר: ב) שניהם"*. על שקל נותנין "שנים

"קלבון", נתינת לחיוב הטעם וזהו השקל, מחצית מטבע נתן שכ"א נחשב

שניהם), (על שקל כשנותן לכן כסף, השקל מחצית מטבע ליתן שחייבין דלפי

המקבל) הגזבר או (השולחני צריכין השקל מחצית נתינת מצות שיקיים בכדי

נתינתו נחשב אז (שרק להקדש ניתן וזה שקלים חצאי ב' על השקל להחליף

ה"ו. שם רמב"ם וראה ב"קלבון". חייבין וממילא יתנו") ד"זה המצוה לקיים

בפעמים54) נותנו "ואינו בהשלילה שם הרמב"ם לשון אריכות וצע"ק

ד"זו ובסדר ענינים ב' הם ואולי מעט", ולמחר מעט היום (ומוסיף) רבות

אחת" בפעם כאחת "כולו במש"כ גם זו) ואצ"ל (זו כצ"ל ולכאורה זו". ואצ"ל

ולהעיר דגברא. בהנתינה שניהם אלא) כבפנים, (דלא נפרש אם מהגירסאאף

ואכ"מ. אחת". "פעם (פרענקל) ברמב"ם

רפ"ד.55) יסוה"ת הל' רמב"ם

שהוצרך56) במה הא') (בתי' פרשתנו הגו"א בפי' גם להסביר יש עד"ז

ואכ"מ. דוקא. אש של מטבע להראותו

שם.57) ליל"ש רענן מזית להעיר

בירושלמי58) דאמרינן מה וזהו וה"ה: ה"ג שם לרמב"ם מצפע"נ להעיר

ונ"מ מטבע וגם כמשקלו ר"ל כזה דדוקא אחד דברים שני ר"ל כו' דשקלים

פט. מכתב תורה מכתבי וראה כו'. יפחת דאם

(59.19 הערה כנ"ל שם מקובצת השיטה גירסת

של60) מטבע כמין לו שהראה דר"מ בהא הסוגיות חילוקי על להעיר

.al 'iq c"ei dnly zcng z"eyn xirdl (*
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שמחצית מאיֿידיעתו נבעה משה שתמיהת לפיֿזה,

אש" של מטבע ש"הראהו שהענין יוצא, קרבן, הוא השקל

מצד המצוה משמעות את לו להסביר כדי רק היה לא

גם אלא השקל, מחצית של את61החפצא להסביר כדי

כקרבן). (כפרה הגברא נתינת

הוא: לזה ההסבר

באמצעות כפרה א) ענינים: שני כלולים בכפרה

נפשו". "כופר ב) נפשותיכם", על "לכפר קרבנות,

"dxtkכפרה המושג כמשמעות היא, הקרבנות עלֿידי "

נסלחת החטא שטומאת מחילה, –zwgnpe" ואילו ;xtek

איננה אלאzxqdנפשו" ytpdהחטא, oeictנתינת ,

מוחלפת בכך כביכול. ונעשית62ytpdתמורתה כביכול, ,

חדשה. כמציאות

בענין בכלל הקיימים סוגים שני הם אלו ענינים שני

כפשוטה מטומאה היטהרות .63של

באש,minaטבילה טבילה הטומאה; את מסירה

הגמרא אתxwir"64וכדברי מסירה אינה בנורא", טבילותא

"מחזירן65הטומאה – כפשוטה האש כפעולת תוכנה אלא ,

לגמרי חדשה מציאות נוצרת – .66לכבשן"

נפשו" "כופר לבין שבקרבנות הכפרה בין ההבדל וזהו

מכפרים כללי) (באופן הקרבנות השקל: מחצית שעלֿידי

שגגות ביתֿדין67על ומיתות כריתות על לא ובודאי ,68;

הראשונה, כבפעם מטרתה, השקל מחצית נתינת ואילו

העגל חטא על חובת69לכפר – המציאות לעצם שנוגע

" להיות צריך ולפיכך צריכהxtekמיתה, – נפשו"

חדשה. מציאות להתהוות

באמצעות למשה הקדושֿברוךֿהוא גילה זאת את וגם

השקל מחצית של הכפרה שמשמעות אש" של "מטבע

חדשה מציאות יצירת – באש כטבילה .70היא

.Á
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כדי אש" של "מטבע למשה הראה הקב"ה אמנם,

השקל מחצית שנתינת שווי`dppiלהדגיש של ענין

" אלא זאת,dfומשקל, בכל אך לעיל, שהוסבר כפי יתנו",

משקל בעלת היתה אש" של שה"מטבע אומר של71רש"י

אש של מטבע כמין לו "הראה – השקל dlwyneמחצית

השקל", מחצית

נס, בתוך נס עשה שהקדושֿברוךֿהוא העובדה ומן

של שמטבע נס נעשה אש", של "מטבע שהראה די שלא

y`בעל חיlwynהיתה "משקל" של בפרט שגם דשברור,

לו מראה היה שאלולא למשה, מה דבר הקדושֿברוךֿהוא

אש של זהdlwyne"מטבע פרט יודע משה היה לא "...

מעצמו.

שמחצית חשוב השקל מחצית בנתינת אחרות: במילים

של ל"מטבע דוקא דומה תהיה שהיא`yהשקל "zlra

lwyn.בלבד אש" של "מטבע זו שתהא די ולא ,

.Ë
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של שמקורה ולהסביר, להקדים יש זאת להבין כדי

נפשו", כופר ליתן אדם יוכל "מה משה תמיהת
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קלבון), (בחיוב השקל דמחצית החפצא לענין הובא שקלים בירושלמי אש:

הנ"ל במדרשים ובמפרשים); שם העדה קרבן (ראה ליתן צריך מטבע איזה

נפשו. כופר ליתן יוכל מי משה לתמיהת בהמשך הכפרה לענין – (2 (הערה

שהוא61) שס"ל עה"ת), (בפירושו רש"י לדעת משא"כ התוס'. לדעת

פי' דעפ"י ולהעיר השקל. דמחצית בהחפצא הדין להודיעו יתנו" "זה כפשוטו

אלא בנ"י מנין בשביל במחה"ש רק מדבר הפרשה המשך כל דרש"י הא'

ואכ"מ.dfdש"מהמנין האדנים". נעשו

(משפטים62) גו'" נפשו פדיון ונתן עליו יושת כופר אם יומת. "בעליו ע"ד

כטֿל). כא,

ולטהרה,63) הטומאה, להסיר ענינים ב' שם: תשובה הל' מצפע"נ להעיר

ואכ"מ. בזה. ההסברות וב'

סע"א.64) לט, סנהדרין

ברכות65) וראה אש. משא"כ טומאה, שיקבלו אפשר עצמם דמים להעיר,

כו'. אש מה א: כב,

ב).66) ל, (פסחים התורה תוד"ה שם. אלא ובתוד"ה א. צו, זבחים ראה

טו ס"ז). (פ"ב שם ואדה"זרא"ש סוס"א, שם שו"ע שם. ובב"י תנא סי' או"ח ר

ס"ט.

ראה67) – צבור בקרבנות גם כ"א כו' ואשם חטאת היחיד קרבנות רק לא

ערופה עגלה מצות מצותיך) (דרך להצ"צ סהמ"צ וראה בתחלתה. שבועות

לשם). (ובציונים

בסוף68) שם (שבועות ב"ד ומיתות כריתות על מכפר המשתלח שעיר ורק

ה"ב). פ"א תשובה הל' רמב"ם המשנה.

(69.2 הערה הנ"ל ובמדרשים .43 שבהערה ותנחומא ירושלמי ראה

.(28 הערה (כנ"ל מנחות בתוס' הוא מפורש השטמ"ק ולגירסת

הקב"ה70) "הראהו שם חולין בתוס' מש"כ יובן ahidועפ"ז oigadl

ולהודיע היטב "להבחין צריך מה מובן: אינו פשוטו דלפי לישראל", ולהודיע

ותוכן גדר היטב להבחין הקב"ה שהראהו יומתק, הנ"ל וע"פ לישראל"*?

של) (מטבע שענינו השקל, דמחצית חדשה.`yהכפרה מציאות שנעשה

כפרה רק (ולא נפשו" "כופר הוא שענינו זה לכאורה: מובן אינו ועדיין

כופר ליתן יוכל מה הדבר על שתמה "אלא לפנ"ז גם ידע הרי דקרבנות)

של מטבע ש"הראהו בזה לו נתחדש ומה נפשו כופר זהו איך והיינו נפשו",

y`.בפנים לקמן המבואר ע"פ ויובן ?"

(71.(2 הערה לעיל (הובא עה"פ מתיב"ע גם להעיר

.dkex`a l"pk ,y` ly rahna "ahid oigadl" zehyta oaen lwyd zivgnc `vtgd xcb eze`xdl epipr y` ly rahn d"awd d`xdc l"pd itle (*

`yz zyxt zegiyÎihewl

אש, של מטבע הקדושֿברוךֿהוא לו הראה שבעקבותיה

במדרש נפשו")72הוא כופר ("ונתנו.. שהציווי מוסבר ושם ,

הגבורה מפי משה ש"שמע הדברים משלשת אחד הוא

"בשעה שם נאמר וכך לאחוריו", ונרתע לו73ונבהל שאמר

לחמי קרבני את בניֿישראל את צו הקדושֿברוךֿהוא:

אנו אם קרבנות לו להספיק יוכל מי משה: אמר לאשי,

לו אמר לו... מספיק אינו שדי... חיתו כל לפניו מקריבין

כו'. כוחן לפי אלא כחי לפי מבקש איני הקדושֿברוךֿהוא:

ושכנתי מקדש לי ועשו הקדושֿברוךֿהוא לו שאמר בשעה

שישרה מקדש לו לעשות יוכל מי משה: אמר בתוכם,

אמר יכלכלוך... לא השמים ושמי השמים הנה בתוכו

כחן...". לפי אלא כחי לפי מבקש איני הקדושֿברוךֿהוא:

לפניֿכן שמע כבר משה הרי להבין: לגבי74וצריך ,

כך ואם כחן", לפי אלא כחי לפי מבקש ש"איני המשכן,

כופר איש "ונתנו המילים את בשמעו ותמה "נבהל" מדוע

נפשו"?

מכך נבעה משה של שתמיהתו לומר אין לכאורה,

המציאות, לעצם הנוגע העגל, חטא על נפשו" "כופר שזהו

שהקדושֿברוךֿהוא75כדלעיל מוצאים, זאת לגבי גם כי ,

"לכפר למען המילואים בימי פר להקריב מעשה76ציוה על

פר" שהוא .77העגל

הוא: לכך ההסבר

"לפי היה ישראל שעשו מה שכל מובן: המשכן לגבי

אשר איש "כל לבם, נדבת לפי בזה השתתפו הם כי כחן",

לבו" יביאה"78ידבנו לב נדיב "כל בענין79, גם וכך ;

היא, קרבן לגבי ההלכה כי הדבר, מובן הפר הקרבת

לרצונו" אותו המנדב80ש"יקריב ברצון תלויים הדברים –

כאן יש – כחן" "לפי שזה המדגיש דבר הקרבן, ובעל

ישראל"; של "כחן

השקל מחצית במצות להשתתף,gxkenאבל אחד כל

" ואף לאו, אם ובין רוצה הוא אם שלאoitekבין מי את

יתן שלא מי וכל שיתן עד `ezeנתן oipkynnולוקחין

egxkעבוטו lra"כסותו –81ואפילו

אבל אותו", "כופין של דין יש בקרבנות גם [אמנם

עד אותו "כופין של dvexבאופן xn`iyip`"82,כלומר ,

האדם חייב הקרבן הקרבת exeacaבעת xnel,"אני "רוצה

של לאמיתו הרי כפוי, דיבור זה שבחיצוניות ואףֿעלֿפי

כל רוצה נפשו בפנימיות כי לאמת, זה דיבור מתאים דבר

ברמב"ם (כמוסבר השם רצון את לקיים ואילו83יהודי ;(

"רוצה לומר שצריך מוצאים איננו השקל מחצית בענין

היא והנתינה מרצון, תהיה שהנתינה הכרח כל ואין אני",

בה], ניכרת אינה היהודי שנפש בלבד, חיצונית יד פעולת

שנתינה ייתכן כיצד "כופרz`fkואםֿכן, תהיה

אשר84נפשו" בעוד ,oi`כחן – "כוחו" של ענין בכלל כאן

ישראל"! של

ומשקלה אש של "מטבע למשה הקב"ה הראה לכן

כסא "מתחת המדרש, כדברי שנלקחה, השקל", מחצית

להלן. שיוסבר כפי כבודו"
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של הדין את אין השקל שבמחצית לכך הפנימי ההסבר

הדבר קשה (ובמיוחד אני" רוצה שיאמר עד אותו "כופין

שמחצית הוא, כקרבן) היא זו שנתינה ג' בסעי' האמור לפי

קיומם בעיקר שפגע העגל, חטא על ככפרה ניתנה השקל

נפשם מצד גם אותם וניתק ישראל, של ומציאותם

"כופין של באופן נתינה כאן תועיל ולא ר"ל, ופנימיותם

אני". רוצה שיאמר עד אותו

הקב"ה "הוציא אשר אש" של מטבע לו "הראה לפיכך

שהיא כפי הנשמה פנימיות מצד כבודו": כסא מתחת

של כחן לפי להיות יכולה זו נתינה היתה לא בגוף נמצאת

מצד רק להיעשות יכול זה דבר הנשמה,mvrישראל.

עצמות היא הנשמה עצמות כי מגילוי, zegkdהנעלה lk85,

החיצונית. העשיה כולל

" של המשמעות elזוהי d`xdבדרך גילה, הקב"ה – "

"מתחת נלקחת אש" של "מטבע שגם למטה, שמלמעלה

הנשמה, עצם שבנשמה, ה"אש" בחינת את – כבודו" כסא
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(72.2 הערה שם

שם.73) במדב"ר הנ"לf"creלשון מקומות בשאר קלים) .(בשינויים

נאמרה74) נפשו" כופר איש "ונתנו תשא כי דפ' דמחה"ש הפרשה שהרי

(פרשתנו ממש"נ וכדמוכח גו'", מקדש לי "ועשו תרומה) (בפ' שנצטוו לאחרי

גו'". מועד אהל עבודת על אותו ונתת גו' הכפורים כסף את "ולקחת טז) ל,

וש"נ.75) ואילך. 179 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

א.76) כט, תצוה פרש"י

פרה.77) ד"ה כב יט, חוקת מפרש"י להעיר

ב.78) כה, תרומה

ועד79) כב), (שם, גו'" הביאו לב נדיב "כל בפועל הי' וכן ה. לה, ויקהל

ז). לו, (שם והותר גו' דים היתה שהמלאכה –

וש"נ.80) א. ו, ר"ה מתו"כ. שם פרש"י ג. א, ויקרא

וש"נ.81) ה"ט. שם שקלים הלכות רמב"ם

(82.80 הערה לעיל נסמן

גירושין.83) דהלכות ספ"ב

דהוי84) כיון דממשכנין שם שקלים בתוספתא במש"כ השקו"ט וידוע

צפע"נ בארוכה וראה אותם. ממשכנין אין ואשמות חטאות חייבי והרי כפרה,

וש"נ. ה"ט, שם שקלים לרמב"ם

וש"נ.85) ,135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
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אש, של מטבע הקדושֿברוךֿהוא לו הראה שבעקבותיה

במדרש נפשו")72הוא כופר ("ונתנו.. שהציווי מוסבר ושם ,

הגבורה מפי משה ש"שמע הדברים משלשת אחד הוא

"בשעה שם נאמר וכך לאחוריו", ונרתע לו73ונבהל שאמר

לחמי קרבני את בניֿישראל את צו הקדושֿברוךֿהוא:

אנו אם קרבנות לו להספיק יוכל מי משה: אמר לאשי,

לו אמר לו... מספיק אינו שדי... חיתו כל לפניו מקריבין

כו'. כוחן לפי אלא כחי לפי מבקש איני הקדושֿברוךֿהוא:

ושכנתי מקדש לי ועשו הקדושֿברוךֿהוא לו שאמר בשעה

שישרה מקדש לו לעשות יוכל מי משה: אמר בתוכם,

אמר יכלכלוך... לא השמים ושמי השמים הנה בתוכו

כחן...". לפי אלא כחי לפי מבקש איני הקדושֿברוךֿהוא:

לפניֿכן שמע כבר משה הרי להבין: לגבי74וצריך ,

כך ואם כחן", לפי אלא כחי לפי מבקש ש"איני המשכן,

כופר איש "ונתנו המילים את בשמעו ותמה "נבהל" מדוע

נפשו"?

מכך נבעה משה של שתמיהתו לומר אין לכאורה,

המציאות, לעצם הנוגע העגל, חטא על נפשו" "כופר שזהו

שהקדושֿברוךֿהוא75כדלעיל מוצאים, זאת לגבי גם כי ,

"לכפר למען המילואים בימי פר להקריב מעשה76ציוה על

פר" שהוא .77העגל

הוא: לכך ההסבר

"לפי היה ישראל שעשו מה שכל מובן: המשכן לגבי

אשר איש "כל לבם, נדבת לפי בזה השתתפו הם כי כחן",

לבו" יביאה"78ידבנו לב נדיב "כל בענין79, גם וכך ;

היא, קרבן לגבי ההלכה כי הדבר, מובן הפר הקרבת

לרצונו" אותו המנדב80ש"יקריב ברצון תלויים הדברים –

כאן יש – כחן" "לפי שזה המדגיש דבר הקרבן, ובעל

ישראל"; של "כחן

השקל מחצית במצות להשתתף,gxkenאבל אחד כל

" ואף לאו, אם ובין רוצה הוא אם שלאoitekבין מי את

יתן שלא מי וכל שיתן עד `ezeנתן oipkynnולוקחין

egxkעבוטו lra"כסותו –81ואפילו

אבל אותו", "כופין של דין יש בקרבנות גם [אמנם

עד אותו "כופין של dvexבאופן xn`iyip`"82,כלומר ,

האדם חייב הקרבן הקרבת exeacaבעת xnel,"אני "רוצה

של לאמיתו הרי כפוי, דיבור זה שבחיצוניות ואףֿעלֿפי

כל רוצה נפשו בפנימיות כי לאמת, זה דיבור מתאים דבר

ברמב"ם (כמוסבר השם רצון את לקיים ואילו83יהודי ;(

"רוצה לומר שצריך מוצאים איננו השקל מחצית בענין

היא והנתינה מרצון, תהיה שהנתינה הכרח כל ואין אני",

בה], ניכרת אינה היהודי שנפש בלבד, חיצונית יד פעולת

שנתינה ייתכן כיצד "כופרz`fkואםֿכן, תהיה

אשר84נפשו" בעוד ,oi`כחן – "כוחו" של ענין בכלל כאן

ישראל"! של

ומשקלה אש של "מטבע למשה הקב"ה הראה לכן

כסא "מתחת המדרש, כדברי שנלקחה, השקל", מחצית

להלן. שיוסבר כפי כבודו"
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של הדין את אין השקל שבמחצית לכך הפנימי ההסבר

הדבר קשה (ובמיוחד אני" רוצה שיאמר עד אותו "כופין

שמחצית הוא, כקרבן) היא זו שנתינה ג' בסעי' האמור לפי

קיומם בעיקר שפגע העגל, חטא על ככפרה ניתנה השקל

נפשם מצד גם אותם וניתק ישראל, של ומציאותם

"כופין של באופן נתינה כאן תועיל ולא ר"ל, ופנימיותם

אני". רוצה שיאמר עד אותו

הקב"ה "הוציא אשר אש" של מטבע לו "הראה לפיכך

שהיא כפי הנשמה פנימיות מצד כבודו": כסא מתחת

של כחן לפי להיות יכולה זו נתינה היתה לא בגוף נמצאת

מצד רק להיעשות יכול זה דבר הנשמה,mvrישראל.

עצמות היא הנשמה עצמות כי מגילוי, zegkdהנעלה lk85,

החיצונית. העשיה כולל

" של המשמעות elזוהי d`xdבדרך גילה, הקב"ה – "

"מתחת נלקחת אש" של "מטבע שגם למטה, שמלמעלה

הנשמה, עצם שבנשמה, ה"אש" בחינת את – כבודו" כסא
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(72.2 הערה שם

שם.73) במדב"ר הנ"לf"creלשון מקומות בשאר קלים) .(בשינויים

נאמרה74) נפשו" כופר איש "ונתנו תשא כי דפ' דמחה"ש הפרשה שהרי

(פרשתנו ממש"נ וכדמוכח גו'", מקדש לי "ועשו תרומה) (בפ' שנצטוו לאחרי

גו'". מועד אהל עבודת על אותו ונתת גו' הכפורים כסף את "ולקחת טז) ל,

וש"נ.75) ואילך. 179 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

א.76) כט, תצוה פרש"י

פרה.77) ד"ה כב יט, חוקת מפרש"י להעיר

ב.78) כה, תרומה

ועד79) כב), (שם, גו'" הביאו לב נדיב "כל בפועל הי' וכן ה. לה, ויקהל

ז). לו, (שם והותר גו' דים היתה שהמלאכה –

וש"נ.80) א. ו, ר"ה מתו"כ. שם פרש"י ג. א, ויקרא

וש"נ.81) ה"ט. שם שקלים הלכות רמב"ם

(82.80 הערה לעיל נסמן

גירושין.83) דהלכות ספ"ב

דהוי84) כיון דממשכנין שם שקלים בתוספתא במש"כ השקו"ט וידוע

צפע"נ בארוכה וראה אותם. ממשכנין אין ואשמות חטאות חייבי והרי כפרה,

וש"נ. ה"ט, שם שקלים לרמב"ם

וש"נ.85) ,135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
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חז"ל כדברי למעלה, בשורשה שהיא "הנשמות86כפי

הכבוד" כסא מתחת .87גזורות

הורדת – "משקלה" אל והוריד גילה הוא זאת ואת

כאן הנפש כחות כל אל הנשמה לתוךdhnlעצם ואפילו ,

– הנשמה עצם – אש" של "מטבע כלומר, וכו'. משקל

גשמית, בנתינה המתבטאים הכחות מן נפרד דבר איננה

" – עצמה אש" של ה"מטבע השקל".dlwynאלא מחצית

ללא היהודי עלֿידי מתבצעת הנתינה כאשר גם לפיכך,

רצון ללא וחומרית, גשמית נתינה אני", "רוצה אמירתו

וצריך מטה כלפי ומושך השוקל כ"משקל" – ושמחה

האמת אז גם הרי בדבר, הכרח יש ואף כך לשם לטרוח

נתינה גם יהודי, שאצל שבנשמה",efkהיא, ל"אש קשורה

כסא "תחת של גילוי היא והנתינה העשיה כח פנימיות כי

נשמתו. עצם – כבודו"

.‡È
Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ·˘ ÌÈ�È�Ú‰ È�˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

הנ"ל הענינים שני בין הקשר מובן לעיל האמור כל לפי

כופר איש "ונתנו של הענין – השקל במחצית הכלולים

" של והענין קרבן) היא (שהנתינה יתנו"dfנפשו"

מבטאים שניהם שהרי כזו) מטבע דוקא להיות (שחייבת

מעצם מ"אש", נובעת השקל מחצית שנתינת נקודה, אותה

הנשמה:

הנתינה שגם ומובן, מ"התחלקות". נעלית הנשמה עצם

ללא – אחת בבת לתת צריך לכך: דומה ממנה שנובעת

את לתת (אין כמותי איננו המטבע של ושיעורו חלוקה,

איכותי. אלא משקלו) את או שוויו

"אש" של באופן היא השקל מחצית של הכפרה ולכן

עצם מתגלה כאשר כי לגמרי, חדשה מציאות יצירת

הנפש כחות כל משתנים האדם.88הנשמה של

.·È
"˘‡"‰ ÈÂÏÈ‚ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰˘Ó Ï˘ "ÚÂÊÚÊ"‰

"Ï˜˘Ó"·
והראהו הקב"ה... הוציא אש של "מטבע של הענין כל

לאחר רק התרחש ונרתע89למשה", "נבהל שמשה

– "משה" של המדרגה כאשר דוקא כי לאחוריו",

להבין90ה"חכמה" יכולה ואינה "נבהלת", – שבקדושה

זה הרי כפרה, להיות יכולה חיצונית ופעולה עשיה כיצד

את למטה ויגלה יראה שהקב"ה כך לידי ומביא מעורר

של הנמוכה הדרגה לתוך עד שבנשמה "אש" של הדרגה

עד למטה בכוחותיה הנשמה עצם גילוי כלומר, "משקל",

dyrnlיהודי.המצו של ות

ואחד: אחד כל של לעבודתו הנלמדת ההוראה וזוהי

התורה בלימוד וחיות תענוג מרגיש היהודי אין לפעמים

אנשים כ"מצות זאת עושה והוא המצוות, ובקיום

נשמה" בלי כגוף הדברים91מלומדה", נחשבים ולעתים ,

לקיים עצמו את להכריח צריך והוא וכעול, כטירחה אצלו

– ברירה לו שאין כעבד רק ה', רצון את

התבוננות מתוך כך על מחשבתו שעצם לדעת, עליו

"חכמה – שבו "משה" דרגת עלֿידי לנפשו, והתעמקות

בעבודתezerfrcfde,92שבנפש" וחיות רצון לו שאין מכך

יעוררו אש...",93ה', של מטבע "הראהו של הענין את

"משה" דרגת את ויגלה יעזרהו, שהקדושֿברוךֿהוא

הדרגה תוך אל – הנשמה עצם – האש את שבנפשו,

למעשה, עד הנפש כחות ואל "משקלה", של הנמוכה

.ielbבאופן

.‚È
˙ÂÂˆÓÏÂ ‰¯Â˙Ï È„Â‰È ÏÎ ·¯˜Ï

יהודי, יש כאשר הוראה: מכאן נלמדת שני מצד

אברהם בן להתנהג שצריך כפי מתנהג אינו שבינתיים

לתורה לקרבו יהודי כל על החובה מוטלת ויעקב, יצחק

כזה ליהודי לומר אפשר כיצד הטוענים: יש אבל ולמצוות.

שמע קריאת לקרוא או תפילין, עכשיו להניח שעליו

הדברים, משמעות את כלל מבין הוא אין כאשר וכדומה,

להניח נכריחו אם התועלת ומהי לבצעם, רצון שום לו ואין

קשה נימוס שמתוך מפני רק זאת עושה הוא אם תפילין,

כלל משמעותי איננו עצמו המצוה מעשה אבל לסרב, לו

בעיניו?

לדבריהם, בתחילה, שונה: להיות הסדר צריך לטענתם,

ולשכנעו יום, אחר יום צעד אחר צעד לו להסביר צריך
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ועוד.86) ב. קכג, נשא רע"ב. כט, צו רע"מ

ועוד.87) עה"פ. אלשיך ראה

ואילך).88) 32 (ע' פ"ה העבודה קונטרס ראה

ואילך.89) 40 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה

פט,90) מסעי ועוד.לקו"ת רע"א. צב, ד.

פל"ח.91) תניא ראה

פמ"ב.92) תניא ראה

כו'93) מרגיש שאינו כזו נמוכה במדרי' הוא שהאדם זה י"ל: מזו ויתירה

מלמעלה בא גופא זה העליון, רצון לקיים רוצה משהickaואינו בחי' לעורר *

במשקלה הנשמה, עצם גילוי – אש" של מטבע ל"הראה... לבוא ועי"ז שבו,

שלו. במחדו"מ –

.p"ye .395Î6 'r g"ig y"ewl jli`e 67 'r [mbxeznd] d"g y"ewl d`x .`"pa lr dlilr `xep oipra recik ,'ek mi`hgd oiprn k"yknae (*

המשך בטמוד טע



כז

פורים - מגילת אסתר

אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו . . אשר 
לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש, ומלכותה יתן 

המלך לרעותה הטובה ממנה1.

מצד בחינת מלכות כמו שנבנית מהגבורות שמקבלת 
דקליפה,  למלכות  וקיום  יניקה  להיות  יכולה  מז"א, 
וכמו  גמורים.  דינים  הן  האלה  הגבורות  כי  ושתי, 
שפחה,  שלפעמים  גברתה,  תירש  כי  ושפחה  שכתוב2 

מלכות דקליפה, תירש גברתה, מלכות דקדושה. 
אך כאשר הגבורות נמשכות למלכות מבינה עצמה, 
שלא על ידי ז"א, אין מהן יניקה למלכות דקליפה, כי 

הגבורות האלה הן נעלות מאד3. 
מלכות  ודבר  על מדת המלכות,  קאי  מלכות  והנה, 

היינו הגבורות שבמלכות, שמהם נבנית המלכות.
יצאו  שהגבורות   – מלפניו  מלכות  דבר  יצא  וזהו 
מבינה עצמה, שנקראת מלפניו, מלפני וקודם הו', ז"א, 

היינו בינה,
אשר לא תבוא ושתי לפני המלך – ואז נעשה איבוד 

וביטול מלכות דקליפה,
במלכות  שנבלעו  הקדושה  ניצוצות   — ומלכותה 

דקליפה,
הנקראת  דקדושה,  מלכות   — לרעותה  המלך  יתן 

לרעות"ה, גימטריא אשת"י4,
גופא,  ממנה  טובה  שנעשית   — ממנה  הטובה 
מובלעים  שהיו  מהניצוצות  דקליפה,  מלכות  מבירור 

בה, שחזרו למלכות דקדושה.
)ליקוטים ואגרות עמ' עט(

איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי . . ויהי אמן 
את הדסה היא אסתר5.

ושרה6,  אברהם  דרך  על  הם   — ואסתר  מרדכי 

1( אסתר א, יט.
2( משלי ל, כג. 

3( עיין עץ חיים שער הירח פ"ג.
4( עיין לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וירא בפירוש אשתי.

5( אסתר ב, ה-ז.
6( לקוטי תורה להאריז"ל ריש פרשת תולדות.

ואסתר  בדורו.  כאברהם  בדורו  מרדכי  רז"ל7  כמאמר 
מלכה על קכ"ז מדינות, כמספר שני חיי שרה8.

מרדכ"י יותר על אברה"ם — פעם אחת הוי"ה.
אסת"ר יותר על שר"ה — שש פעמים הוי"ה.

ביחד - הוא שבע פעמים הוי"ה, מספר יעק"ב.
גם  שהוא  מעשו,  הבא  המן,  את  לנצח  כדי  כי 
נתוסף  לכן  דוקא.  יעקב  ידי  על  הוא  ושרה,  מאברהם 
באסת"ר ומרדכ"י מספר יעק"ב, להורות שהם, הבאים 

מזרע יעקב, ינצחו את המן.
)תורת לוי יצחק עמ' צז(

ותלקח אסתר אל בית המלך9.

אסתר היתה בת ע"ד שנה, כמנין הדס"ה, כשנלקחה 
כשיצא  אברהם  של  שנה  הע"ה  כנגד  המלך,  בית  אל 

מחרן10.
והוא המתקת אותיות לה"י של שם אלקים באותיות 

הקודמות להן, כד"ט11, ושם אכדט"ם מספרו ע"ד.
)ליקוטים ואגרות עמ' שב(

בחדש העשירי, הוא חדש טבת12.

החדש העשירי רומז על מלכות, הספירה העשירית.
בת,  שנקראת  מלכות,  היינו  בת,  ט'  הוא   — טבת 

ונבנית מט' ספירות הקודמות לה.
ותקופת טבת היא התקופה הרביעית )כי התחלתם 
היא מניסן(, היינו מלכות, שהיא האות הרביעית בשם 

הוי' והשם הרביעי מהד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן13.
לכן בחדש העשירי דוקא הושם כתר מלכות בראשה 

של אסתר המלכה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנ(

7( אסתר רבה על הפסוק איש יהודי.
8( חיי שרה כג, א.

9( אסתר ב, ח.
10( לך לך יב, ד. בראשית רבה פל"ט, יג.

11 פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.
12( אסתר ב, ח.

13( וכמו שדוד הוא הרגל הרביעית במרכבה, וכן יהודה, מלכות, הוא 
הבן הרביעי )הערות לזהר ב עמ' קנו(.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כח
מר  ראש  בשמים  לך  קח  ואתה   – כג  ל, 
דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים 

ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים

)ל, כג(  א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.
שלא  חז"ל  שזכרו  מה  אמיתת  על  מעיד  ספק  בלא  וזה 
רבינו  כי אם פעם אחת שעשאו משה  נעשה שמן המשחה 
י"א(  )ד'  הוריות  יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת  ולא  בידו 
ר' יהודה אומר אותו שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה 
ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים לעתיד 
לי  זה  יהי'  קדש  משחת  שמן  לא(  פסוק  )שם  שנאמר  לבוא 
לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם משנגנז 
הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של 
לאלקי  דורון  פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן 

ישראל.
והוכיח  הרמב"ן  השיב  כבר  זה  על  הראב"ע  שחלק  ומה 
אמתת דעתם ז"ל מאשר לא אמר הכתוב שמן משחת קדש 
אמר  אבל  בבגדים.  כמ"ש  לדורותם  ולבניו  לאהרן  זה  יהי' 
יהי' לי לדורותיכם, מורה שיהי' השמן העשוי' ההוא מתמיד 

למשוח בו לכל הדורות.
ונראה לי להוסיף על טענות הרמב"ן טענה אחרת לקיום 
בשמן  לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת 
המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש יהי' לכם 
שיעשה  לצוות  הכתוב  בא  ואם  וגו'.  כמוהו  יעשה  אשר  איש 
התורה  שתאמר  ראוי  הי'  התואר  בזה  תמיד  המשחה  שמן 
שלא נעשה כמוהו לצורכנו כמו שאמרה בענין הקטרת )שם 
לכם  תעשו  לא  במתכנתה  תעשה  והקטרת אשר  לז(  פסוק 
ואמר  כלל  נעשהו  שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא 
בהחלט איש אשר יעשה כמוהו רוצה לומר לא לה' ולא לכם 
כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות שכיוונה תורה שלא יעשה 

בהחלט שמן המשחה זולתו בשום דור מהדורות.
היתה  שאם  והוא  שלישית  טענה  זה  על  עושה  אני  ועוד 
הי'  לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
כמו  ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי 
ביארה  ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטרת  שאמרה 
יותר  יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל 
ופעמים פחות, אבל סדר ההרכבה ויחס הפשוטים הנכנסים 
בה וערכם יהי' שמור תמיד בכל עת שיעשה אותו וכבר זכר 

זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא האמת שלא הי' 
שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה משה במדבר, ומפני 
זה תמצא שלא הי' כהן משוח בבית שני לפי שכבר הי' נגנז 
שמן המשחה שגנזו יאשיהו עם שאר הדברים הקדושים ולא 

הי' להם רשות לעשותו.
ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה קח 
לך רוצה לומר אתה בעצמך תקח לך הדברים האלה ותעשה 

שמן המשחה לא יעשה אותו אדם אחר עוד כל ימי הארץ.
אברבנאל

קחשיב  א(  פרק  )ריש  מקדש  כלי  בהלכות  הרמב"ם  ב. 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
ג'( אין לחשוב  הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש 
במנין המצות מה שלא נהג רק אז במדבר ולא לדורות, ע"ש 
שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל המצות 
הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה כיון שזה 
אז  משה  רק  המשחה  שמן  עשה  לא  שהרי  לדורות  נהג  לא 
וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא דיהי' זה לי 

לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.
וי"ל כיון דאיכא בכלל מ"ע זו ג"כ שישמור השמן המשחה 
מ"ע  הוי  שפיר  לכן  לי  זה  יהי'  בכלל  הוא  דזה  יאבדו  ושלא 
לא  באמת  ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג 
המשחה  שמן  לנו  שיהי'  המצות  רק  עשיי'  מצות  קחשיב 

ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.
ומה דקחשיב הסמנים וכיצד נעשה משום דאיכא נפקותא 

לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.
ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

ג. הי' לו לומר ראשי בשמים1 כמו שנאמר בשיר השירים2, 
רישא  הוא  אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא 
אנטיוכס,  בגי'  קנה5  בכיפה4.  שמלך  ת"ק  דרור  מר  דדהבא3. 
על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם לבני היונים. 
ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא בחצי העולם6. 
בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא החריבו הבית. 
קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל העולם, קדה קרי 

בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.
יון שהי'  וקנה, כנגד בבל מדי  וקנמון  ג' בפסוק אחד, מר 
ריוח  והי'  זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן,  זה אחר 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

7( עיין תנחומא פרשת ויצא דראה יעקב בחלום הד' גליות, וכשראה גלות אדום נתירא, 

וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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כט
קדש  כי  השבת  את  ושמרתם   – יד  לא, 
היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה 

מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה

מן  והפרידם  התורה  ע"י  בהקב"ה  ישראל  נתקשרו  ד. 
האומות פירוד גמור שנאמר )משלי ד, ב( כי לקח טוב נתתי 
והכניסם לקדושה אחת מה  ולא לאומות העולם  לכם, לכם 
שאין בה מגע גוי והוא יום שבת קודש שנאמר ושמרתם את 
השבת כי קודש היא לכם, לכם ולא לאומות העולם, ולפיכך 

)סנהדרין נח:( גוי ששבת חייב מיתה וכו'.
קיח:(  שבת  )עיין  שבת  בשמירת  תלוי'  הגאולה  ולפיכך 
כמנין  עולה תפ"ו  תי"ו  בי"ת  שי"ן  כזה  הנעלם של שב"ת  כי 
אלי"הו משי"ח ב"ן דוי"ד, להורות כאשר נשמר שבת הגלוי 
יתגלה  השבת  ידי  על  אשר  תיכף...,  יתגלה  הנעלם  גם  אזי 
דוי"ד  ב"ן  משי"ח  אלי"הו  ידי  על  אחרונה  גאולה  הנעלם  גם 

וגאולת עולם תהי' לנו.
עיר דוד11, בהקדמה

לב, ה – וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא 
אהרן ויאמר חג לה' מחר

ה. ויאמר חג לה' מחר. הנה תימא גדולה בדבר זה, וכבר 
החג  אך  הי',  לש"ש  שכונתו  לה'  מזבח  ויבן  מלת  ז"ל  תרצו 
הזה מה יאמר בו ואיך כתבה תורה פלסתר ואיך יצאו דברים 

כאלה מפי אהרן.
ובי"ז  בי"ו בתמוז  נעשה  כי העגל  בזה  הנמרץ  אמנם סוד 
חג  כי  נמצא  ליו"ט  להפכם  הקב"ה  ועתיד  הלוחות  נשתברו 

לה' מחר כי יש מחר לאחר זמן וכ"מ בדרז"ל.
לקוטי תורה מהאריז"ל

לג, א – וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה 
הארץ  אל  מצרים  מארץ  העלית  אשר  והעם 
וליעקב לאמר  אשר נשבעתי לאברהם ליצחק 

לזרעך אתננה

ו. יראה על כפל הענין והשנוי שאמר )לב, לד( לך נחה את 
העם הנה מלאכי ילך, וחזר ואמר לך עלה מזה אתה והעם וגו' 
הדור  זה  ענין  על  א"ל  שלמעלה  וגו',  מלאך  לפניך  ושלחתי 
לזה אמר  כולם למות במדבר,  כי עתידים  שינהיגם במדבר, 

ועתה כלומר מה שהוא לצורך עתה.
ותכניסם  שתביאם  גדול  עילוי  לך  יהי'  לבא  לעתיד  אבל 
לארץ, כמו שאמרו ז"ל )עיין במדבר רבה פי"ט, ל( על פסוק 
לנחם  כדי  במדבר  רבינו  משה  מת  למה  עם,  ראשי  ויתא 
מתי חוצה לארץ שלא יאמרו אין להם תחי' ועתיד להביאם 
ולהכניסם הרועה עם צאנו, א"כ זהו אומרו לך עלה מזה, מזה 
כמו  מצרים,  מארץ  העלית  אשר  והעם  אתה  עלי'  לך  יהי' 
שהעליתם כן אתה עתיד להכניסם אל הארץ אשר נשבעתי.
שפתי כהן

בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  ועתה   – יג  לג, 
חן  אמצא  למען  ואדעך  דרכך  את  נא  הודעני 

בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה

ע' נ' י' מן  ק"ץ, עדיין נשאר  ה'ד' בא"ת ב"ש  ז. הדעני נא. 
התיבה, אמר לו הודיעני מתי תוציא אותו ַעם עני מן הגלות, 

וזהו הודיעני קץ של עם עני. הדעני נא בגימ' קץ.
כנדה  ישראל  הזה  שבעולם  לפי  עני,  הוד  אותיות  הודעני 
לבא  ולעתיד  דוה,  היום  כל  שוממה  נתנני  יג(  א,  )איכה  שנ' 
למידת  הדין  מדת  הקב"ה  להם  יהפוך  הקב"ה  כשיגאלם 
רחמים, דוה למפרע הוד, דוה בא"ת ב"ש קפץ, שנ' )ישעי' נד, 

ח( בשצף ק צ ף הסתרתי פני.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

לג, כב – והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת 
הצור ושכתי כפי עליך עד עברי

ח. כתיב12 ושמתיך בנקרת הצור, דנקרת הצור הוא בחינת 
הוא  ומשם  האש,  מקור  שממנו  הצור  נקודת  פנימיות  תוכן 

שרש ענין התשובה וכו'.
והענין בזה, שהאש שבבחי' צור )שרש ומקור האש( הוא 
בהעלם שאינו במציאות, וכדי לגלות האש יש צורך בהכאה 
שישנו  בהעלם  שהיא  שבגחלת,  האש  כמו  )דלא  דוקא 
מה  וזהו  במפוח(,  נפיחה  מספיק  לגלותה  וכדי  במציאות, 
יתיר,  בחילא(  מזה,  )ויתירה  בחילא  הוא  התשובה  שעבודת 

ע"ד ענין הכאה שעל ידה מגלים את האש שבבחי' צור.
וזהו מ"ש והי' בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, דכבודי 
הו"ע התורה )אין כבוד אלא תורה13(, אבל בעבור כבודי, היינו, 
שעוברים ח"ו על התורה, אזי ושמתיך בנקרת הצור, שצריך 

להמשיך מבחינת נקרת הצור דוקא, מקור האש וכו'.
ועפ"ז יובן מעלת עבודת בעלי תשובה על עבודת הצדיקים, 
שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים 
לעמוד בו, כי, ע"י עבודת הצדיקים בתורה ומצוות ממשיכים 
מבחי' האש, משא"כ בעלי תשובה, כיון שמצד החטא והפגם 
כו' נעשית עבודתם בחילא יתיר, הנה עי"ז ממשיכים משורש 
נמשכת  שמשם  הגבורות,  מקור  צור,  בחי'  האש,  ומקור 
ההשפעה באופן של תגבורת החיות )בחילא יתיר(, ונמשכת 

גם למקום רחוק )הריחוק שע"י החטא ופגם(.
ז( אמנם עדיין אינו מובן, למה יגרע חלקו של צדיק שלא 
אתא  משיח  אמרו14  זה  שעל  הוא,  הענין  אך  כלל.  נתרחק 
יתעלו  הצדיקים  שגם  היינו,  בתיובתא,  צדיקייא  לאתבא 
לבחי'  שהתעלה  משה  גבי  שמצינו  וכפי  התשובה.  לבחי' 
עבודת  באופן  עבודתו  היתה  שבתחילה  דאף  התשובה15, 
הצדיקים, הנה לאח"ז נאמר לו ושמתיך בנקרת הצור, שהגיע 
למעלת התשובה. ועד"ז יהי' אצל כל הצדיקים בביאת משיח 

שאתא לאתבא צדיקייא בתיובתא.
בכל  הפרטי  משיח  שישנו  הבעש"ט16  מאמר  ידוע  והנה, 

11( ר' דוד דלידא, נדפס אמסטרדם שנת תע"ט.

12( תשא לג, כב.

13( אבות פ"ו, ב.

14( ראה זוהר חלק ג קנג, ב. לקוטי תורה שמיני עצרת צב, ב. ובכ"מ.

15( ראה לקוטי תורה שבהערה הקודמת.

16( הובא במאור עינים פינחס כה, י. כתר שם טוב )הובאת תשנ"ט( בהוספות סרי"ח. 

וש"נ. וראה גם סה"מ תרמ"ג ע' ע.
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Ú„Ï˙יב) CÈ¯ˆ .'B‚Â L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èkƒƒ»∆…¿»ƒ»««
¯ÓB‡ ÌÚËBּתפקד אמר ולא ּתּׂשא ««¿ְְִִַָָֹֹ

אֹומרֹו ב' ט"ו) ג' (ּבּמדּבר לוי ּבמּטה ְְְְְִִֵֵַַָּכאֹומרֹו

ּבני את תּׂשא ּכי לֹומר הסּפיק ולא ראׁש ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹאת

אּלא למנֹות ה' יצו ׁשּלא לֹומר ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,

לדעת צרי ג' זה, יכחיׁש הענין ּכי ְְִִִִִֶַַַָָָָָֹלראׁשים

אֹומרֹו עלּכּונת הּכתּוב ויתּבאר לפקדיהם, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ּבחטאֹו ּגֹורם החֹוטא ּכי ז"ל ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַּפי

אל היא מהּותּה הרע ּבחינת ּכי ראׁשֹו ְְִִִִֶַַַַָָֹּכפיפת

הּקדּׁשה ּובחינת היא ׁשפלה ּכי ּתּביט ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻארץ

והאיכּות, הּמהּות והרמת ראׁש נׂשיאת ְְֲִִֵַַַַַָָֹהיא

י"ז) כ"ג (ּבראׁשית הּכתּוב ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָָותמצא

פנ"ח) (ב"ר ז"ל ודרׁשּו עפרֹון, ׂשדה ְְְְֵֶַָָָוּיקם

ּבאה זֹו ׁשּמצוה להיֹות והּנה לֹו, היתה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָקימה

ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשּדּיק ּוכמֹו העגל מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָאחר

זכרֹונם ואמרּו מֹועד אהל עבדת על אתֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֹונתּת

אחר למנֹותם ׁשּנצטּוה מּכאן (רׁש"י) ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָלברכה

ּׁשאמר מה והּוא העגל, לׁשֹוןמעׂשה תּׂשא ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

מ' (ּבראׁשית אֹומרֹו ּדר על ראׁש ְְְִִֵֶֶַֹנׂשיאּות

מעלה, לׁשֹון ׁשהּוא ראׁש את ּפרעה יּׂשא ְְְֲִֶֶַַָָֹֹי"ג)

לצד נמ ׁשראׁשם יׂשראל ּבני ראׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹׁשּתּׂשא

אֹומרֹו והּוא העגל, ּבמעׂשה לפקדיהםחסרֹונם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

נפקד ולא מ"ט) ל"א (ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַָֹעל

ׁשּלא ס"ד.) (ׁשּבת ז"ל ואמרּו איׁש ְְִִֶֶַָָֹמּמּנּו

ׁשחטא, אדם ּבהם ּכפרנמצא איׁש ונתנּו ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ

הּנפׁש, על חטא אׁשר לה' אֹותםנפׁשֹו ּבפקד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבתֹוספת ונתנּו אֹומרֹו וטעם ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְְֵֶֶַַַָָּפרּוׁש

לא ּכי החטא הּכרת קדם ׁשּצרי לצד ְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוא"ו

ּכפר יּתן ּכ ואחר ּבנפׁש וחטא עׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹטֹוב

לה': ְַַנפׁשֹו

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚל ׁשאין וגֹו' לפקדיהם ƒ¿∆¿¿ְְְִֵֵֶֶֻ

ּפרּוׁשרׁשּות ּפקדיהם לסּבת אּלא למנֹותם ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻ

לעמד ותרצה מהם נחסרּו אם חסרֹונם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹלצד

החסר הכנת ּבגדר ׁשּנכנסּו אֹו הּנׁשארים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָֹעל

ראׁש את נׂשאּו עבדי ׁשם) (ּבּמדּבר ְְְְֲִֶֶַָָָָֹּכאֹומרֹו

צר לסּבת אֹו לּמלחמה ׁשּירדּו לצד ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'

ּובא וכּדֹומה, אֹויב עם מלחמה לער ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּמסּפר

ואֹומרֹו ּכלל, סּבה ּבלא למנֹותם ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹלׁשלל

נֹוסף ּתנאי הּדבר להיֹות וא"ו ּבתֹוספת ְְְְְִֶֶַַָָָָָונתנּו

צרי עֹוד לפקדיהם ׁשּצרי ראׁשֹון ּתנאי ְְִִִִֵֶֶַַָָֻעל

אּלא נֹוהג אינֹו זה ודבר וגֹו', ּכפר איׁש ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹלתת

העגל על חּיבים יׂשראל ׁשהיּו זמן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלאֹותֹו

ּבּפסּוק ועּין ּבּנתינה, צר אין לדֹורֹות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹאבל

זה: ֶֶַַׁשאחר

‡ÏÂלדעת צרי אתם. ּבפקד נגף בהם יהיה ¿…ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ב' ּפעם לֹומר ּכפל אתם,לּמה ּבפקד ְִַַַַָָָָֹֹ

ׁשהיּו זמן על הּמצוה ׁשּבאה לצד ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָונראה

האֹומר יאמר העגל עון לסּבת לּׁשמים ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹחּיבים

ּבּדבר קּפידא אין למנֹות ּכׁשּירצה אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבזמן

אמר לזה אחד אחד למנֹותם יהיהויכֹול ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

זּולת אחר מנין רּבה אתם ּבפקד נגף ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹבהם

יפקד ׁשאם האזהרה ּבאה עליו ׁשּגם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּכי הּדר זה על ירצה עֹוד נגף, ּבהם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָיהיה

עֹוד נפׁשם על מכּפרים הם ׁשּבּנתינה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָמּלבד

ּומּמֹוצא אתם, ּפקד ּבסּבת נגף בהם יהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹולא

יסֹובב עצמֹו מּצד הּמנין ּכי יֹודע אּתה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּדבר

ֶֶַהּנגף:

„BÚׁשּיהיה הא' ּדברים, ב' ה' יצו ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַָָירצה

ּכאֹומרֹו ּדבר נתינת ידי על ונתנּוהּמסּפר ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ

ּבאֹומרֹו ׁשּבאר ּוכמֹו לטעםוגֹו', והּוא יּתנּו זה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַ

אחד אחד אֹותם ימנּו ׁשּלא והּב' נפׁשם, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכּפרת

אמרֹו והּוא אחר, ּדבר ידי על יהיהאּלא ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

על אלא אחד אחד אֹותם ּבפקֹוד נגף ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָבהם

הקרבת ּבֹו אין זה מסּפר ודר אחר ּדבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָידי

מהּמסּפר, הּנמׁש הּנזק הרחקת אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹועלת

י"א) (ש"א ּדכתיב לׁשאּול ּׁשּמצינּו מה ְְְִִִֶַָָוהּוא

ּפרּוׁשנּו וזּולת ּבחרסית, ּפרּוׁש ּבבזק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָוּיפקדם

יׂשראל לפקד לׁשאּול הּתיר מי ּתקׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹזה

העֹובר ּכל יּתנּו זה אמרה והּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּבחרסית

ּתמצא ולדברנּו הּׁשקל מחצית הּפקּודים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָעל

ּבמעׂשה להׂשּכיל לּבי ונתּתי ּבענין, רּוח ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָנחת

מהּכתּובים הּנׁשמע לפי ּכי כ"ד). (ש"ב ְְְִִִִִֵַַָָּדוד

נֹוסף אמצעי, ּבלא אחד אחד יׂשראל מנה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹּכי

ּתמּוהים ּדברים והם ּדבר, ללא ׁשּמנאם ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹעל

ּכזה, זר ּדבר הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיעׂשה

מן ּכי אמרּו ס"ב:) (ּברכֹות ׁשרז"ל ְְִִִֶַַָָָּומצינּו

ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשאפּלּו ּבּדבר הכׁשילּוהּו ְֲִִִִִֶֶַַַָָָהּׁשמים

אם כ"ו) (ש"א אֹומרֹו לטעם וכּו' רּבן ְְְִֵַַַָּבית

לצד ּכי ּדבריהם ּפרּוׁש יעש"ד, ּבי הסית ְְְֱִִִִֵֵֶַה'

לפי רע מלא נברא מסית ח"ו לה' ְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשקרא

העֹובר פ"ד) (אבֹות מּדבריהם ּׁשּקדם ְִִֵֵֶֶַַָָָמה

מין והּוא אחד קּטגֹור לֹו קֹונה אחת ְֲִֵֵֶֶַַַָָעברה

רע מלא נברא ולזה ּכמעׂשהּו, מּמׁש ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹהעון

ּבסֹוד ּכן לעׂשֹות והטעהּו והסיתֹו ׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָמסית

ּכי ותמצא עברה, ּגֹוררת עברה (ׁשם) ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָאֹומרם

ׁשאמר ּדוד ׁשּדברי ׁשּכׁשם ּדגמתֹו עׂשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהעון

לדּבר ׁשּנתּכּון וח"ו מּמּנּו היתה ּכׁשּגגה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָהסית

מאלהיו ירא עבד ּומי חלילה עּלאה לצד ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּלין

הּוסת לא כן ּכמֹו היא ׁשגגה אּלא ְְְִִֵֶַָָָָֹּכדוד

ועדין ּכּמזיד, הגּון ּבלּתי ּדבר לעׂשֹות ְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָמהּמסית

ּנענה מה ׁשּטעה אמרינן ּדוד לגּבי ּתינח ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָקׁשה

ּבאּו ּדוד ּדברי אם ּתקׁשה, ּנפׁש מּמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּביֹואב

ׁשאין לֹו אמר מי יׂשראל ּבני ּפקד סתם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאליו

הּתֹורה ּפי על ׁשּיפקדם לֹו לֹומר ּדוד ְְִִִֵֶַַַַַָָָּכּונת

ׁשּתינֹוקֹות ּדבר אליו לֹומר יצר לא הּסתם ְְִִֵֶַַַָָָָֹֻּומן

אליו צּוה ּדוד ּכי נאמר ואם אֹותֹו ְְִִִִִֵַָָָֹיֹודעים

ידיּבפ על ולא אחד אחד אֹותם ׁשּימנה רּוׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכׁשאמר ּדבריו קּבל אי קׁשה הּׁשקל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצית

ודברי הרב ּדברי ּכי למאן לֹו ׁשהיה כן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלֹו

מל ּבמצות ואפּלּו ׁשֹומעין מי ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַהּתלמיד

פ"ג), מלכים הלכֹות (רמּב"ם רֹווחת הלכה ְְְְֲִִֶַַַָָָָוזה

אחד ּומקרה מּמּנּו נעלמה ׁשּיֹואב יהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָולּו

מה ּבסנהדרין ּנענה מה ויֹואב, לדוד ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָקרה

היה למנֹותם ׁשּבאּו ּכׁשראּו איׁש ּבכל ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּנענה

יּפלּו מות ואימת ּגדֹולה חרדה לחרד ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹלהם

ולפני יֹואב לפני הּדבר על ויצעקּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָעליהם

הּנׁשמעת ּבטענה לבֹוא יכֹולין ּכן ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּמל

על חסּו ואם אתם, ּבפקד נגף בהם יהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹולא

לטען להם היה מּגּופן יֹותר הּׁשקל ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחצית

לא ואי הּמל ׁשאּול ּכמעׂשה ּבחרסית ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּימנּו

חי: אל ּבני ּכל נפׁשם על ְְֵֵַַַָָָחסּו

ÔBÎp‰Âליֹואב סתם ּדבריו אמר ּדוד ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְִִֵַַָָָָָָ

היה ספר יֹודע יֹואב ּכי ּפׁשּוט ְִֵֵֶַַָָָָָָוהּדבר

ּבבזק אחר ּדבר ידי על אלא מנאם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא

ּבלׁשֹונֹו הּתלמּוד ׁשּדּיק ותמצא לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָוכּדֹומה

מׁשמע ּכפר מיניהּו ׁשקל לא ס"ב:) ְְִֵֶַַָָָֹֹ(ּברכֹות

ידי על היה הּמנין אבל ׁשקל ּדלא הּוא ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּכפר

`yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£e�zÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ‰Ú·¯.ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»…≈

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל (ירמיה: ««¿Àƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ
מֹונה"לג) ידי על הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ּבמׁשקל ְְֲֵֶַַַָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אחּזה ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ‰Ï˜M.הּקדׁש, ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑הּוא ּכּמה ל ּפרׁש .עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְֵַַַָָ
‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא וכּכרֿלחם: ּכסף ‰Ï˜M."לאגֹורת ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ׁשהּׁשקל ≈»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֶֶֶַ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' ׁשתּות,הּׁשלם עליו והֹוסיפּו ּומחציתּבאּו ּכסף, מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
לה' ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה החיים.הּׁשקל אור ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ

ebÏt˙יג ‡i�È�Ó ÏÚ ¯·Úc Ïk Ôe�zÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יתחּיב מסּפר לכל ׁשּלא ּדּיקנּו והּנה אחר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדבר

הּמסּפר ׁשהיה היתה ׁשּטעה והּטעּות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּנתינה,

ּכי הּכתּוב מּדקּדּוק ּפרׁשנּו ּוכבר ּדבר ְְְְִִִֵַַָָָָֹללא

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּדבר לסּבת אלא אֹותם יפקדּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשּתמצא טענה והיא לא, ּדבר ללא אבל ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֹלמעלה

למנֹות ּבּדבר צר ׁשאין לדוד יֹואב ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּטען

ידי על אֹותם מֹונה היה ׁשאם ואּולי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,

ׁשּיתחּיבּו יהיה לּו הּׁשקל ב"ממחצית יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

והּוא אחד, ּכל ׁשל נפׁש ּכפר הּוא הּנה ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹמיתה

על אֹותם מֹונה ּדוד היה ׁשאם ז"ל ְִִֶֶַָָָָָאֹומרם

ותמצא נגף, ּבהם היה לא הּׁשקלים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹידי

לחרֹות ה' אף וּיסף כ"ד) (ש"ב הּכתּוב ֲֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

לדעת הראת ּבהם, ּדוד את וּיסת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּביׂשראל

ּכׁשּבא ולזה הּקֹודם, על חּיבין היּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי

מאדֹון רׁשיֹון ּבאין צר ללא ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹהּמסּפר

עונם: מהם ונפרע הּדין ּבהם ׁשלט ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל

„BÚהּמנין ּבתנאי ׁשהזּכר ּכיון ּכי לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאפׁשר

א' ּתנאי ׁשחסר ּכל ּדבר לסּבת ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצרי

היתה וזֹו ב"מ, הּנגף ּבגדר נכללים הם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבתׁשּובת ּתמצא ולזה ׁשּטעה, ּדוד ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָטעּותֹו

הּזה ּבּדבר חפץ לּמה המל ואדני אליו ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹואב

ּבּדבר צר היה אם אבל צר ללא מנין ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּפרּוׁש

אחד אחד היה הּמנין ואם הּוא ּגם ְְְִִִֶֶַַַָָָָָיסּכים

זה ּבדר יפקדם לא ּבּמנין צר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהגם

ּדבר לעׂשֹות יכֹול אי לֹו לֹומר צרי ְֲִֵַַָָָָָָוהיה

אּלא ּבּכתּוב מפרׁש זה ענין ׁשאין ּולפי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹזה,

ּדוד. עם לחלק יֹואב מצא לא הּכתּוב ֲִִִִַַָָָָָֹֹמּדּיּוק

עליו חזק מל ּדבר ּכׁשראה ׁשחׁשב אפׁשר ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו

עצמֹו על וחׁש נכמס טעם לֹו ׁשּיׁש אּולי ְְְִֵֶַַַַַַָָָאמר

אחד, אחד מנאם לא ּולעֹולם ּבּמלכּות ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹמּמרד

יׂשראל איׁש ּכל על ּכן ּגם קׁשיא אין ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובזה

אחד נמנּו לא הם ּכי נפׁשם על ּפּקחּו ְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

סּבה ידי על למנֹותם ׁשּצרי זה ודבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאחד

לּמל סּבה יׁש אם לדעת מּטל עליהם ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

נמצינּו ּכׁשרּותֹו, לחזקת אחריו ּבדקּו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא

יׂשראל ּבני מסּפר ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹומרים

ׁשהיה מסּפר הּוא האחד ּדינים, לג' ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָנחלק

לתת הצר ּגם לצר היה זה העגל ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחר

ב' ּכּנזּכר, חּיבים ׁשהיּו לצד הּׁשקל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָמחצית

על למנֹותם צרי אין ּבמסּפרם צר ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

וזה אדמה ּבחרסית אפּלּו אּלא ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָידי

אין למנֹותם צר ׁשאין ּכל ג' ׁשאּול, ְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמעׂשה

טעּותֹו היתה וזֹו חרסית ידי על אפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלמנֹותם

ידי ועל ׁשגיֹונֹו על ה' ׁשהטעהּו ּדוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשל

הּנגף מֹונע זה ּכי מּתר הּׁשקל מחצית ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻנתינת

ּדוד הצר לּמה ּתאמר ואם מהּמסּפר. ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּבאה

יׂשראל ּבני ׁשקלי מנין לֹו הסּפיק ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלּמסּפר

הֹוכחה ׁשאין לֹומר יׁש ּבׁשנה, ׁשנה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּמביאים

יֹוא ּכי מסּפרמהּׁשקלים אּלא הביא לא ב ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּכל מביאים והּׁשקלים חרב ׁשֹולפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהאנׁשים

מ"ג) פ"א (ׁשקלים ּכאֹומרם הּקטּנים ְְְְֲִִִַַַָָואפּלּו

ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוקל ְְְְִִֵֵַַַַָָאדם

אנׁשי מסּפר לדעת רצה ולזה וכּו', אׁשּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָידי

הּׁשקל מּמחצית ידענּו לא זה ודבר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמלחמה

ה': ּבית ֵַָהּמּובא

B‚Â'.יג) e�zÈ ‰Êלקח (ּתנחּומא) אמרּו רז"ל ∆ƒ¿¿ְְַַַַָָָ

הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָּכמין

נּׂשגת ּתהיה יֹותר והלא וקׁשה למׁשה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹוהראהּו

ּבפרּוׁש הּמׁשקל לֹו ּכׁשּיאמר ּבאמירה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהידיעה

ׁשעּור הׁשערת ּכי אׁש ּבתבנית ּׁשּיּכיר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָמּמה

אּלא אליה לׁשער ּבצּיּור ּתחקק לא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדמּות

ה' נתרּצה לּמה ּבהעיר ונראה ְְְְְִִִִִֶַָָָָּבסמיכּות,

לֹומר לֹו היה ּולפחֹות לבד הּׁשקל ְְְֲִֶֶַַַַָָָּבמחצית

העׁשיר יֹוסיף לבל ה' יצו לּמה ּגם ׁשלם, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשקל

טעם ולתת הּׁשקל, מּמחצית העני יגרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּולבל

לֹו ואמר ה' נתּכּון הערֹות ּדעלב' יּתנּו זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּנסּתר אּלא הּנגלה הּוא הענין עּקר אין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי

מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבנּו ּוכבר ּבדמיֹונֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָׁשּזה

ּכבֹודֹו ּכּסא ּבחינת ׁשהיא יתּבר ׁשכינתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָּכי

יסֹובבּו יׂשראל ּבני מעׂשה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָיתּבר

ּובפׁשעיכם נ') (יׁשעיה אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְִֵֶַַָָָהפרדה,

ונרּגן ט"ז) (מׁשלי אֹומרֹו ּגם אּמכם, ְְְְְְִִִֵֶַָָֻׁשּלחה

ׁשהּוא העגל מעׂשה ידי ועל אּלּוף, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָמפריד

הּׁשכינה הפרדת יסֹובבּו ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻּכנגד

צּוה לזה יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבׁשרׁשי

למה סימן ׁשהּוא הּׁשקל מחצית ׁשּיּתנּו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָה'

יחד, ליחדם לׁשּוב ּבמעׂשיהם הם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהפרידּו

אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הראהּו הּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהּכרת

נׁשמֹות ׁשרׁשי ּבחינת ׁשם ּכי ּכבֹודֹו ּכּסא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּתחת

לֹו ואמר יׂשראל לתתּבני יחזר ּפרּוׁש יּתנּו זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יסֹוד זה והּוא ׁשהפריד הּׁשקל מחצית ְְְֲִִִֶֶֶֶַַסֹוד

לּבא ורחמנא נֹותן ּכל יכּון ולזה הּדבר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָוסֹוד

והּנחלק, הּנפרד ליחד המכּון אל לכּון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבעי

אמר ּגמר מהולזה והּוא ה' ּתרּומת את ְְְֶֶֶַַַָָֹ

ּבחינה מתּכּנית ּכי הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשרמזנּו

העׁשיר ירּבה אם ּומעּתה ה', ּתרּומת ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָזֹו

לזה העּקר ׁשהיא הּכּונה מפסיד הּוא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנה

ואמר ימעיטצּוה לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ירּבהוהּטעם ׁשאם ּכּנזּכר ה' ּתרּומת את לתת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּולטעם נּכר, ה' ּתרּומת רּׁשּום אין ימעיט ְְְִִִֵַַַַָאֹו

ּכ ואחר הּׁשעּור זכרֹון הּכתּוב הקּדים ְְְִִִִֶַַַַָָזה

הּנתינה זכרֹון להקּדים לֹו ׁשהיה הּנתינה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָזכרֹון

הּקצּבה טעם לתת נתּכּון אּלא ׁשעּורּה ּכ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר

ואמר הּׁשקל מחצית קצב ּכמֹולּמה וגֹו' לתת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקצּבה ׁשאין ּכן ּגם רמז ּכי ואּולי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשנּו,

הּכּונה ּבבחינת אבל הּקצּבה ּבבחינת אּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשוה

הּלב ּבכּונת יׂשראל ּכל יׁשוּו ּכי הּנמנע ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמן

יעׂשה ּבקֹונֹו חּבתֹו ּבחינת ּכפי אחד ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּכל

מצות סמ ולזה והבן, ּגדֹול ּבחׁשק ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר

העני ימעיט ולא העׁשיר ירּבה לא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹההׁשואה

אין הּכּונה ּבבחינת אבל הּׁשקל, ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמּמחצית

הּלבבֹות: להׁשוֹות ְְְְִַַָמציאּות

C¯„·eּבא ּכי הּדר זה על ּתתּבאר רמז ¿∆∆ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אׁשר לה' נסּתרֹות לגּלֹות ְְֲִֶַַַָָהּכתּוב

ּבהּלקח יתמּה רֹואה ׁשּכל ּדבר ּבעֹולמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה

ּכּמׁשּפט ימיו יחצּו זמּנֹו קדם יׁשר צּדיק ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹאיׁש

רעיֹוני ויּבהלּו ּומרמה ּדמים לאנׁשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמתחּיב

ב"מ יכחיׁש אֹו ּדרכים מּב' אחד לחׁשב ְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאדם

אֹו האלהי, ּבעמל טֹוב אין ּכי הּצּדיקים ֱִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנּו ּכּנגלה אינֹו מצּפּונֹו האיׁש זה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹיחׁשב

ה' אמר ּכן על אׁשר לטֹוב, חזקתֹו ְְְְֲֵֶֶַַָָָוהּורעה

ּתראה אם ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹּכי

יעלה ולא עת ּבלא יׂשראל ּבני ראׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּיסּתּלק

ּג ּכעלֹות הּואּבּכלח הּטעם ּבעּתֹו לפקדיהםדיׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֻ

אׁשּכֹול ּבפסּוק פ"א) (שה"ש אֹומרם ּדר ְְְֶֶֶַָָעל

הּוא ּבֹו ׁשהּכל איׁש ז"ל ואמרּו לי ּדֹודי ְְִִִֶֶַַָֹֹהּכפר

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, ׁשל נפׁשם לפקדיהםּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
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i"yx£e�zÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ‰Ú·¯.ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»…≈

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר וכן(ויקרא הּׁשבט", ּתחת יעבר אׁשר "ּכל (ירמיה: ««¿Àƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ
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אחּזה ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ‰Ï˜M.הּקדׁש, ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑הּוא ּכּמה ל ּפרׁש .עכׁשו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְֵַַַָָ
‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא וכּכרֿלחם: ּכסף ‰Ï˜M."לאגֹורת ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ׁשהּׁשקל ≈»ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ∆¿ƒ≈»«∆∆ֶֶֶַ

אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' ׁשתּות,הּׁשלם עליו והֹוסיפּו ּומחציתּבאּו ּכסף, מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
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:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יתחּיב מסּפר לכל ׁשּלא ּדּיקנּו והּנה אחר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדבר

הּמסּפר ׁשהיה היתה ׁשּטעה והּטעּות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהּנתינה,

ּכי הּכתּוב מּדקּדּוק ּפרׁשנּו ּוכבר ּדבר ְְְְִִִֵַַָָָָֹללא

ׁשּכתבנּו ּכמֹו ּדבר לסּבת אלא אֹותם יפקדּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשּתמצא טענה והיא לא, ּדבר ללא אבל ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֹלמעלה

למנֹות ּבּדבר צר ׁשאין לדוד יֹואב ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּטען

ידי על אֹותם מֹונה היה ׁשאם ואּולי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,

ׁשּיתחּיבּו יהיה לּו הּׁשקל ב"ממחצית יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

והּוא אחד, ּכל ׁשל נפׁש ּכפר הּוא הּנה ְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹמיתה

על אֹותם מֹונה ּדוד היה ׁשאם ז"ל ְִִֶֶַָָָָָאֹומרם

ותמצא נגף, ּבהם היה לא הּׁשקלים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹידי

לחרֹות ה' אף וּיסף כ"ד) (ש"ב הּכתּוב ֲֶֶַַַַַָָֹׁשאמר

לדעת הראת ּבהם, ּדוד את וּיסת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּביׂשראל

ּכׁשּבא ולזה הּקֹודם, על חּיבין היּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכי

מאדֹון רׁשיֹון ּבאין צר ללא ּבהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹהּמסּפר

עונם: מהם ונפרע הּדין ּבהם ׁשלט ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל

„BÚהּמנין ּבתנאי ׁשהזּכר ּכיון ּכי לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאפׁשר

א' ּתנאי ׁשחסר ּכל ּדבר לסּבת ְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצרי

היתה וזֹו ב"מ, הּנגף ּבגדר נכללים הם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָהרי

ּבתׁשּובת ּתמצא ולזה ׁשּטעה, ּדוד ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָטעּותֹו

הּזה ּבּדבר חפץ לּמה המל ואדני אליו ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיֹואב

ּבּדבר צר היה אם אבל צר ללא מנין ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּפרּוׁש

אחד אחד היה הּמנין ואם הּוא ּגם ְְְִִִֶֶַַַָָָָָיסּכים

זה ּבדר יפקדם לא ּבּמנין צר ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹהגם

ּדבר לעׂשֹות יכֹול אי לֹו לֹומר צרי ְֲִֵַַָָָָָָוהיה

אּלא ּבּכתּוב מפרׁש זה ענין ׁשאין ּולפי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹזה,

ּדוד. עם לחלק יֹואב מצא לא הּכתּוב ֲִִִִַַָָָָָֹֹמּדּיּוק

עליו חזק מל ּדבר ּכׁשראה ׁשחׁשב אפׁשר ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹו

עצמֹו על וחׁש נכמס טעם לֹו ׁשּיׁש אּולי ְְְִֵֶַַַַַַָָָאמר

אחד, אחד מנאם לא ּולעֹולם ּבּמלכּות ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹמּמרד

יׂשראל איׁש ּכל על ּכן ּגם קׁשיא אין ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובזה

אחד נמנּו לא הם ּכי נפׁשם על ּפּקחּו ְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

סּבה ידי על למנֹותם ׁשּצרי זה ודבר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָאחד

לּמל סּבה יׁש אם לדעת מּטל עליהם ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

נמצינּו ּכׁשרּותֹו, לחזקת אחריו ּבדקּו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא

יׂשראל ּבני מסּפר ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאֹומרים

ׁשהיה מסּפר הּוא האחד ּדינים, לג' ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָנחלק

לתת הצר ּגם לצר היה זה העגל ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחר

ב' ּכּנזּכר, חּיבים ׁשהיּו לצד הּׁשקל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָמחצית

על למנֹותם צרי אין ּבמסּפרם צר ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

וזה אדמה ּבחרסית אפּלּו אּלא ׁשקלים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָידי

אין למנֹותם צר ׁשאין ּכל ג' ׁשאּול, ְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמעׂשה

טעּותֹו היתה וזֹו חרסית ידי על אפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָלמנֹותם

ידי ועל ׁשגיֹונֹו על ה' ׁשהטעהּו ּדוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשל

הּנגף מֹונע זה ּכי מּתר הּׁשקל מחצית ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻנתינת

ּדוד הצר לּמה ּתאמר ואם מהּמסּפר. ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּבאה

יׂשראל ּבני ׁשקלי מנין לֹו הסּפיק ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלּמסּפר

הֹוכחה ׁשאין לֹומר יׁש ּבׁשנה, ׁשנה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּמביאים

יֹוא ּכי מסּפרמהּׁשקלים אּלא הביא לא ב ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּכל מביאים והּׁשקלים חרב ׁשֹולפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹהאנׁשים

מ"ג) פ"א (ׁשקלים ּכאֹומרם הּקטּנים ְְְְֲִִִַַַָָואפּלּו

ועל הּקטּנים ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוקל ְְְְִִֵֵַַַַָָאדם

אנׁשי מסּפר לדעת רצה ולזה וכּו', אׁשּתֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָידי

הּׁשקל מּמחצית ידענּו לא זה ודבר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמלחמה

ה': ּבית ֵַָהּמּובא

B‚Â'.יג) e�zÈ ‰Êלקח (ּתנחּומא) אמרּו רז"ל ∆ƒ¿¿ְְַַַַָָָ

הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָּכמין

נּׂשגת ּתהיה יֹותר והלא וקׁשה למׁשה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹוהראהּו

ּבפרּוׁש הּמׁשקל לֹו ּכׁשּיאמר ּבאמירה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹהידיעה

ׁשעּור הׁשערת ּכי אׁש ּבתבנית ּׁשּיּכיר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָמּמה

אּלא אליה לׁשער ּבצּיּור ּתחקק לא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּדמּות

ה' נתרּצה לּמה ּבהעיר ונראה ְְְְְִִִִִֶַָָָָּבסמיכּות,

לֹומר לֹו היה ּולפחֹות לבד הּׁשקל ְְְֲִֶֶַַַַָָָּבמחצית

העׁשיר יֹוסיף לבל ה' יצו לּמה ּגם ׁשלם, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשקל

טעם ולתת הּׁשקל, מּמחצית העני יגרע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּולבל

לֹו ואמר ה' נתּכּון הערֹות ּדעלב' יּתנּו זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּנסּתר אּלא הּנגלה הּוא הענין עּקר אין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי

מקֹומֹות ּבכּמה ּכתבנּו ּוכבר ּבדמיֹונֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶַַָָָָׁשּזה

ּכבֹודֹו ּכּסא ּבחינת ׁשהיא יתּבר ׁשכינתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָּכי

יסֹובבּו יׂשראל ּבני מעׂשה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָיתּבר

ּובפׁשעיכם נ') (יׁשעיה אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְִֵֶַַָָָהפרדה,

ונרּגן ט"ז) (מׁשלי אֹומרֹו ּגם אּמכם, ְְְְְְִִִֵֶַָָֻׁשּלחה

ׁשהּוא העגל מעׂשה ידי ועל אּלּוף, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָמפריד

הּׁשכינה הפרדת יסֹובבּו ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻּכנגד

צּוה לזה יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּבׁשרׁשי

למה סימן ׁשהּוא הּׁשקל מחצית ׁשּיּתנּו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָה'

יחד, ליחדם לׁשּוב ּבמעׂשיהם הם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהפרידּו

אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הראהּו הּדבר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהּכרת

נׁשמֹות ׁשרׁשי ּבחינת ׁשם ּכי ּכבֹודֹו ּכּסא ְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּתחת

לֹו ואמר יׂשראל לתתּבני יחזר ּפרּוׁש יּתנּו זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

יסֹוד זה והּוא ׁשהפריד הּׁשקל מחצית ְְְֲִִִֶֶֶֶַַסֹוד

לּבא ורחמנא נֹותן ּכל יכּון ולזה הּדבר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָוסֹוד

והּנחלק, הּנפרד ליחד המכּון אל לכּון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּבעי

אמר ּגמר מהולזה והּוא ה' ּתרּומת את ְְְֶֶֶַַַָָֹ

ּבחינה מתּכּנית ּכי הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשרמזנּו

העׁשיר ירּבה אם ּומעּתה ה', ּתרּומת ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָזֹו

לזה העּקר ׁשהיא הּכּונה מפסיד הּוא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנה

ואמר ימעיטצּוה לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

ירּבהוהּטעם ׁשאם ּכּנזּכר ה' ּתרּומת את לתת ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּולטעם נּכר, ה' ּתרּומת רּׁשּום אין ימעיט ְְְִִִֵַַַַָאֹו

ּכ ואחר הּׁשעּור זכרֹון הּכתּוב הקּדים ְְְִִִִֶַַַַָָזה

הּנתינה זכרֹון להקּדים לֹו ׁשהיה הּנתינה ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָזכרֹון

הּקצּבה טעם לתת נתּכּון אּלא ׁשעּורּה ּכ ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר

ואמר הּׁשקל מחצית קצב ּכמֹולּמה וגֹו' לתת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקצּבה ׁשאין ּכן ּגם רמז ּכי ואּולי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּפרׁשנּו,

הּכּונה ּבבחינת אבל הּקצּבה ּבבחינת אּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשוה

הּלב ּבכּונת יׂשראל ּכל יׁשוּו ּכי הּנמנע ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמן

יעׂשה ּבקֹונֹו חּבתֹו ּבחינת ּכפי אחד ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשּכל

מצות סמ ולזה והבן, ּגדֹול ּבחׁשק ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדבר

העני ימעיט ולא העׁשיר ירּבה לא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹההׁשואה

אין הּכּונה ּבבחינת אבל הּׁשקל, ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמּמחצית

הּלבבֹות: להׁשוֹות ְְְְִַַָמציאּות

C¯„·eּבא ּכי הּדר זה על ּתתּבאר רמז ¿∆∆ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אׁשר לה' נסּתרֹות לגּלֹות ְְֲִֶַַַָָהּכתּוב

ּבהּלקח יתמּה רֹואה ׁשּכל ּדבר ּבעֹולמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָיעׂשה

ּכּמׁשּפט ימיו יחצּו זמּנֹו קדם יׁשר צּדיק ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹאיׁש

רעיֹוני ויּבהלּו ּומרמה ּדמים לאנׁשי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהּמתחּיב

ב"מ יכחיׁש אֹו ּדרכים מּב' אחד לחׁשב ְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאדם

אֹו האלהי, ּבעמל טֹוב אין ּכי הּצּדיקים ֱִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנּו ּכּנגלה אינֹו מצּפּונֹו האיׁש זה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹיחׁשב

ה' אמר ּכן על אׁשר לטֹוב, חזקתֹו ְְְְֲֵֶֶַַָָָוהּורעה

ּתראה אם ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹּכי

יעלה ולא עת ּבלא יׂשראל ּבני ראׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֹׁשּיסּתּלק

ּג ּכעלֹות הּואּבּכלח הּטעם ּבעּתֹו לפקדיהםדיׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֻ

אׁשּכֹול ּבפסּוק פ"א) (שה"ש אֹומרם ּדר ְְְֶֶֶַָָעל

הּוא ּבֹו ׁשהּכל איׁש ז"ל ואמרּו לי ּדֹודי ְְִִִֶֶַַָֹֹהּכפר

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, ׁשל נפׁשם לפקדיהםּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ



yz`לב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(ãé)ïzé äìòîå äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−
:ýåýé úîeøz§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰�L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)ì÷Mä úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−©¨®¤
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì̈¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙ�ŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו ג'ׁשּלא ּכאן להם ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. ידי על ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתרּומֹות,

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד לח)אחד נעׂשּו(לקמן ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמנין הּוא הּמׁשּכן, מּׁשהּוקם ׁשּמנאן מנין, ידי על היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהאדנים,

הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת א)האמּור והן(במדבר הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ונתנּו הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻלקנֹות

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות לה)נפׁשתיכם", מ(לקמן "ּכל ּתרּומת: רים ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" .ּכסף ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
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ל"א (ּבּמדּבר אֹומרֹו ּדר על חּסרֹון ְְְִִֶֶַַָָלׁשֹון

חסרֹון לצד ּכי איׁש מּמּנּו נפקד ולא ְְְְִִִִֶֶַַֹמ"ט)

ראׁשם את נֹוטל אני לזה ׁשּנתחּיבּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹיׂשראל

יׂשראל, ּכל ימּותּו ׁשּלא נפׁשם לכפר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבעדם

ּכן ּגם אֹומרםויתּבאר ּדר על לפקדיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

הּפקדים על העבר ּכל ּבּפסּוק (ז"ח) ְִֵַַַַַָָָֹֹֻּבּזהר

החּסרֹון טעם ּכי לֹומר הּמצֹות על העֹובר ְִִִֵַַַַַַָָָּכל

לא ּומעּתה ה', מצֹות על עֹוברם לצד ְְְִֵַַַָָֹהּוא

ולא לּמה המסּלק על לא רע אדם ְְְֵַַַַַָָָָֹֹֹיחׁשב

הגּון: ּבלּתי נסּתרֹו ּכי הּמסּתּלק ְְְִִִִִֵַַַָָעל

¯Ó‡Âליּלקח הּגרם הּוא ׁשהּדֹור לצד ּכי ה' ¿»«ְִִֶֶַַַַָֹ

יׂשראל איׁש ּכל לתת צרי לזה ְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּצּדיק

אֹומרֹו והּוא ּבעדֹו, ׁשּמת הּצּדיק נפׁש ְְֲִֵֶֶֶֶַַַֹּכפר

ּכן ּגם אֹו הּמסּתּלק ׁשל נפׁשֹו ּכפר איׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹונתנּו

ׁשּנלּכד הּצּדיק ּבפטירת ׁשּירּגיׁשּו הּנׁשארים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשל

מיתה חּיב ּכי יׂשּכיל אחד וכל ְְְִִִִִֶַַָָָָָּבׁשחיתֹותם

ּבדברי ּׁשּמפרׁש מה והּוא מעׂשיו, ויתּקן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלּׁשמים

הּצּדיק נאסף הרעה מּפני נ"ז) (יׁשעיה ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָָָקּבלה

ּבחסרֹונֹו הרּגיׁשּו ּדבר הּסֹובבים אם ְְְְִִִִֵֶַָָּפרּוׁש

הרּגיׁשּו לא ואם ּתבֹוא, ׁשּלא מעׂשיהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹותּקנּו

אחריו, ׁשּתבֹוא הרעה ּבתֹו יהיה ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹּכדי

ּכאן ה' צּוה ואֹומרֹוולזה וגֹו', איׁש ונתנּו ְְְְְְִִֶָָָָ

אּלא הּכפר נתינת יאחרּו לא ּפרּוׁש אתם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹּבפקד

ׁשּנטל זה ּבמעׂשה אֹותם ּבפקד ּומּיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּתכף

ואֹומרֹו מעּותֹו, יתּקן אחד ּכל יהיהראׁשם ולא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻ

ּכּנזּכר יעׂשּו לא ׁשאם למדּת הא וגֹו' ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּבהם

ואמר וגֹו', ּבהם לאיהיה ּכי רמז אתם ּבפקד ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּתמצא וכן לּפקידה, ּתכף אּלא הענׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻיאחר

אחריו הּבאה רעה הּצּדיק ׁשּיסּתּלק עת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבכל

(סנהדרין ז"ל ּכמאמרם לפטירתֹו סמּוכה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָהיא

הּללּו, ּבּדֹורֹות ּבעינינּו ׁשראינּו ּוכמֹו ְְִֵֵֶַַָָקי"ג:),

הּואואֹומרֹו מה הּכתּוב ּפרׁש ּכאן יתנּו זה ְְְִֵֵֶַַָָ

ואמר לתת ׁשּצּוה נפׁש אלּכפר יכּון יּתנּו זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ספר ימּוׁש לא א') (יהֹוׁשע ּדכתיב הּתֹורה ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֻספר

הקב"ה ּכי ז"ל אמרּו ּגם ,מּפי הּזה ְִִִֶַַַָָהּתֹורה

אׁשר ּכמׁשּפטֹו ּתֹורה ספר מּנח הּיֹום ּכל ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻלפניו

והיתה י"ט) י"ז (ּדברים יׂשראל למל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָצּוה

יּתנּו זה ּבאצּבע ּׁשהראהּו מה והּוא וגֹו', ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָעּמֹו

צּוה ּתמיד לפניו הּמּנח ׁשעל ּכפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻּוסתמֹו

מגּנה היא ּבּתֹורה ּׁשּילמדּו מה ּובאמצעּות ְְְְְִִִֶֶַַָָָה'

(מנחֹות ּכאֹומרם זכּיֹות ּומרּבה עון ְְְְְְֶֶַַָָָָֹֻּומכּפרת

ּביד היּו ואפּלּו הּכל ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹק"י)

לּמנחה לעלה הּתֹורה זאת רּבֹות עברֹות ְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹהאדם

הּקרּבנֹות ּכל הקריב ּכאּלּו ולאׁשם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָולחּטאת

אֹומרֹו והּוא הּפקדיםהמכּפרים, על העבר ּכל ְְְְְִִֵַַַַָָֹֻ

ּדבר, ּכל לתּקּון לֹו יהיה זה הּמצֹות ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהם

אֹומרֹו ּכן ּגם ׁשּלמּטהונמׁש עם העבר ּכל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּכפר ּיּתן ּבּמה ּתֹורה ּבן ׁשאינֹו למי ּתּקּון ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלֹומר

אמר לזה מים, ּבֹו אין ריק ּבֹור הּוא ּכי ְִִֵֵֶַַַָָנפׁשֹו

וגֹו' העבר ּכיּׂשׂשכרּכל הּׁשקל מחצית יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

כ"א.) (סֹוטה עזריה אחי וׁשמעֹון ְְְְֲֲִִַָָּוזבּולּון

ּתֹורה, לעמלי ּכסּפם יחצּון אׁשר הם ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָורּבים

הּקדׁשואֹומרֹו ׁשקל ּבעד ּפרּוׁש הּקדׁש ּבׁשקל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ

לנֹותן הּוא יׁשוה ׁשּבזה ירצה אֹו הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָׁשהּוא

החכמה ּבצל ז') (קהלת ּכאֹומרֹו ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹאמרי

ז"לּב אֹומרם ּדר על ירצה עֹוד הּכסף, צל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ּובא היה, ּכפּול הּקדׁש ׁשקל ה'.) ְֶֶֶַָָָָֹ(ּבכֹורֹות

מחצית ּבעד מהּקדׁש ּׁשּיּטל מה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלהֹודיע

ּכל ונמצא הּלֹומד מחלק ׁשּיתנּכה לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכסּפֹו

הּוא ּכן לא ׂשכר מחצית אּלא ּבידֹו אין ְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאחד

אחד ּכל ונמצא היה ּכפּול הּקדׁש ׁשקל ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּכי

ואֹומרֹו והבן, ׁשלם ׁשקל ּגרהּבידֹו עׂשרים ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ה', ּכּסא ׁשּבּׁשכינה, עׂשירּיֹות לב' רמז ְְְֲִִִִֵֶַַָָוגֹו'

ּבאמצעּות והּנה והבן, הּכּסא על הּיֹוׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהּמל

הּבחינֹות, ליחּוד הּדבר יתּכּון והעֹוׂשה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּלֹומד

ּבאֹומרֹו ּכיורׁשם לה' ּתרּומה הּׁשקל מחצית ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ּבמעׂשה הּנפּגמת והיא חי אל ׁשכינת זאת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹהיא

הגם ּומעּתה ּומעׂשים, ּבתֹורה ּומתיחדת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ּכנגד יּטל אחד ּכל הּדבר את עׂשּו ׁשנים ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכי

ואֹומרֹו הּטעם, ּכּידּוע ירּבההּׁשנים לא העׁשיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹ

לא הּזה ּבעֹולם ׁשקלֹו מחצית הּנֹותן ּכי ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּפרּוׁש

ּבעיניו וירע מרּבה ּדבר ׁשהּוא ּבעיניו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיראה

ואמר מחציתֹו, ּפרּוׁשלחּלק ימעיט לא והּדל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹ

ימעיט, לא מצמצמים ּונכסיו ּדל היֹותֹו ְְְְְֱִִַַַָָָֹֻלצד

אמר לב' עלוטעם לכּפר ה' ּתרּומת את לתת ְְְְֵֵֶַַַַַַָָ

ּבעדֹו, הּנּתן ּכל יקטן הּמּצג ּובער ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻנפׁשתיכם

יּתן ׁשּבזה א' יקרֹות, הּׂשגֹות ב' יׁש ְְִֵֵֶֶַָָָָוכאן

ּוׁשכינּתיּה הּוא ּברי קּודּׁשא וייחד ה' ְְְְְְִִִֵֵַַָּתרּומת

הּנפׁש ּבעד לכּפר ועֹוד הּלז, לּדבר ער ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואין

וגֹו' עֹור ּבעד עֹור אדם יּתן ּבעדּה ְְֲֲִֵֶַַָָָאׁשר

ב'): ִ(אּיֹוב

B¯ÓB‡Âּכאן ׁשנה עׂשרים מּבן וגֹו' העבר ּכל ¿¿ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

הּתֹורה חּיבה ּׁשּלא מה סֹוד ְִִֶַַַָָֹהֹודיע

לטעם ׁשהּוא עׂשרים ּבן ׁשהּוא עד אלא ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָלאדם

ׁשלמה נפׁשֹו ׁשּתהיה זה לגדר ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

הרּוחנּיים מההדרגֹות הּמׂשּכל ְְִִֵֵַַַַַָָָָָֻמהּׂשגת

הּוא מּׁשם יׂשראל נפׁש אׁשר ולּזמןהאלהּיים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ב') (ּתהּלים אֹומרֹו סֹוד והּוא ּתּׂשיג, ְְְְִִִִַַָהּנזּכר

,ילדּתי הּיֹום אני אּתה ּבני אלי אמר ְְְֲִִִִֵַַַַָָה'

טעם ויׁש צ"ח.) (מׁשּפטים הּזהר ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָֹועּין

ּכי זה ּגבּול עד אדם יענׁש לא לּמה ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹנכּבד

ּבהּכרת ּדעּתֹו ׁשלמה לא ׁשעדין לצד ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹהּוא

הּמסּפיק ּובתגּברת הידיעה ּובהׂשּכלת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹֻהּמׂשּכל

ּולנּצח הּמסית ּכח לׁשּבר מלחמה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹלהערכת

הּנפׁש ּברצֹון ּולהׂשּכיל הּטבעּיּות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַּתאות

לאׁשר אם ּבלּבֹו ידּבר אׁשר את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּולהבחין

להחזיק ּבדעּתֹו ׁשלם הּוא הּנה כ' ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָּובהיֹותֹו

והּבחירה וההבחנה הּׂשכל ּבתגּברת וצּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמגן

והבן: החיים ְְִֵֶֶַַָּבדר
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:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â∑מּפני העגל, מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם לב)ׁשּנכנס ּדבר,(לקמן ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ואי עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּפסק,

ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר א)אפׁשר והּמׁשּכן(במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם נעׂשּו(לקמן הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים לח)האדנים, ּבתחּלת(לקמן אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנדבתן
העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבׁשניהם

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, א)נאמר וחמׁש(במדבר אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיהׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצטּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעתזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא

(ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכְך אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ְְְִִִֵֶַַַֹֹּתפקידֹו

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו החיים.ּכיצד? אור ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו החיים.מּניח אור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

Ï‡¯NÈטז È�a ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È�·Ï È‰ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«
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ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈
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ÌÈÓ.יח) ‰nL z˙�Âחּיּוב ׁשאין נראה ¿»«»»»»ƒְִִֵֶֶ

הּוא אּלא מׁשה ידי על הּדבר ְֲֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ׁשאמר ּוכׁשם ּבּכּיֹור מים לתת יכֹול זר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדין

הּכּונה ׁשאין וגֹו' ּכּיֹור ועׂשית הּפסּוק ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבתחּלת

הּוא: ֲֶֶַׁשּיעׂשה

¯‚Ì‰ÈÏ.יט) ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡צרי היה לא ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ִָָָֹ

אלא ורגליהם, ידיהם את אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר

רגלים ּבלא לּידים רחיצה ׁשאין לֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹנתּכּון

אמר לזה ידים, ּבלא לרגלים ּפרּוׁשולא את ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והם ידיהם רגליהם ועם רגליהם ידיהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַעם

ידים לקּדׁש ׁשּצרי (י"ט:) ּבזבחים רז"ל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדברי

ּכאחד: ְְְִֶַַָורגלים



לג `yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(æè)zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´
ïBøkæì ìàøNé éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò BúàŸ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ

:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙�Â∑מּפני העגל, מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם לב)ׁשּנכנס ּדבר,(לקמן ּבּה ׁשּנפל ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ואי עליו. חביבה ׁשהיא להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּפסק,

ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר א)אפׁשר והּמׁשּכן(במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם נעׂשּו(לקמן הּזה ּומהּמנין וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים לח)האדנים, ּבתחּלת(לקמן אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנדבתן
העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבׁשניהם

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, א)נאמר וחמׁש(במדבר אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו : ְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ
נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי היּו, ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹמאֹות
ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובּׁשנּיה

ּבמּסכ ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת לפי ּבּׁשנּיהׁשנים, והּוקם ּבראׁשֹונה הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה, ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן, ּבאחד ׁשנה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתחּדׁשה

אחת, ּבׁשנה להם,הּמנינים לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבאּיר ּבאחד והּׁשני הּמׁשּכן, על ÚBÓ„.ונצטּוּו Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּבׁשעתזאביםואּלּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, נאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל ְְְְֱֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחטא

(ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה ּכן ּׁשאין מה מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכְך אׁשם אינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהרֹועה

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ְְְִִִֵֶַַַֹֹּתפקידֹו

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)Búà zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´ŸÀ
:íéî änL zúðå çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד לכּיֹור∑BpÎÂ.ּכמין מתּקן מֹוׁשב ּובסיסּה, .ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְְִִֵַַָֻ
‰ˆÁ¯Ï∑הּכּיֹור על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑והיה מֹועד, אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר מּׁשּום ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו מ)הּכּיֹור :(לקמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"ואת

ּבזבחים ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא מׁשּו החיים.ּכיצד? אור ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(èé):íäéìâø-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ידיו מקּדׁש היה אחת ורגלים?ּבבת ידים קּדּוׁש ּכיצד ּבזבחים: ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו החיים.מּניח אור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

Ï‡¯NÈטז È�a ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È�·Ï È‰ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡�¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

�LÁ‡יח dÒÈÒ·e ‡LÁ�„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈÓ.יח) ‰nL z˙�Âחּיּוב ׁשאין נראה ¿»«»»»»ƒְִִֵֶֶ

הּוא אּלא מׁשה ידי על הּדבר ְֲֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ׁשאמר ּוכׁשם ּבּכּיֹור מים לתת יכֹול זר ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּדין

הּכּונה ׁשאין וגֹו' ּכּיֹור ועׂשית הּפסּוק ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבתחּלת

הּוא: ֲֶֶַׁשּיעׂשה

¯‚Ì‰ÈÏ.יט) ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡צרי היה לא ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ִָָָֹ

אלא ורגליהם, ידיהם את אּלא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹומר

רגלים ּבלא לּידים רחיצה ׁשאין לֹומר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹנתּכּון

אמר לזה ידים, ּבלא לרגלים ּפרּוׁשולא את ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

והם ידיהם רגליהם ועם רגליהם ידיהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַעם

ידים לקּדׁש ׁשּצרי (י"ט:) ּבזבחים רז"ל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדברי

ּכאחד: ְְְִֶַַָורגלים



yz`לד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר(תורת הערּבים: ּובין ּפרׁשחרית מּדם להּזֹות אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ
אלילים עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח e˙ÓÈ.ּכהן ‡ÏÂ∑,ּכללּות נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם לאוהא ּומּכלל ְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ¿…»Àְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הן ׁשֹומע אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.אּתה ּביאת ּכאן ּבחצרׁשאין אּלא .מֹועד, ֵֵַַָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑אּלא ׁשמענּו לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להיכל הּנכנס החיים.על אור ְִֵַַַָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)úBàî Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´¥½
íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤

:íéúàîe íéMîç£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑,וטעם טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּטֹוב מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ÌÈ˙‡Óe.ויׁש ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑הבאתֹו ּתהאמחצית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒְֲֲִֵַָָ
מרּֿדר ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, היאחמּׁשים הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, ּבכריתֹותלהביאֹו ׁשנּויה ה)וכ ׁשל∑ÌN·Œ‰�˜e.(דף קנה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ¿≈…∆ֶֶָ
ּבׂשם לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ÌÈ˙‡Óe.ּבׂשם, ÌÈMÓÁ∑מׁשקל החיים.ּכּלֹוס אור ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש י"ב∑‰ÔÈ.ׁשם ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒ
העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלֹוגין.

סּפק? ׁשראּוםאינֹו וקּפחֹואּלא הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ּכ ואחר הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא לּׁשמןּבמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
העּקרין .מעל ִִֵַָָ

ÏÂ‡כ ‡iÓ ÔeLc˜È ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

Ôe˙eÓÈכא ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B�·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰�˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡�È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÏBÚ.כא) ˜Áהּטבילה מּבית עלה אפּלּו »»ְֲִִִֵַָָָ

ה', חקק חּקה חמּורה מּטמאה ְְֲִִֶַַָָָָֻֻׁשּנזהר

ב' ּפעם לֹומר הצר אםולזה הא ימּותּו ולא ְְְִֶַַַַָָָֹֻ

ּבמיתה הם הרי מּטבילה ׁשעלּו הגם רחצּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹלא

טבילה: ּתֹועיל ְְִִָֹולא

EÏ.כג) Á˜ ‰z‡Âׁשּיּקח הּוא הּכתּוב ּפׁשט ¿«»«¿ְִֶַַַָ

ואּתה אמר לזה הּמׁשחה, ׁשמן מּׁשּלֹו ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּוא

ּכׁשאר ואינּה ּתעׂשּנה אּתה זֹו מצוה ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּפרּוׁש

ׁשהּזּולתמצֹות וכּונתי לנֹוכח מצּו ׁשאני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והּסממנים הּׁשמן הּכתּוב ׁשּכלל והגם ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָיעׂשה,

וזאת ג') כ"ה (לעיל ּדכתיב רּבים ְְְְְִִִִֵַַֹּבנדבת

ּכאן וגֹו' הּמׁשחה לׁשמן ּבׂשמים וגֹו' ְְְְְְִִֶֶַַָָָָהּתרּומה

אּלּו: ּבפרטים מׁשה בׁשל יחּפץ ּכי ה' לֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָֹּגּלה

„BÚּבכריתּות ּדתניא מה ע"פ ְְְְִִִֵַַָָיתּבאר

ּבֹו מׁשה ׁשעׂשה ׁשמן ה'.) ְִֶֶֶֶָָ(ּכריתּות

וכּו' ימים ז' ּכהנים נמׁשחּו ּבֹו וכּו' ְְְְְֲִִִָָֹׁשלקֹו

ׁשּלא למדּת הא ע"כ, לעתיד קּים ְְְִֶַַָָָָָֹֻוכּלֹו

רמּב"ם ּכתב וכן זּולתֹו, הּמׁשחה ׁשמן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָנעׂשה

לא ׁשּמעֹולם הּמקּדׁש ּכלי מהלכֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹּבפ"א

מׁשה, ּׁשעׂשה מה זּולת אחר ׁשמן ֲֵֶֶֶֶַַַַָָָנעׂשה

אֹומרֹו ּתעׁשהוהּוא אּתה ל קח ואּתה ְְְְֶַַַַַָָ

באֹומרֹו ורמז זּולתּך, ּפיולא על ל קח ְְְְְִֶַַַָָָֹ

ׁשעתיד תשס"ד) (ילקּוט ׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶֶַָָּדבריהם

והגם לבֹוא, לעתיד לׁשרת לעמד ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹמׁשה

קח ל"ד) (ּפסּוק נאמר הּקטרת ְְֱֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבפרׁשת

ואּתה: נאמר לא ׁשם ְְֱֶַַָָֹל

.B˙ÈˆÁÓ ÌNa ÔÓp˜Âּכריתּות) אמרּו רז"ל ¿ƒ¿»∆∆«¬ƒְְִַַָ

אֹומר נמצאת הבאתֹו מחצית ְֲֲִִֵֵַָָָה'.)

ּדלמא ּבּגמרא והקׁשּו ת"ק, להביא ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשּצרי

ּכן אם ּומתרץ ּבשם, ּכקנה ר"ן ּבׂשם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקּנמן

מחצה בׂשם ּוקנה ּבׂשם קּנמן קרא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹלכּתב

ׁשאם עֹוד לתרץ לנּו ואפׁשר ע"כ, ר"ן ְְְֱִֵֶֶֶָָָָּומחצה

יֹודע אני ּכי מחציתֹו לֹומר צרי היה לא ֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּכן

אמרינן אי אבל הּת"ק מחצית הם ְֲֲִִִֵֶַַַָָׁשר"ן

אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלים לֹומר ּבא קּנמן ׁשל ְְֲִִִֶֶַַָָמחציתֹו

ׁשּכתב להראב"ע ּׁשראיתי ּומה ּפעמים, ְְִִִֶֶַַָָָָב'

ּכגרּגר אפּלּו להֹוסיף הּיׁשמעאלי מנהג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַׁשאין

ּפנים ּכל ׁשעל אמת, זה אין ּבּמׁשקל, ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָחרּדל

הגם הּזהב ּבמׁשקלי ואף ההכרעה הּכרת ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָצרי

חברּתּה ּכנגד ּכף ּבעּיּון לׁשקל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּמתחּכמין

ב' ּכׁשּיצטרף כן ּפי על אף הכרעה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּבלא

ׁשהּׁש"סמׁשקל וטעם ּביֹותר, ההכרע יּכר ים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻ

לעֹולם לֹומר יׁש ּכי ּכדברנּו, לתרץ ּבחר ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹלא

ואֹומרֹו אֹומר הּוא לבד ׁשּיביאר"ן מחציתֹו ְְְֲִִֵֶַַָ

לבד: וקכ"ה לבד ְְְַַקכ"ה

`yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(äë)äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷øŸ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי (ישעיהואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוכמֹונא) הּים", "רגע מב): מּזה,(שם קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע ריח,: אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מרקחת קרּוי טעם, Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ותערֹובֹות אמנּות ידי על העׂשּוי ¯˜Á.רקח ‰NÚÓ∑ּבּדבר האמן .ׁשם ְִַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזרּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë):Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלימׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית"וראׁשית .ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

(ì):éì ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨¨−¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«

(àì)äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬
:íëéúøãì éì äæ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא(הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeäîk eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷́Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑הּׁשמן מן …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»ִֶֶַ
עצמֹו e‰Ók.הּזה eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e∑(ה הּללּו,(כריתות סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְֶַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת איןלפי זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס.Bz�k˙Ó·e∑ּכמֹו חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון ׁשל(לעיל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", "מתּכנת : ְִֶֶַַָָָָ¿«¿À¿ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

החיים.קטרת אור ְֶֹ

ÌÒaכה ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B�‡כו ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב Cq�˙È ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.לב) L„˜יעׂשהּו ואפּלּו ּתכּונתֹו, ּפרּוׁש …∆ְֲֲִֵֵַַָ

עֹולה ּכמעלה ּבמתּכנּתֹו והעֹוׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמחּלין,

אֹו ּבֹו להתלּמד עׂשאֹו ואם לעצמֹו, ְְְְְֲִִֵַַַָָוחּטאת

ּבכריתּות אמרּו ּכן מּתר לּצּבּור לּתנֹו מנת ְְְְִִִִֵַַָָָֻעל

אֹומרֹו נראה עֹוד יהיה(ה'.) קדׁש הּוא קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֹֹ

מׁשה ׁשעׂשה ׁשמן זה הּוא קדׁש הּדר זה ֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

ּוכמֹו ּכרת חּיב מּמּנּו ׁשהּס יתרה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּקדּׁשתֹו

ּבכריתּות ואמרּו מּמּנּו יּתן ואׁשר ּבסמּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאמר

מּׁשמן ולא מׁשה ׁשעׂשה מּׁשמן ּפרּוׁש ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹמּמּנּו



לה `yz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(äë)äNòî úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷øŸ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑למעלה ׁשהּוא מֹוכיח, והּטעם הּוא, ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי (ישעיהואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוכמֹונא) הּים", "רגע מב): מּזה,(שם קֹופח ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע ריח,: אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מרקחת קרּוי טעם, Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ותערֹובֹות אמנּות ידי על העׂשּוי ¯˜Á.רקח ‰NÚÓ∑ּבּדבר האמן .ׁשם ְִַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזרּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)äéìk-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨
:úøèwä çaæî úàå§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë):Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו לכלימׁשיחה הראּוי ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשרת,

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין, אין – להם כט)ראּוי יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע
ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻוכהנים

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ו)ּוׁשאר ּכלׁשֹו(עמוס ּבהן ארּמית לׁשֹון ימׁשחּו", ׁשמנים עברית"וראׁשית .ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

(ì):éì ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨¨−¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«

(àì)äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬
:íëéúøãì éì äæ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא(הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeäîk eNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷́Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑הּׁשמן מן …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»ִֶֶַ
עצמֹו e‰Ók.הּזה eNÚ˙ ‡Ï Bz�k˙Ó·e∑(ה הּללּו,(כריתות סממנין ּבמׁשקל ּכמֹוהּו אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְֶַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת איןלפי זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס.Bz�k˙Ó·e∑ּכמֹו חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון ׁשל(לעיל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", "מתּכנת : ְִֶֶַַָָָָ¿«¿À¿ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֻ

החיים.קטרת אור ְֶֹ

ÌÒaכה ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ e�ÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B�‡כו ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל Lc˜˙e Èa¯z È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב Cq�˙È ‡Ï ‡L�‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.לב) L„˜יעׂשהּו ואפּלּו ּתכּונתֹו, ּפרּוׁש …∆ְֲֲִֵֵַַָ

עֹולה ּכמעלה ּבמתּכנּתֹו והעֹוׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמחּלין,

אֹו ּבֹו להתלּמד עׂשאֹו ואם לעצמֹו, ְְְְְֲִִֵַַַָָוחּטאת

ּבכריתּות אמרּו ּכן מּתר לּצּבּור לּתנֹו מנת ְְְְִִִִֵַַָָָֻעל

אֹומרֹו נראה עֹוד יהיה(ה'.) קדׁש הּוא קדׁש ְְְִִֶֶֶֶֹֹ

מׁשה ׁשעׂשה ׁשמן זה הּוא קדׁש הּדר זה ֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹעל

ּוכמֹו ּכרת חּיב מּמּנּו ׁשהּס יתרה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּקדּׁשתֹו

ּבכריתּות ואמרּו מּמּנּו יּתן ואׁשר ּבסמּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאמר

מּׁשמן ולא מׁשה ׁשעׂשה מּׁשמן ּפרּוׁש ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹמּמּנּו



yz`לו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(âì)úøëðå øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ּומלכּות ּכהּנה צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå|úìçLe ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË�∑לֹו קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אּונקלֹוס:∑ÏÁLe˙.טריאק"ה ׁשּתרּגם וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
יקל∑aÏÁÂ�‰.'וטּופרא' ׁשּלא ללּמדנּו, הּקטרת, סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְָ¿∆¿¿»ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף עּמנּוּבעינינּו נמנין Ïe·�‰.אחרים∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ«ƒֲִֵ¿…»
‰kÊ∑(ו וחלּבנה(כריתות ּוׁשחלת נטף ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «»ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לרּבֹות "סּמים", ה'. הרי והּלבֹונה,ג', החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו י"א, הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹמֹור

נאה ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. È‰È‰.הרי „·a „a∑הארּבעה אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְֵַָָָ
החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

ז יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל זהוהּלבֹונה, ּכמֹו .ה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(äì)øBäè çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: "וּייראּו(יונה : ¿À»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
כז)הּמּלחים", הּמהּפ(יחזקאל ּכאדם הּספינה, את ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבבז אֹו ּבאצּבע, מהּפכֹו יפה יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ÁlÓÓ.ּבכף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ¿À»
L„˜ ¯B‰Ë∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיהממּלח החיים.וקדׁש אור »…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)ìäàa úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«

i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙�Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועדהיא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח EÏ.ׁשעל „Úe‡ ¯L‡ ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆ƒ»≈¿
‰nL∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹוםּכל לאֹותֹו קֹובעם .אני »»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(æì)íëì eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dz�k˙Óa∑סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה החיים.ׁשּלא אור ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

ÏÚלג dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ È�BlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

�ÙBË‡לד ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙�e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙�aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ e�ÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡�ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ואֹומרֹו זּולתֹו, זההּמׁשחה לכם יהיה קדׁש ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

מׁשה ׁשמן ׁשל לקדּׁשתֹו ׁשוה ׁשאינֹו ּדֹורֹות ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻׁשמן

לבד מּמּנּו ותבת ּכמֹוהּו, הרֹוקח אּלא חּיב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָואין

ׁשּימׁשחּנּו עד אֹומר הייתי ׁשּזּולתּה ּתסּפיק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלא

ׁשּצרי זה מּפסּוק ּדרׁשּו ו'.) (ׁשם ורז"ל ְְִִֶֶַַָָָָֻּכּלֹו,

לֹומר לֹו היה ּולדבריהם קדׁש, ּבמקֹום ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹלעׂשֹותּה

ּכמֹוהּו, תעׂשּו לא ּבאזהרת ולא ּבמצותֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹּכן

להלכֹות אסמכּתא אּלא אינם ז"ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָודבריהם

הּכתּוב: ּפׁשט הם ּודברינּו ְְְֵֵֶַַָָָָׁשּבידם

B‰Ë¯.לה) ÁlÓÓהּוא טהֹור ּפרּוׁש ּכי נראה ¿À»»ְִִֵֶָ

ׁשּיׁש לצד ּכי ּגונים ערּבּוב ּבֹו יראה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלא

והגם הּגונים יתרּבּו סממנים עׂשה אחד ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָּבֹו

הּכּמּות ורּבּוי הּסממנים רּבּוי לצד יחד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָׁשּיערבם

ּפּנה איזה ּתּׁשאר מנים וס"ח מאֹות ְְִִִֵֵֵֶָָָׁשלׁש

ׁשוה ׁשּיהיה והגם ּבּה ׁשוה הּגון ׁשאין ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבֹו

הראּות ּדּקּות ּבחּוׁש ּכׁשּידקּדק כן ּפי על ְְְְִֵֵֵֶַַַַָאף

מציאּות קרּוי ואינֹו אחד ּגון אינּנּו ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיׂשּכיל

אמרּו לזה טהֹור, זזה ּפרּוׁש טהֹור ממּלח ְְֵֶֶַָָָָָֻ

הּתערבת ּבאמצעּות מּמׁש אחד ּגון ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיראה

ּובאמ אּמן ּביֹותר:מעׂשה ּדּקה היֹותּה צעּות ְְְֱֲֵֵֶַַָָָָֻ

NÚz‰.לז) ¯L‡ ˙¯Ëw‰Âּפי על יתּבאר ¿«¿…∆¬∆«¬∆ְִִֵַָ

`yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(çì):åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«
i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäé§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאללעׂשֹות החיים.את אור »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד∑e·˙·e�‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש .רּוח ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֵַַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(å)-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeö¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ."ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æ)úà|øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò̈¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÈˆzLÈÂלח d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙ה ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Ó‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡�kLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹום ּכל חכמים ׁשאמרּו ו'.) (ׁשם ז"ל ְְֲִִֵֶֶָָָָּדבריהם

אֹומרֹו והּוא מכניס, והיה ּבמתּכנּתּה ְְְְְְְְִֵַַַָָָֻמתּקן

ּׁשּיׁשנֹו מה ּכל ּפרּוׁש ּתעׂשה אׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּקטרת

תעׂשּו לא ּבמתּכנּתּה ה' ּבית מעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֻּבהכׁשר

ּכרת: חּיב מנה חצי המפּטם למדּת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

.eNÚ˙ ‡Ïאסּור להריח ׁשּלא אפּלּו ּפרּוׁש …«¬ְֲִִֵֶַָָֹ

לא ולזה להריח, ּדוקא בכרת אבל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבלאו

ּבּפסּוק אּלא זה ּבפסּוק להריח ּתנאי ְְְִֶֶַַַַָָָָָרׁשם

ּכרת: ענׁש ּבֹו ְִִֵֶֶָֹׁשהזּכיר

·ÌL.ב) È˙‡¯˜ ׁשּיראּו¯‡‰ לֹומר ׁשּיכּון אּולי ¿≈»»ƒ¿≈ְְִֵֶֶַַַ

אבֹותיו, וׁשם ּבׁשמֹו הענין ּבצלאלרמז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

לאל, צל לאׁשרׁשעׂשה מקֹום ׁשעׂשה אּורי ּבן ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לֹו, מעוןאֹור חֹורין ּבני יׂשראל ׁשעׂשה חּור ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹּבן

ּבּפסּוק פנ"א) (שמו"ר ז"ל ּכאֹומרם ְְֵֶַָָָהעגל

העגל עון להם ׁשּנמחל לּכל עדּות העדּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשּכן

ּובזה אבֹותיו. וׁשם ּבׁשמֹו הּדבר ּבֹו ׁשּנרׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

אֹומרֹו נכֹון על וא"ויבֹוא ּבתֹוספת ואמּלא ְְֲֵֶֶַַָָָָ

מלאי ּבֹו מֹוסיף אני עֹוד זֹו מּלבד ְְֲִִִַַַלֹומר

ואֹומרֹו חכמה,מהחכמה, אמר ולא ּבחכמה ְְְְְְְֵַַָָָָָָָֹ

נ"ה.) (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ׁשּיכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָואּולי

ׁשאין לחּכימין חכמתא יהב ב') (ּדניאל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבּפסּוק

חכמה ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן ְְְִֵֵֶֶָָָָָהקב"ה

אֹומרֹו והּוא ּבֹווכּו', ׁשּיׁש ּבחכמה וגֹו' ואמּלא ְְְְְְֲֵֵֶַָָָ

וגֹו': ּבתבּונה וכן יֹותר למּלאֹותֹו ְְְְְִִֵֵַָאֹוסיף



לז `yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(çì):åénòî úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−¥«©¨«
i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäé§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאללעׂשֹות החיים.את אור »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)úòãáe äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
:äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ׁשּלמד∑e·˙·e�‰.מה ּדברים מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר .מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵֶַָָָָ
˙Ú„·e∑הּקדׁש .רּוח ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
:äëàìî§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אמן,(ישעיה קרּוי אבנים ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳֳֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
נּגר קרּוי עץ ועביּה∑lÓÏ‡˙.וחרׁש האבן מֹוׁשב למּדת הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת .להֹוׁשיבּה ְֵַַָָָ¿«…ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(å)-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
øLà-ìk úà eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−¨£¤¬

:Eúéeö¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑צּוית אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ."ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(æ)úà|øLà úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò̈¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÈˆzLÈÂלח d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙ה ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Ó‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡�‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז ‡˙e„‰ÒÏ ‡�B¯‡ ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡�kLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹום ּכל חכמים ׁשאמרּו ו'.) (ׁשם ז"ל ְְֲִִֵֶֶָָָָּדבריהם

אֹומרֹו והּוא מכניס, והיה ּבמתּכנּתּה ְְְְְְְְִֵַַַָָָֻמתּקן

ּׁשּיׁשנֹו מה ּכל ּפרּוׁש ּתעׂשה אׁשר ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּקטרת

תעׂשּו לא ּבמתּכנּתּה ה' ּבית מעׂשה ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֻּבהכׁשר

ּכרת: חּיב מנה חצי המפּטם למדּת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

.eNÚ˙ ‡Ïאסּור להריח ׁשּלא אפּלּו ּפרּוׁש …«¬ְֲִִֵֶַָָֹ

לא ולזה להריח, ּדוקא בכרת אבל ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבלאו

ּבּפסּוק אּלא זה ּבפסּוק להריח ּתנאי ְְְִֶֶַַַַָָָָָרׁשם

ּכרת: ענׁש ּבֹו ְִִֵֶֶָֹׁשהזּכיר

·ÌL.ב) È˙‡¯˜ ׁשּיראּו¯‡‰ לֹומר ׁשּיכּון אּולי ¿≈»»ƒ¿≈ְְִֵֶֶַַַ

אבֹותיו, וׁשם ּבׁשמֹו הענין ּבצלאלרמז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

לאל, צל לאׁשרׁשעׂשה מקֹום ׁשעׂשה אּורי ּבן ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לֹו, מעוןאֹור חֹורין ּבני יׂשראל ׁשעׂשה חּור ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹּבן

ּבּפסּוק פנ"א) (שמו"ר ז"ל ּכאֹומרם ְְֵֶַָָָהעגל

העגל עון להם ׁשּנמחל לּכל עדּות העדּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמׁשּכן

ּובזה אבֹותיו. וׁשם ּבׁשמֹו הּדבר ּבֹו ׁשּנרׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

אֹומרֹו נכֹון על וא"ויבֹוא ּבתֹוספת ואמּלא ְְֲֵֶֶַַָָָָ

מלאי ּבֹו מֹוסיף אני עֹוד זֹו מּלבד ְְֲִִִַַַלֹומר

ואֹומרֹו חכמה,מהחכמה, אמר ולא ּבחכמה ְְְְְְְֵַַָָָָָָָֹ

נ"ה.) (ּברכֹות ז"ל ּדבריהם ּפי על ׁשּיכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָואּולי

ׁשאין לחּכימין חכמתא יהב ב') (ּדניאל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבּפסּוק

חכמה ּבֹו ׁשּיׁש למי אּלא חכמה נֹותן ְְְִֵֵֶֶָָָָָהקב"ה

אֹומרֹו והּוא ּבֹווכּו', ׁשּיׁש ּבחכמה וגֹו' ואמּלא ְְְְְְֲֵֵֶַָָָ

וגֹו': ּבתבּונה וכן יֹותר למּלאֹותֹו ְְְְְִִֵֵַָאֹוסיף
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(ç)-úàå äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk̈¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)Bpk-úàå øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå: §¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−§¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ׁשּנאמר לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר אפׁשר ׁשאי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
והארּגמן הּתכלת ּבגדי הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹאצלם:

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ד)ותֹולעת ּבגד(במדבר עליו "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו עליהם: "ונתנּו ארּגמן", ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת לט)ּבגד לׁשרת(לקמן ׂשרד ּבגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן, מהם ּבאחד מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא .ּבּקדׁש", ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ
„¯O‰ È„‚a∑אֹומר ואני ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון נקבים,ׁשהּוא נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים ׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבלע"ז .לצידי"ן ְַַ

(àé)ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ
:eNòé Eúéeö-øLà£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל החיים.הקטרת אור ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå:החיים אור ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)éúúaL-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤©§Ÿ©−
ék úòãì íëéúøãì íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²

:íëLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי ּפי על אף ּבעיניואּתה, יקל אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה אֹותּה מּפני הּׁשּבת את e¯ÓLz.לדחֹות È˙˙aL ˙‡ C‡∑ּבזריזּות ּוזריזין רדּופין ׁשּתהיּו ּפי על אף ְְְִִֵֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִִִִֶַַ
המׁשּכן מּמלאכת ׁשּבת למעט מעּוטין, ורּקין אּכין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת È�Èa.הּמלאכה, ‡Â‰ ˙B‡ Èk ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָƒƒ≈ƒ

ÌÎÈ�È·e∑למנּוחה מנּוחתי יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה ּבּה,∑Ú„Ï˙.אֹות האּמֹות ≈≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ»««ָָֻ
מקּדׁשכם ה' אני החיים.""ּכי אור ְְֲִִִֶַ

„ÈÎ˙‡ח ‡z¯�Ó ˙ÈÂ È‰B�Ó ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B�· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡¬»¿»¿«ƒ¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הרׁשּומיםL„wÏ.יא) הּמעׂשים ׁשּכל לפי ּפרּוׁש «…∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

זּולת להדיֹוט מעׂשיהם נאסר לא ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּפרׁשה

ּוקטרת הּמׁשחה ׁשמן ׁשהם אּלּו ּדברים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹב'

ּבהם לֹומר ּדקּדק לזה לֹומרהּסּמים לּקדׁש ְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

לּקדׁש מיחדים מעׂשיהם ׁשּתכּונת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻאֹותם

ּתכּונתֹו לצד הּדבר מּתּכנת על חלה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֹֻוהּקדּׁשה

ׁשּכל ׁשּבעֹולם הּמעׂשים ּבכל ּכן ּׁשאין מה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבד,

קדׁש: אינֹו קדׁש עליו קרא ֵֶֶֶָָָָֹֹֹׁשּלא

B‚Â'.יב) '‰ ¯Ó‡iÂׁשּנה לּמה לדעת צרי «…∆¿ִִַַָָָָָ

ּכאן ּבמכילּתאלֹומר וראיתי וּיאמר, ְְְִִִִֶַַָָָֹ

ידי על לא לאמר מׁשה אל ה' וּיאמר ְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשאמרּו

מה לדעת וצרי ׁשליח, ידי על ולא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָֹמלא

נכֹון היה ויֹותר ּכן ּבֹו לדרׁש זה ּפסּוק ְְְִִֵֵֶַָָָָָּנׁשּתּנה

ּבּתֹורה, ראׁשֹון האמּור ּבוידּבר הּדברים ְְְִִֵַַַַַָָָָלֹומר

וּיאמר ּכי ואמרּו מּקׁשיתנּו ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻואּולי

אמרּו ג') (יׁשעיה אֹומרֹו ּדר על מעלה ְְְְְֲִֶֶַַַָָלׁשֹון

ה' ׁשאמר הּמעלה היא ּומה טֹוב ּכי ֲִִִֶַַַַַָָצּדיק

הּטעם יתּבאר ּובסמּו אמצעי, ּבלא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאליו

אחר: ְֵֶַֹּבאפן

B‚Â'.יג) ¯ac ‰z‡Âאֹומרֹו לדעת צרי ¿«»«≈¿ְִַַָָ

מצֹות, ּבׁשאר לֹומר רגיל ּׁשאינֹו מה ְְְִִִֵֶַַַָָָואּתה

לֹומר ּכפל לּמה עֹוד וא"ו, ּתֹוספת ּדּברּגם ֵֶֶַַַַָָָָ

ּבתחּלת ׁשּפרׁשּתי והגם לאמר, יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאל

ּתסּפיק ולא ּדּבר לֹומר צרי ּכי ּתרּומה ְְְִִִֵַַַַָָָָֹּפרׁשת

לאמר ּתבת לֹומר הֹוסיף ּכאן לבד, ְִֵֵֵַַַָֹֹלאמר

צרי עֹוד ראׁשֹונה, לאמר מּלבד ב' ְִִִֵַַַָָֹּפעם

אֹומרֹו ואֹומרֹולדעת ,רּבים,א לׁשֹון ׁשּבתתי ְְְְְִַַַַַַָֹ

(ס"ט.) ּגדֹול ּכלל ּבפרק ּדרׁשּו ז"ל ְְְְֵֶֶַָָָורּבֹותינּו

יע"ש, הרּבה לׁשּבתֹות אחת ׁשמירה לּתן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבא

להביא ׁשּבתתי ּדרׁשּו (מכילּתא) אחר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹּובמקֹום

לפרׁש ונראה ׁשבּות, מּׁשּום ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶָָּדברים

את א ּתבת ּכּונת על נעמד וקדם ְֲֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּכתּוב

ּדר ונעלה ואּתהׁשּבתתי אֹומרֹו להׂשּכיל ׁשם ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ

`yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(ãé)äéììçî íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ
Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî́½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤

:äénò áøwî àåää©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑והתראה עדים יׁש התראה∑Î�Â¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה החיים.הּנֹוהג אור »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

ÔBÎÏיד ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאמרּו מה ּפי על ויתּבאר לאמר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹותֹוספת

את ׁשּמחּללים קכ"ט.) (ׁשּבת ז"ל ְְִֵֶֶַַַָרּבֹותינּו

ּפּקּוח ּולכל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לצרכי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וכּדֹומה, אתנפׁש א ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָ

לׁשמר ל ׁשאין מציאּות יׁש ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹׁשּבתתי

ּבאֹומרֹו ודקּדק ּכלׁשּבת, לכלל ׁשּבתתי את ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

יֹום ּבין ּבראׁשית ׁשּבת ּבין ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַָָָהּנקרא

האסּורֹות למלאכֹות מֹועדֹות ׁשאר ּבין ְְֲֲִִִֵַָָָהּכּפּורים

ׁשּבת אחר ׁשּבת אפּלּו לרּבֹות ּגם אםּבהם, ְֲִִֶַַַַַַָָָ

חּללּתי ּכבר אדם יאמר לא מסּכן הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָֹֹֻעדין

עד ּבהּתר הּוא הרי אּלא אחת ׁשּבת ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

אחד ענין לרמז נתּכּון עֹוד מהּסּכנה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיצא

(האחרֹונים) פ"ד:) (יֹומא ז"ל רּבֹותינּו ֱֲִֵֶֶַַָָׁשהעלּו

סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש לחֹולה אמדּוהּו ׁשאם ְְֲִֵֶֶֶַָָָוהּוא

ּבּה ׁשּיׁש ידּועה רפּואה לֹו לעׂשֹות ְְֲִֵֶֶַָָָָׁשּצרי

לחּלל ׁשּלא אֹומרים אין ימים ח' ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמלאכת

ּפי על אף מּיד יעׂשה אּלא אחד ׁשּבת ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו והּוא ע"כ, ׁשּבתֹות ב' אׁשּמחּללין ְְְְִֶַַַָ

ׁשּבתתי: ְֶַַֹאת

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚטעם לתת ׁשּבתתי את ƒ¿…¿¿ְֵֶַַַַָֹ

ׁשּבת ׁשּתחּלל ל אֹומר אני לּמה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלּמעּוט

זה אדרּבה חּלּול קרּוי זה אין החֹולה ְִֵֶֶֶַַַַָָעל

ּכדי אחד ׁשּבת עליו חּלל ׁשּבת ׁשמירת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָקרּוי

הּכתּוב וׁשעּור (שם) הרּבה, ׁשּבתֹות ְְְִִֵֶַַַָָֹׁשיׁשמר

הרּבה ׁשּבתֹות ׁשמרּו הּדר זה על הּוא זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּכפי

ּומציאּותעל ּבהם ׁשמירה מעּוט ׁשּתעׂשה ידי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אּתה ׁשּבזה החֹולה על ׁשּבת לחּלל הּוא ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדבר

ואין הרּבה, ׁשּבתֹות לׁשמר אחד ׁשּבת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמחּלל

ּבׁשביל חטא לאדם אֹומרים אין ּבזה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאֹומרים

ּומחּלל עברה ּבעֹובר ּדוקא ּכי ,חבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיזּכה

הדּביק ד'.) (ׁשּבת ׁשאמרּו ּכאֹותּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבת

זה על מיתה וחּיב ׁשּבת ׁשחּלל ּבּתּנּור ְִִֵֶֶַַַַַַָָָּפת

אמרה חֹולה אבל כּו' חטא לֹו אֹומרים ְְֲֲִֵֶָָָֹאין

יזּדּמן אם יׂשראל מל ּדוד אפּלּו חּלל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורה

אּלא זה אין מהּדבר והּנמנע יחּלל לידֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר

אמר וגמר ח"ו, האל ּבמצות אֹותמזלזל ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשֹומר אין אם ּכן ואם ּפרּוׁש ּוביניכם ּביני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶהוא

ואֹומרֹו ׁשּבת, ה'אין נתחּכם ּכאן לדעת ְְְִֵֵַַַַָָָ

מּקדּׁשת ּגדֹולה יׂשראל נפׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻלהֹודיע

הּוא ּפׁשּוט ודבר זה מּפני נדחה ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּבת

אֹומרֹו והּוא הּגדֹול, מּפני הּנדחה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשהּקטן

מקּדׁשכם ה' אני ּכי יֹודע אּתה ּבזה ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלדעת

:יתּבר ׁשמֹו ויתקּדׁש ְְְְְִִִַַַַַָיתּגּדל

È"L¯Âהּמׁשּכן מלאכת למעט א ּפרׁש ז"ל ¿«ƒְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

אּלאׁשּלא אמת ּודבריו ּבׁשּבת, ּתהיה ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמּנּו, חּוץ ולא ּבׁשּבת הּוא הּמעּוט ְְְִִֶֶַַַָָֹׁשּמׁשמעּות

מלאכת ׁשּיעׂשּו הּדעת על יעלה מּנין ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

ּכּונתנּו ואין למעט, ׁשהצר ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן

הּפרּוׁשים על ּולהּׂשיג להקׁשֹות זה ְְְְִִֵֵֶַַַַּבפרּוׁש

ּדברי ואּלּו ואּלּו המקּדׁשים רׁש"י ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֻּובפרט

ה' ּכּונת לדעת נׂשּכיל ּולדרּכנּו חּיים. ְְְֱִִִֵַַַַַַַָָֹאלהים

לצדּבאֹומרֹו היא ׁשהּכּונה וגֹו' ּדּבר ואּתה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּומעּוט ׁשּבת ּבׁשמירת אחד מעּוט ה' ְִִִִֶֶַַַָָָׁשרמז

אמר מׁשה ואל ּיּגיד מה מעׂשהּו נֹודע לא ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹזה

ּתֹורתנּו ּכי מפרׁש ּבכתב ולא ּתבּונתֹו ּפה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹּבעל

ספּורֹות ואֹותּיֹותיה מזּקקים ּדבריה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשּתתעּלה

ּכאׁשר ונפלאֹות הלכֹות מּגדת ואֹות אֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָוכל

ּפנים ּבׁשבעים רּבה ּבחכמה האדֹון ּבּה ְְְְִִִַַָָָָָָָָיסד

ּבכּמה נתיב וכל נתיבֹות ול"א אפנים ְְְְְְֳִִִַַָָָָָָוארּבעה

פי"ט) (במד"ר ז"ל מאמרם ּולמד וצא ְְְֲִִֵַַָָׁשבילין,

מּועט, ּבמקרא והּכל וגֹו' אלפים ׁשלׁשת ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹּבּפסּוק

ודקּדּוקים ּדרׁשֹות ׁשּיׁש לדעת ל ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

להּכירם נברא אדם ּכל חֹובת ׁשהם ְְִִֵֶַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּבהם ׁשאין ויׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהם

לפני לדּבר לּב יּקח ואל אדם, ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָחֹובת

מה להעלים לעבדיו ּכה יעׂשה לּמה םהאלהים ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבכתב ּדבר ּכל הֹודיע ולא חכמה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֻּתעלּמֹות

הםמפרׁש, ּכי עיני לנכח ּתׁשּובת הּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מּמאמר ּולמד וצא ספר, יכילם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדברים

אם אֹומרים ׁשהיּו פכ"ה) (אבדר"נ ְְִִֵֶַָקדמֹונינּו

לכּתב מסּפיק אינֹו כּו' ּגוילים הרקיעים ְְְְְִִִִִִִֵַָֹיהיּו

מהּים טּפה מּמּנּו חּסר ולא מרּבֹו ּׁשּלמד ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמה

יׁשר רמּוז והּכל עליו, אמר ּתלמידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָֹוכן

ּכתב אׁשר ּתבּונֹות ורב אדֹוננּו ּגדֹול ְְְֲֲִֵֶַַַָָָּבּמקרא

ּכח ּׁשאין מה הׁשמיע ּובֹו מּועט ְְִִִֵֶַַַָָֹמקרא

על אדם אלהים ּברא מּיֹום לכּתב ְְְֱִִִִִַַָָָֹֹֹּבּנבראים

למׁשה נמסר והּכל הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד ְְְִֶֶַַַַָָָֹהארץ

ּבׁשמירת מעּוט ּבּכתב ׁשאמר לצד ולזה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבסיני,

הּמעּוט ּכּונת למׁשה נאמר ּפה ּובעל ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָׁשּבת

למׁשה ה' צּוה לזה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶַָָָוהיא

הֹודיעֹו אׁשר הּדברים ּכּונת ליׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלֹומר

הּוא זה ּדבר ּכי יׂשראל עם לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלהׁשמיעם

אֹומרֹו והּוא לּכל, להׁשמיע ואּתהחֹובה ְְְְְִַַַַָָֹ

להם לדּבר אּתה ּתֹוסיף הּמכּתב מּלבד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּפרּוׁש

מה ׁשהּוא הּסתּום הּמאמר ּכּונת ּפה ְֲֶֶַַַַַַַָָָּבעל

הּׁשּבתֹות: ּבׁשמירת ְְִִִֶַַַַָּׁשּממעיט

B¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÊÂלאמר יׂשראל ּבני אל ּדּבר ¿∆¿ְְִֵֵֵֵֶַָֹ

מה הּמאמר ּכּונת להם ּדּבר ֲֵֵֶַַַַַַָָָּפרּוׁש

אמר ּכבר עצמֹו הּמאמר ּכי ּבֹו ל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּׁשּפרׁשּתי

הּנאמר הּפרּוׁש אמירת על אּלא ּבא ולא ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלאמר

ׁשהם מהּדברים זה הּוא ּכי ּכּנזּכר ּפה ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו

לנּו יׁש זה ּדר ּפי ועל לׁשמע, האדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹחֹובת

אׁשר הּתֹורה ּבכל חּיים ּבאֹורחֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַָָלהתהּל

הּכתּוב לֹומריאמר וחזר ּבנילאמר אל ּדּבר ְְֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

לּדברים ואחת ׁשּבכתב לּדברים אחת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל

אֹותם יעׂשה אׁשר להלכֹות הּצריכין ּפה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּבעל

ואּלּו אּלּו אחר ּבאפן ׁשּפרׁשנּו והגם ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאדם

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

„BÚB¯ÓB‡ L¯ÙÏ ‰‡¯�ּדר על וגֹו' ואּתה ƒ¿∆¿»≈¿ְְֶֶַַָ

ּבּפסּוק (י':) ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְֶֶֶַַַַָָָמה

למׁשה הקב"ה ׁשאמר וגֹו' ה' אני ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָלדעת

מּכאן כּו' ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָמּתנה

והּטעם להֹודיעֹו, צרי לחברֹו מּתנה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּנֹותן

מּקרּון והקׁשּו וחּנּות טֹובה לֹו להחזיק ְְְְְֲִִִִֵֵַָּכדי

לאגלּויי עבידא מׁשה ׁשל ּכי ואמרּו מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָּפני

אֹומרֹו והּוא ע"כ, לאכּו' ּפרּוׁש ּדּבר ואּתה ְְְֵֵַַָֹ

קרנֹות מּתנת ל ּכׁשּיתּגּלה מעצמ ׁשעּור ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּתּקח

ּבמּתנת הּדברים ּכן ּתאמר הֹודעּתי ולא ְְְְְִִֵַַַַַָֹֹהֹוד

כן לא ּתגּלה ולא ליׂשראל נֹותן ׁשאני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּבת

,מּמ הּמׁשּפט ּתּקח ולא וגֹו' ּדּבר אּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּוא

יׂשראל אבל לדעת עתיד ׁשאּתה הּוא ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּטעם

ואֹומרֹו להם, ׁשּיׁש ׁשּידעּו לאגלּויי עבידא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹלא

ׁשּבת ּגם והלא ּתאמר ואל ּפרּוׁש הוא ְֲִֵַַַַַָֹֹאֹות

ּבֹו להם ׁשּיׁש מעצמן וידעּו לאגלּויי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבידא

יחלה לבל לּגּוף התּכֹוננּות ּגם וענג ְְְְְֱִֶֶֶַַַָֹמנּוחה

לזה הּטֹובֹות, ּפרטי וכּמה הּטרדה ְְְִִִֵֶַַַָָָָמיגיעֹות

והענגאמר הּמנּוחה ּכל ּפרּוׁש הוא אֹות ּכי ְְִִֵֶַַָָָָֹ

אֹות אּלא אינֹו הּׁשּבת ּביֹום ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנרּגׁש

הּגנּוזה לּטֹובה סימן ּפרּוׁש וגֹו' ּביני ְְִִִֵֵַַָָָהוא

מׁשלל והּוא ׁשּבת ׁשּכּלֹו עֹולם ּבחינת ְְְְִִֶַַָָָֻֻוהיא

נׁשמה והיא ׁשּבת מצות ידי על זּולת ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָההּׂשגה

עּתיק, סֹוד הּוא ּכי והבן מּמּנּו הּבאה ְְִִִֵֵֶַַָָָָיתרה

לזה לאגלּויי עבידא לא ּכן וגֹו'ואם ּדּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּמּתנה מעלת להֹודיע צרי ּכי וגֹו' ְְֲִִִַַַַַַַָָָָלדעת

הּוא ּברּו לּנֹותן ּולבר טֹובה עליה ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָלאחזּוקי

האׁשר להּׂשיג הּׁשּבת ּבקדּׁשת מקּדׁשכם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻאׁשר

והּמפלא: ְְְַַָָֻֻהּמפלג

‰aM˙.יד) ˙‡ Ìz¯ÓLeלּמה לדעת צרי ¿«¿∆∆««»ִַַָָָָ

טעם ולתת ׁשּבת ׁשמירת על לצּוֹות ְְְִֵַַַַַַַָָָחזר

להּתיר ׁשּקדם לפי ּכי ונראה קדׁש, ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹחדׁש

ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו לחֹולה ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָחּלּול

לגּבי ּכי הּטֹועה ׁשּיטעה וחׁש זהזה חֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

לפרטי אפּלּו לחּללֹו ויׁש חֹול ׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

לֹומר ּתלמּוד נפׁש ּפּקּוח ּבהם ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָהרפּואה

ּפרּוׁש הוא קדׁש ּכי הּׁשּבת את ְְִִֵֶֶֶַַַָֹּוׁשמרּתם

ׁשאין הּפרטים ׁשאר לכל עֹומדת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשתּה

מה ּפי על יתּבאר עֹוד נפׁש. ּפּקּוח ְִִִֵֶֶֶַַַָָּבהם

לב' אמדּוהּו ס"ד.) (מנחֹות ז"ל ְְְֲֶָָָּׁשאמרּו



לט `yz zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h oey`x meil inei xeriy

(ãé)äéììçî íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®§©«£¤̧¨Æ
Lôpä äúøëðå äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî́½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈§¦§§¨²©¤¬¤

:äénò áøwî àåää©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑והתראה עדים יׁש התראה∑Î�Â¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה החיים.הּנֹוהג אור »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

ÔBÎÏיד ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּׁשאמרּו מה ּפי על ויתּבאר לאמר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹותֹוספת

את ׁשּמחּללים קכ"ט.) (ׁשּבת ז"ל ְְִֵֶֶַַַָרּבֹותינּו

ּפּקּוח ּולכל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לצרכי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא וכּדֹומה, אתנפׁש א ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָ

לׁשמר ל ׁשאין מציאּות יׁש ּפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֹׁשּבתתי

ּבאֹומרֹו ודקּדק ּכלׁשּבת, לכלל ׁשּבתתי את ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

יֹום ּבין ּבראׁשית ׁשּבת ּבין ׁשּבת ְְִִֵֵֵַַַָָָהּנקרא

האסּורֹות למלאכֹות מֹועדֹות ׁשאר ּבין ְְֲֲִִִֵַָָָהּכּפּורים

ׁשּבת אחר ׁשּבת אפּלּו לרּבֹות ּגם אםּבהם, ְֲִִֶַַַַַַָָָ

חּללּתי ּכבר אדם יאמר לא מסּכן הּוא ְְְֲִִִַַַָָָָֹֹֻעדין

עד ּבהּתר הּוא הרי אּלא אחת ׁשּבת ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

אחד ענין לרמז נתּכּון עֹוד מהּסּכנה. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיצא

(האחרֹונים) פ"ד:) (יֹומא ז"ל רּבֹותינּו ֱֲִֵֶֶַַָָׁשהעלּו

סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש לחֹולה אמדּוהּו ׁשאם ְְֲִֵֶֶֶַָָָוהּוא

ּבּה ׁשּיׁש ידּועה רפּואה לֹו לעׂשֹות ְְֲִֵֶֶַָָָָׁשּצרי

לחּלל ׁשּלא אֹומרים אין ימים ח' ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמלאכת

ּפי על אף מּיד יעׂשה אּלא אחד ׁשּבת ֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

אֹומרֹו והּוא ע"כ, ׁשּבתֹות ב' אׁשּמחּללין ְְְְִֶַַַָ

ׁשּבתתי: ְֶַַֹאת

B¯ÓB‡a ÊÓ¯È „BÚטעם לתת ׁשּבתתי את ƒ¿…¿¿ְֵֶַַַַָֹ

ׁשּבת ׁשּתחּלל ל אֹומר אני לּמה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלּמעּוט

זה אדרּבה חּלּול קרּוי זה אין החֹולה ְִֵֶֶֶַַַַָָעל

ּכדי אחד ׁשּבת עליו חּלל ׁשּבת ׁשמירת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָקרּוי

הּכתּוב וׁשעּור (שם) הרּבה, ׁשּבתֹות ְְְִִֵֶַַַָָֹׁשיׁשמר

הרּבה ׁשּבתֹות ׁשמרּו הּדר זה על הּוא זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּכפי

ּומציאּותעל ּבהם ׁשמירה מעּוט ׁשּתעׂשה ידי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ

אּתה ׁשּבזה החֹולה על ׁשּבת לחּלל הּוא ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדבר

ואין הרּבה, ׁשּבתֹות לׁשמר אחד ׁשּבת ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמחּלל

ּבׁשביל חטא לאדם אֹומרים אין ּבזה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאֹומרים

ּומחּלל עברה ּבעֹובר ּדוקא ּכי ,חבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיזּכה

הדּביק ד'.) (ׁשּבת ׁשאמרּו ּכאֹותּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבת

זה על מיתה וחּיב ׁשּבת ׁשחּלל ּבּתּנּור ְִִֵֶֶַַַַַַָָָּפת

אמרה חֹולה אבל כּו' חטא לֹו אֹומרים ְְֲֲִֵֶָָָֹאין

יזּדּמן אם יׂשראל מל ּדוד אפּלּו חּלל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורה

אּלא זה אין מהּדבר והּנמנע יחּלל לידֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר

אמר וגמר ח"ו, האל ּבמצות אֹותמזלזל ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

ׁשֹומר אין אם ּכן ואם ּפרּוׁש ּוביניכם ּביני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶהוא

ואֹומרֹו ׁשּבת, ה'אין נתחּכם ּכאן לדעת ְְְִֵֵַַַַָָָ

מּקדּׁשת ּגדֹולה יׂשראל נפׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻלהֹודיע

הּוא ּפׁשּוט ודבר זה מּפני נדחה ׁשּזה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּבת

אֹומרֹו והּוא הּגדֹול, מּפני הּנדחה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשהּקטן

מקּדׁשכם ה' אני ּכי יֹודע אּתה ּבזה ּפרּוׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלדעת

:יתּבר ׁשמֹו ויתקּדׁש ְְְְְִִִַַַַַָיתּגּדל

È"L¯Âהּמׁשּכן מלאכת למעט א ּפרׁש ז"ל ¿«ƒְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

אּלאׁשּלא אמת ּודבריו ּבׁשּבת, ּתהיה ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמּנּו, חּוץ ולא ּבׁשּבת הּוא הּמעּוט ְְְִִֶֶַַַָָֹׁשּמׁשמעּות

מלאכת ׁשּיעׂשּו הּדעת על יעלה מּנין ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

ּכּונתנּו ואין למעט, ׁשהצר ּבׁשּבת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן

הּפרּוׁשים על ּולהּׂשיג להקׁשֹות זה ְְְְִִֵֵֶַַַַּבפרּוׁש

ּדברי ואּלּו ואּלּו המקּדׁשים רׁש"י ּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֻּובפרט

ה' ּכּונת לדעת נׂשּכיל ּולדרּכנּו חּיים. ְְְֱִִִֵַַַַַַַָָֹאלהים

לצדּבאֹומרֹו היא ׁשהּכּונה וגֹו' ּדּבר ואּתה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

ּומעּוט ׁשּבת ּבׁשמירת אחד מעּוט ה' ְִִִִֶֶַַַָָָׁשרמז

אמר מׁשה ואל ּיּגיד מה מעׂשהּו נֹודע לא ְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹזה

ּתֹורתנּו ּכי מפרׁש ּבכתב ולא ּתבּונתֹו ּפה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹּבעל

ספּורֹות ואֹותּיֹותיה מזּקקים ּדבריה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשּתתעּלה

ּכאׁשר ונפלאֹות הלכֹות מּגדת ואֹות אֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָוכל

ּפנים ּבׁשבעים רּבה ּבחכמה האדֹון ּבּה ְְְְִִִַַָָָָָָָָיסד

ּבכּמה נתיב וכל נתיבֹות ול"א אפנים ְְְְְְֳִִִַַָָָָָָוארּבעה

פי"ט) (במד"ר ז"ל מאמרם ּולמד וצא ְְְֲִִֵַַָָׁשבילין,

מּועט, ּבמקרא והּכל וגֹו' אלפים ׁשלׁשת ְְְְְֲִִֶַַָָָָֹּבּפסּוק

ודקּדּוקים ּדרׁשֹות ׁשּיׁש לדעת ל ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאּלא

להּכירם נברא אדם ּכל חֹובת ׁשהם ְְִִֵֶַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּבהם ׁשאין ויׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיׁש ּדברים ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהם

לפני לדּבר לּב יּקח ואל אדם, ּכל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָחֹובת

מה להעלים לעבדיו ּכה יעׂשה לּמה םהאלהים ְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבכתב ּדבר ּכל הֹודיע ולא חכמה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֻּתעלּמֹות

הםמפרׁש, ּכי עיני לנכח ּתׁשּובת הּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מּמאמר ּולמד וצא ספר, יכילם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּדברים

אם אֹומרים ׁשהיּו פכ"ה) (אבדר"נ ְְִִֵֶַָקדמֹונינּו

לכּתב מסּפיק אינֹו כּו' ּגוילים הרקיעים ְְְְְִִִִִִִֵַָֹיהיּו

מהּים טּפה מּמּנּו חּסר ולא מרּבֹו ּׁשּלמד ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמה

יׁשר רמּוז והּכל עליו, אמר ּתלמידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָֹוכן

ּכתב אׁשר ּתבּונֹות ורב אדֹוננּו ּגדֹול ְְְֲֲִֵֶַַַָָָּבּמקרא

ּכח ּׁשאין מה הׁשמיע ּובֹו מּועט ְְִִִֵֶַַַָָֹמקרא

על אדם אלהים ּברא מּיֹום לכּתב ְְְֱִִִִִַַָָָֹֹֹּבּנבראים

למׁשה נמסר והּכל הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד ְְְִֶֶַַַַָָָֹהארץ

ּבׁשמירת מעּוט ּבּכתב ׁשאמר לצד ולזה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבסיני,

הּמעּוט ּכּונת למׁשה נאמר ּפה ּובעל ְְֱִֶֶֶַַַַַַָָׁשּבת

למׁשה ה' צּוה לזה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִֶֶֶֶַָָָוהיא

הֹודיעֹו אׁשר הּדברים ּכּונת ליׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלֹומר

הּוא זה ּדבר ּכי יׂשראל עם לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלהׁשמיעם

אֹומרֹו והּוא לּכל, להׁשמיע ואּתהחֹובה ְְְְְִַַַַָָֹ

להם לדּבר אּתה ּתֹוסיף הּמכּתב מּלבד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּפרּוׁש

מה ׁשהּוא הּסתּום הּמאמר ּכּונת ּפה ְֲֶֶַַַַַַַָָָּבעל

הּׁשּבתֹות: ּבׁשמירת ְְִִִֶַַַַָּׁשּממעיט

B¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÊÂלאמר יׂשראל ּבני אל ּדּבר ¿∆¿ְְִֵֵֵֵֶַָֹ

מה הּמאמר ּכּונת להם ּדּבר ֲֵֵֶַַַַַַָָָּפרּוׁש

אמר ּכבר עצמֹו הּמאמר ּכי ּבֹו ל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּׁשּפרׁשּתי

הּנאמר הּפרּוׁש אמירת על אּלא ּבא ולא ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלאמר

ׁשהם מהּדברים זה הּוא ּכי ּכּנזּכר ּפה ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו

לנּו יׁש זה ּדר ּפי ועל לׁשמע, האדם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹחֹובת

אׁשר הּתֹורה ּבכל חּיים ּבאֹורחֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַָָלהתהּל

הּכתּוב לֹומריאמר וחזר ּבנילאמר אל ּדּבר ְְֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

לּדברים ואחת ׁשּבכתב לּדברים אחת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָיׂשראל

אֹותם יעׂשה אׁשר להלכֹות הּצריכין ּפה ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּבעל

ואּלּו אּלּו אחר ּבאפן ׁשּפרׁשנּו והגם ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהאדם

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

„BÚB¯ÓB‡ L¯ÙÏ ‰‡¯�ּדר על וגֹו' ואּתה ƒ¿∆¿»≈¿ְְֶֶַַָ

ּבּפסּוק (י':) ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו ְְֶֶֶַַַַָָָמה

למׁשה הקב"ה ׁשאמר וגֹו' ה' אני ּכי ְְֲִִֶֶַַַָָלדעת

מּכאן כּו' ּגנזי ּבבית לי יׁש טֹובה ְְִִֵֵַַָָָָָמּתנה

והּטעם להֹודיעֹו, צרי לחברֹו מּתנה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהּנֹותן

מּקרּון והקׁשּו וחּנּות טֹובה לֹו להחזיק ְְְְְֲִִִִֵֵַָּכדי

לאגלּויי עבידא מׁשה ׁשל ּכי ואמרּו מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָּפני

אֹומרֹו והּוא ע"כ, לאכּו' ּפרּוׁש ּדּבר ואּתה ְְְֵֵַַָֹ

קרנֹות מּתנת ל ּכׁשּיתּגּלה מעצמ ׁשעּור ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּתּקח

ּבמּתנת הּדברים ּכן ּתאמר הֹודעּתי ולא ְְְְְִִֵַַַַַָֹֹהֹוד

כן לא ּתגּלה ולא ליׂשראל נֹותן ׁשאני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּבת

,מּמ הּמׁשּפט ּתּקח ולא וגֹו' ּדּבר אּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּוא

יׂשראל אבל לדעת עתיד ׁשאּתה הּוא ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּטעם

ואֹומרֹו להם, ׁשּיׁש ׁשּידעּו לאגלּויי עבידא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹלא

ׁשּבת ּגם והלא ּתאמר ואל ּפרּוׁש הוא ְֲִֵַַַַַָֹֹאֹות

ּבֹו להם ׁשּיׁש מעצמן וידעּו לאגלּויי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָעבידא

יחלה לבל לּגּוף התּכֹוננּות ּגם וענג ְְְְְֱִֶֶֶַַַָֹמנּוחה

לזה הּטֹובֹות, ּפרטי וכּמה הּטרדה ְְְִִִֵֶַַַָָָָמיגיעֹות

והענגאמר הּמנּוחה ּכל ּפרּוׁש הוא אֹות ּכי ְְִִֵֶַַָָָָֹ

אֹות אּלא אינֹו הּׁשּבת ּביֹום ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּנרּגׁש

הּגנּוזה לּטֹובה סימן ּפרּוׁש וגֹו' ּביני ְְִִִֵֵַַָָָהוא

מׁשלל והּוא ׁשּבת ׁשּכּלֹו עֹולם ּבחינת ְְְְִִֶַַָָָֻֻוהיא

נׁשמה והיא ׁשּבת מצות ידי על זּולת ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָההּׂשגה

עּתיק, סֹוד הּוא ּכי והבן מּמּנּו הּבאה ְְִִִֵֵֶַַָָָָיתרה

לזה לאגלּויי עבידא לא ּכן וגֹו'ואם ּדּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹ

הּמּתנה מעלת להֹודיע צרי ּכי וגֹו' ְְֲִִִַַַַַַַָָָָלדעת

הּוא ּברּו לּנֹותן ּולבר טֹובה עליה ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָלאחזּוקי

האׁשר להּׂשיג הּׁשּבת ּבקדּׁשת מקּדׁשכם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻאׁשר

והּמפלא: ְְְַַָָֻֻהּמפלג

‰aM˙.יד) ˙‡ Ìz¯ÓLeלּמה לדעת צרי ¿«¿∆∆««»ִַַָָָָ

טעם ולתת ׁשּבת ׁשמירת על לצּוֹות ְְְִֵַַַַַַַָָָחזר

להּתיר ׁשּקדם לפי ּכי ונראה קדׁש, ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹחדׁש

ׁשּלפני ּבּפסּוק ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו לחֹולה ׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָחּלּול

לגּבי ּכי הּטֹועה ׁשּיטעה וחׁש זהזה חֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

לפרטי אפּלּו לחּללֹו ויׁש חֹול ׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

לֹומר ּתלמּוד נפׁש ּפּקּוח ּבהם ׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָהרפּואה

ּפרּוׁש הוא קדׁש ּכי הּׁשּבת את ְְִִֵֶֶֶַַַָֹּוׁשמרּתם

ׁשאין הּפרטים ׁשאר לכל עֹומדת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבקדּׁשתּה

מה ּפי על יתּבאר עֹוד נפׁש. ּפּקּוח ְִִִֵֶֶֶַַַָָּבהם

לב' אמדּוהּו ס"ד.) (מנחֹות ז"ל ְְְֲֶָָָּׁשאמרּו
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ב' ּבֹו יׁש אחד עקצים ב' והיּו וכּו' ְְְֳִֵֶָָָָּגרֹוגרֹות

עקץ אּלא יכרתּו לא ג' ּבֹו יׁש ואחד ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹּגרֹוגרֹות

ּבבחינת והּנה ע"כ, ג' ּבֹו ׁשּיׁש ולא ב' ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַֹׁשּיׁש

אם ּבין הּוא אחד האדם יעׂשה אׁשר ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשה

מעׂשה ּבער אבל ג' ּבעל אֹו ב' ּבעל ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹיכרת

לכריתת ב' ּכריתת היֹות יׁשּתּנה ּבׁשּבת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָהּנעׂשה

אֹומרֹו והּוא ּפרּוׁשג', הּׁשּבת את ּוׁשמרּתם ְְְְֵֶֶַַַָ

צר ׁשאין מלאכה ּדבר ּבּה נעׂשה יהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

חֹולה לאֹותֹו הּדברּבֹו ּתלה היא קדׁש ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ

ג' ּבֹו ׁשּיׁש עקץ ּכׁשּיכרתּו ּכן ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹּבׁשּבת

מחּללת ׁשּבת נמצאת לב' אּלא צרי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻואינֹו

ּבער ּגם ּכי קדּׁשתּה חּלּול הּוא וזה הּג' ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻּבער

ׁשּבת עֹומדת סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש זה ֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹולה

ְִָָֻּבקדּׁשתּה:

.˙ÓeÈ ˙BÓ ‰ÈÏÏÁÓלׁשֹוןאמר מחלליה ¿«¬∆»»ְְֲֶַַָָ

יחיד, ּבלׁשֹון אמר וגמר ְְִִִֶַַָָֹרּבים

ּבאפן מחּלל יׁש ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיתּבאר

ּתאנים ב' ׁשל עקת לכרֹות ׁשהּתר ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֻהּנזּכר

צר ללא ׁשּכרת ויׁש ג', ּבעל וכרת ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹֹלחֹולה

מיתה חּיב אינֹו אבל מחּללים נקראים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשניהם

מסּכן לרפּואת הּכֹורת אבל מהם אחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאּלא

והֹואיל ׁשלׁש ׁשל ׁשנים ׁשל ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּכרת

מות, ּבן אינֹו נעׂשית ּברׁשּות הּמלאכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָועּקר

ירצה הּכתּוב ּפׁשט עֹוׂשהּולפי ּבין מחלליה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

לבין ּבינֹו עֹוׂשה ּבין התראה ואחר עדים ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבפני

עדים ּבפני העֹוׂשה ׁשהּוא מהם א' ְְִִֵֵֵֶֶֶַָעצמֹו

אּלא יּומת לא הּב' אבל ׁשּימּות הּוא ְְֲֶֶַַָָָָֹוהּותרה

עליֹון: אל ּבמׁשּפט וגֹו' ְְְְְְְִִֵֶַָונכרתה

„BÚ(:ק"ו (ׁשּבת ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַַָירצה

ויׁשב מּלאהּו ולא הּפתח על האחד ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹיׁשב

אֹומרֹו והּוא חּיב, הּׁשני ּומּלאהּו מחלליההּב' ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

אּלא נעׂשית זֹו מלאכה היתה ׁשּלא לצד ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרּוׁש

לא הראׁשֹון זּולת ׁשהרי אּלּו ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבאמצעּות

אֹומרֹו והּוא חּללּוה, ב' ונמצאּו נּצֹוד ְְְְְְִִִָָָהיה

ׁשחּיב. הּוא לבד מהם א' יּומת מֹות ְְֲֵֶֶֶַַַָָָמחלליה

(ּביצה ז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר ְְִִֵֵֶַַָָָעֹוד

האּור את מביא מהם אחד לׁשֹונם וזה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָל"ד.)

את ׁשֹופת ואחד העצים את מביא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָואחד

ּבּגמרא ּמּסיק הּמים את מביא ואחד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקדרה

וכּלן חּיב הּוא לבּסֹוף היה האּור מביא ְְִִֵֶַַָָָָָֻׁשאם

אֹומרֹו והּוא הּואּפטּורים, מהם אחד מחלליה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּפטּורים: וכּלן מיתה ְְִִֶַָָָֻׁשחּיב

.˙ÓeÈ ˙BÓמׁשּפטים ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ּכבר »ְְְְִִִֵַַָָָָ

האיׁש זה ּכי הּכפל, טעם י"ב) ִִֶֶֶַַַָ(כ"א

הּתחּתֹונים ה' ּומרׁשה לּׁשמים הּוא מות ְְִִֶֶֶַַַַַָָּבן

אחר מות ּבן ולׁשלל זה, מות ּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלהמית

לּׁשמים, אּלא לּברּיֹות מסּור ּדינֹו יהיה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

ּבסמּו ּׁשהזּכיר מה ּבּהוהּוא העֹוׂשה ּכל ְְְִִֶֶַָָָָ

וגֹו': ונכרתה ְְְְְִָָָמלאכה

.‰NÚ‰ Ïk Èkלׁשֹון ל ׁשּזכרּתי טעם ּפרּוׁש ƒ»»…∆ְְְִֵֶַַַָ

החֹוׁשב יחׁשב לא ּבמחלליה ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹיחיד

לֹו אין וגֹו' ּבעדים ׁשאינֹו האחר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהמחּלל

לאו על ּכעֹובר הּוא אּלא עּקר ּכל מיתה ְִִֵֶֶַָָָָָֹענׁש

ּכל אּלא הּוא כן לא ׁשּבת קדּׁשת ׁשל ְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻועׂשה

ּבלא ואפּלּו הּנפׁש ונכרתה מלאכה בּה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהעׂשה

הּכתּוב ּׁשּמעט מה ּומעּתה והתראה, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעדים

עׂשֹות לענין אּלא אינֹו יחיד לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶַָָּבאֹומרֹו

ּׁשּפרׁשּתי מה ּולפי מּטה, ׁשל ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשּפט

ּבאֹומרֹוּבּפסּוק הּכתּוב ּׁשּמעט מה ּכי מחלליה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּיׁש עקץ ׁשּכרת מי הּוא יחיד ג'לׁשֹון ּבֹו ְִִֵֶֶֶַָָֹ

היה ׁשאפּלּו ב' אּלא צרי ׁשאינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָלחֹולה

לֹומר הצר ּפטּור, ועדים ּכלּבהתראה ּכי ְְְְִִֵַַַָָָָֻ

הּמעּוט ּבמׁשמעּות ּתחׁשב ׁשּלא וגֹו' ְְְְִֶֶַַַָָֹֹֹהעׂשה

ּכנזּכר עדים ּבלא ּבמזיד העֹוׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבא

לֹומר ּתלמּוד ענׁש ּבֹו וגֹו':ואין ּכי ְְְִֵֶַַֹ

B‚Â'.טו) ÌÈÓÈ ˙LLהצר לּמה לדעת צרי ≈∆»ƒ¿ְִַַַָָָָֻ

אמר לּמה עֹוד לזה, עֹוד יעׂשהלצּוֹות ְֵֶֶַַָָָָָ

ּפעמים ּבֹו ׁשּדּבר ּכסדר ּתעׂשה אמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹולא

ּבׁשם להזּכירֹו ּכאן ׁשּנה לּמה עֹוד יֹוםרּבֹות, ְְְִִֵַַָָָָ

ׁשּבת, ּבׁשם אּלא הזּכירֹו לא עּתה ועד ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשביעי

הּׁשם ּבׁשּנּוי להזּכירֹו אמר ׁשּגמר רֹואני ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹועֹוד

היה לא ּגם הּׁשּבת, ּביֹום מלאכה העׂשה ְְֶַַַָָָָָָָֹֹּכל

ואּולי ּבֹו, העֹוׂשה ּכל ּכי אּלא לֹומר ְִִֶֶַַָָָָצרי

ׁשּבת ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּכאן הּכתּוב ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשרמז

ּבּמדּבר אֹו ּבּדר מהּל היה רּבנן ּתנּו ס"ט ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדף

ימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּבת אימתי יֹודע ְִִֵֵֵֶַַַָָָָואינֹו

ׁשּבכל ּבּׁש"ס והעמידּוה אחד, יֹום ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמר

ּבׁשּבת, ואפּלּו יֹום אֹותֹו ּפרנסת עֹוׂשה ְְֲִֶַַַַָָיֹום

ּבקּדּוׁשא ותרצּו ּמנּכר ּבּמה ּכן אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָוהקׁשּו

ּביֹום יהּל ׁשּלא הּתֹוספֹות וכתבּו ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹואבּדלתא,

ּבהליכה מנּכר ּבּׂש"ס אמר ׁשּלא וטעם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבת,

ׁשאפּלּו נמי אי ּבׁשּבת הּכר זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמּׁשּום

הראׁשֹון לּדר והּנה ,הֹול ׁשּמׁשּמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָּביֹום

הּדר זה על הּכתּוב וגֹו'יתּבאר ימים ׁשׁשת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבים אֹו ּבמדּבר ׁשהיה ּבמי מדּבר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָהּכתּוב

ואמר מּימים יֹום מה יֹודע ימיםואינֹו ׁשׁשת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מלאכה הּתר ּבהם יעׂשה ּפרּוׁש וגֹו' ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעׂשה

יֹום, אֹותֹו ּפרנסת ׁשהּוא הּמכרח ּדבר ְְֲֶַַַַָָָָֻלעׂשֹות

אּלא ּתעׂשה אמר לא יכֹולולזה ּפרּוׁש יעׂשה ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נפׁש, לחּיֹות לעׂשֹות ּפרּוׁשהּוא הּׁשביעי ּובּיֹום ְְֲִִֵֶֶַַַַ

האמתלחׁשּבֹונֹו, ּכפי אינֹו ּפרּוׁש ׁשּבתֹון ׁשּבת ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

ּבמצות ּכאמּור ׁשּבתֹון לענין אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָׁשּבת

ׁשּבתֹון ׁשּבת ד') כ"ה (וּיקרא ּדכתיב ְְְִִִִַַַַַָָָהּׁשמיטה

ּגם ּבארץ מלאכה יעׂשה ׁשּלא לארץ ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹיהיה

ׁשביתה ּבֹו יעׂשה לחׁשּבֹונֹו הּׁשביעי ְְְְֲִִִֶֶַַַָּבּיֹום

ואֹומרֹו הליכה, ּבֹו ּתהיה לה'ׁשּלא קדׁש ְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

הּוא ּכאּלּו והבּדלה ּבקּדּוׁש לקּדׁשֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָׁשּצרי

ּבין הפרׁש ׁשאין ׁשּפרׁשּו ולּדר ׁשּבת, ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָיֹום

לענין אּלא ימים ׁשׁשת לׁשאר הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָיֹום

הּדר זה על יתּבאר והבּדלה ׁשּבתקּדּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגֹו', לקּדׁשֹו ּפרּוׁש לה' קדׁש לענין ְְְְְִֵֶַַַַָֹׁשּבתֹון

מֹותואֹומרֹו הּׁשּבת ּביֹום מלאכה העׂשה ּכל ְְְְֶַַָָָָָֹ

יֹום לׁשלל הּׁשּבת ּביֹום לֹומר ּדקּדק ְְְִִֵַַַָָֹיּומת

ׁשביעי ׁשהּוא הּכתּוב מדּבר ׁשּבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָהּׁשביעי

ּׁשּצרי מה על עבר ׁשאם זכרֹונֹו יֹום ְְְִִִֶֶֶַַַָָלחׁשּבֹון

מלאכה ּבֹו ׁשּיעׂשה הגם חּיב, אינֹו ּבֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָלהּזהר

ׁשּמקּדׁשֹו הגם ּפטּור זה הרי צריכה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינּה

ׁשּבת: יֹום ְְֶַַָּבחזקת

B‚Â'.טז) Ï‡¯NÈ È�· e¯ÓLÂלדעת צרי ¿»¿¿≈ƒ¿»≈¿ִַַָָ

עֹוד אחרת, ׁשמירה עֹוד הֹוסיף ְִִֶֶַָָָלּמה

אֹומרֹו ּכּונת לדעת הּׁשּבת,צרי את לעׂשֹות ְֲִֶַַַַַַַָָָָ

ּבא ּכי ואּולי ּׁשּדרׁשּו, מה ּדרׁשּו ז"ל ְְְְִֵֶַַַָָָורּבֹותינּו

טעּות מכׁשֹול לידי יבֹואּו לבל ׁשּיׁשמרּו ְְְְְִִִֵֶַַָָלצּוֹות

לעׂשֹות ּכדי לאמּתֹו,הּיֹום הּׁשּבת יֹום את ְֲֲִֵֶַַַַַָ
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אֹומרֹו הּׁשּבתוהּוא את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

לידיּכדי יבֹוא ׁשּלא הּידּוע הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבסמּו ּכּנזּכר ׁשביעי יֹום ׁשּיקּדׁש והגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָטעּות,

לפי ירמז אֹו האמת. ּכפי הּׁשּבת יֹום אינֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹזה

למי ה' ׁשּיצו זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמה

ּומׁשּמר ימים ו' ׁשּימנה הּיֹום ידיעת לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאבדה

ואמר טעם לתת ּבא לזה בניהּז', וׁשמרּו ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

למנינֹו, ׁשּמקּדׁש יֹום ׁשהּוא הּׁשּבת את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

הּוא ּכדיוהּטעם האמּתי הּׁשּבת את לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ

וטעם המקּדׁש, יֹום מצות מּזכרֹונֹו יפקע ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻׁשּלא

ּבׁשם ז' יֹום עליׁשהזּכיר חׁש לא ׁשּבת ְְִִֵֶֶַָָָֹ

הּׁשּבת את לעׂשֹות אמר ּׁשּגמר מּמה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹלטעֹות

הּוא ראׁשֹון ׁשּבת ּכי ּבאצּבע מראה זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהרי

לחׁשּבֹונֹו: עֹוׂשה אׁשר ְְֲֶֶֶַָׁשּבת

„BÚ(י"א ל"ז (ּבראׁשית אֹומרֹו ּדר על ְְְִִֵֶֶֶַירצה

ממּתין ּפרּוׁש הּדבר את ׁשמר ְְִִֵֶַַַָָָָואביו

ׁשּלא לצּוֹות ּבזה והּכּונה יבֹוא, מתי ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומצּפה

מלאכת מניעת לצד טרח ּכדבר הּׁשּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹיהיה

ּבֹו לׂשמח צריכין אּלא החפץ, ּומצא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהרצֹון

יהיה ותמיד ּבּדבר וחפץ הרצֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבׁשלמּות

ואֹומרֹו יבֹוא, מתי ּומצּפה אתממּתין לעׂשֹות ְְְְֲִֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת מצות ּכחפץ הּכּונה לׁשלל ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

לצד אּלא יתעּנג אׁשר ּולענג הּגּוף ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹלמרּגֹוע

הּמרּגׁשֹות: לתכלית ולא הּׁשּבת מצות ְְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻעׂשּית

„BÚ(פ"א (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָָירצה

ולא הּקדׁש על מחל להֹוסיף ְְִִִֶֶַַָֹֹֹׁשּצרי

הּׁשּבת יֹום ויתנֹוצץ ׁשּיּגיע אחר מּמלאכה ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלּמנע

ויצא ׁשּבת ּבקדּׁשת עצמֹו להכין צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

עד ּומׁשּמר יֹוׁשב ויהיה ּכּלה לקראת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכחתן

מעׂשים לקּים ּפרּוׁש לעׂשֹותֹו הּׁשּבת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּיּגיע

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּבֹו. אתהּצריכין לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶַַ

יסּכים הּקדׁש על מחל ּׁשּמֹוסיף מה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשּבת

ׁשּבת עֹוׂשה האיׁש זה ונמצא ׁשּבת לקרֹותֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָה'

א' מּיֹום ׁשעֹות וגם ו' מּיֹום ׁשעֹות ּכי ְִִִַַָָָמּמׁש

ׁשּבת: אֹותם עֹוׂשים יׂשראל ּבני חל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהם

„BÚאֹו ּדר על פי"א)ירצה (ב"ר ז"ל מרם ְְִֶֶֶַָ

ּבן נתּת לכּלם הקב"ה לפני ׁשּבת ְְְִֵֶַַָָָָָָֻאמרה

יׂשראל הרי לּה אמר זּוג ּבן נתּת לא ולי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹזּוג

מּפרטי א' ּפרט חסר הּׁשּבת ּכי הּנה ע"כ, ְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכּו'

ׁשּיׁשמרּוהּו ידי על הּוא ותּקּונֹו ְְְְְִִֵֵֶַַהּׁשלמּות

אֹומרֹו והּוא אתיׂשראל, יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּטעם מה לׁשֹוןהּׁשּבת, הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲֶַַַַַַַַָָ

ונמצא ׁשּבת ׁשל מעׂשהּו יתּקן ׁשּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻּתּקּון

זּוג: ּבן ֶלֹו

„BÚלבל הּׁשּבת את לׁשמר ׁשּצרי ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹירצה

מהּזּולת ּבין מּמּנּו ּבין חל ּדבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַֹיהיה

עצמֹו ּׁשּנׁשמר ּבּמה לי ּדי אדם יאמר ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹולא

אּלא ּבכ מה מהּזּולת יתחּלל ואם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמחּללֹו

ּכמֹו יתחּלל לבל אֹותֹו ׁשֹומר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָצרי

ׁשּיׁשּתּדל זה ּגדר ּובכלל ּופרּדסֹו ּגּנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּׁשֹומר

ׁשּיתחּלל ׁשֹוגג ּדבר לידֹו יבֹוא לבל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹלׁשמר

י"א.) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ׁשּבת ְֶֶַַַָָָּבֹו

והּׁשמירֹות הּסיגים וכל הּנר לאֹור יקרא ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹלא

ּפטּור ׁשהּוא ּבמציאּות אפּלּו ׁשּבת יתחּלל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָלבל

ֲֵֶעליהם:

„BÚמּכל זֹו ׁשמירה מׁשּנית ּכי לֹומר ְְְִִִִֵֶַָָֻירצה

זֹו ׁשמירה ּכי הּמצוה ׁשמירֹות ְְְְִִִִַָָָׁשאר

אֹומרֹו והּוא עׂשּיה, ּבגדר וגֹו'נחׁשבת וׁשמרּו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶָָ

עׂשּיה, לׁשמירה ׁשּקֹורא לפני ׁשּל הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָלעׂשֹות

ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על הּוא הּטעם ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּולי

עברה עבר ולא אדם יׁשב ל"ט:) ְֲִִֵַַָָָָָֹ(קּדּוׁשין

ּבּגמרא והעמידּוה מצוה ּכעֹוׂשה ׂשכר לֹו ְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָנֹותנין

כן ּוכמֹו ע"כ, עבר ולא לידֹו עברה ְְְְֲֵֵַָָָָָֹּבּבאה

ׁשל לידֹו עברה ּבאה ּל אין המקּדׁש ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻּבּיֹום

לפניו מזּדּמנים עת ּבכל ּכי ּכזה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

ּבפרטי ותֹולדֹותיהם מהארּבעים הרּבה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמלאכֹות

ּוממּכר מּקח ּובפרטי הּבּׁשּול ּובפרטי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהמחּבר

ּבאין ּומזּדּמנים הּיֹום ּכל ּבהם רגיל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

ּכעֹוׂשה להם יחׁשב לזה מהם נׁשמר והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמסּפר

ְִָמצוה:

„BÚׁשמירת על וצּוה ׁשּקדם להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָירצה

הּׁשֹומר ׁשּכל לֹומר הּסברא ּתבֹוא ְֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת

ה' צּוה לזה ׁשּבת, ׂשכר נֹוטל הּוא הּנה ְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת

יׂשראלואמר ּבני ּבניוׁשמרּו ּדוקא ּפרּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשּום ולא ׁשּבת ּבׁשמירת ׁשּיׁשנם הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

ׁשאז ּוׁשמרּתם אמר לא ולזה ולׁשֹון, ְְְְֶֶֶַַָָָָָֹֻאּמה

והּוא הּׁשמירה על לצּוֹות ׁשּבא נׁשמע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָיהיה

יׁשמרּו ׁשּלא יׂשראל מּבני חּוץ לׁשלל ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹּבא

ּגֹוי נ"ח:) (סנהדרין ז"ל מאמרם והּוא ְְְֲִֶַַַָָָׁשּבת,

הּכתּוב מעטם ׁשהרי מיתה חּיב ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשבת

מיתתם: היא זֹו ְְִִַָָָָָואזהרתם

„BÚהּדר זה על יׂשראלירצה ּבני וׁשמרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבת אפּלּו ּכׁשּיׁשמרּו ּפרּוׁש הּׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאת

אם ּגם אּלא יׁשמרּו אם ּדוקא ולאו ְְְְִִִֶַַַַָָָאחת

והּוא הּׁשּבת, מצות לעׂשֹות ּבדעּתם ְְְְְֲִִַַַַַַָָיסּכימּו

הּכתּובאֹומרֹו עליהם מעלה הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָ

יׂשראל איׁש זה ּוכפי לדרתם, עׂשּו ְְְְִִִִֵֶָָָֹֹּכאּלּו

לֹו מנּכין אין ּומת אחת ׁשּבת אפּלּו ְֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשּׁשמר

עֹולם לדֹורֹות ׁשֹומר היה אם לֹו העֹולה ְִִֵֶָָָָָָמּׂשכר

ְְִָ(מכילּתא):

„BÚאת א ּבּפסּוק ּׁשהקּדמנּו מה לפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָירצה

ּבׁשביל ׁשּבת לחּלל ה' צּוה ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָֹׁשּבתתי

נתמעט לא ּכי הּכתּוב ּבאר ּכאן נפׁש, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפּקּוח

אבל יׂשראל ּבני ּבער אּלא ּבּׁשמירה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבת

ּגר ׁשּיהיה הגם עּכּו"ם להחיֹות זּולתם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבער

מות סּכנת ונסּתּכן מצֹות ׁשבע ׁשּׁשֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹוׁשב

הלכֹות (רמּב"ם ּבׁשבילֹו ׁשּבת יׂשראל יחּלל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלא

אֹומרֹו והּוא פ"ב), יׂשראלׁשּבת בני וׁשמרּו ְְְְְְִֵֵַָָָ

מהם, ימּות אזהרתלבל לצד ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבת הּדר זה על אֹו יחּללּוהּו אּלא ְְֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבת,

ּתׁשמר למּות וזה לחּלל זה לפני ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹויׂשראל

והּטעם לא עממין אבל הּׁשּבת ויתחּלל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹיׂשראל

אני ּטעם מה ּכלּום ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְֲֲִֵֶַַַַַַָלעׂשֹות

הּוא עליו ׁשּבת לחּלל ל אתמּתיר לעׂשֹות ְְֲִֵֶַַַַָָָ

ּכדי אחת ׁשּבת עליו חּלל לדרתם ְְֵֵַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשאינם עּכּו"ם אבל הרּבה ׁשּבתֹות ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁשמר

לא: ׁשּבת ְֵַָֹּבני

B‡ל אמרּתי אימתי הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָירצה

ּכבֹוד ּבער אפּלּו יׂשראל איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָֹלׁשמר

ּדוקא ּבגדרׁשּבת ׁשּיׁשנֹו ּבאדם ּפרּוׁש לעׂשֹות ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ולא יקּום לא ׁשּוּדאי מי אבל לעׂשֹות ְֲֲִֶַַַָָָֹֹעמּוד

יֹועילּו אּלּו ׁשרפּואֹות הגם לׁשמרֹו לׁשּבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָיּגיע

ׁשּבת: עליו יחּלל לא לימים אֹו ְְְִֵַַָָָָָֹלׁשעֹות

„BÚ(.ל"א (ר"ה ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַירצה

ׁשּבת, ׁשּכּלֹו עֹולם נקרא הּבא ְִֶֶַַָָָָָֻׁשעֹולם

ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול פכ"ה) (שמו"ר עֹוד ְְְֶֶַָָָואמרּו

אמר לזה ּכּלּה, הּתֹורה יׂשראלּכל ּבני וׁשמרּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

והּטעם הּׁשּבת הּׁשּבתאת את להם לעׂשֹות ְֲֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשּבת ּבׁשם הּמתּכּנה העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּפרּוׁש

אֹומרֹו והּוא ּדֹורֹות, עֹולםלדֹורי לׁשלל לדרתם ְְְְְִֵָָֹֹֹ

לדֹורֹות, ּבּה קּים האדם ׁשאין עֹולםהּזה ּברית ְְִֵֶֶַַָָָָָָ

עֹולם ׁשּינחל ׁשּבת לׁשֹומר ּכרּותה ּברית ְְְְִִֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

ְֶעליֹון:

„BÚ(.ט"ז (ּביצה ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֵֵֶַָָיתּבאר

יתרה נׁשמה ּבאה ׁשּבת ׁשּביֹום ְְְְֵֶֶַָָָָָָָׁשאמרּו

ּבאֹומרֹו ּכרמּוז והּואליׂשראל וּינפׁש, ׁשבת ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

ּכאֹומרם לאּמֹות ה' ּגּלהּו ׁשּלא הּנעלם ְְֱִֶֶַָָָָֹֻסֹוד

אֹודיעינהּו, לא יתרה נׁשמה (ׁשם) ְְְִִֵָָָָֹז"ל

ּׁשהקׁשּו ּבּמה ּדבר ׁשל ּבצפּונֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַָָוהעירֹותי

לא ׁשאם לאּמֹות ׁשּבת הֹודעת על ְִֶַַַַָָָָָֹֻּבּגמרא

ׁשּבת ואמרּו עלּה לענׁשּו לא ְְְְִֵַַָָָָָֹאֹודעינהּו

ע"כ, אֹודעינהּו לא יתרה נׁשמה ְְְְִִֵָָָָָֹאֹודעינהּו
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אֹומרֹו הּׁשּבתוהּוא את יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

לידיּכדי יבֹוא ׁשּלא הּידּוע הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבסמּו ּכּנזּכר ׁשביעי יֹום ׁשּיקּדׁש והגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָטעּות,

לפי ירמז אֹו האמת. ּכפי הּׁשּבת יֹום אינֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹזה

למי ה' ׁשּיצו זה ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמה

ּומׁשּמר ימים ו' ׁשּימנה הּיֹום ידיעת לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאבדה

ואמר טעם לתת ּבא לזה בניהּז', וׁשמרּו ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָ

למנינֹו, ׁשּמקּדׁש יֹום ׁשהּוא הּׁשּבת את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

הּוא ּכדיוהּטעם האמּתי הּׁשּבת את לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָ

וטעם המקּדׁש, יֹום מצות מּזכרֹונֹו יפקע ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻׁשּלא

ּבׁשם ז' יֹום עליׁשהזּכיר חׁש לא ׁשּבת ְְִִֵֶֶַָָָֹ

הּׁשּבת את לעׂשֹות אמר ּׁשּגמר מּמה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹלטעֹות

הּוא ראׁשֹון ׁשּבת ּכי ּבאצּבע מראה זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָהרי

לחׁשּבֹונֹו: עֹוׂשה אׁשר ְְֲֶֶֶַָׁשּבת

„BÚ(י"א ל"ז (ּבראׁשית אֹומרֹו ּדר על ְְְִִֵֶֶֶַירצה

ממּתין ּפרּוׁש הּדבר את ׁשמר ְְִִֵֶַַַָָָָואביו

ׁשּלא לצּוֹות ּבזה והּכּונה יבֹוא, מתי ְְְֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומצּפה

מלאכת מניעת לצד טרח ּכדבר הּׁשּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹיהיה

ּבֹו לׂשמח צריכין אּלא החפץ, ּומצא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹהרצֹון

יהיה ותמיד ּבּדבר וחפץ הרצֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּבׁשלמּות

ואֹומרֹו יבֹוא, מתי ּומצּפה אתממּתין לעׂשֹות ְְְְֲִֶֶַַַַָָ

הּׁשּבת מצות ּכחפץ הּכּונה לׁשלל ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹהּׁשּבת

לצד אּלא יתעּנג אׁשר ּולענג הּגּוף ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָֹלמרּגֹוע

הּמרּגׁשֹות: לתכלית ולא הּׁשּבת מצות ְְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻעׂשּית

„BÚ(פ"א (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֶֶֶַָָירצה

ולא הּקדׁש על מחל להֹוסיף ְְִִִֶֶַַָֹֹֹׁשּצרי

הּׁשּבת יֹום ויתנֹוצץ ׁשּיּגיע אחר מּמלאכה ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָלּמנע

ויצא ׁשּבת ּבקדּׁשת עצמֹו להכין צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאּלא

עד ּומׁשּמר יֹוׁשב ויהיה ּכּלה לקראת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכחתן

מעׂשים לקּים ּפרּוׁש לעׂשֹותֹו הּׁשּבת ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּיּגיע

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּבֹו. אתהּצריכין לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶַַ

יסּכים הּקדׁש על מחל ּׁשּמֹוסיף מה ּכי ְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹהּׁשּבת

ׁשּבת עֹוׂשה האיׁש זה ונמצא ׁשּבת לקרֹותֹו ְְְִִִֶֶַַָָָָה'

א' מּיֹום ׁשעֹות וגם ו' מּיֹום ׁשעֹות ּכי ְִִִַַָָָמּמׁש

ׁשּבת: אֹותם עֹוׂשים יׂשראל ּבני חל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהם

„BÚאֹו ּדר על פי"א)ירצה (ב"ר ז"ל מרם ְְִֶֶֶַָ

ּבן נתּת לכּלם הקב"ה לפני ׁשּבת ְְְִֵֶַַָָָָָָֻאמרה

יׂשראל הרי לּה אמר זּוג ּבן נתּת לא ולי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹזּוג

מּפרטי א' ּפרט חסר הּׁשּבת ּכי הּנה ע"כ, ְְְִִִֵֵֵַַָָָָוכּו'

ׁשּיׁשמרּוהּו ידי על הּוא ותּקּונֹו ְְְְְִִֵֵֶַַהּׁשלמּות

אֹומרֹו והּוא אתיׂשראל, יׂשראל ּבני וׁשמרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָ

ּטעם מה לׁשֹוןהּׁשּבת, הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲֶַַַַַַַַָָ

ונמצא ׁשּבת ׁשל מעׂשהּו יתּקן ׁשּבזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻּתּקּון

זּוג: ּבן ֶלֹו

„BÚלבל הּׁשּבת את לׁשמר ׁשּצרי ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹירצה

מהּזּולת ּבין מּמּנּו ּבין חל ּדבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַֹיהיה

עצמֹו ּׁשּנׁשמר ּבּמה לי ּדי אדם יאמר ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹולא

אּלא ּבכ מה מהּזּולת יתחּלל ואם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמחּללֹו

ּכמֹו יתחּלל לבל אֹותֹו ׁשֹומר ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָצרי

ׁשּיׁשּתּדל זה ּגדר ּובכלל ּופרּדסֹו ּגּנֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּׁשֹומר

ׁשּיתחּלל ׁשֹוגג ּדבר לידֹו יבֹוא לבל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹלׁשמר

י"א.) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר על ׁשּבת ְֶֶַַַָָָּבֹו

והּׁשמירֹות הּסיגים וכל הּנר לאֹור יקרא ְְְְְְִִִֵַַַָָָֹלא

ּפטּור ׁשהּוא ּבמציאּות אפּלּו ׁשּבת יתחּלל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָלבל

ֲֵֶעליהם:

„BÚמּכל זֹו ׁשמירה מׁשּנית ּכי לֹומר ְְְִִִִֵֶַָָֻירצה

זֹו ׁשמירה ּכי הּמצוה ׁשמירֹות ְְְְִִִִַָָָׁשאר

אֹומרֹו והּוא עׂשּיה, ּבגדר וגֹו'נחׁשבת וׁשמרּו ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶָָ

עׂשּיה, לׁשמירה ׁשּקֹורא לפני ׁשּל הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָלעׂשֹות

ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על הּוא הּטעם ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָואּולי

עברה עבר ולא אדם יׁשב ל"ט:) ְֲִִֵַַָָָָָֹ(קּדּוׁשין

ּבּגמרא והעמידּוה מצוה ּכעֹוׂשה ׂשכר לֹו ְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָנֹותנין

כן ּוכמֹו ע"כ, עבר ולא לידֹו עברה ְְְְֲֵֵַָָָָָֹּבּבאה

ׁשל לידֹו עברה ּבאה ּל אין המקּדׁש ְְְֲֵֵֶַַָָָָָֻּבּיֹום

לפניו מזּדּמנים עת ּבכל ּכי ּכזה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלאכֹות

ּבפרטי ותֹולדֹותיהם מהארּבעים הרּבה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמלאכֹות

ּוממּכר מּקח ּובפרטי הּבּׁשּול ּובפרטי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהמחּבר

ּבאין ּומזּדּמנים הּיֹום ּכל ּבהם רגיל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

ּכעֹוׂשה להם יחׁשב לזה מהם נׁשמר והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמסּפר

ְִָמצוה:

„BÚׁשמירת על וצּוה ׁשּקדם להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָירצה

הּׁשֹומר ׁשּכל לֹומר הּסברא ּתבֹוא ְֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת

ה' צּוה לזה ׁשּבת, ׂשכר נֹוטל הּוא הּנה ְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת

יׂשראלואמר ּבני ּבניוׁשמרּו ּדוקא ּפרּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשּום ולא ׁשּבת ּבׁשמירת ׁשּיׁשנם הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

ׁשאז ּוׁשמרּתם אמר לא ולזה ולׁשֹון, ְְְְֶֶֶַַָָָָָֹֻאּמה

והּוא הּׁשמירה על לצּוֹות ׁשּבא נׁשמע ְְְְְִִִֶֶַַַָָָיהיה

יׁשמרּו ׁשּלא יׂשראל מּבני חּוץ לׁשלל ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹּבא

ּגֹוי נ"ח:) (סנהדרין ז"ל מאמרם והּוא ְְְֲִֶַַַָָָׁשּבת,

הּכתּוב מעטם ׁשהרי מיתה חּיב ֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשבת

מיתתם: היא זֹו ְְִִַָָָָָואזהרתם

„BÚהּדר זה על יׂשראלירצה ּבני וׁשמרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשּבת אפּלּו ּכׁשּיׁשמרּו ּפרּוׁש הּׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאת

אם ּגם אּלא יׁשמרּו אם ּדוקא ולאו ְְְְִִִֶַַַַָָָאחת

והּוא הּׁשּבת, מצות לעׂשֹות ּבדעּתם ְְְְְֲִִַַַַַַָָיסּכימּו

הּכתּובאֹומרֹו עליהם מעלה הּׁשּבת את לעׂשֹות ְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָ

יׂשראל איׁש זה ּוכפי לדרתם, עׂשּו ְְְְִִִִֵֶָָָֹֹּכאּלּו

לֹו מנּכין אין ּומת אחת ׁשּבת אפּלּו ְֲִִֵֵֶַַַַַָָׁשּׁשמר

עֹולם לדֹורֹות ׁשֹומר היה אם לֹו העֹולה ְִִֵֶָָָָָָמּׂשכר

ְְִָ(מכילּתא):

„BÚאת א ּבּפסּוק ּׁשהקּדמנּו מה לפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָירצה

ּבׁשביל ׁשּבת לחּלל ה' צּוה ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָֹׁשּבתתי

נתמעט לא ּכי הּכתּוב ּבאר ּכאן נפׁש, ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפּקּוח

אבל יׂשראל ּבני ּבער אּלא ּבּׁשמירה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבת

ּגר ׁשּיהיה הגם עּכּו"ם להחיֹות זּולתם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבער

מות סּכנת ונסּתּכן מצֹות ׁשבע ׁשּׁשֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹוׁשב

הלכֹות (רמּב"ם ּבׁשבילֹו ׁשּבת יׂשראל יחּלל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹלא

אֹומרֹו והּוא פ"ב), יׂשראלׁשּבת בני וׁשמרּו ְְְְְְִֵֵַָָָ

מהם, ימּות אזהרתלבל לצד ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבת הּדר זה על אֹו יחּללּוהּו אּלא ְְֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבת,

ּתׁשמר למּות וזה לחּלל זה לפני ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹויׂשראל

והּטעם לא עממין אבל הּׁשּבת ויתחּלל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹיׂשראל

אני ּטעם מה ּכלּום ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְֲֲִֵֶַַַַַַָלעׂשֹות

הּוא עליו ׁשּבת לחּלל ל אתמּתיר לעׂשֹות ְְֲִֵֶַַַַָָָ

ּכדי אחת ׁשּבת עליו חּלל לדרתם ְְֵֵַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשּבת

ׁשאינם עּכּו"ם אבל הרּבה ׁשּבתֹות ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁשמר

לא: ׁשּבת ְֵַָֹּבני

B‡ל אמרּתי אימתי הּדר זה על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָירצה

ּכבֹוד ּבער אפּלּו יׂשראל איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶָֹלׁשמר

ּדוקא ּבגדרׁשּבת ׁשּיׁשנֹו ּבאדם ּפרּוׁש לעׂשֹות ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ולא יקּום לא ׁשּוּדאי מי אבל לעׂשֹות ְֲֲִֶַַַָָָֹֹעמּוד

יֹועילּו אּלּו ׁשרפּואֹות הגם לׁשמרֹו לׁשּבת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָיּגיע

ׁשּבת: עליו יחּלל לא לימים אֹו ְְְִֵַַָָָָָֹלׁשעֹות

„BÚ(.ל"א (ר"ה ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַירצה

ׁשּבת, ׁשּכּלֹו עֹולם נקרא הּבא ְִֶֶַַָָָָָֻׁשעֹולם

ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול פכ"ה) (שמו"ר עֹוד ְְְֶֶַָָָואמרּו

אמר לזה ּכּלּה, הּתֹורה יׂשראלּכל ּבני וׁשמרּו ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

והּטעם הּׁשּבת הּׁשּבתאת את להם לעׂשֹות ְֲֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשּבת ּבׁשם הּמתּכּנה העֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּפרּוׁש

אֹומרֹו והּוא ּדֹורֹות, עֹולםלדֹורי לׁשלל לדרתם ְְְְְִֵָָֹֹֹ

לדֹורֹות, ּבּה קּים האדם ׁשאין עֹולםהּזה ּברית ְְִֵֶֶַַָָָָָָ

עֹולם ׁשּינחל ׁשּבת לׁשֹומר ּכרּותה ּברית ְְְְִִֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

ְֶעליֹון:

„BÚ(.ט"ז (ּביצה ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֵֵֶַָָיתּבאר

יתרה נׁשמה ּבאה ׁשּבת ׁשּביֹום ְְְְֵֶֶַָָָָָָָׁשאמרּו

ּבאֹומרֹו ּכרמּוז והּואליׂשראל וּינפׁש, ׁשבת ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

ּכאֹומרם לאּמֹות ה' ּגּלהּו ׁשּלא הּנעלם ְְֱִֶֶַָָָָֹֻסֹוד

אֹודיעינהּו, לא יתרה נׁשמה (ׁשם) ְְְִִֵָָָָֹז"ל

ּׁשהקׁשּו ּבּמה ּדבר ׁשל ּבצפּונֹו ְְֲִִִִֶֶֶַַָָוהעירֹותי

לא ׁשאם לאּמֹות ׁשּבת הֹודעת על ְִֶַַַַָָָָָֹֻּבּגמרא

ׁשּבת ואמרּו עלּה לענׁשּו לא ְְְְִֵַַָָָָָֹאֹודעינהּו

ע"כ, אֹודעינהּו לא יתרה נׁשמה ְְְְִִֵָָָָָֹאֹודעינהּו
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i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑,היה רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשהרי
ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּמׁשּכן
הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹימים
על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש מרּצים יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעד
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ּכתיב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכן,
ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"איׁש

להבין) ללמד∑B˙lÎk.וקל יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, ּכתיב ּבזמןּככּלתֹו ּכּלּה ְְִַָ¿«…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה מה אחר: ּדבר ּכזה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּועט

ספרים ּבכ"ד ‡Bz.ּבקי ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑מׁשה ׁשהיה מלּמד ְְִִָָ¿«≈ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֶֶַָָֹ
וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, מּפי יחדׁשֹומע ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹותלחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את לָך "ואּתנה ּיב)ּבּפסּוק כד, חסר,(משפטים "לחֹות" ּכן ּגם ּכתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻֻ

("ּכתּובים הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש ּכְך. על רׁש"י התעּכב לא ׁשם ּבאצּבעאְך ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ללּמדנּואלקים ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשוֹות"), ׁשּתיהן "ׁשהיּו ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר מעׂשה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבצמצּום.אלקים ּכְך ּכל לדּיק אפׁשר אי לאדם ּכי החיים", אור ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹ

dnÚיח ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡�·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ויאמרּו ּכן ּגם ּבטענה יבֹואּו לא ולּמה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֹוקׁשה

מקּבלין היּו יתרה נׁשמה מֹודיעם היה ְְְְִִִֵַָָָָָָָאם

נתחּכמּו לזה ּכי ונראה עליה, לענׁשּו ולא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבת

טֹובה מּתנה י':) (ׁשּבת ואמרּו ז"ל ְְֵַַַָָָָָרּבֹותינּו

אּל זה ּדבר אין ּכי ּפרּוׁש מּתנהוכּו' ּבגדר א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׂשכר ואינּה לעּמֹו לתת ה' נתרּצה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאׁשר

ּדר אין ּכי ּכּנזּכר האּמֹות ּבטענה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּיבֹואּו

אנחנּו, ּגם מּתנה לנּו נתּת לא לּמה ְֲַַַַַָָָָָָָֹלֹומר

עליהם יׂשראל קּבלּו ּכבר ּכי ּתמצא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָעֹוד

ּומעּתה יתרה, נׁשמה נתינת קדם ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשמירת

ועינינּו הּׁשּבת על האּמֹות ּכל יענׁשּו ְְֵֵֵַַַָָָָָֻענֹוׁש

מקֹומּה רמזּו היתרה זֹו נׁשמה וענין ְְְְְְִֵַָָָָָָרֹואֹות,

ּגנזי ּבבית טֹובה מּתנה ּבאֹומרם ְְְְֵֵַַַָָָָָרּבֹותינּו

ׁשהּוא הּמל ּגנזי הּנקרא מקֹום הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָוידּוע

ׁשם מחצּבּה זֹו ּונׁשמה עליֹון עֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָּבחינת

ׁשמּה וׁשּבת ּכאֹומרם ׁשּבת ּתּקרא ולזה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהיא

ׁשּכּלֹו עֹולם ׁשּנקרא היא ׁשּמּמּנּו העֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֻּכׁשם

עּצבֹון ּבֹו אין זה ועֹולם ל"א.) (ר"ה ְִֵֶַָָָׁשּבת

וׂשמחה, ענג אּלא ּבֹו ּכדבריהם ּבא לא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹועליו

אֹותם ּכל ׁשּבת ּביֹום להרחיק ה' צּוה ְְְְִִֶַַָָָָָולזה

מהּנה ּבאחת ּכי והעּנּוי הּמלאכה החל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחינֹות

ּתמצא ולזה איׁש, ּבקרב מּׁשבת הּנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתגעל

ה' ּבאר ׁשּבת מלאכֹות אזהרת אּסּור ְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשעּקר

מלאכת י"ג.) (ּביצה ּכאֹומרם ּבמחׁשבה ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

חל ׁשל ּדּבּור ואפּלּו ּתֹורה, אסרה ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹמחׁשבת

נ"ח) (יׁשעיה ּדכתיב קי"ג:) (ׁשּבת ְְְִִַַָָָאסּור

ּתֹוספת לצד והּכל ּדבר, ודּבר חפצ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמּמצֹוא

עֹולם ּכסדר לפניה לעׂשֹות העליֹונה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָנׁשמה

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשּצוה מה והּוא מּמּנּו, ְְְִִֶֶֶַָָָׁשּבאה

נׁשמה ּפרּוׁש הּׁשּבת את יׂשראל בני ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָוׁשמרּו

הּׂשגת היא זֹו ׁשמירה ותכלית ׁשּבת ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנקראת

אֹומרֹו והּוא ׁשּבת, ׁשּׁשמֹו אתעֹולם לעׂשֹות ְְְֲֶֶַַָָ

ׁשּיּׂשיג החלטי הּנמנע מן ּכי ותדע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,

ּבאמצעּות זּולת העליֹון לעֹולם עלֹות ְְְֲֶֶַָָָָָָאדם

ולזה הּזה, ּבעֹולם ּבהיֹותֹו מּמּנּו ענף ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשגת

אין זֹו נׁשמה ּבחינת יׂשראל יּׂשיגּו לא ְְְִִִִֵֵַַָָָֹאם

אֹומרֹו והּוא עליֹון. ּבגדר לעמד יכלת ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹּבהם

ּתעׂשּו ׁשּבאמצעּותֹו ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

ׁשם עמֹוד הּׂשג ׁשּתּוכלּו הּׁשּבת את ְֵֶֶֶַַַָָָָלכם

ואֹומרֹו עליֹון, ּבגנזי נפׁשם לדרתםּולהתעּנג ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשהיא יׂשראל ּבני ּדֹורֹות ּכל יתּקּבצּו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכי

הּבא: עֹולם ְִַַָָּבחינת

„BÚחסרה ּכתּובה ולזה ּדירה לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶָָָָירצה

מקֹום אל ׁשּירמז ּדברנּו והם וא"ו ְְְְְִֵֵֶֶָָֹֹּבלא

ה' ׁשּכרת המקּוה עֹולם והּוא הּנׁשמֹות ְְְִֶֶַַַַָָָֻּדירת

אֹומרֹו והּוא לנּו, לתּתֹו עֹולם,ּברית ּברית ְְְְְִִִָָ

לתרי"ג עֹולם ּברית ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ְְְְְְְִִֶַַָָֹואּולי

וכּלם ּתרי"ב עֹולה ּברית ׁשחׁשּבֹון ְְְְְִִֶֶֶַָָֻמצֹות

ּתבת סמ ולזה ּתרי"ג, הרי ּבׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּתלּויים

ׁשּבת ׁשמירת ידי על ּכי לֹומר לעֹולם ְְְְִִִֵַַַַָָּברית

ׁשקּול ׁשהּוא מצֹות ּתרי"ג ּכל מקּים ְְְִֵֶַַָָָהּוא

עֹולמֹו: והּנה ְְְִֵֶָָּכנגּדם

B¯ÓB‡Âזר אין ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ּובין ּביני ¿¿ְְִִֵֵֵֵֵֵָָ

ׁשּגם ואּולי הּלז, ּבעֹולם ְִֶַַַָָָָאּתנּו

ּכי זה ּבעֹולם ּבמסּבתנּו יׁשבּו לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּמלאכים

אֹומרֹו ּדר ועל הּמלאכים, מעֹולם למעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּוליׂשראל ליעקב יאמר ּכעת כ"ג) כ"ג ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ(ּבּמדּבר

פ"כ) (במד"ר ז"ל ואמרּו אל, ּפעל ְְֵַַָָמה

לאל הּקרֹובים ליׂשראל יׁשאלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּמלאכים

ירצה עֹוד אל. ּפעל יׂשראלמה ּבני ּובין ּביני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

אדם ידעם ולא האמּורים הּדברים סֹוד ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹיהיה

ׁשאמרּו ט"ז.) (ּביצה ז"ל מאמרם והּוא ְְֲֵֶַָָָָָָּבעֹולם,

לה' חפץ אין ּכי אֹודעינהּו לא יתרה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹנׁשמה

אֹומרֹו והּוא חי, אל סתרי האּמֹות ְְְְִֵֵֵֶַָֻׁשּידעּו

לא ליׂשראל ּומׁשּפטיו חּקיו קמ"ז) ְְְְִִִִֵָָָָֹֻ(ּתהּלים

י"ג:) (חגיגה ז"ל ואמרּו ּגֹוי לכל כן ְְְֲִֵָָָָָעׂשה

ואֹומרֹו ׁשּכלוכּו'. ּכיון ּפרּוׁש לעֹולם הוא אֹות ְְְְִֵֵֶָָָ

אם הּדבר יגּלּו ולא ליׂשראל סֹוד יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזה

הּיֹום מה הּיֹום מצות על לּׁשאל הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָּכן

לעׂשֹו ּבֹו נעׂשה אֹות מה ּכלמּימים ּבֹו ת ֲֲִִֶַַָָָ

אמר לזה אליו, ּתׁשּובתנּו ּתהיה מה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשּנּויים

לבאי נגלה ׁשּיהיה ּפרּוׁש לעֹולם הוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָאֹות

וגֹו' ימים ׁשׁשת ּכי ׁשבתעֹולם הּׁשביעי ּובּיֹום ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּבני ועם לזּולתנּו נגלה יהיה זה טעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָוגֹו'

ּבאֹוצרֹות חתּום עּמם ּכמּוס טעמם ְְְֲִִֵַָָָָָיׂשראל

ִַַהחּיים:

B˙lÎk.יח) 'B‚Â ÔziÂלּמה לדעת צרי «ƒ≈¿¿«…ִַַָָָָ

ּדבר לזכרֹון הּנתינה זכרֹון ּבין ְְְְְִִִִִֵַָָָהפסיק
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:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכׁשעלה(שם ּכי , ƒ…≈…∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמׁשה
ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתּמּוז,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ׁשּבתערּבּוביא ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות פט)ׁשׁש ואי.(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲֲֲֳֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻאפׁשר

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו e�È�ÙÏ.ׁשּנאמר eÎÏÈ ¯L‡∑להם אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ְֱֲֳִִֶֶַַַַַָָ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒ
הׁשמים רקיע ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ÌÈ¯ˆÓ.ּכמין ı¯‡Ó e�ÏÚ‰ ¯L‡∑והיה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו החיים.מֹורה אור ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(á)éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

ÔÓא ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ L�k˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡�Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡�Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡�˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

„„‰·‡ב ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�a ÔBÎÈL� È�„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אל וּיּתן לֹומר לֹו ׁשהיה הּזמן ּבהֹודעת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּתן

להקּדים לֹו היה אֹו ּככּלתֹו לחת ׁשני ְְְְִֵֶַַָָֹֹֻמׁשה

להעיר יׁש עֹוד הּנתינה, זכרֹון קדם ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹּככּלתֹו

ּכיון זה זמן עד הּלּוחֹות נתינת ה' אחר ְְִִֵֵֶַַַָָָָלּמה

ּביֹום הּדברים עׂשרת אּלא ּבהם היה ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּלּוחֹות, לתת לֹו היה למחרתֹו אֹו ּתֹורה ְֳֵַַַָָָָָָמּתן

(זהר ז"ל ּדבריהם ּפי על הענין יתּברר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכן

הּמה הלא הּמצֹות ׁשּכל ׁשאמרּו צ"ג:) ְְֲִֵֶֶַָָָֹח"ב

אֹומרֹו והּוא הּדברים, עׂשרת ׁשל ּתֹוכם ְְְְֲִֶֶֶַָָּבתֹו

סיני ּבהר אּתֹו לדּבר ּככּלתֹו מׁשה אל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹוּיּתן

אּתֹו ּדּבר ּכיּומה ּפרּוׁש העדּות לּוחֹות ׁשני ְִִִֵֵֵֵַָ

מן ואינֹו עליֹון אל לֹו ׂשם ּבּלּוחֹות ְְְִִֵֵֶַַָָהּדברים

הרׁשּום ׁשּיגמר עד הּלּוחֹות לֹו לתת ְִֵֶַַָָָָָֹהראּוי

ּבלּוחֹות ּבהם הּנרמזים הּדברים ּגמר ולזה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהם,

ב' נתיּׁשבּו ּובזה קדם, ולא לֹו ּונתנם ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹהעדּות

מאמר זה ּוכפי נכֹון, על ּכאחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּדקּדּוקים

וגֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלתֹו עם נמׁש לחת ְְְְְִִִֵֵַַָֹֹֻׁשני

הּכתּוב: ּבתחּלת האמּור וּיּתן עם ְְְִִִִִֵַַַָָָָונמׁש

.ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·˙kּדר על ּבזה הּכּונה ¿Àƒ¿∆¿«¡…ƒֶֶֶַַַָָָ

ּכי עקב) פ' (ּתנחּומא ז"ל ְְִֵֶַָָאֹומרם

ואּולי ,יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא מּתחת נחצבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָהּלּוחֹות

ּפרּוׁש אלהים מעׂשה ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּוא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹּכי

נתּפרׁש ּוכבר והבן, הּכּסא הּוא (אלהים) ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹמעׂשה

(קהלת ּבסֹוד הּקדּׁשה אֹורֹות רּבֹות יׁשּבחינֹות ְְְִִֵֶֶַַָֹֻּכי

ּולמד וצא ּוגבהים וגֹו' ּגבּה מעל ּגבּה ּכי ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֹֹה')

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ׁשהּובא הּנפלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּמעׂשה

ּבמלא ּופגע לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה נ"ב.) ְְְֶֶַַַָָָָָ(ח"ב

ירא והיה מט"ט ּבמלא ּכ ואחר וכּו' ְְְְְֵַַַָָָָָסנד"ל

יׂשרפהּו ּפן מּמּנּו ּׁשּלמעלה מה ׁשל מאּׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמלא

ה' ּכי ד') (ּדברים הּכתּוב אמר והּנה וכּו', ְְְְִִִֵֵַַָָָוכן

היא הּקדֹוׁשה אּׁשֹו ּכי הּוא, אכלה אׁש ְְֱִִִֵֶַָָֹֹאלהי

אפן הּכתּוב והֹודיע זּולתּה, אׁש ּכל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוכלת

ואמר ּנכּתבּו. ּבּמה הּלּוחֹות ּכתביםּכתיבת ְְְְְִִִֶַַַַָֻ

צּורת מצּיר ה' היה ּכי ּפרּוׁש אלהים ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹּבאצּבע

אחד אֹור ּבחינת ּפרּוׁש ּכביכֹול ּבאצּבעֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָהאֹות

ּכׁשעּור הּלּוח ּכנגד אצּבע ּבדמּות יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָמאֹורֹו

אּלא חרּות יהיה ׁשּלא ּכדי האֹותיֹות איברי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּטח

יתּבר אֹורֹו ּתקף עצם ּולצד ּכנגּדֹו יצּיר אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹאת

הּמקֹום ּבכל עמֹוד יכֹול הּלּוחֹות ׁשל אֹור היה ְֶַַָָָָָָֹלא

אֹו נאכל והיה אלהים אצּבע ּכנגּדֹו יכּון ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁשר

יצטּיר אׁשר ּכל נׁשאר והיה לצדדין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמתצמצם

נכּתבּו ולזה חלּול והּואּכנגּדֹו עבריהם, מּׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

ולא הּלחת על חרּות ט"ז) ל"ב (לקּמן ְְְַַַָָֹֹֻאֹומרֹו

החרּות ׁשעׂשה נׁשמע ׁשּיהיה ּבּלחֹות חרּות ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻאמר

אצּבעֹו מּניח ׁשהיה ּפרּוׁש על, אּלא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּלּוחֹות

ּובזה האֹות צּורת ּבדמיֹון הּלּוחֹות על ְְִֶַַַָָב"ה

הּדברים: עׂשרת ׁשל האֹותּיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָנחרתּו

B‚Â'.א) ÌÚ‰ ‡¯iÂאֹו הּׂשכל, ּבעיני ּפרּוׁש ««¿»»¿ְֵֵֵֵֶַ

ׁשּבא פ"ט.) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר ְֶֶֶַַָָָעל

וכּו' ואפלה חׁש ּדמּות להם והראה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָׂשטן

אמר לזה ׁשּמת, מׁשה ׁשל מּטתֹו וּיראּודמּות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּטעם הענין והצּדיקּו הּנזּכרים ענינים ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהעם

וזּולת להם, ׁשהגּביל זמן ׁשהּוא ׁשׁש ּבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּכי

הרּמאי: הּׁשטן מּדברי חׁשּבֹון עֹוׂשים היּו לא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹזה

wiÂ.Ô¯‰‡ ÏÚ ÌÚ‰ Ï‰טעם לדעת צרי «ƒ»≈»»««¬…ִַַַַָָ

היהאֹומרֹו אליו לדּבר ואם אהרן, על ְְְֲִֵֵַַַָָָֹ

אּולי אהרן, אל וּיאמרּו העם וּיּקהל לֹומר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹלֹו

להרּגֹו עליו נקהלּו ּכי לֹומר קּוםיכּון וּיאמרּו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ

ז'.) (סנהדרין אמרּו ורז"ל וגֹו', לאו ואם ְְְְְְְִִֶַַַָָוגֹו'

ׁשּלא וטעם לדברנּו, האֹות ּל וזה לחּור ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרגּו

רּׁשּומֹו יּׁשאר ׁשּלא ּכדי חּור הריגת ּבּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹנרמז

ּכבֹוד על חס וה' עֹולם לדֹורֹות ּבּתֹורה ְְִַַַָָָָנּכר

אּלא העגל מעׂשה נכּתב ולא יׂשראל ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעם

אצל ּכּל להם אֹומרים צּבּור חטא ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלטעם

ּכאמּור חטאם על ּתׁשּובתם ׁשּנתּקּבלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָצּבּור

הריגת הּתֹורה רמזה ּכי ואּולי ה'.) (ע"ז ְְֲִִַַַָָָָׁשם

והּנה י"ד) כ"ד (לעיל הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶַַַָָחּור

עם זה ּבפסּוק הזּכירֹו ולא עּמכם וחּור ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֹאהרן

ּומפרׁש טרף, טרֹוף ּכי מּגיד זה הרי ְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹֹאהרן

ּגם ב') (ירמיה ּדכתיב קּבלה ּבדברי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּדבר

ּבוּיקרא ּכאמּור וגֹו' נפׁשֹות ּדם נמצאּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבכנפי

ּׁשהרגּוהּו, למה טעם לתת ונראה (פ"י), ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָרּבה

מֹוכיחֹות מעׂשיו לעׂשֹות רצה ּכׁשּלא ּכי ְְֲֲִִֶַַַָָָֹואּולי

ּבּפסּוק ועּין ּכמׁשה, אמצעי הּוא להיֹות חפץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכי

אמצעי ׁשּיהיה רצּו ׁשּלא הרגּוהּו לכן זה, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאחר

וכחֹותיו הּטבעי הרצֹון ּבחינת ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹאדם

והבן: ּבארצּיּות ְְְִִִֵַָָָנמׁשכים

.e�È�ÙÏ eÎÏÈ ¯L‡לֹומר ּפרּוׁשּדקּדק לפנינּו ¬∆≈¿¿»≈ְְִֵֵֵַָ

מצרים מארץ אֹותם הּמֹוציא ה' ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַָלצד

רע מקרה להם ויקר מאד וגבֹוּה נעלם ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא

מּכחֹות ּכח יעׂשּו לזה עליהם מׁשּגיח ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאין

ּולעֹולם לפניהם למּטה ׁשּיהיה הּׁשמים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָצבא

ּבאמצעי, ׁשרצּו אּלא ראׁשֹונה ּבסּבה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָמרדּו

האמצעי אּסּור על ה' צּוה ׁשּלא ׁשחׁשבּו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹואּולי

אמרּו ולזה מׁשה, ׁשּיהיה עֹוד ּכל זהאּלא ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

טעּות טענת ּכי ואפׁשר וגֹו', האיׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָמׁשה

האיׁש מׁשה זה ּכי ּבאֹומרם ּבפיהם ְְְְִִִֶֶֶָָָטרּופה

צרי ּכי ראיה ל הרי ּפרּוׁש וגֹו' העלנּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶָָָָאׁשר

ׁשליח אמצעּות ּבלא ה' הֹוציאנּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹאמצעי

ּׁשּקראּוהּו ּומה ּבאמצעי, צר יׁש ּכי מעּתה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר

נתּתי ראה ז') (לעיל אֹומרֹו ּדר על ְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹאלהים

הם, ּגדֹולה טעּות אּלּו ּודברים לפרעה, ְְְְֱִִֵֵַָָָֹֹאלהים

ד'): (כ' יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָועּין
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i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑,היה רּבים ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ליׂשראל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשהרי
ּבארּבעים היה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וצּוּוי ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּמׁשּכן
הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹימים
על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש מרּצים יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻעד
לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ּכתיב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבצּוּוי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכן,
ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ"איׁש

להבין) ללמד∑B˙lÎk.וקל יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, ּכתיב ּבזמןּככּלתֹו ּכּלּה ְְִַָ¿«…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה מה אחר: ּדבר ּכזה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמּועט

ספרים ּבכ"ד ‡Bz.ּבקי ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑מׁשה ׁשהיה מלּמד ְְִִָָ¿«≈ƒְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֶֶַָָֹ
וׁשֹונין וחֹוזרין הּגבּורה, מּפי יחדׁשֹומע ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹותלחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את לָך "ואּתנה ּיב)ּבּפסּוק כד, חסר,(משפטים "לחֹות" ּכן ּגם ּכתיב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻֻ

("ּכתּובים הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש ּכְך. על רׁש"י התעּכב לא ׁשם ּבאצּבעאְך ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ללּמדנּואלקים ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשוֹות"), ׁשּתיהן "ׁשהיּו ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר מעׂשה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבצמצּום.אלקים ּכְך ּכל לדּיק אפׁשר אי לאדם ּכי החיים", אור ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָֹ

dnÚיח ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z È�ÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡�·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ויאמרּו ּכן ּגם ּבטענה יבֹואּו לא ולּמה ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֹוקׁשה

מקּבלין היּו יתרה נׁשמה מֹודיעם היה ְְְְִִִֵַָָָָָָָאם

נתחּכמּו לזה ּכי ונראה עליה, לענׁשּו ולא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבת

טֹובה מּתנה י':) (ׁשּבת ואמרּו ז"ל ְְֵַַַָָָָָרּבֹותינּו

אּל זה ּדבר אין ּכי ּפרּוׁש מּתנהוכּו' ּבגדר א ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׂשכר ואינּה לעּמֹו לתת ה' נתרּצה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאׁשר

ּדר אין ּכי ּכּנזּכר האּמֹות ּבטענה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּיבֹואּו

אנחנּו, ּגם מּתנה לנּו נתּת לא לּמה ְֲַַַַַָָָָָָָֹלֹומר

עליהם יׂשראל קּבלּו ּכבר ּכי ּתמצא ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָעֹוד

ּומעּתה יתרה, נׁשמה נתינת קדם ׁשּבת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשמירת

ועינינּו הּׁשּבת על האּמֹות ּכל יענׁשּו ְְֵֵֵַַַָָָָָֻענֹוׁש

מקֹומּה רמזּו היתרה זֹו נׁשמה וענין ְְְְְְִֵַָָָָָָרֹואֹות,

ּגנזי ּבבית טֹובה מּתנה ּבאֹומרם ְְְְֵֵַַַָָָָָרּבֹותינּו

ׁשהּוא הּמל ּגנזי הּנקרא מקֹום הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָוידּוע

ׁשם מחצּבּה זֹו ּונׁשמה עליֹון עֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָּבחינת

ׁשמּה וׁשּבת ּכאֹומרם ׁשּבת ּתּקרא ולזה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָהיא

ׁשּכּלֹו עֹולם ׁשּנקרא היא ׁשּמּמּנּו העֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֻּכׁשם

עּצבֹון ּבֹו אין זה ועֹולם ל"א.) (ר"ה ְִֵֶַָָָׁשּבת

וׂשמחה, ענג אּלא ּבֹו ּכדבריהם ּבא לא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹועליו

אֹותם ּכל ׁשּבת ּביֹום להרחיק ה' צּוה ְְְְִִֶַַָָָָָולזה

מהּנה ּבאחת ּכי והעּנּוי הּמלאכה החל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחינֹות

ּתמצא ולזה איׁש, ּבקרב מּׁשבת הּנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּתגעל

ה' ּבאר ׁשּבת מלאכֹות אזהרת אּסּור ְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשעּקר

מלאכת י"ג.) (ּביצה ּכאֹומרם ּבמחׁשבה ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

חל ׁשל ּדּבּור ואפּלּו ּתֹורה, אסרה ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹמחׁשבת

נ"ח) (יׁשעיה ּדכתיב קי"ג:) (ׁשּבת ְְְִִַַָָָאסּור

ּתֹוספת לצד והּכל ּדבר, ודּבר חפצ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹמּמצֹוא

עֹולם ּכסדר לפניה לעׂשֹות העליֹונה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָנׁשמה

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשּצוה מה והּוא מּמּנּו, ְְְִִֶֶֶַָָָׁשּבאה

נׁשמה ּפרּוׁש הּׁשּבת את יׂשראל בני ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָוׁשמרּו

הּׂשגת היא זֹו ׁשמירה ותכלית ׁשּבת ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּנקראת

אֹומרֹו והּוא ׁשּבת, ׁשּׁשמֹו אתעֹולם לעׂשֹות ְְְֲֶֶַַָָ

ׁשּיּׂשיג החלטי הּנמנע מן ּכי ותדע ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשּבת,

ּבאמצעּות זּולת העליֹון לעֹולם עלֹות ְְְֲֶֶַָָָָָָאדם

ולזה הּזה, ּבעֹולם ּבהיֹותֹו מּמּנּו ענף ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשגת

אין זֹו נׁשמה ּבחינת יׂשראל יּׂשיגּו לא ְְְִִִִֵֵַַָָָֹאם

אֹומרֹו והּוא עליֹון. ּבגדר לעמד יכלת ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹּבהם

ּתעׂשּו ׁשּבאמצעּותֹו ּפרּוׁש הּׁשּבת את ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

ׁשם עמֹוד הּׂשג ׁשּתּוכלּו הּׁשּבת את ְֵֶֶֶַַַָָָָלכם

ואֹומרֹו עליֹון, ּבגנזי נפׁשם לדרתםּולהתעּנג ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשהיא יׂשראל ּבני ּדֹורֹות ּכל יתּקּבצּו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּכי

הּבא: עֹולם ְִַַָָּבחינת

„BÚחסרה ּכתּובה ולזה ּדירה לׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶָָָָירצה

מקֹום אל ׁשּירמז ּדברנּו והם וא"ו ְְְְְִֵֵֶֶָָֹֹּבלא

ה' ׁשּכרת המקּוה עֹולם והּוא הּנׁשמֹות ְְְִֶֶַַַַָָָֻּדירת

אֹומרֹו והּוא לנּו, לתּתֹו עֹולם,ּברית ּברית ְְְְְִִִָָ

לתרי"ג עֹולם ּברית ּבאֹומרֹו ׁשּירמז ְְְְְְְִִֶַַָָֹואּולי

וכּלם ּתרי"ב עֹולה ּברית ׁשחׁשּבֹון ְְְְְִִֶֶֶַָָֻמצֹות

ּתבת סמ ולזה ּתרי"ג, הרי ּבׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּתלּויים

ׁשּבת ׁשמירת ידי על ּכי לֹומר לעֹולם ְְְְִִִֵַַַַָָּברית

ׁשקּול ׁשהּוא מצֹות ּתרי"ג ּכל מקּים ְְְִֵֶַַָָָהּוא

עֹולמֹו: והּנה ְְְִֵֶָָּכנגּדם

B¯ÓB‡Âזר אין ּפרּוׁש יׂשראל ּבני ּובין ּביני ¿¿ְְִִֵֵֵֵֵֵָָ

ׁשּגם ואּולי הּלז, ּבעֹולם ְִֶַַַָָָָאּתנּו

ּכי זה ּבעֹולם ּבמסּבתנּו יׁשבּו לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹהּמלאכים

אֹומרֹו ּדר ועל הּמלאכים, מעֹולם למעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָהּוא

ּוליׂשראל ליעקב יאמר ּכעת כ"ג) כ"ג ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ(ּבּמדּבר

פ"כ) (במד"ר ז"ל ואמרּו אל, ּפעל ְְֵַַָָמה

לאל הּקרֹובים ליׂשראל יׁשאלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּמלאכים

ירצה עֹוד אל. ּפעל יׂשראלמה ּבני ּובין ּביני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

אדם ידעם ולא האמּורים הּדברים סֹוד ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹיהיה

ׁשאמרּו ט"ז.) (ּביצה ז"ל מאמרם והּוא ְְֲֵֶַָָָָָָּבעֹולם,

לה' חפץ אין ּכי אֹודעינהּו לא יתרה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹנׁשמה

אֹומרֹו והּוא חי, אל סתרי האּמֹות ְְְְִֵֵֵֶַָֻׁשּידעּו

לא ליׂשראל ּומׁשּפטיו חּקיו קמ"ז) ְְְְִִִִֵָָָָֹֻ(ּתהּלים

י"ג:) (חגיגה ז"ל ואמרּו ּגֹוי לכל כן ְְְֲִֵָָָָָעׂשה

ואֹומרֹו ׁשּכלוכּו'. ּכיון ּפרּוׁש לעֹולם הוא אֹות ְְְְִֵֵֶָָָ

אם הּדבר יגּלּו ולא ליׂשראל סֹוד יהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹזה

הּיֹום מה הּיֹום מצות על לּׁשאל הּבא ְִִֵֵַַַַַַָָּכן

לעׂשֹו ּבֹו נעׂשה אֹות מה ּכלמּימים ּבֹו ת ֲֲִִֶַַָָָ

אמר לזה אליו, ּתׁשּובתנּו ּתהיה מה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשּנּויים

לבאי נגלה ׁשּיהיה ּפרּוׁש לעֹולם הוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָאֹות

וגֹו' ימים ׁשׁשת ּכי ׁשבתעֹולם הּׁשביעי ּובּיֹום ְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּבני ועם לזּולתנּו נגלה יהיה זה טעם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָוגֹו'

ּבאֹוצרֹות חתּום עּמם ּכמּוס טעמם ְְְֲִִֵַָָָָָיׂשראל

ִַַהחּיים:

B˙lÎk.יח) 'B‚Â ÔziÂלּמה לדעת צרי «ƒ≈¿¿«…ִַַָָָָ

ּדבר לזכרֹון הּנתינה זכרֹון ּבין ְְְְְִִִִִֵַָָָהפסיק

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

áì(à)ìäwiå øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä|íéäìû eðì-äNò ¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà|eðìòä øLà Léàä äLî £¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכׁשעלה(שם ּכי , ƒ…≈…∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
הּוא, הּמנין מן ׁשעלה יֹום ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבתֹו ּבא, אני יֹום ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹמׁשה
ּבי"ז מ' יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּוא
ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתּמּוז,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ׁשּבתערּבּוביא ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות פט)ׁשׁש ואי.(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲֲֲֳֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻאפׁשר

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו e�È�ÙÏ.ׁשּנאמר eÎÏÈ ¯L‡∑להם אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ְֱֲֳִִֶֶַַַַַָָ¬∆≈¿¿»≈ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒ
הׁשמים רקיע ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ÌÈ¯ˆÓ.ּכמין ı¯‡Ó e�ÏÚ‰ ¯L‡∑והיה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו החיים.מֹורה אור ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(á)éðæàa øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

ÔÓא ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ L�k˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡�Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡�Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡�˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

„„‰·‡ב ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�a ÔBÎÈL� È�„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אל וּיּתן לֹומר לֹו ׁשהיה הּזמן ּבהֹודעת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּתן

להקּדים לֹו היה אֹו ּככּלתֹו לחת ׁשני ְְְְִֵֶַַָָֹֹֻמׁשה

להעיר יׁש עֹוד הּנתינה, זכרֹון קדם ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹּככּלתֹו

ּכיון זה זמן עד הּלּוחֹות נתינת ה' אחר ְְִִֵֵֶַַַָָָָלּמה

ּביֹום הּדברים עׂשרת אּלא ּבהם היה ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּלּוחֹות, לתת לֹו היה למחרתֹו אֹו ּתֹורה ְֳֵַַַָָָָָָמּתן

(זהר ז"ל ּדבריהם ּפי על הענין יתּברר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכן

הּמה הלא הּמצֹות ׁשּכל ׁשאמרּו צ"ג:) ְְֲִֵֶֶַָָָֹח"ב

אֹומרֹו והּוא הּדברים, עׂשרת ׁשל ּתֹוכם ְְְְֲִֶֶֶַָָּבתֹו

סיני ּבהר אּתֹו לדּבר ּככּלתֹו מׁשה אל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַֹוּיּתן

אּתֹו ּדּבר ּכיּומה ּפרּוׁש העדּות לּוחֹות ׁשני ְִִִֵֵֵֵַָ

מן ואינֹו עליֹון אל לֹו ׂשם ּבּלּוחֹות ְְְִִֵֵֶַַָָהּדברים

הרׁשּום ׁשּיגמר עד הּלּוחֹות לֹו לתת ְִֵֶַַָָָָָֹהראּוי

ּבלּוחֹות ּבהם הּנרמזים הּדברים ּגמר ולזה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהם,

ב' נתיּׁשבּו ּובזה קדם, ולא לֹו ּונתנם ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹהעדּות

מאמר זה ּוכפי נכֹון, על ּכאחת ְְְֲִִִֶַַַַַַָהּדקּדּוקים

וגֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלתֹו עם נמׁש לחת ְְְְְִִִֵֵַַָֹֹֻׁשני

הּכתּוב: ּבתחּלת האמּור וּיּתן עם ְְְִִִִִֵַַַָָָָונמׁש

.ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·˙kּדר על ּבזה הּכּונה ¿Àƒ¿∆¿«¡…ƒֶֶֶַַַָָָ

ּכי עקב) פ' (ּתנחּומא ז"ל ְְִֵֶַָָאֹומרם

ואּולי ,יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא מּתחת נחצבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָהּלּוחֹות

ּפרּוׁש אלהים מעׂשה ּבאֹומרֹו ׁשרמז הּוא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹּכי

נתּפרׁש ּוכבר והבן, הּכּסא הּוא (אלהים) ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹמעׂשה

(קהלת ּבסֹוד הּקדּׁשה אֹורֹות רּבֹות יׁשּבחינֹות ְְְִִֵֶֶַַָֹֻּכי

ּולמד וצא ּוגבהים וגֹו' ּגבּה מעל ּגבּה ּכי ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֹֹה')

הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ׁשהּובא הּנפלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּמעׂשה

ּבמלא ּופגע לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה נ"ב.) ְְְֶֶַַַָָָָָ(ח"ב

ירא והיה מט"ט ּבמלא ּכ ואחר וכּו' ְְְְְֵַַַָָָָָסנד"ל

יׂשרפהּו ּפן מּמּנּו ּׁשּלמעלה מה ׁשל מאּׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמלא

ה' ּכי ד') (ּדברים הּכתּוב אמר והּנה וכּו', ְְְְִִִֵֵַַָָָוכן

היא הּקדֹוׁשה אּׁשֹו ּכי הּוא, אכלה אׁש ְְֱִִִֵֶַָָֹֹאלהי

אפן הּכתּוב והֹודיע זּולתּה, אׁש ּכל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹוכלת

ואמר ּנכּתבּו. ּבּמה הּלּוחֹות ּכתביםּכתיבת ְְְְְִִִֶַַַַָֻ

צּורת מצּיר ה' היה ּכי ּפרּוׁש אלהים ְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹּבאצּבע

אחד אֹור ּבחינת ּפרּוׁש ּכביכֹול ּבאצּבעֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָהאֹות

ּכׁשעּור הּלּוח ּכנגד אצּבע ּבדמּות יתּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָמאֹורֹו

אּלא חרּות יהיה ׁשּלא ּכדי האֹותיֹות איברי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּטח

יתּבר אֹורֹו ּתקף עצם ּולצד ּכנגּדֹו יצּיר אׁשר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹאת

הּמקֹום ּבכל עמֹוד יכֹול הּלּוחֹות ׁשל אֹור היה ְֶַַָָָָָָֹלא

אֹו נאכל והיה אלהים אצּבע ּכנגּדֹו יכּון ְְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹאׁשר

יצטּיר אׁשר ּכל נׁשאר והיה לצדדין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמתצמצם

נכּתבּו ולזה חלּול והּואּכנגּדֹו עבריהם, מּׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

ולא הּלחת על חרּות ט"ז) ל"ב (לקּמן ְְְַַַָָֹֹֻאֹומרֹו

החרּות ׁשעׂשה נׁשמע ׁשּיהיה ּבּלחֹות חרּות ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻאמר

אצּבעֹו מּניח ׁשהיה ּפרּוׁש על, אּלא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּלּוחֹות

ּובזה האֹות צּורת ּבדמיֹון הּלּוחֹות על ְְִֶַַַָָב"ה

הּדברים: עׂשרת ׁשל האֹותּיֹות ְְְֲִִֶֶֶֶַַָנחרתּו

B‚Â'.א) ÌÚ‰ ‡¯iÂאֹו הּׂשכל, ּבעיני ּפרּוׁש ««¿»»¿ְֵֵֵֵֶַ

ׁשּבא פ"ט.) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם ּדר ְֶֶֶַַָָָעל

וכּו' ואפלה חׁש ּדמּות להם והראה ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָׂשטן

אמר לזה ׁשּמת, מׁשה ׁשל מּטתֹו וּיראּודמּות ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּטעם הענין והצּדיקּו הּנזּכרים ענינים ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָהעם

וזּולת להם, ׁשהגּביל זמן ׁשהּוא ׁשׁש ּבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָּכי

הרּמאי: הּׁשטן מּדברי חׁשּבֹון עֹוׂשים היּו לא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹזה

wiÂ.Ô¯‰‡ ÏÚ ÌÚ‰ Ï‰טעם לדעת צרי «ƒ»≈»»««¬…ִַַַַָָ

היהאֹומרֹו אליו לדּבר ואם אהרן, על ְְְֲִֵֵַַַָָָֹ

אּולי אהרן, אל וּיאמרּו העם וּיּקהל לֹומר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹלֹו

להרּגֹו עליו נקהלּו ּכי לֹומר קּוםיכּון וּיאמרּו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ

ז'.) (סנהדרין אמרּו ורז"ל וגֹו', לאו ואם ְְְְְְְִִֶַַַָָוגֹו'

ׁשּלא וטעם לדברנּו, האֹות ּל וזה לחּור ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרגּו

רּׁשּומֹו יּׁשאר ׁשּלא ּכדי חּור הריגת ּבּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹנרמז

ּכבֹוד על חס וה' עֹולם לדֹורֹות ּבּתֹורה ְְִַַַָָָָנּכר

אּלא העגל מעׂשה נכּתב ולא יׂשראל ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעם

אצל ּכּל להם אֹומרים צּבּור חטא ׁשאם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלטעם

ּכאמּור חטאם על ּתׁשּובתם ׁשּנתּקּבלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָצּבּור

הריגת הּתֹורה רמזה ּכי ואּולי ה'.) (ע"ז ְְֲִִַַַָָָָׁשם

והּנה י"ד) כ"ד (לעיל הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶַַַָָחּור

עם זה ּבפסּוק הזּכירֹו ולא עּמכם וחּור ְְְְֲִִִִֶֶַָָֹֹאהרן

ּומפרׁש טרף, טרֹוף ּכי מּגיד זה הרי ְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹֹאהרן

ּגם ב') (ירמיה ּדכתיב קּבלה ּבדברי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּדבר

ּבוּיקרא ּכאמּור וגֹו' נפׁשֹות ּדם נמצאּו ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבכנפי

ּׁשהרגּוהּו, למה טעם לתת ונראה (פ"י), ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָרּבה

מֹוכיחֹות מעׂשיו לעׂשֹות רצה ּכׁשּלא ּכי ְְֲֲִִֶַַַָָָֹואּולי

ּבּפסּוק ועּין ּכמׁשה, אמצעי הּוא להיֹות חפץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכי

אמצעי ׁשּיהיה רצּו ׁשּלא הרגּוהּו לכן זה, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאחר

וכחֹותיו הּטבעי הרצֹון ּבחינת ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹאדם

והבן: ּבארצּיּות ְְְִִִֵַָָָנמׁשכים

.e�È�ÙÏ eÎÏÈ ¯L‡לֹומר ּפרּוׁשּדקּדק לפנינּו ¬∆≈¿¿»≈ְְִֵֵֵַָ

מצרים מארץ אֹותם הּמֹוציא ה' ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַָלצד

רע מקרה להם ויקר מאד וגבֹוּה נעלם ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹהּוא

מּכחֹות ּכח יעׂשּו לזה עליהם מׁשּגיח ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאין

ּולעֹולם לפניהם למּטה ׁשּיהיה הּׁשמים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָצבא

ּבאמצעי, ׁשרצּו אּלא ראׁשֹונה ּבסּבה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָמרדּו

האמצעי אּסּור על ה' צּוה ׁשּלא ׁשחׁשבּו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹואּולי

אמרּו ולזה מׁשה, ׁשּיהיה עֹוד ּכל זהאּלא ּכי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

טעּות טענת ּכי ואפׁשר וגֹו', האיׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָמׁשה

האיׁש מׁשה זה ּכי ּבאֹומרם ּבפיהם ְְְְִִִֶֶֶָָָטרּופה

צרי ּכי ראיה ל הרי ּפרּוׁש וגֹו' העלנּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶָָָָאׁשר

ׁשליח אמצעּות ּבלא ה' הֹוציאנּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹאמצעי

ּׁשּקראּוהּו ּומה ּבאמצעי, צר יׁש ּכי מעּתה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר

נתּתי ראה ז') (לעיל אֹומרֹו ּדר על ְְְְֱִִֵֵֶֶַַֹאלהים

הם, ּגדֹולה טעּות אּלּו ּודברים לפרעה, ְְְְֱִִֵֵַָָָֹֹאלהים

ד'): (כ' יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָועּין
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i"yx£ÌÎÈL� È�Ê‡a∑ּכ ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עצמן מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', מּגזרת∑e˜¯t.יבא 'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ»¿ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָ

'החיים.'ּבר אור ֵָ

(â)íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®
:ïøäà-ìà eàéáiå©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא, ּפריקת ּבלע"זלׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, ‡˙.מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ∆
ÈÓÊ�∑ּכמֹו מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר(לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

(ã)äëqî ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®
ìà älà eøîàiåýéõøàî Eeìòä øLà ìàøNé E ©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו ג)יׁש :(ישעיה «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

והחריטים", ה)"והּמטּפחֹות ב ּכלי(מלכים – ּבחרט צּורה. לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּכמֹו ּופנקסין, ּבלּוחֹות אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין ח)אמנּות :(ישעיה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו ְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּוכתב
חֹותמֹות ידֹו על ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ÎqÓ‰.ּבזהב Ï‚Ú∑ּכיון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ≈∆«≈»ֵָ

היה מיכה אֹומרים ויׁש ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשהׁשליכֹו
ּדּמּוסי מּתֹו ׁשּיצא ׁשֹור!"ׁשם עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּכּור לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו העגללהעלֹות קא)ויצא ּדבר∑ÎqÓ‰.(סנהדרין מּתכת. לׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ«≈»ְֶֶַָָ
מּסכה ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו היּו זהב קנטרין קכ"ה ‡EÈ‰Ï.אחר: ‰l‡∑ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ≈∆¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, אחריוׁשעלּו יׂשראל את הטעּו ּכ ואחר החיים.ׁשעׂשאּוהּו, אור ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

Ècג ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È�„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…

d„·ÚÂד ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒ�e¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולבבֹוÓ‡iÂ¯ב) ּכן ׁשאמר הּוא אליהם ּפרּוׁש «…∆ְֲֵֵֵֶֶַָָ

הם: ולא אּתם ּפרּוׁש ּפרקּו. יחׁשב. ּכן ְְֲֵֵֵֶַַָֹֹֹלא

.·‰f‰ ÈÓÊ�.אחר זהב אםולא ּבאזני. אׁשר ƒ¿≈«»»ְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּילּבׁשּו ולא ּבארּגז מּנחים ולא ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹֹֻיׁשנם

אמר ּגם מעּכב, זה ּדבר לא ואם נׁשיכםמחדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכּלם על זהב להּניח ׁשּלא ּובנתיכם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻּבניכם

אמר ּגם מה, זמן יתעּכבּו זה ּכל ְְְְְִֶֶַַַַָָָָּובאמצעּות

אלי ׁשליח, ידי על ּתׁשלחּו ולא ּפרּוׁש ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹוהביאּו

ׁשּדבר וטעמֹו ידכם, על ולא לזּולתי ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹֹולא

ידי ועל עּכּוב ּבֹו אין רּבים ידי על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַהּנעׂשה

ּכל ועׂשּו נתעּכבּו לא והם קצת יתעּכב ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹיחיד

ׁשּלא (ּתנחּומא) אז"ל הּנזמים זּולת ְְְִִֶַַַַָָָֹהּתנאים

ׁשּלא ּכדי ׁשּלהם את והביאּו הּנׁשים ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹרצּו

ְְִֵַלהתעּכב:

Ï‚Ú.ד) e‰NÚiÂעל ׁשּנעׂשה ּבעבּור ּפרּוׁש ««¬≈≈∆ֲֲֵֶַַַָ

כ"ד) (ּפסּוק ּדכתיב הּוא ׁשעׂשאֹו לא ְֲִִֶָָָֹידֹו

מּידם הּזהב ׁשּלקח לצד אֹו הּזה. העגל ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוּיצא

לבּטל ּבארץ הּזהב ׁשּיּניחּו נתחּכם ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלידֹו

הּכתּוב עליו העלה קצ"ב.) ח"ב (זהר ְֱִֵֶֶַַָָָָֹּכׁשפיהם

ֲֶַַהּמעׂשה:

.'B‚Â ¯L‡ Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡ e¯Ó‡iÂ«…¿≈∆¡…∆ƒ¿»≈¬∆¿
והּבערּות הּטּפׁשּות יאמן אי ְְֲִֵֵֵֶַַַָָקׁשה

אּלה לדֹומם לֹומר ונכּבדים רּבים ּדעה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָלדֹור

ּבאמצעּות העגל ׁשּדּבר יהיה ולּו וגֹו', ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹאלהי

אף (ּתנחּומא) ז"ל ּכמאמרם ּכּׁשּוף ְְֲֲִֵַַַַָָָמעׂשה

אבל ּדבר ּבֹו לחׁשב יֹועיל זה כן ּפי ֲֲִִֵֶַַָָָֹעל

לא, הּמֹוציא, הּוא ׁשּזה ׁשקר עדּות ְִִֵֶֶֶֶַָֹלהעיד

אּלּו ּבדבריהם אדרּבה ּכי הּוא הּנכֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָאכן

אלּה ועֹוׂשים מׁשּתחוים ׁשאינם ּדעּתם ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹּגּלּו

ּבדּבּור ונתּכּונּו מצרים מארץ להּמֹוציאם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָאּלא

הּמֹוציא ׁשהּוא האלהּות ּבחינת ּבֹו להכין ְְֱִִִֶֶַַָָֹזה

הם והרי מהּכל לחלק העבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹותהיה

לפניהם הֹול היה והחלק לּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכעֹובדים

ּבעיניהם היה ולא מּמּנּו, להּנּקח יענה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוהּוא

מּמעל אלּה חלק ּבאדם יׁש הלא ּכי ְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלזרּות

הּמתקּים מּמין אינּה ׁשהרּכבתֹו לצד ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא

לעׂשֹות ונתחּכמּו האלהים, אל ּתׁשּוב ְְְֱֲִִֶַַַָָָֹהרּוח

הּמתקּים ּבדבר עליֹון ּכח להמׁשי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהּדבר

עקרּו לא ּולעֹולם לפניהם ּתמיד מצּוי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹויהיה

מצרים מארץ הֹוצאתי אׁשר וגֹו' ה' ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹאנכי

אמרּו אמראּלא לזה ּכי ואּולי העלּואּלה, ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ח"ו, ּכעליֹון ּתחּתֹון לכח לרמז רּבים ְְְְְְִִֶַַַֹֹלׁשֹון

ה' ועׂשה רּבים ּפגמים ּפגמּו זה ְְְְְִִֶֶַָָָָָּובאמצעּות

סרּו (ח') ּפסּוק ּבפרּוׁש ועּין ׁשפטים, ְְְִֵֵֶַָָָָּבהם

ּכל לא ּכי ּבעיני ונראה וגֹו'. הּדר מן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמהר

מהם חלק אלא הּטעּות על הסּכימּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

וחלק ּבּדבר היּו ּוׁשקּולים מחּו לא ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹוחלק

מּדקּדּוק והּנה למחֹות, ּכח ּבהם היה ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹלא

וגֹו'אֹומרם אלהינּו ח"ו אמרּו ולא אלהי ְְְְֱֱֵֶָָֹֹֹ

זה אמרּו מהם קצת ּכי יּגיד זה ְְִִִֵֶֶֶַָָָהֹוציאנּו

הצּדיק, ׁשּלא ויׁש ׁשהצּדיק ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹֻלכּלם

ׁשערב פמ"ב) (שמו"ר אמרּו ז"ל ְְֵֵֶֶַָורּבֹותינּו

ּובהכרח העֹוׂשים, הם יׂשראל עם ׁשעלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָרב

מעׂשה ּבׁשעת הסּכימּו לא יׂשראל ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹלֹומר

ׁשהּמחׁשבה עׂשּו הּמה ּגם הרי הסּכימּו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאם

זה ועל מחּו לא וגם זרה ּבעבֹודה ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹּפֹועלת

היכלת מעטי זּולת יׂשראל ּכללּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹנענׁשּו

הרע אחר נטה ׁשלא לּבם ה' ִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבחן

אחר והּנה לוי, ּבני הם ּבּדבר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻוהמפרסמים

מּיׂשראלׁשּנעׂשה ׁשחלק לֹומר ּבהכרח העגל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

מן וּיּפל כ"ח) (ּפסּוק ּדכתיב אחריו ְֲִִִִַַָָָֹטעּו

ׁשּמּיׂשראל ּובהכרח איׁש אלפי ּכׁשלׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעם

איׁש והרגּו כ"ז) (ּפסּוק מאֹומרֹו ּכּמּובן ְְְְִִֵַָָָנפלּו

ּבהכרח ּכן אם קרבֹו, את וגֹו' אחיו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאת

זרה עבֹודה עבדּו מּיׂשראל ׁשחלק ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָלֹומר

והתראה: ְְְִֵַָָּבעדים

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(ä)âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéì©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית ׂשטן,: מעׂשה ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הי לגמריולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

מֹוכיחם ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה: ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקדם
"וּיבן וזהּו בינה)והרגּוהּו, לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ולאמזּבח הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם.
ּבא מׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו Ï‰'.אחת. ‚Á∑ּבטּוח לּׁשמים, היה ּבלּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ««ְִִַַַָָָָ

הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא החיים.היה אור ְְֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(å)áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä̈¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©¨ª−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע לט)יׁש "לצחק(בראשית : ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ב)ּבי", ב חּור(שמואל נהרג ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו החיים.: אור ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

e˜¯‡ה È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡�·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.ה) ‡¯iÂלא ּכי ּפלא ּדבר ראה ּפרּוׁש ««¿«¬…ְִֵֶֶַָָֹ

העגל ויצא ּבאׁש הׁשליכֹו אלא ּדבר ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה

ְֵַמעצמֹו:

.ÂÈ�ÙÏ ÁaÊÓ Ô·iÂלפניו וּיבן אמר ולא «ƒ∆ƒ¿≈«¿»»ְְִֶַַָָָֹ

עׂשה ׁשּלכבֹודֹו נׁשמע יהיה ׁשאז ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמזּבח

עׂשאֹו לפניו אּלא לעגל הּמזּבח עׂשה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוהּוא

קצ"ג.) (ח"ב הּזהר ּולדברי לּמקֹום, ְְְִֵַַַַָָָֹוכּונתֹו

חּוץ יפליא לבל עׂשה ּכי נכֹון על ּכן ּגם ְְְִִֵַַַַָָָָֻיכּון

מיתה, מחּיבי ּככל למאסר הּמזּבח לֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻוהיה

הּׁשעהואמר לדחֹות נתּכּון מחר לה' חג ְְְִִֵַַַַַָָָָָ

יׂשראל לאלהי היתה ּבדבריו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוכּונתֹו

ויׂשראל המיחד, ׁשם הּוא זה ׁשם ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֻאמת

מחׁשבתם נעקרה לא ּכי ּׁשּפרׁשּתי למה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגם

ׁשרצּו אּלא יכּונּו ואליו אמת מה' ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָואמּונתם

ּדבר אין לפניהם ׁשּיהיה מּמּנּו חלק ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלקחת

אהרן: ּבדברי לדעּתם ְְְְְֲִִֵֶַַָֹנגּדּיּות

B‚Â'.ו) ˙¯ÁnÓ eÓÈkLiÂלא לּמה קׁשה ««¿ƒƒ»√»¿ֶָָָֹ

מעׂשה ּבׁשעת הרּגׁשה הּוא ּברּו ה' ְְֲִֵַַַָָָָָעׂשה

ׁשחת ּכי רד למׁשה לֹומר ּומּיד ּתכף ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהעגל

ּולמחרת הּמעׂשה יֹום ׁשעבר אחר עד ְְֲֳֶֶַַַַַַַַָָעּמ

היה ׁשאם ועֹוד ּוׁשלמים, עֹולֹות ׁשהעלּו ְְֱִִֶֶֶַַָָָאחר

רד למׁשה לֹומר ּומּיד ּתכף הּדבר על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמקּפיד

אחרים, לאלהים זביחה לידי ּבאים היּו לא ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹֹוגֹו'

ׁשּמׁשה אּלא אליו אמר ׁשּקדם לֹומר ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואין

ה', ּבדברי ׁשהרי אף, חרֹון להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָנתעּכב

ׁשּדבריו למדּת הא לֹו וּיזּבחּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָנאמר

והגם הּמעׂשה, למחרת ׁשּזבחּו אחר ְְֲֲֳֶֶַַַַַַַָָָהיּו

היּו לא ד':) (ע"ז ז"ל ראּוייםׁשאמרּו יׂשראל ְְְִִֵֶָָָֹ

וכּו' צּבּור חטא ׁשאם אּלא וכּו' מעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָלאֹותֹו

היּו לא אם ּגם זה ללּמּוד יׁשנֹו כן ּפי על ְְִִִֵֶֶַַַָֹאף

אלהי אּלה ׁשאמרּו ראׁשֹון ׁשּבדּבּור ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָֹזֹובחים

קצת ׁשאמרנּו והגם לאלּה, עליהם קּבלּוה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי

רב ערב ּולהאֹומרים ּכּלם ולא ּכן אמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמהם

ּכּלם, וׁשתקּו ׁשמעּו ּפנים ּכל על אמרּו, ְְְְִֵַָָָָָָֻהם

הסּכימּו ׁשּלא הּוא ׁשהּמּועטים לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּובהכרח

והֹורגים עליהם עֹומדים היּו המרּבים היּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻׁשאם

המרּבים הרי ּכן ואם ּכן האֹומרים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֻאת

ערב: מּדין ְְִִִִֵַָמתחּיבים

‰‡¯�Âלמׁשה ה' ואמר ׁשּקדם לצד ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְְִֶֶַַַַָָ

ואחר יֹום ארּבעים יׁשב ׁשם ְְִִֵֵַַַָָּכי

(ׁשּבת ז"ל ּכמאמרם הּלּוחֹות לֹו יּתן ְְֲִִֵַַַַָָָָָהארּבעים

ׁשעֹות ׁשׁש ׁשּבאּו מׁשה בׁשׁש ּכי ּבּפסּוק ִֵֵֶֶַָָָפ"ט.)

לֹו נאמר ּכי למדּת הא מ' ׁשל הּגבּול ְְְֱִֶֶַַַָָָּביֹום

לֹו אמר לא ּכן על אׁשר מ' יׁשב ׁשּׁשם ֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה'

עד יֹום הּמ' קדם ההר מן לרדת למׁשה ְִֶֶֶֶַַָָָֹה'

רד ואֹומרֹו ההר, מן ל אליו אמר ואז ְְְִֵֵֶַָָָָָָסֹופם

ה' ׁשהרּגיׁש הגם זה ּוכפי ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָאפרׁשּנּו

אהרן על הּקהלם מעת הרע יׂשראל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשה

יקּום יֹום מ' ׁשאמר אלהינּו ּדבר זה ּכל ְֱִֵֶֶַַָָָֹעם

מחׁשבֹות ה' חׁשב לא לּמה ּתאמר ואם ְְְִַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

הּבֹורא ּבהנהגֹות ּכללית חקירה זֹו יּכׁשלּו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָלבל

(ו' ּבראׁשית ּבפרׁשת ּכתבנּו ּוכבר ּברּואיו, ְְְְְִִֵַַָָָָָעם

ּובּמה אצלנּו, הּמּׂשגים מהּטעמים קצת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻה')

טעמֹו ּכי לּטעמים צריכין אנּו אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּׁשּלפנינּו

יֹום מ' מׁשה ׁשם ׁשּיהיה ּבהכרח ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָּבצּדֹו

לה' נסּתרֹות טעמים ויׁש הּלּוחֹות ְְְְִִֵַַַַָָָלקּבלת

להֹודיע ּגם הּולד, יצירת ּכנגד לנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּנגלֹות

העֹולם ׁשּכל העֹולם מּכל הּתֹורה ׁשל ְִֶֶַַָָָָָָָָהּדרגֹות

יֹום למ' ּבריאתם והּלּוחֹות ימים ּבׁשּׁשה ְְְְְִִִִַָָָָָנברא

מ"ז) פ' (שמו"ר חּיא לר' יֹוחנן רּבי ְְֲִִַַַָָָּוכמאמר

מכר ּכי וזיתים ּוכרמים ׂשדֹות ּׁשּזבן מה ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

עֹוד למ', הּנּתן ּדבר וקנה לׁשּׁשה הּנּתן ְְְִִִַַַַָָָָָָָּדבר

ּבּה יׁש ׁשהּתֹורה לצד ּכי אחר טעם לי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיראה

ל ויׁש ּפרּד"ס, מנין והן ּכללּיים ּדרכים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָד'

עליֹונים אֹורֹות הּדרגֹות מארּבעה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלדעת

עׂשּיה, יצירה ּבריאה אצילּות ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָהּמתּכּנים

ּבעֹולם רמז העׂשּיה, ּבעֹולם מאיר אֹורֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּפׁשט

ּבעֹולם סֹוד הּבריאה, ּבעֹולם ּדרׁש ְְְְְִִַַַָָָָהיצירה,

ׁשאין רּבֹות ּפעמים הקּדמנּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות,

והרי עׂשרה ּגבהּה ׁשאין ּבּקדּׁשה הדרגה ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻל

ואם ׁשלמים יֹום מ' ׁשם היה ולזה מ' ְְְְִִֵֶֶָָָָָלפני

אֹותּה חסרה ּתֹורה היתה אחד יֹום חסר ְֲֵֵֶָָָָָָָָָהיה

טעמים יׁש ועֹוד ה', ּדרכי ויׁשרים ְְְְִִִִֵֵַָָָּבחינה

ּבּפסּוק ועּין לאלהינּו, קׁשיא אין ּובזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻרּבים,

אחר: ּבאפן זה ׁשאחר רד ְֵֵֶֶֶֶַַַֹל



מה `yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(ä)âç øîàiå ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéì©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית ׂשטן,: מעׂשה ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
הי לגמריולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑מׁשה יבא ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶֶַָָֹֹֹ

מֹוכיחם ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור ראה אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה: ּבוּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹקדם
"וּיבן וזהּו בינה)והרגּוהּו, לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ולאמזּבח הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ועֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהם.
ּבא מׁשה ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו Ï‰'.אחת. ‚Á∑ּבטּוח לּׁשמים, היה ּבלּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ««ְִִַַַָָָָ

הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא החיים.היה אור ְְֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(å)áLiå íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®©¥³¤
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä̈¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©¨ª−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע לט)יׁש "לצחק(בראשית : ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ב)ּבי", ב חּור(שמואל נהרג ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו החיים.: אור ְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(æ)øLà Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬
:íéøöî õøàî úéìòä¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב ל(ברכות נתּתי לא ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְְִִֵַָָֹֻ
מעלה ׁשל ּדין ּבית מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא EnÚ.ּגדּלה ˙ÁL∑,נאמר לא העם ׁשחת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ֱִֵֶַָָֹ

e˜¯‡ה È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡�·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.ה) ‡¯iÂלא ּכי ּפלא ּדבר ראה ּפרּוׁש ««¿«¬…ְִֵֶֶַָָֹ

העגל ויצא ּבאׁש הׁשליכֹו אלא ּדבר ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה

ְֵַמעצמֹו:

.ÂÈ�ÙÏ ÁaÊÓ Ô·iÂלפניו וּיבן אמר ולא «ƒ∆ƒ¿≈«¿»»ְְִֶַַָָָֹ

עׂשה ׁשּלכבֹודֹו נׁשמע יהיה ׁשאז ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמזּבח

עׂשאֹו לפניו אּלא לעגל הּמזּבח עׂשה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוהּוא

קצ"ג.) (ח"ב הּזהר ּולדברי לּמקֹום, ְְְִֵַַַַָָָֹוכּונתֹו

חּוץ יפליא לבל עׂשה ּכי נכֹון על ּכן ּגם ְְְִִֵַַַַָָָָֻיכּון

מיתה, מחּיבי ּככל למאסר הּמזּבח לֹו ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֻוהיה

הּׁשעהואמר לדחֹות נתּכּון מחר לה' חג ְְְִִֵַַַַַָָָָָ

יׂשראל לאלהי היתה ּבדבריו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוכּונתֹו

ויׂשראל המיחד, ׁשם הּוא זה ׁשם ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֻאמת

מחׁשבתם נעקרה לא ּכי ּׁשּפרׁשּתי למה ּכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגם

ׁשרצּו אּלא יכּונּו ואליו אמת מה' ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָואמּונתם

ּדבר אין לפניהם ׁשּיהיה מּמּנּו חלק ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלקחת

אהרן: ּבדברי לדעּתם ְְְְְֲִִֵֶַַָֹנגּדּיּות

B‚Â'.ו) ˙¯ÁnÓ eÓÈkLiÂלא לּמה קׁשה ««¿ƒƒ»√»¿ֶָָָֹ

מעׂשה ּבׁשעת הרּגׁשה הּוא ּברּו ה' ְְֲִֵַַַָָָָָעׂשה

ׁשחת ּכי רד למׁשה לֹומר ּומּיד ּתכף ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהעגל

ּולמחרת הּמעׂשה יֹום ׁשעבר אחר עד ְְֲֳֶֶַַַַַַַַָָעּמ

היה ׁשאם ועֹוד ּוׁשלמים, עֹולֹות ׁשהעלּו ְְֱִִֶֶֶַַָָָאחר

רד למׁשה לֹומר ּומּיד ּתכף הּדבר על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמקּפיד

אחרים, לאלהים זביחה לידי ּבאים היּו לא ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹֹוגֹו'

ׁשּמׁשה אּלא אליו אמר ׁשּקדם לֹומר ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹואין

ה', ּבדברי ׁשהרי אף, חרֹון להׁשיב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָנתעּכב

ׁשּדבריו למדּת הא לֹו וּיזּבחּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָָנאמר

והגם הּמעׂשה, למחרת ׁשּזבחּו אחר ְְֲֲֳֶֶַַַַַַַָָָהיּו

היּו לא ד':) (ע"ז ז"ל ראּוייםׁשאמרּו יׂשראל ְְְִִֵֶָָָֹ

וכּו' צּבּור חטא ׁשאם אּלא וכּו' מעׂשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָלאֹותֹו

היּו לא אם ּגם זה ללּמּוד יׁשנֹו כן ּפי על ְְִִִֵֶֶַַַָֹאף

אלהי אּלה ׁשאמרּו ראׁשֹון ׁשּבדּבּור ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָֹזֹובחים

קצת ׁשאמרנּו והגם לאלּה, עליהם קּבלּוה ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי

רב ערב ּולהאֹומרים ּכּלם ולא ּכן אמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֻמהם

ּכּלם, וׁשתקּו ׁשמעּו ּפנים ּכל על אמרּו, ְְְְִֵַָָָָָָֻהם

הסּכימּו ׁשּלא הּוא ׁשהּמּועטים לֹומר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּובהכרח

והֹורגים עליהם עֹומדים היּו המרּבים היּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻׁשאם

המרּבים הרי ּכן ואם ּכן האֹומרים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָֻאת

ערב: מּדין ְְִִִִֵַָמתחּיבים

‰‡¯�Âלמׁשה ה' ואמר ׁשּקדם לצד ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְְִֶֶַַַַָָ

ואחר יֹום ארּבעים יׁשב ׁשם ְְִִֵֵַַַָָּכי

(ׁשּבת ז"ל ּכמאמרם הּלּוחֹות לֹו יּתן ְְֲִִֵַַַַָָָָָהארּבעים

ׁשעֹות ׁשׁש ׁשּבאּו מׁשה בׁשׁש ּכי ּבּפסּוק ִֵֵֶֶַָָָפ"ט.)

לֹו נאמר ּכי למדּת הא מ' ׁשל הּגבּול ְְְֱִֶֶַַַָָָּביֹום

לֹו אמר לא ּכן על אׁשר מ' יׁשב ׁשּׁשם ֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹמה'

עד יֹום הּמ' קדם ההר מן לרדת למׁשה ְִֶֶֶֶַַָָָֹה'

רד ואֹומרֹו ההר, מן ל אליו אמר ואז ְְְִֵֵֶַָָָָָָסֹופם

ה' ׁשהרּגיׁש הגם זה ּוכפי ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָאפרׁשּנּו

אהרן על הּקהלם מעת הרע יׂשראל ְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבמעׂשה

יקּום יֹום מ' ׁשאמר אלהינּו ּדבר זה ּכל ְֱִֵֶֶַַָָָֹעם

מחׁשבֹות ה' חׁשב לא לּמה ּתאמר ואם ְְְִַַַָָָָָֹֹלעֹולם,

הּבֹורא ּבהנהגֹות ּכללית חקירה זֹו יּכׁשלּו, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָלבל

(ו' ּבראׁשית ּבפרׁשת ּכתבנּו ּוכבר ּברּואיו, ְְְְְִִֵַַָָָָָעם

ּובּמה אצלנּו, הּמּׂשגים מהּטעמים קצת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻה')

טעמֹו ּכי לּטעמים צריכין אנּו אין ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּׁשּלפנינּו

יֹום מ' מׁשה ׁשם ׁשּיהיה ּבהכרח ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָּבצּדֹו

לה' נסּתרֹות טעמים ויׁש הּלּוחֹות ְְְְִִֵַַַַָָָלקּבלת

להֹודיע ּגם הּולד, יצירת ּכנגד לנּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָוהּנגלֹות

העֹולם ׁשּכל העֹולם מּכל הּתֹורה ׁשל ְִֶֶַַָָָָָָָָהּדרגֹות

יֹום למ' ּבריאתם והּלּוחֹות ימים ּבׁשּׁשה ְְְְְִִִִַָָָָָנברא

מ"ז) פ' (שמו"ר חּיא לר' יֹוחנן רּבי ְְֲִִַַַָָָּוכמאמר

מכר ּכי וזיתים ּוכרמים ׂשדֹות ּׁשּזבן מה ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

עֹוד למ', הּנּתן ּדבר וקנה לׁשּׁשה הּנּתן ְְְִִִַַַַָָָָָָָּדבר

ּבּה יׁש ׁשהּתֹורה לצד ּכי אחר טעם לי ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיראה

ל ויׁש ּפרּד"ס, מנין והן ּכללּיים ּדרכים ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָד'

עליֹונים אֹורֹות הּדרגֹות מארּבעה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלדעת

עׂשּיה, יצירה ּבריאה אצילּות ּבׁשם ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָהּמתּכּנים

ּבעֹולם רמז העׂשּיה, ּבעֹולם מאיר אֹורֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהּפׁשט

ּבעֹולם סֹוד הּבריאה, ּבעֹולם ּדרׁש ְְְְְִִַַַָָָָהיצירה,

ׁשאין רּבֹות ּפעמים הקּדמנּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות,

והרי עׂשרה ּגבהּה ׁשאין ּבּקדּׁשה הדרגה ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָֻל

ואם ׁשלמים יֹום מ' ׁשם היה ולזה מ' ְְְְִִֵֶֶָָָָָלפני

אֹותּה חסרה ּתֹורה היתה אחד יֹום חסר ְֲֵֵֶָָָָָָָָָהיה

טעמים יׁש ועֹוד ה', ּדרכי ויׁשרים ְְְְִִִִֵֵַָָָּבחינה

ּבּפסּוק ועּין לאלהינּו, קׁשיא אין ּובזה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻרּבים,

אחר: ּבאפן זה ׁשאחר רד ְֵֵֶֶֶֶַַַֹל
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ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
החיים.והׁשחיתּו אור ְְִִ

(ç)ìâò íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
ìà älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqîýéE ©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

íéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé:החיים אור ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äpäå äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½§¦¥¬
:àeä óøò-äL÷-íò©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי החיים.מחזירין אור ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

e„·Úח Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ז) „¯ CÏלֹומר אחתּכפל רד ל ∆≈¿ֵֶַַַַָ

מּגדּלתֹו, ׁשּירד לֹו לֹומר ואחת ׁשּיל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻלגּופּה

ּכי אֹומרים היינּו לבד רד אֹומר היה ְְְִִִִֵֵַָָָואם

אֹומר הּוא וכן ירידה, לׁשֹון אמר ּבהר ְְְְִִֵֵַָָָָלהיֹותֹו

וצרי ההר, מן מׁשה וּירד י"ד) י"ט ְְִִֵֵֶֶַָָָ(לעיל

ׁשהֹודיעֹו ואּולי היא, מה זֹו ירידה אפן ְְִִִֶֶַַַַָָֹלדעת

ּומעּתה יׂשראל ּבׁשביל היתה מעלתֹו ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּכי

הראׁשֹון, ּכּמחזה הּנבּואה יּׂשיג לא ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹׁשחטאּו

היה לא עמידתֹו ּבמקֹום ׁשם ּכי אפׁשר ְְֲִִִֶָָָָָֹאֹו

ׁשּכׁשל ּכיון ׁשם לעמד ּכח מהּבֹו והּוא עֹוזר, ְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לֹו הראׁשֹוןּׁשאמר ּבּמקֹום ּתעמד לא ּפרּוׁש רד ֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ

וקׁשהוהּטעם ּבאתה, ׁשּמּכחם עּמ ׁשחת ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

יׂשראל ׁשאמרּו מעת ּכן לֹומר לֹו היה ּכן ְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאם

עבֹודה עבדּו ׁשּיׂשראל לצד אם אלהי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלה

ויׁש ּבֹו, ׁשהיה מּגדר מׁשה ירידת ּתתחּיב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזרה

להארי ה' הצר לּמה עֹוד ּבהעיר ְְְֲִִַַַָָָֻלֹומר

רּבֹותינּו לדברי ּגם ּומה יׂשראל, עון ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹהֹודעת

עכן ּבמעׂשה ׁשאמרּו מ"ג:) (סנהדרין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָז"ל

הּמֹועל מי להֹודיע ה' מאת ּדבר יהֹוׁשע ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּׁשאל

,ל אני ּדלטֹור אליו ה' ּתׁשּובת והיתה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבחרם

לֹומר לֹו היה לא ּׁשּלפנינּו ּבּמה ּכאן ּכן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹאם

והן יׂשראל, ׁשעׂשּו הרעים הּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלמׁשה

להתּגּלֹות עֹומד ׁשאינֹו ּדבר היה ׁשם ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָאמת

זה ּבמציאּות ּכן ּׁשאין מה ּדלטֹורֹות ּבזה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

מן מׁשה ּברדת להתּגּלֹות ׁשעֹומד ּדבר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיה

וטהרת החסידּות מקֹור ּבער זה ּכל עם ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָההר,

ּכּדברים יּגיד לא צּדיק לׁשֹון נבחר ּכסף ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּלׁשֹון

ֵֶָהאּלה:

ÔÎ‡לדלטר לא ח"ו ּכי הּוא ה' ּדברי טעם »≈ְְְִִֵֵַַַֹ

לצּדק אּלא האלהים ּבא עול עֹוׂשה ְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹעל

למׁשה ׁשאמר לצד ּכי והּוא הּצדק, רדּדינֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

מאהבֹו ּבית הּכה מה על לֹומר הצר ְְְְֲִֵַַַַַָָֻֻֻמּגדּלת

אמר ולזה אלּה, יֹורידּנּו ּכי ּפׁשעֹו ּכימה ְְֱִִִִֶֶַַַָָֹ

ההׁשחתה אפן להֹודיעֹו עליו וחל עּמ ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹׁשחת

ּדברים, ג' וסּדר הירידה מׁשה נתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעליה

ב'א' וגֹו', להם וּיזּבחּועׂשּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְְְֲִִֶַַַָָ

ג' ּדּבּורוגֹו', ּכנגד והם וגֹו', אּלה וּיאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַֹ

ואמר ּבמחׁשבה והתחיל ּומעׂשה, ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָמחׁשבה

חׁשבּו ׁשעׂשאּוהּו מעת מחׁשבה הרי להם ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָעׂשּו

ּבאֹומרֹו ּׁשּדּיק מה והּוא זרה, להם,ּבעבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

לא ג') כ' (לעיל ּבּפסּוק ּׁשּכתבּתי מה ְְְִֵֵֶַַַַָָֹועּין

הּמעׂשה ּכנגד וגֹו', אחרים אלהים ל ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַֹיהיה

מעׂשהאמר ל אין לֹו וּיזּבחּו לֹו וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָ

אמר הּדּבּור ּכנגד מּזה, אּלהּגדֹול וּיאמרּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּבג' מׁשה ּכח ּתׁשׁש זה ּולצד וגֹו' ְְְֱֶֶֶַַַָֹֹאלהי

עמֹוד יּוכל ולא נׁשמה רּוח נפׁש ׁשהם ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּבחינֹות

יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ראׁשֹונה, ְְִִֵֵַַַָָָָָָּבמדרגה

עדין ּפרטים ג' על יׂשראל ׁשעברּו קדם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּכי

ּבחינה ּבאמצעּות עמֹוד יכֹול מׁשה ְְְִֶֶָָָָָָהיה

אֹו ּובאחת כן לא ׁשאם ּפגם, ללא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּנׁשארת

לא הירידה למׁשּפט טעם יׁש מהאמּור ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹּבב'

ּפגם מּׁשּום הּמעׂשים ּכל למׁשה מגּלה ה' ְְְֲִִֶֶַַַַָָָהיה

מקֹום אין ּומעּתה ׁשּכתבנּו, ּכמֹו ְְֵֵֵֶַַָָָָּדלטֹורּות

אּלה אֹומרם מעת ירד לא לּמה ְְְֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻלקׁשיתנּו

לנּו עׂשה לאהרן ׁשאמרּו מעת אֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַָָֹֹאלהי

ֱִֹאלהים:

‰C¯c.ח) ÔÓ ¯‰Ó e¯Òּפי על יתּבאר »«≈ƒ«∆∆ְִִֵַָ

הּמֹודה ׁשאמרּו ה'.) (חּלין ְְִִֵֶֶֶַָֻּדבריהם

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּגּלּולים ְְֲִִֵַַַָָָֻּבעבֹודת

אֹומרֹו הריוהּוא צּויתם אׁשר הּדר מן סרּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָ

ּבּכלל. ּׁשּצּוה מה ְִֶַַָָָּכל

„BÚעֹודם יׂשראל ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָירצה

להיֹות חׁשבּו אּלא הּׁשלמה ה' ְְְֱִֵֶֶַַָָָּבאמּונת

אמר לזה עליֹון, מאל אחד ּכח סרּולפניהם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

עׂשֹות לבל ּפרּוׁש צּויתם אׁשר הּדר ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַמן

אמר לא ולזה אמצעּיים, ּדר ועׂשּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹאמצעּיים

ּבאמּונתם: עֹודם ּכי ּבי ּכפרּו אֹו ּבי ְְֱִִִֶָָָָָמרדּו

.'B‚Â Ì‰Ï eNÚלהם עׂשּו אחרים ּפרּוׁש »»∆¿ֲִֵֵֶָָ

העגל ויצא הּזהב נתנּו הם ּכי ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעגל

ּכמאמר יצא מעצמֹו לא ּכי ה' והֹודיע ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹמעצמֹו,

על אּלא הּזה העגל וּיצא כ"ד) (ּפסּוק ֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאהרן

(ּתנחּומא) ז"ל רּבֹותינּו מאמר והּוא מעׂשה ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָידי

וגֹו': עׂשּו וימּברּוס יֹונּוס ְְְְִַָּכי

.'B‚Â ‰l‡ e¯Ó‡iÂסדר (הּפ) לּמה קׁשה «…¿≈∆¿ִֵֵֶֶָָָ

אמירת להקּדים לֹו ׁשהיה ְְֲִִֶֶַַָָָהעׂשּוי

ׁשּביֹום מצינּו ׁשּכן הּזביחה קדם אלהי ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹאּלה

וגֹו', זבחּו ּומּמחרת וגֹו' אּלה אמרּו ְְְְֳִִֵֶַָָָראׁשֹון

פמ"ב) (שמו"ר ז"ל ּדבריהם לפי ׁשערבוהּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶ

יׂשראל ולא העגל מעׂשה ּכל העֹוׂשים הם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹרב

לא יׂשראל ּבער העון הדרגֹות הּכתּוב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיסּדר

אחת הדרגה ואמר רב, ערב להם,ּבער ועׂשּו ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ולא לעצמן מּסכה עגל עׂשּו רב ערב ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפרּוׁש

רב ערב וזבחּו הׁשּתחוּו עֹוד יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָמחּו

יֹותר ּגדֹולה הדרגה וזהּו יׂשראל מחּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא

אלהי אּלה ּבפרּוׁש אמרּו ועֹוד ְְְֱִֵֵֵֶֶָָָֹמהראׁשֹונה,

ּולפי מּכּלם, קׁשה וזֹו יׂשראל וׁשתקּו ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָֻיׂשראל

אלהי אּלה אֹומרֹו ׁשאחר טעם הּכתּוב ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפׁשט

מדרגה והּוא הּדּבּור ּפגם ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָהגם

ּבֹו ׁשּיׁש לצד לּמעׂשה הּמחׁשבה ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָֻממּצעת

ׁשּקּבלּוהּו ּגדֹולה הדרגה זה ּדּבּור ְְְְִִִִֶֶַַָָָּבבחינת

וטעם ,העלּו אׁשר ּבאֹומרם לעֹולם ְְְְֱֲֵֶֶַַַָָֹלאלּה

מפלא, ּפגם והּוא ּבנים לבני ההתמדה יּגיד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻזה

זֹו. אף זֹו לא ּבדר ּבאחרֹונה סּדרֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָֹלזה

„BÚּׁשּמּגיד מה לפי הּוא טעמֹו ּכי ְְֲִִִִֶֶַַַנראה

הם יׂשראל לא ּכי לנכח אלהי ְְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹמׁשמעּות

אם הם, ׁשקּולים הּדברים ּכן אם ְְְְִִִִִֵֵַַַָהמדּברים

אֹו לזה הסּכימּו אלהי אּלה מאמר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹהּׁשֹומעים

עגל, להם עׂשּו אּלא ּבתחּלה אמר לא לזה ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלא,

ּכי למפרע נתּגּלה לֹו וזבחּו ׁשהׁשּתחוּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָואחר

ׁשהזּכיר אחר ולזה הּדבר, על והסּכימּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשמעּו

אמר לֹו, וּיזּבחּו וּיׁשּתחוּו וגֹו',ה' אּלה וּיאמרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

מּמה הּוא הסּכימּו ׁשהם הּדבר הצּדקת ּכי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר

וגֹו': ְְֲִֶַּׁשהׁשּתחוּו

B‚Â'.ט) ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂׁשּיחד טעם «…∆∆∆¿ִֵֶַַ

מה להצּדיק ענין, ּבאמצע אחרת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָאמירה

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ּפתח לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו ּתלּוי ׁשהּדבר רבה)והֹודיעֹו החיים.(שמות אור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýýåýé äîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³§Ÿ̈Æ
çëa íéøöî õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©

:ä÷æç ãéáe ìBãb̈−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתקּנא החיים.ּכלּום אור »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÈÈיא ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאמר ראׁשֹון מאמר ּכי וגֹו'ּׁשּפרׁשּתי, סרּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לירידת טעם לתת אּלא ּבא לא וגֹו' ְִִֵֶַַַָָָָֹעׂשּו

ּׁשּנֹוגע מה לדּבר ּבא ועכׁשו מּמדרגתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשה

אמר לזה חּטאתם על וגֹו',וליׂשראל ּיאמר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

סרּו הֹודעת ּבאה זה ׁשעל נׁשמע היה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָוזּולתּה

והבן: ְֵֵַָמהר

ÈÏ.י) ‰ÁÈp‰ ‰zÚÂלצדאֹומרֹו ירצה ועּתה ¿«»«ƒ»ƒְְְְִֶַַָ

ּבאֹומרֹו מרּצהּו וגֹו',ׁשהּוא אֹות ואעׂשה ְְְְְְֱֵֶֶֶַ

ּומה ּבלּבֹו מׁשה וּיאמר לכּלֹותם יּניחהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּובזה

כן ּכמֹו יארע לבניו וגם זאת היא ְְְְֱִֵֶַַַָָָָֹהבטחה

מּמּנּו יבּקׁש ׁשּלא אמר לזה היה, ּכלא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהיּו

מּמׁשה ׁשּיעׂשה ּגֹוי אבל עּתה, אּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָלהּניחֹו

לצד אֹו לי, הּניחה אליו עֹוד ה' יאמר ְִִֵַַַָָֹֹלא

יאמר ׁשּלא ׁשּמבטיחֹו אֹו ּדרּכם מטיבים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיּו

ּגזרה מׁשה יבּטל ותמיד הּניחה עֹוד ְְְִִֵֵֶַַָָָלֹו

עליו צּוה ׁשּלא רמז רמז ּובדר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמעליהם.

ּומּמֹוצא ּתמיד, ולא עת ּבאֹותֹו אּלא ְְִִִֵֶַָָָָֹהּניחה

ּבתפּלה, ּומּיד ּתכף ׁשּיעמד יֹודע אּתה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדבר

והּנה רגע, ׁשעּור על אפּלּו ועּתה יאמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּכי

אֹומרֹו ּבמׁש ּומּידעבר ּתכף ולזה ועּתה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אּפֹו. לחרֹות הּניחֹו ולא ּבתפּלה ְְֲִִִִַַַָָֹעמד

„BÚ(פכ"א (ב"ר ז"ל ּדבריהם לפי ְְְִִִֵֶֶירצה

רמז ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ְְְֵֶֶַַָָָָָׁשאמרּו,

הּטעּות ּכי מּמּנו הּסֹובב על ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָלֹו

ּבא, אני מ' לסֹוף להם ׁשאמר מּדבריו ְְֲִִֶֶַָָָָָָָיצא

ׁשּמּזה יֹום מאֹותֹו לבד ׁשהּוא להם ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא

ָטעּו.

„BÚ(פ"ב (שמו"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַירצה

מּצד היתה רב ערב ׁשּקּבלת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרּו

לעׂשֹות ונתרּצה עליהם ה' הסּכים ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹמׁשה

לֹו אמר ולזה מׁשה, אּלּורצֹון עּמ ׁשחת ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא רב, ׁשעליוערב ועּתה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

הגּון, ּבלּתי מעׂשה על וחרטה ּתׁשּובה ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָלעׂשֹות

לבֹוא לעתיד הּדבר מתּקן הּוא ּכי ְְְִִֵַַַָָָָואּולי

ּגרים מקּבלין אין כ"ד:) (יבמֹות ז"ל ְְְְִִֵֵֶַָָׁשאמרּו

ויתּקן ּגֹואל ׁשּיהיה הּוא ּומׁשה הּמׁשיח ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלימֹות

ַָָהּדבר:

.Èt‡ ¯ÁÈÂ Èl ‰ÁÈp‰היה מׁשה וכי קׁשה «ƒ»ƒ¿ƒ««ƒְִֶֶָָָ

אּלא ּבתפּלה עמד לא ואדרּבה ְְְְִִֶַַַָָָָֹמֹונעֹו

אּפי ויחר מאֹומרֹו ּכי קׁשה עֹוד ,ּכ ְְִִִֵֶַַַַָָאחר

רֹוצה והּוא אּפֹו חרה לא עדין ּכי ְְֲִִֶַַַָָָֹמׁשמע

ׁשהּוא יתּבר מּדתֹו זֹו אין והלא אף, ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבחרֹות

מּמעׂשה ּולמד וצא ּכעסֹו, לכּבׁש ּתמיד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָמבּקׁש

רּבי ׁשאמר ז'.) (ּברכֹות ּבּתלמּוד ְְִֶֶַַַַָָָׁשהּובא

אׁשר ּבברכתֹו ה' ׁשּנתרּצה ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹיׁשמעאל

ּכעסֹו, את רחמיו ׁשּיכּבׁשּו הּוא ּברּו ה' ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבר

עליו רּבינּו מׁשה טענת הּוא זֹו ּכי ְֲִֵֶַַַַָָואּולי

ּבאֹומרֹו לׁשֹוןהּׁשלֹום וגֹו' אּפ יחרה ה' לּמה ְְְְְֱֶֶַַָָָ

ּכל ועל עדין חרה ׁשּלא ּכיון ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹעתיד

ּבהׂשּכיל הענין ויתּבאר לאלהינּו. קׁשיא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּפנים

ׁשרׁש ּכי הּוא ידּוע ּדבר ּכי והּוא ּדבר ְִִֶַַָָָָָֹעל

ּכפי ּבּלב הּנרּגׁש מהעלּבֹון יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאף

ההרּגׁש ׁשּיּגיע ואחר והעלּבֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעליבין

ותהיה והּיגֹון העּצבֹון יסֹובב הּמרּגיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת

נקם ּבנקם האחד ּדרכים, מּב' ּבאחד ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹּתרּופתֹו

הּמסּפיק לּׁשעּור רּצּוי ּבדברי הּב' ְְְִִִִֵֵֵַַַַַמהּסֹובב,

יׂשראל ּבעׂשֹות והּנה העלּבֹון, הקּפדת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהרּגׁש

ּגדֹול עליֹון לאל עלּבֹון ל אין המכער ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹמעׂשה

ּבחּפתּה ּכּלה עדין מהר סרּו אֹומרֹו והּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמּזה,

יתעּלה אלהינּו הרּגיׁש והּנה לזנּונים, הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹוהּנה

ההקּפדה עצם ׁשּמחמת עד ּגדֹול הרּגׁש ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשמֹו

מהּב' אחד ׁשהּוא הרּצּוי יֹועיל לא ּכי ִִִֵֶֶַַָָָֹחׁשב

הּנקמה ּדר זּולת העלּבֹון ּדאבֹון ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָהּמרחיקין

מּמּנּו מׁשלל הּוא זה ּגם הּנה ׁשּכתבנּו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻּכמֹו

ּכי פ"ב) (שמו"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִִֵֶַַָיתּבר

וידידֹו, צּדיקֹו צער לראֹות סֹובל הקב"ה ְִִִִֵֵַַַאין

פל"ב) (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ׁשמענּוהּו עֹולם ְְְִֵֶַָָּומימי

מתּוׁשלח ּפטירת אחר עד מּבּול הביא ְְִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא

ּכרמּוז הּדֹור צּדיקי ּכל אּלא לבד מתּוׁשלח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹולא

רּוח נׁשמת אׁשר ּכל כ"ב) ז' (ּבראׁשית ְְֲִִֵֶַַַָָּבּפסּוק

הּמּבּול הבאת קדם מתּו ּכבר ּבאּפיו ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹחּיים

אֹומר הּוא וכן ר"ו.) ח"א (זהר ז"ל ְְֲֵֵַַָָֹּכמאמרם

והּנה הּצּדיק, נאסף הרעה מּפני נ"ז) ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָ(יׁשעיה

את העֹולם והיה ׁשאמר מי לפני וידּוע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגלּוי

יתּבר מֹולדּתֹו ּבאבּדן ּביתֹו נאמן יצטער ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאׁשר

לידידיו, הּנֹוגע ּבּדבר יוּתר ולא לֹו ּבּנֹוגע ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹיוּתר

ּדאגתֹו להּניח מקֹום אין ּכי יתּבר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָּובראֹותֹו

יצטער לבל והּוא לֹו, ׁשּינּוח ּדבר מּמׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּקׁש

ויהיה אּפֹו לחרֹות מציאּות יהיה ואז הּדבר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָעל

הּדבר, על למׁשה רּצהּו וכביכֹול רּוח נחת ְְְִִֶַַַַַָָָָלֹו

לֹו לֹומרואמר ּדקּדק ּגדֹול, לגֹוי אֹות ואעׂשה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָ

ּגדֹול ּגֹוי אֹות ואעׂשה אמר ולא ּגדֹול ְְְְֱֶֶַָָָֹלגֹוי

נׁשמת ּבבחינת עּתה הן ׁשאינ הגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלֹומר

מּדה ּב ואׁשּפיע אֹות אכֹונן אני ּגדֹול ְְְְֲֲִִִֵַַָָּגֹוי

ולזה קדֹוׁשֹות, נׁשמֹות הפלגת מרּבה ְְְְְֶַַָָָָָֻטֹובה

מעׂשה צרי ּכי ּגדֹול ּגֹוי מּמ ויהיה אמר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלא

נׁשמתֹו. ּבׁשרׁש חדׁש ְְְִִֶָָָָֹּבנין

„BÚׁשּנׁשּבעּת הבטחת ואּיה טענת לסּתר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹרמז

אמר לזה לגֹוילאבֹות, אֹות ואעׂשה ְְְֱֶֶֶַָָָָ

ּגדֹול ּגֹוי הבטחת לקּיּום ּפרּוׁש ְְִֵַַָָָגדֹול,

מׁשה ׁשל הּתׁשּובה ּובאה לאבֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשהבטחּתי

על צערֹו והראהּו לֹו ׁשּיּניח הּנמנע מן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכי

ּבאֹומרֹו (ּברכֹותהּדבר ז"ל ואמרּו מׁשה ויחל ְְְְְְֶַַַָָָָ

מרירּות ׁשל ענינים וכּמה אחילּו אחזתֹו ְְְֲֲִִִִֶַָָָָל"ב.)

לי, הּניחה ּכנגד זה קֹונֹו לפני עׂשה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנפׁש

אֹומרֹו ׁשעליהּוכנגד טענה ׁשהיא אּפי ויחר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

מעצבֹון רּוח נחת לה' אין זה זּולת ּכי ְִִֵֵֶַַַַַָּבא

אמר לזה ּפרּוׁשהעלּבֹון, אּפ יחרה ה' לּמה ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אף, חרֹון אּלא לּדבר ּתּקּון מצאת לא ֲִֶַַָָָָָָָָֹלּמה

ׁשּכתבנּו, הרּצּוי ּבחינת והּוא זֹו לדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכּל

,קניני על לחּוׁש ל ׁשּיׁש ראׁשֹונה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָטענה

אֹומרֹו אבדוהּוא ואין לבעליה,ּבעּמ אּלא ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

אלהּות,ב' נתּפרסמה ידיהם ועל הֹוצאת ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָֹאׁשר

ד'ג' מצרים, יאמרּו וגֹו',לּמה לאברהם זכר ְְְְְְִִַַָָָָֹֹ

הּמסּפיקים נכֹונים ּוטעמים ּדברים ל יׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּובזה

הּטענה מׁשה ּביד ועלתה הרּצּוי, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָלבחינת

ּתבת וירמז וגֹו', ה' נחמהוּיּנחם לׁשֹון וּיּנחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹו ׁשהיה הרגז ּתקף נח ּכי נחת ְִֶֶֶַַָָָָֹֹּולׁשֹון

ּבּפסּוק ועּין וגֹו', על נחם זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָּומאמצעּות

זה: ֶֶַַׁשאחר

B‚Â'.יא) ‰¯ÁÈ '‰ ‰nÏז"ל ּדבריהם ּפי על »»∆¡∆¿ְִִֵֶַ

לבד רב ׁשערב ׁשאמרּו פמ"ב) ְְֵֶֶֶַַָ(שמו"ר

ׁשחת ז') (ּפסּוק אֹומרֹו והּוא העגל, את ְְִֵֵֶֶָָָעׂשּו

ׁשהיתה לֹומר ּבהכרח ז"ל ּולדבריהם ,ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָעּמ

זה ּוכפי מחּו, ׁשּלא יׂשראל ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹההקּפדה

ּבאֹומרֹו מׁשה ּכּונת הּנׁשמעת,יהיה טענה לּמה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

ראּוי אין הּמׁשחיתים הם רב ׁשערב ּכיון ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכי

ׁשּיׁש והגם יׂשראל, ׁשהם ּבעּמֹו אּפֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיחרה

אּפֹו לחרֹות לא זה ּכל עם ּומׁשּפט ּדין ְֲִִִֶֶַַָָָֹלהם

על הסּכים ּכי יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהם,

ּבאֹומרֹו ּדּיק זה ּכי ואּולי רב. ערב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהׁשמדת

רב ערב ולא מצרים מארץ הֹוצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאׁשר

ׁשהיּו רב ערב ּכל ּכי ונראה יצאּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמעצמן

על הסּכים ׁשּקּבלם ּפטרֹון ׁשאפּלּו מתּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאז

עליהם רחמים לבּקׁש ּפנים לֹו אין וגם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכליתם

למעלה, ׁשּכתבנּו ּכמֹו נענׁש קּבלתם על ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָאם
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ׁשאמר ראׁשֹון מאמר ּכי וגֹו'ּׁשּפרׁשּתי, סרּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

לירידת טעם לתת אּלא ּבא לא וגֹו' ְִִֵֶַַַָָָָֹעׂשּו

ּׁשּנֹוגע מה לדּבר ּבא ועכׁשו מּמדרגתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמׁשה

אמר לזה חּטאתם על וגֹו',וליׂשראל ּיאמר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

סרּו הֹודעת ּבאה זה ׁשעל נׁשמע היה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָוזּולתּה

והבן: ְֵֵַָמהר

ÈÏ.י) ‰ÁÈp‰ ‰zÚÂלצדאֹומרֹו ירצה ועּתה ¿«»«ƒ»ƒְְְְִֶַַָ

ּבאֹומרֹו מרּצהּו וגֹו',ׁשהּוא אֹות ואעׂשה ְְְְְְֱֵֶֶֶַ

ּומה ּבלּבֹו מׁשה וּיאמר לכּלֹותם יּניחהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּובזה

כן ּכמֹו יארע לבניו וגם זאת היא ְְְְֱִֵֶַַַָָָָֹהבטחה

מּמּנּו יבּקׁש ׁשּלא אמר לזה היה, ּכלא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהיּו

מּמׁשה ׁשּיעׂשה ּגֹוי אבל עּתה, אּלא ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָלהּניחֹו

לצד אֹו לי, הּניחה אליו עֹוד ה' יאמר ְִִֵַַַָָֹֹלא

יאמר ׁשּלא ׁשּמבטיחֹו אֹו ּדרּכם מטיבים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיהיּו

ּגזרה מׁשה יבּטל ותמיד הּניחה עֹוד ְְְִִֵֵֶַַָָָלֹו

עליו צּוה ׁשּלא רמז רמז ּובדר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמעליהם.

ּומּמֹוצא ּתמיד, ולא עת ּבאֹותֹו אּלא ְְִִִֵֶַָָָָֹהּניחה

ּבתפּלה, ּומּיד ּתכף ׁשּיעמד יֹודע אּתה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדבר

והּנה רגע, ׁשעּור על אפּלּו ועּתה יאמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּכי

אֹומרֹו ּבמׁש ּומּידעבר ּתכף ולזה ועּתה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אּפֹו. לחרֹות הּניחֹו ולא ּבתפּלה ְְֲִִִִַַַָָֹעמד

„BÚ(פכ"א (ב"ר ז"ל ּדבריהם לפי ְְְִִִֵֶֶירצה

רמז ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ְְְֵֶֶַַָָָָָׁשאמרּו,

הּטעּות ּכי מּמּנו הּסֹובב על ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָלֹו

ּבא, אני מ' לסֹוף להם ׁשאמר מּדבריו ְְֲִִֶֶַָָָָָָָיצא

ׁשּמּזה יֹום מאֹותֹו לבד ׁשהּוא להם ּפרׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא

ָטעּו.

„BÚ(פ"ב (שמו"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִֵֶֶַירצה

מּצד היתה רב ערב ׁשּקּבלת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאמרּו

לעׂשֹות ונתרּצה עליהם ה' הסּכים ולא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹמׁשה

לֹו אמר ולזה מׁשה, אּלּורצֹון עּמ ׁשחת ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא רב, ׁשעליוערב ועּתה ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָ

הגּון, ּבלּתי מעׂשה על וחרטה ּתׁשּובה ְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָלעׂשֹות

לבֹוא לעתיד הּדבר מתּקן הּוא ּכי ְְְִִֵַַַָָָָואּולי

ּגרים מקּבלין אין כ"ד:) (יבמֹות ז"ל ְְְְִִֵֵֶַָָׁשאמרּו

ויתּקן ּגֹואל ׁשּיהיה הּוא ּומׁשה הּמׁשיח ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלימֹות

ַָָהּדבר:

.Èt‡ ¯ÁÈÂ Èl ‰ÁÈp‰היה מׁשה וכי קׁשה «ƒ»ƒ¿ƒ««ƒְִֶֶָָָ

אּלא ּבתפּלה עמד לא ואדרּבה ְְְְִִֶַַַָָָָֹמֹונעֹו

אּפי ויחר מאֹומרֹו ּכי קׁשה עֹוד ,ּכ ְְִִִֵֶַַַַָָאחר

רֹוצה והּוא אּפֹו חרה לא עדין ּכי ְְֲִִֶַַַָָָֹמׁשמע

ׁשהּוא יתּבר מּדתֹו זֹו אין והלא אף, ְֲֲִִֵֶַַַַָָֹּבחרֹות

מּמעׂשה ּולמד וצא ּכעסֹו, לכּבׁש ּתמיד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָמבּקׁש

רּבי ׁשאמר ז'.) (ּברכֹות ּבּתלמּוד ְְִֶֶַַַַָָָׁשהּובא

אׁשר ּבברכתֹו ה' ׁשּנתרּצה ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹיׁשמעאל

ּכעסֹו, את רחמיו ׁשּיכּבׁשּו הּוא ּברּו ה' ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָּבר

עליו רּבינּו מׁשה טענת הּוא זֹו ּכי ְֲִֵֶַַַַָָואּולי

ּבאֹומרֹו לׁשֹוןהּׁשלֹום וגֹו' אּפ יחרה ה' לּמה ְְְְְֱֶֶַַָָָ

ּכל ועל עדין חרה ׁשּלא ּכיון ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹעתיד

ּבהׂשּכיל הענין ויתּבאר לאלהינּו. קׁשיא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּפנים

ׁשרׁש ּכי הּוא ידּוע ּדבר ּכי והּוא ּדבר ְִִֶַַָָָָָֹעל

ּכפי ּבּלב הּנרּגׁש מהעלּבֹון יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָהאף

ההרּגׁש ׁשּיּגיע ואחר והעלּבֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָהּמעליבין

ותהיה והּיגֹון העּצבֹון יסֹובב הּמרּגיׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת

נקם ּבנקם האחד ּדרכים, מּב' ּבאחד ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹּתרּופתֹו

הּמסּפיק לּׁשעּור רּצּוי ּבדברי הּב' ְְְִִִִֵֵֵַַַַַמהּסֹובב,

יׂשראל ּבעׂשֹות והּנה העלּבֹון, הקּפדת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהרּגׁש

ּגדֹול עליֹון לאל עלּבֹון ל אין המכער ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹמעׂשה

ּבחּפתּה ּכּלה עדין מהר סרּו אֹומרֹו והּוא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמּזה,

יתעּלה אלהינּו הרּגיׁש והּנה לזנּונים, הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹוהּנה

ההקּפדה עצם ׁשּמחמת עד ּגדֹול הרּגׁש ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשמֹו

מהּב' אחד ׁשהּוא הרּצּוי יֹועיל לא ּכי ִִִֵֶֶַַָָָֹחׁשב

הּנקמה ּדר זּולת העלּבֹון ּדאבֹון ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָהּמרחיקין

מּמּנּו מׁשלל הּוא זה ּגם הּנה ׁשּכתבנּו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻּכמֹו

ּכי פ"ב) (שמו"ר ז"ל ּדבריהם ּפי על ְְִִִִֵֶַַָיתּבר

וידידֹו, צּדיקֹו צער לראֹות סֹובל הקב"ה ְִִִִֵֵַַַאין

פל"ב) (ב"ר ז"ל ׁשאמרּו ׁשמענּוהּו עֹולם ְְְִֵֶַָָּומימי

מתּוׁשלח ּפטירת אחר עד מּבּול הביא ְְִִֵֶֶַַַַַַֹׁשּלא

ּכרמּוז הּדֹור צּדיקי ּכל אּלא לבד מתּוׁשלח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹולא

רּוח נׁשמת אׁשר ּכל כ"ב) ז' (ּבראׁשית ְְֲִִֵֶַַַָָּבּפסּוק

הּמּבּול הבאת קדם מתּו ּכבר ּבאּפיו ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹחּיים

אֹומר הּוא וכן ר"ו.) ח"א (זהר ז"ל ְְֲֵֵַַָָֹּכמאמרם

והּנה הּצּדיק, נאסף הרעה מּפני נ"ז) ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָ(יׁשעיה

את העֹולם והיה ׁשאמר מי לפני וידּוע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּגלּוי

יתּבר מֹולדּתֹו ּבאבּדן ּביתֹו נאמן יצטער ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאׁשר

לידידיו, הּנֹוגע ּבּדבר יוּתר ולא לֹו ּבּנֹוגע ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹיוּתר

ּדאגתֹו להּניח מקֹום אין ּכי יתּבר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָּובראֹותֹו

יצטער לבל והּוא לֹו, ׁשּינּוח ּדבר מּמׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּקׁש

ויהיה אּפֹו לחרֹות מציאּות יהיה ואז הּדבר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָעל

הּדבר, על למׁשה רּצהּו וכביכֹול רּוח נחת ְְְִִֶַַַַַָָָָלֹו

לֹו לֹומרואמר ּדקּדק ּגדֹול, לגֹוי אֹות ואעׂשה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָ

ּגדֹול ּגֹוי אֹות ואעׂשה אמר ולא ּגדֹול ְְְְֱֶֶַָָָֹלגֹוי

נׁשמת ּבבחינת עּתה הן ׁשאינ הגם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלֹומר

מּדה ּב ואׁשּפיע אֹות אכֹונן אני ּגדֹול ְְְְֲֲִִִֵַַָָּגֹוי

ולזה קדֹוׁשֹות, נׁשמֹות הפלגת מרּבה ְְְְְֶַַָָָָָֻטֹובה

מעׂשה צרי ּכי ּגדֹול ּגֹוי מּמ ויהיה אמר ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלא

נׁשמתֹו. ּבׁשרׁש חדׁש ְְְִִֶָָָָֹּבנין

„BÚׁשּנׁשּבעּת הבטחת ואּיה טענת לסּתר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹרמז

אמר לזה לגֹוילאבֹות, אֹות ואעׂשה ְְְֱֶֶֶַָָָָ

ּגדֹול ּגֹוי הבטחת לקּיּום ּפרּוׁש ְְִֵַַָָָגדֹול,

מׁשה ׁשל הּתׁשּובה ּובאה לאבֹות, ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשהבטחּתי

על צערֹו והראהּו לֹו ׁשּיּניח הּנמנע מן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכי

ּבאֹומרֹו (ּברכֹותהּדבר ז"ל ואמרּו מׁשה ויחל ְְְְְְֶַַַָָָָ

מרירּות ׁשל ענינים וכּמה אחילּו אחזתֹו ְְְֲֲִִִִֶַָָָָל"ב.)

לי, הּניחה ּכנגד זה קֹונֹו לפני עׂשה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָנפׁש

אֹומרֹו ׁשעליהּוכנגד טענה ׁשהיא אּפי ויחר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

מעצבֹון רּוח נחת לה' אין זה זּולת ּכי ְִִֵֵֶַַַַַָּבא

אמר לזה ּפרּוׁשהעלּבֹון, אּפ יחרה ה' לּמה ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אף, חרֹון אּלא לּדבר ּתּקּון מצאת לא ֲִֶַַָָָָָָָָֹלּמה

ׁשּכתבנּו, הרּצּוי ּבחינת והּוא זֹו לדר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכּל

,קניני על לחּוׁש ל ׁשּיׁש ראׁשֹונה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָטענה

אֹומרֹו אבדוהּוא ואין לבעליה,ּבעּמ אּלא ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

אלהּות,ב' נתּפרסמה ידיהם ועל הֹוצאת ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָֹאׁשר

ד'ג' מצרים, יאמרּו וגֹו',לּמה לאברהם זכר ְְְְְְִִַַָָָָֹֹ

הּמסּפיקים נכֹונים ּוטעמים ּדברים ל יׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּובזה

הּטענה מׁשה ּביד ועלתה הרּצּוי, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָלבחינת

ּתבת וירמז וגֹו', ה' נחמהוּיּנחם לׁשֹון וּיּנחם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹו ׁשהיה הרגז ּתקף נח ּכי נחת ְִֶֶֶַַָָָָֹֹּולׁשֹון

ּבּפסּוק ועּין וגֹו', על נחם זה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָּומאמצעּות

זה: ֶֶַַׁשאחר

B‚Â'.יא) ‰¯ÁÈ '‰ ‰nÏז"ל ּדבריהם ּפי על »»∆¡∆¿ְִִֵֶַ

לבד רב ׁשערב ׁשאמרּו פמ"ב) ְְֵֶֶֶַַָ(שמו"ר

ׁשחת ז') (ּפסּוק אֹומרֹו והּוא העגל, את ְְִֵֵֶֶָָָעׂשּו

ׁשהיתה לֹומר ּבהכרח ז"ל ּולדבריהם ,ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָעּמ

זה ּוכפי מחּו, ׁשּלא יׂשראל ּכל על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹההקּפדה

ּבאֹומרֹו מׁשה ּכּונת הּנׁשמעת,יהיה טענה לּמה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

ראּוי אין הּמׁשחיתים הם רב ׁשערב ּכיון ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכי

ׁשּיׁש והגם יׂשראל, ׁשהם ּבעּמֹו אּפֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּיחרה

אּפֹו לחרֹות לא זה ּכל עם ּומׁשּפט ּדין ְֲִִִֶֶַַָָָֹלהם

על הסּכים ּכי יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהם,

ּבאֹומרֹו ּדּיק זה ּכי ואּולי רב. ערב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָהׁשמדת

רב ערב ולא מצרים מארץ הֹוצאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאׁשר

ׁשהיּו רב ערב ּכל ּכי ונראה יצאּו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמעצמן

על הסּכים ׁשּקּבלם ּפטרֹון ׁשאפּלּו מתּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאז

עליהם רחמים לבּקׁש ּפנים לֹו אין וגם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּכליתם

למעלה, ׁשּכתבנּו ּכמֹו נענׁש קּבלתם על ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָאם
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(áé)âøäì íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³Ÿ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúàŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑להם להטיב אחרת מחׁשבה להם∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת החיים.אׁשר אור ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæzòaLð øLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨
éáëBëk íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì̈¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
íëòøæì ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½

:íìòì eìçðå§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה לא(שמות ועדין נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבעׂשר עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. Ï‡¯NÈÏe.קּבל ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לאברהם(שמות זכר הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵַָָָֹ
ליעקב זכר לגלּות, אם לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּמסר
רגלים ג' ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּגלה

אחד רגל ׁשל לכּסא וחמר קל ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד לב)אינֹו Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL� ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ
קּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹלהם

ׁשּנאמר טז)לעֹולם, כב נאמר(בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי ג): כו נׁשּבעּתי(שם אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי : ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ
נאמר ּוליעקב ,"אבי יא)לאברהם לה ׁשּדי(שם ּבאל לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני החיים.: אור ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå:החיים אור ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

zLÈ·a‡יב ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË È�Èa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈ�a ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
Ôe�ÒÁÈÂ ÔBÎÈ�·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מׁשה ׁשהזּכיר ּוטענֹות אבֹות זכּות להם אין ְְְִִֵֶֶֶַָָָּגם

עׂשּו ׁשּיׂשראל הּכתּוב ּפׁשט ּולפי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבטענתֹו,

ׁשּלא חלק ּכנגד מׁשה טען לֹו והׁשּתחוּו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהעגל

רׁשעה עֹוׂשי ּכל ׁשּמתּו ּתמצא הלא ּכי ְְֲִִִֵֵֶָָָָֹעׂשּו

ּבעדים ויׁש והתראה, ּבעדים ׁשעבדּו יׁש ג', ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָוהם

וי ולאלבד, מתּו אּלּו וכל לבד, ּבהתראה ׁש ְְְְְְְֵֵֵַַַָָָֹ

אמר וה' מּג', א' ּבֹו היּו ׁשּלא מי אּלא ְֲִִִֶֶַַָָָֹנׁשארּו

יֹורה זה ּגדֹול לגֹוי אֹות ואעׂשה אכּלם ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַָלמׁשה

ה' אל לּבֹו צעק לזה הּכל את לעקר ֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּבּקׁש

ׁשּלא ּבאֹותם ּפרּוׁש ,ּבעּמ אּפ יחרה ה' ְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹלּמה

טענת על ּכי ,ּב מרדּו ולא עּקר ּכל ְְְְֲִִַַַָָָָֹעבדּו

:עּמ זכרֹון מהם יעקר לא ְְְֲִֵֵֵֶַָָֹהערבּות

‰Ó ¯zÒÏ ‡a ‰�ÚËa .'B‚Â ˙‡ˆB‰ ¯L‡¬∆≈»¿¿«¬»»ƒ¿…«
¯Ó‡Mלא ּכי וגֹו' לגֹוי אֹות ואעׂשה ∆»«ְְְְֱִֶֶֹ

ימצא ּכאׁשר הּצדקֹות אׁשר הכנת ׁשּימצא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיּתכן

ּׁשאין מה מּמצרים, הֹוציאם הם ּכי זה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבעם

זה, ּבגדר אינם ה' יקּום אׁשר מׁשה ּבני ְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָּכן

הּדּברֹות ּבעׂשרת ה' ּדבר ּתחּלת ּכי ּתמצא ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹוהלא

זה וגֹו' הֹוצאתי אׁשר אמר ב') כ' ְְֲִֵֵֶֶַָ(לעיל

הּמעמיד ּדבר הּוא מצרים יציאת ּכי ְְֲִִִִִֶַַַַָָיֹורה

ּׁשּכתבּתי מה ראה נא ול לּבֹורא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהׁשּתעּבדּותם

ּתמצא הּמצֹות ּבכל ועֹוד זה, ּפסּוק ְְְְְִִֵֶַָָָּבפרּוׁש

יעמדּו לא אּלּו ואם מצרים, יציאת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹרמז

אׁשר מּמׁשה הּבאים ׁשּכן מּכל הּקדׁש ֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבעבֹודת

ּומעּתה מצרים, יציאת ּבגדר ואינם ידעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא

ואֹומרֹו מׁשה, ּבבני ּתּקּון לֹו אין זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶהפסד

ּבכח ּׁשּבא למה לחּוׁש ויׁש ּפרּוׁש ּגדֹול ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹּבכח

יפסידּנּו. לבל ְְִֶַַָּגדֹול

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚּכי לצד ּפרּוׁש וגֹו' אׁשר ƒ¿∆¿¿ְְֲִֵֶַ

אליו אמר רצהה' ׁשּלא עּמ ׁשחת ְִֵֵֶַַָָָָֹ

להזּכירם מׁשה יׁשּוב אי ּכן אם אליו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלכּנֹותם

אׁשר ה' ׁשּׁשללֹו ּדבר ׁשהּוא עּמ ּבׁשם ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָלפניו

ואמר ּבלׁשֹונֹו ּדקּדק ּכן ּפרּוׁשעל וגֹו' הֹוצאת ְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

אֹותם קֹורא אני עדין עּמ ׁשהם לצד ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹלא

וגֹו': אׁשר זֹו לבחינה אּלא ְְֲִִֶֶֶַָָעּמ

B‚Â'.יב) e¯Ó‡È ‰nÏחּלּול ּבזה יׁש ּפרּוׁש »»…¿¿ִֵֵֶָ

(לעיל אמר אתמֹול מצרים יאמרּו ּכי ְְְְִִִֵֶַַָֹה'

בכרי ּבני כ"ב) וגֹו'ד' ׁשּלח וגֹו' יׂשראל ְְְְְִִִֵַַָֹ

ּכי ּתחּלתֹו על סֹופֹו ּגּלה עּתה והן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָויעבדני,

נתּכּון עֹוד ּכׁשקר, נראה וח"ו יכּון לטֹובה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹלא

וכל ה' יעבדּו ׁשּיׂשראל ידּוע ּדבר ּכי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבזה

ּׁשּיראּו ּומּמה אחרים עבֹודֹות יעבדּו ְְֲֲִִִֵֶַַַָֻהאּמֹות

לעֹובדי עׂשה ּׁשּלא מה לרעה ה' ְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשהֹוציאם

לעֹובדי מפלא ּגדֹול ּפגם ח"ו ּכן אם ְְְְִֵֵָָָָֻזּולתֹו

ׁשּיׁש חזקה אלילים עֹובדי ידי ותחזקנה ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָה'

ּתבת ואֹומרֹו טענה, הכרחעּמּה אין ּכי לאמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

אּלא ּכסדרן, ׁשהן ּכמֹות הּדברים ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּיאמרּו

לֹומר ירצה אֹו ּכּונתם, ׁשּזה ּדברים ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹיאמרּו

ּבבחינת אּלא ח"ו אמּתּיים הּדברים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָׁשאין

יאמרּו לבד מצרים לא ּכי ירצה עֹוד ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹהאמירה,

ׁשּבזה לּכל הּדברים ויׁשמיעּו הם יאמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא

ה': חּלּול ח"ו ְִִֶַיתרּבה

B‚Â'.יג) Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊעל הּכּונה אין ¿…¿«¿»»¿ֵַַַָָ

ׁשּיקּים ה' הׁשיבֹו ּכבר ׁשּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשבּועה

ּגדֹול לגֹוי ויהיה מׁשה ׁשל ּבזרעֹו ְְְְְְִֶֶֶַָָׁשבּועתֹו

לֹומר ּבא אּלא ּכן, ּגם אבֹות ׁשל זרעם ְְֵֶֶַַַָָָָוהּוא

ּבא ּגם המארע, על מאד האנׁשים יתעּצבּו ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹּכי

ׁשאמר מּטעם זכּותם לזּכר ׁשּצרי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבטענה

חסד ועׂשה ו') כ' (לעיל הּדּברֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַֹּבעׂשרת

אֹומרֹו והּוא לאהבי ואֹומרֹולאלפים ,עבדי ְְְְְֲֲֲִֶַָָָֹ

לאבֹות הּמּׂשג להגּדיל זה ּכל וגֹו' נׁשּבעּת ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֻאׁשר

האהבה: ְֲַַָָלצד

.'B‚Â ˙‡f‰ ı¯‡‰ ÏÎÂהּדרכים ּבזה רּבּו ¿»»»∆«…¿ְִֶַַָָ

ׁשאמר מׁשה ּדברי ׁשהם מפרׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָויׁש

לֹומר ואפׁשר וגֹו', להם ּׁשאמרּתי מה ה' ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלפני

ּופרּוׁש ה', ּדברי הּוא מעלהּכי לׁשֹון אמרּתי ְְְֲִִִֵֵַַָָ

וזה צּדיק, אמרּו ג') (יׁשעיה אֹומרֹו ּדר ְְְְְִִֶֶֶַַַָעל

ּכלּפרּוׁש על רממּתי אׁשר וגֹו' הארץ ּכל ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

הּכתּובאּתןהארצֹות ׁשאמר מצינּו וכן וגֹו', ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ה' עיני וגֹו' אׁשר ארץ י"ב) י"א ְְֲִֵֵֶֶֶָ(ּדברים

מעלתם להזּכיר ּבזה והּכּונה וגֹו', ְְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹאלהי

ְָָלפניו:

ה'. וּיּנחם האחדיד) נחם טעמים לב' ּפרּוׁש ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

לעּמֹו. הרע להיֹות הּב' רע הּדבר היֹות ְְְֱִַַַַַַָָָלצד

C¯c‰ ‰Ê ÏÚ ‰ˆ¯È „BÚהרעה על וּיּנחם ƒ¿∆«∆«∆∆ִֶַַָָָָ

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(åè)úçì Bãéa úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú È�MÓ∑נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו החיים.(שבת אור ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)íéäìû ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìò úeøç àeä½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ׁשל עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה הּוא,∑e¯Á˙.ּפלֹוני אחד וחרט חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶֶָ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון .ׁשניהם ְְְִֵֶַַ

(æé)äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½
:äðçna äîçìî ìB÷¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו החיים.ּבהריעֹו, אור ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
:òîL éëðà úBpò ìB÷́©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙B�Ú ÏB˜ ÔÈ‡∑ׁשּצֹועקים חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ניסה אֹו לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.וי, ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ִַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ÈÁeÏטו ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח ‡·¯˜a ÔÈÁˆ�c ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡�‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נׁשּבע אם אבל הּדּבּור לצד ּדוקא ּדּבר ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָאׁשר

ֹלא.

„BÚאׁשר הרעה על אּלא נחם ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹירצה

רעה עדין יׁש אבל לכּלֹותם, ּדהינּו ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּדּבר

הרעים הּדברים והם עליה נחם ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחרת

ּכּידּוע. העגל סּבבם ְֲִֵֶֶַַָָָאׁשר

„BÚאׁשר הרעה על אּלא נחם ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹירצה

חטאּו ׁשּלא לאֹותם לעׂשֹות ְְֲִֶֶַָָֹּדּבר

ׁשעבדּו אֹותם אבל עּמֹו, ּבׁשם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָׁשּמתיחסים

ּבּלב אּלא עדים ּבלא אֹו ּבעדים זרה ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹעבֹודה

נגף מהם לעּמתם עמדה רעתם ּבּה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהאמינּו

ּבני הּכּום ּומהם מׁשה הׁשקם ּומהם וכּו' ְְְִִֵֵֵֶֶֶָה'

ִֵלוי:

iÂ¯„.טו) ÔÙiÂאֹומרֹו לדעת ׁשאינֹוצרי וּיפן «ƒ∆«≈∆ְִִֵֶֶַַַָָ

ּכי ואּולי מׁשה, ׁשּיפן ארץ ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַמהלכֹות

לֹומר ּדקּדק ׁשח"ולזה לֹומר ׁשּלא ההר מן ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מּפני ערף ׁשּפנה ארץ ּדר מעּוט מנהג ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהג

אם וקׁשה ׁשּפנה, הּוא ההר מן אּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהּׁשכינה

ׁשּלא קׁשה ועֹוד ההר, מן וּיפן לֹומר היה ְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכן

ׁשּיכּון ואּולי עּקר, ּכל וּיפן לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

מהּמלאכים מתירא והיה ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

הּנחּבא ּכאדם ההר לצדדי עצמֹו מפנה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָוהיה

ֶֶָללכת.

„BÚּכי פ"א) (דב"ר אֹומרם ּדר על ְְִִֶֶֶַָירצה

מדּבר ּכׁשהיה מׁשה ׁשל ּדרּכֹו ּדֹומה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָלמה

וגֹו' יחרה ה' לּמה אֹומר היה הקב"ה ְֱִֵֶֶָָָָעם

אּתם ואמר הּסדר הפ יׂשראל אצל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשהל

וג אֹומרֹוחטאתם והּוא ע"כ, ּפרּוׁשֹו' וּיפן ְְְֲִֵֶֶַָ

ׁשהיה הראׁשֹונים ּפנים ּכסדר נׁשאר ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּמקֹום: לפני עֹומד ּכׁשהיה ְְְִֵֵֶֶַַָָָמראה

.˙„Ú‰ ˙ÁÏּבאֹומרֹו ּכן ּגם ׁשרמז העדתאּולי À…»≈Àְְֵֵֶַַַָָֻ

אלהים ּכתב ּכתּובים הם ּכי מעידים ְְְֱִִִִִֵֵֶַֹׁשהם

ּבהׁשואה ּומּזה מּזה מפלא ּכתבם היֹות ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֻלצד

מעׂשה ידי על להיֹות יכֹול זה מכּתב ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

האחר, מעבר צּורתּה ּתׁשּתּנה האֹות ּכי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאדם,

מ"ם ׁשאמרּו ג'.) (מגּלה ז"ל מאמרם ְְֲִֵֶַַָָָָּגם

ואּולי עֹומדים, היּו ּבנס ׁשּבּלּוחֹות "ְְְְִֵֶֶַַַָוסמ

הּלּוחֹות מעׂשה אֹות עם יצטרף הּזה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשהאֹות

ּפחּותה עדּות ׁשאין לעדּות האֹותֹות ב' ְְְֵֵֵֶָָָוהיּו

אֹומרֹו והּוא הרימּב', אלהים מעׂשה והּלחת ְְְֱֲֲִִֵֵַַֹֹֻ

א' ב':עד עד אלהים מכּתב והּמכּתב ְְְֱִִִֵֵַַָֹ

B‚Â'.יז) ‰Ú¯a 'B‚Â ÚLB‰È ÚÓLiÂצרי «ƒ¿«¿À«¿¿≈…¿ִָ

אֹומרֹו ּכּונת הּוא מה ּומהלדעת ּברעה, ְְֵַַַַַַָָֹ

נביא צריכה מׁשה ּתׁשּובת ּגם ׁשּׁשמע, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָּקֹול

הּכתּובים ויתּבארּו הּדברים, מׁשמעּות ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהּגיד

פ"ד ּתענית (ירּוׁשלמי ז"ל מאמרם ּפי ְְֲֲִִִַַַַָָעל

לצדק אם ּבּקֹול יבחינּו הּצּדיקים ּכי ְְִִִִִֶֶַַַַה"ה)

אלהית הּׂשגה הּוא זה והּׂשגה להפּכֹו, ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹאם

ּׁשהריח מה והּוא עֹולם, לגדֹולי ה' הנחיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָאׁשר

הּכתּוב ׁשאמר קֹוליהֹוׁשע את יהֹוׁשע וּיׁשמע ְְְִֶֶַַַַַַָָֻֻ

מן נׁשמעת ׁשהיתה קֹול הברת ּפרּוׁש ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהעם

הרע ּבחינת ּבֹו ׁשמע יׂשראל ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמחנה

אֹומרֹו קֹולוהּוא מׁשה אל וּיאמר ּברעה, ְְְֵֶֶֶַֹֹ

לצד אּלא זה אין ּכי חׁשב ּבּמחנה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמלחמה

ּבחינת הּוא זה ּובחינה מלחמה, ּביניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ּבאֹומרֹו רמז אֹו ּבּקֹול, ׁשהּכיר קֹולהרע ְְִִֶַַַָָ

הּמצּוי ס"מ ׁשהּוא הּצר מלחמת על ְְִִֶֶֶַַַָָָָמלחמה

והׁשיב האדם, עם הּמלחמה ּבמערכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמיד

ׁשּלאמׁשה ּפרּוׁש ּגבּורה, ענֹות קֹול אין ְֲֵֵֶֶָֹ

יצרם, על חלּוׁשה,נתּגּברּו ענֹות קֹול ואין ְְְְֲֲִִֵַַָָ

לבד, חלׁשה ּבחינת לא עּנֹותּפרּוׁש קֹול אּלא ְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ׁשּלא היא והּכּונה ּתפארת, עז מּטה ׁשבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכי

הּתֹורה מּפרטי אחד ּבפרט מעׂשיהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרעּו

הּכל עקרּו אּלא יגוע, ולא אדם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיחליׁש

ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכנגד זרה עבֹודה ְְֲֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּׁשקּולה

סמּו ּבאֹומרֹו ׁשרמז ואּולי ה'.). לעּנֹות(חּלין ְְְְִֶַַַָָֻ

ל"בּתבת (ּדברים ּבסֹוד הּׁשכינה על אנכי ְְְִִִֵַַַָָָֹ

קֹול ׁשעּורּה הּוא וזה ּתׁשי, ילד צּור ְְְִִֶֶָָי"ח)

ותבת ׁשֹומע, אנכי ׁשל חֹוזרתעּנֹות ׁשֹומע ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אמר ּבּמחנה מלחמה קֹול ׁשאמר יהֹוׁשע ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻעל

ׁשברֹון ׁשּיּגיד קֹול הּוא ׁשּׁשֹומע זה קֹול ּכי ְִִִֵֶֶֶַַלֹו

ּתּוגת ּכסיל ּובן י') (מׁשלי ּבסֹוד ְְְְִִִֵֵַַָהּׁשכינה

הּזהר מאמר מצאתי זה ׁשּכתבּתי אחר ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאּמֹו,

וגֹו' ּברעה מהּו לׁשֹונֹו וזה קצ"ה.) ְְְְֵֶַֹ(ח"ב

ויהֹוׁשע הּוא אחרא ּדסטרא קלא ְְְְִִַַַָָָָֻּדההּוא

מּיד ּדרעה, סטרא ּדהּוא קלא ּבההּוא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָאסּתּכל

הּכתּוב ּככל והּוא ּכאן, עד מׁשה אל ְְֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר

ְִַלחּיים:
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(åè)úçì Bãéa úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú È�MÓ∑נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו החיים.(שבת אור ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)íéäìû ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìò úeøç àeä½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ׁשל עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה הּוא,∑e¯Á˙.ּפלֹוני אחד וחרט חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶֶָ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון .ׁשניהם ְְְִֵֶַַ

(æé)äLî-ìà øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½
:äðçna äîçìî ìB÷¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו החיים.ּבהריעֹו, אור ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)äLeìç úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´£¨®
:òîL éëðà úBpò ìB÷́©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙B�Ú ÏB˜ ÔÈ‡∑ׁשּצֹועקים חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ניסה אֹו לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.וי, ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ִַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ÈÁeÏטו ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח ‡·¯˜a ÔÈÁˆ�c ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡�‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נׁשּבע אם אבל הּדּבּור לצד ּדוקא ּדּבר ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָאׁשר

ֹלא.

„BÚאׁשר הרעה על אּלא נחם ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹירצה

רעה עדין יׁש אבל לכּלֹותם, ּדהינּו ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָּדּבר

הרעים הּדברים והם עליה נחם ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחרת

ּכּידּוע. העגל סּבבם ְֲִֵֶֶַַָָָאׁשר

„BÚאׁשר הרעה על אּלא נחם ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹירצה

חטאּו ׁשּלא לאֹותם לעׂשֹות ְְֲִֶֶַָָֹּדּבר

ׁשעבדּו אֹותם אבל עּמֹו, ּבׁשם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָׁשּמתיחסים

ּבּלב אּלא עדים ּבלא אֹו ּבעדים זרה ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹעבֹודה

נגף מהם לעּמתם עמדה רעתם ּבּה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֻהאמינּו

ּבני הּכּום ּומהם מׁשה הׁשקם ּומהם וכּו' ְְְִִֵֵֵֶֶֶָה'

ִֵלוי:

iÂ¯„.טו) ÔÙiÂאֹומרֹו לדעת ׁשאינֹוצרי וּיפן «ƒ∆«≈∆ְִִֵֶֶַַַָָ

ּכי ואּולי מׁשה, ׁשּיפן ארץ ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַמהלכֹות

לֹומר ּדקּדק ׁשח"ולזה לֹומר ׁשּלא ההר מן ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מּפני ערף ׁשּפנה ארץ ּדר מעּוט מנהג ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהג

אם וקׁשה ׁשּפנה, הּוא ההר מן אּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָָהּׁשכינה

ׁשּלא קׁשה ועֹוד ההר, מן וּיפן לֹומר היה ְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכן

ׁשּיכּון ואּולי עּקר, ּכל וּיפן לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

מהּמלאכים מתירא והיה ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

הּנחּבא ּכאדם ההר לצדדי עצמֹו מפנה ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָוהיה

ֶֶָללכת.

„BÚּכי פ"א) (דב"ר אֹומרם ּדר על ְְִִֶֶֶַָירצה

מדּבר ּכׁשהיה מׁשה ׁשל ּדרּכֹו ּדֹומה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָלמה

וגֹו' יחרה ה' לּמה אֹומר היה הקב"ה ְֱִֵֶֶָָָָעם

אּתם ואמר הּסדר הפ יׂשראל אצל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּוכׁשהל

וג אֹומרֹוחטאתם והּוא ע"כ, ּפרּוׁשֹו' וּיפן ְְְֲִֵֶֶַָ

ׁשהיה הראׁשֹונים ּפנים ּכסדר נׁשאר ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

הּמקֹום: לפני עֹומד ּכׁשהיה ְְְִֵֵֶֶַַָָָמראה

.˙„Ú‰ ˙ÁÏּבאֹומרֹו ּכן ּגם ׁשרמז העדתאּולי À…»≈Àְְֵֵֶַַַָָֻ

אלהים ּכתב ּכתּובים הם ּכי מעידים ְְְֱִִִִִֵֵֶַֹׁשהם

ּבהׁשואה ּומּזה מּזה מפלא ּכתבם היֹות ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֻלצד

מעׂשה ידי על להיֹות יכֹול זה מכּתב ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמה

האחר, מעבר צּורתּה ּתׁשּתּנה האֹות ּכי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאדם,

מ"ם ׁשאמרּו ג'.) (מגּלה ז"ל מאמרם ְְֲִֵֶַַָָָָּגם

ואּולי עֹומדים, היּו ּבנס ׁשּבּלּוחֹות "ְְְְִֵֶֶַַַָוסמ

הּלּוחֹות מעׂשה אֹות עם יצטרף הּזה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשהאֹות

ּפחּותה עדּות ׁשאין לעדּות האֹותֹות ב' ְְְֵֵֵֶָָָוהיּו

אֹומרֹו והּוא הרימּב', אלהים מעׂשה והּלחת ְְְֱֲֲִִֵֵַַֹֹֻ

א' ב':עד עד אלהים מכּתב והּמכּתב ְְְֱִִִֵֵַַָֹ

B‚Â'.יז) ‰Ú¯a 'B‚Â ÚLB‰È ÚÓLiÂצרי «ƒ¿«¿À«¿¿≈…¿ִָ

אֹומרֹו ּכּונת הּוא מה ּומהלדעת ּברעה, ְְֵַַַַַַָָֹ

נביא צריכה מׁשה ּתׁשּובת ּגם ׁשּׁשמע, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָּקֹול

הּכתּובים ויתּבארּו הּדברים, מׁשמעּות ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלהּגיד

פ"ד ּתענית (ירּוׁשלמי ז"ל מאמרם ּפי ְְֲֲִִִַַַַָָעל

לצדק אם ּבּקֹול יבחינּו הּצּדיקים ּכי ְְִִִִִֶֶַַַַה"ה)

אלהית הּׂשגה הּוא זה והּׂשגה להפּכֹו, ְְְֱִִֶֶַַָָָָֹאם

ּׁשהריח מה והּוא עֹולם, לגדֹולי ה' הנחיל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָאׁשר

הּכתּוב ׁשאמר קֹוליהֹוׁשע את יהֹוׁשע וּיׁשמע ְְְִֶֶַַַַַַָָֻֻ

מן נׁשמעת ׁשהיתה קֹול הברת ּפרּוׁש ְְֲִִֵֶַַַָָָָָהעם

הרע ּבחינת ּבֹו ׁשמע יׂשראל ׁשל ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּמחנה

אֹומרֹו קֹולוהּוא מׁשה אל וּיאמר ּברעה, ְְְֵֶֶֶַֹֹ

לצד אּלא זה אין ּכי חׁשב ּבּמחנה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמלחמה

ּבחינת הּוא זה ּובחינה מלחמה, ּביניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ּבאֹומרֹו רמז אֹו ּבּקֹול, ׁשהּכיר קֹולהרע ְְִִֶַַַָָ

הּמצּוי ס"מ ׁשהּוא הּצר מלחמת על ְְִִֶֶֶַַַָָָָמלחמה

והׁשיב האדם, עם הּמלחמה ּבמערכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּתמיד

ׁשּלאמׁשה ּפרּוׁש ּגבּורה, ענֹות קֹול אין ְֲֵֵֶֶָֹ

יצרם, על חלּוׁשה,נתּגּברּו ענֹות קֹול ואין ְְְְֲֲִִֵַַָָ

לבד, חלׁשה ּבחינת לא עּנֹותּפרּוׁש קֹול אּלא ְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ׁשּלא היא והּכּונה ּתפארת, עז מּטה ׁשבר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכי

הּתֹורה מּפרטי אחד ּבפרט מעׂשיהם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרעּו

הּכל עקרּו אּלא יגוע, ולא אדם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּיחליׁש

ּכּלּה הּתֹורה ּכל ּכנגד זרה עבֹודה ְְֲֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּׁשקּולה

סמּו ּבאֹומרֹו ׁשרמז ואּולי ה'.). לעּנֹות(חּלין ְְְְִֶַַַָָֻ

ל"בּתבת (ּדברים ּבסֹוד הּׁשכינה על אנכי ְְְִִִֵַַַָָָֹ

קֹול ׁשעּורּה הּוא וזה ּתׁשי, ילד צּור ְְְִִֶֶָָי"ח)

ותבת ׁשֹומע, אנכי ׁשל חֹוזרתעּנֹות ׁשֹומע ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אמר ּבּמחנה מלחמה קֹול ׁשאמר יהֹוׁשע ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֻעל

ׁשברֹון ׁשּיּגיד קֹול הּוא ׁשּׁשֹומע זה קֹול ּכי ְִִִֵֶֶֶַַלֹו

ּתּוגת ּכסיל ּובן י') (מׁשלי ּבסֹוד ְְְְִִִֵֵַַָהּׁשכינה

הּזהר מאמר מצאתי זה ׁשּכתבּתי אחר ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאּמֹו,

וגֹו' ּברעה מהּו לׁשֹונֹו וזה קצ"ה.) ְְְְֵֶַֹ(ח"ב

ויהֹוׁשע הּוא אחרא ּדסטרא קלא ְְְְִִַַַָָָָֻּדההּוא

מּיד ּדרעה, סטרא ּדהּוא קלא ּבההּוא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָאסּתּכל

הּכתּוב ּככל והּוא ּכאן, עד מׁשה אל ְְֶֶֶַַַָָָֹוּיאמר

ְִַלחּיים:
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להם'? ואּתנּנּה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה ‰‰¯.הּתֹורה ˙Áz∑ההר החיים.לרגלי אור ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ
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צערÈ‰ÈÂ.יט) לׁשֹון י':) (מגּלה ז"ל אמרּו «¿ƒְְְִַַָָ

ׁשּפרחּו ּבּלּוחֹות ׁשארע רע מארע על ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹיכּון

פמ"ו), (שמו"ר ז"ל ּכמאמרם האֹותּיֹות ְֲִֵֶַָָָמהם

ּגם אבֹותינּו ּׁשּטעמּו מה ּכל לנּו ּגרם ְֲֲֵֶֶַַַָָָָוזה

ּומר עצמּה הּמיתה הּמרים מּכֹוסֹות ְְֲִִִַַַַַָָָאנחנּו

ּפסקה הראׁשֹונים הּלּוחֹות היּו אם ּכי ְִִִִִֶַָָָָָמּמות,

הּמות מּמלא אפּלּו וחרּות העֹולם מן ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצרה

ולזה טֹובה, ּפסקה עּתה והן פמ"א), ְְְֵֶַָָָָָָ(ׁשם

קרֹות ׁשליאֹות צערֹו על ּכן ּגם ויכּון ויהי, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַ

ה עליו רּבנּו מׁשה צּדיק ׁשּנצטעראֹותֹו ּׁשלֹום ְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יׂשראל על ּכן ּגם ויכּון ּׁשראה, מה על ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהרּבה

ּגדֹולה ּבבּוׁשה יּמצא ּכי ּגּנב ּכבׁשת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָׁשּנמצאּו

ּכן ּגם ויכּון הּמחנה, אל מׁשה קרב ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכאׁשר

להּומּה הּוי לּה ׁשּקרב הּקלּפה ּבחינת ְְְִִֶַַַַַַָָָָעל

נאמר ׁשאליו ׁשּבּה רע ורּוחנּיּות ּדּומם ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָּולאּבדּה

יאבדּו ּכן הּמות, מר אליו סר אלהי ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלה

ה': ְֵאֹויבי

.'B‚Â ·¯˜ ¯L‡kהּכתּוב ׁשּיׁשמיענּו אּולי «¬∆»«¿ְִֵֶַַַָ

קדם מׁשה לפני העגל ראֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנזּדּמן

יּכנסּו ׁשּלא ּכדי והּטעם לּמחנה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּכנס

זרה, עבֹודה ּבֹו ׁשּיׁש לּמחנה ּכתּובים ְֲֲִֵֶֶַַַָָָהּלּוחֹות

הּכתּוב ׁשעּור הּוא וגֹו'וזה קרב ּכאׁשר ויהי ְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ּומּיד לפניו:ּתכף מזּמן העגל את וּירא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

.˙ÏÁÓe Ï‚Ú‰ ˙‡ ‡¯iÂּבאמצעּות ּכי אּולי ««¿∆»≈∆¿……ְְִֶַָ

הּטמאה ּבחינת לּה ּפרחה מׁשה ְְְְְִִֶַַַָָָָֻהזּדּמנּות

אלהי אּלה ואֹומרת ּבֹו מדּברת ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשהיתה

מּבלי צּורתֹו ׁשּפעלה הּטמאה רּוח ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻיׂשראל,

מּיראת עגל ׁשל ּבלעֹו יצא ּתכף ואּמן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻצֹורף

ותרתע, ותפחד אדֹונּה ּתּכיר הּקלּפה ּכי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמׁשה,

אמר עגלולזה מּקיׁש ּומחלת, העגל את וּירא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּדֹומם, עגל ּגם ּדֹומם מחֹולֹות מה ְְֵֵֵֶַַַלּמחֹולֹות

הּמטעה. רּוח מּמּנּו עברה ְְִִֶֶַַַָָּכי

B‡B¯ÓB‡ ˜ec˜„a ¯Ó‡Èׁשּלא העגל את …«¿ƒ¿¿ֵֶֶֶָֹ

אּלא העגל, וּירא אּלא לֹומר צרי ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה

ׁשּבֹו הּטמאה ורּוח העגל ׁשראה לֹומר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻנתּכּון

ׁשּכן ּומּכל הרע ּבחינת יּכירּו הּצּדיקים ְִִִִִִֵֶַַַַַָָּכי

ּכל ּבמתי על ודר ׁשעלה ע"ה ּכמׁשה ְְֳֵֶֶַַָָָָָָָאדם

ז"ל ורּבֹותינּו האלהים, אל ּבעלֹותֹו ְֱֲִֵֶַַָָֹהרּוחֹות

מי לעגל מׁשה ׁשּׁשאל קמ"ב) (ּתּקּונים ְִִִֵֶֶֶַָָָאמרּו

יעש"ד, עׂשאּוהּו רב ערב ּכי והׁשיב ְֲֲִִֵֵֶַָָעׂשאֹו,

ותמצא הּדֹומם, ידּבר לא ּכי ּפׁשּוט ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהּדבר

ּבהם היה לא ּכי את אמר לא ְִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּבּמחֹולֹות

ּבעגל ׁשהיה ּכמֹו המצפצפת הּטמאה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻרּוח

הּנזּכר. ז"ל רּבֹותינּו ְְֲִֵַַַַָּכמאמר

B‡אל מׁשה ׁשּקרב ּבעת ּכי להֹודיע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָירצה

הּבּוׁשה מפני אדם לפניו נזּדּמן לא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמחנה

מסּבתֹו אבל ּומחֹולֹות, העגל זּולת ראה ְְְֲִֵֶַָָָָָֹולא

אמר ולזה מקֹום, ּפּנּו מחֹול אתותֹופׂשי וּירא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

מה לבד זה הּוא ּכי לֹומר ּומחלת, ְְִֵֶֶַַַָֹֹהעגל

ֶָָּׁשראה:

.CÏLiÂ ‰LÓ Û‡ ¯ÁiÂטעם לדעת צרי «ƒ««∆««¿≈ִַַַַָָ

חׁש ולא הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ְְִִֶֶַַָֹׁשל

קלקּול ּדבר יעׂשה ׁשּלא ּופׁשיטא מפלג ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֻלהפסד

אׁשר הּמֹועיל ּובצדדי ּגדֹול ּבאמד לא ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹאם

פ"ב) (אדר"נ אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ע"ה, ְְִֵֵַָצּדד

וכן הּגבּורה, מּפי לֹו ׁשּנאמר עד ׁשבר ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹלא

(ּדברים ה' צּוני ּכאׁשר ׁשם וּיהיּו מאיר ר' ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָאמר

וצרי ע"כ, הּלּוחֹות וׁשבר ׁשּנצטּוה ה') ְְְִִֶַַַָָָי'

ונראה הּטֹוב. מנע לּמה עליֹון לאל טעם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלתת

זהמתן ּפסקה זרה עבֹודה ׁשעבדּו קדם ְְֲֲִֶֶָָָָָָָָֹֻּכי

ה' עׂשה ולזה קמ"ו.), (ׁשּבת ז"ל ְְֲֶַַָָָָָָּכמאמרם

חרּות הּלּוחֹות על חרּות ּכתּוב מׁשּפט ְִֵֶַַָָָָלהם

מיתה ּכלּום ּכי פמ"א) (שמו"ר הּמות ְְִִִֶַַַָָמּמלא

ּפסקה ּכבר אּלּו הּזהמה הפרדת לצד לּמה ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָֻזֹו

זהמת הרי העגל את ּכׁשעׂשּו ולזה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻזהמתן,

למלא צריכים ּומעּתה ּבהם ּדבקה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהחטא

ידי על מּמׁש הּזהמא חזרה ׁשּלא הגם ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּמות,

אף הּתֹורה קּבלת קדם ׁשהיתה לכמֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

עֹוד להם זה ּדין אין ּכי ׁשברם כן ּפי ְִִִֵֵֶֶַָָָעל

ּומּׁשעּבּוד הּמות מּמלא חֹורין ּבני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשּיהיּו

מׁשה ּכי ׁשּנאמר יהיה לּו זה ּולטעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹֻמלכּיֹות,

קׁשיא: ּכאן אין מּתחּלה עׂשה עצמֹו ְְְִִִֵַַַָָָָָֻמּדעת

eNÚ.כ) ¯L‡ Ï‚Ú‰ ˙‡ ÁwiÂהיה לא «ƒ«∆»≈∆¬∆»ָָֹ

לֹומר לצדצרי ּכי ואּולי עׂשּו, אׁשר ְְֲִִֶַַַָָ

היה ראׁשֹו לצד ּבחינֹות ב' ּבֹו היּו ְְִֵֶֶַָָָָֹׁשהעגל

ּדֹומה היה זנבֹו ּולצד לעגל לחמֹורּדֹומה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָ

לזה קצ"ב), ח"ב (זהר ז"ל ּבדבריהם ְְִֵֶֶַָָֹּכאמּור

ׁשאז לבד העגל את וּיּקח לֹומר יסּפיק ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

העגל צד אּלא ׂשרף לא ּכי הּטֹועה ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיטעה

אמר לזה החמֹור, צד ולא עׂשּוׁשּבֹו אׁשר ְֲֲֶֶֶַַַָָָֹ

החמֹור: חלק אפּלּו הּמעׂשה ּכל ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָלרּבֹות

„BÚּתיּסר ב') (ירמי' אֹומרֹו ּדר על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָירצה

ו'), ס"ד (יׁשעיה וגֹו'. וּתמּוגנּו ,ְְְְֵֵַַָָָרעת

ּכי מעֹוׂשהּו, יּפרע הּוא ּבעצמֹו החטא ְְְִִִֵֵֵַַַָּכי

וׂשֹונאי אֹוהביה ּתאּבד עצמּה היא הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאחיזת

אֹומרֹו והּוא וּיׁשקהּקדּׁשה, וגֹו' עׂשּו אׁשר ְְְְְְֲֶַַַָָֻ

ּדעת לבן יהיה זה ודבר יׂשראל, ּבני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאת

ולאהב הרע ּבחינת לׂשנא עורֹות עינים ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹלפקח

טֹוב. ּׁשהּוא ּבּמה הּטֹוב אהבת הּקדּׁשה ְְֲֵֶֶַַַַַַַָֻמדרגת

„BÚׁשעׂשּו הרע ּבחינת אל לרמז ׁשּיכּון ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹאּולי

העגל יצא ׁשּבאמצעּותֹו המכּׁשפים ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָב'

אֹותּה ׁשּגם ,אלהי אּלה ואמר מדּבר ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהיה

ּבּקלּפה הּקדּׁשה ׁשליטת ּבחינת לצד ּכי ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֻלקח,

לבל עליו ׁשּיׁשלט לקיחה לׁשֹון לֹומר ְְְְְִִֶַַַָָָֹֻיצּדק

והּנה ּבעיניו, ּכּטֹוב ּבֹו עׂשֹות עד מּלפניו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָיפנה

(יֹומא הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי מעׂשה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלפני

וגם זרה ּדעבֹודה יצרא לקחּו אׁשר ְְְֲֲִֶַַָָָָָס"ט:)

כן ּכמֹו ּכי ּתׂשּכיל ּומּזה לאּבדֹו, ורצּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּדעברה

ּבאׁש ּולבערֹו ללקחֹו ּבזה ּבכּיֹוצא מׁשה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹיׁשלט

אֹומרֹו והּוא ׁשּיֹותראֹוכלּתֹו, ּבאׁש וּיׂשרף ְְְְִֵֵֶַַָֹ

רעה רּוח ּבבחינת ׂשרפה לׁשֹון לֹומר ְְְְִִֵַַַַָָָֻיצּדק

ׁשהּוא הּכתּוב ּכפׁשט מּלֹומר העגל ְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּבתֹו

הּזהב יׁשרף לא ּכי הּזהב ׁשהּוא העגל ּגּוף ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל

ידי על אֹו נּסים מעׂשה ׁשּתאמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּבאׁש

יֹותר ׁשּבֹו הרעה רּוח ּבחינת אבל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאמצעי
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(äë)ïøäà äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîL §¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑להם להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִֶָ
עליהם הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה החיים.הּדבר אור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

(åë)éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå©¥¨«§¬¥¨−¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑אלייבא.ÈÂÏ È�a Ïk∑(סו ּכׁשר(יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

nÚ‡כא CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב È�Ba¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג Èc ÔÏÁc ‡�Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡�˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡�Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ù�e ‡¯e�a d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ È�a¿≈≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוברּוח י"א) (יׁשעיה סֹוד והּוא ׂשרפה, ְְְְְְֵַַַָָֻיצּדק

רׁשע: ימית ְִָָָָָׂשפתיו

B‚Â'.כא) EÏ ‰NÚ ‰Óׁשאּסּור לצד ּפרּוׁש ∆»»¿¿ְִֵֶַ

אּלא אינֹו לאחרים זרה עבֹודה ֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָמעׂשה

לבד ּומלקֹות פ"ג) ע"ז הלכֹות (רמּב"ם ְְְְְִַַַָָּבלאו

ּבהם ׁשּנאמר מּדברים זה ואין ׁשחּיב, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

ּפטּור, זה הרי ׁשאנסּוהּו וכל יעבר ואל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹיהרג

לאו ואם ׁשאנסּוהּו אנס הּכרת צרי ְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹאבל

ּכי ּבֹו התרּו לא ואפּלּו מלקֹות חּיב זה ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹהרי

ולזה ו':), (מּכֹות התראה צרי אינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָָחבר

אליו מהאנסאמר הּזה העם ל עׂשה מה ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עבֹודה להם ׁשעׂשית ּבּמה וגֹו' עליו הבאת ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכי

אהרן וענהּו ּכיזרה, העם את ידעּת אּתה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכי מֹוכיח (וסּורם) ואזֹורם ּפרּוׁש הּוא, ְְְִִֵֵַָָָברע

ׁשעׂשיתי אּתה סֹובר וכי ועֹוד ויׁשחיתּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָירעּו

הּזהב הׁשלכּתי אּלא הּוא כן לא העגל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבידי

ּכמאמרם ׁשהיה מעׂשה ידי על מעצמֹו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָויצא

ּומעּתה וימּברּוס, יֹונּוס ׁשעׂשּו (ּתנחּומא) ְְְְֵֶַַַָָָז"ל

עבר לא הרי ּבענין אנס היה ׁשּלא יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹלּו

ולא צּורה לא ּבידֹו עׂשה לא ּכי הּלאו ְְִַַָָָָָֹֹֹעל

ְּדמּות:

B¯ÓB‡ ‰ˆ¯È „BÚלּו ּפרּוׁש וגֹו' עׂשה מה ƒ¿∆¿ְֵֶָָ

על לעבר הּמסּפיק ּבאנס ׁשאנסּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹיהיה

החּטאה לׁשער ל היה כן ּפי על אף ְְִֵֵַַַַַַָָָָָהּלאו

לבל הּצער לסּבל ל והיה ׁשּתּׂשיגם ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהּגדֹולה

ּכּנזּכר: ּדבר עׂשה לא ּכי וענהּו רב, עם ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹּתאּבד

‰e‡.כה) Ú¯Ù Èkמעליהם צּלם סר ּפרּוׁש ƒ»À«ֲִֵֵֵֶָָ

ׁשּקּבלּו מּיֹום עליהם היה ה' נעם ְֲִִִֵֶֶַָָֹּכי

מסּכתם: והּוסר ְְַַָָָֻהּתֹורה

.Ô¯‰‡ ‰Ú¯Ù Èkידי ׁשעל לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ¿»…«¬…ְְֵֵֶֶַַַַ

עליהם, העון חֹוב ּכל נׁשאר אהרן ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹּתׁשּובת

ּבענין מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר עׂשה לא אהרן ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹּכי

נתנּו זהב נֹותני ידי על נעׂשה והּכל ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעגל

מכּׁש ּבֹו ועׂשּו ׁשּיצאהּזהב העגל לצאת פּות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּונתינתֹו הּזהב לקיחת אּלא אהרן עׂשה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֹולא

הּוא ברע ּכי ּכאֹומרֹו ּבאנס זה ואף ְְְְְִֵֶֶַַָֹּבאׁש

להם ואין עליהם העון ּכל מתיחס ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומעּתה

אֹומרֹו והּוא הׁשגיֹון אהרןמכסה פרעה ּכי ְְְְְֲִִִֵַַָֹֹ

ּבטענתֹו: ְֲֵַָּפרּוׁש

.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏמּבחינת קטן ׁשעּור ּכל ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִִִַָָָ

ז"ל ואמרּו ׁשמץ יּקרא ְְִֵֵֶֶַָָהּתעּוב

על ׁשעֹוברת צרה ל אין ק"ב.) ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ(סנהדרין

ּכי ירצה ּגם זה, חטא מעון ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל

ּכבר ּבפיהם מענה ּתמיד עלינּו הּקמים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאּמֹות

ונזנחּתם: עצמכם ְְְְְְְִִֶֶֶַַַהתעבּתם



ני `yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים החיים.ּכּמה אור ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)íòä-úà zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈
:àeä òøá ék¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹוםּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם .רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå| ©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äî¤¨¬¨«

(ãë)eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´
:äfä ìâòä àöiå Làá̈¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: ליּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ׁשּיצא ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִֵֵֶַָֹ
הּזה, .ויצאהעגל ְֵֶֶַָָָ

(äë)ïøäà äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîL §¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑להם להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִֶָ
עליהם הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה החיים.הּדבר אור ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

(åë)éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå©¥¨«§¬¥¨−¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑אלייבא.ÈÂÏ È�a Ïk∑(סו ּכׁשר(יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

nÚ‡כא CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב È�Ba¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג Èc ÔÏÁc ‡�Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡�˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡�Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡�Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ù�e ‡¯e�a d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ È�a¿≈≈ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוברּוח י"א) (יׁשעיה סֹוד והּוא ׂשרפה, ְְְְְְֵַַַָָֻיצּדק

רׁשע: ימית ְִָָָָָׂשפתיו

B‚Â'.כא) EÏ ‰NÚ ‰Óׁשאּסּור לצד ּפרּוׁש ∆»»¿¿ְִֵֶַ

אּלא אינֹו לאחרים זרה עבֹודה ֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָמעׂשה

לבד ּומלקֹות פ"ג) ע"ז הלכֹות (רמּב"ם ְְְְְִַַַָָּבלאו

ּבהם ׁשּנאמר מּדברים זה ואין ׁשחּיב, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

ּפטּור, זה הרי ׁשאנסּוהּו וכל יעבר ואל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹיהרג

לאו ואם ׁשאנסּוהּו אנס הּכרת צרי ְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹאבל

ּכי ּבֹו התרּו לא ואפּלּו מלקֹות חּיב זה ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹהרי

ולזה ו':), (מּכֹות התראה צרי אינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָָחבר

אליו מהאנסאמר הּזה העם ל עׂשה מה ְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עבֹודה להם ׁשעׂשית ּבּמה וגֹו' עליו הבאת ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכי

אהרן וענהּו ּכיזרה, העם את ידעּת אּתה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּכי מֹוכיח (וסּורם) ואזֹורם ּפרּוׁש הּוא, ְְְִִֵֵַָָָברע

ׁשעׂשיתי אּתה סֹובר וכי ועֹוד ויׁשחיתּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָירעּו

הּזהב הׁשלכּתי אּלא הּוא כן לא העגל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבידי

ּכמאמרם ׁשהיה מעׂשה ידי על מעצמֹו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָויצא

ּומעּתה וימּברּוס, יֹונּוס ׁשעׂשּו (ּתנחּומא) ְְְְֵֶַַַָָָז"ל

עבר לא הרי ּבענין אנס היה ׁשּלא יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹלּו

ולא צּורה לא ּבידֹו עׂשה לא ּכי הּלאו ְְִַַָָָָָֹֹֹעל

ְּדמּות:

B¯ÓB‡ ‰ˆ¯È „BÚלּו ּפרּוׁש וגֹו' עׂשה מה ƒ¿∆¿ְֵֶָָ

על לעבר הּמסּפיק ּבאנס ׁשאנסּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹיהיה

החּטאה לׁשער ל היה כן ּפי על אף ְְִֵֵַַַַַַָָָָָהּלאו

לבל הּצער לסּבל ל והיה ׁשּתּׂשיגם ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹהּגדֹולה

ּכּנזּכר: ּדבר עׂשה לא ּכי וענהּו רב, עם ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹּתאּבד

‰e‡.כה) Ú¯Ù Èkמעליהם צּלם סר ּפרּוׁש ƒ»À«ֲִֵֵֵֶָָ

ׁשּקּבלּו מּיֹום עליהם היה ה' נעם ְֲִִִֵֶֶַָָֹּכי

מסּכתם: והּוסר ְְַַָָָֻהּתֹורה

.Ô¯‰‡ ‰Ú¯Ù Èkידי ׁשעל לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ¿»…«¬…ְְֵֵֶֶַַַַ

עליהם, העון חֹוב ּכל נׁשאר אהרן ְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹּתׁשּובת

ּבענין מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר עׂשה לא אהרן ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹּכי

נתנּו זהב נֹותני ידי על נעׂשה והּכל ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעגל

מכּׁש ּבֹו ועׂשּו ׁשּיצאהּזהב העגל לצאת פּות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּונתינתֹו הּזהב לקיחת אּלא אהרן עׂשה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹֹולא

הּוא ברע ּכי ּכאֹומרֹו ּבאנס זה ואף ְְְְְִֵֶֶַַָֹּבאׁש

להם ואין עליהם העון ּכל מתיחס ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומעּתה

אֹומרֹו והּוא הׁשגיֹון אהרןמכסה פרעה ּכי ְְְְְֲִִִֵַַָֹֹ

ּבטענתֹו: ְֲֵַָּפרּוׁש

.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏמּבחינת קטן ׁשעּור ּכל ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִִִַָָָ

ז"ל ואמרּו ׁשמץ יּקרא ְְִֵֵֶֶַָָהּתעּוב

על ׁשעֹוברת צרה ל אין ק"ב.) ְְְִֵֶֶֶֶַַָָ(סנהדרין

ּכי ירצה ּגם זה, חטא מעון ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹיׂשראל

ּכבר ּבפיהם מענה ּתמיד עלינּו הּקמים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהאּמֹות

ונזנחּתם: עצמכם ְְְְְְְִִֶֶֶַַַהתעבּתם
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

˜¯·B.כז) ˙‡ LÈ‡Â 'B‚Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ¿¿ƒ∆¿…
לֹומר הצר לּמה לדעת אתצרי ואיׁש ְְִִֶַַַַָָָָֻ

קרֹוב ׁשהּוא אחיו את ׁשאמר אחר ְִֶֶֶַַַָָָֹקרבֹו

אחים ּכּמה ׁשּיׁש לֹומר יכּון אכן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבּקרֹובים,

אחרים אנׁשים ועם מּזה זה מרחקת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻׁשּדעּתם

וזה נפׁש, אהבת יאהבּו להם הּמה קרֹובים ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹלא

ׁשּקרֹובים נׁשמֹות יׁש ּכי הּנׁשמֹות מּׁשרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹיּמׁש

נׁשמֹות ויׁש מֹולידים, ּברחּוק ונמׁשכים ְְְְְְְִִִִִֵָָָָּבׁשרׁשם

מֹוליד ּבקרּוב ּובאים ּבׁשרׁשם מרחקים ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻׁשהם

הּׁשרׁש ּבקרבת הּקרֹובים יאהבּו ְְְְֲִִֵֶַַַֹֹויֹותר

ּבבחינת ולּקרֹובים מֹוליד, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַמהּקרֹובים

ּבׁשרׁשם ולּקרֹובים אחוה ׁשם יתיחס ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמֹוליד

ּבב' הּכתּוב ידּבר זה ּוכפי קרֹוב, ׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָיתיחס

מּזֹו: למעלה וזֹו ְְְְִִַַָהּבחינֹות

ÈÂÏ.כח) È�·ּכּלם לא ּכי ּכל אמר ולא ¿≈≈ƒְִַָָָֹֹֻ

וצרי ּבענין, האמּור לעׂשֹות חיל ְְְֲִִִֵַַָָָָָּבני

על סמ ולא להזּכירם הצר לּמה ְְְְִַַַַַַָָָָָֹֻלדעת

למעט ׁשּבא ואּולי ,ּבסמּו זכרֹונם ּׁשּבא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָמה

ּומּפסּוק זּולתם, הּדבר עּמהם עׂשה ִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

לוי ּבני ּכל אליו וּיאספּו ׁשאמר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָראׁשֹון

ּבא אּלא יׂשראל איׁש ׁשּמעט לׁשמע ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאין

לֹומרלֹומר מקֹום ויׁש ּבאּו לוי ּבני ׁשּכל ְְִֵֵֵֶַַָָָ

אמר לזה מּיׂשראל קצת ּבניׁשּבאּו וּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

יׂשראל: איׁש ולא לֹומר ְְִִִֵֵַָֹלוי

.‰LÓ ¯·„kלבד מׁשה ּדברי ּכי ּפרּוׁש ƒ¿«∆ְְִִֵֵֶַ

ירצה אֹו ּׁשעׂשאּוהּו, למה ְְְֲִִֶֶַַָיסּפיק

סמּו לדּבר ּככּלֹותֹו אּלא נׁשּתהּו ְְְִֵֶֶַַָָָֹׁשּלא

עׂשּו: ּדבריו ְְִַָָָלגמר

ּיּגידּו,e‡ÏÓ.כט) מה אּלּו מּלּואים נֹודע לא ƒ¿ִִִֵַַַֹ

עׂשּו ּכבר הלא הּקרֹובים הריגת על ְְְֲֲִִִַַַָָֹואם

זה ּפסּוק ּכי אמרּו והמפרׁשים ּׁשעׂשּו, ְְְְִִֶֶַַָָָָמה

לּמה וקׁשה הּמעׂשה, קדם ּׁשאמר מה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמדּבר

ּבמקֹומֹו זה ּפסּוק ּכי ונראה ּבמקֹומֹו, ּכתבֹו ְְְְְִִִִֶֶָָֹלא

מעׂשה לוי ּבני ׁשעׂשּו לצד היא והּכּונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּנח,

איׁש אלפי ּכׁשלׁשת ׁשהרגּו ּבסמּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָהאמּור

על ּבֹו ּכּיֹוצא נעׂשה אינֹו אׁשר מעׂשה ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַוהּוא

מאמרם ּולמד וצא ּכּידּוע, הּצּדיקים ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָידי

הֹורגים ׁשהיּו ּדין ּבית ׁשאמרּו ז'.) (מּכֹות ְְִִֵֶֶַָָז"ל

ׁשנים לז' היתהאחד ׁשנים לע' אֹומרים ויׁש ְְְְְִִִֵֶָָָָָ

ּביֹום הרגּו לוי ּובני קטלנית, ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָנקראת

ּבזה לחּוׁש ויׁש איׁש אלפי ּכׁשלׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָאחד

אֹורֹות ׁשּיחסרּו הּגריעּות וסימן האׁשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַָלחסרֹון

הּדין ּכפי ׁשּיהרג יהיה לּו ּכזה, העֹוׂשה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹנׁשמת

ּבחינת ׁשהיא האכזרּיּות יּגיד זה סֹוף ּכל ְְִִִִֶֶַַַָָָסֹוף

להם ואמר האלהים איׁש ּבא לזה מלאּוהרע, ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹ

הֹודעה ּפרּוׁשֹו אּלא צּוּוי לׁשֹון ּפרּוׁשּה אין ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָידכם

ּכחכם ּפרּוׁש ידכם מּלּואכם יהיּו הּיֹום הן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹּכי

אּלא האׁשר חסר הּכרת זה ּבמעׂשה ואין ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלה'

הּוא והּטעם הּנפׁש, אֹורֹות מּלּוי ּכיאדרּבא ְְִִֶֶַַַַַַָ

לאברהם המצּין מעׂשה הּוא וזה וגֹו' ּבבנֹו ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֻאיׁש

(ּבראׁשית ּדכתיב הּׁשלמּות לֹו היה ׁשּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָאבינּו

עּתה ּוכתיב וגֹו' ידֹו את אברהם וּיׁשלח ְְְְִִֶַַַַָָָָכ"ב)

אֹומרֹו והּוא ,אברכ בר ּכי וגֹו' ולתתידעּתי ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

הּׂשגּתם ׁשּבזה מּלבד ּברכה הּיֹום ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָעליכם

עֹוד הּקדׁש יד ּברכה.לׁשלמּות עליכם תת ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

˙·z ˜ec˜„a ¯ÓBÏ Ôek˙� „BÚולא עליכם ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈«ְֲֵֶֹ

ׁשהחּסרֹון ּכן ּגם לֹומר ׁשּיכּון לכם ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאמר

אדרּבה אּלא חּסרֹון קרּוי אינֹו ידם על ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנחסר

לאילן ּדֹומה זה והרי ּבמעׂשיהם, ּגרמּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּברכה

הרעים ענפים ּבהסרת להצלחתֹו אֹותֹו ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָׁשּזֹומרין

מּבני רׁשע עֹוׂשי הריגת ּבאמצעּות כן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּכמֹו

אֹומרֹו והּוא פ') (ּתהּלים לגפן ׁשּנמׁשלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָיׂשראל

סּבתכם על ּפרּוׁש עליכם ּברכהולתת הּיֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּזּולת החּסרֹון היה ׁשּבהם ליׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁש

זה ּוכפי יׂשראל, לכל מחּוׁש ּבית היה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָזה

ׁשנים לע' אחד ההֹורגת ּדין ּבית ׁשאמרּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָטעם

למציאּות ּדֹומה ׁשאינֹו ּבמציאּות הּוא ְְְִִִִֵֶֶוכּו'

הרגּו ּכאן ּכי הא' טעמים, מּב' ְְְִִִֵֶָָָָָׁשּלפנינּו

אהבתם הפלגת ּבחינת יּגיד וזה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָחביביהם

ּתּדבק זה ׁשּזּולת מציאּות ׁשהיה ועֹוד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּבֹורא,

ה' ׁשב זה ּובאמצעּות יׂשראל לכל ְְְְִֵֶֶָָָָָָָהרעה

אּפֹו: ֲֵַמחרֹון

`yz zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(àì)äfä íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèçý:áäæ é £¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה יחטאּו?: ׁשּלא ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמׁשל

יחטא'? ׁשּלא החיים.הּבן אור ֱֵֶֶַָֹ

(áì)Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−
:záúk øLà£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑הרּבה וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: .הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
E¯ÙqÓ∑(לב רחמים(ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל החיים.: אור ƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

Á·לא eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ È�ÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לא) ÌÚ‰ ‡ËÁעל לֹומר ׁשּיכּון אּולי »»»»¿ְֵֶַַַַ

אדם אין ג'.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְֵֶֶָָָָּדר

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָעֹובר

אֹומרֹו והּוא הּנפׁש, חסרֹון הּוא חטאוזה ְְְְֶֶֶֶַָָ

להם וּיעׂשּו ּובזה נפׁשֹו, מהארת נחסר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפרּוׁש

האדם יזּכה ׁשּבהם מּטענֹות א' הּוא וזה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָוגֹו',

ּדעּתֹו היה לא החטא ּבעׂשֹותֹו ּכי הּדין, ְְְֲִִֵַַַַָָֹליֹום

לעצמֹו ּגרם אׁשר על ׁשּיענׁש והגם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשלם,

לא כן ּפי על אף הּכעּור ּבמחׁשבֹות ְְְִִִֵַַַַַָֹהחּסרֹון

ּבדעּתֹו הרע מעׂשה על נּדֹון יהיה לאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָידמה

ְֵַָהּׁשלמה:

„BÚקּדּוׁשין) לנּו ּׁשּקדם מה ּפי על ְִִִִֶֶַַַָָירצה

על ּגם האדם יענׁש ּבע"ז ּכי ְִֵֵַַָָָָמ'.)

הּמחׁשבה ּכנגד אֹומרֹו והּוא לבד, ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָהּמחׁשבה

אמר הּמעׂשה ּוכנגד הּזה העם וּיעׂשּוחטא ְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

וגֹו': ְֶָלהם

B‚Â'.לב) ‰zÚÂב"ר) אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿«»¿ְְִֵֶֶַָָ

מה והּוא ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ְְְֵֶַַָָָפכ"א)

ּתׁשּובה יׂשראל עׂשּו ּכי ה' לפני מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּטען

הרע: הּדבר ַַַָָָעל

.Ì˙‡hÁ ‡Oz Ì‡לדעת וצרי מּוטב, ּפרּוׁש ƒƒ»«»»ְִֵַַָָָ

ׁשּׁשעּור ואּולי ּדבריו, הׁשלים לא ְְְִִִֶַָָָָֹלּמה

,הּדר זה על הם הּנהּדבריו ּפרּוׁש ועּתה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּמהם מה ּכנגד וזה ּבתׁשּובה, חזרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָיׂשראל

אם ידּוע אין יתּבר ּׁשּמּמּנּו מה ּכנגד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאבל

לא, אם הּגדֹול חטא על ּתׁשּובתם יקּבל ְְְִֵֵַַַָָָֹה'

אמר ּגמר הּתׁשּובהלזה ּכי חּטאתם ּתּׂשא אם ְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּומקּבל: ׁשב ְְִֵַָָצריכה

.'B‚Â È�ÁÓ ÔÈ‡ Ì‡Âׁשּבאמצעּות לצד ּפרּוׁש ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ְְְֵֶֶַָ

ב"ה ה' ּובין יׂשראל ּבין ּׁשעבר מה ְִֵֵֵֶַַָָָּכל

ּבכל לֹו הּמּגיע ּבזכּות הּנאמן הּסרסּור ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָיזּכה

יעלה זכּות ּכּמה ּתֹורה ּבמּתן ּובפרט ְְְְֲִִֶַַַַָָָָמצוה,

ּבספר ּכתּוב והּכל יׂשראל עם ּביגיעתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלמׁשה

לחּטאתם יּׂשא לא אם ּומעּתה לפניו, ְְִִִֵַַָָָָָָָֹזּכרֹון

מׁשה ׁשל זכּיֹותיו ּכל מּספר למחֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָֻצרי

והׁשיבֹו יׂשראל, ׁשל זכּותם ּבאמצעּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּנכּתבּו

החֹוטא ּדוקא ּכי ּבזה, אמת ּדבריו אין ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָה'

ׁשּנכּתב אחר מּספרֹו ה' ימחּנּו אׁשר הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַעצמֹו

יּפקע לא ּבאמצעּותֹו ׁשּזכה מי אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּספר,

הּלה ּבֹו ׁשחזר לצד ּבֹו זכה אׁשר ְְֲֶֶַַַָָָָזכּותֹו

ְְִִַוהרׁשיע.

„BÚ(.רע"ג ח"ג (זהר ז"ל ּדבריהם ע"פ ְְִִֵֶֶַֹירצה

היּו הּמדּבר ּדֹור נׁשמֹות ּכל ּכי ְְְִִִֶַָָָָׁשאמרּו

חּטאתם יּׂשא ּכׁשּלא ּומעּתה מׁשה, נׁשמת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹענפי

אמר לזה למׁשה, נֹוגע החּסרֹון מחניהּנה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אּלא הענפים ירעּו לא ּכי ה' והׁשיב ְְֲִִִֵֵֶָָָָֹוגֹו',

והּוא הּנׁשמה, ׁשרׁש לבחינת ולא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלעצמן

הּואאֹומרֹו ּדוקא לי חטא אׁשר ׁשאמחּנּומי ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

לא. מׁשה נׁשמת ּבחינת אבל ְְְֲִִִִִֶַַָֹמּספרי,

„BÚּגם הּנה חּטאתם יּׂשא לא אם ּכי ְִִִִִֵֶַַָָָֹירצה

ּכמֹו לפניו ּפעמים הרּבה חטא ְְְְִֵַָָָָָהּוא

לּמה כ"ב) ה' (לעיל ׁשאמר לֹו ְִֵֶֶַָָָָׁשּמצינּו

לא חטאֹו ּגם ּכן ואם ּבזה, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרעתה

הּבֹורא והׁשיב ח"ו, וגֹו' למחֹות וצרי ְְְְִִִִֵֵַָָיּׂשא

חטאֹו יׁשּתּנה ּכי ּפרּוׁש לי חטא אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמי

וחּסרּו יׂשראל ּבאלהי ׁשּכפרּו ע"ז ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹמחטא

האמצעי מעׂשה ּכי ׁשּנצטּוּו מה ּכפי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהאלהּות

והּוא הּכל, עקירת ּבגדר יׂשראל ּבער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹיהיה

לֹומר ּׁשּדקּדק ּכןחטמה ּׁשאין מה לי א ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבלא ּתׁשּובה ידי על ׁשּימחל חטאים ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹׁשאר

אינּה ה' עם מׁשה התוּכחּות ּכל והּנה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹענׁש,

צּדיקים ּבספר נכּתבים ויהיּו מּיד למחל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹאּלא

ּתֹוכחֹות אחר ּתקוה להם ׁשּיׁש לענין לא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

מה והּוא ׁשּיתּכּפר, ּפׁשיטא זה ּכי עון ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹעל

לֹומר ּכיּׁשּדקּדק ּפרּוׁש ּכתבּת אׁשר מּספר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

צּדיקים ׁשל אחד למעלה ּכתּובים ספרים ְְְְִִִִֶֶַַָָָג'

ּבינֹונים, ׁשל וא' , רׁשעים ׁשל ואחד ְְְְִִֵֶֶֶָָוכּו',

ׁשל ׁשהּוא ספר הּׁשנה, ּבראׁש הּנפּתחים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוהם

ּומּניחֹו ּכֹותבֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִַַַָָצּדיקים

ּׁשאמר מה והּוא אֹותֹולפניו, ּפרּוׁש מּספר ְְְְִִֵֶַַָָָ

ידי על ׁשּנכּתבים אֹותם לא אּתה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתבּת

לפרׁש והצר מּכּנּויהּזּולת, ּכי ּכתבּת אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

הּצּדיקים ספר על ׁשחֹוזר מּובן אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּספר

הּכל, אדֹון ׁשהּוא הקב"ה ׁשל הּוא הּכל ֲִֶֶַַֹֹּכי

זה על הּכתּוב ּדרׁשּו (ט"ז:) ר"ה ְְֶֶֶַַַָָּובמּסכת

אׁשר צּדיקים ׁשל ספרן זה מּספר ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָהּדר

ּולדבר ע"כ, ּבינֹונים ׁשל ספרן זה יהםּכתבּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מ':) (קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּפי על יתּבאר ְְִִִִֵַָָז"ל

זּכאי חציֹו ּכאּלּו עצמֹו אדם יראה ְְְְְִִֶֶַַַָָָלעֹולם

(ּברכֹות אחר במקֹום אמרּו וכן חּיב, ְְְְְְֵֵֶַַָָָָוחציֹו

ּבבינֹוני, אּלא עצמֹו אדם להערי ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָס"א:)

ּכי הּדר זה על מׁשה ּדברי יתּבארּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומעּתה

ּכל ּכמׁשּפט ּבבינֹוני עצמֹו מערי היה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמׁשה

יּׂשא לא אם ּכי אמר ולזה יׂשראל, ְְִִִִִֵֶַָָָָֹאיׁש

ולא זכּיֹותיו מער נגרע הּנה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻלפׁשע

מּבינֹוני אפּלּו אּלא צּדיק מער ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּבעיא

ּכתבּת: אׁשר ְְְֲֶַָָּכאֹומרֹו

B‡יצּדיקּו אם יׂשראל ּבאמצעּות ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָירצה

זכּיֹותיו רּבים ּכי צּדיק ּבמדרגת חי ְְְֲִִִֵַַַַַַָֹֻיעמד

ירויח ׁשּלא מּלבד לא לפׁשעם יּׂשא לא ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹֹואם

ׁשּיּקרא ּכדי זכּיֹותיו להכריע זכּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּתֹוספת

הראׁשֹון זכּות לֹו יחׁשב אדרּבה אּלא ְְִִֵֵֶַַַָָָָצּדיק,

היה לא אם היה טֹוב ּכי ּכׁשּיענׁשּו ְְְִִִִֵֶָָָָָֹלגריעּות

והבן: מהּטֹוב ּׁשּקדם ְֵֵֶַַַָָמה

„BÚּׁשּקדם מה ּכנגד לֹומר נאמן רֹועה ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָיכּון

לגֹוי אֹות ואעׂשה ה' ּבמאמר ְְְְֱֲֵֶֶַַָאליו

לּׂשא ה' ירצה לא ׁשאם לפניו ואמר ְְְִִִֶֶַָָָָָֹּגדֹול,

אׁשר מּספרֹו ׁשּימחהּו הּוא ּבֹוחר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָחּטאתם

ואעׂשה אליו אמר אׁשר ּבעת ּכי ּפרּוׁש ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכתב

ּבספר ּכתּובה היא הלא ּגדֹול לגֹוי ְְְְֲִֵֶָָֹאֹות

ּובהכרח עליֹון אל מּפי ׁשּיצאת מעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּיׁשר

(מּכֹות ז"ל אמרּו ּבּקללה ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלהתקּים

ׁשּכן ּומּכל ּתנאי על אפּלּו חכם קללת ְְֲִִִֵֶַַַָָָי"א.)

ּכתּוב הּוא הרי עליֹון מּפי ׁשּיצא טֹוב ְֲִִֵֶֶָָָָָּדבר

ימחל לא ׁשאם מתּפּלל ולזה ּולאֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹלעד

לקּים מקֹום אין ּומּמילא ׁשּימחהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָליׂשראל

ולא ּתקּום לא ּכי ה' והׁשיב האבֹות, ְְְִִֵַָָָֹֹׁשבּועת

טֹוב ּׁשּדּבר מה אבל וגֹו' אּלא ׁשּימחה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּתהיה

(דה"א ּדכתיב היה וכן לעֹולם, יקּום מׁשה ְְְִִֵֶַָָָָעל

ז"ל ואמרּו למעלה, רבּו רחביה ּובני ְְְְְְְֵַָָָָָכ"ג)

רּבֹוא: מּס' למעלה ז'.) ְְְִִַָָ(ּברכֹות
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i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה יחטאּו?: ׁשּלא ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמׁשל

יחטא'? ׁשּלא החיים.הּבן אור ֱֵֶֶַָֹ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לא) ÌÚ‰ ‡ËÁעל לֹומר ׁשּיכּון אּולי »»»»¿ְֵֶַַַַ

אדם אין ג'.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְֵֶֶָָָָּדר

ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָעֹובר

אֹומרֹו והּוא הּנפׁש, חסרֹון הּוא חטאוזה ְְְְֶֶֶֶַָָ

להם וּיעׂשּו ּובזה נפׁשֹו, מהארת נחסר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפרּוׁש

האדם יזּכה ׁשּבהם מּטענֹות א' הּוא וזה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָוגֹו',

ּדעּתֹו היה לא החטא ּבעׂשֹותֹו ּכי הּדין, ְְְֲִִֵַַַַָָֹליֹום

לעצמֹו ּגרם אׁשר על ׁשּיענׁש והגם ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשלם,

לא כן ּפי על אף הּכעּור ּבמחׁשבֹות ְְְִִִֵַַַַַָֹהחּסרֹון

ּבדעּתֹו הרע מעׂשה על נּדֹון יהיה לאם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָידמה

ְֵַָהּׁשלמה:

„BÚקּדּוׁשין) לנּו ּׁשּקדם מה ּפי על ְִִִִֶֶַַַָָירצה

על ּגם האדם יענׁש ּבע"ז ּכי ְִֵֵַַָָָָמ'.)

הּמחׁשבה ּכנגד אֹומרֹו והּוא לבד, ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָהּמחׁשבה

אמר הּמעׂשה ּוכנגד הּזה העם וּיעׂשּוחטא ְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

וגֹו': ְֶָלהם

B‚Â'.לב) ‰zÚÂב"ר) אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿«»¿ְְִֵֶֶַָָ

מה והּוא ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ְְְֵֶַַָָָפכ"א)

ּתׁשּובה יׂשראל עׂשּו ּכי ה' לפני מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּטען

הרע: הּדבר ַַַָָָעל

.Ì˙‡hÁ ‡Oz Ì‡לדעת וצרי מּוטב, ּפרּוׁש ƒƒ»«»»ְִֵַַָָָ

ׁשּׁשעּור ואּולי ּדבריו, הׁשלים לא ְְְִִִֶַָָָָֹלּמה

,הּדר זה על הם הּנהּדבריו ּפרּוׁש ועּתה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּׁשּמהם מה ּכנגד וזה ּבתׁשּובה, חזרּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָיׂשראל

אם ידּוע אין יתּבר ּׁשּמּמּנּו מה ּכנגד ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאבל

לא, אם הּגדֹול חטא על ּתׁשּובתם יקּבל ְְְִֵֵַַַָָָֹה'

אמר ּגמר הּתׁשּובהלזה ּכי חּטאתם ּתּׂשא אם ְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

ּומקּבל: ׁשב ְְִֵַָָצריכה

.'B‚Â È�ÁÓ ÔÈ‡ Ì‡Âׁשּבאמצעּות לצד ּפרּוׁש ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ְְְֵֶֶַָ

ב"ה ה' ּובין יׂשראל ּבין ּׁשעבר מה ְִֵֵֵֶַַָָָּכל

ּבכל לֹו הּמּגיע ּבזכּות הּנאמן הּסרסּור ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָיזּכה

יעלה זכּות ּכּמה ּתֹורה ּבמּתן ּובפרט ְְְְֲִִֶַַַַָָָָמצוה,

ּבספר ּכתּוב והּכל יׂשראל עם ּביגיעתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלמׁשה

לחּטאתם יּׂשא לא אם ּומעּתה לפניו, ְְִִִֵַַָָָָָָָֹזּכרֹון

מׁשה ׁשל זכּיֹותיו ּכל מּספר למחֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָֻצרי

והׁשיבֹו יׂשראל, ׁשל זכּותם ּבאמצעּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּנכּתבּו

החֹוטא ּדוקא ּכי ּבזה, אמת ּדבריו אין ּכי ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָה'

ׁשּנכּתב אחר מּספרֹו ה' ימחּנּו אׁשר הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַעצמֹו

יּפקע לא ּבאמצעּותֹו ׁשּזכה מי אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּספר,

הּלה ּבֹו ׁשחזר לצד ּבֹו זכה אׁשר ְְֲֶֶַַַָָָָזכּותֹו

ְְִִַוהרׁשיע.

„BÚ(.רע"ג ח"ג (זהר ז"ל ּדבריהם ע"פ ְְִִֵֶֶַֹירצה

היּו הּמדּבר ּדֹור נׁשמֹות ּכל ּכי ְְְִִִֶַָָָָׁשאמרּו

חּטאתם יּׂשא ּכׁשּלא ּומעּתה מׁשה, נׁשמת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹענפי

אמר לזה למׁשה, נֹוגע החּסרֹון מחניהּנה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אּלא הענפים ירעּו לא ּכי ה' והׁשיב ְְֲִִִֵֵֶָָָָֹוגֹו',

והּוא הּנׁשמה, ׁשרׁש לבחינת ולא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלעצמן

הּואאֹומרֹו ּדוקא לי חטא אׁשר ׁשאמחּנּומי ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָ

לא. מׁשה נׁשמת ּבחינת אבל ְְְֲִִִִִֶַַָֹמּספרי,

„BÚּגם הּנה חּטאתם יּׂשא לא אם ּכי ְִִִִִֵֶַַָָָֹירצה

ּכמֹו לפניו ּפעמים הרּבה חטא ְְְְִֵַָָָָָהּוא

לּמה כ"ב) ה' (לעיל ׁשאמר לֹו ְִֵֶֶַָָָָׁשּמצינּו

לא חטאֹו ּגם ּכן ואם ּבזה, וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרעתה

הּבֹורא והׁשיב ח"ו, וגֹו' למחֹות וצרי ְְְְִִִִֵֵַָָיּׂשא

חטאֹו יׁשּתּנה ּכי ּפרּוׁש לי חטא אׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמי

וחּסרּו יׂשראל ּבאלהי ׁשּכפרּו ע"ז ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹמחטא

האמצעי מעׂשה ּכי ׁשּנצטּוּו מה ּכפי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹהאלהּות

והּוא הּכל, עקירת ּבגדר יׂשראל ּבער ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹיהיה

לֹומר ּׁשּדקּדק ּכןחטמה ּׁשאין מה לי א ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבלא ּתׁשּובה ידי על ׁשּימחל חטאים ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹֹׁשאר

אינּה ה' עם מׁשה התוּכחּות ּכל והּנה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹענׁש,

צּדיקים ּבספר נכּתבים ויהיּו מּיד למחל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹאּלא

ּתֹוכחֹות אחר ּתקוה להם ׁשּיׁש לענין לא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאבל

מה והּוא ׁשּיתּכּפר, ּפׁשיטא זה ּכי עון ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹעל

לֹומר ּכיּׁשּדקּדק ּפרּוׁש ּכתבּת אׁשר מּספר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

צּדיקים ׁשל אחד למעלה ּכתּובים ספרים ְְְְִִִִֶֶַַָָָג'

ּבינֹונים, ׁשל וא' , רׁשעים ׁשל ואחד ְְְְִִֵֶֶֶָָוכּו',

ׁשל ׁשהּוא ספר הּׁשנה, ּבראׁש הּנפּתחים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוהם

ּומּניחֹו ּכֹותבֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִַַַָָצּדיקים

ּׁשאמר מה והּוא אֹותֹולפניו, ּפרּוׁש מּספר ְְְְִִֵֶַַָָָ

ידי על ׁשּנכּתבים אֹותם לא אּתה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכתבּת

לפרׁש והצר מּכּנּויהּזּולת, ּכי ּכתבּת אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻ

הּצּדיקים ספר על ׁשחֹוזר מּובן אינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּספר

הּכל, אדֹון ׁשהּוא הקב"ה ׁשל הּוא הּכל ֲִֶֶַַֹֹּכי

זה על הּכתּוב ּדרׁשּו (ט"ז:) ר"ה ְְֶֶֶַַַָָּובמּסכת

אׁשר צּדיקים ׁשל ספרן זה מּספר ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָהּדר

ּולדבר ע"כ, ּבינֹונים ׁשל ספרן זה יהםּכתבּת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מ':) (קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּפי על יתּבאר ְְִִִִֵַָָז"ל

זּכאי חציֹו ּכאּלּו עצמֹו אדם יראה ְְְְְִִֶֶַַַָָָלעֹולם

(ּברכֹות אחר במקֹום אמרּו וכן חּיב, ְְְְְְֵֵֶַַָָָָוחציֹו

ּבבינֹוני, אּלא עצמֹו אדם להערי ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָס"א:)

ּכי הּדר זה על מׁשה ּדברי יתּבארּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומעּתה

ּכל ּכמׁשּפט ּבבינֹוני עצמֹו מערי היה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמׁשה

יּׂשא לא אם ּכי אמר ולזה יׂשראל, ְְִִִִִֵֶַָָָָֹאיׁש

ולא זכּיֹותיו מער נגרע הּנה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻלפׁשע

מּבינֹוני אפּלּו אּלא צּדיק מער ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּבעיא

ּכתבּת: אׁשר ְְְֲֶַָָּכאֹומרֹו

B‡יצּדיקּו אם יׂשראל ּבאמצעּות ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָירצה

זכּיֹותיו רּבים ּכי צּדיק ּבמדרגת חי ְְְֲִִִֵַַַַַַָֹֻיעמד

ירויח ׁשּלא מּלבד לא לפׁשעם יּׂשא לא ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֹֹואם

ׁשּיּקרא ּכדי זכּיֹותיו להכריע זכּיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻּתֹוספת

הראׁשֹון זכּות לֹו יחׁשב אדרּבה אּלא ְְִִֵֵֶַַַָָָָצּדיק,

היה לא אם היה טֹוב ּכי ּכׁשּיענׁשּו ְְְִִִִֵֶָָָָָֹלגריעּות

והבן: מהּטֹוב ּׁשּקדם ְֵֵֶַַַָָמה

„BÚּׁשּקדם מה ּכנגד לֹומר נאמן רֹועה ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָיכּון

לגֹוי אֹות ואעׂשה ה' ּבמאמר ְְְְֱֲֵֶֶַַָאליו

לּׂשא ה' ירצה לא ׁשאם לפניו ואמר ְְְִִִֶֶַָָָָָֹּגדֹול,

אׁשר מּספרֹו ׁשּימחהּו הּוא ּבֹוחר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָחּטאתם

ואעׂשה אליו אמר אׁשר ּבעת ּכי ּפרּוׁש ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכתב

ּבספר ּכתּובה היא הלא ּגדֹול לגֹוי ְְְְֲִֵֶָָֹאֹות

ּובהכרח עליֹון אל מּפי ׁשּיצאת מעת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּיׁשר

(מּכֹות ז"ל אמרּו ּבּקללה ׁשאפּלּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלהתקּים

ׁשּכן ּומּכל ּתנאי על אפּלּו חכם קללת ְְֲִִִֵֶַַַָָָי"א.)

ּכתּוב הּוא הרי עליֹון מּפי ׁשּיצא טֹוב ְֲִִֵֶֶָָָָָּדבר

ימחל לא ׁשאם מתּפּלל ולזה ּולאֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹלעד

לקּים מקֹום אין ּומּמילא ׁשּימחהּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָליׂשראל

ולא ּתקּום לא ּכי ה' והׁשיב האבֹות, ְְְִִֵַָָָֹֹׁשבּועת

טֹוב ּׁשּדּבר מה אבל וגֹו' אּלא ׁשּימחה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּתהיה

(דה"א ּדכתיב היה וכן לעֹולם, יקּום מׁשה ְְְִִֵֶַָָָָעל

ז"ל ואמרּו למעלה, רבּו רחביה ּובני ְְְְְְְֵַָָָָָכ"ג)

רּבֹוא: מּס' למעלה ז'.) ְְְִִַָָ(ּברכֹות
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(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|äpä Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬
éðôì Cìé éëàìî:íúàhç íäìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe E ©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑'ל' ּכאן וכןיׁש ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור ב)אצל א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :.‰p‰ ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹƒ≈
ÈÎ‡ÏÓ∑אניולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑עליהם ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה «¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻעונֹותיהם,
העגל עון .מּפרעֹון ְֲִֵֵֶָֹ

(äì)biåøLà ìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤£¤¬
:ïøäà äNò̈−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי החיים.מיתה אור «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)íòäå äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈
ézòaLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
:äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" ÌÚ‰Â.הּכעס: ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא החיים.ּכאן אור ְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéøîàä éðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ¨«́¡Ÿ¦½
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â È�Ú�k‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות החיים.ׁשּׁשה אור ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)ék Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותםאני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני וׁשלחּתילכ" ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְְְֲִִֵַָָ
"מלא לפני.‰z‡ Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑זעם עליכם אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם .ּוכׁשּׁשכינתי ְְֶַָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

EÏÎ‡∑ּכּליֹון החיים.לׁשֹון אור ¬∆¿ְִָ

‡dpÁÓלג ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dp�z‡ CÈ�·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡�Ú�kב ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ C�ÈaÓ Èz�ÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‡‰¯Ô.לה) ‰NÚ ¯L‡לאיזה לדעת צרי ¬∆»»«¬…ְִֵֶַַָָ

ואּו זה, אמר עלענין ה' ׁשהקּפיד לי ְְְִִִֶֶַַַָָ

לאהרן אדםׁשּגרמּו חטא ּכי לחטא ה' קדֹוׁש ְְְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹ

עליו ה' יקּפיד הּׂשערה ּכחּוט יהיה לּו ְְְֲִִֶַַַָָָָּגדֹול

ְִֹלמאד.

B‡יׂשראל ּכי אהרן מעל הּלעז להֹוציא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹירצה

מעׂשה ּכי אהרן עׂשה אׁשר העגל ׁשעׂשּו ֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהם

לצד אֹו ׁשאנסּוהּו לצד אֹו יחׁשב, עליהם ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹאהרן

ׁשּבֹו הּכּׁשּוף ׁשהּוא הּמעׂשה עּקר עׂשּו ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהם

מדּבר: ְֵַָָיצא

fÓ‰.א) ‰ÏÚ CÏאּולי עלּיה, לׁשֹון הזּכיר ≈¬≈ƒ∆ְְֲִִִַָ

ׁשהעדי פ"ח.) (ׁשּבת ז"ל ּׁשאמרּו למה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹׁשּירמז

העלּיה והּוא מׁשה, נטל יׂשראל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהתנּצלּו

ּבאֹומרֹו לֹו ׁשעבר,ׁשרמז מּזה ּפרּוׁש מּזה עלה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּתבת ּכן ּגם לֹומר ּדקּדק היהולזה ׁשּלא אּתה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

לֹומר אּלא מדּבר היה ׁשעּמֹו ּכיון לֹומר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָצרי

היתה ירידה ׁשאדרּבה זּולת ולא ּתעלה ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה

ואֹומרֹו עּמ:להם, יל ּפרּוׁש והעם ְְְְִֵֵֵֶָָָ

B¯ÓB‡ ÌÚË .¯Ó‡Ïהאמּור זה לׁשֹון ּכי לאמר, ≈…««¿ִֵֶָָָֹ

יׁש לכּלם ׁשוה היה לא ה' ְְְִֵֵֶָָָָֹֻּבדברי

ׁשאמר מהאבֹות ויׁש זה ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהם

לזה הּכתּובים, מן ּכמבאר אחר ּבלׁשֹון ְְְִִֵֶַַַָָָֹלֹו

הּואאמר לכּלם האמירה ׁשּכּונת ּפרּוׁש לאמר ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

וגֹו': ְְְֲַלזרע

C‡ÏÓ.ב) EÈ�ÙÏ ÈzÁÏLÂּכי מּוכח מּכאן ¿»«¿ƒ¿»∆«¿»ִִָָ

לכניסת מסּכמת קדֹוׁש ּדעת הּנה עּתה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָעד

ׁשאמר והגם ליׂשראל, להנחילּה לארץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמׁשה

אֹומר הּוא ׁשהרי ּתראה, עּתה א') ו' ְְֲִֵֵֵֶֶַָ(לעיל

וגֹו' הּז'עלה לגרׁש מלא לפני וׁשלחּתי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

יׂשראל על נפׁשֹו ׁשּנתן ּבׁשביל ּכי ואּולי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻאּמֹות,

וגֹו': ּתראה עּתה ּגזרת נתּבּטל העגל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשה

B‚Â'.ג) EÏÎ‡ Ôtאת הּמכעיס ּדֹומה ׁשאינֹו ∆¬∆¿¿ְִֵֶֶֶַַ

ואֹומרֹו ּבפניו, לׁשּלא ּבפניו רמזרּבֹו ּכאן ּבּדר ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֹ

`yz zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(ã)-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ
:åéìò Béãò Léà eúL̈²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּכׁשאמרּו:(שבת ּבחֹורב להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ונׁשמע' .'נעׂשה ְְֲִֶַַ

(ä)ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´
éúélëå Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íòäzòå E ©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãò ãøBäéìòî E:Cl-äNòà äî äòãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, כו)רגע לכם(ישעיה טֹוב ,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
מלא מעליכם∑zÚÂ‰.ׁשאׁשלח עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו ‡ClŒ‰NÚ.ּפרענּות ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ּבפקּדת ְְֶֶַַָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»∆¡∆»ְִַֻ

ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, .ׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|÷çøä äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
ýåýé Lwáî-ìk äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨§©¥´§Ÿ̈½

:äðçnì õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑:אמר לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לרב, לּתלמידמנּדה ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּכאלּפים(יהושע ּובינו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
BÏ.ּבּמּדה"אּמה ‡¯˜Â∑ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא ‰'.והיה Lw·ÓŒÏk∑מּכאן ִַַָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ»¿«≈ִָ

ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני ÚBÓ„.למבּקׁש Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה אחר: ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ≈≈∆…∆≈ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
הּׁשרת, מׁשהמלאכי ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים .ּכׁשהיּו ְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ç)eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

i"yx£È‰Â‰∑הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑אל ללכת הּמחנה, מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ
ÌÚ‰ŒÏk.האהל eÓe˜È∑מהם ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו LÓ‰.עֹומדים È¯Á‡ eËÈa‰Â∑אׁשרי לׁשבח: ֶָֹ»»»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְִֵַַ

אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה .ילּוד ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(è)ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−
:äLî-íò øaãå ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

‰„ÔÈד ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ d�ÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰È�ÈÊו Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È�· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ ˙È ·ÈÒ� ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

�ÈÁ˙ט ‡�kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡��Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזמן אּלא ּכן אֹומר הּוא הּזמּנים לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

לנּו עז א') כ"ו (יׁשעיה ּבעיר אבל ּבּדר ְְֱֲִֶַַָָָָָָָהיֹותם

ּבקרּבנּו. ְְֲִֵֶַיעלה

הּמדּבר ּכי אמת אנׁשי מאמר ע"פ ירצה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָאֹו

הרׁשע, ס"מ ׁשל מֹוׁשבֹו מקֹום ְֶָָָָָָהיה

מהם והֹורג מתּגּבר ּפעמים ּכּמה היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולזה

ּבדברי ועּין מהחטא להם הּמזּדּמנת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּסּבה

הּמדּבר ּפסּוק ּבפרּוׁש קנ"ז.) (ח"ב ְְִֵַַַָָֹהּזהר

אמר ולזה והּנֹורא, ּבּדרהּגדֹול אכל ּפן ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ



נה `yz zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i ipy meil inei xeriy

(ã)-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ
:åéìò Béãò Léà eúL̈²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּכׁשאמרּו:(שבת ּבחֹורב להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְְְִִֵֶֶֶָָָ
ונׁשמע' .'נעׂשה ְְֲִֶַַ

(ä)ízà ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´
éúélëå Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íòäzòå E ©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈

éãò ãøBäéìòî E:Cl-äNòà äî äòãàå E ¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑עליכם אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, כו)רגע לכם(ישעיה טֹוב ,לפיכ אתכם. ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ
מלא מעליכם∑zÚÂ‰.ׁשאׁשלח עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו ‡ClŒ‰NÚ.ּפרענּות ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ּבפקּדת ְְֶֶַַָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»∆¡∆»ְִַֻ

ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, .ׁשאר ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|÷çøä äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
ýåýé Lwáî-ìk äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨§©¥´§Ÿ̈½

:äðçnì õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑:אמר לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַַָָֹ

לרב, לּתלמידמנּדה ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּכאלּפים(יהושע ּובינו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַָֻֻ«¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
BÏ.ּבּמּדה"אּמה ‡¯˜Â∑ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא ‰'.והיה Lw·ÓŒÏk∑מּכאן ִַַָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ»¿«≈ִָ

ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני ÚBÓ„.למבּקׁש Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה אחר: ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ≈≈∆…∆≈ְְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
הּׁשרת, מׁשהמלאכי ׁשל ּבאהלֹו הּוא הרי להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים .ּכׁשהיּו ְְְְְְְֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ç)eávðå íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈§¦̧§½
:äìäàä Bàa-ãò äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨

i"yx£È‰Â‰∑הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑אל ללכת הּמחנה, מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶַַָ
ÌÚ‰ŒÏk.האהל eÓe˜È∑מהם ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו LÓ‰.עֹומדים È¯Á‡ eËÈa‰Â∑אׁשרי לׁשבח: ֶָֹ»»»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְִֵַַ

אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה .ילּוד ְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(è)ãîòå ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−
:äLî-íò øaãå ìäàä çút¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

‰„ÔÈד ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ d�ÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה Ï‡¯NÈ È�·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
Èz�ÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ C�ÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â C�ÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰È�ÈÊו Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È�· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז dÏ dÒ¯Ùe ‡�kLÓ ˙È ·ÈÒ� ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡�ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח ÔÈÓi˜ ‡�kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡�kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

�ÈÁ˙ט ‡�kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡�kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡��Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לזמן אּלא ּכן אֹומר הּוא הּזמּנים לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

לנּו עז א') כ"ו (יׁשעיה ּבעיר אבל ּבּדר ְְֱֲִֶַַָָָָָָָהיֹותם

ּבקרּבנּו. ְְֲִֵֶַיעלה

הּמדּבר ּכי אמת אנׁשי מאמר ע"פ ירצה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָאֹו

הרׁשע, ס"מ ׁשל מֹוׁשבֹו מקֹום ְֶָָָָָָהיה

מהם והֹורג מתּגּבר ּפעמים ּכּמה היה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולזה

ּבדברי ועּין מהחטא להם הּמזּדּמנת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּסּבה

הּמדּבר ּפסּוק ּבפרּוׁש קנ"ז.) (ח"ב ְְִֵַַַָָֹהּזהר

אמר ולזה והּנֹורא, ּבּדרהּגדֹול אכל ּפן ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ



yz`נו zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i iyily meil inei xeriy

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ז)ּכמֹו :(במדבר ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
הּקֹול ּפתרֹונֹו (ּבחיריק), 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"וּיׁשמע

ההדיֹוט עם מדּבר ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו .'מּדּבר' ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(é)øåìäàä çút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬
ïeð-ïa òLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©¦Æ

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ�‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר היהלאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַָָ

הּזה והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב ולאמׁשה הּמׁשּכן ׁשהּוקם עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי הּלּוחֹותיֹותר, כח)נׁשּתּברּו ׁשּנאמר(תענית עלה, ּובי"ט החֹוטאים, את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

לב) ׁשּנאמר(לעיל רחמים, ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי ט): "ואתנּפל(דברים : ְְְְְֱֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּובראׁש וגֹו'", ה' מ'לפני ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל סיני" הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּברצֹון.(שם האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתרּצה ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמר
אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמׁשה:

מֹועד מאהל אּלא עֹוד, עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ‰Án�‰.ּבניסן, Ï‡ ·LÂ∑ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ¿»∆««¬∆ְְְְְִִֶַַָָ
וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹלׁשֹון

יקרבם'? מי ּכן אם ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' "ודּבר החיים.ּומדרׁשֹו: אור ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ß '` xc` `"i iyily mei ß

(áé)ìòä éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ©µ©
énò çìLz-øLà úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬£¤¦§©−¦¦®

ézòãé zøîà äzàå:éðéòa ïç úàöî-íâå íLá E §©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«
i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ וגֹו'".∑¯‡‰ הֹודעּתני לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לי אמרּת כג)ואׁשר מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו EÈzÚ„È.אין z¯Ó‡ ‰z‡Â ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»¿«¿ƒ
ÌL·∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי וגם(לעיל וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לעֹולם יאמינּו החיים."ּב אור ְְֲִַָ

˜‡Ìי ‡��Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:d�kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

d�LÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe� ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡�kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È È�zÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והבן: ּבּדר הּמזּדּמן ּבאמצעּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרּוׁש

ÌÈ�t.יא) Ï‡ ÌÈ�t 'B‚Â '‰ ¯a„Âהּכּונה ¿ƒ∆¿»ƒ∆»ƒַַָָ

עֹוׂשה ׁשהיה ההכנה ׁשעּור ּכפי הּוא ְֲִִֶֶֶַָָָָָּבזה

ּתהיה ׁשעּור לאֹותֹו ׁשכינה ּפני להקּבלת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָמׁשה

יכין אׁשר ּכפי ּכי העליֹונים מּפנים ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָההּׂשגה

ואֹומרֹו יּׂשיג, הּקדּׁשה להׁשּפעת עצמֹו ְְְְְְִַַַַַָָָָֻאדם

לדרּכנּו יתּבאר רעהּו, אל איׁש ידּבר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכאׁשר

הּפנים ּכּמים כ"ז) (מׁשלי אֹומרֹו ּדר ְְִִִֵֶֶַַַַָעל

הּלבבֹות ּכי ּפרּוׁש לאדם האדם לב ּכן ְִִֵֵֵַַָָָָָָָָלּפנים

ּכפי ּכי לׂשנא אם לאהב אם ּבּנעלם ְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָֹֹיׂשּכלּו

כן ּכמֹו חברֹו לאהב לּבֹו האדם יכין ְֱֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹאׁשר

אֹומרֹו והּוא אֹותֹו, לאהב חברֹו לב ְְְֱֲִֵֵֵֶֹיתּבֹונן

יאהבהּו ׁשּלא רעהּו, אל איׁש ידּבר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכאׁשר

ּכמֹו רעהּו הּוא ּגם להיֹות לּבֹו יכין לא ְְִִִִֵֵַָֹאם

יבחין ּומעּתה ּפנים, אל ּפנים ה' ּדּבר ְִִִִֵֵֶֶַַָָָכן

יתאּוה לבבֹו אם קֹונֹו עם הּוא מה ְְִִִֶַַָָָאדם

ה' ּכי סימן זה הּנה ּובעבֹודתֹו ּבה' ְְֲִִִֵֶַַַָָֹויחׁשק

ֲֵאהבֹו:

B‚Â'.יב) ¯Ó‡ ‰z‡ הּוא¯‡‰ הענין ּכּונת ¿≈«»…≈¿ְִַַָָָ

יׂשראל להעלֹות ׁשליח ׁשעׂשאֹו לצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּכי

והּוא הארץ העלאֹומרֹואל אלי אמר אּתה ְְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

מהעליֹונים א' ׁשליח עֹוד עּמֹו וׁשּתף ְְְִִִִֵֵֶַָָוגֹו'

היה הראּוי ּומן מלא לפני וׁשלחּתי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָּדכתיב

אמר לזה ,יל מי את לדעת ואּתהלהֹודיעֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יל אׁשר הּמלא הּוא הּוא מי הֹודעּתני ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹלא

ּכי לא אֹו הּדבר על אסּכים אם לדעת ְִִִִִַַַַַָָָֹעּמי

מּכירֹו, ׁשאינֹו מי עם ּבּדבר מׁשּתּתף אדם ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

`yz zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i iyily meil inei xeriy

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòå-úà àð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå EëøcEnò ék äàøe E §¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−

:äfä éBbä©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑?ּבעיני חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת .אם ¿«»ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

EÈ�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו "למעןואדע ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אּכיר למען חן", החןאמצא מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ

ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּגדֹול"
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּברכֹותּתׁשלּום ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. אפניהם(דף על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאתי סדרם החיים.ועל אור ְְִִַָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים"(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

החיים."ּבּקרב אור ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiå:äfî eðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«
i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑מּזה ּתעלנּו אל מלא ידי על ּכי חפץ, אני החיים.ּבזֹו אור «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeéEnòå éðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½
øLà íòä-ìkî Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

˜„CÓיג ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ È�Ú„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד ÁÈ�‡Â C‰˙ Èz�ÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו Cz�ÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡��È˜Ò˙ ‡Ï ‡��È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡�nÚ Cz�ÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡�‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡�Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עם ללכת אסּכים ּכרחי ׁשּבעל ּתאמר ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹואם

אֹו לי נח יהיה אם ּבין לי ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהּמלא

הלא ּפרּוׁשלא בׁשם ידעּתי אמרּת אּתה ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹֹ

אהבּת אׁשר מּכל ּגּדלּת ׁשאֹותי לי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרּת

וגֹו' אברהם אל וארא ג') ו' (לעיל ְְְְֵֵֵֶַָָָָמאֹומרֹו

ׁשאלי למדּת הא להם, נֹודעּתי לא ה' ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשמי

ּׁשאמר מה והּוא המיחד, יתּבר ּבׁשמֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻנֹודע

ּתבתּכאן וׁשעּור בׁשם, ּתאירידעּתי ידעּתי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

והבן. ּבמקֹומּה נֹודעּתי ּכׁשעּור ְְְְְְִִִֵַָָלמּול

„BÚ ¯Ó‡Âּתתּבאר ּבעיני, חן מצאת וגם ¿»«ְְְִֵֵֵַָָָָָ

קע"ג) (ילקּוט ז"ל ּדבריהם ּפי ְְִִֵֶַַעל

רּבי מצא לּמקֹום מׁשה ּכׁשעלה ְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרּו

לפני מׁשה אמר וכּו' ּדֹורׁש ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָעקיבא

עקיבא ר' ּביד זה ׁשליחּות ׁשלח ְְְֲִִֶַַַָָהּמקֹום

חפץ אינֹו ּכי ה' והׁשיבֹו מּמּני יֹותר ְִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשהּוא

זה ׁשאין יּגיד הענין והּנה ּבמׁשה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ּבּמׂשּכלֹות ההּׂשגה לצד ולא חן מציאּות ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻאּלא

עקיבא ר' ּכי ׂשכלֹו ּבעיני מׁשה הּכיר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָׁשהרי

רצה לא כן ּפי על ואף מּמּנּו הּוא ְִִֵֶַַָָָֹעצּום

אי ּומעּתה לחן, סימן וזה ּבמׁשה אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָה'

ׁשעדין אּלא זה אין זֹו ּבמּדה עּמי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתתנהג

להֹודיעֹו ׁשאל לזה ,מּדֹותי לי נֹודע ְִִִֶֶַָָָֹלא

ִָמּדֹותיו:

ÔÁ.יג) ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Âלצד ּפרּוׁש ¿≈»¬¿««∆¿»≈ְֵַ

לֹו מהּמּוסר ׁשרֹוצהׁשאין לאדֹונֹו עבד מר ֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אמר ּגמר לזה אֹותֹו, ּפרּוׁשלדעת וגֹו' למען ְְֵֶֶַַַַַָָָֹ

לפני ּבתמידּות יׁשרה הנהגה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכדי

ה': ּבעיני הּמּׂשג חן מציאּות ְְְִֵֵֵַָֻוהּוא

.‰f‰ ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯eּבּנעלם מׁשה ּדּבר ּכאן ¿≈ƒ«¿««∆ֱִֵֶֶַָָ

טענה והּוא אליו והֹודע אדם ְְֲֵֵֵֵַַָָָָמעיני

ׁשאמר, הּטענֹות מּכל הּבֹורא לפני ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמעת

ּכמֹו ה' חלק הם יׂשראל נׁשמֹות ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶָוהּוא

ּכי ט') (ל"ב ּבּפסּוק האזינּו ּבׁשירת ְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשּפרׁשּתי

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשרמז מה ּכן ּגם והּוא עּמֹו, ה' ְְְֵֵֶֶַַַַָחלק

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו אלהי ה' אנכי ב') כ' ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ(לעיל

ּבאֹומרֹו ּׁשּטען מה והּוא ראהׁשם, ּפרּוׁש ּוראה ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

זה סמּוכיםּבפרט ּפרּוׁש הּזה הּגֹוי עּמ ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַָ

והבן: עליֹון חלק ּתמאס ואי עּמ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּודבּוקים

B‚Â'.יד) eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂּפרּוׁשים הרּבה «…«»«≈≈¿ְִֵֵַ

לפרׁש ונראה אּלּו, ּבפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָנאמרּו

ּכי י"ח) (ּתּקּונים ז"ל ּדבריהם ּפי על ְִִִִִֵֶַַָהּכתּוב

ׁשהיא לצד ה' ּפני ּתּקרא יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשכינתֹו

אֹומרֹו רֹומז ואליה הּׁשמים, לצבא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנראית

וכאן ריקם, ּפני יראּו ולא ט"ו) כ"ג ְְְֵֵֵַָָָָֹ(לעיל

ּכי והֹודיעֹו טענֹותיו על למׁשה ה' ְְֲִִִֵֶַַָהׁשיב

הּוא עּמֹו ועלההֹול הּׁשכינה, ׁשהּוא ה' ּפני ְְְִִֵֵֶַַַָ

זה מציאּות למׁשה נח יהיה לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחׁשׁשת

ל.אמר והנחתי ֲִִַַָָֹ

Ôek˙�Âעליֹון אֹור ׁשּינּוח לֹו לֹומר עֹוד ¿ƒ¿«≈ְֶֶַַָ

ּׁשּנח מה מּמּנּו יּפסק ולא ְִִֵֶֶַָָָָֹעליו

ׁשּלבחינת אּלא הרּוח, מן עּתה עד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעליו

לפניהם, הֹולכת הּׁשכינה ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָיׂשראל

יּגיד והּׁשם הּוא הּדין ּבחינת זֹו ְְְִִִִֵַַַַָּובחינה

ואמר מׁשה הׁשיב זה ועל אדני, אםעליה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

וגֹו': ְֵאין

B‚Â'.טו) EÈ�t ÔÈ‡ Ì‡ּבמאמר נתרּצה לא ƒ≈»∆¿ְְֲִַַַָֹ

מתּפּלל אני זה ּדבר על וכי ואמר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָה'

הם אבּודים מעּתה הֹולכים ּפני אין ְֲִִִֵֵֵֶַָָאם

ּבעלּיתם, צר ּכיואין אפֹוא יּודע ּובּמה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

וגֹו' חן ּפרּוׁשמצאתי עּמנּו ּבלכּת הלא ְְְְֲִִֵֵֶָָָֹ

הּגדֹול הּמאֹור סֹוד ׁשהיא העליֹונה ְְִִֶֶַַָָָָָּבחינה

לבד ּפני לא ב"ה הוי"ה ּבׁשם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּמתּכּנה

ׁשהבטחתני ּומה הּכּסא, ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא

ּכאֹומרֹו לבּדי לי ּתהיה זֹו והנחתיׁשּבחינה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹ

יחד ּכּלנּו מנהגת ּגם ׁשּתהיה ׁשֹואל אני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻל

אֹומרּו והּוא ,ועּמ ועּמאני אני ונפלינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִַַ

למעלה ׁשאין עליֹונה ּומעלה הרחמים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבמּדת

אליו ואמר עליֹון אל ונתרּצה ּגםמּמּנה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להנהיגם אעׂשה ּדּברּת אׁשר הּזה הּדבר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ב"ה המיחד ׁשלם ׁשם מצאתּבבחינת ּכי ְְִִִֵֵַַָָָָָֻ

למציאת אּלא יׂשראל לזכּות לא ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוגֹו'

ִחּנֹו:
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(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòå-úà àð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå EëøcEnò ék äàøe E §¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−

:äfä éBbä©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑?ּבעיני חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת .אם ¿«»ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

EÈ�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו "למעןואדע ּופתרֹון .ּבעיני ׁשּמצאתי ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
אּכיר למען חן", החןאמצא מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑לגֹוי אֹות "ואעׂשה ּתאמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ְְְֱֶֶֶַֹֹ

ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים על סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּגדֹול"
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּברכֹותּתׁשלּום ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ז)ּתֹודיעני. אפניהם(דף על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאתי סדרם החיים.ועל אור ְְִִַָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים"(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

החיים."ּבּקרב אור ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiå:äfî eðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−¦¤«
i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑מּזה ּתעלנּו אל מלא ידי על ּכי חפץ, אני החיים.ּבזֹו אור «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeéEnòå éðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½
øLà íòä-ìkî Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−

:äîãàä éðt-ìò©§¥¬¨«£¨¨«

˜„CÓיג ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ È�Ú„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד ÁÈ�‡Â C‰˙ Èz�ÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו Cz�ÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡��È˜Ò˙ ‡Ï ‡��È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡�nÚ Cz�ÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡�‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡�Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עם ללכת אסּכים ּכרחי ׁשּבעל ּתאמר ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹואם

אֹו לי נח יהיה אם ּבין לי ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהּמלא

הלא ּפרּוׁשלא בׁשם ידעּתי אמרּת אּתה ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹֹ

אהבּת אׁשר מּכל ּגּדלּת ׁשאֹותי לי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאמרּת

וגֹו' אברהם אל וארא ג') ו' (לעיל ְְְְֵֵֵֶַָָָָמאֹומרֹו

ׁשאלי למדּת הא להם, נֹודעּתי לא ה' ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשמי

ּׁשאמר מה והּוא המיחד, יתּבר ּבׁשמֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻנֹודע

ּתבתּכאן וׁשעּור בׁשם, ּתאירידעּתי ידעּתי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

והבן. ּבמקֹומּה נֹודעּתי ּכׁשעּור ְְְְְְִִִֵַָָלמּול

„BÚ ¯Ó‡Âּתתּבאר ּבעיני, חן מצאת וגם ¿»«ְְְִֵֵֵַָָָָָ

קע"ג) (ילקּוט ז"ל ּדבריהם ּפי ְְִִֵֶַַעל

רּבי מצא לּמקֹום מׁשה ּכׁשעלה ְְִֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרּו

לפני מׁשה אמר וכּו' ּדֹורׁש ׁשהיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָעקיבא

עקיבא ר' ּביד זה ׁשליחּות ׁשלח ְְְֲִִֶַַַָָהּמקֹום

חפץ אינֹו ּכי ה' והׁשיבֹו מּמּני יֹותר ְִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשהּוא

זה ׁשאין יּגיד הענין והּנה ּבמׁשה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ּבּמׂשּכלֹות ההּׂשגה לצד ולא חן מציאּות ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻאּלא

עקיבא ר' ּכי ׂשכלֹו ּבעיני מׁשה הּכיר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָׁשהרי

רצה לא כן ּפי על ואף מּמּנּו הּוא ְִִֵֶַַָָָֹעצּום

אי ּומעּתה לחן, סימן וזה ּבמׁשה אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָה'

ׁשעדין אּלא זה אין זֹו ּבמּדה עּמי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתתנהג

להֹודיעֹו ׁשאל לזה ,מּדֹותי לי נֹודע ְִִִֶֶַָָָֹלא

ִָמּדֹותיו:

ÔÁ.יג) ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Âלצד ּפרּוׁש ¿≈»¬¿««∆¿»≈ְֵַ

לֹו מהּמּוסר ׁשרֹוצהׁשאין לאדֹונֹו עבד מר ֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אמר ּגמר לזה אֹותֹו, ּפרּוׁשלדעת וגֹו' למען ְְֵֶֶַַַַַָָָֹ

לפני ּבתמידּות יׁשרה הנהגה ׁשּנעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכדי

ה': ּבעיני הּמּׂשג חן מציאּות ְְְִֵֵֵַָֻוהּוא

.‰f‰ ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯eּבּנעלם מׁשה ּדּבר ּכאן ¿≈ƒ«¿««∆ֱִֵֶֶַָָ

טענה והּוא אליו והֹודע אדם ְְֲֵֵֵֵַַָָָָמעיני

ׁשאמר, הּטענֹות מּכל הּבֹורא לפני ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמעת

ּכמֹו ה' חלק הם יׂשראל נׁשמֹות ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶָוהּוא

ּכי ט') (ל"ב ּבּפסּוק האזינּו ּבׁשירת ְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשּפרׁשּתי

ּבאֹומרֹו ה' ּׁשרמז מה ּכן ּגם והּוא עּמֹו, ה' ְְְֵֵֶֶַַַַָחלק

ׁשּפרׁשּתי ּוכמֹו אלהי ה' אנכי ב') כ' ְְְֱִִֵֵֶֶַָֹֹ(לעיל

ּבאֹומרֹו ּׁשּטען מה והּוא ראהׁשם, ּפרּוׁש ּוראה ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

זה סמּוכיםּבפרט ּפרּוׁש הּזה הּגֹוי עּמ ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַָ

והבן: עליֹון חלק ּתמאס ואי עּמ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָּודבּוקים

B‚Â'.יד) eÎÏÈ È�t ¯Ó‡iÂּפרּוׁשים הרּבה «…«»«≈≈¿ְִֵֵַ

לפרׁש ונראה אּלּו, ּבפסּוקים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָנאמרּו

ּכי י"ח) (ּתּקּונים ז"ל ּדבריהם ּפי על ְִִִִִֵֶַַָהּכתּוב

ׁשהיא לצד ה' ּפני ּתּקרא יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשכינתֹו

אֹומרֹו רֹומז ואליה הּׁשמים, לצבא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּנראית

וכאן ריקם, ּפני יראּו ולא ט"ו) כ"ג ְְְֵֵֵַָָָָֹ(לעיל

ּכי והֹודיעֹו טענֹותיו על למׁשה ה' ְְֲִִִֵֶַַָהׁשיב

הּוא עּמֹו ועלההֹול הּׁשכינה, ׁשהּוא ה' ּפני ְְְִִֵֵֶַַַָ

זה מציאּות למׁשה נח יהיה לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחׁשׁשת

ל.אמר והנחתי ֲִִַַָָֹ

Ôek˙�Âעליֹון אֹור ׁשּינּוח לֹו לֹומר עֹוד ¿ƒ¿«≈ְֶֶַַָ

ּׁשּנח מה מּמּנּו יּפסק ולא ְִִֵֶֶַָָָָֹעליו

ׁשּלבחינת אּלא הרּוח, מן עּתה עד ְִִִֶֶַַַַָָָָָעליו

לפניהם, הֹולכת הּׁשכינה ּתהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָיׂשראל

יּגיד והּׁשם הּוא הּדין ּבחינת זֹו ְְְִִִִֵַַַַָּובחינה

ואמר מׁשה הׁשיב זה ועל אדני, אםעליה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

וגֹו': ְֵאין

B‚Â'.טו) EÈ�t ÔÈ‡ Ì‡ּבמאמר נתרּצה לא ƒ≈»∆¿ְְֲִַַַָֹ

מתּפּלל אני זה ּדבר על וכי ואמר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָה'

הם אבּודים מעּתה הֹולכים ּפני אין ְֲִִִֵֵֵֶַָָאם

ּבעלּיתם, צר ּכיואין אפֹוא יּודע ּובּמה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

וגֹו' חן ּפרּוׁשמצאתי עּמנּו ּבלכּת הלא ְְְְֲִִֵֵֶָָָֹ

הּגדֹול הּמאֹור סֹוד ׁשהיא העליֹונה ְְִִֶֶַַָָָָָּבחינה

לבד ּפני לא ב"ה הוי"ה ּבׁשם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּמתּכּנה

ׁשהבטחתני ּומה הּכּסא, ּבחינת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהּוא

ּכאֹומרֹו לבּדי לי ּתהיה זֹו והנחתיׁשּבחינה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹ

יחד ּכּלנּו מנהגת ּגם ׁשּתהיה ׁשֹואל אני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻל

אֹומרּו והּוא ,ועּמ ועּמאני אני ונפלינּו ְְְְְְְְֲֲִִִִַַ

למעלה ׁשאין עליֹונה ּומעלה הרחמים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבמּדת

אליו ואמר עליֹון אל ונתרּצה ּגםמּמּנה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

להנהיגם אעׂשה ּדּברּת אׁשר הּזה הּדבר ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת

ב"ה המיחד ׁשלם ׁשם מצאתּבבחינת ּכי ְְִִִֵֵַַָָָָָֻ

למציאת אּלא יׂשראל לזכּות לא ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוגֹו'

ִחּנֹו:



yz`נח zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i iriax meil inei xeriy

i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑תׁשרה ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אליליםׁשכינת עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È�‡ e�ÈÏÙ�Â∑ּכמֹו העם, מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ט)ונהיה :(לעיל ְְְֱִִִֵַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ

וגֹו' יׂשראל מקנה ּבין ה' .""והפלה ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ß '` xc` a"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑על הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה, אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)ידי ׁשליח(איוב ידי על ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי החיים.: אור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«

i"yx£'B‚Â ‡� È�‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראיתראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
החיים.ּכבֹודֹו אור ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèíLá éúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²
éðôì ýåýéøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬

:íçøà£©¥«

i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È�‡ ¯Ó‡iÂ∑וצרי רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אבֹות, זכּות ּתּמה ׁשאם אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָללּמד

ּבּמערה צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד EÈ�ÙÏ.אין '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ללּמד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֶַ
אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות יז)סדר השנה הוי(ראש מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה זה ּוכסדר , ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

רחמי ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ידי ועל ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ּכליםמלּמד ‡L¯.לא ˙‡ È˙pÁÂ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿«…ƒ∆¬∆
ÔÁ‡∑ּפעמים לחֹוןאֹותן לא∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת »…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל שם)אענה, השנה החיים.(ראש אור ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

Ècיז ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח ˙È ÔÚÎ È�ÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

‡¯Èכ Èz�ÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L�‡ È��ÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יז) ÔÁ ˙‡ˆÓ Èkלֹומר הקּדים ּומׁשה ƒ»»»≈¿ְִִֶַ

אמר ּכ ואחר בׁשם מצאתידעּתי וגם ְְְְְִֵַַַַַָָָָָ

הֹודעה מעלת ּכי הּכתּוב הֹודיעֹו ּכאן ֲִִֵַַַָָָָחן,

ּכי החן הּׂשגת מּבחינת עליֹונה הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשם

ּבׁשם, ידעֹו ולא ה' ּבעיני חן מצא נח ְְְְֲֵֵֵֵַָָָֹֹֹהלא

ּבתחּלה אמר זֹולזה ולא ּבעיני חן מצאת ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

אּלא ּבׁשם.ּבלבד ואדע ְְֲִֵֵֶַָָָ

„BÚּבׁשם ּׁשהֹודיעֹו מה ּכי לֹו לֹומר ְְִִִֵֵֶַַַנתּכּון

חן ּׁשּמצא מה לצד היה ּכן ְֵֵֶַַַָָָָּגם

לֹומר הקּדים לזה ּבעיניּבעיניו, חן מצאת ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכ יצאואחר ׁשּזה לֹומר ּבׁשם, ואדע ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּדב נׁשמע ּכן ּׁשאין מה מׁשהמּזה רי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

חן מציאּות קדם בׁשם ידעּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַֹׁשהקּדים

ּׁשּזכה: מה לצד הּדבר ׁשהּׂשיג יּגיד ְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה

E„·k.יח) ˙‡ ‡� È�‡¯‰ׁשאמרּו והגם «¿≈ƒ»∆¿…∆ְֲֶַַָ

ׁשראּוהּו אלי) זה ּפסּוק (מכילּתא ְְִִֵֶֶָָָז"ל

ּפסּוק (לעיל ּוכתיב הים ׂשפת על ְְְְִִֵֵַַַָָָיׂשראל

אין ּפנים, אל ּפנים מׁשה אל ה' ודּבר ְִִִֵֶֶֶֶָָי"א)

ה' ׁשאמר והגם אֹוכלה, אׁש ראֹות אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַָָָזה

עבּדי כן לא ז') י"ב (ּבּמדּבר ּומרים ְְְְֲִִִֵַַַָָֹֹלאהרן

אין יּביט, ה' ּותמּונת וגֹו' ּומראה וגֹו' ְְְְִֵֵֶַַַמׁשה

רצה ּומׁשה עליֹון אֹור ּתמּונת אּלא ְְֶֶֶֶַָָָזה

ּפרטית ידיעה יתּבר ּבֹו הּכרה לֹו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁשּתהיה

ּכי האלהּות ּבחינת יׂשּכיל ׂשכלֹו ׁשּיּוכל ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּכדי

לׁשאל: ּפיו והרחיב הּכׁשר ׁשעת ְְְְִִִִֶַַָָֹראה

EÈ�t.יט) ÏÚ È·eË Ïk ¯È·Ú‡ È�‡ּפרּוׁש ¬ƒ«¬ƒ»ƒ«»∆ֵ

לברּיֹותי, ּבהם מטיב ׁשאני טֹובֹות מּדֹות ְֲִִִִִֵֶֶַָָּכל

ּדברואֹומרֹו הּׂשגת טעם ּפרּוׁש ,ּפני על ְְְֵֶַַַַָָָָָ

אׁשר ּפנים ּפרּוׁש ,ּפני על הּוא מּמּני ֲִִִֵֶֶֶֶַָָזה

וחׁשק אהבת הפלגת ּבעצם מראה ְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹאּתה

ּפנים: אל ּפנים ּבפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְִִִִֵֶֶַַָָָּבי

.'B‚Â È˙‡¯˜Âואקראם מּדֹותי אעביר ּפרּוׁש ¿»»ƒ¿ְְֲִִֵֵֶַַָ

ּכל ּכי ואּולי ,לפני ּבׁשמּה אחת ְְְִִֶַַַָָָָּכל

הוי"ה ּבׁשם יּקראּו וכּלם ּבׁשמּה ּתּקרא ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻמּדה

ׁשהּכיר מּזֹו ּגדֹולה הֹודעה ל ואין ְְְִִִֵֶָָָב"ה,

אחת ּכל יתּבר מּדֹותיו ּכל האזן ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשמיעת

ואֹומרֹו ּבאזניו, ּכיּתּקרא הֹודיעֹו וגֹו' וחּנתי ְְְְְְִִִִֵַָָָֹ

לׁשאל וחנינה רחמים ׁשעת היא ׁשעה ְְֲֲִִִִַַַָָָֹאֹותֹו

ֲַָָמאוייו:

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר החיים.אף אור «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּתּוזק,ּבהר ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אֹומר ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּׁשם
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, .אני ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåétë éúkNå øevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²
éìò:éøáò-ãò E ¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜�a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): "יּקרּוה(משלי : «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
נחל", לז)עֹורבי ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני ÈtÎ.הּצּור: È˙kNÂ∑,כהנים (תורת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ¿«…ƒ«ƒ

ויקרא) ׁשאינֹופרשת מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן :ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכף עליו לסֹוכ מּמׁשצרי. ְְִֵַַָָָָ

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑דברת ית ּולהּלןואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר כג)הראהּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה(רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאת

ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

החייםראׁשֹו'. אור ָ

ß '` xc` b"i iying mei ß

ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

zÚ˙˙Â„כא ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב ˙¯ÚÓa C�ÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·�i‡א ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂׁשאני לא ּפרּוׁש «…∆…«¿ֲִֵֶֹ

יכלת ּב ׁשאין לצד אּלא ,מּמ הּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמֹונע

ואֹומרֹו האדם, יראני לא ּכי ּפרּוׁשהּמּׂשיג וחי ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

אֹומרֹו ּדר על לחּיי חֹוׁשׁש ואני חי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאר

ּכ פ"ד) אֹו(ּתהּלים מאלף, ּבחצרי יֹום טֹוב י ְֲִִִֵֵֶֶַָ

הּדר זה על ּפרּוׁשיאמר האדם יראני לא ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

צּדיק יהיה אפּלּו ּפרּוׁש חי ואפּלּו אפן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשּום

כ"ג) (ש"ב אֹומרֹו ּדר על חי עליו ְִֵֶֶֶַַָָָׁשּיּקרא

הּמֹוסיף, וא"ו ּתׁשּמׁש וא"ו ואֹות חי, איׁש ְְִִֵֶַַַָָּבן

הּדר זה על ירצה האדםעֹוד יראני לא ּכי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ועֹוד לראֹות, מבּקׁש ואּתה מיתה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַָָאפּלּו

מיתה ׁשאחר רמז ּכאן ,חּית ּבחּיים ּפרּוׁש ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוחי

לא ׁשהרי ּבעֹולם אדם הּׂשיג ּׁשּלא מה ֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיּׂשיג

ׁשהּצּדיקים והגם חי, היֹותֹו לצד אּלא ְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָׁשלל

יּׂשיגּו לא מֹותם אחר יתּבר ּבאֹורֹו ְְְְִִִִַַַַַָָֹמסּתּכלים

אּׁשה: ילּוד אׁשרי ה' מּלפני מׁשה ּׁשּׁשאל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

B‚Â'.כג) È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Âעליֹון ּבאל הּנה ¿»ƒ»∆¬…»¿ְְִֵֵֶ

ּכּונתֹו אּלא ואחֹור, ּפנים אליו יתיחס ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

עֹומד העֹולמֹות חּיּות ּכי לצד הּוא ְְִִֵַַַָָָיתּבר

הּוא וקּיּומֹו יתּבר אֹורֹו הסּתּכלּות ְְְְְִִִֵֶַַָּבחׁשק

הּנמנע מן הּוא זה ודבר העֹולמים, חי ְְִִִֵֶַָָָָָָָהאדֹון

,יתּבר אֹורֹו אל להּביט נברא ׁשּום ְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיכֹול

יּביט ׁשם ּדר אׁשר מסוה ועׂשה ה' הכין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלזה

ּבחכמתֹו ׁשעׂשה ּכמֹו אחֹורים ׁשּקרא ְְְְֲִֶֶַָָָָָָוהּוא

לֹו ּפנים והּנפׁש אחֹורים הּגּוף האדם ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאת

ּכמֹו לרּוח, ּפנים והּנׁשמה לּנפׁש ּפנים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהרּוח

ׁשם ּדר אׁשר יתּבר מּמּנּו אֹור הכין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָכן

אחֹורים קרא ולֹו האלהים את ויחזּו ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָֹיׁשקיפּו

מׁשלל ׁשהּוא עליֹון חיואֹור ּכל נפׁש מהּׂשגת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא ּפנים, ּופנייּקרא אחרי את וראית ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ

סמּו ּבאֹומרֹו לֹו ׁשרמז ואפׁשר יראּו, לאחרילא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכיןּתבת אּלא ּפנים הם ׁשם ּגם ּכי לֹומר ּופני ִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו לּנביאים ּבּמּׂשג ׁשּיהיּו ּכדי אחרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻה'

ּבאֹומרֹו ׁשּדקּדק ואּולי לֹומרׁשּכתבנּו, אחרי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּכאׁשר מפסיקים ּומסּכים ּפרּגֹודים הרּבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשאין

אּלא יּביטּו ה' נכח אׁשר הּנביאים ּבער ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהם



נט `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר החיים.אף אור «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּתּוזק,ּבהר ׁשּלא ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אֹומר ואינֹו אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומּׁשם
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבּמקֹום, .אני ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåétë éúkNå øevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²
éìò:éøáò-ãò E ¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜�a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): "יּקרּוה(משלי : «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
נחל", לז)עֹורבי ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני ÈtÎ.הּצּור: È˙kNÂ∑,כהנים (תורת ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ¿«…ƒ«ƒ

ויקרא) ׁשאינֹופרשת מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן :ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבכף עליו לסֹוכ מּמׁשצרי. ְְִֵַַָָָָ

(âë):eàøé àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ¥«̈«
i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑דברת ית ּולהּלןואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק È‡¯Â˙.יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ¿»ƒ»

È¯Á‡Œ˙‡∑ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ
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ּתפּלין ׁשל קׁשר כג)הראהּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק מׁשה(רש"י ראה ּכיצד , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻאת

ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את למׁשה והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻּבטּלית'

החייםראׁשֹו'. אור ָ
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ãì(à)íéðáà úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ£¨¦−
eéä øLà íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk̈¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½£¤¬¨²

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑הרּבה מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב .הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

zÚ˙˙Â„כא ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב ˙¯ÚÓa C�ÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

‡·�i‡א ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כ) ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂׁשאני לא ּפרּוׁש «…∆…«¿ֲִֵֶֹ

יכלת ּב ׁשאין לצד אּלא ,מּמ הּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמֹונע

ואֹומרֹו האדם, יראני לא ּכי ּפרּוׁשהּמּׂשיג וחי ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

אֹומרֹו ּדר על לחּיי חֹוׁשׁש ואני חי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאר

ּכ פ"ד) אֹו(ּתהּלים מאלף, ּבחצרי יֹום טֹוב י ְֲִִִֵֵֶֶַָ

הּדר זה על ּפרּוׁשיאמר האדם יראני לא ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

צּדיק יהיה אפּלּו ּפרּוׁש חי ואפּלּו אפן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹּבׁשּום

כ"ג) (ש"ב אֹומרֹו ּדר על חי עליו ְִֵֶֶֶַַָָָׁשּיּקרא

הּמֹוסיף, וא"ו ּתׁשּמׁש וא"ו ואֹות חי, איׁש ְְִִֵֶַַַָָּבן

הּדר זה על ירצה האדםעֹוד יראני לא ּכי ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ועֹוד לראֹות, מבּקׁש ואּתה מיתה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַָָאפּלּו

מיתה ׁשאחר רמז ּכאן ,חּית ּבחּיים ּפרּוׁש ְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוחי

לא ׁשהרי ּבעֹולם אדם הּׂשיג ּׁשּלא מה ֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיּׂשיג

ׁשהּצּדיקים והגם חי, היֹותֹו לצד אּלא ְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָׁשלל

יּׂשיגּו לא מֹותם אחר יתּבר ּבאֹורֹו ְְְְִִִִַַַַַָָֹמסּתּכלים

אּׁשה: ילּוד אׁשרי ה' מּלפני מׁשה ּׁשּׁשאל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמה

B‚Â'.כג) È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Âעליֹון ּבאל הּנה ¿»ƒ»∆¬…»¿ְְִֵֵֶ

ּכּונתֹו אּלא ואחֹור, ּפנים אליו יתיחס ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

עֹומד העֹולמֹות חּיּות ּכי לצד הּוא ְְִִֵַַַָָָיתּבר

הּוא וקּיּומֹו יתּבר אֹורֹו הסּתּכלּות ְְְְְִִִֵֶַַָּבחׁשק

הּנמנע מן הּוא זה ודבר העֹולמים, חי ְְִִִֵֶַָָָָָָָהאדֹון

,יתּבר אֹורֹו אל להּביט נברא ׁשּום ְְְִִִֶֶַַָָָׁשּיכֹול

יּביט ׁשם ּדר אׁשר מסוה ועׂשה ה' הכין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלזה

ּבחכמתֹו ׁשעׂשה ּכמֹו אחֹורים ׁשּקרא ְְְְֲִֶֶַָָָָָָוהּוא

לֹו ּפנים והּנפׁש אחֹורים הּגּוף האדם ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאת

ּכמֹו לרּוח, ּפנים והּנׁשמה לּנפׁש ּפנים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָוהרּוח

ׁשם ּדר אׁשר יתּבר מּמּנּו אֹור הכין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָכן

אחֹורים קרא ולֹו האלהים את ויחזּו ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָֹיׁשקיפּו

מׁשלל ׁשהּוא עליֹון חיואֹור ּכל נפׁש מהּׂשגת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

אֹומרֹו והּוא ּפנים, ּופנייּקרא אחרי את וראית ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ

סמּו ּבאֹומרֹו לֹו ׁשרמז ואפׁשר יראּו, לאחרילא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשהכיןּתבת אּלא ּפנים הם ׁשם ּגם ּכי לֹומר ּופני ִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו לּנביאים ּבּמּׂשג ׁשּיהיּו ּכדי אחרים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֻה'

ּבאֹומרֹו ׁשּדקּדק ואּולי לֹומרׁשּכתבנּו, אחרי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּכאׁשר מפסיקים ּומסּכים ּפרּגֹודים הרּבה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשאין

אּלא יּביטּו ה' נכח אׁשר הּנביאים ּבער ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהם
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EÏŒÏÒt∑מׁשל אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת עםאּתה ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות.
ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא הּקלקּול היה ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאמר
אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ"ּכתב
הּקדֹוׁש ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב, אּלּו הּׁשפחֹות, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלּה

ל "ּפסל נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּוא, ּברּו". ְְְְֱִֵֵֶַָָָָ
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ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י להם".(לב, ואּתננּה מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ

ליׂשראל, אֹותם נתן ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹויׁש

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אתאי־נתינתאּלא מסּביר הּׁשני והּטעם .ׁשבירתםהּלּוחֹות, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(á)éì závðå éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²
:øää Làø-ìò íL̈−©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ�∑מזּמן. »ְָֻ

(â)øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨¨®
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«

i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו ידי על יפההראׁשֹונֹות ל אין רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
הּצניעּות .מן ְִִַ

(ã)ø÷aá äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−

:íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦«

(ä):ýåýé íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא .'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|íeçø ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם:(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטאמּדת לאחר ואחת מּדת∑‡Ï.ויׁשּובׁשּיחטא, זֹו אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ִַַ
אֹומר הּוא וכן כב)רחמים, עז(תהלים למה אלי, "אלי, מצאתי: ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

‡ÌÈt.ּבּמכילתא C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה: יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר לּצריכים∑ÒÁŒ·¯Â„.ואינֹו ְְִַָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ¿«∆∆ְִִַ
להם ׁשאין ּכחסד, ּכל יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ְֵֶֶֶֶָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם ו)אחת לד, לֹומר:(רש"י ויׁש ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצריְך מה הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּיחטא מּלכּתחּלה.קדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויׁשּוב– ׁשּיחטא האדםלאחר אם ּגם – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, החייםעבר אור ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

eËÏ¯‡ב ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â È�ÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג ‡Ï L�‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L�‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡�Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד È‡Ó„˜k ‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i�·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Ò�e d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡��Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dz�ÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡�pÁÂ ‡�ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אמרֹו והּוא ּדוקא, אחֹורי,אחד אחרי ולא אחרי ְְְְֲֲֲֵֶַַָָָָֹֹֹ

לאל ויׁשּתחוה יקּוד אמת ּדבר על ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָוהּמׂשּכיל

יעבד אׁשר עבֹודתֹו ּכל ּבעיניו וימעיט ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָֹהּגדֹול

למינּה: חּיה לנפׁש המקּוה הּמּׂשג ׁשעּור ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּכפי

¯ÌeÁ.ו) Ï‡ '‰ (ר"ה‰' אמרּו ז"ל רּבֹותינּו ≈«ְֵַָ

אחת רחמים ׁשל אּלּו מּדֹות ב' ּכי ֲִִִֵֶַַַי"ז:)

ׁשּיחטא, אחר ואחת אדם ׁשּיחטא ְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹקדם

צרי לּמה ׁשּיחטא קדם הקׁשה ז"ל ְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹוהרא"ׁש

ה' ּכי לצד רחמים צרי ּכי ותרץ ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָרחמים,

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(æ)ðàì äwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ
ã÷t äwðé|lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåòíéL §©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ עֹוׂשה∑�ˆ¯ ּדֹורֹות∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניוׁשהאדם אלפים אּלּו∑B�ÂÚ˙.לׁשני ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵֵַָ

להכעיס עֹוׂשה ׁשאדם w�È‰.הּמרדים ‡Ï ‰w�Â∑מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ְְְִִֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ׁשביםמעט לׁשאינן ינּקה פו)ולא ÌÈ�aŒÏÚ.(יומא ˙B·‡ ÔÂÚ „˜t∑ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ…≈¬…»«»ƒ

לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ¯ÌÈÚa.ּכׁשאֹוחזים ÏÚÂ∑מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«ƒ≈ƒְְִִִִֵָ
לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה לאלפיםטֹובה חסד "נצר אֹומר: הּוא טֹובה ׁשּבמּדה ."מאֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«

i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà àð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷aeððåòì zçìñå §¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬

:eðzìçðe eðúàhçìe§©¨¥−§©§¨«
i"yx£e�a¯˜a '‰ ‡�ŒCÏÈ∑,ּב וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על לנחלה∑e�zÏÁ�e.ואמרּת ל ותּתננּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְְְֲִֵַָ
אחר ועּמ",(ספרים אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן האּמֹותים: על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אלילים החיים.עֹובדי אור ְֱִִֵ

ß '` xc` c"i iyiy mei ß

(é)äNòà Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨¨−¤§¨©¦®§¨¨´
àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´

:Cnò äNò éðà øLà àeä½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאתעל.˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡∑,אלילים עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֻֻ

עליהם ׁשכינתי ּתׁשרה .ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶָֹ

B¯ÓÏÂ„ז ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë�»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�· È�a ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡�‡ËÁÏÂ ‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡��ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבחֹוׁשב הּכתּוב מדּבר אֹו לחטא. ׁשעתיד ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּפרּוׁש ׁשּיחטא קדם יקרא ואליו זרה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבעבֹודה

ואחרֹונים ראׁשֹונים ּדבריו ואין ׁשּיעבר. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹקדם

מה על להעניׁש ה' יבֹוא אם ּכי לי, ְֲִִִִִַַַָָמּובנים

אֹותֹו ּבראת לּמה ּכן ּגם לפניו נאמר ְִֵֶַַָָָָָָָָֹּׁשעתיד

על אֹותֹו וידין ׁשּיחטא יֹודע ׁשאּתה ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיון

ּבהם יׁשוה חטאֹו וקדם לדתֹו קדם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹהעתיד

והבן, החטא למעׂשה סמּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָהּמׁשּפט

לא ועדין זרה ּבעבֹודה ּבחֹוׁשב ּׁשּכתב ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומה

הגם ּכי מעׂשה אחר יּקרא זה ּכי קׁשה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשה

ואני עליו, נתּפס הּמחׁשבה חטא עבד ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשּיחטא קדם אפּלּו לרחמים ׁשּיצטר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹומר

עׂשה מצות קּיּום ׁשהּוא זכּות לֹו אין ְְֲִִִֵֵֶַאם

ּברחמים, אֹותֹו יחן האדֹון הּוא מהם ְֲִֵֵֶַָָָָֹלהנֹות

אם והיה י"ג) י"א (ּדברים מקרא לפני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוהּנה

ׁשּבׂשכר הרי וגֹו' מטר ונתּתי וגֹו' ּתׁשמעּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשמע

אנּוס אדם היה ואם הּטֹוב יבֹוא הּטֹוב ְֲִֵַַַָָָָָָמעׂשה

אין וכּו' למד ּובּמהולא ענׁש ולא ׂשכר לא לֹו ְְְֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

חּדּוׁש, והּוא ׁשּיחטא קדם ה' אמר לזה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹֻירחם,

לא מצות על ועבר מעׂשיו התעיב אפּלּו ְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹועֹוד

ּברחמים עּמֹו יתנהג ְְֲֲִִִֵֶַַַּתעׂשה

„BÚּברחמיו ה' ּכׁשּיטיב ּכי להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָירצה

מּטּובֹו יפחת לא ׁשּיחטא הגם ְְֱֲִִִֶֶַָֹֹלאיׁש

מתנהגת קדם ּבּה ׁשהיה הּמּדה ותהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

ׁשּקדם רחמים אמר לזה ׁשחטא, אחר ֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם

אחר ׁשּיהיּו רחמים להם להׁשוֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּיחטא

יׁשּתּנה לא ּכי ּבראֹות ּדעּתי נחה ּובזה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיחטא,

הּמּדה: היא כן ּכי ּכלּום ולא הרׁשעים ְְְִִִִֵַָָָֹטּוב

B‚Â'.ט) ÌÚ Èk 'B‚Â CÏÈּבדברי ּכי קׁשה ≈∆¿ƒ«¿ְְִִֵֶָ

ּבקרּב אעלה לא לֹו נאמר ג') (ל"ג ְְְֱֱִֶֶֶַֹה'

קׁשה עם טעם ּכן אם ערף קׁשה עם ְְִִֵֵֵֶַַַַֹּכי

נֹותן ואי ּבקרּבם ה' עלֹות יּמנע הּוא ְְְֲִִֵֵֶַָָֹערף

קׁשה עֹוד ׁשּיעלה, ּכדי עצמֹו הּטעם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָמׁשה

ה' לֹו נתרּצה ׁשּכבר ּדבר לׁשאל הצר ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֻלּמה

(ל"ג והׁשיבֹו עּמהם ללכת מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּׁשאל

אכן אעׂשה. וגֹו' הּזה הּדבר את ּגם ְֱֵֶֶֶֶַַַָָָי"ז)



סי `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(æ)ðàì äwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ
ã÷t äwðé|lL-ìò íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåòíéL §©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ עֹוׂשה∑�ˆ¯ ּדֹורֹות∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניוׁשהאדם אלפים אּלּו∑B�ÂÚ˙.לׁשני ּפׁשעים, הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ«¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵֵַָ

להכעיס עֹוׂשה ׁשאדם w�È‰.הּמרדים ‡Ï ‰w�Â∑מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו לפי ְְְִִֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ׁשביםמעט לׁשאינן ינּקה פו)ולא ÌÈ�aŒÏÚ.(יומא ˙B·‡ ÔÂÚ „˜t∑ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ…≈¬…»«»ƒ

לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ¯ÌÈÚa.ּכׁשאֹוחזים ÏÚÂ∑מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«ƒ≈ƒְְִִִִֵָ
לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה לאלפיםטֹובה חסד "נצר אֹומר: הּוא טֹובה ׁשּבמּדה ."מאֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«

i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåéðãà àð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷aeððåòì zçìñå §¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬

:eðzìçðe eðúàhçìe§©¨¥−§©§¨«
i"yx£e�a¯˜a '‰ ‡�ŒCÏÈ∑,ּב וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על לנחלה∑e�zÏÁ�e.ואמרּת ל ותּתננּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְְְֲִֵַָ
אחר ועּמ",(ספרים אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן האּמֹותים: על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

אלילים החיים.עֹובדי אור ְֱִִֵ

ß '` xc` c"i iyiy mei ß

(é)äNòà Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ¤«¡¤´
äàøå íéBbä-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨¨−¤§¨©¦®§¨¨´
àøBð-ék ýåýé äNòî-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë̈Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´

:Cnò äNò éðà øLà àeä½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«
i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאתעל.˙‡ÏÙ� ‰NÚ‡∑,אלילים עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָֻֻ

עליהם ׁשכינתי ּתׁשרה .ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶָֹ

B¯ÓÏÂ„ז ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë�»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�· È�a ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡��Èa ÈÈ„ ‡z�ÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡�‡ËÁÏÂ ‡�·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡��ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰È�Èa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡�‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבחֹוׁשב הּכתּוב מדּבר אֹו לחטא. ׁשעתיד ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּפרּוׁש ׁשּיחטא קדם יקרא ואליו זרה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבעבֹודה

ואחרֹונים ראׁשֹונים ּדבריו ואין ׁשּיעבר. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹקדם

מה על להעניׁש ה' יבֹוא אם ּכי לי, ְֲִִִִִַַַָָמּובנים

אֹותֹו ּבראת לּמה ּכן ּגם לפניו נאמר ְִֵֶַַָָָָָָָָֹּׁשעתיד

על אֹותֹו וידין ׁשּיחטא יֹודע ׁשאּתה ְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכיון

ּבהם יׁשוה חטאֹו וקדם לדתֹו קדם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹהעתיד

והבן, החטא למעׂשה סמּו ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָהּמׁשּפט

לא ועדין זרה ּבעבֹודה ּבחֹוׁשב ּׁשּכתב ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָֹּומה

הגם ּכי מעׂשה אחר יּקרא זה ּכי קׁשה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשה

ואני עליו, נתּפס הּמחׁשבה חטא עבד ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשּיחטא קדם אפּלּו לרחמים ׁשּיצטר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹומר

עׂשה מצות קּיּום ׁשהּוא זכּות לֹו אין ְְֲִִִֵֵֶַאם

ּברחמים, אֹותֹו יחן האדֹון הּוא מהם ְֲִֵֵֶַָָָָֹלהנֹות

אם והיה י"ג) י"א (ּדברים מקרא לפני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָוהּנה

ׁשּבׂשכר הרי וגֹו' מטר ונתּתי וגֹו' ּתׁשמעּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹׁשמע

אנּוס אדם היה ואם הּטֹוב יבֹוא הּטֹוב ְֲִֵַַַָָָָָָמעׂשה

אין וכּו' למד ּובּמהולא ענׁש ולא ׂשכר לא לֹו ְְְֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

חּדּוׁש, והּוא ׁשּיחטא קדם ה' אמר לזה ְְֱִֶֶֶֶַַָָָֹֻירחם,

לא מצות על ועבר מעׂשיו התעיב אפּלּו ְְְְֲֲִִִִַַַַָָֹועֹוד

ּברחמים עּמֹו יתנהג ְְֲֲִִִֵֶַַַּתעׂשה

„BÚּברחמיו ה' ּכׁשּיטיב ּכי להֹודיע ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָירצה

מּטּובֹו יפחת לא ׁשּיחטא הגם ְְֱֲִִִֶֶַָֹֹלאיׁש

מתנהגת קדם ּבּה ׁשהיה הּמּדה ותהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

ׁשּקדם רחמים אמר לזה ׁשחטא, אחר ֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגם

אחר ׁשּיהיּו רחמים להם להׁשוֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּיחטא

יׁשּתּנה לא ּכי ּבראֹות ּדעּתי נחה ּובזה ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיחטא,

הּמּדה: היא כן ּכי ּכלּום ולא הרׁשעים ְְְִִִִֵַָָָֹטּוב

B‚Â'.ט) ÌÚ Èk 'B‚Â CÏÈּבדברי ּכי קׁשה ≈∆¿ƒ«¿ְְִִֵֶָ

ּבקרּב אעלה לא לֹו נאמר ג') (ל"ג ְְְֱֱִֶֶֶַֹה'

קׁשה עם טעם ּכן אם ערף קׁשה עם ְְִִֵֵֵֶַַַַֹּכי

נֹותן ואי ּבקרּבם ה' עלֹות יּמנע הּוא ְְְֲִִֵֵֶַָָֹערף

קׁשה עֹוד ׁשּיעלה, ּכדי עצמֹו הּטעם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָמׁשה

ה' לֹו נתרּצה ׁשּכבר ּדבר לׁשאל הצר ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֻלּמה

(ל"ג והׁשיבֹו עּמהם ללכת מּמּנּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּׁשאל

אכן אעׂשה. וגֹו' הּזה הּדבר את ּגם ְֱֵֶֶֶֶַַַָָָי"ז)



yz`סב zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות החייםו' אור ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)äzà øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àá̈¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLà£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøìà BîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬
:àeä àp÷©¨−«

i"yx£BÓL ‡p˜∑מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|ìà éøçàýíäé ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À
ìàì eçáæåý:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäé §¨§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«

i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּבא אּתה ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לבני מּבנֹותיו ה)ולֹוקח החיים:(שם אור ְְְִֵֶַָָ

‰‡יא ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡�‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡�Ú�Îe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡�‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:C�Èa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מׁשה אמר לּמה עֹוד ּבדקּדּוק הענין ְְְְִִִֵֶַָָָָָָיתּבאר

ּׁשּפרׁשּתי למה הּקׁשיא ותגּדל אדנּות, ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻּכאן

ּבבחינת אּלא מׁשה חפץ לא ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמעלה

מּדֹותיו למׁשה ה' ּכׁשּגּלה ּכי ואּולי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָהרחמים,

יתנהג אם ּכי הׂשּכיל הפלגתם וראה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָיתּבר

עּקר ּכל ּדין ּבלא אּלּו ּבמּדֹות יׂשראל עם ְְְִִִִִֵֵָָָֹה'

לא לפניו הּטֹוב העברת קדם ׁשּׁשאל ְְֲֶֶַַַַָָָָֹֹּכמֹו

קׁשה עם ּכי ה' לפני יׁשר ּבדר עמֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָיּוכלּו

ׁשהּוא ׁשאלה וׁשאל ּבֹו חזר לזה הּוא, ְְֵֶֶֶַַָָָָֹערף

לזלזל טּובֹו יסֹובב לבל הּמל ּכבֹוד ְְְְְְֵֵֶֶַַַַלצד

ּבחינת מהרׁשעים ּבהסּתּלק ּכי יתּבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצֹותיו

אמר לזה ּפֹוקרים, יהיּו עּקר ּכל ילהּדין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

מּדה וׁשאל הּדין, ּבחינת ׁשהיא אדני ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹנא

ּכאֹומרֹו לּה צרי ּומּדהׁשהיה לעוננּו וסלחּת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(לעיל אֹומר הּוא וכן אדנּות ּבבחינת אינּה ְְְְִִֵֵֵֵַַָזֹו

ּבמּדת אּלא לפׁשעכם יּׂשא לא ּכי כ"א) ְְְֲִִִִֶֶַָָֹכ"ג

מׁשה יחּפץ ּכי אֹומר נמצאת ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹהרחמים,

האחד: מן הּׁשנים טֹובים ּכי ודין ְְְֲִִִִִִֶַַַָָּברחמים

אחרת ּבאּמה יחליפם ׁשּלא ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּונחלּתנּו.

עֹולם: נחלת לֹו יהיּו ְֲִֶַַָָאּלא

EÏ.יא) ¯ÓL,ּבזה ּיׁשמר מה לדעת צרי ¿»¿ְִִֶַַַָָָֹ

היה לא ראב"ע ּכדברי הּדברים יׁשמר ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹואם

מצֹות מּכל ּבפרטּות מצוה על להזהירֹו ְְְְְִִִִִִַַָָָָצרי

ּבנבּואה, לֹו הּנאמר יכּבׁש ׁשּלא ּופׁשיטא ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹהּתֹורה

לזה ע"ז את יׂשראל ׁשעבדּו לצד ּכי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָואּולי

את ּׁשּיצֹוררּו ּבּמה ׁשברם לרּפא ה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָמתחּכם

קרֹוב ּבל ּולהרחיקם לאּבדם ויקּוּו ע"ז ְְְְְְִִֵַַַַָָעֹובדי

ותתרּצה עונם יתּכּפר זה ידי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאליהם

יֹועיל לארץ הּגיעּו לא ׁשעדין והגם ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֹּתׁשּובתם,

והּוא הּדבר, על לכּפרה ּבזה והרצֹון ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהחפץ

(ּבראׁשיתאֹומרֹו אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש ל ׁשמר ְְְְְִֵֵֶֶַָ

ׁשּיהיּו הּדבר, את ׁשמר ואביו י"א) ְְִִֶֶַַָָָָל"ז

הּכתּוב ּכל לעׂשֹות עת יבֹוא מתי ְְֲִֵַַַַָָָָמׁשּמרים

נכׁשלּו. ׁשּבֹו ּדבר אֹותֹו ְְְְִִֶַָָלהתעיב

B‡צּוה לא העגל את ׁשעׂשּו מּקדם ּכי ִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹיאמר

ּולצד והתעבתם, מהאּמֹות הרחקה ּכל ְְְְֵַַַָָָָָָָֻה'

זֹו מצוה להם ה' הֹוסיף הרע מעׂשה ְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשּקדם

להגּדיר ׁשּצרי ּבעברה הּנכׁשל הרחקת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּכדין

אֹומרֹו והּוא חדׁש, ּבגדר ּפרּוׁשעצמֹו ל ׁשמר ְְְְְְֵֶֶַָָָ

ּׁשעׂשית מה לצד ּבאה ּׁשאלי למה זֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמצוה

העגל. ֵֶֶָאת

B‡'ה היה לא העגל מעׂשה קדם ּכי ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאפׁשר

היה ּתכף ּכי ּבענין, האמּור הּדבר על ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמצּוה

מקֹום ואין הארץ יֹוׁשבי ּכל מּפניהם ּגֹורׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָה'

אֹו הארץ, לחּית מחּוׁש ּבית היה ולא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹלּמצוה

יצר מהם נפסק ׁשהיה יׂשראל ׁשל אימתם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלצד

ירּבּו ּכי לצד אֹו ּתעבדם, הּׂשדה וחּית ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָהרע

הענין ּבטל העגל ואחר הארץ, ּומלאּו מאד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹעד

אֹומרֹו והּוא לזה לצּוֹות ל.והצרכּו ׁשמר ְְְְְְְְֶַָָֻ

˙·zL ¯LÙ‡ ÊÓ¯ C¯„·eמׁשה אל חֹוזרת ל ¿∆∆∆∆∆¿»∆≈«ְֶֶֶֶ

לֹו ּׁשאֹומר מה ּכי לֹו ּגרׁשהּנורמז ני ְְִִִֵֵֶַַָֹ

רחֹוק, לזמן אּלא הּמזּדּמן לזמן אינֹו וגֹו' ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּפני

ׁשּגאל מׁשה פי"ט) (במ"ר ז"ל מאמרם ְֲֶֶַַָָָוהּוא

אֹותֹו ועל לבֹוא, לעתיד אֹותנּו יגאל הּוא ְְִִֶַַָָָָאֹותנּו

אֹומר הּוא נתקּימּוזמן לא ּכי ותדע ,ל ׁשמר ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

מּפני ּגרׁש הּנני למׁשה ּכאן ׁשאמר ה' ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּדברי

אמר לזה אתוגֹו', הּימים לאחרית ל ׁשמר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ

הּיֹום: מצּו אנכי ְְֲִֶַַָֹאׁשר

B‚Â'.טו) ˙¯Îz Ôtׁשּבׁשעת הגם ּפרּוׁש ∆ƒ¿…¿ְֲִֵֶַַ

אף מצֹות ז' עליהם יקּבלּו ּברית ְְְְְֲִִִֵֶַַַּכריתת

ּכי והּטעם תכרת, לא כן ּפי ּפרּוׁשעל וזנּו ְְְִִִֵֵַַַַָֹֹ

אמּונה אין ּכי אלהיהם אחרי הארץ ְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוׁשבי

נסּתרֹות, ליֹודע ּכּגלּוי לאלהיהםּבהם וזבחּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýeðæäå ïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úàìà éøçà Eý:ïäé ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥¨−¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
áéáàä Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½

:íéøönî úàöé̈¨−¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, החיים.חדׁש אור …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìk:äNå øBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«
i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ זכרוכל יפטר אׁשר »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

רחמּה וכן∑Ët¯.את ּפתיחה, יז)לׁשֹון מּוסב(משלי היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְֶַָ∆∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
הּיֹולדת .על ֶֶַַ

(ë)ìk Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ
éða øBëa:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E §³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה מּתרנֹותן חמֹור ּופטר ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻֻ
לּבעלים ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּבעבֹודה יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. cÙz‰.עֹורפֹו EÈ�a ¯BÎa Ïk∑ ְֲִַַָָ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…¿»∆ƒ¿∆

ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.Ì˜È¯ È�t e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»»«≈»ְְִֶ
היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקרא,
יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכׁשּתעלּו
ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, לגזרה ּומפנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּוא

יז)קּדּוׁשין .(דף ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור(לד, את ּבׂשה– ּבאּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן ו)- לגּבי(יב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

איׁש להם "ויקחּו מצוה").ׂשההּצּוּוי ׁשל צאן לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(àë)Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬
:úaLz øéöwáe©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר הּנכנסלּמה ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ט)לׁשביעית, מׁשמעֹו:(ראשֿהשנה וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ׁשׁשת

ÔB‰˙�aטז ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ï ÔB‰˙�aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù� ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ�·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜�˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈ·L‡‰כא ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áe�z ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áe�z¿«ƒ¿»«¬»»¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי (ח'.) ע"ז ּבמּסכת ואמרּו וגֹו' ל ְְְְְְִֶֶַָָָוקרא

אכל, ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה קריאה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּׁשעת

ׁשחיטהואֹומרֹו ּבהלכֹות רמּב"ם ּכתב מּזבחֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָ

ּׁשהזּכירם מּמה ּגֹוי ׁשחיטת לאסר ׁשּבא ְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ(פ"ד)

לבד הּזביחה ׁשּבחינת למדּת הא ּגֹוים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאּסּורי

ׁשחיטה: מּפסּולי א' ּבּה ׁשאין הגם ה' ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיתעב

ּתׁשמר. הּמּצֹות חג את ּכאןיח) זֹו מצוה טעם ְְִִֶַַַַַָָֹ

ּכאֹומרם ׁשּקדם החטא ּתּקּוני אּלה הן ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלצּיּון

אל ּבחינת הּוא החמץ ּכי מ'.) ח"ד (זהר ְִִֵֵֶַַָֹז"ל

את לׁשמר ׂשאת ּביתר ה' צּוה ולזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאחר,

אּולי הּמֹועדים, ּכללּות על ּכאן וצּוה ְְֲִִַַַַָָָָָהּדבר,

אּלה ד') ל"ב (לעיל ּבעגל ׁשּנאמר לצד ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכי

ּתלּויים הּמֹועדים וכל וגֹו' העלּו אׁשר ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַָֹאלהי

ּכדי הּדבר על ה' חזר לזה מצרים, ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּביציאת

להם נגּדּיּות ׁשּיׁש הּפרטים עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיקּבלּו

מ אחד וזה הּכפירה, מאמר ּפרטיּבמׁשמעּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

לפי ׁשּבת ׁשמירת והזּכיר הּצריכין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָהּתׁשּובה

הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשהיא ע"ז עבדּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהם

ּכן ּגם ׁשהיא ׁשּבת מצות ה' אמר לזה ְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

המעּות, יתּקן ׁשּבזה הּתֹורה ּכל ּכנגד ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשקּול

וּיקהל: ּפרׁשת ּבתחּלת ּׁשּכתבּתי מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָועּין



סג `yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýeðæäå ïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úàìà éøçà Eý:ïäé ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥¨−¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
áéáàä Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½

:íéøönî úàöé̈¨−¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, החיים.חדׁש אור …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìk:äNå øBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«
i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E�˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ זכרוכל יפטר אׁשר »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

רחמּה וכן∑Ët¯.את ּפתיחה, יז)לׁשֹון מּוסב(משלי היא, נקבה לׁשֹון ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְֶַָ∆∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
הּיֹולדת .על ֶֶַַ

(ë)ìk Bzôøòå äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ
éða øBëa:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E §³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה מּתרנֹותן חמֹור ּופטר ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻֻ
לּבעלים ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּבעבֹודה יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. cÙz‰.עֹורפֹו EÈ�a ¯BÎa Ïk∑ ְֲִַַָָ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…¿»∆ƒ¿∆

ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.Ì˜È¯ È�t e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»»«≈»ְְִֶ
היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקרא,
יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּוכׁשּתעלּו
ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה, לגזרה ּומפנה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּוא

יז)קּדּוׁשין .(דף ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור(לד, את ּבׂשה– ּבאּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן ו)- לגּבי(יב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

איׁש להם "ויקחּו מצוה").ׂשההּצּוּוי ׁשל צאן לכם ּוקחּו זרה מעבֹודה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(àë)Léøça úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬
:úaLz øéöwáe©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר הּנכנסלּמה ׁשביעית ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר ט)לׁשביעית, מׁשמעֹו:(ראשֿהשנה וכ , ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ואין אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"ׁשׁשת

ÔB‰˙�aטז ÔiÚËÈÂ CÈ�·Ï ÔB‰˙�aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a C�a ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù� ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ�·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜�˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

ÚÈ·L‡‰כא ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áe�z ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áe�z¿«ƒ¿»«¬»»¿«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכי (ח'.) ע"ז ּבמּסכת ואמרּו וגֹו' ל ְְְְְְִֶֶַָָָוקרא

אכל, ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה קריאה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמּׁשעת

ׁשחיטהואֹומרֹו ּבהלכֹות רמּב"ם ּכתב מּזבחֹו ְְְְְְְִִִִַַָָָ

ּׁשהזּכירם מּמה ּגֹוי ׁשחיטת לאסר ׁשּבא ְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ(פ"ד)

לבד הּזביחה ׁשּבחינת למדּת הא ּגֹוים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּבאּסּורי

ׁשחיטה: מּפסּולי א' ּבּה ׁשאין הגם ה' ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיתעב

ּתׁשמר. הּמּצֹות חג את ּכאןיח) זֹו מצוה טעם ְְִִֶַַַַַָָֹ

ּכאֹומרם ׁשּקדם החטא ּתּקּוני אּלה הן ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹלצּיּון

אל ּבחינת הּוא החמץ ּכי מ'.) ח"ד (זהר ְִִֵֵֶַַָֹז"ל

את לׁשמר ׂשאת ּביתר ה' צּוה ולזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאחר,

אּולי הּמֹועדים, ּכללּות על ּכאן וצּוה ְְֲִִַַַַָָָָָהּדבר,

אּלה ד') ל"ב (לעיל ּבעגל ׁשּנאמר לצד ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכי

ּתלּויים הּמֹועדים וכל וגֹו' העלּו אׁשר ְְְֱֱֲֲִִֶֶֶַָֹאלהי

ּכדי הּדבר על ה' חזר לזה מצרים, ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּביציאת

להם נגּדּיּות ׁשּיׁש הּפרטים עליהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיקּבלּו

מ אחד וזה הּכפירה, מאמר ּפרטיּבמׁשמעּות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

לפי ׁשּבת ׁשמירת והזּכיר הּצריכין, ְְְְְְִִִִִִַַַַָָהּתׁשּובה

הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשהיא ע"ז עבדּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהם

ּכן ּגם ׁשהיא ׁשּבת מצות ה' אמר לזה ְִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכּלּה

המעּות, יתּקן ׁשּבזה הּתֹורה ּכל ּכנגד ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשקּול

וּיקהל: ּפרׁשת ּבתחּלת ּׁשּכתבּתי מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָועּין



yz`סד zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyiy meil inei xeriy

נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר כה)צרי מדּבר(ויקרא ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
רׁשּות, חריׁש, מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, מצוהאּלא ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, קציר, אף ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשּבת את .ודֹוחה ְֶֶַַָ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה ראׁשֹונה∑È¯eka.(ראש מנחה ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִִֶָָ
היא הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן ‰‡ÛÈÒ.הּבאה ‚ÁÂ∑ׁשאּתה ּבזמן ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»ƒְִֶַַָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת כב)אֹוסף ּבית"(דברים ּתֹו אל "ואספּתֹו :.˙Ùe˜z ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«
‰�M‰∑הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת והּקפה∑Ùe˜z˙.ׁשהיא מסּבה .לׁשֹון «»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְְְִַָָָ

(âë)ìLïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ
ìà ýåýéý:ìàøNé é §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑הּזכרים לחּיבׁשּב.ּכל וארּבע, ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על .ולענׁש ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ék-àìå Eìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ
ýåýé éðt-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´

ìàýéìL E:äðMa íéîòt L ¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין(במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק רגליםואּתה ׁשלׁשה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
החיים.הּללּו אור ַָ

(äë)çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©
:çñtä âç©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את לאחדלאּֿתׁשחט אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, חבּורהאזהרה מּבני …ƒ¿«¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
סג) מֹועלת∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחרּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, ‰ÁÒt.ּבראׁש ‚Á Á·Ê∑ ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ∆«««»«

ואבריםאמּוריו, חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)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‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגֹו'".(דברים וגפן ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ּתמריםּודבׁש, È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר לאכילה,אזהרה אחד ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה קטו)ואחד ּבכּמה∑È„b.(חולין לפרׁש ּׁשהצר מּמה וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲִִֶֶַָָָָ¿ƒְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבמׁשמע יֹונקים ּכל סתם ׁשּגדי למדּת, עּזים" "ּגדי ‡Bn.מקֹומֹות ·ÏÁa∑אּסּורֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָ«¬≈ƒְְִֵֵֶֶָָָ

סֹופרים מּדברי אּלא הּתֹורה .מן ְְִִִִֵֶַָָ

Áˆ„כב È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡L�Îc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L�‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ�tÓ.כד) ÌÈBb LÈ¯B‡לֹומר מּפני,ּדקּדק ƒƒƒ»∆ְִִֵֶַָ

ּדר על ּבראּיתם ּתצטער לבל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּפרּוׁש

ּבן יֹוחנן רּבי ּבמעׂשה נ"ו:) (ּגּטין ז"ל ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמאמרם

יראּו לא ּכי ה' הבטיח אסּפסינּוס, עם ְְְִִִִֵַַַַַָָֹזּכאי

עּקר: ּכל ְִֵָָָלפנינּו

.'B‚Â Èz·Á¯‰Â('ג (ירמיה אֹומרֹו דר על ¿ƒ¿«¿ƒ¿ְְְִֶֶַָ

ׁשל ּכעֹור נ"ז.) (ּגּטין ז"ל ואמרּו צבי, ְְְְִִִֶֶֶָארץ

וכּו': זה ְְִֶצבי

`yz zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` e"h ycew zay ß

(æë)älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤
ét-ìò ék|-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑לכּתב רּׁשאי אּתה ּפהולא ׁשּבעל .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

íéøácä úøNò úéøaä éøác: ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, בכעס,(יומא ׁשהיּו האמצעים, יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּברצֹון. ׁשהיּו האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצריְך העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל החיים"והתעּנה אור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðẗ−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֵֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּפניו,ּכמין על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי החיים.": אור ְֱִִֶֶַַַֹ

iÓb˙t‡כז ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט È�ÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כח) ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏלפרט לחםהצר ∆∆…»«¿ְְֵֶֶַָֻ

ולא אכל לא לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִִַַַָֹֹֹּומים

ּומים לחם ּדוקא ּכי ּבא ּבדבריו לדּיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשתה,

אחרת אכילה אבל וׁשתה אכל ׁשּלא ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹהּוא

(ּתהּלים ּכאֹומרֹו וׁשתה אכל אחרת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּוׁשתּיה

למים נמׁשלה ּגם מעי, ּבתֹו ּותֹורת ְְְְְְִִֵַַַָָמ')

ולא אכל לא אֹומר היה ואם ז'.), ְְֲִִֵַַָָָֹֹ(ּתענית

ּוׁשתּיה: אכילה מין ּכל ּבמׁשמע יׁש ְְְֲִִִֵַָָָָָָׁשתה

B‚Â'.כט) ˙„¯a È‰ÈÂלרמזאמר צער, לׁשֹון ויהי «¿ƒ¿∆∆¿ְְְִִַַַַָֹ

יׂשראל ׁשּבמחנה הּצּדיקים ּכל ּׁשּנכוּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמה

וּירא ּדכתיב ּבפניו ענתה אׁשר מׁשה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמּמעלת

וגֹו': קרן והּנה מׁשה את יׂשראל ּבני וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאהרן

.'B‚Â ¯‰Ó ‰LÓ ˙„¯aהּכתּוב ּגזרת נֹודע לא ¿∆∆∆≈«¿ְֵַַָָֹ

לּמה לדעת צרי עֹוד מקֹומּה, ְִֵַַַָָָָָאּיה

לֹומר ּבּמהּכפל הסּפיק ולא ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

צרי עֹוד וגֹו'. מׁשה ּברדת ּבסמּו ְְְִֶֶֶֶַָָָׁשאמר

ידיעתל ׁשלילת הּכתּוב הֹודיע ענין לאיזה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָדעת

קרּון ענין ּתחּלה ׁשּיֹודיעּנּו קדם ּבּדבר ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה

הֹודיעֹו מי לדעת צרי עֹוד ׁשּיׁשנֹו. ְִִִִֶֶַַָָָּפנים

הֹודיעּוהּו ואם מעצמֹו ידע ׁשּלא ּכיון ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלמׁשה

ההֹודעה. סדר הּכתּוב הֹודיע לא ִֵֶַַַָָָָָֹלּמה

ÔÎ‡הּכתּוב ּׁשהֹודיע מה לפי הענין יתּבאר »≈ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּפניו על מסוה מׁשה נתן ּכי זה ְִֶֶֶַַַַַָָָאחר

האֹומר יאמר ּכן אם לּמּודֹו ּבעת זּולת ְְִִִִֵֵֵַַָֹּבתמידּות

מן ּברדּתֹו ּפניו על מסוה מׁשה נתן לא ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹלּמה

ּתֹורה, יׂשראל את מלּמד היה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹההר

הּכתּוב אמר סּבהלזה היה זה ידע לא ּומׁשה ִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אהרן וראהּו קדם מסוה ּפניו על נתן ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

על יקׁשה ועדין ּפניו, עֹור קרן והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָויׂשראל

ּבדבר חי ּבעל ירּגיׁש ׁשּלא הּדבר יהיה אי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

הקּדים לזה ּפנים, קרּון ּובפרט ּבפניו ְְְִִִִִֶָָָָָָנֹוסף

הידיעה מּמּנּו ׁשּמנעה הּסּבה לֹומר ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב

ּבהרואמר ּבהיֹותֹו ּכי ּפרּוׁש מהר מׁשה ּברדת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכי הּדבר יתלה ּפניו ּבהֹוד ׁשּירּגיׁש יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָלּו

ּוברדּתֹו עּמֹו המדּבר אל ּפני מאֹור ּפניו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָיבהיקּו

ועדין ּפניו, אֹור הרּגׁשת ּתלּית נסּתּלק ההר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמן

לזה ירידתֹו, ּבמׁש הרּגיׁש לא לּמה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקׁשה

מןאמר ּברדּתֹו מׁשה ּביד העדּות לחת ּוׁשני ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻ

ולזה ההר, מן רדּתֹו מׁש ּבכל ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָההר

היה ּבפניו מרּגיׁש ּׁשהיה מה ּכי ּתֹולה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה

ידע ולא יאירּו ּפניו מּול אל הּלּוחֹות ְִֵֶַַָָָָֹמאֹור

והּוא ּפניו, ּבעֹור ּבֹו קבּוע היה ּפנים קרּון ְְִִִַָָָָָָּכי

ידעאֹומרֹו ּפרּוׁש ּפניו עֹור קרן ּכי ידע לא ְִֵַַַָָָָָֹ

קבּוע האֹור ׁשהיה חׁשב לא אבל ּפנים ְֲִִֶַַָָָָָָָֹּבקרּון

וזה ׁשּבידֹו ּבּלּוחֹות ּתֹולה והיה ּפניו ְְְְֶֶֶַָָָָָּבעֹור

ּוכפי אהרן, וראהּו מסוה עׂשה ׁשּלא סּבה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

היא הּכתּוב ּגזרת זּולתזה ּכי וגֹו' אהרן וּירא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

קרּון ויׂשראל אהרן רֹואים היּו לא הּכתּוב ְְֲִִִֵַַָָָָֹֹּכל

ּכאׁשר מסוה ׂשם ׁשהיה ׁשּיקראם קדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפנים

ולא הּלּוחֹות מידֹו ּכׁשהּניח ּכ אחר ְְִִִֶַַַַָָָָֹעׂשה

אלהים מּתת הרּגיׁש מעצמֹו ּלתלֹות ּבּמה ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַֹנׁשאר

ּבסֹוד ּתכף הּמסוה ונתן ּפניו עֹור קרן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּכי

ּדבר: הסּתר אלהים ּכבֹוד כ"ה) ְְְֱִִֵֵַָָֹ(מׁשלי

L¯„n·eנחמן ּבר יהּודה ר' פמ"ז) (שמו"ר «ƒ¿»ְְַַָָ

נׁשּתּיר הּתֹורה מׁשה ּכׁשּכתב ְְִֵֶֶַַַַָָָאמר

ּומּׁשם ראׁשֹו על והעבירֹו קמעא ְְְֱִִִֶַַָָֹֻּבּקלמּוס

סתּומים ז"ל ודבריהם ע"כ, הֹוד קרני ְְְְֲִִֵֵֶַַָנעׂשה

ׁשּמּדת מצינּו ּכי לֹומר ׁשּיכּונּו ואּולי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָוחתּומים,

(שהש"ר ז"ל ּכאֹומרם מּכל למעלה ְְְְֲִַָָָָָֹהענוה

ׁשהּוא לראׁשּה עטרה חכמה ּׁשעׂשתה מה ְְְֲֶֶַָָָָָָָֹפ"א)

חכמה ראׁשית קי"א) (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִֵַָָָהּיראה

ּדכתיב לסנּדלּה עקב ענוה עׂשתה ה' ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָיראת

ּומצינּו ה', יראת ענוה עקב כ"ב) ְְֲִִִֵֵֶַָָָ(מׁשלי

ג') י"ב (ּבּמדּבר מׁשה על הּתֹורה ְִִֵֶֶַַַָָָׁשהעידה

לכּתב ה' ּוכׁשאמר האדם, מּכל מאד ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹׁשענו

ענו אּלא עניו ּכתב ׁשּלא לֹו מצינּו ְִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּדברים

זה ּובׂשכר הענוה, מן זה ואף יּו"ד ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָחסרה

ּגם יתּבר ּברצֹונֹו הפליא ּכי הֹוד לקרני ְְְְְִִִִִֵַַַָָָזכה

והּוא האדם, מּכל ּבׁשּנֹותֹו לֹו חסּדֹו הפליא ְְְְִִִַַָָָָה'

ּבּקלמּוס נׁשּתּיר ּבאֹומרֹו יהּודה רּבי ּׁשרמז ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻמה

ולא לכּתב צרי ׁשהיה יּו"ד אֹות והּוא ְְְְִִִֶָָָָֹֹקמעא

ּכּנזּכר: זכה ּומּמּנה ענותֹו לרב ְְְִִֶַַַַָָָָָֹּכתב
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ß '` xc` e"h ycew zay ß

(æë)älàä íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´¨¥®¤
ét-ìò ék|-úàå úéøa Ezà ézøk älàä íéøácä ¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²§¦−§¤

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑לכּתב רּׁשאי אּתה ּפהולא ׁשּבעל .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
úà úçlä-ìò ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

íéøácä úøNò úéøaä éøác: ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, בכעס,(יומא ׁשהיּו האמצעים, יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּברצֹון. ׁשהיּו האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצריְך העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל החיים"והתעּנה אור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðẗ−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ּובֹולט מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֵֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּפניו,ּכמין על ידֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לג)ׁשּנאמר כּפי(לעיל "וׂשּכתי החיים.": אור ְֱִִֶֶַַַֹ

iÓb˙t‡כז ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט È�ÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á� „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כח) ÏÎ‡ ‡Ï ÌÁÏלפרט לחםהצר ∆∆…»«¿ְְֵֶֶַָֻ

ולא אכל לא לֹומר הסּפיק ולא ְְְִִִַַַָֹֹֹּומים

ּומים לחם ּדוקא ּכי ּבא ּבדבריו לדּיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשתה,

אחרת אכילה אבל וׁשתה אכל ׁשּלא ְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹהּוא

(ּתהּלים ּכאֹומרֹו וׁשתה אכל אחרת ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּוׁשתּיה

למים נמׁשלה ּגם מעי, ּבתֹו ּותֹורת ְְְְְְִִֵַַַָָמ')

ולא אכל לא אֹומר היה ואם ז'.), ְְֲִִֵַַָָָֹֹ(ּתענית

ּוׁשתּיה: אכילה מין ּכל ּבמׁשמע יׁש ְְְֲִִִֵַָָָָָָׁשתה

B‚Â'.כט) ˙„¯a È‰ÈÂלרמזאמר צער, לׁשֹון ויהי «¿ƒ¿∆∆¿ְְְִִַַַַָֹ

יׂשראל ׁשּבמחנה הּצּדיקים ּכל ּׁשּנכוּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמה

וּירא ּדכתיב ּבפניו ענתה אׁשר מׁשה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמּמעלת

וגֹו': קרן והּנה מׁשה את יׂשראל ּבני וכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאהרן

.'B‚Â ¯‰Ó ‰LÓ ˙„¯aהּכתּוב ּגזרת נֹודע לא ¿∆∆∆≈«¿ְֵַַָָֹ

לּמה לדעת צרי עֹוד מקֹומּה, ְִֵַַַָָָָָאּיה

לֹומר ּבּמהּכפל הסּפיק ולא ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

צרי עֹוד וגֹו'. מׁשה ּברדת ּבסמּו ְְְִֶֶֶֶַָָָׁשאמר

ידיעתל ׁשלילת הּכתּוב הֹודיע ענין לאיזה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָדעת

קרּון ענין ּתחּלה ׁשּיֹודיעּנּו קדם ּבּדבר ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה

הֹודיעֹו מי לדעת צרי עֹוד ׁשּיׁשנֹו. ְִִִִֶֶַַָָָּפנים

הֹודיעּוהּו ואם מעצמֹו ידע ׁשּלא ּכיון ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלמׁשה

ההֹודעה. סדר הּכתּוב הֹודיע לא ִֵֶַַַָָָָָֹלּמה

ÔÎ‡הּכתּוב ּׁשהֹודיע מה לפי הענין יתּבאר »≈ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ּפניו על מסוה מׁשה נתן ּכי זה ְִֶֶֶַַַַַָָָאחר

האֹומר יאמר ּכן אם לּמּודֹו ּבעת זּולת ְְִִִִֵֵֵַַָֹּבתמידּות

מן ּברדּתֹו ּפניו על מסוה מׁשה נתן לא ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹלּמה

ּתֹורה, יׂשראל את מלּמד היה ׁשּלא ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹההר

הּכתּוב אמר סּבהלזה היה זה ידע לא ּומׁשה ִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אהרן וראהּו קדם מסוה ּפניו על נתן ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

על יקׁשה ועדין ּפניו, עֹור קרן והּנה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָויׂשראל

ּבדבר חי ּבעל ירּגיׁש ׁשּלא הּדבר יהיה אי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

הקּדים לזה ּפנים, קרּון ּובפרט ּבפניו ְְְִִִִִֶָָָָָָנֹוסף

הידיעה מּמּנּו ׁשּמנעה הּסּבה לֹומר ְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב

ּבהרואמר ּבהיֹותֹו ּכי ּפרּוׁש מהר מׁשה ּברדת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכי הּדבר יתלה ּפניו ּבהֹוד ׁשּירּגיׁש יהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָלּו

ּוברדּתֹו עּמֹו המדּבר אל ּפני מאֹור ּפניו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָיבהיקּו

ועדין ּפניו, אֹור הרּגׁשת ּתלּית נסּתּלק ההר ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמן

לזה ירידתֹו, ּבמׁש הרּגיׁש לא לּמה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקׁשה

מןאמר ּברדּתֹו מׁשה ּביד העדּות לחת ּוׁשני ְְְְִִֵֵֶַַָָֹֻ

ולזה ההר, מן רדּתֹו מׁש ּבכל ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָההר

היה ּבפניו מרּגיׁש ּׁשהיה מה ּכי ּתֹולה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה

ידע ולא יאירּו ּפניו מּול אל הּלּוחֹות ְִֵֶַַָָָָֹמאֹור

והּוא ּפניו, ּבעֹור ּבֹו קבּוע היה ּפנים קרּון ְְִִִַָָָָָָּכי

ידעאֹומרֹו ּפרּוׁש ּפניו עֹור קרן ּכי ידע לא ְִֵַַַָָָָָֹ

קבּוע האֹור ׁשהיה חׁשב לא אבל ּפנים ְֲִִֶַַָָָָָָָֹּבקרּון

וזה ׁשּבידֹו ּבּלּוחֹות ּתֹולה והיה ּפניו ְְְְֶֶֶַָָָָָּבעֹור

ּוכפי אהרן, וראהּו מסוה עׂשה ׁשּלא סּבה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה

היא הּכתּוב ּגזרת זּולתזה ּכי וגֹו' אהרן וּירא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

קרּון ויׂשראל אהרן רֹואים היּו לא הּכתּוב ְְֲִִִֵַַָָָָֹֹּכל

ּכאׁשר מסוה ׂשם ׁשהיה ׁשּיקראם קדם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפנים

ולא הּלּוחֹות מידֹו ּכׁשהּניח ּכ אחר ְְִִִֶַַַַָָָָֹעׂשה

אלהים מּתת הרּגיׁש מעצמֹו ּלתלֹות ּבּמה ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַֹנׁשאר

ּבסֹוד ּתכף הּמסוה ונתן ּפניו עֹור קרן ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּכי

ּדבר: הסּתר אלהים ּכבֹוד כ"ה) ְְְֱִִֵֵַָָֹ(מׁשלי

L¯„n·eנחמן ּבר יהּודה ר' פמ"ז) (שמו"ר «ƒ¿»ְְַַָָ

נׁשּתּיר הּתֹורה מׁשה ּכׁשּכתב ְְִֵֶֶַַַַָָָאמר

ּומּׁשם ראׁשֹו על והעבירֹו קמעא ְְְֱִִִֶַַָָֹֻּבּקלמּוס

סתּומים ז"ל ודבריהם ע"כ, הֹוד קרני ְְְְֲִִֵֵֶַַָנעׂשה

ׁשּמּדת מצינּו ּכי לֹומר ׁשּיכּונּו ואּולי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָוחתּומים,

(שהש"ר ז"ל ּכאֹומרם מּכל למעלה ְְְְֲִַָָָָָֹהענוה

ׁשהּוא לראׁשּה עטרה חכמה ּׁשעׂשתה מה ְְְֲֶֶַָָָָָָָֹפ"א)

חכמה ראׁשית קי"א) (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְִִִִִִֵַָָָהּיראה

ּדכתיב לסנּדלּה עקב ענוה עׂשתה ה' ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָיראת

ּומצינּו ה', יראת ענוה עקב כ"ב) ְְֲִִִֵֵֶַָָָ(מׁשלי

ג') י"ב (ּבּמדּבר מׁשה על הּתֹורה ְִִֵֶֶַַַָָָׁשהעידה

לכּתב ה' ּוכׁשאמר האדם, מּכל מאד ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹֹׁשענו

ענו אּלא עניו ּכתב ׁשּלא לֹו מצינּו ְִִֶֶַַָָָָָָָָֹהּדברים

זה ּובׂשכר הענוה, מן זה ואף יּו"ד ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָחסרה

ּגם יתּבר ּברצֹונֹו הפליא ּכי הֹוד לקרני ְְְְְִִִִִֵַַַָָָזכה

והּוא האדם, מּכל ּבׁשּנֹותֹו לֹו חסּדֹו הפליא ְְְְִִִַַָָָָה'

ּבּקלמּוס נׁשּתּיר ּבאֹומרֹו יהּודה רּבי ּׁשרמז ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻמה

ולא לכּתב צרי ׁשהיה יּו"ד אֹות והּוא ְְְְִִִֶָָָָֹֹקמעא

ּכּנזּכר: זכה ּומּמּנה ענותֹו לרב ְְְִִֶַַַַָָָָָֹּכתב
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(ì)øBò ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−´
:åéìà úLbî eàøéiå åéðẗ¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑אֹומרּב מהּו ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד) את(לעיל ּומּׁשעׂשּו מזּדעזעים, ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה :ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף .העגל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(àì)íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−
:íäìà äLî øaãéå äãòä«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל העניןׁשליחּותֹו ּכל «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְְִִֶֶָָָָֹ
.הּזה ֶַ

(áì)øLà-ìk úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb� ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑סדר ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
מׁשה. לׂשמאל לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּמׁשנה?
זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹנכנסּו

נמצ ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם העםׁשנה ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבערּובין ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד .(נד)א', ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֹֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈ�tŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ּבכתּבֹות:(כתובות ועֹוד לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ

העינים, ּובית הּפרצּוף ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'הוה
ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולכבֹוד

מסוה ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו עד עּמֹו נדּבר .ׁשהּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(ãì)äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
:äeöé øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯a„Â∑מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®
:Bzà øaãì Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«

i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈ�tŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר החייםּוכׁשּבא אור ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשאקל"ט כי פרשת חסלת

Â‰‡ל ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zL�Îa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב È�a Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜Ù�Â d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

áò÷ 'îòá äñôãð àùú úùøôì äøèôä
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

לאיזהלה) לדעת צרי וגֹו'. יׂשראל בני ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָוראּו

ּכי ואּולי זה, להֹודיע הּכתּוב חזר ְְְִִִֶַַַַָָָענין

ּפעמים הּדבר לראֹות יׂשראל ׁשהצרכּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻיׁשמיענּו

ׁשהיה לצד ּפניו עֹור קרן ּכי להצּדיק ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאחרים

ה' את עּכבתֹו לצד היה הּלז ׁשהאֹור ְִֶֶַַַָָָָָָמחּוׁש

הּדבר יחזר הּזמן ּובהארי ּבפניו אֹורֹות ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָֹנצצּו

ּבכל ּבפניו מסּתּכלים היּו לזה ׁשהיה, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלכמֹות

חזרה ּכי ואּולי וגֹו', קרן ּכי להצּדיק ְְְְְִִִֵַַַָָָעת

ּבבחינת ליׁשנּה אֹומרםעטרה ּדר על ּפניו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָ

ּכתּוב מאיר רּבי ׁשל ּבספרֹו פ"ב) (ב"ר ְְִִִֵֶַָז"ל

אֹור. ּפניו עֹור נעׂשה מׁשה כן ּכמֹו אֹור, ְְֲֵֶַָָָָֹּכתנת

„BÚלא הּמסוה מׁשה ׁשעׂשה הגם ּכי ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹירצה

ׁשאין ּבזמן ּפניו לראֹות לאסר זה מּפני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּדנּו

אּלא מׁשהמסוה ּפני את יׂשראל בני וראּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

רֹואים היּו אּסּור ּבדר לא ּכי מּובן ְְִִִֶֶַָָָָֹוהּדבר

לראֹות ה' וחפץ עליהם הקּפיד ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹמּמה

החּיים: ְִַַּבאֹור

‡O˙ Èk ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«ƒƒ»



סז

לשבוע פרשת תשא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט' אדר א'
מפרק מט  

עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב אדר א'
מפרק סו 

עד סוף פרק סח 

יום שני - י' אדר א'
מפרק נה

עד סוף פרק נט 

יום חמישי - י"ג אדר א'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א אדר א'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד אדר א'
מפרק עב

עד סוף פרק עו 

שבת קודש - ט"ו אדר א'
מפרק עז עד סוף פרק עח

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 



`'סח xc` 'iÎ'h ipyÎoey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט' ראשון יום

,70 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò êà èë ÷øô,el 'nr cr.ïúåñâå ïúåéøîåç
'àøãà'é-'èéðù-ïåùàøíåé

א' אדר י' שני יום

,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äáéñäå,el 'nr cr.íãà øùá

.èë ÷øtcvik ,zevr ly dxey owfd epax dlrd ,mincewd miwxta ¤¤
micner ep`y wxta .'d zcearl drxtd meyn da yiy ,zeavrn xxgzydl

`ide ,'d zceara zxg` drxtdn xxgzydl cvik owfd epax dxen ,cenll

okle ,dybxdÎxa epi`e mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh -

xe` z` helwl lbeqn `ed oi`

lr ritydl lretd "lky"d

'd zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile

éøö úçà ãBò CàC ©©©¨¦
ìúBöò úéLytgl - ¨¦¥

,zevr,íéðBðéaä úBLôða§©§©¥¦
mdy dl` zeytpa -

"ipepia"d zbixcnaøLà£¤
Lé íéaø íézòå íéîòôì¦§¨¦§¦¦©¦¥
álä íeèîè íäì̈¤¦§©¥

äNòpL,ald -,ïáàk ¤©£¤§¤¤
Baì çzôì ìBëé àìå§Ÿ¨¦§Ÿ©¦
äãBáòì ïôà íeLa§Ÿ¤©£¨

älôz Bæ álaL1,itk - ¤©¥§¦¨
zxeza miyxtny

,`id dpeekd ,zeciqgd

dcear `id dlitzdyjezaaldmreald jeza dceard ;ald

ly dznbne ;eala xi`i ,egena oian mc`dy dny :epiid -

,daehl eizeybx z` zepyl ald lr ritydl ,`id ef dcear

'd zad` el dpiidz - miipteb mixacl ald zee`z mewnay

ald zgiztl mc`d wewf ,ef dcearl ,mxa .'d z`xiedidi ealy

epi`e mezq aldyk .epnn rtyene oian gendy dn helwl gezt

.dlitzay ald zcearl drxtd meyn jka yi - helwl lbeqn

øzna Bîöò Lc÷ì ,øöiä íò íçläì ìëeé àì íéîòôì íâå§©¦§¨¦Ÿ©§¦¨¥¦©¥¤§©¥©§©ª¨
.BaìaL úeãák éðtî ,Bìwlg ,e"k wxta epcnly itk - ¦§¥§¥¤§¦

:mixzend mixaca envr z` ycwl `ed ,"ipepia"d ly ezcearn

lek`ln rpnidl :enk ,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl `l

dngln ly jxca `a df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk -

z` wtqi mc`dy dvexy rxd xvid mr mgldl mc`d lr -

- zecake mehnh ly avna `vnp aldyke .xac lka eizee`z

.rxd xvid mr ef dngln ldpl lbeqn `ed oi`äöò àéä úàæå§Ÿ¦¥¨
LBãwä øäfa äöeòéä2,ïãò ïâa àúáéúî áø øîàc ,- ©§¨©Ÿ©©¨§¨©©§¦§¨§©¥¤

oba daiyid y`x xn`y

,ocr÷éìñ àìc àòà"¨¨§¨¨¦
ïéLháî ¯ àøBäð déa¥§¨§©§¦

,'eë déìoi`y ur lea - ¥
miyhan - ea zfge` y`d

micixtne ea mikn ,eze`

ick .zekizgl eze`

y`d oi`y ur lea wilcdl

jxevd on oi` - ea zfg`p

,xzei dwfg y` siqedl

urd z` oikdl xyt` `l`

- z`fe ,ea helyz y`dy

eze` micixtny iciÎlr

jk .zewce zephw zekizgl

:"xdef"a jiynn - mbàôeb¨
àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨
déì ïéLháî ¯ àúîLðã§¦§¨¨§©§¦¥

."'eëmiyhan - dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb -

`xedp" zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn - f` .eze`

.(dnypd xe`) "`znypc,"àúîLðc àøBäð" Leøtzernyn - ¥§¨§¦§¨¨
,(seba xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp"øBàL¤

úeéøîç ìò ìLîì Ck ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨¨¦§Ÿ©¨§¦
.óebaLsebd zeixnega helyl ,dnypd ly "lky"d lr ,oky - ¤©

lkyde dnypd xe` oi` (eppipra) ocic oecipa eli`e .dkkfle

.zeixnegd lr miritynúlãâa BìëNa ïðBaúîe ïéánL óàå§©¤¥¦¦§¥§¦§¦§ª©
'ä,z`f lkae ,melk el xqg `l "zeppeazd"a :xnelk -Bðéà¥

ñtúðCk ìk Bçîa ÷aãðåzwacpe zqtzp dpi` ef dpad - ¦§¨§¦§¨§Ÿ¨¨
,egena jk lk,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,z`fe -úîçî ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥¥£©

.ïúeqâå ïúeéøîçalde gend ly -3. ¨§¦¨§©¨

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷,dtilw ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

dnvr z` ddiabn

xe` cbpk ,dzeixnega

ytpd ly dyecwd

,ziwl`dúøzñîe©§¤¤

.døBà äëéLçîemyk .ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` - ©£¦¨¨
siqedl `wec yxcp `l ,urd leaa zfg`p y`d oi`yk ,lynay

micixtn `l` ,y` xzei

zekizgl urd lea z`

zelbeqn dpiidzy ,zephw

,lynpa mb jk - wlcidl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá

øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä
àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ

àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá
øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë

ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì
÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá

ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷
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יג.1. יא, דברים רש"י א.2.ספרי, קסח, ג בלב3.חלק הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי

כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים, הוא כאן ואילו בלבד,

הלב. על ישפיע שזה ההכרח מן - כראוי ההתבוננות את מקבל המוח אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה להיות, שצריך
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î דנשמתא˙ נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה

כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף.

עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א

כו"'. יותר א.15.תשו"ע קעח, זח"ג כג.16.ראה פרק לעיל ראה
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ

.äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î דנשמתא˙ נהורא סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה

כדלעיל צדיק, מדרי' - ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף.

עצמו, הטוב במדרי' עלי' בשביל שזהו לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א

כו"'. יותר א.15.תשו"ע קעח, זח"ג כג.16.ראה פרק לעיל ראה



`'עב xc` e"h ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ו קודש שבת יום

,fl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åáì ìà íéùé ãåò,gl 'nr cr.÷"äæá ù"îë

,Baì ìà íéNé ãBò,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áø- ¨¦¤¦Ÿ£¨
`edy onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn xzei ,oky

,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `ed - xrìáä íäL¤¥¤¤
çeø úeòøe17,?dnl jk lke -,äìòîì äìBò BLôð ïéàL íeMî §©¦¤¥©§¨§©§¨

,dpiyd zrya -Bîëe§
áeúkL18øäa äìòé éî" : ¤¨¦©£¤§©

,"'Bâå íétë é÷ð ,'ä- §¦©©¦§
mitk iwp epi`y in ,eli`e

dlrnl dler eytp oi` ,'eke

eytpy in .dpiyd zrya

dpiyd zrya dlrnl dler

;xzei milrp eizenelg -

lbnmipipr d`ex `ede el mi

dxez ipipr epiid ,dlrnly

eizenelg eli`e .dyecwe

`ed.gex zerxe lad md

ïééúà ïéLéa ïéøèñ ïeðéà"å§¦¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîemze`e - ¦§©§¨¥

miwaczne mi`a rxd iccv

,eaàîìça déì ïéòãBîe§¦¥§¤§¨
,'eëå àîìòc ïélî- ¦¦§¨§¨§

ixac melga el miricene

,dnecke oilegïéðîæìe§¦§¦
déì eàéæçàå déa ïëéçc§©§¨¥§©£¦¥

ø÷L élîmd minrtle - ¦¥¤¤
el mi`xne epnn miwgev

,xwy ixacdéì ïéøòöå§©£¦¥
,"'eë déîìçamixrvne - §¤§¥

miiqny itke ,melga eze`

xacd ixyt` ,"xdef"a my

zece` xaecn ixd o`ky `l` ,olvil `pngx eze` e`nhi mby

,df xac jiiy `l eay ,"ipepia"äë óc] àø÷iå øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¦§¨©
.úeëéøàa íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò`ed eizenelgny ixd - ©§©©¥¨©£¦

- "xayp al"l `eai - jk ici lre ,izin`d eavn lr cenll leki

.xara `l mb - zexeng zexiar envra `evnl ezlkia oi`y s`

"`xg` `xhq"d gex z` xeayl ick ,"xayp al"l ribdl eilre

,ziwl`d eytp ly dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd ,eay

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`eéøàiM äî ìk ,äpäåC §¦¥¨©¤©£¦
,íéøôqa Bðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòamipipra mipcd - §¦§¨¦¥§©£©§§©§¦©§¨¦

,"xayp al" minxebdåéðéòa äæáð"å ,Baø÷a øaLð Baì úBéäì¦§¦¦§¨§¦§§¦§¤§¥¨
áeúkk "ñàîð3Lnî åéiç ñàîìe ,ñeànä úéìëúa ,eiigy - ¦§¨©¨§©§¦©¦§¨¥©¨©¨

,ipgexd eavn lr eayga eilr miq`npäfáîe ñàîî äæa éøä£¥¨¤§¨¥§©¤
dçeø úeqâå dúlãbî dãéøBîe ,øôòì dìétLîe àøçà àøèqä©¦§¨¨¢¨©§¦¨¤¨¨¦¨¦§ª¨¨§©¨

ò úà déaânL ,dúeäáâåúéäìàä Lôð úMã÷ øBà ìò dîö §©§¨¤©§¦©¤©§¨©§ª©¤¤¨¡Ÿ¦
éLçäì.døBà Cmc`d "ipepia"a ,xen`k oky .ziwl`d ytpd ly - §©£¦¨

,eaxwa xayp ealy iciÎlre ;dtilwd ony zindad ytpd `ed ,eay

`xhq"d zltyd lr xaec o`k cr ,mxa ."`xg` `xhq"d zxayp

zervn`a "`xg`

`edy iciÎlr ,"zepeayg"

z` xeayienvral"l ribie

ote` xaqei oldl ."xayp

`xhq"d zltyd ly dcear

lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

,rxd exvie zindad eytp

lr zepeaygl qpkidl ilan

.eavne ecnrníéòøé íâå§©©§¦
äéìò`xhq"d lr - ¨¤¨

,"`xg`æâøå Lòø ìB÷a§©©¨Ÿ¤
øîàîk ,dìétLäì§©§¦¨§©£©

ì"æø19íãà æébøé íìBòì" : ©©§¨©§¦¨¨
,òøä øöé ìò áBè øöé¥¤©¥¤¨©

øîàpL20,"'Bâå eæâø :- ¤¤¡©¦§§
.e`hgz l`eìò æâøì eðéäc§©§¦§Ÿ©

Bøöé àéäL ,úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¤¦¦§
æâøå Lòø ìB÷a ,òøä̈©§©©§Ÿ¤
:Bì øîBì ,BzáLçîa- §©£©§©

:rxd xvilòLøå òø äzà©¨©§¨¨
ìeðîe áòúîe õwLîe§ª¨§Ÿ¨§ª¨
eàøwL úBîMä ìëk ,'eëå§§¨©¥¤¨§

Bìrxd xvil -21,eðéîëç£¨¥
úîàa ,ì"æ`id zn`dy - ©¤¡¤

zenyd lk enk ,jk ok`

xvil l"f epinkg e`xwy

.rxd`"hily x"enc` w"kf"tl" :l`eye "zn`a" dlnd lr cner

zeaizdy 'itd d`xpk" :xne`e ?"l"nw i`n r"vl"f ...lkkmd

`lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz` el xnel .xbqend xn`n

dfe - wxtd seqa dpefd (eyxyak)gxken."[yehiad zglvdlãò©
éðôì øézñz éúî22ìk àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà ¨©©§¦¦§¥¥¨©§©¥¨

,ïéîìò-zpigal o`k oeekzn `ed oi` ,zenlerd lk z` `lnnd ¨§¦
seq oi` xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk `lnn"

,zenlerd lka `vnpdäæ íB÷îa íb ,äåLa äéäéå äåä äéä̈¨Ÿ¤§¦§¤§¨¤©§¨¤
íã÷ Bcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà äéäL Bîk ,åéìò éðàL¤£¦¨¨§¤¨¨¥¨§©Ÿ¤

áeúkL Bîk ,éepL íeL éìa ,íìBòä àøápL23àì 'ä éðà" : ¤¦§¨¨¨§¦¦§¤¨£¦Ÿ
,"éúéðLcre mlerd z`ixa iptln iepiy mey ,lekiak ,ea oi`y - ¨¦¦

,mlerd z`ixa ixg`làeä ék,seq oi` xe` -,'eëå ïîfäî äìòîì ¦§©§¨¥©§©§
dn raepd iepiy ea jiiy `ly ixd -onfixg`ll d`ixad iptln ,
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íéøîà éèå÷éì
áåø åáì ìà íéùé ãåò
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì
äî ìë äðäå .úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù øä"öé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
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ו.17. פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין נ'22.ראה בשבא, פ' בחיריק, ל' - לפני

תרצ"ט. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - ו.23.בצירי ג, מלאכי

'` xc` e"h ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d`ixadäzàå,rxd xvid -äàøpä úîàä Léçëî 'eëå ìeðî §©¨§ª¨§©§¦¨¡¤©¦§¤
,úîàa Lnî àìk dén÷ àlëc ,íéðéòìd"awd iabl lkdy - ¨¥©¦§ª¨©¥§¨©¨¤¡¤

,zn`a ynn qt`k -.úéiLeç äiàø úðéçáamilekiy xac - ¦§¦©§¦¨¦¦
lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay ,ygena eze` ze`xl

,rxd xvide zindad ytpd

dzedabn dlitydl gilvi

ly dyecwd xe` cbpk

ea hlwiie ,ziwl`d ytpd

.dnypd xe`éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥
äæal"le zeltyl ribiy - ¤

z` xeayi ,jkay - "xayp

,"`xg` `xhq"d gexìéòBé¦
øéàäì ,úéäìàä BLôðì§©§¨¡Ÿ¦§¨¦

,úîàa äéðéò,ze`xl - ¥¤¨¤¡¤
óBñ-ïéà øBà ãeçé- ¦¥

seq oi` xe` ly zecg`zdd

ixg` ,cgeine cigi `edy

d`ixad iptl enk d`ixad

ytpd z`f d`xz -

,ziwl`d,úéiLeç äiàøa¦§¦¨¦¦
eipira z`f d`x eli`k -

,ynnäòéîL úðéça àìå§Ÿ§¦©§¦¨
,dcáì äðáäå:xnelk - ©£¨¨§©¨

y dn ,zecg`d oiproi` xe`

didi ,cgeine cigi seq

zcn dze`a eilr laewn

ynn z`f d`x eli`k ,zn`

zpad jezn `le ,eipira

,cala elkyøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
LøL eäfL ,øçà íB÷îa§¨©¥¤¤Ÿ¤

.äãBáòä ìk,oky - ¨¨£¨
oevxd lr drityn dpadd

,cala zewl`l dweyzde

drityn - ziiyeg di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e

.dweyze oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl,íòhäå- §©©©
`iadle ,ald mehnh z` xiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn

,zewl`a ziyeg di`xl ribiy jk icilíeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥
äìLîð ïëlL ,àøçà àøèqa ììk úeLnî,"`xg` `xhq"d - ©¨§¨©¦§¨¨¢¨¤¨¥¦§§¨

äçãð àìénîe ,ììk úeLnî íeL Ba ïéàL ,CLçì,jyegd - §Ÿ¤¤¥©¨§¨¦¥¨¦§¤
,øBàä éðtîjyegd dgcp - miieqn mewna xe` miqipknyk - ¦§¥¨

zeynn da oi` jyegd ze`ivn ik ,dnglnl wwcfdl ilan ,`linn

,`linn jyegd dgcp ,xe`d z` miqipknyne - llkCëå,mb - §¨
éìòa ìk úBéçäì ,äaøä úeiç da LiL óà ,àøçà àøèqä©¦§¨¨¢¨©¤¥¨©©§¥§©£¨©£¥
úéîäaä Lôð íâå ,íìBòä úBnà úBLôðå íéàîhä íéiç©¦©§¥¦§©§ª¨¨§©¤¤©§¥¦

ìéòì økæpk ìàøNéaL24mzeig milawn el`d mixacd lky - ¤§¦§¨¥©¦§¨§¥
zeig daxd "`xg` `xhq"l yiy s` ,ixd - "`xg` `xhq"dn

,el`d mixacd lk z` zeigdldðéà dúeiç ìk éøä ,íB÷î ìkî¦¨¨£¥¨©¨¥¨

äMãwä ãvî àlà ,íBìLå ñç dîöò ãvîdign dyecw ,oky - ¦©©§¨©§¨¤¨¦©©§ª¨
,dyecwd on dzeig zlawn "`xg` `xhq"d mbe ,lkd z`økæpk©¦§¨

ìéòì25àéä ïëìå ,,"`xg` `xhq"d -äìèaéðtî éøîâì §¥§¨¥¦§¥¨§©§¥¦§¥
.éîLbä øBàä éðtî CLçä ìehák ,äMãwälky xg`n ,oky - ©§ª¨§¦©Ÿ¤¦§¥¨©©§¦

,dyecwd on zraep dzeig

,dyecwl dlha `linn `id

.llk zeynn mey da oi`e

Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤
dì ïúð ,íãàaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨
úeLø àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§
dîöò déaâäì úìëéå¦Ÿ¤§©§¦©©§¨

,dcâðkzyecw cbpk - §¤§¨
- z`fe ,ziwl`d ytpdéãk§¥

øabúäì øøBòúé íãàäL¤¨¨¨¦§¥§¦§©¥
,äéìò`xhq"d lr - ¨¤¨

,"`xg`éãé ìò dìétLäì§©§¦¨©§¥
,Bçeø úeëéîðe úeìôL¦§§¦
."ñàîð åéðéòa äæáð"å- §¦§¤§¥¨¦§¨

lityn `ed jk ici lry

`xhq"d z` q`nne

."`xg`àúeøòúàáe§¦§¨¨
àzúìciciÎlr - ¦§©¨

mc`dy ,dhnl zexxerzdd

z` litydl xxerzn

,"`xg` `xhq"d

,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
mb zexxerzd deedzn

litydle cixedl dlrnl

,"`xg` `xhq"d z`íi÷ì§©¥
øîàpM äî26íMî" : ©¤¤¡©¦¨

,"'ä íàð ,EãéøBàz` - ¦§§ª
dqpnd "`xg` `xhq"d

xizqdle dnvr z` diabdl

;dyecwe zewl` lr÷lñîe ,dzìëéå dzìLînî døéñnL eðéäc§©§¤§¦¨¦¤§©§¨¦¨§¨§©¥
úMã÷ øBà ãâð dîöò déaâäì dì ïúpL úeLøe çkä dpnî¦¤¨©Ÿ©§¤¨©¨§©§¦©©§¨¤¤§ª©

éæàå ,úéäìàä Lôðz`e gekd z` "`xg` `xhq"dn milhepyk - ¤¤¨¡Ÿ¦©£©
,dyecwl cbpzdl zeyxdàìénî,`id -ìehák úéçãðå äìèa ¦¥¨§¥¨§¦§¥§¦

CLçä,`linn -.éîLbä øBà éðtîlityn `edy iciÎlry ,ixd - ©Ÿ¤¦§¥©©§¦
"`xg` `xhq"dn gekd `linn lhip - eal z` xaeye envr z`

.'d z` dzceara ziwl`d ytpl rixtdle xizqdleðéönL Bîëe§¤¨¦
÷æç ék" :eøîà älçznL ,íéìbøî éab äøBza Løôî äæ øác̈¨¤§Ÿ̈©¨©¥§©§¦¤¦§¦¨¨§¦¨¨

"epnî àeä27,"'eë epnî éø÷z ìà" ¯mixne` l"f epinkg -28, ¦¤©¦§¥¦¤
- "epnn" wx `l epeekzd milbxndyepz`nseba - "epnn" `l` ,

,lekiak d"awdn ,iyily,'ä úìëéa eðéîàä àlLmqipkdl - ¤Ÿ¤¡¦¦Ÿ¤
,l`xyi ux`l"Bâå eðéìòå eppä" :eøîàå eøæç Ck øçàå29;- §©©¨¨§§¨§¦¤§¨¦§

- d"awd xn`y enk ,l`xyi ux`líäì äàáe äøæç ïéàîe¥©¦¨§¨¨¨¨¤
?'ä úìëéa äðeîàä,l`xyi ux`l zkll mipken mdy xnel - ¨¡¨¦Ÿ¤
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין גאס 
)סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, מען 

דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה  ים ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
ָלִלית: ִלְהיֹות  ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ אֹו ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ תֹו ִנׁשְ ִפּלָ ּתְ

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ דֹוֵלי ַהּשֵׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ ֹלא זֹו ּבִ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . עו
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה איז 

מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש,  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני  ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ ְולֹוֵמד אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו – ֹרב טֹוב ּבְ ּבָ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער 
טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ֲאָמִרים ׁשֶ "ּב[: ַהּמַ י ]ָהַרׁשַ ר ַלֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט דער 
דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי 
פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער וועט מָאנען, 
אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר ווָאס הָאט מען 

אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי בראשית, 
און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דָארט 
טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם לאו - זָאגט זי: 

דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ֵעת ַמֲחִריׁש ַהּדֹוֵמם.  ה". ּכָ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ תּוב: " ֶאֶבן ִמּקִ אֹודֹות "ֶלָעִתיד ָלֹבא" ּכָ
ע:  ר, ְוִיְתּבַ ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן ּבַ

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה ֹלא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ
ית, ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּוְבִאם  ֵני ְיהּוִדים, ִויׂשֹוְחחּו ּבְ ם ְיהּוִדי, ׁשְ ְצַעד ׁשָ ּיִ ים כּו' ַעד ׁשֶ ֲעֵלי ַחּיִ רּוִאים, ּבַ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

יום 
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שבת 
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ה'תשע"א א' אדר ט' ראשון, יום לרשום עדיף
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נותנת היא שכן לתקלה, לגרום עלולה עדים ללא הלוואה

כזו בעיה למנוע כדי ההלוואה. דבר את להכחיש ללווה פתח

לקחת או עדים, בפני להלוות ניתן אפשרויות: מספר ישנן

כתיבת היא ביותר המועדפת האפשרות אך מהלווה, משכון

מדוע? חוב. שטר

:oekynn sicrלהתגלע יכולה משכון, לוקח המלוה כאשר גם

בצורה מתועד הכול כאשר כן לא ההלוואה. סכום על מחלוקת

חוב בשטר ד)מדוייקת ע, חו"מ .(סמ"ע

:micrn sicrמצב יתכן עדים, על רק מסתמכת הלוואה אם

אינה זו בעיה בו". ויכפור כשיתבעהו במדינה העדים יהיו "שלא

שטר יש כאשר ו)קיימת הלואה חו"מ, אדה"ז .(שו"ע

את ידו בכתב למלוה יאשר הלווה נוספת. אפשרות ישנה

וסכומה ההלוואה ד)קבלת ס"ק שם לערער:(ש"ך מקום שיש ואף .

יכול עדיין הלווה אך ההלוואה, לקיחת על מעיד האישור אמנם

חובי"? את "פרעתי לטעון

נאמן לא שהלווה לפסוק נהוג בזמננו ה'תומים': כך על עונה

יד בכתב ההלוואה אישור את מציג המלוה אם 'פרעתי' לטעון

המלוה שבידי מוודא היה חובו, את פרע אכן אם שהרי הלווה.

קיים החוב כאילו להתפרש העלול מסמך ישאר סטלא ה')(סי' .אות

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום בריבית? לנכרי להלוות מצוה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰éMäì äOò úåöîeC ¦§©£¥§©¦

.íéáëBk ãáBòì§¥¨¦

ה'טור' קנ"ט)לדעת סי' אך(יו"ד מותרת, בריבית לגוי ההלוואה

עשה. מצות זו הרמב"ם לדעת ואילו מצוה, בה אין

) לרמב"ם ראיה שהביאו קנ"ט)ויש סי' יו"ד הגמראכנה"ג מדברי

ה"ז) להלן אף(מובא קודם, ישראל ללוות, הבאים ונכרי שישראל

כסף "אם שנאמר בחינם, והישראל בריבית לווה הנכרי כאשר

מצוה, אין בריבית לנכרי שבהלוואה נאמר ואם עמי". את תלוה

ואילו מצוה, בה יש שכן קודמת, לישראל שההלוואה בודאי

אלא מהפסוק, זאת ללמוד צורך ואין מצוה אין לנכרי בהלוואה

שמצות מלמדנו והכתוב מצוה היא בריבית לגוי שהלוואה מכאן

קודמת. בחינם לישראל הלוואה

מהכתוב הלימוד את לפרש יש הרמב"ם על החולקים ולדעת

הריווח את יפסיד בחינם לישראל מההלוואה שכתוצאה אף כך:

הלוואה מקום מכל בריבית, לנכרי בהלוואה לקבל יכול שהיה

קודמת. בחינם לישראל

לנכרי להלוות המצוה כי אומרים יש עצמו הרמב"ם ובדעת

ממונם שיחסר כדי חיובית, מצוה היא שם)בריבית ויש(כנה"ג

נלווה לנכרי נלווה שאם אלא חיובית מצוה זו שאין הסוברים

משל"מ)בריבית שם, .(ב"ח

אלא בריבית ללוות אופן בשום יסכים לא הנכרי אם זה, ולפי

שמי כמו עשה, מצות ביטול בכך ואין לו להלוות מותר בחינם

ציצית בלא כנפות ארבע של בגד ללבוש מותר ציצית לו שאין

הרי הבגד, מלבישת להימנע שביכולתו ואף אנוס. הוא שהרי

הוא ובכך הציצית באיֿהטלת אלא הלבישה בעצם איסור אין

שחייב אלא מותרת ההלוואה עצם - כאן הדין והוא אנוס.

וא ומאחר ריבית, עליה ופטור.ליטול אנוס הוא הרי יכול, ינו

אחת שיטה לפי רביתאך הל' אדה"ז שו"ע תשיך. ד"ה ב ע, ב"מ (תוס'

ואםסע"ה) תחנם', 'לא באיסור גם כרוכה בחינם לנכרי הלוואה

בריבית לנכרי להלוות יכול כשאינו גם אסור הדבר רביתכן (שערי

ס"ו) סי' .(לוריא)

ה'תשע"א א' אדר י"א שלישי יום נטר' 'אגר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò úBaøäì øeñà̈§©§©

íà :Bì øîàå ,ïéìèìhî Bà ò÷ø÷ Bøáçì øëBnä ?ãöék .øënä©¤¤¥©©¥©£¥©§©¦©§§¦§¨©¦

,éðBìt ïîæ ãò íàå ;äàîa ElL ïä éøä ,íéîcä éì ïzz åLëòî¥©§¨¦¥¦©¨¦£¥¥¤§§¥¨§¦©§©§¦

.úéaø ÷áà äæ éøä ¯ äàîe íéøOòa ElL íä éøä£¥¥¤§§¤§¦¥¨£¥¤£©¦¦

אבל בהלוואה אלא וממכר במקח ריבית אין מדאורייתא

או מעות המתנת שכר כלומר נטר", "אגר איסור ישנו מדרבנן

אשראי.

ואפילו ההלוואה. עבור תוספת גביית הוא האיסור למעשה,

ורק אך קיים האיסור בתמורה, תשלומין מציע המוכר אם

ויש האשראי.ztqezבמידה עבור

הבאות הצורות משתי באחת סק"א)וזאת, קעג סי' :(יו"ד

מציע המוכר אם כלומר, – "פירש" .1yxetnaמחירים שני

או בתשלומין יותר גבוה ושני (מזומן) מיידי בפרעון אחד שונים,

הבדל ואין זמן. לאחר הגבוה המחיר את לשלם אסור - זמן לאחר

ההנחה מחיר ואת בתשלומין הרגיל המחיר את ציין המוכר אם

הקנייה מועד הוא התשלום זמן מצב, בכל להיפך. או במזומן

שכר" כ"מתן מוגדרת זה ממחיר סק"ה)וחריגה תשובה פתחי .(עיין

דעה קנ)ויש סי' ח"א, יושר, אמרי נוהג(שו"ת השוק שכל שבמקרה

ריבית. זו אין מאוחר, פרעון או מסויים, למוצר אשראי לתת

- השער" "יצא ב)2. סג, מציעא מחיר(בבא לחפץ יש אם כלומר,

בהסדר מהמקובל גבוה מחיר הוצע אם אפילו ומקובל, קבוע

אסור. - תשלומין

כריבית', 'מיחזי משום נאסרה באשראי שמכירה לציין ויש

הוצעו אם גם מותרת בה ניכרת אינה שהתוספת מכירה אבל

השו"ע כלשון מחירים, שני הרבה(שם)במפורש מעלהו "אם :

שהדבר zerndעד zpznd liayay lkl xkipהוה מעלהו הוא

אלא קבוע, אינו 'הרבה' השיעור ולכאורה, ואסור". כמפרש ליה

החפץ באופי טו)(בריתתלוי הע' פכ"ב .יהודה



עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א א' אדר ט' ראשון, יום לרשום עדיף

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úBåìäì íãàì øeñà̈§¨¨§©§

äåìnäå .ïBkLnä ìò eäåìä ïk íà àlà . . íéãò àìa åéúBòî§¨§Ÿ¥¦¤¨¦¥¦§¨©©©§§©©§¤

.øúBé çaLî ¯ øèLa¦§¨§ª¨¥

נותנת היא שכן לתקלה, לגרום עלולה עדים ללא הלוואה

כזו בעיה למנוע כדי ההלוואה. דבר את להכחיש ללווה פתח

לקחת או עדים, בפני להלוות ניתן אפשרויות: מספר ישנן

כתיבת היא ביותר המועדפת האפשרות אך מהלווה, משכון

מדוע? חוב. שטר

:oekynn sicrלהתגלע יכולה משכון, לוקח המלוה כאשר גם

בצורה מתועד הכול כאשר כן לא ההלוואה. סכום על מחלוקת

חוב בשטר ד)מדוייקת ע, חו"מ .(סמ"ע

:micrn sicrמצב יתכן עדים, על רק מסתמכת הלוואה אם

אינה זו בעיה בו". ויכפור כשיתבעהו במדינה העדים יהיו "שלא

שטר יש כאשר ו)קיימת הלואה חו"מ, אדה"ז .(שו"ע

את ידו בכתב למלוה יאשר הלווה נוספת. אפשרות ישנה

וסכומה ההלוואה ד)קבלת ס"ק שם לערער:(ש"ך מקום שיש ואף .

יכול עדיין הלווה אך ההלוואה, לקיחת על מעיד האישור אמנם

חובי"? את "פרעתי לטעון

נאמן לא שהלווה לפסוק נהוג בזמננו ה'תומים': כך על עונה

יד בכתב ההלוואה אישור את מציג המלוה אם 'פרעתי' לטעון

המלוה שבידי מוודא היה חובו, את פרע אכן אם שהרי הלווה.

קיים החוב כאילו להתפרש העלול מסמך ישאר סטלא ה')(סי' .אות

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום בריבית? לנכרי להלוות מצוה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰éMäì äOò úåöîeC ¦§©£¥§©¦

.íéáëBk ãáBòì§¥¨¦

ה'טור' קנ"ט)לדעת סי' אך(יו"ד מותרת, בריבית לגוי ההלוואה

עשה. מצות זו הרמב"ם לדעת ואילו מצוה, בה אין

) לרמב"ם ראיה שהביאו קנ"ט)ויש סי' יו"ד הגמראכנה"ג מדברי

ה"ז) להלן אף(מובא קודם, ישראל ללוות, הבאים ונכרי שישראל

כסף "אם שנאמר בחינם, והישראל בריבית לווה הנכרי כאשר

מצוה, אין בריבית לנכרי שבהלוואה נאמר ואם עמי". את תלוה

ואילו מצוה, בה יש שכן קודמת, לישראל שההלוואה בודאי

אלא מהפסוק, זאת ללמוד צורך ואין מצוה אין לנכרי בהלוואה

שמצות מלמדנו והכתוב מצוה היא בריבית לגוי שהלוואה מכאן

קודמת. בחינם לישראל הלוואה

מהכתוב הלימוד את לפרש יש הרמב"ם על החולקים ולדעת

הריווח את יפסיד בחינם לישראל מההלוואה שכתוצאה אף כך:

הלוואה מקום מכל בריבית, לנכרי בהלוואה לקבל יכול שהיה

קודמת. בחינם לישראל

לנכרי להלוות המצוה כי אומרים יש עצמו הרמב"ם ובדעת

ממונם שיחסר כדי חיובית, מצוה היא שם)בריבית ויש(כנה"ג

נלווה לנכרי נלווה שאם אלא חיובית מצוה זו שאין הסוברים

משל"מ)בריבית שם, .(ב"ח

אלא בריבית ללוות אופן בשום יסכים לא הנכרי אם זה, ולפי

שמי כמו עשה, מצות ביטול בכך ואין לו להלוות מותר בחינם

ציצית בלא כנפות ארבע של בגד ללבוש מותר ציצית לו שאין

הרי הבגד, מלבישת להימנע שביכולתו ואף אנוס. הוא שהרי

הוא ובכך הציצית באיֿהטלת אלא הלבישה בעצם איסור אין

שחייב אלא מותרת ההלוואה עצם - כאן הדין והוא אנוס.

וא ומאחר ריבית, עליה ופטור.ליטול אנוס הוא הרי יכול, ינו

אחת שיטה לפי רביתאך הל' אדה"ז שו"ע תשיך. ד"ה ב ע, ב"מ (תוס'

ואםסע"ה) תחנם', 'לא באיסור גם כרוכה בחינם לנכרי הלוואה

בריבית לנכרי להלוות יכול כשאינו גם אסור הדבר רביתכן (שערי

ס"ו) סי' .(לוריא)

ה'תשע"א א' אדר י"א שלישי יום נטר' 'אגר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò úBaøäì øeñà̈§©§©

íà :Bì øîàå ,ïéìèìhî Bà ò÷ø÷ Bøáçì øëBnä ?ãöék .øënä©¤¤¥©©¥©£¥©§©¦©§§¦§¨©¦

,éðBìt ïîæ ãò íàå ;äàîa ElL ïä éøä ,íéîcä éì ïzz åLëòî¥©§¨¦¥¦©¨¦£¥¥¤§§¥¨§¦©§©§¦

.úéaø ÷áà äæ éøä ¯ äàîe íéøOòa ElL íä éøä£¥¥¤§§¤§¦¥¨£¥¤£©¦¦

אבל בהלוואה אלא וממכר במקח ריבית אין מדאורייתא

או מעות המתנת שכר כלומר נטר", "אגר איסור ישנו מדרבנן

אשראי.

ואפילו ההלוואה. עבור תוספת גביית הוא האיסור למעשה,

ורק אך קיים האיסור בתמורה, תשלומין מציע המוכר אם

ויש האשראי.ztqezבמידה עבור

הבאות הצורות משתי באחת סק"א)וזאת, קעג סי' :(יו"ד

מציע המוכר אם כלומר, – "פירש" .1yxetnaמחירים שני

או בתשלומין יותר גבוה ושני (מזומן) מיידי בפרעון אחד שונים,

הבדל ואין זמן. לאחר הגבוה המחיר את לשלם אסור - זמן לאחר

ההנחה מחיר ואת בתשלומין הרגיל המחיר את ציין המוכר אם

הקנייה מועד הוא התשלום זמן מצב, בכל להיפך. או במזומן

שכר" כ"מתן מוגדרת זה ממחיר סק"ה)וחריגה תשובה פתחי .(עיין

דעה קנ)ויש סי' ח"א, יושר, אמרי נוהג(שו"ת השוק שכל שבמקרה

ריבית. זו אין מאוחר, פרעון או מסויים, למוצר אשראי לתת

- השער" "יצא ב)2. סג, מציעא מחיר(בבא לחפץ יש אם כלומר,

בהסדר מהמקובל גבוה מחיר הוצע אם אפילו ומקובל, קבוע

אסור. - תשלומין

כריבית', 'מיחזי משום נאסרה באשראי שמכירה לציין ויש

הוצעו אם גם מותרת בה ניכרת אינה שהתוספת מכירה אבל

השו"ע כלשון מחירים, שני הרבה(שם)במפורש מעלהו "אם :

שהדבר zerndעד zpznd liayay lkl xkipהוה מעלהו הוא

אלא קבוע, אינו 'הרבה' השיעור ולכאורה, ואסור". כמפרש ליה

החפץ באופי טו)(בריתתלוי הע' פכ"ב .יהודה



v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א א' אדר י"ב רביעי יום פועלת האחריות

:'· ‰ÎÏ‰ ,‡"È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò óà øèL áúk̈©§¨©©

.øèLa äåìî Bæ éøä ¯ íéãò éðôa äåìnì Bðúðe ,íéãò Ba ïéàL ét¦¤¥¥¦§¨©©§¤¦§¥¥¦£¥¦§¨¦§¨

יוכל הוא למלוה. רב כוח מקנה בשטר' 'מלוה ההגדרה

ההלוואה, אחרי מכר שהלוה מנכסים אפילו חובו את לגבות

שיש מפני זאת, משועבדים"). ("נכסים הלקוח בידי המצויים

בדק שלא בכך עצמו' על הפסיד 'והלוקח בשטר, להלוואה הד

הקניה סק"ב)טרם ס"ט סי' חו"מ .(ש"ך

להבין: וצריך

עדים בפני ונמסר גויים עליו שחתמו לשטר בנוגע הרי

שאין "מפני מהלקוח, בו לגבות שאין מפורשות נפסק כשרים,

קול" ה"ב)לו פכ"ז אין(להלן גויים עדים בו שחתמו לשטר ואם .

שא שטר מתפרסם?פרסום, שאינו בודאי כלל חתימה בו ין

העדים: בתחושות נעוץ הענין פיתרון

העדים אוֿאז השטר, על חתימה עדי כלל אין כאשר

הם כי הקול, את מוציאים מסירה') ('עדי השטר נמסר שבפניהם

דינו כאן הנידון השטר לכן ההלוואה. פעולת על האחראים

קול. לו שיש בשטר', כ'מלוה

ידי על חתום והשטר היות גויים, שעדיו בשטר כן שאין מה

על כאחראים חשים המסירה עדי אין – הם שגויים אף – עדים

ברבים. כך על מפרסמים הם אין וממילא ההלוואה,

(lf`d oa`)

ה'תשע"א א' אדר י"ג חמישי יום בעדים" אלא תפרעני "אל

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úòLa Bì øîàL ïéa¥¤¨©¦§©
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בניגוד אף חל הוא הרי ההלוואה, בעת נעשה התנאי כאשר

נחלקו ההלוואה, לאחר נעשה הוא כאשר אך הלווה, לרצון

מרצונו. רק או מרצונו שלא אף חל האם הראשונים

שבעת הוא, לאחריה ההלוואה שעת בין המחלקים וטעם

תנאיו, כל את לקבל ועליו למלווה הלווה משתעבד ההלוואה

ביכולתו אין מכן, לאחר אך מלוה'. לאיש לווה 'עבד כנאמר

מראש. סוכמו שלא תנאים זו 'עבדות' על להוסיף

בעת רק חל הלווה ושיעבוד מאחר קשה: לכאורה זה לפי אך

אפילו נוסף שיעבוד ההלוואה לאחר יחול איך ההלוואה,

קניין? במעשה צורך יש והרי הלוה בהסכמת

קבלת בעד לזולתו משתעבד שאדם בגמרא מצינו לומר: ויש

הארכת תמורת למלוה משתעבד הלווה כאן ואף ממנו, הנאה

מדי ילחצנו שלא או הפירעון ב)זמן מ, שבועות .(ריטב"א

הרשב"א לדעת ע"ב)אך ל"ח להשתעבד(שם אפשר אי אכן

צורך אין שבאמת מוכח ומכך קנין, ללא ההלוואה לאחר

גם כולל ההלוואה בעת שהשעבוד משום וזאת הלווה. בהסכמת

המלווה שיציב התנאים לכל להענות הלווה מצד התחייבות

בעתיד.

ע"ב)והר"ן מ"א מצד(שם אינה בעדים לפרוע שהחובה פירש

שלא בלווה התרה המלווה כאשר הדברים שמטבע אלא שעבוד

יחזיקנו שלא כדי כך, על לעבור עשוי הלוה אין עדים ללא יפרע

טוען כאשר ולכן משלם. ואינו כלווה הבריות בעיני המלווה

בפיו. שקר בוודאי עדים, בלא שפרע

ההלכה: בהמשך המבואר לגבי הטעמים בין מינה' ו'נפקא

הוא הטעם אם ומתו. עדים בפני פרע שאכן טוען הלווה כאשר

יוכל שלא גם כולל השעבוד הרי המלווה לתנאי שעבוד מצד

פרע, שלא הוכחה מצד הוא הטעם אם אך מתו, שהעדים לטעון

ופרע המלווה לדרישת שנענה טוען שהרי כזו הוכחה אין כאן

עדים סק"ב)בפני ע' סי' נתה"מ שם. .(ר"ן

ה'תשע"א א' אדר י"ד שישי יום החייב נכסי שעבוד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥

.äæ áBçì ïéàáøòå ïéàøçà åéñëð ìk éøä ¯ íúñ§¨£¥¨§¨¨©£¨¦§©§¨¦§¤

שהוא במקרה החייב מנכסי גביה מאפשר כספי חוב כל

כסף. לו שאין או לשלם, מסרב

נובע שהדבר אומרים יש הדבר. בטעם הראשונים ונחלקו

חובו את לפרוע החייב על המוטלת אמהמצוה פו, כתובות (עיין

מצוה) בע"ח פריעת ד"ה עלוברש"י המוטל החוב שעצם אומרים ויש .

הגוף שיעבוד משום מנכסיו לגבות מאפשר יג)אדם גיטין .(ריטב"א

יתכן אך החייב, של הגברא לחובת נוגעים אלה טעמים שני

זכות היוצר עצמם הנכסים' מ'שיעבוד נובעת מהנכסים שהגביה

בגמרא נקראת זו דעה החייב. בנכסי הגובה של כלשהי

הגמרא אך דאורייתא". ב)"שעבודא קעה, האם(ב"ב דנה

דאוריית כלומר,"שעבודא דאורייתא". לאו "שעבודא או א"

חל הוא כאשר רק קיים הנכסים שיעבוד של הדין האם

מדרבנן. רק לכסף כתחליף נכסים לגבות שניתן או מדאורייתא

(והנכסים מת או נכסיו את מכר והחייב במקרה מינה' ו'נפקא

אפשר דאורייתא", ש"שעבודא הדעה לפי ליורשים). עברו

הדעה לפי אך מת, או אותם מכר אם גם החייב מנכסי לגבות

במקרה מהנכסים לגבות ניתן לא דאורייתא", לאו ש"שעבודא

זה.

החושן' ה'קצות לדעת השעבוד, אופי קיב,ולגבי סי' ט. קד, (סי'

כןא) ואם הנכסים, על השעבוד נוצר החיוב היווצרות בשעת ,(

משתעבדים. אינם החוב יצירת לאחר שנקנו נכסים

ה'תומים' לדעת ז)אך קד, ישסי' לפרוע חייב שהלווה זמן כל ,

יצירת אחרי נכסים קנה אם גם ולכן הנכסים, על שעבוד גם

לחוב. משתעבדים הם הרי החוב,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת לאחרים שחב במקום תופס
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ביהודה' ה'נודע ב')חידש סי' אהע"ז הדין(מהדו"ק שמצד למרות :

זאת לעשות רשאי אינו כרחה, בעל אשתו את לגרש אדם יכול

אחד שכל חוב בגביית כמו שליח, באמצעות ולא בעצמו אלא

חב כך ידי שעל אף לעצמו, לתפוס יכול החובות מבעלי

לכך. שליח למנות יכול אינו אך לאחרים,

החושן' סק"ב)וה'קצות קפ"ב זה(סי' שדין וכתב עליו השיג

לשליח נתן עצמו הלווה שאם ההלכה, בהמשך למבואר דומה

לאחרים, שחב אף הלה זכה מסויים חוב בעל עבור החפץ את

לאחרים, לחוב ואף כחפצו בו לעשות יכול דבר על הבעלים כי

לאחרים לחוב שליח לעשות יכול אינו בעלים שאינו המלוה ורק

העניקה שהתורה בגט זה ולפי בעצמו). לתפוס שבכוחו (אף

ללווה דומה הוא הרי הגירושין מעשה על השליטה את לבעל

לאחרים. לחוב אף שליח למנות שבכוחו

אחר: באופן הרמב"ם של טעמו את ביאר צדק' ה'צמח אך

הקשו חברו', קנה – לחברו מציאה 'המגביה המשנה דברי על

במציאה! לזכות יוכלו שלא לאחרים חב והרי - ראשונים

התוספות א)ותירצו י, אף(ב"מ לזכות המגביה יכול שבמציאה

אך לחברו, שלו הזכיה כוח את לנצל באפשרותו ולכן לעצמו,

יכול אינו לעצמו, לזכות יכול לא שהתופס חוב לבעל בתופס

לחברו. אף לזכות

יכול עצמו והוא מסכים, הלווה שכאשר הרמב"ם למד מכאן

את לנצל הוא יכול במתנה, לתופס נכסיו את לזכות היה

עבור להתפיסו כדי בעצמו לתופס לזכות שבידו האפשרות

לאחרים. בכך שחב אף חוב, הבעל

כיון הלווה, לנתינת דומים אינן גירושין לכאורה זה ולפי

בעצמו. לגרש אפשרות לשליח אין שכאן

וה'חתם ביהודה', ה'נודע על חולקים הפוסקים רוב למעשה,

אבעה"זסופר' ק"נ)(שו"ת סי' קבלהח"א האשה הקידושין שבעת כתב

כורחה, בעל אף לגרשה יוכל שהבעל התורה דין את עצמה על

לכך. שליח מלמנות לעכבו בכוחה אין ולכן
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ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת לאחרים שחב במקום תופס
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ביהודה' ה'נודע ב')חידש סי' אהע"ז הדין(מהדו"ק שמצד למרות :

זאת לעשות רשאי אינו כרחה, בעל אשתו את לגרש אדם יכול

אחד שכל חוב בגביית כמו שליח, באמצעות ולא בעצמו אלא

חב כך ידי שעל אף לעצמו, לתפוס יכול החובות מבעלי

לכך. שליח למנות יכול אינו אך לאחרים,

החושן' סק"ב)וה'קצות קפ"ב זה(סי' שדין וכתב עליו השיג

לשליח נתן עצמו הלווה שאם ההלכה, בהמשך למבואר דומה

לאחרים, שחב אף הלה זכה מסויים חוב בעל עבור החפץ את

לאחרים, לחוב ואף כחפצו בו לעשות יכול דבר על הבעלים כי

לאחרים לחוב שליח לעשות יכול אינו בעלים שאינו המלוה ורק

העניקה שהתורה בגט זה ולפי בעצמו). לתפוס שבכוחו (אף

ללווה דומה הוא הרי הגירושין מעשה על השליטה את לבעל

לאחרים. לחוב אף שליח למנות שבכוחו

אחר: באופן הרמב"ם של טעמו את ביאר צדק' ה'צמח אך

הקשו חברו', קנה – לחברו מציאה 'המגביה המשנה דברי על

במציאה! לזכות יוכלו שלא לאחרים חב והרי - ראשונים

התוספות א)ותירצו י, אף(ב"מ לזכות המגביה יכול שבמציאה

אך לחברו, שלו הזכיה כוח את לנצל באפשרותו ולכן לעצמו,

יכול אינו לעצמו, לזכות יכול לא שהתופס חוב לבעל בתופס

לחברו. אף לזכות

יכול עצמו והוא מסכים, הלווה שכאשר הרמב"ם למד מכאן

את לנצל הוא יכול במתנה, לתופס נכסיו את לזכות היה

עבור להתפיסו כדי בעצמו לתופס לזכות שבידו האפשרות

לאחרים. בכך שחב אף חוב, הבעל

כיון הלווה, לנתינת דומים אינן גירושין לכאורה זה ולפי

בעצמו. לגרש אפשרות לשליח אין שכאן

וה'חתם ביהודה', ה'נודע על חולקים הפוסקים רוב למעשה,

אבעה"זסופר' ק"נ)(שו"ת סי' קבלהח"א האשה הקידושין שבעת כתב

כורחה, בעל אף לגרשה יוכל שהבעל התורה דין את עצמה על

לכך. שליח מלמנות לעכבו בכוחה אין ולכן

`yz zyxt zegiyÎihewl

מצוות, לקיים שצריך בשכלו יבין אשר עד כזאת במדה

ותענוג. רצון מתוך לקיימן בעצמו יתחיל הוא ואז

יהודי כאשר השקל: ממחצית לומדים אנו כך על

שום ללא "משקלה", של באופן ואפילו מצוה, מקיים

הקדושֿברוךֿ לו מראה כפיה, מתוך ואפילו ורצון, תענוג

אש, של מטבע היא זו עשיה דבר של שלאמיתו הוא

שהיא הנשמה, עצם של ה"אש" מן האמיתי.ונובעת רצונו

את לקיים אחר על ישפיע שיהודי עלֿידי – ואדרבה

קשור הריֿזה שבאמיתית מכיון כפיה, מתוך אפילו המצוה

של שה"מטבע כך לידי הדבר יביא שבנשמה, "אש" עם

תתגלה ולמעשהielbaאש" ל"משקלה", עד הדרגות, בכל

דבר של ובסופו בגלוי, ותענוגו רצונו יהיה וזה הגשמי,

אש של והחום ההתלהבות בכל המצוה את יקיים הוא

הנשמה.

(שהובאו הקרבנות הקרבת את יחיש זה 94ודבר

עיר בירושלים השלישי המקדש בבית השקל) ממחצית

" אשר לבנותהy`aהקודש, עתיד אהיה95אתה "ואני ,"

חומת ה' נאם ממש.96סביב`yלה בימינו במהרה ,"

xekf 't ,milwy t"y zegiyn)
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ימסרום94) שיחידים ע"י יהיו דלעת"ל הראשונים ציבור קרבנות דלכאורה

עד ה"ז) פ"ח המקדש כלי הל' רמב"ם ואילך. סע"א ז, (ר"ה יפה יפה לציבור

מחה"ש. שיגבו

ה"ג.95) פ"ד ברכות ירושלמי – נחם נוסח

ט.96) ב, זכרי'

•

המשך מטמוד וו
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ה'תשע"א א' אדר ט' ראשון יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ּוׁשמֹונה עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ב) .ומ לעני להלוֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹמצֹות

יּגּׂש לּגּׂש1ׁשּלא ג) ׁשּלא2אֹותֹו. ד) ּכֹוכבים. העֹובד את ִִִֵֶֶֶָָֹֹֹֹ
ּבּזמן לבעליו הּמׁשּכֹון להחזיר ה) ּבזרֹוע. חֹוב ּבעל ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָימׁשּכן

לֹו צרי ּבעת3ׁשהּוא העני מּבעליו הּמׁשּכֹון יאחר ׁשּלא ו) . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכלים יחבל ׁשּלא ח) אלמנה. יחבל ׁשּלא ז) לֹו. צרי ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹׁשהּוא
י) ּברּבית. הּמלוה יּתן ׁשּלא ט) נפׁש. אכל ּבהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשעֹוּׂשין

יתעּסק ׁשּלא יא) ּברּבית. הּלוה ילוה מלוה4ׁשּלא ּבין אדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יערב. ולא ׁשטר, יכּתב ולא ּביניהן, יעיד ׁשּלא ּברּבית: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֹולוה

ּולהלוֹות ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות ּברּבית.5יב) לֹו ְְְְִִִִִֵַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 6ּפרק
¤¤¦

יּׂשרא‡. לענּיי להלוֹות עּׂשה ּכסף7למצות אם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
רׁשּות יכֹול .עּמ העני את עּמי את לֹומר:8ּתלוה ּתלמּוד ? ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

הּצדקה מן ּגדֹולה זֹו ּומצוה וגֹו'. ּתעביטּנּו העני9העבט אל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

למּדה10הּׁשֹואל הּגיע לא עדין וזה לׁשאל, נצר ּכבר ׁשּזה ; ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
לעני,11זֹו מּלהלוֹות ׁשּיּמנע מי על הקּפידה והּתֹורה .ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

וגֹו' האביֹון ּבאחי עינ ורעה .12ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָ
הּנֹוגּׂש·. -13ּכל לֹו ּיחזיר מה לֹו ׁשאין יֹודע והּוא העני, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּכנׁשה לֹו תהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ּומצות14עֹובר . ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ
לֹו ּולהצר ּכֹוכבים העֹובד את לנּגּׂש ׁשּנאמר:15עּׂשה , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

למדּו16לּנכרי הּׁשמּועה מּפי עּׂשה17ּתּגּׂש. מצות ׁשּזֹו ,18. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
להראֹות‚. לאדם ׁשּיֹודע19אסּור ּבזמן חֹובֹו לבעל עצמֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

אף יכלימֹו, אֹו יפחידֹו ׁשּלא לפניו, לעבר אפּלּו לֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשאין
ּתבעֹו אם לֹומר צרי ואין ּתֹובעֹו, ׁשאינֹו ּפי ּוכׁשם20על . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

לכּבׁש לּלוה אסּור ּכ לתּבע, לזה חברֹו21ׁשאסּור ממֹון ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אל ׁשּנאמר: לֹו. ׁשּיׁש והּוא וׁשּוב. ל לֹו: ולֹומר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבידֹו
הלואה לּקח לּלוה אסּור וכן וׁשּוב. ל לרע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתאמר

ּולאּבדּה לצר ׁשּלא חֹוב22ּולהֹוציאּה ּבעל ימצא ׁשּלא עד , ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
- זה ועֹוּׂשה ּגדֹול. עׁשיר ׁשהּמלוה ּפי על אף יגּבה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמאין

יׁשּלם ולא רׁשע לוה ׁשּנאמר: הּוא; חכמים23רׁשע וצּוּו .24: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
.ּכׁשּל עלי חביב חבר ממֹון ְְְֲִִֵֶֶָָָָיהי

הלואתֹו„. הּמלוה עׁשיר25ּכׁשּיתּבע ׁשהּוא ּפי על אף , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבמזֹונֹות וטרּוד ּדחּוק ּבּדין26והּלוה מרחמין אין אּלא27- , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב).1) הלכה א פרק לקמן (רבינו יחזיר" מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע (ראה2)ילחוץ, מצוה זאת אין הרמב"ן לדעת
ה). הלכה שם ה).3)ביאורנו הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה כסות ביום, יום יד.4)כסות ייתן הרמב"ן5)שלא לדעת

א. הלכה ה פרק ביאורנו ראה מצוה. זאת ומסדרין6)אין בדין מרחמים ואין לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר
חוב. ערוך7)לבעל ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו מצויות מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו

אלא לי אין עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים בין נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
רבינו שכתב ומה העשיר"). מן יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן אם וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני,
החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה הזקוק עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא דווקא, לאו ישראל" "לעניי

קוק). הרב מוסד הוצאת תמח מזה8)מצוה חוץ רשות - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי יט: פרשה משפטים מכילתא
כשהוא רשות? אלא אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה" כסף "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד

רשות". ולא חובה - תעביטנו העבט ציווי): (בלשון צדקה")9)אומר הנותן מן יותר המלוה "גדול סג (שבת צדקה נתינת מצות
שלא11)המבקש.10) עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו) עניינו צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה מי "כי

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" ולא עניינו חטא".12)יתגלה בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן לוחץ,13)"ולא
בחזקה. עה:).14)תובע מציעא בבא (ראה ותובע דוחק הפירעון15)כמלוה זמן לו להרוויח ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך הנכרי.16)(השווה את להיות: קיג.17)צריך - ראה דברים המצוות18)ספרי ספר על (בהשגותיו הרמב"ן ודעת
שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי שאמרו ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה ובפירוש השישי בשורש לרבינו
נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך, ולא ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה מצוות משמיענו זה

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך ולומר תראה19)עשה, "לא - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
(ברש"י כנושה לו תהיה "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו לנושה מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו

וייבוש"). שיראה בו כנושה בעיניו תראה "לא לו20)שם שאסור ותבעו, לו שאין ידע שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
האזל). (אבן ואילך מכאן לפניו להשהות.21)לעבור המלווה.22)לעכב, מן לאבדה ט.23)וגורם משנה ב פרק אבות ראה

טו. לא, רבה יב.24)שמות משנה שם, דין.25)אבות הלכה26)בבית מסנהדרין כ בפרק להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל זה הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד

שם27)בכבוד". (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא ונאמר בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל פד. כתובות
ד). פרק קדושים כוהנים תורת פי על

dele deln zekld - '` xc` 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּימצאּו מּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָגֹובין
הּקרקע מן לֹו ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם ,28לֹו. ְְְְְִִִִִִִַַַַַֹ

ׁשּמחרימין ׁשּידע29אחר מי אֹו מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ
ּדין30לֹו לבית יביאם ולא קרקע31מּטלטלין מּכל וגֹובין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹ

לבעל אֹו אׁשּתֹו לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֻֻׁשּיׁש
ׁשּקדם לזה32חֹובֹו ּגֹובין יבֹוא33- ואם ,34- ויטרף הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ

אּלא35יטרף ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ׁשּמּטלטלין הּלוה: טען . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ּׂשכּורין אֹו ּבידי הם ,36ּפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵָָ

יביא חֹובֹו.38ראיה37אֹו ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַַָָָ
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לׁשמן ׁשּצבען צבּועים מּבגדים לא39ולא ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
הרי אּלא לׁשמן, ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן ּבגדי40אּלּו אבל החל; ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חֹוב ּבעל אֹותן ּגֹובה - והּמֹועד לֹומר,41ׁשּבת צרי ואין . ְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכסף אֹו זהב ּוכלי טּבעֹות ּבהן היּו חֹובֹו.42אם לבעל ׁשהּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.Âחֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהיּו
לעֹובדי מׁשעּבדין נכסי ּכל הרי ואמר: ּכֹוכבים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֻלעֹובדי
אֹותי יאסרּו ּבחֹובם, הּיּׂשראלים אֹותן יּטלּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּכֹוכבים,
רּבֹותי הֹורּו - ּבּׁשביה ואהיה ּבחֹובן ּכֹוכבים ,43העֹובדי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

העֹובדי ּוכׁשּיבֹואּו הּיּׂשראלים; ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
לפּדֹותֹו מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - ויאסרּוהּו .44ּכֹוכבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

.Êחֹוב45מסּדרין ּבערכין46לבעל ׁשּמסּדרין ּכדר ּכיצד?47, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הבא לּלוה: ּתּניח48אֹומרין ולא ,ל ׁשּיׁש הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת. מחט יֹום49אפּלּו ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִַַַַַֹ
ׁשּילּבׁש ולא לֹו. הראּויה מּכסּות חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּוכסּות

זהּובה מצנפת אֹו מׁשי מּמּנּו50ּבגדי אֹותּה מעבירין אּלא ,51, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ּומּטה52ונֹותנין חדׁש. עּׂשר 53לׁשנים ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
ּומּפץ מּטה - ּכאּלּו54עני ּכלים נֹותנין ואין עליו. 55ליׁשן ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּובניו ּבמזֹונֹותיהם56לאׁשּתֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ,57. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותפּליו סנּדליו לֹו אּמן58ונֹותנין היה ּכלי59. ׁשני לֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻ

חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין. מין מּכל ׁשני60אּמנּות לֹו נֹותנין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
מגרֹות ּוׁשּתי אחד61מעצדין ּומין מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מן62מּועט לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻ
המרּבה מּדמי ּכלים לֹו לֹוקחין ואין אֹו63הּמּועט, אּכר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין - חמֹורֹו64חּמר היה65ולא אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ
ספינתֹו לֹו נֹותנים אין - מזֹונֹות66סּפן לֹו ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּכלים אּלּו אין - מאּלּו נכסים67אּלא אּלא עם68, ויּמכרּו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
.Áׁשהיה69מלוה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפסה רחֹוקה, ּבמדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּלוה
מּידּה אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי ונֹותנין70הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כממון.28) (שדינם ממטלטלים או מממון גבייתו תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, מן לגבייה קודמים ִשהמטלטלים
משלם רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון יד.). קמא בבא
שהממון שישי פרק בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי מהלכות י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
בשם ד סימן א פרק קמא בבא הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם כתב (וכן המטלטלים מן לגבייה קודמים

תם. אצלם"29)רבינו בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים ספרי בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים חרם "הטלת
ז). הלכה י"א פרק להלן משנה ללווה.30)(מגיד לו דין.31)שיש לבית הודיע לא הבא32)או מזה שלווה לפני ממנו לווה

ג. הלכה אישות מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה הכתובה וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
גבייתו.33) למנוע והאשה חוב הבעל ביד ואין ולכשיבוא.34)מיד, אף35)כלומר, הקרקע גביית מונעים אין למה נימוק זה

מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע שהרי השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי לאחרים, משועבדת שהיא פי על
ו). הלכה י פרק כתובות ירושלמי ועיין רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם שכל ראשון, "חזקה36)שגבה

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות רבינו מצא זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד מה אלא37)כל פירוש,
יביא. כדבריו.38)או הוא שכן ובניו.39)עדים, אשתו בהם40)לשם וזכו מרשותו יצאו לשמן לקחם או שנתנם שמשעה

כד.).והר ערכין פי על ריט, סימן בתשובה (רי"ף שלהם הם הבעל41)י אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים שהם מתוך
הלכה א פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף להם יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה נותנם

רט).42)ד). סימן שם רי"ף פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך ואם שתתקשט, מנת על קונה הרי"ף43)"שאדם
מישראל.44)שם. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע על מוטלת אינה להצילו הוא45)המצוה ואם הלווה, נכסי "מעריכין

שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו משיירין אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם שאינו פי על אף עני
והולך. כג).46)רבינו צז, סימן ערוך (שולחן חובו לגבות דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן לתת47)כשיגיע שהתחייב מי

כל לו שמשאירים כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו רכושו כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
קיג:). מציעא (בבא רבינו בדברי כאן י"ב.48)המפורט הלכה ב פרק לקמן כז,49)ראה (ויקרא הכתוב מן זה דרשו כד. שם
מערכך. החייהו - מערכך" הוא מך "ואם זהב.50)ח): שם.51)רקומה מציעא החול,52)בבא ימי לצורך כמותו לאיש

פי על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים לשבתות לא אבל
שם). בביאורנו הובא קידושין לדרוש54)כיסא.53)ירושלמי יכול ואינו בהם להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מזון.55)מצע לא וגם כסות הקטנים.אפיל56)לא שלא57)ו יד. ב, הלכה אישות מהלכות י"ב בפרק כמבואר
מערכך". ובניו אשתו ולא מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את להחיות המלוה על יד58)הוטל ושל ראש של

קיג). פסחים (והשווה כסות לו שנותנין כשם - מעצדים62)משורים.61)נגר.60)שם.59)(שם) שלושה לו שיש כגון,
האחת. לו63)והמגירה היו לא קודם גם שהרי מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי המעצד מוכרים אין

שם). (ערכין אחת אם לאיכר.64)כי בקר (שם).65)צמד חמר היה יח.66)אם אומנות.67)שם בגמרא68)כלי שם
קמא. תנא צז.69)לדעת סימן בטור הובאה הרי"ף שבערכין70)תשובת "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב פי על ואף



פי dele deln zekld - '` xc` 'h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּימצאּו מּטלטלין מּכל אחרֹונה ּפרּוטה עד חֹובֹו לֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָגֹובין
הּקרקע מן לֹו ּגֹובין - הּמּטלטלין הסּפיקּו לא ואם ,28לֹו. ְְְְְִִִִִִִַַַַַֹ

ׁשּמחרימין ׁשּידע29אחר מי אֹו מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי על ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ
ּדין30לֹו לבית יביאם ולא קרקע31מּטלטלין מּכל וגֹובין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹ

לבעל אֹו אׁשּתֹו לכתּבת מׁשעּבדת ׁשהיא ּפי על אף לֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֻֻׁשּיׁש
ׁשּקדם לזה32חֹובֹו ּגֹובין יבֹוא33- ואם ,34- ויטרף הראׁשֹון ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ

אּלא35יטרף ׁשּלי, אינן ׁשּבידי אּלּו ׁשּמּטלטלין הּלוה: טען . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לֹו ׁשֹומעין אין - ׁשאּולין אֹו ּׂשכּורין אֹו ּבידי הם ,36ּפּקדֹון ְְְְִִִִִֵֵָָ

יביא חֹובֹו.38ראיה37אֹו ּבעל מהן יגּבה אֹו ְְִֵֶֶַַַָָָ
לוה,‰. ׁשל ּובניו אׁשּתֹו מּכסּות לא ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹאין

לׁשמן ׁשּצבען צבּועים מּבגדים לא39ולא ׁשעדין ּפי על אף , ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
הרי אּלא לׁשמן, ׁשּלקחן חדׁשים מּסנּדלים ולא אֹותן, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלבׁשּו

ׁשּלהן ּבגדי40אּלּו אבל החל; ּבכלי אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
חֹוב ּבעל אֹותן ּגֹובה - והּמֹועד לֹומר,41ׁשּבת צרי ואין . ְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכסף אֹו זהב ּוכלי טּבעֹות ּבהן היּו חֹובֹו.42אם לבעל ׁשהּכל , ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.Âחֹובֹות ׁשטרי עליו והרי קרקע, אֹו מּטלטלין לֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָהיּו
לעֹובדי מׁשעּבדין נכסי ּכל הרי ואמר: ּכֹוכבים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֻלעֹובדי
אֹותי יאסרּו ּבחֹובם, הּיּׂשראלים אֹותן יּטלּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּכֹוכבים,
רּבֹותי הֹורּו - ּבּׁשביה ואהיה ּבחֹובן ּכֹוכבים ,43העֹובדי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

העֹובדי ּוכׁשּיבֹואּו הּיּׂשראלים; ויגּבּו לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין
לפּדֹותֹו מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - ויאסרּוהּו .44ּכֹוכבים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻ

.Êחֹוב45מסּדרין ּבערכין46לבעל ׁשּמסּדרין ּכדר ּכיצד?47, . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
הבא לּלוה: ּתּניח48אֹומרין ולא ,ל ׁשּיׁש הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

מזֹון הּכל מן לֹו ונֹותנין אחת. מחט יֹום49אפּלּו ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִַַַַַֹ
ׁשּילּבׁש ולא לֹו. הראּויה מּכסּות חדׁש עּׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּוכסּות

זהּובה מצנפת אֹו מׁשי מּמּנּו50ּבגדי אֹותּה מעבירין אּלא ,51, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
לֹו הראּויה ּכסּות לֹו ּומּטה52ונֹותנין חדׁש. עּׂשר 53לׁשנים ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו הראּויין ּומּצע ּומּטה עליה, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹליׁשב
ּומּפץ מּטה - ּכאּלּו54עני ּכלים נֹותנין ואין עליו. 55ליׁשן ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ּובניו ּבמזֹונֹותיהם56לאׁשּתֹו חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ,57. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותפּליו סנּדליו לֹו אּמן58ונֹותנין היה ּכלי59. ׁשני לֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻ

חרׁש ׁשהיה ּכגֹון ומין. מין מּכל ׁשני60אּמנּות לֹו נֹותנין - ְְְִִִִֵֶָָָָָָָֻ
מגרֹות ּוׁשּתי אחד61מעצדין ּומין מרּבה אחד מין לֹו היה . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מן62מּועט לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבה, מן ׁשנים לֹו נֹותנין - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֻ
המרּבה מּדמי ּכלים לֹו לֹוקחין ואין אֹו63הּמּועט, אּכר היה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ

צמּדֹו לא לֹו נֹותנין אין - חמֹורֹו64חּמר היה65ולא אם וכן . ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹ
ספינתֹו לֹו נֹותנים אין - מזֹונֹות66סּפן לֹו ׁשאין ּפי על אף . ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּכלים אּלּו אין - מאּלּו נכסים67אּלא אּלא עם68, ויּמכרּו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

חֹובֹו. לבעל ויּנתנּו ּדין, ּבבית הּמּטלטלין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשאר
.Áׁשהיה69מלוה ּכגֹון הּלוה, ּבפני ׁשּלא להּפרע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּנכסי מּטלטלין האּׁשה ותפסה רחֹוקה, ּבמדינה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּלוה
מּידּה אֹותן מֹוציאין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי ונֹותנין70הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כממון.28) (שדינם ממטלטלים או מממון גבייתו תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, מן לגבייה קודמים ִשהמטלטלים
משלם רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון יד.). קמא בבא
שהממון שישי פרק בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי מהלכות י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
בשם ד סימן א פרק קמא בבא הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם כתב (וכן המטלטלים מן לגבייה קודמים

תם. אצלם"29)רבינו בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים ספרי בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים חרם "הטלת
ז). הלכה י"א פרק להלן משנה ללווה.30)(מגיד לו דין.31)שיש לבית הודיע לא הבא32)או מזה שלווה לפני ממנו לווה

ג. הלכה אישות מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה הכתובה וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
גבייתו.33) למנוע והאשה חוב הבעל ביד ואין ולכשיבוא.34)מיד, אף35)כלומר, הקרקע גביית מונעים אין למה נימוק זה

מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע שהרי השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי לאחרים, משועבדת שהיא פי על
ו). הלכה י פרק כתובות ירושלמי ועיין רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם שכל ראשון, "חזקה36)שגבה

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות רבינו מצא זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד מה אלא37)כל פירוש,
יביא. כדבריו.38)או הוא שכן ובניו.39)עדים, אשתו בהם40)לשם וזכו מרשותו יצאו לשמן לקחם או שנתנם שמשעה

כד.).והר ערכין פי על ריט, סימן בתשובה (רי"ף שלהם הם הבעל41)י אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים שהם מתוך
הלכה א פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף להם יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה נותנם

רט).42)ד). סימן שם רי"ף פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך ואם שתתקשט, מנת על קונה הרי"ף43)"שאדם
מישראל.44)שם. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע על מוטלת אינה להצילו הוא45)המצוה ואם הלווה, נכסי "מעריכין

שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו משיירין אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם שאינו פי על אף עני
והולך. כג).46)רבינו צז, סימן ערוך (שולחן חובו לגבות דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן לתת47)כשיגיע שהתחייב מי

כל לו שמשאירים כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו רכושו כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
קיג:). מציעא (בבא רבינו בדברי כאן י"ב.48)המפורט הלכה ב פרק לקמן כז,49)ראה (ויקרא הכתוב מן זה דרשו כד. שם
מערכך. החייהו - מערכך" הוא מך "ואם זהב.50)ח): שם.51)רקומה מציעא החול,52)בבא ימי לצורך כמותו לאיש

פי על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים לשבתות לא אבל
שם). בביאורנו הובא קידושין לדרוש54)כיסא.53)ירושלמי יכול ואינו בהם להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע

לבד. של מזון.55)מצע לא וגם כסות הקטנים.אפיל56)לא שלא57)ו יד. ב, הלכה אישות מהלכות י"ב בפרק כמבואר
מערכך". ובניו אשתו ולא מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את להחיות המלוה על יד58)הוטל ושל ראש של

קיג). פסחים (והשווה כסות לו שנותנין כשם - מעצדים62)משורים.61)נגר.60)שם.59)(שם) שלושה לו שיש כגון,
האחת. לו63)והמגירה היו לא קודם גם שהרי מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי המעצד מוכרים אין

שם). (ערכין אחת אם לאיכר.64)כי בקר (שם).65)צמד חמר היה יח.66)אם אומנות.67)שם בגמרא68)כלי שם
קמא. תנא צז.69)לדעת סימן בטור הובאה הרי"ף שבערכין70)תשובת "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב פי על ואף
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לזּון יכֹול היה לא - עּמה ּבעלּה היה ׁשאפּלּו חֹוב; ְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלבעל
חֹובֹו ּכל לֹו ׁשּיפרע עד ּובניו אׁשּתֹו .71את ְְִִֶֶַַָָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

נמצאּו‡. אם חֹובֹו: את הּמלוה ׁשּיתּבע ׁשּבזמן ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָּדין
הּׁשאר, את חֹובֹו לבעל ונֹותנין לֹו, מסּדרין - נכסים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹלּלוה
לֹו נמצאּו אֹו ּכלּום, לּלוה נמצא לא ואם ׁשּבארנּו; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹּכמֹו
אֹוסרין ואין לדרּכֹו. הּלוה יל - ּבלבד לֹו ׁשּמסּדרין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹדברים
ולא עני, ׁשאּתה ראיה הבא לֹו: אֹומרים ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו,
לא ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; העֹובדי ׁשּדנין ּכדר אֹותֹו, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשּביעין
נכסים יֹודע אּתה אם לּמלוה: אֹומרים אּלא ּכנׁשה. לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָתהיה

אֹותן. ּותפס ל - ל המחּיב ְְְֵֶַָָָֹֻלזה
אין·. - ּביתֹו ּבתֹו הן והרי אֹותן והחּביא לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָטען

ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לביתֹו, ׁשּיּכנס הּדין ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹמן
אבל ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: זה, על הקּפידה ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּתֹורה
ּכׁשראּו חֹובֹו. לבעל יּתן ולא לֹו ׁשּיׁש מי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹמחרימין
ׁשרּבּו הּגמרא, חּבּור אחר ׁשעמדּו הראׁשֹונים ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגאֹונים
את ׁשּמׁשּביעין התקינּו לוין, ּבפני דלת וננעלה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּמאים,
ׁשאין חפץ: ּבנקיטת ּתֹורה ׁשל ּכעין חמּורה ׁשבּועה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּביד החּביאן וׁשּלא לֹו, ׁשּמסּדרין ּדברים על יתר ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּבׁשבּועה וכֹולל להחזיר. מנת על מּתנה נתן וׁשּלא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאחרים,
ּתּׂשיג מאׁשר לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּיבֹוא וכל ׁשּירויח ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹזֹו:

מּמ יאכיל לא - ולאידֹו לבניו, ולא לאׁשּתֹו לא ּכלּום ּנּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹֹ
ּבעֹולם, לאדם מּתנה יּתן ולא ּבהן, יּטּפל ולא אֹותן, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹילּביׁש
ּוכסּות יֹום ׁשלׁשים מזֹון ידֹו ּתּׂשיג אׁשר מּכל יֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָאּלא
לא לֹו, הראּוי ּוכסּות לֹו הראּוי מזֹון חדׁש, עּׂשר ְְֵֶָָָָָָָֹֹׁשנים
מלּבּוׁשי ולא מלכים ּבני אֹו והּסֹובאין הּזֹוללים ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאכילת
לבעל יּתן צרּכֹו על הּיתר וכל ּכדרּכֹו, אּלא והּסגנים, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּפחֹות
ּתחּלה ּומחרימין חֹובֹו. ּכל ׁשּיגּבּנּו עד ראׁשֹון, ראׁשֹון ְְֲִִִִִֶֶַַַָָחֹובֹו
יֹודיע ולא טמּונין, אֹו ּגלּויין נכסים, לפלֹוני ׁשּידע מי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹעל
להּכנס יכֹול חֹוב ּבעל אין הּזאת, הּתּקנה אחר ּגם ּדין. ְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹלבית
ׁשּלא ּדין; ּבית ׁשליח ולא הּוא לא לוה, ׁשל ּביתֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלתֹו
אֹו ּכליו, יֹוציא עצמֹו הּלוה אּלא הּתֹורה. ּגּוף לעקר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתּקנּו
ויֹוציא לֹו, הראּוי מּניחין לי; ׁשּיׁש הּוא וכ ּכ ְְִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר:
מקֹומֹותן. ּבכל יּׂשראל ּדנין וכזה זֹו. ּבתּקנה ויּׁשבע ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּׁשאר,
אחרים ׁשל ואמר: זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע אחר ממֹון לֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנראה
ראיה. ׁשּיביא עד לֹו, ׁשֹומעין אין - ּבידי הּוא עסק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּוא,

רּבֹותי. הֹורּו ְֵַַוכן
ּׁשּירויח‚. מה וכל ּכלּום לֹו ׁשאין זֹו, ׁשבּועה ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָמי

ּומׁשּביעֹו, ּבא חֹובֹות מּבעלי אחד ּכל אין - חֹובֹו לבעל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּתן
אחרֹונים ותּקנת חֹובֹות. ּבעלי ּכל ּכֹוללת אחת ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשבּועה

להקל. אּלא להחמיר ּבּה מדקּדקין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיא,
ּגלּוי„. והּדבר ּבּתם, והֹול וכׁשר עני ׁשהּוא ׁשהחזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמי

זֹו, ּבתּקנה להׁשּביעֹו חֹובֹו ּבעל ּובא העם, ּולרב לּדּין ְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָֹוידּוע
לצערֹו רֹוצה אּלא זה, ּבענּיּות מסּתּפק ׁשאינֹו הּתֹובע ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻוהחזק
אֹו מּמּנּו, להּנקם ּכדי ּברּבים, ּולבּיׁשֹו לֹו להצר זֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׁשבּועה
אׁשּתֹו נכסי יּקח אֹו ּכֹוכבים, העֹובדי מן וילוה ׁשּיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכדי
לדּין ׁשאסּור לי, יראה - זֹו מּׁשבּועה ׁשּיּנצל עד לזה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּתן
לא ּבּטל - הׁשּביעֹו ואם זֹו; ׁשבּועה להׁשּביעֹו ׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹירא
ראּוי אּלא עֹוד, ולא ּכנׁשה. לֹו תהיה לא ּתֹורה: ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹתעּׂשה
והֹול נֹוטר ׁשהּוא מּפני ּולטרדֹו, ּבּתֹובע לגער ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹלּדּין
מּפני אּלא זֹו ּתּקנה הּגאֹונים ּתּקנּו ׁשּלא לּבֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּבׁשרירּות
אם ּדרׁשהּו - אתֹו אחי ּדרׁש עד נאמר: והרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהרּמאין,
עני ׁשהּוא זה ׁשהחזק ּומאחר רּמאי, אינֹו אֹו הּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻרּמאי
ׁשּמי אֹומר: אני וכן להׁשּביעֹו. אסּור - רּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָוׁשאינֹו
הּוא והרי ּומּתנֹו, ּבמּׂשאֹו מקלקלין ּודרכיו רּמאי, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻֻׁשהחזק
רץ הּוא והרי ּכלּום, לֹו ׁשאין וטען ממֹון, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאמּוד
ּכח יׁש אם אּלא להׁשּביעֹו. ראּוי ׁשאין - זֹו ּבתּקנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהּׁשבע
- ׁשּיּתן עד לנּדֹותֹו אֹו חֹובֹו, ּבעל ׁשּיפרע עד לעּׂשֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָּבּדּין
ּכללֹו מצוה. חֹוב ּבעל ׁשּפריעת אמּוד, ׁשהּוא מאחר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיעּׂשה,
לרּדף וכּונתֹו אּלּו, מּדברים הּדּין ׁשּיעּׂשה ּכל ּדבר: ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשל
אחד על הּדין לעבר ולא לרדפֹו, ׁשּנצטּוינּו ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּצדק
והּוא ּׂשכר. ּומקּבל לעּׂשֹות, מרׁשה זה הרי - דינין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמּבעלי

ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו ְְֲִִֵֶַַָָׁשּיהיּו
והֹודה‰. ׁשעליו, חֹוב ׁשטר מּפני זֹו ּבׁשבּועה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

- לֹו הראּוי על יתר ידֹו והּׂשיגה אחרים, ּבחֹובֹות ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלאחרים
קנּוניא ׁשּמא ּבלבד, ׁשטרֹות ּבעלי אּלא הּיתר יּטלּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

זה. ׁשל נכסיו על ּבהֹודאתֹו ְְֶֶֶַָָָָעֹוּׂשה
.Âמאה לראּובן חּיב ולוי מאה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

לראּובן אין אם ,לפיכ לׁשמעֹון. ונֹותנין מּלוי מֹוציאין -ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵָ
אמנה ׁשטר לוי: ואמר לוי, על חֹוב ׁשטרי לֹו והיּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָנכסים,
על מׁשּגיחין אין - ראּובן לֹו והֹודה הּוא, ּפרּוע ְְְִִֵֵַַַָָהּוא,

לאּב עֹוּׂשין הם קנּוניא ׁשּמא ׁשמעֹון;הֹודאתֹו, ׁשל זכּותֹו ד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
נפרע ׁשאינֹו טֹורף ּכל ּכדין מּלוי, ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאּלא
והֹודה חֹוב, ׁשטר עליו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּבׁשבּועה. ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשּיגּבּו ּכדי נכסים לֹו אין אם אחר, ּבחֹוב מעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָלאחר
על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּלא ּבלבד, הּׁשטר ּבעל ּגֹובה - ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשניהם

זה. ׁשל ְֶֶָׁשטרֹו
.Êלתלמיד ואפּלּו עדים, ּבלא מעֹותיו להלוֹות לאדם ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאסּור

- ּבׁשטר והּמלוה הּמׁשּכֹון. על הלוהּו ּכן אם אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָחכם,
ולפני מּׁשּום עֹובר - עדים ּבלא הּמלוה וכל יֹותר. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמׁשּבח

לעצמֹו. קללה וגֹורם מכׁשל, תּתן לא ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹֹעּור
.Áמאׁשּתֹו לוה אֹו ׁשחררֹו, ּכ ואחר מעבּדֹו ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרב

עבד ּׁשּקנה מה ׁשּכל ּכלּום; עליו להן אין - ּגרׁשּה ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואחר
אּלא ּבעלּה, ּבחזקת - האּׁשה ׁשּביד הּמעֹות וכל רּבֹו, קנה -ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

מּנדּוניתּה. ׁשהן ראיה הביאה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעל בשם משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב שקדמו פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון מיעט
ז.71)התרומות). הלכה למעלה שטר1)כמבואר שאמר מלווה ודין לו, שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

ושחררו. מעבדו לווה ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה

dele deln zekld - '` xc` 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אין‡. - עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה,
ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל ולא ׁשּנאמר: ּדין; ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין - חבל ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה.
נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. - ּתכּפר ואם ּתׁשּלם, - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ֲִֶֶֶַֹקדם
ּבין·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין חברֹו, את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
ׁשל והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהם ׁשעֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשחיטה ׁשל וסּכין ּבהם, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעץ,
ּכרחֹו. ּבעל מחזיר - חבל ואם חבל. הּוא נפׁש ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לֹוקה. - ׁשּיחזיר קדם נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹואם
ויֹורה‚. ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים ׁשני אפּלּו עצמֹו. ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
- ורכב רחים יחבל לא ׁשּנאמר: ׁשניהם. על ׁשּתים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולֹוקה
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרכב ועל עצמֹו ּבפני הרחים על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּיב
מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני ׁשהן מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהרכב
ּכל ּכ עצמֹו; ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,
על חּיב - אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשני
ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּתים. לֹוקה - ְִֵֶַַהחֹורׁש
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשליח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
לביתֹו נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּכנס
ּבין מה ּכן, אם ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון; לֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומֹוציא
לּקח לֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּׁשליח ּדין? ּבית לׁשליח חֹוב ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
אין - חֹוב ּובעל לּמלוה, ונֹותנֹו ּבזרֹוע הּלוה מּיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמׁשּכֹון
חֹוב ּבעל עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון לּקח ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹלֹו
ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונכנס
לֹו ּתׁשיב הׁשב ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה; אינֹו -ֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא ואם הּׁשמׁש. ּכבֹוא העבֹוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאת

ּומ לֹוקה. - נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון,ׁשאבד ּדמי חּׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבּדין. הּׁשאר ְְִֵַַַָותֹובע

ּבידֹו,‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
דבר ּומׁשּכנֹו הּוא עני איׁש אם הּלוה, מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצּוה זה הרי - לֹו צרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו: צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ּבּה לעּׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט. את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהׁשב
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום

לילה. ּכסּות זֹו .אצל ועבֹוטֹו תׁשּכב לא - ּבעבטֹו ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום מלאכּתֹו ּבהן עֹוּׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
הּיֹום. ּכל ׁשּיחזירֹו מלּמד, לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא עד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹומר:
לֹו צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּכדי הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה לֹו, צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָולֹוקח
אצל מּטלטלין יעּׂשה ולא ּבּׁשביעית, החֹוב יּׁשמט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבניו,
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹּבזמּנֹו
תׁשּכב לא ּומּׁשּום העבֹוט, את לֹו ּתׁשיב הׁשב ּומּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּביתֹו,
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹּבעבטֹו.
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהלואתֹו;

האּלּו. הּׁשמֹות מן ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָלהחזיר
.Âׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשליח

ּוכלי ׁשעליו ּבגד ּכגֹון מׁשּכֹון, אֹותם לּתן לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל
למׁשּכנֹו. לֹו יׁש - מאּלּו חּוץ בידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּומּפץ
לפניו היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָויחזיר

ע אחד. ּומחזיר אחד נֹוטל - ּכלים חּיבׁשני הּוא מתי ד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהחזיר
מּניחֹו זה הרי - לּלוה אֹותן מּניחין ואין להם צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
הּמׁשּכֹון מֹוכר ואיּל יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַאצלֹו
אחר הּלוה מת לבניו. מחזיר אינֹו - הּלוה מת ּדין. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבבית
ואינֹו ּבניו, מעל הּמלוה ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהׁשיב

ֲִַמחזיר.
.Êולּטל לביתֹו ּולהּכנס ּבזרֹוע למׁשּכנֹו מּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

לֹו ׁשּיׁש מי וכן זר. ערב ּכי ּבגדֹו לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון;
וכליו ּבהמּתֹו ּׂשכר ּבין מלאכּתֹו ּׂשכר ּבין חברֹו, אצל ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּׂשכר
ּדין, ּבית ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבין
הּׂשכר עליו זקף ואם ּבּׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָונכנס
מאּומה מּׁשאת ברע תּׁשה ּכי ׁשּנאמר: אסּור; - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמלוה

ְוגֹו'.
.Áעל יתר ּׂשכרֹו היה אם עני, ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא [הּגדֹול] ּומּסר קרּדם ּכגֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּפחתֹו,
ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּבחֹובֹו; ּתמיד ּׂשכרֹו ּומנּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשּכירֹו,

ּבעלים. רׁשּות צרי ואין ְְְֲִִֵֵָָָאבדה,
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הּוא‡. אחד ּומרּבית לֹו2נׁש תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: . ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למשכן.1) שבא דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש, אוכל בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר
שמותר1) ודין המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה ומצא לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

להפסד. ורחוק לשכר קרוב יתומים של נכסים יותר2)להלוות לשלם מנת על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
כסף הן בריבית, המלווה שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת, תעשה לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה
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אין‡. - עׁשירה ׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאלמנה,
ּבׁשעת ׁשּלא ולא הלואה ּבׁשעת לא אֹותּה, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹֹממׁשּכנין
ּבגד תחבל ולא ׁשּנאמר: ּדין; ּבית ּפי על ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהלואה,
ּתֹודה ואם ּכרחֹו. ּבעל מּמּנּו מחזירין - חבל ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאלמנה.
נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ּתּׁשבע. - ּתכּפר ואם ּתׁשּלם, - ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹלֹו

לֹוקה. - ׁשּיחזיר ֲִֶֶֶַֹקדם
ּבין·. הּמׁשּכֹון על ׁשהלוהּו ּבין חברֹו, את הּמלוה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוכן

יחבל לא - ּדין ּבית ּפי על אֹו ּבידֹו הלואה, אחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּמׁשּכנֹו
ׁשל והערבֹות הרחים, ּכגֹון נפׁש, אכל ּבהם ׁשעֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכלים
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשחיטה ׁשל וסּכין ּבהם, ׁשּמבּׁשלין ויֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעץ,
ּכרחֹו. ּבעל מחזיר - חבל ואם חבל. הּוא נפׁש ּכי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

לֹוקה. - ׁשּיחזיר קדם נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון אבד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹואם
ויֹורה‚. ערבה ׁשחבל ּכגֹון נפׁש, אכל ׁשל הרּבה ּכלים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹחבל

ּכלים ׁשני אפּלּו עצמֹו. ּבפני ּוכלי ּכלי ּכל על חּיב - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָוסּכין
ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהן חּיב - אחת מלאכה עֹוּׂשין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהן
- ורכב רחים יחבל לא ׁשּנאמר: ׁשניהם. על ׁשּתים ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולֹוקה
ּכׁשם עצמֹו. ּבפני הרכב ועל עצמֹו ּבפני הרחים על ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלחּיב
מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני ׁשהן מיחדין, והרחים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהרכב
ּכל ּכ עצמֹו; ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על וחּיב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחת,
על חּיב - אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ּפי על אף ּכלים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשני
ּבקר צמד חבל אם וכן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ׁשּתים. לֹוקה - ְִֵֶַַהחֹורׁש
ימׁשּכנּנּו„. לא - עׁשיר ואחד עני אחד חברֹו, את ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה

לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ׁשליח ואפּלּו ּדין. ּבבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאּלא
לביתֹו נכנס והּלוה ּבחּוץ, עֹומד אּלא וימׁשּכנּנּו, לביתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיּכנס
ּבין מה ּכן, אם ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּמׁשּכֹון; לֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹּומֹוציא
לּקח לֹו יׁש - ּדין ּבית ׁשּׁשליח ּדין? ּבית לׁשליח חֹוב ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַּבעל
אין - חֹוב ּובעל לּמלוה, ונֹותנֹו ּבזרֹוע הּלוה מּיד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַֹהּמׁשּכֹון
חֹוב ּבעל עבר מּדעּתֹו. הּלוה לֹו ׁשּיּתן עד הּמׁשּכֹון לּקח ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹלֹו
ּבזרֹוע מּידֹו הּמׁשּכֹון ׁשחטף אֹו ּומׁשּכנֹו, הּלוה לבית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹונכנס
לֹו ּתׁשיב הׁשב ׁשּנאמר: לעּׂשה, נּתק ׁשהרי לֹוקה; אינֹו -ֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכגֹון ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא ואם הּׁשמׁש. ּכבֹוא העבֹוט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאת

ּומ לֹוקה. - נּׂשרף אֹו הּמׁשּכֹון הּמׁשּכֹון,ׁשאבד ּדמי חּׁשב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבּדין. הּׁשאר ְְִֵַַַָותֹובע

ּבידֹו,‰. ׁשּמׁשּכנֹו אֹו ּדין ּבבית חברֹו את הממׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאחד
דבר ּומׁשּכנֹו הּוא עני איׁש אם הּלוה, מּדעת אֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹּבזרֹוע
ּבעת העבֹוט לֹו להחזיר מצּוה זה הרי - לֹו צרי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
עליו, ליׁשן ּכדי ּבּלילה הּכר את לֹו מחזיר לֹו: צרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוא
ׁשּנאמר: מלאכּתֹו; ּבּה לעּׂשֹות ּכדי ּבּיֹום הּמחרׁשה ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָואת
הּיֹום ּכלי לֹו הׁשיב ולא עבר העבֹוט. את לֹו ּתׁשיב ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהׁשב
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - ּבּלילה הּלילה ּוכלי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבּיֹום

לילה. ּכסּות זֹו .אצל ועבֹוטֹו תׁשּכב לא - ּבעבטֹו ְְְְְְֲֲִִֶַַַַַָֹֹתׁשּכב
הּוא לֹובׁשן אֹו ּבּיֹום מלאכּתֹו ּבהן עֹוּׂשה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָּובכלים
הּיֹום. ּכל ׁשּיחזירֹו מלּמד, לֹו. ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא עד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאֹומר:
לֹו צרי ׁשהּוא ּבעת הּמׁשּכֹון לֹו ׁשּמחזיר הּוא, ּכן ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאם
ּכדי הּמׁשּכֹון? ּיֹועיל מה לֹו, צרי ׁשאינֹו ּבעת אֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָולֹוקח
אצל מּטלטלין יעּׂשה ולא ּבּׁשביעית, החֹוב יּׁשמט ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
למדּת, הא הּלוה. ׁשּמת אחר הּמׁשּכֹון מן יּפרע אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבניו,
לֹו החזירֹו ולא לֹו צרי ׁשהּוא ּדבר העני את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהממׁשּכן
אל תבא לא מּׁשּום ׁשמֹות: ׁשלׁשה מּׁשּום עֹובר - ְְִִִֵֵֶַָָֹֹּבזמּנֹו
תׁשּכב לא ּומּׁשּום העבֹוט, את לֹו ּתׁשיב הׁשב ּומּׁשּום ְֲִִִִֵֵֶַָָָֹּביתֹו,
ּבׁשעת ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹּבעבטֹו.
חּיב אינֹו - הלואתֹו ּבׁשעת מׁשּכנֹו אם אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהלואתֹו;

האּלּו. הּׁשמֹות מן ּבׁשם עֹובר ואינֹו ּכלל, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָלהחזיר
.Âׁשאי ּדברים ימׁשּכן לא - למׁשּכן ׁשּבא ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשליח

ּוכלי ׁשעליו ּבגד ּכגֹון מׁשּכֹון, אֹותם לּתן לאדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ּומּטה לעׁשיר, ּומּצע מּטה ּומּניח ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּבֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל
למׁשּכנֹו. לֹו יׁש - מאּלּו חּוץ בידֹו הּנמצא וכל לעני. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּומּפץ
לפניו היּו ּבּלילה. הּלילה ּוכלי ּבּיֹום, הּיֹום ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָויחזיר

ע אחד. ּומחזיר אחד נֹוטל - ּכלים חּיבׁשני הּוא מתי ד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּדברים הּמׁשּכֹון היה ואם לעֹולם. עד ולּקח? ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהחזיר
מּניחֹו זה הרי - לּלוה אֹותן מּניחין ואין להם צרי ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
הּמׁשּכֹון מֹוכר ואיּל יֹום ּומּׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַאצלֹו
אחר הּלוה מת לבניו. מחזיר אינֹו - הּלוה מת ּדין. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּבבית
ואינֹו ּבניו, מעל הּמלוה ׁשֹומטֹו - הּמׁשּכֹון לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהׁשיב

ֲִַמחזיר.
.Êולּטל לביתֹו ּולהּכנס ּבזרֹוע למׁשּכנֹו מּתר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהערב

לֹו ׁשּיׁש מי וכן זר. ערב ּכי ּבגדֹו לקח ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשּכֹון;
וכליו ּבהמּתֹו ּׂשכר ּבין מלאכּתֹו ּׂשכר ּבין חברֹו, אצל ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּׂשכר
ּדין, ּבית ּפי על ׁשּלא למׁשּכנֹו מּתר זה הרי - ּביתֹו ּׂשכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבין
הּׂשכר עליו זקף ואם ּבּׂשכרֹו. הּמׁשּכֹון ונֹוטל לביתֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָונכנס
מאּומה מּׁשאת ברע תּׁשה ּכי ׁשּנאמר: אסּור; - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבמלוה

ְוגֹו'.
.Áעל יתר ּׂשכרֹו היה אם עני, ׁשל מׁשּכֹונֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מּתר זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא [הּגדֹול] ּומּסר קרּדם ּכגֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּפחתֹו,
ּכמׁשיב ׁשּזה מּפני ּבחֹובֹו; ּתמיד ּׂשכרֹו ּומנּכה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהּׂשּכירֹו,

ּבעלים. רׁשּות צרי ואין ְְְֲִִֵֵָָָאבדה,

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום
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הּוא‡. אחד ּומרּבית לֹו2נׁש תּתן לא ּכסּפ את ׁשּנאמר: . ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
נׁש אֹומר: הּוא ּולהּלן ;אכל תּתן לא ּובמרּבית ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבנׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למשכן.1) שבא דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש, אוכל בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר
שמותר1) ודין המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה ומצא לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

להפסד. ורחוק לשכר קרוב יתומים של נכסים יותר2)להלוות לשלם מנת על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
כסף הן בריבית, המלווה שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת, תעשה לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה



deleפד deln zekld - '` xc` 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשמֹו נקרא ולּמה .יּׁש אׁשר ּדבר ּכל נׁש אכל נׁש 3ּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
את ואֹוכל חברֹו את ׁשּמצער ,נֹוׁש ׁשהּוא מּפני ?ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַנׁש

ולּמה4ּבּׂשרֹו הּכתּוב5. לאוין6חּלקן ּבׁשני עליו לעבר ?7. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ
ּברּבית·. ללוֹות אסּור ּכ להלוֹות, ׁשאסּור 8ּכדר; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

למדּו הּׁשמּועה מּפי .לאחי תּׁשי לא ׁשּזֹו9ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לאחי ּתּנׁש לא ּכלֹומר: לּלוה. אסּור10אזהרה וכן . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

אֹו11להתעּסק ערב ׁשהיה מי וכל ּברּבית. ּומלוה לוה ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּביניהן עד אֹו ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹסֹופר

תּׂשימּון אף12לא אזהרה זֹו .נׁש ולערב13עליו לעדים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּׁשה14ולּסֹופר על עֹובר - ּברּבית ׁשהּמלוה למדּת, הא .15 ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכנׁשה לֹו תהיה לא ּבנׁש;16לאוין: לֹו תּתן לא ּכסּפ את ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
לא ותרּבית; נׁש מאּתֹו ּתּקח אל ;אכל תּתן לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּובמרּבית

מכׁשל תּתן לא עּור ולפני ;נׁש עליו והּלוה17תּׂשימּון . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ּבׁשנים תּתן18עֹובר לא עּור ולפני ;לאחי תּׁשי לא : ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ

מּׁשּום אּלא עֹוברין אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדים ערב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמכׁשל.
תּׂשימּון סרסּור19לא ׁשהיה מי וכל .נׁש ׁשניהם,20עליו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לא עּור לפני מּׁשּום עֹובר - הֹורהּו אֹו מהן, אחד ׁשּסּיע ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹאֹו
מכׁשל. ְִִֵֹתּתן

הּלאוין‚. אּלּו ּכל על עֹוברין והּלוה ׁשהּמלוה ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאף
להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני עליו, לֹוקין אין הּמלוה21- ׁשּכל . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

קצּוצה רּבית היתה אם הּתֹורה22ּברּבית, מן אסּורה ׁשהיא ,23 ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
ּבּדּינין יֹוצאה זֹו הרי הּמלוה24- מן אֹותּה ּומֹוציאין ,25 ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

מּיד מֹוציאין אין - הּמלוה מת ואם לּלוה. ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹּומחזירין
.26הּבנים ִַָ

ׁשהן27הּניח„. ּפי על אף רּבית, ׁשל מעֹות אביהם להם ֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
להם הּניח להחזיר. חּיבים אינן - רּבית ׁשל ׁשהן ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיֹודעין

המסּים ּדבר וכל רּבית ׁשל וטּלית להחזיר,28ּפרה חּיבים - ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻ
ּתׁשּובה ּכׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה אביהן. ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ּתׁשּובה עּׂשה לא אם אבל ׁשּמת; עד להחזיר הסּפיק ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹולא

לכבֹודֹו חֹוׁשׁשין אין מחזירין.29- אין המסּים דבר ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ׁשהחזירּו‰. ּברּבית ּומלוי מהן30הּגזלנין מקּבלין אין -31, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

להן לפּתח לתׁשּובהּכדי רּוח32ּדר אין - מהן המקּבל וכל . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו דברי ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה נשך בו יש דבר, כל הן אוכל הן
הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא להלן וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך ואת שנאמר אזהרות, בכמה תורה

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא מצוות התוספת.3)כלומר, דומה?4)של הריבית "למה אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות
עליו". שתתבטבט עד בו מרגיש אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט עד ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי

היא.5) אחת לאֿתעשה מצוות והמרבית שהנשך כן אם תיתן6)כלומר, לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את - אזהרות בשתי
בנשך. לו תיתן לא ואכלך כספך ואת כאחד: כתבן ולא אבל7)וכו', האיסור, לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות

הדברים אלא לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווים המצוות) (בחשבון למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין
רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות בספר (רבינו בהם" והמצווה מהם שיעבור8)המוזהר לאונאה דומה זה "ואין
רלו). לאווין המצוות בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה) (כלומר האונאה עה:9)עושה מציעא כלומר,10)בבא

ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו, תינשך ביניהם.11)לא לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
וכת12) שינה וכאן כנושה" לו תהיה "לא תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה (עייןכל תשימון" "לא רבים: בלשון ב

תקכז). עמוד כד, משפטים הגדול ובמדרש ו, לא, פרשה רבה שמות והלווה.13)מדרש המלווה על ובבבא14)נוסף (שם,
כחכמים). - עה: גם16)שם.15)מציעא זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו נושה, של דרכו היא בריבית שהלוואה

הנושים מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו העני הנוגש
משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את עובר18)שמכשיל "לווה רלז לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת שם

לא "ולאחיך על גם בשלושה, עובר שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול". תיתן לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום
מלווה19)תשיך". היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע גורם מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור לפני על אבל

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות (ראה בלעדיהם בשימת20)גם מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה מתווך
משנה). לחם (עיין נשך)21)הריבית מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח הפסוק (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם

אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו, השב - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי ליה "אהדר -
זה מתוך ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים, ובנוגע - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו. לוקים
(מצוה החינוך אומר הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין ד הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא
במלקות, אינו המלווה שאפילו עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים שהם פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג):

במלקות". יתחייבו בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתי דהני בדין ואינו להישבון ניתן התוספת22)שהרי שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון הלוואה, התוספת23)בשעת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו (ראה בדיינים יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה, דין,24)בשעת בית עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית סא:).25)כלומר, (שם כורחו השבה26)בעל חיוב עליהם הטילה לא שהתורה

רחמנא". מזהר לא לבריה - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא (=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא ברייתא27)(בבא
סב. מציעא נזכר28)בבא ושמו ריבית בתור אביהם שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו עליו, בעליו ששם דבר
לקלון. זה ידי כשמת29)על רשע? אב בכבוד חייב הבן שאין אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן שאין מפני

יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה ממרים מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו, אבל תשובה, עשה ולא
שם). משנה ולחם משנה כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא להחזיר.30)תשובה רצונם ומביעים מעצמם שבאו

צד:).31) קמא (בבא להם מוחלים (שהובא32)אלא מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה לחזור עליהם להקל
אפילו תשובה עושה אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא

dele deln zekld - '` xc` 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הימּנּו נֹוחה ּדבר33חכמים והרּבית קּימת גזלה היתה אם . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבעצמֹו34המסּים הּוא מהן35והרי מקּבלין -36. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֻ

.Âרּבית ּבֹו ׁשּכתּוב -37ׁשטר ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
הרּבית את גֹובה ואינֹו הּקרן, את הּכל38ּגֹובה וגבה קדם .39 ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

קצּוצה הרּבית מּמּנּו מֹוציאין אבק40- אבל ׁשהּוא41; רּבית, ְֲֲִִִִִִִֶֶַָָָ
גֹובה אינֹו - מחזירין42מּדבריהם ואין לּמלוה, הּלוה מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

לּלוה הּמלוה מן .43אֹותֹו ְִֶֶַַַֹ
.Êעליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי - רּבית ׁשטר הּכֹותב 44ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

יּׂשראל אלהי ּבּׁשם ׁשּכפר ּומלוה45עדים הּלוה ּכל וכן . ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אלהי ּבּׁשם ּככֹופרים הן הרי - עצמן לבין ּבינן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּברּבית

מצרים ּביציאת וכפרּו לא46יּׂשראל, ּכסּפ את ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתכם הֹוצאתי אׁשר אלהיכם יי אני וגֹו', ּבנׁש לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹתּתן

מצרים .47מארץ ְִִֵֶֶָ

.Áלאדם ּברּבית49להלוֹות48אסּור ביתֹו ּובני אף50ּבניו . ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
מקּפיד ׁשאינֹו ּפי להן51על ׁשּנֹותן הּוא זה52ּומּתנה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זה ּבדבר ירּגילם ׁשּמא .53אסּור, ְְִֵֶֶַָָָָ
.Ëלֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים על54ּתלמידי יתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ּׁשּלוה ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה
הרּבית אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .55אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחברֹו את לֹו56הּמלוה ׁשהחזיר [אֹו יֹותר, הּלוה ּומצא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יֹותר הּמלוה ּומצא טֹועה57חֹובֹו ׁשהּדעת ּבכדי אם :[58- ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לאו ואם להחזיר; לֹו59חּיב ׁשּנתן הּוא מּתנה גזלה60- אֹו ,61 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבידֹו לֹו ּבחׁשּבֹון62היתה לֹו אחר63והבליע אֹו צּוה64, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאחד טֹועה? הּדעת ּבכּמה לֹו. אֹו66ּובׁשנים65להבליע ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

מנה67ּבחמּׁשה ׁשּמא ּבעּׂשרה; אֹו68אֹו חמּׁשה חמּׁשה ֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
החמיׁשּיֹות מנין יתר מצא אם וכן עּׂשרה. מנין69עּׂשרה אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
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שעה "באותה הברייתא: ומסיימת תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר כדי למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט
מהם". מקבלים אין שהחזירו בריבית ומלווי הגזלנין בפירוש33)אמרו: רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים נוחים מעשיו אין

י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית, סוף לקלון.ונ34)המשנה בה משנה35)זכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דבר36)למלך אפילו ומשמע קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו דייק רבינו

ההבדל: את ונימק בזה למלך משנה ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים" "דבר כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו
ז). קסא, דעה יורה הכסף נקודות (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא בין - הגזלן קנה לא "פלוני37)גזילה

עב.). מציעא בבא (רש"י פלוני" לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני משום38)לווה הקרן את שיפסיד המלוה, את קונסין ואין
הריבית). את ולא הקרן את לא גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר כרבי ולא כחכמים (שם אף39)הריבית

הריבית. ג.40)את הלכה למעלה כמבואר בדיינין, ולא41)שיוצאה עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית כעין
ממש. דין.42)עפר א.43)בית הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית אבק שאין וגבה, קדם על44)אם

יורד45)עצמו. - רשע לחבירו קורא אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא יוסי רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
ישראל". באלוקי כפר בריבית) לישראל (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים והם לחייו, עימו

ה'46) בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על ה' בהשגחת כלומר,
לכל להמציא ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על

הכשרה. בדרך פרנסתו תנאי47)אחד על מצרים, מארץ אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר פרשת כוהנים בתורת
מצרים". ביציאת כופר - ריבית במצוות הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות המודה שכל ריבית, מצוות את שתקבלו

עה.48) מציעא מבניו.49)בבא ללוות כלומר, בניו, אצל הלוואה הנאת50)לעשות כלומר, ריבית, טעם להטעימן כוונה מתוך
והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת טעמו שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית,

עליהם). עיין זהב, והטורי למלך והמשנה משנה הלחם לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת. בשיטה נוהג51)מובא
הבנים. עם ביחסיו בממונו ריבית.52)בוותרנות בתור בריבית.53)ולא לאחרים גם להלוות ויבואו ריבית בשעת54)בקבלת

הלכה ו פרק להלן (ראה קצוצה ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה בשעת כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין אלא חכם לתלמיד התירו ולא אבל55)ג). ריבית, בתור נותנם ואינו

כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית בתור שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו חכם, תלמיד שאינו למי
(סימן בתשובותיו מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו שלא בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן פי על "ואף

זולתם". לא הכשרים היחידים אלא זה על לסמוך "שאין דעתו סג:56)קפ"ב) ונציא)57)שם (רומא, הראשונים בדפוסים
טועה הדעת שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור שגרסו, נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר בקטע
בכסף (מצא בהו ואשכח לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא רבינו שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו

(יותר)". טופיאתא הלווה) לו עלו58)שהחזיר וישכלומר, - טועה) הדעת בכמה רבינו מבאר (בסמוך המעות במניין לטעות לה
בחשבון. טעה הלווה, או שהמלווה, טועה.59)להניח הדעת שאין בכדי - ט)60)שמצא (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

שאינו למי אפילו להחזיר חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה מקום מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
ב). קטן סעיף קס סימן דעה יורה דעת (חוות חכם קשה61)תלמיד אדם שהלווה כגון, במתנה, לתלות שאין ובמקום כלומר,

שם). (גמרא בחשבון שטעה להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו - חינם מתנת נותן שאינו ועתה62)לב רבים, ימים זה
בתשובה. ח.63)חוזר הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר הגזילה השבת מצוות ידי בזה שאין64)ויוצא במקום

בגמרא). (שם וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם ביניהם היה שלא כגון, בגזילה, מטבע65)לתלות
במניין. שטעה תולים יותר אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה המעות מונה כשהוא - מונה66)אחד כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים, היינו זוגית יש67)ספירה עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,
בטעות. לחם68)לתלות (עיין עשיריות או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא למנות זה לווה או מלווה של מנהגו

חמישיות.69)משנה). לפי ספירה של החישוב לפי
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הימּנּו נֹוחה ּדבר33חכמים והרּבית קּימת גזלה היתה אם . ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבעצמֹו34המסּים הּוא מהן35והרי מקּבלין -36. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֻ

.Âרּבית ּבֹו ׁשּכתּוב -37ׁשטר ּדבריהם ׁשל ּבין קצּוצה ּבין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
הרּבית את גֹובה ואינֹו הּקרן, את הּכל38ּגֹובה וגבה קדם .39 ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

קצּוצה הרּבית מּמּנּו מֹוציאין אבק40- אבל ׁשהּוא41; רּבית, ְֲֲִִִִִִִֶֶַָָָ
גֹובה אינֹו - מחזירין42מּדבריהם ואין לּמלוה, הּלוה מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

לּלוה הּמלוה מן .43אֹותֹו ְִֶֶַַַֹ
.Êעליו ּומעיד ּככֹותב זה הרי - רּבית ׁשטר הּכֹותב 44ּכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

יּׂשראל אלהי ּבּׁשם ׁשּכפר ּומלוה45עדים הּלוה ּכל וכן . ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אלהי ּבּׁשם ּככֹופרים הן הרי - עצמן לבין ּבינן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹּברּבית

מצרים ּביציאת וכפרּו לא46יּׂשראל, ּכסּפ את ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אתכם הֹוצאתי אׁשר אלהיכם יי אני וגֹו', ּבנׁש לֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹתּתן

מצרים .47מארץ ְִִֵֶֶָ

.Áלאדם ּברּבית49להלוֹות48אסּור ביתֹו ּובני אף50ּבניו . ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
מקּפיד ׁשאינֹו ּפי להן51על ׁשּנֹותן הּוא זה52ּומּתנה הרי - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זה ּבדבר ירּגילם ׁשּמא .53אסּור, ְְִֵֶֶַָָָָ
.Ëלֹו ונתן זה, את זה ׁשהלוּו חכמים על54ּתלמידי יתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו נתן ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר מּתר; זה הרי - מּמּנּו ּׁשּלוה ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה
הרּבית אּסּור חמר יֹודעין הן ׁשהרי מּתנה, .55אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.Èחברֹו את לֹו56הּמלוה ׁשהחזיר [אֹו יֹותר, הּלוה ּומצא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יֹותר הּמלוה ּומצא טֹועה57חֹובֹו ׁשהּדעת ּבכדי אם :[58- ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
לאו ואם להחזיר; לֹו59חּיב ׁשּנתן הּוא מּתנה גזלה60- אֹו ,61 ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבידֹו לֹו ּבחׁשּבֹון62היתה לֹו אחר63והבליע אֹו צּוה64, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאחד טֹועה? הּדעת ּבכּמה לֹו. אֹו66ּובׁשנים65להבליע ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

מנה67ּבחמּׁשה ׁשּמא ּבעּׂשרה; אֹו68אֹו חמּׁשה חמּׁשה ֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָָָ
החמיׁשּיֹות מנין יתר מצא אם וכן עּׂשרה. מנין69עּׂשרה אֹו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
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שעה "באותה הברייתא: ומסיימת תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר כדי למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט
מהם". מקבלים אין שהחזירו בריבית ומלווי הגזלנין בפירוש33)אמרו: רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים נוחים מעשיו אין

י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית, סוף לקלון.ונ34)המשנה בה משנה35)זכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דבר36)למלך אפילו ומשמע קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו דייק רבינו

ההבדל: את ונימק בזה למלך משנה ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים" "דבר כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו
ז). קסא, דעה יורה הכסף נקודות (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא בין - הגזלן קנה לא "פלוני37)גזילה

עב.). מציעא בבא (רש"י פלוני" לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני משום38)לווה הקרן את שיפסיד המלוה, את קונסין ואין
הריבית). את ולא הקרן את לא גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר כרבי ולא כחכמים (שם אף39)הריבית

הריבית. ג.40)את הלכה למעלה כמבואר בדיינין, ולא41)שיוצאה עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית כעין
ממש. דין.42)עפר א.43)בית הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית אבק שאין וגבה, קדם על44)אם

יורד45)עצמו. - רשע לחבירו קורא אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא יוסי רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
ישראל". באלוקי כפר בריבית) לישראל (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים והם לחייו, עימו

ה'46) בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על ה' בהשגחת כלומר,
לכל להמציא ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על

הכשרה. בדרך פרנסתו תנאי47)אחד על מצרים, מארץ אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר פרשת כוהנים בתורת
מצרים". ביציאת כופר - ריבית במצוות הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות המודה שכל ריבית, מצוות את שתקבלו

עה.48) מציעא מבניו.49)בבא ללוות כלומר, בניו, אצל הלוואה הנאת50)לעשות כלומר, ריבית, טעם להטעימן כוונה מתוך
והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת טעמו שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית,

עליהם). עיין זהב, והטורי למלך והמשנה משנה הלחם לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת. בשיטה נוהג51)מובא
הבנים. עם ביחסיו בממונו ריבית.52)בוותרנות בתור בריבית.53)ולא לאחרים גם להלוות ויבואו ריבית בשעת54)בקבלת

הלכה ו פרק להלן (ראה קצוצה ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה בשעת כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין אלא חכם לתלמיד התירו ולא אבל55)ג). ריבית, בתור נותנם ואינו

כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית בתור שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו חכם, תלמיד שאינו למי
(סימן בתשובותיו מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו שלא בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן פי על "ואף

זולתם". לא הכשרים היחידים אלא זה על לסמוך "שאין דעתו סג:56)קפ"ב) ונציא)57)שם (רומא, הראשונים בדפוסים
טועה הדעת שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור שגרסו, נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר בקטע
בכסף (מצא בהו ואשכח לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא רבינו שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו

(יותר)". טופיאתא הלווה) לו עלו58)שהחזיר וישכלומר, - טועה) הדעת בכמה רבינו מבאר (בסמוך המעות במניין לטעות לה
בחשבון. טעה הלווה, או שהמלווה, טועה.59)להניח הדעת שאין בכדי - ט)60)שמצא (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

שאינו למי אפילו להחזיר חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה מקום מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
ב). קטן סעיף קס סימן דעה יורה דעת (חוות חכם קשה61)תלמיד אדם שהלווה כגון, במתנה, לתלות שאין ובמקום כלומר,

שם). (גמרא בחשבון שטעה להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו - חינם מתנת נותן שאינו ועתה62)לב רבים, ימים זה
בתשובה. ח.63)חוזר הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר הגזילה השבת מצוות ידי בזה שאין64)ויוצא במקום

בגמרא). (שם וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם ביניהם היה שלא כגון, בגזילה, מטבע65)לתלות
במניין. שטעה תולים יותר אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה המעות מונה כשהוא - מונה66)אחד כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים, היינו זוגית יש67)ספירה עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,
בטעות. לחם68)לתלות (עיין עשיריות או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא למנות זה לווה או מלווה של מנהגו

חמישיות.69)משנה). לפי ספירה של החישוב לפי
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אחד אחד האחדים70העּׂשירּיֹות ׁשּמא לֹו; להחזיר חּיב -71 ְֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
עּמהם נתערבּו העּׂשירּיֹות אֹו החמיׁשּיֹות ּבהן מֹונה .72ׁשהיה ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

.‡Èהּמטּבע73הּמלוה על חברֹו לאׁשּתֹו74את הּכֹותב וכן , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
מׁשקלֹו ּופרׁש ידּוע, מטּבע והֹוסיפּו75ּבכתּבתּה על76, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

הּתֹוספת מחמת הּפרֹות הּוזלּו אם לֹו77מׁשקלֹו: מנּכה - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לא ואם ׁשהּוא; ּכל עליו הֹוסיפּו ואפּלּו הּתֹוספת, ְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשעּור
לֹו נֹותן אּלא לֹו, מנּכה אינֹו - הּתֹוספת מחמת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּוזלּו

ׁשעה ּבאֹותּה הּיֹוצא אמּורים78מּמטּבע ּדברים ּבּמה .79? ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ארּבעה מׁשקלֹו ׁשהיה ּכגֹון חמיׁשיתֹו, עד עליו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשהֹוסיפּו

חמיׁשיתֹו על יֹותר לֹו הֹוסיפּו אם אבל חמּׁשה; -80ועּׂשּוהּו ְֲֲֲִִִִִֵַָָָ
הּתֹוספת ּכל לֹו והּוא81מנּכה הּפרֹות. הּוזלּו ׁשּלא ּפי על אף , ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מּמּנּו ּופחתּו הּמטּבע על למלוה .82הּדין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַ
.·Èונפסל הּמטּבע, על חברֹו את יכֹול83הּמלוה אם : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

נֹותן - מדינה לאֹותּה דר לֹו ויׁש אחרת, ּבמדינה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלהֹוציאֹו
ּפלֹוני; ּבמקֹום והֹוציאֹו ל לֹו: ואֹומר ׁשהלוהּו, מּמטּבע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ּבאֹותּה הּיֹוצא מּמטּבע לֹו נֹותן - לׁשם דר לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואם

ּבכתּבה84ׁשעה וכן .85. ְְִֵָָָֻ
.‚Èהּגאֹונים מקצת ּברּבית86הֹורּו לּמלוה ׁשּמחל ׁשהּלוה : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹו ׁשּמחל מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף לּקח, ׁשעתיד אֹו מּמּנּו ִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלקח
ּכלּום מֹועיל אינֹו - מּתנה מחילה87נתן ׁשּבעֹולם רּבית ׁשּכל ;88 ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אין ּולפיכ זֹו, מחילה ואסרה מחלה לא הּתֹורה אבל ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָֹהיא,
לי, יראה ּדבריהם. ׁשל ּברּבית אפּלּו ּברּבית, מֹועלת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהּמחילה
להחזיר לּמלוה ׁשאֹומרים מאחר אּלא נכֹונה. זֹו הֹוראה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין

הּמלוה וידע לֹו89לֹו, ויׁש עּׂשה אּסּור מּמּנּו90ׁשּדבר אם91לּטל , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמרּו ּובפרּוׁש הּגזל. ׁשּמֹוחל ּכדר מֹוחל, - למחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹרצה

מקּבלין92חכמים אין - ׁשהחזירּו ּברּבית ּומלוי ׁשהּגזלנין , ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מֹועלת ׁשהּמחילה מּכלל .93מהן. ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

.„Èאֹותם לּתן מּתר - יתֹומים לֹולא94נכסי ׁשּיׁש נאמן, דם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
טֹובים אֹומרים95נכסים ּכיצד? להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב , ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

חלקן להם ּתן - רוח ׁשם יׁש אם ּבהן; ונֹותן נֹוּׂשא ּתהיה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלֹו:
ׁשּזה .לבּד אּתה ּתפסיד - הפסד ׁשם יׁש ואם הרוח; 96מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּוא רּבית אּלא97אבק אסּורה אינּה רּבית אבק וכל , ְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָ
גזרּו לא יתֹומים ּובנכסי .98מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֵֶָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אֹותן‡. ּומלוין מהן לוין - ּתֹוׁשב וגר ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעֹובד
ולׁשאר אסּור, לאחי - לאחי תּׁשי לא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּברּבית;
ׁשּנאמר: ּכֹוכבים; לעֹובד להּׁשי עּׂשה ּומצות מּתר. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהעֹולם
ּדין וזהּו עּׂשה. מצות ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי .תּׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלּנכרי

ָּתֹורה.
ּכֹוכבים·. העֹובד את מלוה יּׂשראל ׁשּיהיה חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסרּו

מּמעּׂשיו ילמד ׁשּמא ּגזרּו חּייו. ּבכדי אּלא קצּוצה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברּבית
ּכֹוכבים העֹובד מן ללוֹות מּתר לפיכ עּמֹו. יׁשיבתֹו ְְְְִִִִִִֵָָָָָֹֻּברב
ותלמיד אצלֹו. רגיל ואינֹו מּלפניו ּבֹורח הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּברּבית,
לעֹובד להלוֹות מּתר - מּמעּׂשיו ללמד ּבֹו רגיל ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻחכם,
העֹובד עם רּבית אבק וכל להרויח. אפּלּו ּברּבית ְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָּכֹוכבים

לּכל. מּתרת - ִֶֶַָֹֻּכֹוכבים
ּובּקׁש‚. ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָיּׂשראל

ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
רּבית זֹו הרי - ּכֹוכבים לעֹובד מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעלה
ׁשּיּטל עד ּכֹוכבים. העֹובד אצל העמידֹו אפּלּו ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹקצּוצה.
האחר. יּׂשראל ּביד ויּתנם ויחזר מעֹותיו, ּכֹוכבים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹהעֹובד

ּובּקׁש„. ּברּבית, מּיּׂשראל מעֹות ׁשּלוה ּכֹוכבים ְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָעֹובד
ואני לי, ּתנם לֹו: ואמר אחר יּׂשראל מצאֹו לֹו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהחזירם
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עשר.70) אחד או שישה שמצא עשירייה71)כגון, או חמישייה לכל אחד מטבע בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
או החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את סופרים המניין גמר הרי"ף.72)העשיריות.ואחר וכפירוש בבא73)שם

צז: וכדומה.74)קמא זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו פה בעל או בשטר - בפירוש ערכי75)התנה התאימו בתקופתם
כפול. ערכו - הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם: יחידות למספר המלכות.76)המטבעות שער77)מטעם

ריבית. זה והרי התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא עלה המלווה78)המטבע שהרי הפירעון, בשעת
ההלוואה. בשעת לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע לקנות יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח אינו

שם. ותוספות רש"י מנכה.79)ראה לגוש80)שאינו יתיכו ואם שבו, המתכת לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה
ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך ואין מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו, עד אבל יותר. יקבל כסף של

שם). מקובצת שיטה (עיין מתנה מחמישיתו.81)בתור שלמטה התוספת של ההפרש את מחמת82)אפילו הפירות הוקרו אם
חמישיתו עד שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא ממטבע לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף הפחת

שם). (רי"ף הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם המלכות.83)אבל מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה ביארו85)שם
י. הלכה אישות מהלכות ט"ז ב.86)בפרק סימן שם ראש ועיין סא. מציעא בבא פי הלאו87)על לתיקון או נתינתו להתיר

גבהו. כבר נותנו.88)אם מדעתו ה89)הלווה והיינו - הלווה הנוסחה: אחרים להוציא91)ללווה.90)ך.בספרים הוא יכול
דין. בבית ה).92)מהמלווה הלכה ד פרק למעלה (השווה צב: קמא אלא93)בבא הגאונים על חולק שאינו מורה רבינו לשון

רצונו והבעת המחילה שאין מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון, מועלת שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית
י). הלכה למעלה והשווה משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית, נתינת להתיר מועלת במתנה בתור94)שנותנו

ע.). מציעא (בבא הנראה95)עיסקא וכפי - א) הלכה נחלות מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו קרקעות, היינו,
הנוספים התנאים יתבארו - נחלות בהלכות - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה", "דמשפר שם בגמרא רבינו נוסחת
נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו פרטם ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע אפוטרופוס: למינוי

משנה). (לחם יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר ששם אלו.96)- תנאים לפי העסק נתינת כמבואר97)היינו,
הפסד. שם שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר קצוצה, ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק לתקנת98)להלן

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם מעותיהם יכלו "שלא ודין1)היתומים בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

dele deln zekld - '` xc` 'i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם מּתר. זה הרי - ליּׂשראל מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמעלה
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּנתן ּפי על אף יּׂשראל, אצל ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעמידֹו
רּבית זֹו הרי - נתן יּׂשראל ּומּדעת הֹואיל ּבידֹו, ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמעֹות

ְָקצּוצה.
ּכדי‰. ּכֹוכבים, עֹובד ּביד מעֹותיו לתלֹות ליּׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאסּור

יּׂשראל את ׁשהלוה ּכֹוכבים ועֹובד ליּׂשראל. ּברּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהלוֹותן
ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליּׂשראל אסּור - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית
את ּתֹובע הערב נמצא ּתחּלה, הערב ׁשּתֹובע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדיניהם
אם ,לפיכ ּכֹוכבים. לעֹובד ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
- ּתחּלה הערב את יתּבע ׁשּלא ּכֹוכבים העֹובד עליו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקּבל

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָיּׂשראל

ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ׁשּלא עד אם ונתּגּיר: ּבמלוה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעליו
ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכב ים.עֹובד ִֵָ
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות

והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח
רּבית. אבק זה הרי - ּכן ועּׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיא

.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו
אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה
נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:

אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא
.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

לא - ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה לגוי ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן שלווה ישראל
עם השכר יצרף שלא חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין ואין להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
האסורים דברים ודין שמותר, אמירה שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים ודין מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן,

דינרים. משכיר ודין ריבית, הערמת לדור1)משום והתנה מלווה ודין בשלוש, סאתיים או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר
בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא חבירו מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא מוכר ודין בחצירו,
מעות לי כשיהיו ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע זמן עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין חינם,

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם
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ואם מּתר. זה הרי - ליּׂשראל מעלה ׁשאּתה ּכדר ל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻמעלה
ּכֹוכבים העֹובד ׁשּנתן ּפי על אף יּׂשראל, אצל ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעמידֹו
רּבית זֹו הרי - נתן יּׂשראל ּומּדעת הֹואיל ּבידֹו, ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהּמעֹות

ְָקצּוצה.
ּכדי‰. ּכֹוכבים, עֹובד ּביד מעֹותיו לתלֹות ליּׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאסּור

יּׂשראל את ׁשהלוה ּכֹוכבים ועֹובד ליּׂשראל. ּברּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהלוֹותן
ׁשּכיון ערב; לֹו להיֹות אחר ליּׂשראל אסּור - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּברּבית
את ּתֹובע הערב נמצא ּתחּלה, הערב ׁשּתֹובע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדיניהם
אם ,לפיכ ּכֹוכבים. לעֹובד ּבּה חּיב ׁשהערב ּברּבית ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָיּׂשראל
- ּתחּלה הערב את יתּבע ׁשּלא ּכֹוכבים העֹובד עליו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקּבל

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Âּוזקפן ּברּבית, ּכֹוכבים העֹובד מן מעֹות ׁשּלוה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָיּׂשראל

ּבמלוה עליו זקפן נתּגּיר ׁשּלא עד אם ונתּגּיר: ּבמלוה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעליו
ּבמלוה עליו זקפן מּׁשּנתּגּיר ואם והרּבית; הּקרן את ּגֹובה -ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלוה ּכֹוכבים עֹובד אבל הרּבית. ולא הּקרן את ּגֹובה -ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפי על אף ּבמלוה, הרּבית את עליו וזקף ּברּבית, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּיּׂשראל
הרּבית; ואת הּקרן את ּגֹובה - ׁשּנתּגּיר אחר עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזקפן
הּיּׂשראל וגֹובה זה. נתּגּיר מעֹותיו ּבׁשביל יאמרּו: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
ּכׁשהיה ּבהן ׁשּנתחּיב הרּבית מעֹות ּכל ׁשּנתּגּיר אחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו

ּכֹוכב ים.עֹובד ִֵָ
.Êעֹובד להלואת ּבחּנם יּׂשראל הלואת להקּדים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמצוה

ּברּבית. ְִִִָּכֹוכבים
.Á,להפסד ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב מעֹותיו ׁשּיּתן לאדם ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָאסּור

- נתן ואם רׁשע. נקרא - ּכן והעֹוּׂשה הּוא. רּבית אבק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
קרֹוב מעֹותיו והּנֹותן העסק. ּכדין ּובהפסד ּבּׂשכר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחֹולקין

חסיד. נקרא זה הרי - לּׂשכר ורחֹוק ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָלהפסד
.Ëלּקח מעֹות יּתן ולא ּׂשכר, למחצית חנוני מֹוׁשיבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאין

ּתחת להֹוׁשיב ּביצים ולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבהן
ּוסיחין עגלים ׁשמין ואין ּׂשכר, למחצית ׁשּלֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּתרנגֹולין
עמלֹו ּׂשכר לֹו נתן ּכן אם אּלא ּׂשכר, למחצית ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפּטמן
ּכמֹו הפסדֹו, על יֹותר הּמתעּסק רוח יהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַּומזֹונֹו.

הּׁשּתפּות. ּבענין ְְְִֵֶַַַָֻׁשּבארנּו
.Èעסק לֹו הּנֹותן אֹו ּבקרקע, אֹו ּבמעֹות חברֹו עם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָהּמׁשּתּתף

ּׂשכר, ׁשם יהיה לא ׁשּמא הּקרן; עם הּׂשכר יצרף לא -ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
עסק ּבתֹורת מעֹות לֹו יּתן לא וכן רּבית. לידי ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹונמצאּו
הּׁשטר ונמצא ימּות, ׁשּמא מלוה; אֹותן ויכּתב ׁשּתפּות ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאֹו

הרּבית. את ּבֹו וגֹובה הּיֹורׁש, ְְִִֵֶֶַַָּביד
.‡Èעיניו נתן ּכיצד? אֹותֹו. לאחר אֹו הרּבית להקּדים ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאסּור

זֹו - ׁשּילוהּו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו מׁשּלח והיה מּמּנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָללוֹות

והיה מעֹותיו, לֹו והחזיר מּמּנּו לוה מקּדמת. רּבית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָֻהיא
זֹו - אצלֹו ּבטלין ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל סבלֹונֹות לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּלח
רּבית. אבק זה הרי - ּכן ועּׂשה עבר ואם מאחרת. רּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיא

.·Èלֹו להקּדים מּקדם רגיל היה ולא מחברֹו, ׁשּלוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ׁשּיקּלסֹו לֹומר צרי ואין ׁשלֹום, לֹו להקּדים אסּור - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשלֹום
אפּלּו - ּדבר ּכל נׁש ׁשּנאמר: לפתחֹו; יׁשּכים אֹו ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבדברים
אֹו מקרא הּמלוה את ללּמד לֹו אסּור וכן אסּורים. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדברים
מּקדם; ּבזה רגיל היה לא אם ּבידֹו, ׁשּמעֹותיו זמן ּכל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹגמרא

ּדבר. ּכל נׁש ֱֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
.‚Èּפלֹוני איׁש ּבא אם ּדע לֹו: יאמר לא - חברֹו את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמלוה

ּכראּוי. ותׁשקהּו ותאכילֹו ׁשּתכּבדֹו ּכלֹומר, ּפלֹוני. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָמּמקֹום
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Èאדם לֹוקח ּכיצד? ּומּתרין. רּבית, ּכמֹו ׁשהן ּדברים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
לּתן לאדם ּומּתר חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבפחֹות חברֹו ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָָָֻׁשטרֹותיו
אסרה ׁשּלא דינרין; מאה לפלֹוני ׁשּילוה ּכדי דינר, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלחברֹו
אדם אֹומר וכן לּמלוה. הּלוה מן הּבאה רּבית אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה
נתן ׁשּלא ׁשּילוני; לפלֹוני ואמר זה דינר ל הא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלחברֹו:

אמירה. ּׂשכר ְֲִֶַָָאּלא
.ÂËהערמת מּפני לעּׂשֹותן ואסּור מּתרין, ׁשהן ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁש

לי, אין מנה לֹו: אמר מנה; הלוני לֹו: אמר ּכיצד? ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרּבית.
מּמּנּו ּולקחן וחזר ּבמנה, חּטים לֹו ונתן ּבמנה; לי יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחּטים
רּבית, הערמת מּפני אסרּוהּו אבל מּתר, זה הרי - ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבתׁשעים
- ּכזה ועּׂשה עבר ואם מנה. ולֹוקח ּתׁשעים לֹו נתן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהרי
אין רּבית אבק ׁשאפּלּו ּבּדין, מאה מּמּנּו מֹוציא הּוא ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהרי

לא - ּבידֹו ממׁשּכנת ּׂשדה ׁשהיתה מי וכן ויּׂשּכירּכאן. יחזר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
עֹומד זה ׁשהרי רּבית; הערמת מּפני הּׂשדה, לבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹותּה
מעֹותיו ּבׁשביל חדׁש ּבכל ּׂשכר לזה ונֹותן ּכׁשהיה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּבּׂשדהּו

ְִֶָׁשהלוהּו.
.ÊËאת למּׂשּכיר דֹומה זה ׁשאין הּדינרין. להּׂשּכיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאסּור

דינרין ּומביא אּלּו מֹוציא וזה ּבעצמֹו, חֹוזר ׁשהּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּכלי,
רּבית. אבק זה ונמצא ְְֲֲִִִִֵֶַָאחרים,

.ÊÈּכל על הּקצּוב הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
ידֹו על ונתן ּבֹו, יׁשּתעּבד נתן ׁשּלא זה ידי על ואיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאיׁש
מּתר. זה הרי - מּדינר יתר ּבֹו ׁשּמׁשּתעּבד ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻדינר,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

חּטים‡. סאתים אֹו דינרים, ּבחמּׁשה סלע חברֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
סאין ּבׁשלׁש סאין ׁשלׁש אֹו ּוסאה, ּבסלע סלע אֹו ְְְְְְִִֶֶַַָָָָּבׁשלׁש,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה לגוי ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן שלווה ישראל
עם השכר יצרף שלא חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין ואין להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
האסורים דברים ודין שמותר, אמירה שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים ודין מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן,

דינרים. משכיר ודין ריבית, הערמת לדור1)משום והתנה מלווה ודין בשלוש, סאתיים או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר
בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא חבירו מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא מוכר ודין בחצירו,
מעות לי כשיהיו ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע זמן עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין חינם,

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם
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הרי - ׁשהּו ּכל ּבתֹוספת הלואה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָודינר,
חברֹו, את הּמלוה וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
אֹו הלואתֹו, לֹו ׁשּיחזיר עד חּנם ּבחצרֹו ׁשּידּור עּמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהתנה
עד הּׂשכר מן לֹו ׁשּפֹוחת הּדבר, וקצב ּבפחֹות, מּמּנּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשכר
מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום ּבידֹו ׁשּמׁשּכן אֹו הלואתֹו, לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיחזיר
ּבחּנם ּבֹו ׁשּידּור מנת על חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ההלואה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת
ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּבּדּינין. ויֹוצאה ּתֹורה, ׁשל רּבית זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הּפרֹות ּכל הרי - הּגּוף קנה ולא הֹואיל ּבאסמכּתא, חצר ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
קנה [ׁשּלא] מי לכל הּדין והּוא אֹותן. ּומחזיר רּבית, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאכל
ׁשאם מּפני הּפרֹות; את מחזיר ׁשהּוא מּתחּלה, ּגמּור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָקנין
ׁשהּוא ּדבר וכל ּתֹורה. ׁשל רּבית זֹו הרי - הּפרֹות את ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאכל
מּדבריהם, אסּור הּוא הרי - מאּלּו חּוץ רּבית מּׁשּום ְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאסּור
רּבית. אבק הּנקרא והּוא ּתֹורה. ׁשל לרּבית יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגזרה

ּבּדּינין. מֹוציא ְִִֵַַָואינֹו
ּבֹו·. ׁשּיעּׂשה ּכדי עבּדֹו את ימׁש לא - חברֹו את ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹהּמלוה

ּבחצרֹו ידּור ולא ּובטל. יֹוׁשב ׁשהעבד ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמלאכה,
ּבעל ּדר ואין לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּנם,
לא ואם ּׂשכר. לֹו להעלֹות צרי - ּדר ואם להּׂשּכיר. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהחצר
ׁשּילוהּו עּמֹו התנה ׁשּלא לפי רּבית, אבק זה הרי - לֹו ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעלה
ּובא חֹובֹו, לֹו החזיר לא עדין אם ,לפיכ ּבחצרֹו. ְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָֹוידּור
ּכנגד הּׂשכר היה אם החֹוב, מן ּבּה ׁשּדר החצר ּׂשכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלנּכֹות
ׁשאם הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו אּלא הּכל, לֹו מנּכה אינֹו - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהחֹוב
ּבּדּינין, אֹותֹו ׁשהֹוציא ּכמֹו זה הרי - כלּום ּבלא אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹּתסּלק

ּבּדּינין. יֹוצאה אינּה רּבית ְֲִִִֵַַַַָָָואבק
חֹובֹו,‚. ּתבע זמן ּולאחר חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָהֹורּו

זה הרי - חֹוב ל ׁשאחזיר עד ּבחצרי ּדּור הּלוה: לֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואמר
תּתן לא ׁשּנאמר: הלואה; ּבׁשעת קצץ ׁשּלא לפי רּבית, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבק

.ּבנׁש ְֶֶלֹו
תחזיר„. לא אם לֹו: ואמר הּׂשדה, על חברֹו את ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה

קנה, לא זה הרי - ׁשּלי היא הרי ׁשנים, ׁשלׁש עד מּכאן ֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלי
מּפני ׁשאכל, הּפרֹות ּכל מנּכה לפיכ אסמכּתא. ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּפני
לא אם הּמֹוכר: לֹו אמר אם אבל ּתֹורה. ׁשל רּבית ֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
לֹו והביא מעכׁשו, אֹותּה קנה ׁשנים, ׁשלׁש עד ל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאחזיר
ּכל הרי - ׁשלׁש לאחר לֹו הביא ּפרֹות; לֹו אין - ׁשלׁש ְְֲִֵֵֵֵַַָָָּבתֹו

לּלֹוקח. ֵֵַַַהּפרֹות
לי‰. לכׁשּיהיּו לּלֹוקח: הּמֹוכר ואמר ּׂשדה, אֹו ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

- ׁשאכל הּפרֹות וכל קנה; לא - קרקעי לי ּתחזיר ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמעֹות
לֹו אמר אם אבל ּבּדּינין. אֹותם ּומֹוציאין קצּוצה, ְֲִִִִִִַַַָָָָָרּבית
זה קרקע ל אחזיר אני מעֹות ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָהּלֹוקח

מעֹותיו. לֹו ׁשּיחזיר עד ּפרֹות אֹוכל והּלֹוקח מּתר, -ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻ
.Âלֹו אמר אם הּדמים: מקצת לֹו ונתן הּׂשדה, את לֹו ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָמכר

מּׁשניהם אחד ּכל - מעֹותי ּכׁשעּור קנה לּלֹוקח: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּמֹוכר
לכׁשּתביא לּלֹוקח: הּמֹוכר אמר מעֹותיו. ּכׁשעּור ּפרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאֹוכל
הּפרֹות לאכל אסּורים ׁשניהם - מעכׁשו ּתקנה הּמעֹות ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאר
הּמעֹות, ׁשאר הּלֹוקח יביא ׁשּמא - אסּור הּמֹוכר ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָמּיד:

ּבׁשביל ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר ונמצא ׁשּלֹו, הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָונמצאת
ׁשּמא - אסּור הּלֹוקח וכן הּלֹוקח; אצל לֹו ׁשּנׁשארּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמעֹות
אצל לֹו ׁשּיׁש הּמעֹות מקצת ּבׁשביל ׁשאכל ונמצא יביא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ׁשּיּנתנּו עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין לפיכ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר.
ּתקנה הּמעֹות ׁשאר לכׁשּתביא הּמֹוכר: לֹו אמר מהן. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאחד
אכל ואם הּלֹוקח; ׁשּיביא עד ּפרֹות אֹוכל הּמֹוכר הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מעכׁשו, קנה הּמֹוכר: לֹו אמר מּמּנּו. מֹוציאין - ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלֹוקח
ּפרֹות; אֹוכל הּלֹוקח הרי - אצל חֹוב הן הרי הּמעֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּוׁשאר

ּׁשאכל. מה ּכל מּמּנּו מֹוציאין - הּמֹוכר אכל ְִִִִֵֶֶַַַַָָָואם
.Êעל ּׂשדהּו לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את ׁשהּמלוה רּבֹותי: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורּו

ׁשאינֹו ּפי על אף הּמׁשּכֹונא, ימי ּכל ּפרֹותיה ׁשּיאכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמנת
ּבּדינין. יֹוצאּה ואינּה רּבית, אבק זֹו הרי - ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמנּכה
אין ׁשהרי ּבית, לממׁשּכן ּדֹומה הּׂשדה את הממׁשּכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשאין
ויהיּו ׁשּירויח ואפׁשר ההלואה, ּבעת מצּויין ּפרֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׂשדה
היא ּולפיכ ועבֹודתּה, ּבזריעתּה ׁשּיפסיד ואפׁשר ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשם
ּבאסמכּתא; ׁשּמכר למי דֹומה הּמׁשּכֹונא אין וכן רּבית. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאבק
ּגמר והממׁשּכן והקנהּו, גמר לא ּבאסמכּתא ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּמֹוכר
ׁשהּמׁשּכֹונא הּגמרא, מן יראה וכזה לפרֹותיו. זה גּוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהקנהּו
ּכמֹו ּׂשדהּו, ּבממׁשּכן אּלא להעמידּה ל ואין רּבית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבק
מׁשּכֹונא הן: מׁשּכֹונֹות ׁשּׁשלׁש למד, נמצאת רּבֹותי. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹורּו
ּומׁשּכֹונא רּבית, אבק ׁשהיא ּומׁשּכֹונא קצּוצה, רּבית ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָׁשהיא
ּתדיר, מצּויין ׁשּפרֹותיו מקֹום לֹו מׁשּכן ּכיצד? מּתרת. ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהיא
רּבית זֹו הרי - ּפרֹותיהן ואכל חנּות, אֹו מרחץ אֹו חצר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָּכגֹון
ואכלן ּפרֹות ׁשם ּובאּו ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשדה לֹו מׁשּכן ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָקצּוצה.
ּבנּכּוי ּבּה וכּיֹוצא חצרֹו מׁשּכן אם וכן רּבית. אבק זֹו הרי -ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
מּתר. זה הרי - ּבנּכּוי ּׂשדהּו מׁשּכן רּבית. אבק זה הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ּכגֹון הּנּכּוי? הּוא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
ּכסף מעה ל מנּכה הריני הּמלוה: לֹו ואמר ּׂשדהּו, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחצרֹו
ׁשּלי, ּפרֹותיו ּכל ׁשּיהיּו ּכדי זֹו, קרקע ּבּׂשכר ׁשנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכל
מּתר. - ּבּה וכּיֹוצא ּובּׂשדה אסּור, - ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבחצר

.Áּכלל נּכּוי ּבּה ׁשאין מׁשּכֹונא ׁשּכל ּגאֹונים: מקצת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהֹורּו
להפריׁש הּדבר לעמק ירדּו ולא קצּוצה. רּבית היא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
הּגמרא. חכמי ּדברי להן נתקּׁשּו ּולפיכ לחצר, ּׂשדה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבין
ּבין ּבחצר ּבין אסּור - ּבנּכּוי אפּלּו מׁשּכֹונא, ׁשּכל הֹורּו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
ּכיצד? הּזאת: ּבּדר אּלא מּתרת מׁשּכֹונא להם ואין ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּׂשדה.
ּׂשדה, אֹו ּבית ּבהן לֹו ּומׁשּכן דינרין, מאה ׁשהלוהּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון
חּנם לבעליה זֹו קרקע ּתחזר ׁשנים עּׂשר ׁשאחר עּמֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהתנה
היה אפּלּו ׁשנים, עּׂשר ּכל ּפרֹותיה לאכל מּתר זה הרי -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻ
ּכמי אּלא זה ׁשאין ׁשנה, ּבכל ּדינרים אלף ׁשוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּׂשכרּה

התנ אם וכן ּבפחֹות. זמןׁשּׂשכר ׁשּכל עּמֹו: הּׂשדה ּבעל ה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
- מּמּנה ויסּלקֹו ׁשנה ּבכל עּׂשר לֹו יחּׁשב מעֹות, לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיביא
מחּׁשב ׁשּירצה, זמן ׁשּכל הּלוה: התנה אם וכן מּתר. זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהרי
זה הרי - ויסּתּלק הּדמים ׁשאר לֹו ויחזיר ּבֹו, ּׁשּדר מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו
מּתר, - ׁשּבּׂשכירּות ּתנאי וכל ּכּׂשכירּות, אּלא זה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻמּתר.

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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קצּוב‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את 2הּמלוה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ּכל4ויסּתּלק3אֹו אֹוכל הּמלוה והיה , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבלא5ּפרֹותיה אֹותֹו מסּלקין אין - חֹובֹו ּכׁשעּור אכל אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשהֹוציא6כלּום ּכמי זה הרי - מעֹות ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ

מעֹותיו על יתר אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּבּדּינין. 7מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין אין -8 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ואכל יתֹומים, ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמׁשּכֹונא.
חֹובֹו על יתר אכל כלּום; ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ְְְְִִֵַַַָָֹׁשעּור

הּיתר מּמּנּו מֹוציאין אין לׁשטר.9- מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מ מחּׁשבין ממׁשּכנתּכיצד זֹו ּׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? ּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וּׂשדה דינר, ּבמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלֹו
הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבמאה
אֹומרים - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת

ּוכאּלּו10לֹו ּכלּום. ל ואין ּבמאתים, הּפרֹות מן אכלּת הרי :ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אחת ּומׁשּכֹונא אחד ׁשטר ׁשטרֹות .11הּׁשני ְְְְֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנהגּו·. -12מקֹום מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל הּמלוה לסּלק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לפרׁש צרי ואין ׁשּפרׁש, ּכמֹו זה מקֹום13הרי וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנהגּו

סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש. ּכמֹו עד14זה לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים

והתנה‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
הּמלוה זה15עּמֹו הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

לסּלקֹו יכֹול עד16אינֹו מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, לֹו17סֹוף ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לקנֹות צרי זה הרי - ּכ.18מעֹותיו על מּידֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָ
עת19הּמׁשּכֹונא„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מלוה20ׁשּיביא ׁשל חֹוב ּבעל אין - מּמּנה21מעֹותיו 22גֹובה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּקרקע מן ׁשּגֹובה ּפי23ּכדר ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מׁשּמטּתּה24ׁשנים ּוׁשביעית נֹוטל25; אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
לארץ ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות קדם26אפּלּו אֹותן הגּביּה ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה - ְְְְֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּלקֹו
הימּנּו27זמּנֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ּפי28- ּבּה נֹוטל והּבכֹור ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

מׁשּמטּתּה הּׁשביעית ואין .29ׁשנים; ְְְְְִִִֵַַַַָ
זֹו‰. ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ּכמֹו30אף רּבית, ואבק היא אסּורה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ

לעֹובדי31ׁשּבארנּו אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
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השכר.1) על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים במקום משכנתא וסידור קרקע על משכונה דין יוכל2)מבאר לא שהמלווה
הקצוב. הזמן לפני החוב פירעון הקצוב.3)לדרוש הזמן בתוך לללווה.4)אפילו ויחזירו השדה מן כמו5)המלווה באיסור,

לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים מקום בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם בפרק שנתבאר
סז:) בגמרא (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש הקצוב ִהזמן

ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות שני בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אלא6)אבל סז. מציעא בבא
ב). הלכה שם (ראה הדיינים שיראו כפי החוב.7)מנכים כיצד.8)מעות בסמוך מבאר שיעור9)רבינו אכל "ובדיתמי שם

היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי אכל ליה; מסלקין - זוזי
לו11)למלווה.10) לשלם מחוייב הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר אבל יתומים. של הקרקע הייתה אם

המותר. את וגובה הדיינים עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים
שאלה13)שם.12) אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך תשאל ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

וכו'. בטעות זה מנהג שיהיה אפשר ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל התנה14)זו ולא לסלק, שלא שנהגו במקום
במנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים, משנה והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש משנה (לחם הפירעון זמן על עימו

המלוה). סילוק בעניין וידוע וכרש"י).15)מקובל (שם, מעות מתן מתנה16)בשעת כך בשכירות תנאי מתנה שאדם שכשם ִ
עצמו.17)במשכונא. המעוניין18)מדעת הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג כיוון ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,

קעב. סימן דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים אלה התנה המלווה ואם עצמו, לטובת זה אין - כך על להתנות
שם). מקומות ובכמה ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק סז:19)השווה ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה

המלווה.22) כדין23)מיורשי ודינו הפירות לשיעבוד אלא הקרקע בגף קניין לאביהם אין עת, בכל לסלקו יכול והלווה הואיל
ז). הלכה יא (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של ומטלטלים תורה24)מטלטלים. אמרה

המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו האחרים הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש הבכור שהבן ז.) כא, (דברים
הממושכן והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק (להלן להלן (כמבואר אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות שהם -

שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו למעלה25)בידו (כמבואר משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של לפי ה), הלכה ג בנידוןפרק אבל לסלקו, יכול הלווה שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון על המלווה אמרו א

המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה משמטת למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל הוא הרי - עת בכל מסלקו רצה ִשאם
כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית שאין שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון לדרוש יכול אינו
הפירעון זמן שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו יצא כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו פרע לא

משנה). (מגיד החוב פירעון עד למלווה קנוי שהמשכון משום המלווה.26)משמטת, בהם זכה ולא נפלו לווה של בשדה כי
קכה.27) בתרא בבא בחידושיו מיגאש הר"י רבו סוף28)כדעת עד למלוה קנויה שהיא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,

שם.29)המשכונא. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט פרק אוכל.30)עיין שהמלווה הפירות בעד ניכוי בלי
ז.31) הלכה הקודם בפרק
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קצּוב‡. זמן עד הּׂשדה את לֹו ּומׁשּכן חברֹו, את 2הּמלוה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מעֹות לֹו ׁשּיביא עד ּכל4ויסּתּלק3אֹו אֹוכל הּמלוה והיה , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבלא5ּפרֹותיה אֹותֹו מסּלקין אין - חֹובֹו ּכׁשעּור אכל אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשהֹוציא6כלּום ּכמי זה הרי - מעֹות ּבלא אֹותֹו ּתסּלק ׁשאם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ

מעֹותיו על יתר אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין ּבּדּינין. 7מּמּנּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
לׁשטר מּׁשטר מחּׁשבין אין וכן מּמּנּו. מֹוציאין אין -8 ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ואכל יתֹומים, ׁשל ּבידֹו הממׁשּכנת הּקרקע היתה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבמׁשּכֹונא.
חֹובֹו על יתר אכל כלּום; ּבלא אֹותֹו מסּלקין - חֹובֹו ְְְְִִֵַַַָָֹׁשעּור

הּיתר מּמּנּו מֹוציאין אין לׁשטר.9- מּׁשטר לֹו ּומחּׁשבין . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
מ מחּׁשבין ממׁשּכנתּכיצד זֹו ּׂשדה ׁשהיתה הרי לׁשטר? ּׁשטר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

אחר ּבׁשטר לֹו ממׁשּכנת אחרת וּׂשדה דינר, ּבמאה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלֹו
הּׂשדה מּפרֹות ואכל אחד, לאדם הּׂשדֹות ּוׁשּתי דינר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבמאה
אֹומרים - וחמּׁשים ּבמאה הּׁשנּיה ּומּפרֹות ּבחמּׁשים, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָהאחת

ּוכאּלּו10לֹו ּכלּום. ל ואין ּבמאתים, הּפרֹות מן אכלּת הרי :ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
אחת ּומׁשּכֹונא אחד ׁשטר ׁשטרֹות .11הּׁשני ְְְְֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנהגּו·. -12מקֹום מעֹות לֹו ׁשּיביא זמן ּכל הּמלוה לסּלק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לפרׁש צרי ואין ׁשּפרׁש, ּכמֹו זה מקֹום13הרי וכן זה. ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד הּמלוה יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנהגּו

סתם הממׁשּכן וכל ׁשּפרׁש. ּכמֹו עד14זה לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים

והתנה‚. הּלוה, ׁשּירצה זמן ּכל הּמלוה לסּלק ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמקֹום
הּמלוה זה15עּמֹו הרי - הּמׁשּכֹונא זמן סֹוף עד יסּתּלק ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

לסּלקֹו יכֹול עד16אינֹו מסּתּלק הּמלוה ׁשאין הּמנהג היה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עליו הּמלוה וקּבל זמּנֹו, לֹו17סֹוף ׁשּיביא עת ּבכל ׁשּיסּתּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לקנֹות צרי זה הרי - ּכ.18מעֹותיו על מּידֹו ְְֲִִִֵֶַָָָָ
עת19הּמׁשּכֹונא„. ּבכל הּמלוה לסּלק ׁשּמנהגם ּבמקֹום , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מלוה20ׁשּיביא ׁשל חֹוב ּבעל אין - מּמּנה21מעֹותיו 22גֹובה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּקרקע מן ׁשּגֹובה ּפי23ּכדר ּבּה נֹוטל הּבכֹור ואין ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מׁשּמטּתּה24ׁשנים ּוׁשביעית נֹוטל25; אינֹו - אֹותֹו ּוכׁשּמסּלק . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
לארץ ונפלּו ׁשּבׁשלּו ּפרֹות קדם26אפּלּו אֹותן הגּביּה ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

סֹוף עד לסּלקֹו יכֹול ׁשאינֹו ּומקֹום אֹותן. קנה - ְְְְֵֶֶַַַָָָָָׁשּיסּלקֹו
הימּנּו27זמּנֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ּפי28- ּבּה נֹוטל והּבכֹור ; ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

מׁשּמטּתּה הּׁשביעית ואין .29ׁשנים; ְְְְְִִִֵַַַַָ
זֹו‰. ׁשּמׁשּכֹונא ּפי על ּכמֹו30אף רּבית, ואבק היא אסּורה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָ

לעֹובדי31ׁשּבארנּו אֹו ּבטעּות, זה מנהג ׁשּיהיה אפׁשר , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השכר.1) על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים במקום משכנתא וסידור קרקע על משכונה דין יוכל2)מבאר לא שהמלווה
הקצוב. הזמן לפני החוב פירעון הקצוב.3)לדרוש הזמן בתוך לללווה.4)אפילו ויחזירו השדה מן כמו5)המלווה באיסור,

לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים מקום בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם בפרק שנתבאר
סז:) בגמרא (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש הקצוב ִהזמן

ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות שני בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אלא6)אבל סז. מציעא בבא
ב). הלכה שם (ראה הדיינים שיראו כפי החוב.7)מנכים כיצד.8)מעות בסמוך מבאר שיעור9)רבינו אכל "ובדיתמי שם

היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי אכל ליה; מסלקין - זוזי
לו11)למלווה.10) לשלם מחוייב הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר אבל יתומים. של הקרקע הייתה אם

המותר. את וגובה הדיינים עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים
שאלה13)שם.12) אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך תשאל ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן

וכו'. בטעות זה מנהג שיהיה אפשר ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל התנה14)זו ולא לסלק, שלא שנהגו במקום
במנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים, משנה והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש משנה (לחם הפירעון זמן על עימו

המלוה). סילוק בעניין וידוע וכרש"י).15)מקובל (שם, מעות מתן מתנה16)בשעת כך בשכירות תנאי מתנה שאדם שכשם ִ
עצמו.17)במשכונא. המעוניין18)מדעת הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג כיוון ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,

קעב. סימן דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים אלה התנה המלווה ואם עצמו, לטובת זה אין - כך על להתנות
שם). מקומות ובכמה ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק סז:19)השווה ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה

המלווה.22) כדין23)מיורשי ודינו הפירות לשיעבוד אלא הקרקע בגף קניין לאביהם אין עת, בכל לסלקו יכול והלווה הואיל
ז). הלכה יא (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים אינם יתומים של ומטלטלים תורה24)מטלטלים. אמרה

המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו האחרים הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש הבכור שהבן ז.) כא, (דברים
הממושכן והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק (להלן להלן (כמבואר אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות שהם -

שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו למעלה25)בידו (כמבואר משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של לפי ה), הלכה ג בנידוןפרק אבל לסלקו, יכול הלווה שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון על המלווה אמרו א

המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה משמטת למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל הוא הרי - עת בכל מסלקו רצה ִשאם
כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית שאין שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון לדרוש יכול אינו
הפירעון זמן שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו יצא כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו פרע לא

משנה). (מגיד החוב פירעון עד למלווה קנוי שהמשכון משום המלווה.26)משמטת, בהם זכה ולא נפלו לווה של בשדה כי
קכה.27) בתרא בבא בחידושיו מיגאש הר"י רבו סוף28)כדעת עד למלוה קנויה שהיא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,

שם.29)המשכונא. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט פרק אוכל.30)עיין שהמלווה הפירות בעד ניכוי בלי
ז.31) הלכה הקודם בפרק
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מדינה,32ּכֹוכבים ּבאֹותּה ּומׁשּכן ׁשחֹוטא מי ּכל דר אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּמנהג אחר הֹולכין רּבית ואבק ׁשהֹורה,33הֹואיל מי ויׁש . ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבנּכּוי הּמׁשּכֹונא .34ׁשּזאת ְְִֶַַָֹ

.Âהעֹובד וחזר ליּׂשראל, חצרֹו ׁשּמׁשּכן ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָעֹובד
להעלֹות חּיב הממׁשּכן אין - אחר ליּׂשראל ּומכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכֹוכבים
ּבלא ּבחצר דר אּלא הּיּׂשראל, ׁשּקנה מעת לּיּׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּׂשכר

לֹו35ּׂשכר ׁשּיׁש הּמעֹות את ּכֹוכבים העֹובד לֹו ׁשּיחזיר עד ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבדיניהם הממׁשּכן ּברׁשּות הּוא ׁשהרי זֹו; חצר עד36על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ויסּתּלק. מעֹותיו לֹו ְְְִִֵֵֶַָׁשּיּתן
.Êהּקרקע ּבעל והיה חברֹו, ּביד ּׂשדה אֹו ּבית ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהממׁשּכן

ּפרֹותיה לא37אֹוכל זֹו קרקע לכׁשּתמּכר הּמלוה: לֹו ואמר , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אּלּו ּבדמים לי אּלא אסּור38ּתמּכרּנה זה הרי אמר39- ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

מלוה אני ּכן מנת ועל ּבׁשויּה, לי אּלא ּתמּכרּנה אל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
מּתר זה הרי - 40אֹות. ְֲֵֶָֻ

.Áהּקרקע ּבּׂשכר להרּבֹות את41מּתר לֹו הּׂשּכיר ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֻ
ל היא הרי לי, נֹותן אּתה מעכׁשו אם לֹו: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהחצר
הרי ּבחדׁש, חדׁש ּׂשכר ּתּתן ואם ׁשנה; ּבכל סלעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבעּׂשר

מּתר זה הרי - חדׁש ּבכל ּבסלע .42היא ְְֲִֵֶֶֶַָָֹֻ
.Ëלֹו:43הּמּׂשּכיר ואמר לׁשנה, ּכֹורים ּבעּׂשרה לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לי הּׂשדה44ּתן את ּבהן ׁשאפרנס זּוז ל45מאתים אּתן ואני , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יפרנס ׁשאם מּפני מּתר; זה הרי - ׁשנה ּבכל ּכֹור עּׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשנים

ּׂשכרּה יהיה אּלּו, ּבדינרין הּׂשדה אם47יֹותר46את וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לֹו: ואמר ּבׁשנה, דינרין ּבעּׂשרה ספינה אֹו חנּות לֹו ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָהּׂשּכיר
חנּות ּבהן ׁשאבנה זּוז מאתים לי ואצּיר48ּתן ּנהזֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואני49ואכּירּנה ּתׁשמיׁשיה, ּוכלי זֹו ספינה ּבהן אתּקן אֹו , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּתר זה הרי - ׁשנה ּבכל ּדינר עּׂשר ׁשנים ל אבל50אעלה . ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

ּבחנּות, ּבהן להתעּסק ּכדי זּוז מאתים לי ּתן לֹו: אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאם
ּבסחֹורה אֹוציאם מּלחין,51אֹו ּבהן אּׂשּכר אֹו ספינה, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

אסּור זה הרי - ּבּׂשכר ל אעלה .52ואני ְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָ
.Èהאדם ּבּׂשכר להרּבֹות עּׂשה53אסּור לֹו: יאמר לא ּכיצד? . ְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹ

עּמ אעּׂשה ואני ּכסף, ׁשוה ׁשהיא זֹו מלאכה הּיֹום ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָעּמי
ׁשּתים ׁשוה ׁשהיא מלאכה אחר .54ּבׁשבּוע ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

.‡È55מּתרעּמ ואנּכׁש הּיֹום עּמי נּכׁש לחברֹו: לֹומר לאדם ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻ
יאמר לא אבל למחר. עּמ ואעּדר הּיֹום עּמי עדר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹֹֹלמחר,

עּמ ואעּדר עּמי נּכׁש ימי56לֹו: ּכל .עּמ ואנּכׁש עּמי עדר , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
אחת57גריד רביעה58- ימי וכל לֹו:59, יאמר ולא אחת. - ְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹ

טרח ׁשהרי ּברביעה; עּמ אחרׁש ואני ּבּגריד, עּמי ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹחרׁש
הּגׁשמים ּבימֹות ּבזה.61יתר60החריׁשה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.·Èהּפֹועל את ּבימי62הּׂשֹוכר עּמֹו לעּׂשֹות החרף ּבימי ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
הּׂשכר63הּקר לֹו ונתן יֹום, ּבכל ׁשוה64ּבדינר ּׂשכרֹו והרי , ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנראה מּפני אסּור, זה הרי - יֹום ּבכל סלע החרף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבימי
לֹו: אמר אם אבל ּבּׂשכרֹו. לֹו ׁשּיֹוזיל ּכדי הּיֹום אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכמלוה

מהּיֹום עּמי על65עּׂשה אף יֹום, ּבכל ּבדינר ּפלֹוני זמן ועד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָ
והּוא הֹואיל מּתר; זה הרי - יֹום ּבכל סלע ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻּפי

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמנהגי32) לפי מקום, שבאותו כוכבים העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד עם הישראל של במשכנתא כלומר,
ישראל. בדיני קובעים אינם להוציא.33)הגויים נזקקין דין בית ואין שם. שם.34)רי"ף רבינו, לדעת - מותרת שם35)שהיא

בלי לדור למלווה אסור - עליו קיבל שאם ומשמע, החוב, את לפרוע עליו קיבל לא כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג:
שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם שכן משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור שכר נוטל כאילו זה שהרי שכר,

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל שאפילו סוברים, לזמן.36)והרשב"א כמכר המשכנתא את שדנים הגויים, שם37)בדיני
לפרש לך אין בהכרח - בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו ולדעת וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה:

בה שנזכר משנה).הברייתא (מגיד פירות אוכל כשהלווה אלא שם).38)"בית" (רש"י משווייה פחות זה וסכום וכך, כך בסכום
ההלוואה.39) מחמת בפחות באמר40)שמוכרו פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי השדה קונה היאך תשאל ואם שם.

לפי אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה מהלכות ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו מעכשיו
משנה). מגיד ראב"ד, (עיין והיתרו ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן סה.41)שאינו בגמרא42)שם אמרו בזה והטעם

הוא הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות). זמן (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל פי על (שם)
בשוק. השכירות שער הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי כי - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו המעות הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר היא הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף אסור המכר על סט:43)אבל הלוויני.44)שם ניכוש45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) זיבורית.47)הריווח שדה מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,

"החנות".48) להיות שצריך הקונה.49)נראה עין את למשוך צרכי50)כדי את יתקן או החנות את ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - למקום.51)הספינה ממקום בספינה הובלתה הח52)לשם בגוף המעות משקיע שאינו מאחר אושם, נות

המעות. המתנת בשביל השכר תוספת הרי - ח53)הספינה בהלכה למעלה שנתבאר בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
של ואם סלעים, עשר שכרי הרי - מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר
משנה). (מגיד אמור באדם גם לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות זה כלל כי חודש, בכל סלע שכרי הרי - בחודש חודש

עימך".54) ואעדור עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר מה מתוך עה.55)יוצא מפני56)שם פלוני, לזמן
קשה. במלאכה לפרוע עליו מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה זו מלאכה לשון57)שפעמים גריד, החמה. ימות

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית הארץ" "יבשה הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו להם58)יובש אחד דין
מחבירו, ארוך אחד יום שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש גריד של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר

בכך. להקפיד אדם בני דרך (מפרה)59)שאין רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא תרביע לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
ו:). (תענית הקרקע לחה.60)את הגריד.61)כשהשדה ימי פו.62)מאשר בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו

העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו ביום.65)בשעה בו לעבוד מתחיל והוא

dele deln zekld - '` xc` `"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעֹותיו, ּׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו - מעּתה לעּׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמתחיל
ּבּׂשכרֹו לֹו ּונתנן .66ׁשהקּדים ְְְִִִֶָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

קרקע‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור
הן הרי הּדמים, לי ּתּתן מעכׁשו אם לֹו: ואמר מּטלטלין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָאֹו
ּבעּׂשרים ׁשּל הם הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּל
עּׂשרים ׁשּנֹוטל ּכמי דֹומה ׁשּזה רּבית, אבק זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּומאה
ּפלֹוני. זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא לּתן חּיב אינֹו - ּבּדין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשיתּבעּנּו
אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ממּכרֹו יחזיר אֹו הּמכר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעת
ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמכר
ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

עּׂש מּידׁשנים [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש ר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר,
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל ויהיה ּבזֹול, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעגל
והּכחׁש הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות - ּכחׁש אֹו מת אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּתמיד. מצּוי ּדבר ְִִַָָָָָוהּמיתה
.Âהּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּייבׁשּו עד ּבזֹול אֹותן קֹונה והּוא ּביקר, ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשּיּכרתּו,
ׁשּנמצא מחּברים, ּכׁשהם ּבהן להּפ צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻויּכרתּו
הּמעֹות נמצאּו - הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּכקֹונה

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,

.Êהּגרן מן ּבזֹול ּבּׂשכרן חּטים להם ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומרי
ּבּגרן, ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואם הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
וזה ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכ עּׂשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הּגרן. עד ּׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו
.Áהּׂשדה מן אֹותן מסּלקין הּׂשדֹות ּבעלי ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאריסין

סאין, ארּבע חמר זרע ּבכל האריסין להם ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבניסן,
סאין ׁשׁש מהן ונטל אּיר, עד ּׂשדהּו ּבתֹו אריסין זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּניח

רּבית. ׁשם ואין מּתר, זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָֻ
.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח

לֹו הֹוסיף זמן לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
לֹו, הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבּמּדה

ּתנאי. ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - רצה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹואּלּו
.Èאם לֹו: ולֹומר לחברֹו יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

הֹוזילה אם אבל ,ּברׁשּות - ּפלֹוני יֹום עד מּכאן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהחמיצה
הרי הּזֹול, עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי; היא הרי - הֹוקירה ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
לאדם מּתר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּולהפסד. לּׂשכר קרֹוב ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה

נֹוטלןל ואינֹו ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו קנֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הּיין ולֹוקח החמץ ּומחזיר ּבֹודק, ּוכׁשּנֹוטלן טבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעד
- ׁשהחמיצּו ואּלּו טֹוב, יין אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב;
אחר עד הּדבר נֹודע לא אבל להחמיץ, ראּויין היּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּתחּלה

ְַַהּזמן.
.‡È,נׁשּברה ואם ּׂשכרּה, ולּטל הּספינה לּׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום

מּתר. זה הרי - ּׂשכרּה על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להּׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁשקלֹו. ּׁשּפחת מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּודמי
.·Èאבק ׁשהּוא מּפני מּיּׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלם צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע, והחלב והּולדֹות הּגּזֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים, עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהם מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם;
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן, ּבעל עליו קּבל אם ,ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן הרי נטרפּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֻאם

ֶָּבזה.
.‚Èעּתה היא הרי מתה, אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

- חדׁש ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ּבׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי
מיתה. לאחר אּלא ּדמים, מחּיים עּׂשאּה ׁשּלא לפי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר;

.„Èהּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּׂשּכרת
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁשין ואין אפרֹוחים, ְְְְִִִִִִֵֵֶּבׁשני

.ÂËונתן רּבית, ׁשל דינרים ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין חמּׁשה, ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
נתן אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל חמּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח.66) בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה והרי בפחות, ששכר כמי פירות1)אלא מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר
יחמיצו ואם יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר ודין השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני בזול

ס משכיר ודין טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תרנגולתתפסיד, השכרת ודין ברזל צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, פינה
ביצים. על להושיבה
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מעֹותיו, ּׂשכר ּכנֹוטל נראה אינֹו - מעּתה לעּׂשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמתחיל
ּבּׂשכרֹו לֹו ּונתנן .66ׁשהקּדים ְְְִִִֶָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

קרקע‡. לחברֹו הּמֹוכר ּכיצד? הּמכר. על להרּבֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאסּור
הן הרי הּדמים, לי ּתּתן מעכׁשו אם לֹו: ואמר מּטלטלין, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָאֹו
ּבעּׂשרים ׁשּל הם הרי ּפלֹוני, זמן עד ואם ּבמאה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּל
עּׂשרים ׁשּנֹוטל ּכמי דֹומה ׁשּזה רּבית, אבק זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּומאה
ּפלֹוני. זמן עד ּבּה להׁשּתּמׁש מאה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא לּתן חּיב אינֹו - ּבּדין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשיתּבעּנּו
אם וכן קּים. היה אם מּידֹו, ממּכרֹו יחזיר אֹו הּמכר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעת
ּבּׁשּוק ׁשוין והיּו ּבמאה, ּפלֹוני זמן עד מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָמכר
ואינֹו אסּור; זה הרי - ּתׁשעים מּיד ּבמעֹותיו ׁשּקֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָלמי
היתה אם סחֹורתֹו, מּידֹו מחזיר אֹו ּתׁשעים, אּלא לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָנֹותן

ֶֶַקּימת.
ועד·. מּכאן לֹו ׁשּיּתן מנת על ּבׁשוהּו חפץ מחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלֹוקח

עּׂש מּידׁשנים [לי] ּתן לֹו: לֹומר רּׁשאי זה הרי - חדׁש ר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁש ואינֹו ְְִִִֵֵָּבפחֹות,

ּבׁשנים‚. לֹו ּומכרּה דינר, עּתה ׁשוה ׁשהיא יין ׁשל ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחבית
ּברׁשּות היא הרי ּתּקלה ּבּה ּתארע ׁשאם מנת על הּקיץ, ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
אבדה ׁשאם מּתר; זה הרי - הּלֹוקח ׁשּימּכרּנה עד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמֹוכר
למכרּה מצא לא ואם ּכלּום, מׁשּלם אינֹו - נׁשּברה ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹאֹו
לֹו מכרּה אם וכן לּבעלים. להחזירּה לֹו היה - ּבּה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּולהרויח
ּבׁשביל ּׂשכר יהיה ׁשנים על הּיתר לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשנים,
ׁשּתרצה ּכמֹו למכרּה ּתמצא לא ואם למכרּה, מּטּפל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאּתה
נגנבה אֹו אבדה ׁשאם ּפי על אף מּתר, זה הרי - לי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהחזירה

הּלֹוקח. ּברׁשּות ּתהיה החמיצה ְְְִִִֵֶֶַַָאֹו
ּדמיהן„. ולּקח ּבּׁשּוק למכרן ירצה ׁשאם ּפרֹות, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהיּו

ויּתן לקנֹותן הּלֹוקח אֹותן ּתבע ואם ּבעּׂשרה; מֹוכרן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָמּיד,
למכרן מּתר זה הרי - עּׂשר ּבׁשנים אֹותן יקנה מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהּמעֹות
מעֹותיו זה הביא ׁשאפּלּו חדׁש; עּׂשר ׁשנים עד עּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבׁשנים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. קֹונה היה עּׂשר ּבׁשנים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעּתה,

מּפני‰. ויתּבּׁשל; ׁשּיּגמר קדם הּפרּדס ּפרי לקנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאסּור
עּׂשרים ׁשּׁשוה ּפרי הּוא ּבעּׂשר, עּתה, ּבזֹול ׁשּמֹוכר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזה
קנה אם אבל ההּקפה. ּבׁשביל הּתֹוספת נמצאת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשּיּגמר,
מּתר; זה הרי - ׁשּיגּדיל עד הּבעלים אצל ויהיה ּבזֹול, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעגל
והּכחׁש הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות - ּכחׁש אֹו מת אם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

ּתמיד. מצּוי ּדבר ְִִַָָָָָוהּמיתה
.Âהּזמֹורֹות ועל הּׂשריגים על הּכרם לבעל מעֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּייבׁשּו עד ּבזֹול אֹותן קֹונה והּוא ּביקר, ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלכׁשּיּכרתּו,
ׁשּנמצא מחּברים, ּכׁשהם ּבהן להּפ צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻויּכרתּו
הּמעֹות נמצאּו - הּפ לא ואם לזמֹורֹותיו. אילן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּכקֹונה

ואסּור. ההּקפה, מּפני ּבזֹול לֹוקחין והן ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהלואה,

.Êהּגרן מן ּבזֹול ּבּׂשכרן חּטים להם ׁשּנֹותנין הּׂשדֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומרי
ּבּגרן, ּבמלאכה עּמהן להתעּסק צריכין לּגרן, ּכׁשּיבֹואּו -ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ואם הּׂשכירּות. זמן ּבסֹוף ׁשּנטלּו האּלּו החּטים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכדי
וזה ּכמלוה, הּבעלים אצל הּׂשכירּות נמצאת - ּכ עּׂשּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

הּגרן. עד ּׂשכרן ׁשאחרּו מּפני ּבזֹול ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלקחּו
.Áהּׂשדה מן אֹותן מסּלקין הּׂשדֹות ּבעלי ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאריסין

סאין, ארּבע חמר זרע ּבכל האריסין להם ונֹותנין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבניסן,
סאין ׁשׁש מהן ונטל אּיר, עד ּׂשדהּו ּבתֹו אריסין זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוהּניח

רּבית. ׁשם ואין מּתר, זה הרי -ְֲִִֵֵֶָָֻ
.Ëלֹו ונתן הּׁשער, וכן ּבסלע, סאין ארּבע חּטים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח

לֹו הֹוסיף זמן לאחר החּטים את לגּבֹות ּוכׁשּבא הּמעֹות, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָאת
לֹו, הֹוסיף ּברצֹונֹו ׁשהרי מּתר; זה הרי - יתר לֹו ונתן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבּמּדה

ּתנאי. ׁשם היה לא ׁשהרי הֹוסיף, לא - רצה ְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹואּלּו
.Èאם לֹו: ולֹומר לחברֹו יין ׁשל חבית ּדמי לּתן לאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר

הֹוזילה אם אבל ,ּברׁשּות - ּפלֹוני יֹום עד מּכאן ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהחמיצה
הרי הּזֹול, עליו ׁשּקּבל ׁשּכיון ׁשּלי; היא הרי - הֹוקירה ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
לאדם מּתר וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּולהפסד. לּׂשכר קרֹוב ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻזה

נֹוטלןל ואינֹו ּבדינר, יין ׁשל ּכּדין מאה ּבתׁשרי מחברֹו קנֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הּיין ולֹוקח החמץ ּומחזיר ּבֹודק, ּוכׁשּנֹוטלן טבת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹעד
- ׁשהחמיצּו ואּלּו טֹוב, יין אּלא מּמּנּו קנה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהּטֹוב;
אחר עד הּדבר נֹודע לא אבל להחמיץ, ראּויין היּו ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּתחּלה

ְַַהּזמן.
.‡È,נׁשּברה ואם ּׂשכרּה, ולּטל הּספינה לּׂשּכר ׁשּנהגּו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֹמקֹום

מּתר. זה הרי - ּׂשכרּה על יתר ּומׁשּלם ּׁשּפחתה מה לֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשמין
הּׂשכר ונֹוטל ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁשת ׁשל סיר להּׂשּכיר מּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁשקלֹו. ּׁשּפחת מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּודמי
.·Èאבק ׁשהּוא מּפני מּיּׂשראל, ּברזל צאן מקּבלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין

וקּבלם צאן, מאה לֹו ׁשהיה הרי ּברזל? צאן הן וכיצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹרּבית.
לאמצע, והחלב והּולדֹות הּגּזֹות ויהיּו ּבהן, להּטּפל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
ׁשהתנּו ּכמֹו ׁשנתים, עד אֹו ׁשנה עד לרביע, אֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָלׁשליׁש
הרי - ּדמיהם מׁשּלם המקּבל הרי הּצאן, מתּו ואם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹּביניהם;
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּצאן ּבעל ׁשהרי אסּור, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּוזלּו אֹו הּוקרּו ׁשאם הּצאן, ּבעל עליו קּבל אם ,ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלפיכ
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּברׁשּותֹו הן הרי נטרפּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֻאם

ֶָּבזה.
.‚Èעּתה היא הרי מתה, אם לֹו: ואמר מחברֹו, ּפרה ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהּׁשם

- חדׁש ּבכל סלע ל אעלה ואני ּדינרים, ּבׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעלי
מיתה. לאחר אּלא ּדמים, מחּיים עּׂשאּה ׁשּלא לפי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמּתר;

.„Èהּביצים על ליׁשב ּתרנגלת לחברּתּה אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּׂשּכרת
רּבית. מּׁשּום חֹוׁשׁשין ואין אפרֹוחים, ְְְְִִִִִִֵֵֶּבׁשני

.ÂËונתן רּבית, ׁשל דינרים ארּבעה ּבחברֹו נֹוׁשה ׁשהיה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין חמּׁשה, ׁשּׁשוה חפץ ּבהן ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָלֹו
נתן אם וכן לידֹו. ּבא רּבית ּובתֹורת הֹואיל חמּׁשה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמּמּנּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ח.66) בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה והרי בפחות, ששכר כמי פירות1)אלא מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר
יחמיצו ואם יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר ודין השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני בזול

ס משכיר ודין טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תרנגולתתפסיד, השכרת ודין ברזל צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, פינה
ביצים. על להושיבה
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ואֹותֹו עצמֹו הּכלי את מּמּנּו מֹוציאין - ּכלי אֹו ּכסּות ּבהן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָלֹו
ׁשלׁשה ּׂשכרֹו ׁשּׁשוה מקֹום ּבהן לֹו הּׂשּכיר עצמֹו. ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּכסּות
ׁשהרי ארּבעה; מּמּנּו מֹוציאין - מּמּנּו ּכׁשּמֹוציאין ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדינרין,

עליו. ׁשּקּבל זה, מקֹום מּמּנּו ּׂשכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבארּבעה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- הּׁשער יצא הּׁשער. ׁשּיצא עד הּפרֹות על ּפֹוסקין ְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאין
הּׁשער היה ּכיצד? לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּפֹוסקין;
עּמֹו ּפֹוסק זה הרי - ּבסלע סאין ארּבע לּׁשּוק קבּוע ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָלחּטים
לֹו יּתן ואם סלעים; ועּׂשרים חמׁש לֹו ונֹותן סאין, מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעל
סאה החּטים ׁשּיהיּו ּבעת זמן, אחר חּטים ׁשל סאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאה
לּמֹוכר היה ׁשּלא ּפי על אף ּכלל, רּבית ּבזה אין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבסלע
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפסק. ּבעת ּכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹחּטים
היה אם אבל עליו; ׁשּפסק ּבעת הּמין מאֹותֹו ּכלּום ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָלֹו
נגמרה לא ׁשעדין ּפי על אף ּכלּום, הּמין מאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹלּמֹוכר
לא ׁשעדין ּפי על אף עליו לפסק מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻמלאכּתֹו
זה הרי - לּקֹוצרים ּתחּלה הּוא היה ּכיצד? הּׁשער. ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָיצא
על ּופֹוסק ּגדיׁש. הן ׁשעדין ּפי על אף החּטים על ֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָּפֹוסק
מּׁשּנתן - הּׁשמן ועל ּבעביט; ויּתנם הענבים מּׁשּיבצר ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיין
ּפֹוסק וכן ּבּכבׁשן. מּׁשּיׁשּקעּנה - הּסיד ועל ּבּמעטן; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזיתים
ּדברים ּבּמה ׁשּלהן. ּביצים הּיֹוצר מּׁשּיעּׂשה חרּׂש ּכלי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל
על ּפֹוסק - ׁשחר עפר אבל לבן; עפרן ּבׁשהיה ְֲֲֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹאמּורים?

ׁשהּואה מּפני נעּׂשּו, ׁשּלא ּפי על אף מּמּנּו הּנעּׂשין ּכלים ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
עּמֹו ּפֹוסק וכן לזה. יׁש - לזה ׁשאין ּפי על ואף לּכל, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמצּוי
מּפני זבל, לֹו ׁשאין ּפי על אף הּׁשנה ימֹות ּכל הּזבל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל

ּתמיד. מצּוי ִֶָָׁשהּוא
ּפֹוסק·. - ׁשּתים אֹו אחת מלאכה מחּסר ׁשהּוא ּדבר ְְְִֵֶַַַָָָָָָֻּכל

אם אּלא ּפֹוסק אינֹו - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר היה עליו. ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֻעּמֹו
הרי - מלאכֹות ׁשלׁש מחּסר ׁשהּוא ׁשּכיון הּׁשער; יצא ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכן
לעֹולם ּבא לא ּוכמֹו ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשאין ּכמי ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹזה
ׁשּייבׁש ּבּׁשמׁש הּנחה מחּסר ׁשהיה ּגדיׁש ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻעדין.
הּׁשער; יצא ּכן אם אּלא עליו ּפֹוסק אינֹו - ּוזרּיה ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָודיׁשה
עליו. ּפֹוסק - ּוזרּיה דיׁשה אּלא מחּסר ואינֹו יבׁש, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
לּכבׁשן והֹולכה ויּבּוׁש לפיפה מחּסרין ׁשהיּו יֹוצר ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּביצים
ואינן יבׁשין, היּו עליהן; ּפֹוסק אינֹו - והֹוצאה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּוּׂשרפה
והּוא עליהן. ּפֹוסק - ּוּׂשרפה לּכבׁשן הֹולכה אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמחּסרין
היה אם אבל הּכבׁשן; מן אֹותֹו להֹוציא הּלֹוקח דר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּפֹוסק ואינֹו ׁשלׁש, מחּסרין אּלּו הרי - ׁשּמֹוציא הּוא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהּמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשער. ׁשּיצא עד ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעליהן
את‚. ולרּדֹות רחליו את ולגזז עּזיו את לחלב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹההֹול

,ל מכּור חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: ואמר חברֹו ּומצאֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכּורּתֹו,
- ל מכּור רֹודה ּׁשּכּורּתי מה ,ל מכּור ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָמה
מכּור וכ ּכ חֹולבֹות ּׁשעּזי מה לֹו: אמר אבל מּתר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי
,וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ ּגֹוזזֹות ּׁשרחלי מה ,וכ ּבכ ְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָל

אּלא אסּור, - וכ ּבכ ל מכּור וכ ּכ רֹודה ּׁשּכּורּתי ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבּׁשּוק. ּכּׁשער עּמֹו ּפסק ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאם

הּׁשער„. ׁשאין מּפני עירֹות, ׁשל ׁשער על ּפֹוסקין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאין
החדׁשֹות החּטים היּו ׁשּבּמדינה. ׁשער על אּלא ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקבּוע,
אין - ּבסלע ׁשלׁש ויׁשנֹות ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּמדינה
ׁשל חּטין היּו ולּיׁשן. לחדׁש הּׁשער ׁשּיצא עד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפֹוסקין
ּפֹוסק - ׁשלׁש הּבית ּבעל וׁשל ּבסלע, סאין ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָלקֹוטֹות
ׁשּיּקבע עד הּבית לבעל יפסק ולא לקֹוטֹות, ּכׁשער ְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹלּלקֹוטֹות

הּבית. לבעל ְִַַַַַַַהּׁשער
ּכיצד?‰. הּגבֹוּה. הּׁשער על לפסק מּתר הּׁשער ׁשּנקּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻּכיון

לֹו ׁשּיּתן עּמֹו ּופסק ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהיּו
- ּבסלע סאין עּׂשר ּכן אחר עמדּו אם הּזֹול, ּכּׁשער ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהחּטים
עּמֹו ּפסק ׁשהרי ּבּׁשּוק, ׁשהיה ּכּׁשער סאין, עּׂשר לֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנֹותן
ּבּׁשער עּמֹו ּפסק ולא סתם, הּמעֹות לֹו נתן ּגבֹוּה. ְְְִַַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשער
הּמעֹות; לֹו ּכׁשּנתן ׁשוין ׁשהיּו ּכּׁשער נֹותן - והּוזלּו ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגבֹוּה,
ּבפֹוסק אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּפרע. מי מקּבל - ׁשחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומי
הּמֹוכר ּבין לאחרים, ׁשליח היה אם אבל עצמֹו; ּדעת ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָעל
את מחזיר אֹו הּזֹול ּכּׁשער אּלא נֹוטל אינֹו - הּלֹוקח ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּבין
המׁשּלח ׁשהרי ּבׁשליח, ׁשּפרע מי מקּבל ואינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּדמים;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּות, ולא ׁשלחּתי לתּקן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹאֹומר:
.Â,הּדמים את ונטל ּבסלע, סאין ארּבע נמּכרֹות החּטים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיּו

חּטים לֹו היּו מּתר. - חּטים לֹו יׁש אם ּבסלע, חמׁש לֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻונתן
- לֹו ויּתן חּטיו ׁשּיגּבה עד הּמעֹות ונטל אחרים, אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחֹוב
ּכקֹובע זה והרי אינם, ּוכאּלּו ּגבּיה, מחּסרין הן ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻאסּור;

ׁשּמּקיפֹו. מּפני לֹו והֹוזיל זמן ְְְִִִֵֶַַלֹו
.Êארּבע ּבּמדינה החּטים ׁשׁשהיּו ּובּכפרים ּבסלע, סאין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

סאין ׁשׁש ׁשּיביא ּכדי לּתּגר סלע לּתן מּתר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבסלע
אֹו ּבּדר אבדּו אם הּלֹוקח, ּברׁשּות ׁשּיהיּו והּוא הּכפר. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמן
ּובמיני זה. לעּׂשֹות אסּור חׁשּוב ואדם לֹו. אבדּו - ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָנגנבּו
מצּויין סחֹורה מיני ׁשאין לפי אדם, לכל אסּור - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָסחֹורה

ְֵּכפרֹות.
.Á,ּבסלע סאין ארּבע החּטים והרי לעיר, ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחּמרין

ּבמעֹות ּבסלע, חמׁש לספסריהן אֹו למּכיריהן ּומכרּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהֹוזילּו
ּׂשּקיהן ׁשּיפּתחּו עד לעיר ּכׁשּיּכנסּו ּתחּלה להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתנּו
להם מֹוכרין אּלּו ׁשאין מּתר; זה הרי - אדם לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻוימּכרּו
זמן, לאחר אּלא יקחּו ולא עּתה מעֹות ׁשּנתנּו מּפני ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹול
אֹותם. ּומסעדין הּׁשער את להם ׁשּמֹודיעין מּפני ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.Ë:לֹו ואמר חברֹו מצאֹו למקֹום, מּמקֹום ּפרֹותיו ְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹולי
ּבאֹותֹו ּפלֹוני ּבמקֹום לי ׁשּיׁש ּפרֹות ל אעלה ואני לי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתנם
מֹולי היה אסּור. - לאו ואם מּתר, - ׁשם לֹו יׁש אם ְִִִֵָָָָָָָֻמקֹום:
ל אעלה ואני לי, ּתנם לֹו: אמר למקֹום, מּמקֹום ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָסחֹורה
הּמֹוכר ּברׁשּות היתה אם מקֹום: ּבאֹותֹו ׁשּׁשוה ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָדמיה
אסּור. - לֹוקח ּברׁשּות היתה ואם מּתר, - לׁשם ׁשהּגיע ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻעד

.Èעּׂשרה ּדמי אּלּו, קּׁשּואין עּׂשרה ּדמי הּגּנה לבעל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּנֹותן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממקום1) פירות מוליך ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים דין שם וכולל הכלים על או הפירות על פוסק דין מבאר
שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה קטנים. כשהם בזול פירות קונה ודין למקום

dele deln zekld - '` xc` a"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הן והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחן הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלכׁשּיגּדילּו
ּבאים היּו לא - קטּנים ּכׁשהן עּתה קצצן ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהן,
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר. על חּסרֹון ְִֵַַָֹולא

ה'תשע"איו א' אדר י"ב רביעי ם

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לּמֹוכר‡. ׁשּמּתר ׁשּבּׁשּוק2ּכׁשם ׁשער על מּתר3לפסק ּכ , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
הּפרֹות ׁשער5סתם4ללוֹות על זמן קביעת ּבלא סתם ּופֹורעין ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ

לׁשניהם6ׁשּבּׁשּוק וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ולוה7. , ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

לֹו ּומחזיר קֹונה היה זמן.8רצה לֹו קבע לא ׁשהרי , ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו·. ללוֹות9היה מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין סתם10מאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
ּכּמה11הּׁשער עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
עליה12סאין לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו היתה . ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

גרּבי ולא13ּכּמה ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ׁשער ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹנקּבע

ּבסאה14אסּור סאה הּפרֹות15ללוֹות ּבׁשאר וכן ילוה16. לא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדמים אֹותן ׁשּיעּׂשה עד אֹותן17אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ[ּדמים],

הּוקרּו אף18ואם הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי ִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל

קבּוע זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי אּלא19- ; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹלוה

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן ּבני20ּכֹור ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא עד21; אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמפּתח .22ׁשאמצא ְְֵֶֶַַַָ
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.23ההלואה ְַַָָ

ּבחּטים‰. חּטים אריסיו את אדם קדם25לזרע24מלוה ּבין , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּׂשדה האריס ׁשּירד26ׁשּירד אחר ּדברים27ּבין ּבּמה . ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשהרי28אמּורים הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום ? ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נתן ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּבמקֹום29ּביד אבל . ְְְְְְֲֶַַַַַַַַַָָָָֹ

הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ירד30ׁשּדר לא עדין אם : ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,

ׁשהלוהּו לּׂשדה31חּטים ׁשּירד אחר אבל ואינֹו32. הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי - לסּלקֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָיכֹול

סתם מלוהּו אבל לזרע, ׁשּבּׁשּוק33ּבחּטים ׁשער .34על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) אריסיו, את מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק השער לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר
אחרים. פירות על הלוואה ללוקח.2)מעמיד יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק בסאה,4)כמבואר סאה ללוות חכמים שאסרו

ב. הלכה להלן כמבואר דמים אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע ונמצא - יתייקרו אותם5)שמא שיעשה מבלי
ומפרש סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא (בבא בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא דמים,
על אף זמן, שקובע שכל רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י של פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו
הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר ובטעם ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער שהיה או המין מאותו לו שיש פי
כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד שמחירו דבר על זמן,

שם).6)אסור. ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: (שם פירות בו לקנות שאפשר שבשוק השער על השער7)בהסתמך שיצא
שם). עיין קסב סימן יוסף כמבואר8)(בית בסאה סאה ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי - מייד פורעו

ב. הלכה עה.9)בסמוך ממש10)שם קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו למלווה פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
שהל משום חכמים, מד:).התירו רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש דאורייתא, נשך משום בה אין בסאה סאה עה.11)וואת שם

א). הלכה ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו -12)וכדרך לו שיש סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
מן איסור בה אין בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים כלווה - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא

משנה). (מגיד בה הקלו - שם).13)התורה עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות יותר15)שם לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
שהלווהו. מד:).16)ממה מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר וזוקף17)שדרכם בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות הוקרו בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, שם.18)המלוה ִ
ומביאו19) (עה. שם שאמרו ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך שהוא נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו

ביש אפילו הוא שהמדובר מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו אדם יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו
לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא "עד ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן זמן לו שקבע מפני ואסרו לו,

משנה). לו).20)(מגיד ביש אפילו כאן מדובר רבינו (ולדעת לפירעון זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן שבידו21)כלומר,
למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי ב.23)שאבד הלכה בסוף למעלה בסאה.24)כמבואר זריעתם25)סאה לשם

עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל - באריסות שקיבל בו.לעבדה26)בשדה זכה לא ועדיין עבודה זכה27)בשום שכבר
מלווהו.28)בו. - ירד אם היבול29)שאף כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה לסלקו הקרקע בעל וביד הואיל

וברש"י). (שם שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים פחות השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -

הזרע.30) הבאת האריס על והטיל המקום ממנהג הקרקע בעל הזרע.31)ושינה כשיעור מחלקו לו בה32)וינכה זכה וכבר
זו. הוצאה עצמו על לקבל - שהוא נימוק מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת הקרקע בעל ונתחייב - האריס

זמן.33) קביעת אדם.34)בלא בכל שהתירו כדרך
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לֹו ׁשּיּתנם עּמֹו והתנה קטּנים, הן והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָאבּטיחים
ּגדלים והם מּניחן הּוא ׁשהרי מּתר; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלכׁשּיגּדילּו
ּבאים היּו לא - קטּנים ּכׁשהן עּתה קצצן ואּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמאליהן,
הפסד ּבֹו ׁשאין מּדבר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתחּתיהן. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחרים

הּמֹוכר. על חּסרֹון ְִֵַַָֹולא

ה'תשע"איו א' אדר י"ב רביעי ם

עּׂשירי 1ּפרק
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לּמֹוכר‡. ׁשּמּתר ׁשּבּׁשּוק2ּכׁשם ׁשער על מּתר3לפסק ּכ , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻ
הּפרֹות ׁשער5סתם4ללוֹות על זמן קביעת ּבלא סתם ּופֹורעין ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָֹ

לׁשניהם6ׁשּבּׁשּוק וידּוע קבּוע הּׁשער היה ּכיצד? ולוה7. , ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפי על אף סאין, עּׂשר לֹו להחזיר חּיב - סאין עּׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמחברֹו
ואּלּו ידּוע, הּׁשער היה מּמּנּו ּכׁשּלוה ׁשהרי החּטים; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוקרּו

לֹו ּומחזיר קֹונה היה זמן.8רצה לֹו קבע לא ׁשהרי , ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו·. ללוֹות9היה מּתר זה הרי - ׁשּלוה הּמין סתם10מאֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יצא לא ׁשעדין ּפי על אף סתם, ּופֹורע זמן קביעת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבלא
ּכּמה11הּׁשער עליה לוה - ּבלבד סאה לֹו היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
עליה12סאין לוה - יין ׁשל אֹו ׁשמן ׁשל אחת טּפה לֹו היתה . ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

גרּבי ולא13ּכּמה ּכלּום, הּמין מאֹותֹו לֹו היה לא וׁשמן. יין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
זה הרי - הּׁשּוק ׁשער ידעּו ׁשּלא אֹו עדין הּׁשּוק ׁשער ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָֹנקּבע

ּבסאה14אסּור סאה הּפרֹות15ללוֹות ּבׁשאר וכן ילוה16. לא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדמים אֹותן ׁשּיעּׂשה עד אֹותן17אֹותן עּׂשה ולא לוה ואם . ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּכּמׁשקל; אֹו ׁשּלוה ּכּמּדה ּפרֹות לֹו מחזיר - והּוזלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ[ּדמים],

הּוקרּו אף18ואם הלואה. ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּדמים נֹוטל - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּׁשּוק קבּוע הּׁשער ׁשהיה אֹו הּמין מאֹותֹו לֹו ׁשּיׁש ּפי ִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעל

קבּוע זמן עד ּבפרֹות ּפרֹות ללוֹות אסּור זה הרי אּלא19- ; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּיפרע. זמן ּבאיזה ּופֹורע סתם, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹלוה

.‚ל אחזיר ואני חּטים ּכֹור הלוני לחברֹו: אדם יאמר ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹלא
לּגרן ּבני20ּכֹור ׁשּיבֹוא עד הלוני לֹו: אֹומר אּלא עד21; אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּמפּתח .22ׁשאמצא ְְֵֶֶַַַָ
ּפרֹות„. לֹו מחזיר - הּוזלּו אם קבּוע: זמן עד ּפרֹות ְְֲִִֵֵַַַַָָָלוה

ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו דמים לֹו נֹותן - הּוקרּו ואם ׁשּקבע; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּזמן
.23ההלואה ְַַָָ

ּבחּטים‰. חּטים אריסיו את אדם קדם25לזרע24מלוה ּבין , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לּׂשדה האריס ׁשּירד26ׁשּירד אחר ּדברים27ּבין ּבּמה . ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשהרי28אמּורים הּזרע, את האריס ׁשּיּתן ׁשּנהגּו ּבמקֹום ? ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נתן ׁשּלא זמן ּכל לסּלקֹו הּקרקע ּבעל ּבמקֹום29ּביד אבל . ְְְְְְֲֶַַַַַַַַַָָָָֹ

הּזרע את לּתן הּקרקע ּבעל ירד30ׁשּדר לא עדין אם : ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ
לֹו יׁש ׁשעדין ּבחּטים; חּטים להלוֹות מּתר זה הרי - ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻהאריס
לֹו ׁשּיחזיר ּדעת על ירד לּׂשדה ׁשּירד ּבעת נמצא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלקֹו,

ׁשהלוהּו לּׂשדה31חּטים ׁשּירד אחר אבל ואינֹו32. הֹואיל , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
חּטים להלוֹותֹו ואסּור אדם, ּככל הּוא הרי - לסּלקֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָיכֹול

סתם מלוהּו אבל לזרע, ׁשּבּׁשּוק33ּבחּטים ׁשער .34על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) אריסיו, את מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק השער לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר
אחרים. פירות על הלוואה ללוקח.2)מעמיד יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק בסאה,4)כמבואר סאה ללוות חכמים שאסרו

ב. הלכה להלן כמבואר דמים אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע ונמצא - יתייקרו אותם5)שמא שיעשה מבלי
ומפרש סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא (בבא בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא דמים,
על אף זמן, שקובע שכל רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י של פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו
הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר ובטעם ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער שהיה או המין מאותו לו שיש פי
כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד שמחירו דבר על זמן,

שם).6)אסור. ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: (שם פירות בו לקנות שאפשר שבשוק השער על השער7)בהסתמך שיצא
שם). עיין קסב סימן יוסף כמבואר8)(בית בסאה סאה ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי - מייד פורעו

ב. הלכה עה.9)בסמוך ממש10)שם קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו למלווה פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
שהל משום חכמים, מד:).התירו רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש דאורייתא, נשך משום בה אין בסאה סאה עה.11)וואת שם

א). הלכה ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו -12)וכדרך לו שיש סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
מן איסור בה אין בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים כלווה - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא

משנה). (מגיד בה הקלו - שם).13)התורה עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות יותר15)שם לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
שהלווהו. מד:).16)ממה מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר וזוקף17)שדרכם בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות הוקרו בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, שם.18)המלוה ִ
ומביאו19) (עה. שם שאמרו ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך שהוא נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו

ביש אפילו הוא שהמדובר מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו אדם יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו
לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא "עד ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן זמן לו שקבע מפני ואסרו לו,

משנה). לו).20)(מגיד ביש אפילו כאן מדובר רבינו (ולדעת לפירעון זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן שבידו21)כלומר,
למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי ב.23)שאבד הלכה בסוף למעלה בסאה.24)כמבואר זריעתם25)סאה לשם

עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל - באריסות שקיבל בו.לעבדה26)בשדה זכה לא ועדיין עבודה זכה27)בשום שכבר
מלווהו.28)בו. - ירד אם היבול29)שאף כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה לסלקו הקרקע בעל וביד הואיל

וברש"י). (שם שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים פחות השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -

הזרע.30) הבאת האריס על והטיל המקום ממנהג הקרקע בעל הזרע.31)ושינה כשיעור מחלקו לו בה32)וינכה זכה וכבר
זו. הוצאה עצמו על לקבל - שהוא נימוק מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת הקרקע בעל ונתחייב - האריס

זמן.33) קביעת אדם.34)בלא בכל שהתירו כדרך
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.Âנֹוׁשה ׁשהיה מעֹותי,35מי לי ּתן לֹו: ואמר מעֹות, ּבחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
עלי אֹותן ועּׂשה צא לֹו: אמר חּטים; ּבהן לּקח רֹוצה ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאני
יׁש אם ּבהלואה: חּטים אצלי ל ויהיה עכׁשו, ׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשער

מעֹותיו ּכׁשעּור חּטים מּתר36לֹו הּמין37- אֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵַָָֻ
אסּור זה הרי חכמים38- אמרּו ׁשּלא על39. לפסק ׁשּמּתר ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻ

אּלא הּמין, מאֹותֹו ּכלּום לֹו ׁשאין ּפי על אף ׁשּבּׁשּוק ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשער
ּפרֹות ּבהן לקנֹות מעֹותיו להעמיד40ּבנֹותן הרֹוצה אבל ; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אסּור, - הּפרֹות ּגב על היה41הלואתֹו ּפרֹות. לֹו ׁשּיהיּו עד ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ואמר זמן אחר ּובא חּטים, עליו הלואתֹו ועּׂשה חּטים, ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹלּלוה
אמר יין; ּבדמיהן ולּקח למכרן רֹוצה ׁשאני חּטים, לי ּתן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

צא יׁשלֹו: אם עּתה: ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער יין עלי אֹותן ועּׂשה ֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
אין ואם יין; אצלֹו הלואתֹו ונעּׂשית מּתר, זה הרי - יין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻלֹו

לֹו היה ׁשּלא הרי אסּור. - יין והחזיר42לֹו ועבר ההלואה43, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לֹו לּתן חּיב אינֹו - ּכ אחר ּפרֹות ׁשּקנה ּפי על אף ִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּפרֹות,

ׁשהלוהּו מעֹות לֹו נֹותן אּלא .44ּפרֹות, ְִֵֵֶֶָָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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היּו‡. לעדים: ׁשאמר אֹו עדים, ּבפני חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמלוה
חּיב ׁשאני עדי אּתם אֹו: מנה, לזה חּיב ׁשאני עדים ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעלי
לפרעֹו צרי ואין ּפה, על מלוה נקראת זֹו - מנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה
נׁשּבע - ּפרעּתי :ּכ אחר ואמר טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבעדים.
לפרעֹו צרי - ּבׁשטר חברֹו את הּמלוה אבל ונפטר. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסת
אינֹו - זה ׁשטר ּפרעּתי ואמר: טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבעדים.
לֹו וׁשּלם עמד אֹו עדים הבא אֹו לֹו: אֹומרים אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹנאמן,
לזה חּיב ׁשאני עדים עלי היּו לעדים: האֹומר ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹובֹו.
יחזירּו ׁשּלא לּמלוה, ונֹותנין עדּותן ּכֹותבין אין - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמנה
ּכתבּו הּלוה: להן ׁשּיאמר עד ּבׁשטר, עדּות ּפה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלמלוה
צריכין ,ּכ להן ׁשאמר ּפי על אף לֹו. ּותנּו וחתמּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
ּביד הּׁשטר נֹותנין ּכ ואחר ּבּׁשטר, ׁשחתמּו אחר ּבֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּמל
ּכֹותבין אּלּו הרי - מנה לֹו חּיב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמלוה.
קנין ׁשּסתם ּכתבּו, להן אמר ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹונֹותנין,

ּבֹו. להּמל צריכין ואינן עֹומד, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלכתיבה
ּונתנֹו·. עדים, ּבֹו והעיד ידֹו, ּבכתב ׁשטר ׁשּכתב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלוה

ּפי על אף ׁשטר ּכתב אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלּמלוה
מלוה זֹו הרי - עדים ּבפני לּמלוה ּונתנֹו עדים, ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

אֹותֹו ויקראּו להזּדּיף, יכֹול ׁשאינֹו ּכתב ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשטר.
ׁשּצרי ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ויׁש ּבפניהם. ׁשּנמסר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדים
ׁשּנמסר והעידּו חתמּו ּבפניהם: ׁשּמסרֹו לעדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלֹומר

ְִֵֶּבפניכם.
אף‚. עדים, ׁשם ואין לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו ְְִִֵֵֶַַַָָָָָהֹוציא

ּפה על ּכמלוה זה הרי - ּדין ּבבית ידֹו ּכתב ׁשהחזק ּפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל
גֹובה ואינֹו ונפטר. הּסת נׁשּבע - ׁשּפרע טען ואם ּדבר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכל

הּלקֹוחֹות. מן ולא הּיֹורׁשין מן לא זה ְְְִִִִֶַַָָֹֹּבכתב
ּומן„. הּיֹורׁשין מן אֹותּה ּגֹובה - ּבׁשטר מלוה ְְְִִִִִֶַָָָָּכל

מן אֹותּה ּגֹובה - ּפה על ּומלוה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּלקֹוחֹות,
לּה ׁשאין לפי הּלקֹוחֹות. מן אֹותּה גֹובה ואינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּיֹורׁשין,
יׁש קֹול - ׁשּבׁשטר מלוה אבל ּבּה. יטרף לא לפיכ ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָֹֹקֹול,
ׁשּנכסיו ׁשּידע עד ׁשאל ׁשּלא עצמֹו על הפסיד והּלֹוקח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלּה,
ּתחת הּלוה נכסי ׁשּכל ׁשעליו; ּבמלוה מׁשעּבדין זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשל

הּתֹורה. מן הּמלוה ְְִִֶַַַָׁשעּבּוד
על‰. אף הּלֹוקח, ידי מּתחת ויצאת ּבעדים, ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמֹוכר

וטֹורף חֹוזר זה הרי - הּלֹוקח ּביד ׁשטר ׁשם ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
ּבפרהסיא - הּמֹוכר ׁשּכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשעּבדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּנכסים

לֹו. יׁש וקֹול ְֵֵמֹוכר,
.Âּבאחד אּלא הּיֹורׁשין מן נגּבית ּפה ׁשעל ההלואה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאין

ׁשּיׁש ּבחליֹו וצּוה ּבּה, מֹודה ּכׁשחּיב אּלּו: דברים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
עליו הּגיעלפלֹוני ולא לזמן, ההלואה ׁשהיתה אֹו עדין. חֹוב ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

אֹו זמּנֹו. ּבתֹו ּפֹורע אדם ׁשאין היא וחזקה לפרעּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָזמן
הּיֹורׁשין מן גֹובין אּלּו ּכל ּבנּדּויֹו. ּומת ׁשּיּתן עד ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּנּדּוהּו
אֹו מנה, לזה חּיב ׁשהיה עדים ּבאּו אם אבל ׁשבּועה. ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבלא
ּפרעֹו; ׁשּמא ּכלּום, הּיֹורׁש מן גֹובה אינֹו - הלוהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבפנינּו
וכן ּבעדים. לפרעֹו צרי אין - ּבעדים חברֹו את ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּמלוה
ּבֹו גֹובה אינֹו - לֹו חּיב ׁשהּוא אביהן יד ּכתב מֹוציא ְֲִִִֵֶֶֶַַַָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַּכלּום,
.Êלבית נֹודע אם קרקע: לֹו ויׁש מּטלטלין לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹלוה

ולּתן למּכר אֹותֹו ּכֹופין - אחרים ּביד מעֹותיו ׁשּתֹולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָֹּדין
מי על מחרימין - זה ּדבר להם נֹודע לא ואם חֹובֹו; ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹלבעל
לּבינֹונית יֹורדין ּכ ואחר יביאם, ולא מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּידע
ּדברים ּבּמה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חֹובֹו, לבעל ּומגּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבנכסיו
לּפרע הּבא אבל עצמֹו; הּלוה מן ׁשּנפרעין ּבזמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאמּורים?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סג.35) סאה36)שם לו "יש ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה על עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
וטעם שתיים, לו שיש ונמצא סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך אלא כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה
מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות (הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק שמשעה מפני במוכר, שייך אינו זה

א. הלכה ט פרק למעלה וראה הרשב"א. בשם א.37)משנה ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו ונותן בפוסק שאמרו אף38)וכדרך
השער. שיצא פי למעלה.39)על ט40)כמבואר פרק (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין פי על שאף משום

בביאורנו). כמבואר41)שם ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה, במה - מעות בידו שאין סג.מאחר (שם שם ט בפרק
רש"י). פי הראשונה.42)על לבבא נמשך באיסור.43)זה פירות על ההלוואה (למעלה44)זקף בו שאמרנו ריבית אבק כדין

למלווה. מלווה מוציאים שאין ו) ד, מלווה1)פרק ודין לו, חייב שהוא ידו כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר
ודין קרקע, לו ויש מטלטלים לו שאין לווה ודין מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ומהלקוחות, היורשים מן שגובה ִבשטר
באחריות שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים ודין תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים על מצוה

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

dele deln zekld - '` xc` a"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמּטלטלין, מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמן
אינן ׁשהּמּטלטלין אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ְִִַַַַַָּתחת
.Áהּמּטלטלין מן אביהן חֹוב לפרע היתֹומין על ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹמצוה

ואם אֹותֹו. ּכֹופין אין - לּתן הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפסן, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה - מחּיים חֹוב ּבעל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתפס
ראיה; להביא הּיֹורׁש על - ּתפס מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד לטען ויכֹול לֹו, חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הּדברים היּו ּתפס. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל דמיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
וׁשּמחּיים חֹובֹו על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען ׁשטרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתפס
לא ואם ּתפס. ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּתפס
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשים; יחזיר - ראיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהביא

ׁשּבהן. לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָּגּופם,
.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי מהן; אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא. אביהם ׁשל זֹו ְֲִִֶֶַַקרקע

.Èּדמי ׁשמעֹון וזקף ּבאחריּות, לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון לטרף ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹראּובן
ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, הּדין - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשעּבדת אינּה ׁשהרי עליו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזקף
ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
עּׂשּו ּגדֹול ּוסיג הּתּקנה. מן יֹותר זה ּתנאי על גֹובה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
יתֹומים ממֹון ונמצא זֹו, ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּדבר.
ּבּה לחּיב אחרֹונים ּבתּקנת ּכח ׁשאין ּכּדין. ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיֹוצא

ְִיתֹומים.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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אבל‡. גדֹולים, היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין - קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

הּמלוה·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹואפּלּו
ׁשּׁשֹוברין ראיה להן יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדילּו עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּום

הּׁשטר. את ְֶַָּבֹו
הרּבית‚. ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיתה

ונזקקין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ּבנכסיהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ּכתּבתּה, ׁשּתבעה אּׁשה וכן החֹוב. ּופֹורעין ּומֹוכרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלנכסיהן
אּפֹוטרֹוּפֹוס להם מעמידים - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבין

ּבֹו ׁשּתּנּׂשא ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָונזקקין,
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת
נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו

הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים: מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו
ּכאן אין ׁשהרי לּה, נזקקין אין - מּמּנה ּפחּותים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד
להּפרע יתֹומים לנכסי נזקקין אמרּו: ׁשּלא ליתֹומים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזכּות
מחמת הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמהן
יׁש ּזכּות מה - הּכל נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן חׁשּו ולא להן? ׁשּנזקקין עד זה ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
אחר‰. נזקקין, - לפלֹוני מנה ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָצּוה

מנה ּתנּו אמר: טענתם. לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמעמידין
צריכים ואין נֹותנין, - לפלֹוני זֹו ּׂשדה אֹו לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָזה

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ְְֲִֶַַָלהעמיד
.Âגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּומעמידים להן, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביד
וכן לבעליה. אֹותּה מחזירים - ּגזּולה נמצאת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָולדּון;
אין - ּוכבׁשּה חברֹו ּׂשדה לתֹו וירד ּבעבדיו ׁשּתקף ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקטן
מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל, עד לֹו נמּתין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאֹומרין:

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָולכׁשּיגּדיל,
.Êׁשהיא וטען אחר ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע

ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשן, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידן אֹותּה מֹוציאין אין - אביהן ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד
אחר מּידן, אֹותּה ּומֹוציאין הּׁשטר, את מקּים זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבידֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להם ְֲִִֶֶַַָׁשּמעמידים
.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹו רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּקרקע,
ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזים וחמיׁשי. ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין, הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת
- ׁשּמכריזין ּובׁשעה לֹו. לבּקר הּפֹועלין יֹולי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלקנֹות
ּובכּמה יפה, ּכּמה ּומֹודיעין ּבמצריה, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמסּימים
חֹוב ּבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצים מה ּומּפני ׁשּומה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהיא
ויׁש חֹוב, לבעל לּתן ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה ְְְִִֶֶַָמי
.Ëּבין ּגדֹולים ּבין יתֹומים, נכסי על האדרכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּכֹותבין

ּפלֹוני ׁשל הן האּלּו ׁשהּנכסים והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים
ואין ּפסּולה, זֹו אדרכּתא הרי - ּכ ּכתבּו לא ואם ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּמת.

ההכרזֹות. ׁשּׁשלמּו לאחר אפּלּו ּפרֹות ּבּה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָאֹוכלין
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעּׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

- ׁשּמכרּו ּדין ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָמׁשנה,
היתֹומים. על ְֲִַַַָָהאחריּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) קרקע ודין חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם, נזקקים ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר
דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם, שלקחה וטען אחד ובא יתומים בחזקת
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הּמּטלטלין, מן יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹמן
אינן ׁשהּמּטלטלין אחרים; אצל מלוה אֹו מפקדין היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

הּתֹורה. מן חֹוב ּבעל ׁשעּבּוד ְִִַַַַַָּתחת
.Áהּמּטלטלין מן אביהן חֹוב לפרע היתֹומין על ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָֹמצוה

ואם אֹותֹו. ּכֹופין אין - לּתן הּיֹורׁש רצה לא ואם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהּניח.
ּתפסן, ׁשּמחּיים טען מהן. ּגֹובה - מחּיים חֹוב ּבעל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתפס
ראיה; להביא הּיֹורׁש על - ּתפס מיתה ׁשאחר טען ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהּיֹורׁש
עד לטען ויכֹול לֹו, חּיב הּוא וכ ׁשּכ הּמלוה יּׁשבע ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו
הּדברים היּו ּתפס. ׁשּמחּיים ּבׁשבּועתֹו וכֹולל דמיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי
וׁשּמחּיים חֹובֹו על ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהן וטען ׁשטרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתפס
לא ואם ּתפס. ׁשּמחּיים ראיה להביא הּמלוה על - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּתפס
לקנֹות טֹוען ׁשאינֹו מּפני לּיֹורׁשים; יחזיר - ראיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהביא

ׁשּבהן. לראיה אּלא ְֶֶֶָָָָָָּגּופם,
.Ëאחרים אצל לאביהן ׁשהיה ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתֹומים

ׁשהרי מהן; אֹותּה ולגּבֹות לחזר אביהם ׁשל חֹוב לבעל יׁש -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
היא. אביהם ׁשל זֹו ְֲִִֶֶַַקרקע

.Èּדמי ׁשמעֹון וזקף ּבאחריּות, לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָראּובן
ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ראּובן, ּומת לראּובן, מלוה עליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּׂשדה
והל ּבמעֹות ׁשמעֹון ּופּיסֹו הּׂשדה, מּׁשמעֹון לטרף ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹראּובן
ּבּמלוה ׁשמעֹון ויתּבעּו ראּובן יֹורׁשי ׁשּיבֹואּו נֹותן, הּדין - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
ראּובן. ׁשל חֹוב לבעל מׁשעּבדת אינּה ׁשהרי עליו, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּזקף
ׁשּלקח הּקרקע להן נֹותן - ּפּקח ׁשמעֹון היה אם ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפיכ
מהן אֹותּה וטֹורף וחֹוזר עצמֹו, על ׁשּזקף ּבּמלוה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמראּובן
יטרף ׁשּלא ּכדי ראּובן ׁשל חֹוב לבעל ׁשּנתן הּמעֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמּפני

מראּובן. לקחּה ּבאחריּות ׁשהרי מּמּנּו, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָאֹותּה
.‡Èחֹוב ּבעל ׁשּיהיה ּכּלם, האחרֹונים גאֹונים ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻּכבר

ּדין ּבית ּבכל יּׂשראל ּדנין וכן הּיֹורׁשין. מן מּטלטלין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּגֹובה
ׁשּיׁש חֹובֹות: ּבׁשטרי ּכֹותבין היּו ּבּמערב אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם.
מֹותֹו; אחר ּבין ּבחּייו ּבין הּמּטלטלין ּומן הּקרקע מן ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָלגּבֹות
עּׂשּו ּגדֹול ּוסיג הּתּקנה. מן יֹותר זה ּתנאי על גֹובה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצא
יתֹומים ממֹון ונמצא זֹו, ּבתּקנה הּלוה ידע לא ׁשּמא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבּדבר.
ּבּה לחּיב אחרֹונים ּבתּקנת ּכח ׁשאין ּכּדין. ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיֹוצא

ְִיתֹומים.

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

אבל‡. גדֹולים, היּו ּכן אם אּלא הּיֹורׁשין מן נפרעין ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
חֹוב. ׁשטר מהן נפרעין אין - קטּנים ְְְְִִִִֵֵֶַַָיֹורׁשין

הּמלוה·. ּבֹו יּפרע לא - ׁשּבעֹולם ּתנאי ּכל ּבֹו היה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹואפּלּו
ׁשּׁשֹוברין ראיה להן יׁש ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדילּו עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלּום

הּׁשטר. את ְֶַָּבֹו
הרּבית‚. ׁשהרי ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל רּבית הּמלוה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיתה

ונזקקין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להם מעמידין - ּבנכסיהן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ּכתּבתּה, ׁשּתבעה אּׁשה וכן החֹוב. ּופֹורעין ּומֹוכרין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלנכסיהן
אּפֹוטרֹוּפֹוס להם מעמידים - ּגרּוׁשה ּבין אלמנה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבין

ּבֹו ׁשּתּנּׂשא ּכלּום לּה ׁשּיהיה ּכדי האּׁשה, חן מּׁשּום ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָונזקקין,
ּכ ואחר ונּׂשאת, האּׁשה קפצה אם ,לפיכ לאחר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאּׁשה
עד לּה נזקקין אין - יתֹומים מּנכסי ּכתּבתּה לתּבע ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבאת
נּׂשאת. והרי מזֹונֹות, לּה אין ׁשהרי היתֹומים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיגּדלּו

הּכתּבה„. ּכנגד הּנכסים היּו ׁשאם הּגאֹונים: מקצת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהֹורּו
ּכאן אין ׁשהרי לּה, נזקקין אין - מּמּנה ּפחּותים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבלבד
להּפרע יתֹומים לנכסי נזקקין אמרּו: ׁשּלא ליתֹומים. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹזכּות
מחמת הּנכסים יפחתּו ׁשּלא ּכדי אּלא הּכתּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻמהן
יׁש ּזכּות מה - הּכל נֹוטלת והיא הֹואיל וזאת, ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹהּמזֹונֹות;
לחן חׁשּו ולא להן? ׁשּנזקקין עד זה ּבדבר הּקטּנים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹליתֹומים

ִָָהאּׁשה.
אחר‰. נזקקין, - לפלֹוני מנה ּתנּו ואמר: הּמֹוריׁשן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָצּוה

מנה ּתנּו אמר: טענתם. לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמעמידין
צריכים ואין נֹותנין, - לפלֹוני זֹו ּׂשדה אֹו לפלֹוני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָזה

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ְְֲִֶַַָלהעמיד
.Âגזל ׁשהיא הּטֹוען טען אּלא ׁשּלהן, ׁשאינּה קרקע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לטען אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּומעמידים להן, נזקקין - מֹוריׁשן ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּביד
וכן לבעליה. אֹותּה מחזירים - ּגזּולה נמצאת אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָולדּון;
אין - ּוכבׁשּה חברֹו ּׂשדה לתֹו וירד ּבעבדיו ׁשּתקף ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקטן
מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אּלא ׁשּיגּדיל, עד לֹו נמּתין ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאֹומרין:

עדיו. יביא עדים, לֹו יׁש אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָולכׁשּיגּדיל,
.Êׁשהיא וטען אחר ּובא קטּנים, ּבחזקת ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרקע

ׁשני ואכלּה ּבּה ׁשהחזיק עדים לֹו ויׁש מּמֹוריׁשן, ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלקּוחה
ׁשּיגּדילּו; עד מּידן אֹותּה מֹוציאין אין - אביהן ּבחּיי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחזקה
אינֹו ּכאּלּו והּקטן ּדין, ּבעל ּבפני ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאין
לקּוחה ׁשהיא ׁשטר הֹוציא אם אבל חׁשּוב. הּוא ּכאן ְְֲִִִֵֶָָָָָעֹומד
אחר מּידן, אֹותּה ּומֹוציאין הּׁשטר, את מקּים זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבידֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להם ְֲִִֶֶַַָׁשּמעמידים
.Áאת ׁשמין - למּכר יתֹומים לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָֹּכׁשּנזקקין

אֹו רצּופין, יֹום ׁשלׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהּקרקע,
ּבׁשעת ּובערב, ּבּבקר ּומכריזים וחמיׁשי. ׁשני יֹום ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּׁשים
ׁשרֹוצה מי וכל ּפֹועלין, הֹוצאת ּובׁשעת ּפֹועלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָהכנסת
- ׁשּמכריזין ּובׁשעה לֹו. לבּקר הּפֹועלין יֹולי - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלקנֹות
ּובכּמה יפה, ּכּמה ּומֹודיעין ּבמצריה, הּׂשדה את ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמסּימים
חֹוב ּבעל להגּבֹות אם למכרּה, רֹוצים מה ּומּפני ׁשּומה, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהיא
ויׁש חֹוב, לבעל לּתן ׁשרֹוצה מי ׁשּיׁש לפי אּׁשה; לכתּבת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹו

לאּׁשה. להגּבֹות ׁשרֹוצה ְְְִִֶֶַָמי
.Ëּבין ּגדֹולים ּבין יתֹומים, נכסי על האדרכּתא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּכֹותבין

ּפלֹוני ׁשל הן האּלּו ׁשהּנכסים והּכרנּו ּבּה: ּכֹותבין - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקטּנים
ואין ּפסּולה, זֹו אדרכּתא הרי - ּכ ּכתבּו לא ואם ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹהּמת.

ההכרזֹות. ׁשּׁשלמּו לאחר אפּלּו ּפרֹות ּבּה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָאֹוכלין
.Èּבדבר ׁשּטעּו ּכמי נעּׂשּו - ּבהכרזה ׁשּלא ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבית

- ׁשּמכרּו ּדין ּובית ּבהכרזה. ּומֹוכרין וחֹוזרים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָמׁשנה,
היתֹומים. על ְֲִַַַָָהאחריּות

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שהוא1) קרקע ודין חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם, נזקקים ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר
דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם, שלקחה וטען אחד ובא יתומים בחזקת
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.‡Èודקּדקּו יפה, יפה ּובדקּו ּכראּוי, ׁשהכריזּו ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּובית
אֹו ּבמאתים מנה ׁשוה ּומכרּו ׁשּטעּו ּפי על אף ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּׁשּומא,
ּבּׁשּומא, ּבדקּו לא אם אבל קּים. מכרן הרי - ּבמנה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמאתים
וההכרזה, הּׁשּומא דקּדּוק ׁשהיא ּבּקרת, אּגרת ּכתבּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
ּפחֹות ּבטל; מכרן - ׁשתּות ּפחתּו אֹו ׁשתּות והֹותירּו ְְְְְֲִִִֵָָָָוטעּו,
ׁשאינן ּבעת קרקע מכרּו אם וכן קּים. מכרן - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּׁשתּות
מכרן - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות וטעּו עליה, להכריז ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָצריכין
אף קּים, מכרן - מּׁשתּות ּפחֹות ׁשהכריזּו; ּפי על אף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבטל,
העת. ּבאֹותֹו הכרזה צריכין ׁשאינן הכריזּו, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעל
קרקע ׁשּימּכרּו ּבעת הכרזה? צריכין ׁשאינן העת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאיזהּו
- הּמל מנת לּתן אֹו והּבנֹות, האּׁשה למזֹון אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלקבּורה,
ׁשּמכרּו ּדין ּבית וכן נחּוץ. ׁשהּדבר לפי הכרזה, צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין
ּבטל; מכרן - ּבׁשתּות וטעּו הכרזה, טעּונין ׁשאינן ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
מכריזין ׁשאין הּדברים הן ואּלּו קּים. מכרן - מּׁשתּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּפחֹות
ׁשּמא - העבדים והּמּטלטלין. והּׁשטרֹות העבדים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעליהם:
לפיכ יּגנבּו. ׁשּמא - והּמּטלטלין והּׁשטרֹות ויברחּו; ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָיׁשמעּו
קרֹוב הּׁשּוק ואם מּיד. אֹותן ּומֹוכרין ּדין ּבבית אֹותן ְְְִִִִִֵַָָָָָׁשמין

לּׁשּוק. אֹותן מֹוליכין - ְִִִַַָָלּמדינה

ה'תשע"א א' אדר י"ג חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

לוה‡. ּבפני ׁשּלא ׁשּבידֹו ּבׁשטר להּפרע ׁשּבא אם2מלוה : ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּולהֹודיעֹו אליו לׁשלח ּדין ּבית ּבּדין3יכֹולין עּמֹו ׁשּיעמד עד ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ
לֹו ּומֹודיעין ׁשֹולחין ּבמהרה4- להֹודיעֹו אפׁשר אי ואם ;5 ְְְְְִִִִִִִֵֶָָ

ויּטל ׁשּיּׁשבע לּמלוה אֹומרים ּבין6- הּקרקע מן ּבין מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לׁשֹובר חֹוׁשׁשין ואין הּמּטלטלים, ּתּקנת7מן זה ודין . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

מעֹותיו8חכמים נֹוטל ואחד אחד ּכל יהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּדלת נֹועל ונמצא אחרת, ּבמדינה לֹו ויֹוׁשב והֹול חברֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשל

לוין .9ּבפני ְִִֵֹ
ׁשּלא·. יּפרע ּכ ואחר ּדין לבית להביא צרי ראיֹות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּבידֹו הּׁשטר לקּים - ראׁשֹונה ראיה ׁשנּיה10ּבפניו: ראיה . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּבכאן מצּוי ואינֹו אחרת, ּבמדינה חֹובֹו ׁשּבעל לעמד11- ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּפלֹוני ׁשל נכסים ׁשאּלּו - ׁשליׁשית ראיה ּבּדין. הּלוה12עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ֵהם.
וא13מלוה‚. ּבידֹו, מׁשּכֹון והביא ּדין, לבית זהׁשּבא מר: ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּוא ּפלֹוני ׁשל חֹובי14מׁשּכֹונֹו ּולהּפרע למכרֹו רֹוצה ואני , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָ
לוה ׁשּיבֹוא עד המּתן לֹו: לֹומר נזקקין ּדין ּבית אין -15 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לקּוח לֹומר: רֹוצה ׁשאם אֹומר16ויטען; - ּבידי .17הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבכּמה לוה ׁשּידע ּכדי עדים, ּבפני למכרֹו עצה לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומּׂשיאין

הּלוה18נמּכר ּומת הּמׁשּכֹון, על חברֹו את הּמלוה וכן . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹ
ּתחּלה19והּמלוה הּלוה ׁשּמת ּבין ּתחּלה,20, מלוה ׁשּמת ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

והּוא לֹומר:21הֹואיל רצה ואּלּו ידֹו, ּׁשּתחת מּמה נפרע ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
נׁשּבע זה הרי אֹומר, - ּבידי הּוא חפץ22לקּוח ּבנקיטת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל ּכדר נׁשּבע23ונֹוטל, אינֹו מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מׁשּכֹון24הּסת ׁשל עצמֹו על נׁשּבע ׁשאינֹו לפי על25? אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וקבע1) חבירו את מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד המשכון על מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר
במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה ודין הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן פח.2)לו בכתובות נחמן כגון3)כרב

קרוב. במקום בתרא4)שהיה בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעהו עד קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין
את תובע אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו קעד.).

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה טז).5)הלווה הלכה אישות מהלכות ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום שהיה כגון,
תוך ויחזור השליח שילך בכדי אם דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש, הרשב"א בו נחלקו המרחק? הוא ומה
משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר ואם מודיעים, - יום שלושים

חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן משנה, לי6)ולחם יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
במקומו טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד פרק לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי שלא

פז.). שם רש"י פי על פח. ודווקא7)(כתובות כב:). (ערכין המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר ללווה לו יש שמא
גובין אין ראייה, כל בלא פרעתי לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן הלווה היה אם אבל חוששים, אין לשובר

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען היה בפנינו היה אילו שמא בפניו, שם.8)שלא כסף9)כתובות מלהלוות יימנעו
לגבות. יוכלו ולא למרחקים יצאו שמא קיימו10)לנצרכים, תנאי: גבי יט:) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא

השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו בפרק לדין). (ובואו לדינא וחותו מהלך11)שטרייכו תוך היינו, קרוב במקום
אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם משנה (כסף יום משנה).12)שלושים (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר שהמשכון14)עיין ו, הלכה ג פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו וכבר
הריב"ש). בשם משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים - יום שלושים עד אצלו ללווה15)מניחו שנודיע עד פירוש,

נגדית. טענה לו יש שמא ידוע16)- הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל עשויים שאינם מדברים שהוא וכגון,
ונטען. טוען מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון בתורת לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי

בסמוך.17) רבינו שמבאר כמו ובשבועה, להאמינו יש דין18)לפיכך, בית ששמוהו השומא מן ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, עג, סימן ערוך שולחן הריב"ש, בשם משנה פלוני19)(כסף של משכונו זה ואמר: היורש ובא

אבא. ג),20)אצל י"ז (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל נשבע היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,
אדם ואין להישבע, המלווה נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי נוטלין מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם

אביהם). יד תחת כגבוי היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו שאני משכון - לבניו" שבועה היורש21)מוריש ִַ
המשכון. על המלווה ב).22)של י"ז פרק להלן כמבואר היורשים שבועת (כנוסחת פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

הגאונים.23) דעת היא מלהחזירו.24)כן להיפטר כדי אלא ליטול כדי לא נשבע והוא בידו כבר המשכון טוען25)הרי אינו

dele deln zekld - '` xc` b"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלֹוקח ׁשאּלּו26הּממֹון אּתה27. זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבל ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - לי נתּתֹו אּתה לי, 28מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ּבׁשבּועה אּלא לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה והֹואיל29ּכּמה ואין30; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - הּוא ׁשּלי לֹומר: ויכֹול עדים, ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ עדים31ּכ ׁשם היּו אם נׁשּבע ׁשהיה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
מּממֹון ּׁשּטען.32לפטרֹו מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבלא33הּמלוה„. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ,34אנס, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

סלע הּמלוה: ׁשוה,35ואמר היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
וסלע עליו הלויתני סלע אֹומר: הרי36ולוה - ׁשוה היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּתחּלה נׁשּבע הּׁשֹומרין37הּמלוה ּברׁשּותֹו,38ׁשבּועת ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
הּסת נׁשּבע אמר39והּלוה ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וׁשקל40הּמלוה עליו הלויתי סלע ׁשוה41: והּלוה42היה , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו הלויתני סלע -43אֹומר: ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָיּׁשבע
הּדינר.44הּלוה ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּלוה ּוׁשּתים45אמר עליו הלויתני סלע ׁשוה,46: היה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וסל עליו הלויתי סלע אֹומר: יּׁשבעוהּמלוה - ׁשוה היה ע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמׁשּכֹון47הּמלוה ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּלוה אמר החֹוב. היה48ּכנגד ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

דינרין וחמּׁשה עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשוה,
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה49היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הלויתי סלע הּדינר. ויׁשּלם דינרים, חמּׁשה על יתר ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשוה
ּדמיו יֹודע איני אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעליו

מלוה יּׁשבע ׁשּׁשני50- ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹדינרין

ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּפרעֹו51ּבוּדאי לא .52אם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיֹודע
ויּפטר; אחת, ּפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיֹודע

ּבכלּום עצמֹו חּיב לא אני53ׁשהרי הּמלוה: אמר אם אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה -54יֹודע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשבּועה ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה ּכמי55הרי ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשהּוא יֹודע, איני וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנשבעים ונוטלים הנשבעים ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את וליטול למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק (להלן כמבואר חפץ להיפרע26)בנקיטת רוצה והוא - לו חב שפלוני היינו,

המשכון. משנה).27)מן (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, חפץ.28)הגירסה בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
משנה29) (מגיד דלקוח מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים בידו, שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

סח). קטן סעיף עב סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת -30)ועיין חפץ בנקיטת נשבע עדים היו שאם וכן, והואיל כלומר,
שם). ש"ך משנה, מגיד פי (על וכו' עדים שם אין אפילו באות31)מעתה אבל וכך כך עליו לו יש לומר נאמן שבועהכלומר, ה

על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים, שם אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו אם נשבע שהיה עצמה
שם ובביאורנו ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש. הר"י וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו, משיב זה

משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (ראה32)(כן בידי הוא דלקוח במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
על מחולקים והמלווה הלווה היו שאם - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא
בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון, של דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון, שעל המלוה ִסכום

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא שבועות33)(בבא משנה
שכר.34)מג. שומר - המשכון על שהמלווה א, הלכה שכירות מהלכות י דינרים.35)בפרק בכתבֿיד.36)ארבעה הוא וכן
ויוציא37) (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה יישבע אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע כן ואחרי בראשונה,

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי (על לבטלה - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה) השומר,38)הלה על חכמים שהטילו
שאלה מהלכות ו בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו, שאינו חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו

לד.). מציעא (בבא א הלכה בכול.39)ופיקדון כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע דינרים.42)חצי שני ותובע
אחד.43) דינר לך מודה44)ומגיע ככל התורה, מן סלעים.46)שם.45)במקצת.שבועה שעליו47)שני השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, כופר מדין במקצת,49)שם.48)להישבע מודה מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו
החמורה על אותו שמשביעים שבועות שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת מודה של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה
על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש שקיים עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק להלן כמבואר תחילה,
ברשותו. אינו לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב. סימן הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה בלא שוויו

מה). קטן סעיף שם ש"ך המבואר50)ועיין פי על לרבינו לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה לא זו הלכה
ט). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני הלוויתני שהאומר קיח. קמא בבא במשנה

המשכון.51) כמבואר52)באבידת שבועה בלא ליטול למלווה לו יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר וכל
(מגיד שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע, לו יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם) ונטען טוען (בהלכות

שאינו53)משנה). היסת נשבע היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע איני אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב גלגול מדין אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר אינו54)יודע אלא בתשלומים עצמו חייב הרי

חייב. הוא כמה הלווה.55)יודע מצד
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ׁשּלֹוקח ׁשאּלּו26הּממֹון אּתה27. זה: חפץ ׁשל עצמֹו על אמר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבל ונפטר; הּסת נׁשּבע היה - לי נתּתֹו אּתה לי, 28מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

על ידעּו ולא ּבידֹו, מׁשּכֹון זה ׁשחפץ עדים ׁשם היּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאם
ּבׁשבּועה אּלא לּטל יכֹול אינֹו - וכּמה והֹואיל29ּכּמה ואין30; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עליו לי יׁש לֹומר: נאמן - הּוא ׁשּלי לֹומר: ויכֹול עדים, ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
עצמּה ּבּׁשבּועה ,וכ עדים31ּכ ׁשם היּו אם נׁשּבע ׁשהיה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

אּלא מּׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרין ׁשאין מׁשּכֹון. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
מּממֹון ּׁשּטען.32לפטרֹו מה ׁשּיּטל עד הּמׁשּכֹון יחזיר ׁשּלא , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבלא33הּמלוה„. נגנב אֹו ואבד הּמׁשּכֹון, על חברֹו את ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּבדמי חּיב הּמלוה ׁשהרי ,34אנס, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

סלע הּמלוה: ׁשוה,35ואמר היה דינרין ּוׁשני עליו הלויתי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
וסלע עליו הלויתני סלע אֹומר: הרי36ולוה - ׁשוה היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּתחּלה נׁשּבע הּׁשֹומרין37הּמלוה ּברׁשּותֹו,38ׁשבּועת ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
הּסת נׁשּבע אמר39והּלוה ונפטר. החֹוב, ּכנגד ׁשוה ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

וׁשקל40הּמלוה עליו הלויתי סלע ׁשוה41: והּלוה42היה , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשוה היה דינרין ּוׁשלׁשה עליו הלויתני סלע -43אֹומר: ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

יּׁשבע ּכ ואחר ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ּתחּלה הּמלוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָיּׁשבע
הּדינר.44הּלוה ויׁשּלם ּבמקצת, הֹודה ׁשהרי ׁשוה, היה ּכּמה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּלוה ּוׁשּתים45אמר עליו הלויתני סלע ׁשוה,46: היה ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וסל עליו הלויתי סלע אֹומר: יּׁשבעוהּמלוה - ׁשוה היה ע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמׁשּכֹון47הּמלוה ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּלוה אמר החֹוב. היה48ּכנגד ּוׁשּתים עליו הלויתני סלע : ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

דינרין וחמּׁשה עליו הלויתי סלע אֹומר: והּמלוה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשוה,
ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ׁשוה היה49היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הלויתי סלע הּדינר. ויׁשּלם דינרים, חמּׁשה על יתר ְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשוה
ּדמיו יֹודע איני אֹומר: והּלוה ׁשוה, היה דינרין ּוׁשני ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹעליו

מלוה יּׁשבע ׁשּׁשני50- ּבׁשבּועתֹו וכֹולל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יֹודע הּוא ׁשהרי החֹוב; ׁשאר הּלוה ויׁשּלם ׁשוה, היה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹדינרין

ּפרעֹו אם יֹודע ואינֹו לֹו, חּיב ׁשהּוא ּפרעֹו51ּבוּדאי לא .52אם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
איני אֹומר: והּמלוה ׁשוה, היה ּוׁשּתים עליו הלויתני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
ׁשאינֹו ויכלל ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו הּמלוה יּׁשבע - ּדמיו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיֹודע
ויּפטר; אחת, ּפרּוטה אפּלּו החֹוב על יתר ׁשּדמיו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיֹודע

ּבכלּום עצמֹו חּיב לא אני53ׁשהרי הּמלוה: אמר אם אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּכּמה יֹודע איני אבל החֹוב, על יתר ׁשוה ׁשהיה -54יֹודע ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשבּועה ּבלא הּלוה ּׁשּטען מה ּכל מׁשּלם זה ּכמי55הרי ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשהּוא יֹודע, איני וחמּׁשים ּבידי ל יׁש חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנשבעים ונוטלים הנשבעים ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את וליטול למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק (להלן כמבואר חפץ להיפרע26)בנקיטת רוצה והוא - לו חב שפלוני היינו,

המשכון. משנה).27)מן (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, חפץ.28)הגירסה בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
משנה29) (מגיד דלקוח מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים בידו, שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

סח). קטן סעיף עב סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת -30)ועיין חפץ בנקיטת נשבע עדים היו שאם וכן, והואיל כלומר,
שם). ש"ך משנה, מגיד פי (על וכו' עדים שם אין אפילו באות31)מעתה אבל וכך כך עליו לו יש לומר נאמן שבועהכלומר, ה

על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים, שם אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו אם נשבע שהיה עצמה
שם ובביאורנו ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש. הר"י וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו, משיב זה

משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (ראה32)(כן בידי הוא דלקוח במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
על מחולקים והמלווה הלווה היו שאם - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא
בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון, של דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון, שעל המלוה ִסכום

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא שבועות33)(בבא משנה
שכר.34)מג. שומר - המשכון על שהמלווה א, הלכה שכירות מהלכות י דינרים.35)בפרק בכתבֿיד.36)ארבעה הוא וכן
ויוציא37) (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה יישבע אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע כן ואחרי בראשונה,

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי (על לבטלה - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה) השומר,38)הלה על חכמים שהטילו
שאלה מהלכות ו בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו, שאינו חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו

לד.). מציעא (בבא א הלכה בכול.39)ופיקדון כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע דינרים.42)חצי שני ותובע
אחד.43) דינר לך מודה44)ומגיע ככל התורה, מן סלעים.46)שם.45)במקצת.שבועה שעליו47)שני השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, כופר מדין במקצת,49)שם.48)להישבע מודה מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו
החמורה על אותו שמשביעים שבועות שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת מודה של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה
על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש שקיים עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק להלן כמבואר תחילה,
ברשותו. אינו לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב. סימן הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה בלא שוויו

מה). קטן סעיף שם ש"ך המבואר50)ועיין פי על לרבינו לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה לא זו הלכה
ט). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני הלוויתני שהאומר קיח. קמא בבא במשנה

המשכון.51) כמבואר52)באבידת שבועה בלא ליטול למלווה לו יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר וכל
(מגיד שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע, לו יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם) ונטען טוען (בהלכות

שאינו53)משנה). היסת נשבע היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע איני אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב גלגול מדין אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר אינו54)יודע אלא בתשלומים עצמו חייב הרי

חייב. הוא כמה הלווה.55)יודע מצד
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להּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ׁשּיתּבאר56מחּיב ּכמֹו לֹו57, ויׁש . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשקרעל58להחרים ׁשּטֹוען .59מי ְֲִִֵֶֶֶַַ

ׁשּלא‰. ּפי על אף לפרעֹו, זמן לֹו וקבע חברֹו, את ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלוה
לתבעֹו יכֹול אינֹו - מּידֹו ּבמלוה60קנּו ּבין הּזמן; סֹוף עד ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, על ׁשהלוהּו ּבין ּבׁשטר ּבמלוה ּבין ּפה ּבין61על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לוה מלוה62ׁשּמת ּוסתם מלוה. ׁשּמת יֹום63ּבין ׁשלׁשים -64, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּיתּבע התנה ואם הּמׁשּכֹון. על ּבין ּפה על ּבין ּבׁשטר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבין
הּוא ממֹון ׁשּתנאי ּביֹומֹו, לתבעֹו לֹו יׁש - ׁשּירצה זמן .65ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

.Âוהּלוה ׁשּקבעּתי, הּזמן סֹוף הּיֹום ואמר: הּמלוה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹטען
הּסת נׁשּבע הּלוה - קבעּת ימים עּׂשרה עד ואם66אֹומר: . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - זמּנֹו סֹוף ׁשהּיֹום אחד עד ׁשם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
הּטענֹות.67הּתֹורה ּכׁשאר , ְְִַַָָָ

עּׂשרה אֹומר: וזה הּזמן, מן נׁשאר ימים חמּׁשה אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
החמּׁשה סֹוף עד עֹוד המּתן לּמלוה: אֹומרים ויּׁשבע68- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

ימים. חמּׁשה עֹוד ׁשּנׁשאר ְֲִִִֵֶֶַָָהּסת
.Êּבׁשטר הּמלוה -69היתה לי קבעּת ׁשּזמן הּלוה: וטען , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו קבע ׁשּלא הּסת חֹוב ּבעל ׁשּיּׁשבע לי, ויּטליראה זמן, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
מּיד .70הּמלוה ְִִַָָ

.Áאת71הּמלוה הּמלוה ּכיצד? מקֹום. ּבכל לּתבע נּתנה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
חּיב אּלא לדחֹותֹו, יכֹול אינֹו - ּבּמדּבר ּותבעֹו ּבּיּׁשּוב, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָחברֹו
ּבּמדּבר לפרעֹו הּלוה ּבא ׁשּיתּבעּנּו. מקֹום ּבכל לֹו 72לפרע ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

אֹומר - רצה ואם מקּבל, - רצה אם הּמלוה: ּביד הרׁשּות -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
והרי ּבּיּׁשּוב. ל ׁשּנתּתי ּכדר ּבּיּׁשּוב, אּלא נפרע איני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו:

ּבּיּׁשּוב. ׁשּיפרעּנּו עד ּברׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶַַָהן

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשהּוא‡. ׁשטרֹו על מעיד אחד ׁשעד אֹו ׁשטרֹו, את ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּפֹוגם

הּלֹוקח, מּיד והּטֹורף הּלוה, ּבפני ׁשּלא לּפרע והּבא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרּוע,
אּלא יּפרע לא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין הּיֹורׁש, מן ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּנפרע
ואחר הּׁשבע ּכׁשּיתּבע: לֹו ואֹומר ּתֹורה. ׁשל ּכעין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבׁשבּועה
ׁשּלא יּפרע - ּבזמּנֹו ותבע לזמן, החֹוב היה ואם ּתּטל. ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹּכ

ּבׁשבּועה. אּלא יגּבה לא - זמּנֹו עבר ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹּבׁשבּועה;
אֹו·. זה ׁשטר ׁשּפרע הּלוה וטען לפרעֹו, חברֹו את ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹובע

לֹו: אֹומרים - ּכלּום ּפרעּת לא אֹומר: הּׁשטר ּובעל ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמקצתֹו,
- ויּטל ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: הּלוה טען לֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשּלם
ׁשּלא אֹו ּכלּום ּפרעֹו ׁשּלא חפץ ּבנקיטת אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹמׁשּביעין
ּתלמיד הּמלוה היה ואם יּטל. ּכ ואחר ,וכ ּכ אּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעֹו

לׁשבּועתֹו. נזקקין אין - ְְִִִֵָָָָחכם
מזּיף‚. ׁשטר ואֹומר: טֹוען והּלוה מקּים, ׁשטר עליו ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻהֹוציא

רּבית זה ׁשחֹוב ׁשּטען אֹו זה, ׁשטר ּכתבּתי לא ּומעֹולם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא
ׁשאמר: אֹו אמנה, ׁשטר ׁשהּוא ׁשּטען אֹו רּבית, אבק אֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא
ׁשאם טענה, טֹוען ּדבר: ׁשל ּכללֹו לויתי, ולא ללוֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכתבּתי
ּבׁשטרֹו, עֹומד והּמלוה ּבטל, הּׁשטר היה הּׁשטר ּבעל ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
הרי - ויּטל לי יּׁשבע הּלוה: ואמר טֹוען, ׁשקר ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹואֹומר
הּׁשטר ּבעל ׁשחּיב ׁשהֹורה, מי יׁש הּגאֹונים: ּבין מחלקת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹזֹו
ורּבֹותי ׁשּפרעֹו; עליו ׁשּטען ּכמי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּׁשבע
ׁשּפרעֹו הּלוה עליו טען אם אּלא הּמלוה יּׁשבע ׁשּלא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהֹורּו,
אּלּו ּכל אבל עֹומד; הּוא ּולפרעֹון ּבּׁשטר הֹודה ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבלבד,
יׁשּלם, אּלא מקּים, ׁשטר לבּטל הימּנּו ּכל לא - ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּטענֹות
יחזיר - יֹודה ׁשאם ׁשּירצה, ּבּמה הּמלוה על יטען ּכ ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָואחר

נֹוטה. ּדעּתי ולזה הּסת. יּׁשבע - ּכפר ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלֹו,
נפרעּתי„. לא אֹומר: מלוה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹהּמֹוציא

ׁשּפרעֹו מעידים והעדים מחצה, ּפרעּתי אֹומר: ולוה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
ואינֹו ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי מחצה, ונֹותן הּלוה נׁשּבע - ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּכּלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מחוייב57)שמשלם.56) יודע) איני וחמישים בידי לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען טוען מהלכות ד פרק להלן
(לשון שבועה" בלא המנה משלם לפיכך יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו במקצת שמודה מפני שבועה,

בלארבינו ישלם יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון "בעל ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה שם),
רבינו על השיג שם והראב"ד ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י (ראה הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה
הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע לו היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים דומה שאינו ואומר: רבותיו בשם

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שאלה ראב"ד שם.58)(עיין מיגאש, כדין.59)ר"י שלא ממון ממנו ג:60)ומוציא מכות
הזמן. תוך לתובעו יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו", השביעית אין שנים לעשר חבירו את "הכא61)"המלווה שם

פה. על מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון על במלווה עסקינן שאלה62)במאי מהלכות א פרק השווה
ה. הלכה קבוע.63)ופיקדון מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת (מכות64)בלא יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו

קיים.65)שם). בממון תנאי ממון66)וכל כתובעו הפירעון) (זמן זמן של תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב שהוא פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון ערך הזמן שרווה הוא,
יום ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה אדם כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן אומר והוא

משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן מחייבין67)בין עדים ששני מקום "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי שבועה" מחייבו אחד עד - ממון המלווה,68)אותו לדברי אף כי

בינ יודה ושמא הזמן, עדיין הגיע משנה).לא (כסף מיותרת השבועה ונמצאה זמן.69)תיים בו וייטול70)ואין תימן: יד בכתב
קיח.71)מייד. קמא רבינו72)בבא מלשון נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן ביישוב כשהלווהו המדובר
ועדים1)להלן. מחצה פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר מוציא ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

ודין ופלוני, פלוני בפני פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא, מזוייף שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים
כלום בידי לך אין אומר והלווה בידך לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר, אוחזים ולווה מלווה ודין שאבד, שטר

פרוע. והוא עלי שטר בידך שיש אני ויודע

dele deln zekld - '` xc` b"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

גֹובה הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני אבדה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמׁשיב
על אנּו אֹומרים: הּלקֹוחֹות ׁשהרי חֹורין; מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה

זה. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹהעדים
הּלוה:‰. ואמר לקּימֹו, יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהֹוציא

הּוא, אמנה אֹו ּפרעּתיו, אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני ְְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָאמת
הֹואיל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לויתי, לא ועדין ללוֹות ּכתבּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹאֹו
- נתקּים מּפיו והרי מעֹולם, דברים היּו לא אמר: רצה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹואם

ויּפ הּסת ויּׁשבע נאמן, זה אחרהרי הּמלוה קּימֹו ואם טר. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - ּדין ּבבית ְְְֲִִֵֵַָָָּכ

.Âּומעֹולם הּוא מזּיף הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
ּכן הּמלוה: ואמר הּוא, אמנה ׁשטר אֹו ּכתבּתיו, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשהּמלוה ּפי על אף ואבד; לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
ׁשהרי מזּיף, אינֹו אמר: רצה ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא
הּלוה נׁשּבע אּלא ּכלּום, ּבֹו גֹובה אינֹו - ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתקּים

חׁשּוב. הּוא ּכחרס הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת
.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו; ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרס. ונעּׂשה ְְְֲִֶֶַָׁשעּבּודֹו
.Áהלא הּלוה: ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּמֹוציא

והחזרּתי חזרּתי אבל היה, ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפרעּתי
הּׁשטר; ּבטל הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹות והלויתי הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל
ל החזרּתי לֹו: אמר אם אבל ּכחרס. הּוא והרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנפרע,
ּבטל לא - ׁשּתחליפם עד טֹובֹות היּו ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמעֹות

קּים. ׁשעּבּודֹו ועדין ְְֲִִַַַַָָהּׁשטר,
.Ëלֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני; ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּלוה:
הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר; את לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
- אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכן
לֹו ׁשּנתן ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשטר. ּבטל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון; ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם מּתנה: ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַָָָָהּוא
ּכפרן, החזק הרי - מעֹולם דברים היּו לא הּׁשטר: ּבעל ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
הרי - הּוא אחר חֹוב ׁשל ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר; ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּובטל
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
לֹומר: נאמן לי, נתנם מּתנה לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב ׁשטר והלא הּלוה: לֹו אמר הן. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפרעֹון
ּבּׂשרֹו, דמי גבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
אחר מחֹוב ּדמיו את גביתי אני ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואמר
הּוא הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל ;אצל לי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה
עליו ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר. ּבטל - נפרע ּומּדמיו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹוב
ּכל וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה יּׁשבע מּדמיו, ׁשּפרע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעדים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È- ּפרעּתי טען ולוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוציא

טען ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי

היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר:
זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשטר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָנׁשּבע,
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי: הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
לי נתחּיב אֹו לי, מחל אֹו ּופרעּתי, לויתי היה, ּכן ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּמקֹום

ְֵַּומׁשּלם.
.·È- ויּטל הּמלוה יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

לֹו אין אם ויּטל. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו ׁשאין הּגאֹונים: ּכתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכלּום
ואחר ּפרע ׁשּלא ויׁשּביעֹו חֹובֹו, לבעל יּתן ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹולכׁשּתּׂשיג

י לֹו.ּכ ּתן ִֵָ
.‚Èוהרי הּׁשטר, ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

זה הרי - ׁשּפרע וטען מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף קּימין, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעדים
ועדין לזמן, החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו הּסת. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
ּבידֹו ואין הּׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל להּפרע, זמּנֹו הּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלא
ׁשּפרעֹו; הּסת ונׁשּבע נאמן, - ּפרעּתי טֹוען והּלוה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשטר,
ּׂשרפֹו. אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו
אחר, ידי מּתחת יֹוצא הּׁשטר היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: הֹורּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּפרעּתי, אחר נפל מּמּני טֹוען: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע - זמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין - ְֲֵֶַַָָָהּמלוה
.„Èהּוא ׁשּלי אֹומר: הּמלוה ּבׁשטר, אֹוחזין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנים

ּומּמּני ּפרעּתיו אֹומר: והּלוה ,מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹו ׁשאין נׁשּבע זה - לקּימֹו ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפל:
ּפחֹות ּבּדמים לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצין, ּפחֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה; הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצין,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËל אין אֹומר: והּלה ,ּביד לי יׁש מנה לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּׁשבע הּתֹובע: לֹו אמר ;ּפרעּתי ׁשאֹומר: אֹו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבידי
ואּתה עלי, ל יׁש ׁשטר והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי
הּפרּוע הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָרֹוצה
לי אין הּמלוה: אמר הּׁשטר. הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָותגּבה
רּבֹותי, הֹורּו - ואבד לי היה ׁשטר אֹו מעֹולם, עליו ְְְִֵַַַָָָָָָָָׁשטר
זה, זמן קדם ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ּבּטל לּמלוה: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹומרים

ּתׁשּבי ּכ ּובּקׁשואחר ול סתם, חרם החרם אֹו הּסת; עהּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשטר. ׁשּתמצא ְְִֶַַָָעד

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נפרע,1) שלא שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, מלווה ודין ושמעון, ראובן בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
בלא מיתומים גובה אינו שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי, שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, לווה ודין

שבועה.
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גֹובה הּמלוה ואין עליו. הּׁשטר ׁשאימת מּפני אבדה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמׁשיב
על אנּו אֹומרים: הּלקֹוחֹות ׁשהרי חֹורין; מּבני אּלא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמחצה

זה. ׁשטר ּבּטלּו והרי ,נסמ ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹהעדים
הּלוה:‰. ואמר לקּימֹו, יכֹול ׁשאינֹו חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהֹוציא

הּוא, אמנה אֹו ּפרעּתיו, אבל זה, ׁשטר ּכתבּתי ׁשאני ְְְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָאמת
הֹואיל ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לויתי, לא ועדין ללוֹות ּכתבּתי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹאֹו
- נתקּים מּפיו והרי מעֹולם, דברים היּו לא אמר: רצה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹואם

ויּפ הּסת ויּׁשבע נאמן, זה אחרהרי הּמלוה קּימֹו ואם טר. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּׁשטרֹות. ּכׁשאר הּוא הרי - ּדין ּבבית ְְְֲִִֵֵַָָָּכ

.Âּומעֹולם הּוא מזּיף הּלוה: ואמר מקּים, ׁשטר עליו ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻֻהֹוציא
ּכן הּמלוה: ואמר הּוא, אמנה ׁשטר אֹו ּכתבּתיו, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלא
ׁשהּמלוה ּפי על אף ואבד; לי היה ּכׁשר ׁשטר אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּדברים,
ׁשהרי מזּיף, אינֹו אמר: רצה ואּלּו ׁשטרֹו, את ׁשּׁשּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא
הּלוה נׁשּבע אּלא ּכלּום, ּבֹו גֹובה אינֹו - ּדין ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹנתקּים

חׁשּוב. הּוא ּכחרס הּׁשטר זה ׁשהרי ונפטר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּסת
.Êנמחל ׁשּכבר ּבֹו; ולוה חֹוזר אינֹו - ּופרעֹו ּבֹו ׁשּלוה ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּכחרס. ונעּׂשה ְְְֲִֶֶַָׁשעּבּודֹו
.Áהלא הּלוה: ואמר חברֹו, על מקּים חֹוב ׁשטר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּמֹוציא

והחזרּתי חזרּתי אבל היה, ּכן הּמלוה: לֹו ואמר ,ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּפרעּתי
הּׁשטר; ּבטל הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹות והלויתי הּמעֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָל
ל החזרּתי לֹו: אמר אם אבל ּכחרס. הּוא והרי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנפרע,
ּבטל לא - ׁשּתחליפם עד טֹובֹות היּו ׁשּלא מּפני ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמעֹות

קּים. ׁשעּבּודֹו ועדין ְְֲִִַַַַָָהּׁשטר,
.Ëלֹו ואמר מנה, עליו לֹו ׁשּיׁש מקּים ׁשטר עליו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָֻהֹוציא

והעידּו אּלּו ּובאּו ּופלֹוני; ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי הלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּלוה:
הּמלוה: לֹו ואמר הּׁשטר; את לֹו הזּכיר לא אבל ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרעֹו,
- אצל לי ׁשהיה ּפרעּת אחר חֹוב אבל ׁשּפרעּת, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכן
לֹו ׁשּנתן ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשטר. ּבטל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אם ידעּו ולא מעֹות, לֹו נֹותן ראּוהּו אם אבל ּפרעֹון; ְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּבתֹורת
אם מּתנה: ּבתֹורת אֹו ּפּקדֹון ּבתֹורת אֹו ּפרעֹון ּבתֹורת ְְְִִֵַַַַָָָָהּוא
ּכפרן, החזק הרי - מעֹולם דברים היּו לא הּׁשטר: ּבעל ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
הרי - הּוא אחר חֹוב ׁשל ּפרעֹון אמר: ואם הּׁשטר; ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּובטל
ּפרעֹו לא ׁשהרי ּׁשּבּׁשטר; מה ונֹוטל ונׁשּבע נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
לֹומר: נאמן לי, נתנם מּתנה לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעדים,
חֹוב ׁשטר והלא הּלוה: לֹו אמר הן. אחר חֹוב ׁשל ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפרעֹון
ּבּׂשרֹו, דמי גבית ואּתה הּוא, מּמ ׁשּלקחּתי ׁשֹור ּדמי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
אחר מחֹוב ּדמיו את גביתי אני ּכן, הּׁשטר: ּבעל לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואמר
הּוא הּׁשֹור ׁשּדמי מעצמֹו והֹודה הֹואיל ;אצל לי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיה
עליו ׁשאין ּפי על ואף הּׁשטר. ּבטל - נפרע ּומּדמיו ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹוב
ּכל וכן ׁשּפרעֹו. הּסת הּלוה יּׁשבע מּדמיו, ׁשּפרע ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעדים

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È- ּפרעּתי טען ולוה אחד, ּבעד חֹוב ׁשטר עליו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהֹוציא

טען ּומׁשּלם. לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהרי

היּו ׁשאפּלּו נׁשּבע; זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר:
זה הרי - ּפרעּתיו ׁשּלא לי יּׁשבע ואמר: עדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשטר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָנׁשּבע,
.‡È,ּדין ּבבית ּפה על ּבמלוה ׁשהּכֹופר רּבֹותי: הֹורּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָוכן

חזר הּתֹורה. ׁשבּועת יּׁשבע זה הרי - ׁשּלוה אחד עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּובא
לי נתחּיב אֹו לי, מחל אֹו ּופרעּתי, לויתי היה, ּכן ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָואמר:
לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי - אחר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמּמקֹום

ְֵַּומׁשּלם.
.·È- ויּטל הּמלוה יּׁשבע ואמר: הּׁשטר, ׁשּפרע ׁשּטען ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמי

לֹו אין אם ויּטל. יּׁשבע ּכ ואחר מעֹותיו הבא לֹו: ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹאֹומרים
לֹו ׁשאין הּגאֹונים: ּכתּקנת אֹותֹו מׁשּביעין - לׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּכלּום
ואחר ּפרע ׁשּלא ויׁשּביעֹו חֹובֹו, לבעל יּתן ידֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹולכׁשּתּׂשיג

י לֹו.ּכ ּתן ִֵָ
.‚Èוהרי הּׁשטר, ואבד ּבׁשטר, חברֹו על חֹוב לֹו ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמי

זה הרי - ׁשּפרע וטען מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף קּימין, ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהעדים
ועדין לזמן, החֹוב היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו הּסת. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָנׁשּבע
ּבידֹו ואין הּׁשטר לֹו וכתבּו הֹואיל להּפרע, זמּנֹו הּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹלא
ׁשּפרעֹו; הּסת ונׁשּבע נאמן, - ּפרעּתי טֹוען והּלוה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשטר,
ּׂשרפֹו. אֹו הּׁשטר קרע ּולפיכ ּפרעֹו, ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשאנּו
אחר, ידי מּתחת יֹוצא הּׁשטר היה ׁשאפּלּו רּבֹותי: הֹורּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּפרעּתי, אחר נפל מּמּני טֹוען: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּלוה
ּביד הּׁשטר ׁשאין ׁשּכיון ונפטר; הּסת נׁשּבע - זמּנֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתֹו

חזקה. ׁשם אין - ְֲֵֶַַָָָהּמלוה
.„Èהּוא ׁשּלי אֹומר: הּמלוה ּבׁשטר, אֹוחזין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשנים

ּומּמּני ּפרעּתיו אֹומר: והּלוה ,מּמ ּבֹו להּפרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהֹוצאתיו
לֹו ׁשאין נׁשּבע זה - לקּימֹו ׁשּיכֹול הּׁשטר היה אם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפל:
ּפחֹות ּבּדמים לֹו ׁשאין יּׁשבע וזה מחצין, ּפחֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמים
יּׁשבע - לקּימֹו יכֹול אינֹו ואם מחצה; הּלוה ויׁשּלם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמחצין,

לֹו. ויל ׁשּפרעֹו, הּסת ְְֵֵֵֶֶֶַָֹהּלוה
.ÂËל אין אֹומר: והּלה ,ּביד לי יׁש מנה לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר

הּׁשבע הּתֹובע: לֹו אמר ;ּפרעּתי ׁשאֹומר: אֹו ּכלּום, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבידי
ואּתה עלי, ל יׁש ׁשטר והלא הּנתּבע: לֹו אמר הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלי
הּפרּוע הּׁשטר ּתֹוציא ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותי להׁשּביע ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָרֹוצה
לי אין הּמלוה: אמר הּׁשטר. הבא לֹו: אֹומרים - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָותגּבה
רּבֹותי, הֹורּו - ואבד לי היה ׁשטר אֹו מעֹולם, עליו ְְְִֵַַַָָָָָָָָׁשטר
זה, זמן קדם ל ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ּבּטל לּמלוה: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹומרים

ּתׁשּבי ּכ ּובּקׁשואחר ול סתם, חרם החרם אֹו הּסת; עהּו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשטר. ׁשּתמצא ְְִֶַַָָעד

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

אּלא‡. ּתפרעני אל ואמר: ּבעדים, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמלוה
אחר לֹו ׁשאמר ּבין הלואה ּבׁשעת לֹו ׁשאמר ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעדים,
טען הּתנאי. מּפני ּבעדים, לפרעֹו צרי זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהלוהּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נפרע,1) שלא שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, מלווה ודין ושמעון, ראובן בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר
בלא מיתומים גובה אינו שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי, שיאמר עת בכל נאמן שיהיה שהתנה, לווה ודין

שבועה.
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ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּופרעּתי עּׂשיתי, וכן לֹו: ואמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּלוה
ונׁשּבע נאמן, זה הרי - מתּו אֹו הּים למדינת להם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהלכּו
ּבפני אּלא ּתפרעני אל אמר: אם וכן ונפטר. הּסת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשבּועת
ּבפניהם לֹו: ואמר רֹופאים, ּבפני אֹו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּתלמידי
הלכּו אֹו מתּו ּבפניהם ׁשּפרעּתי העדים ואֹותן ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפרעּתי
אבל ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - הּים למדינת ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלהם
לֹו: ואמר ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני אּלא ּתפרעני אל לֹו: אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאם
- הּים למדינת להם הלכּו אֹו ּומתּו אחרים, ּבפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּפרעּתי
אל לֹו: ואמר עליו התנה זֹו טענה ׁשּמּפני נאמן; ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאינֹו
ּכדי עּמֹו, עֹומדים ׁשהם וׁשמעֹון, ראּובן ּבפני אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּתפרעני
להם. והלכּו ּפרעּתי אחרים ּבפני ויאמר: אֹותֹו ידחה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

לחברֹו:·. ׁשהאֹומר ּבהן, ׁשּכתּוב הּגמרא מן נסחאֹות ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻיׁש
ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי לֹו: ואמר ּבעדים, אּלא ּתפרעני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאל
הּוא, ספרים וטעּות נאמן. אינֹו - הּים למדינת והלכּו ְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָּופלֹוני

הּספרים. אֹותן ּפי על הּמֹורים טעּו ְְִִִִַַַָָָָּולפיכ
ׁשהּוא ּבהן ּומצאתי היׁשנֹות, הּנסחאֹות על חקרּתי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּוכבר

ל והּגיע עלנאמן. ּכתּוב יׁשנה, ּגמרא מקצת ּבמצרים ידי ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
חמׁש ּבקרּוב הּזה לּזמן קדם ּכֹותבין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהּגוילים,
זֹו, ּבהלכה הּגוילים מן מצאתי נסחאֹות ּוׁשּתי ׁשנה. ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֻמאֹות
והלכּו ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי אמר ואם ּכתּוב: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּובׁשּתיהם
למקצת ׁשארע זֹו טעּות ּומּפני נאמן. - הּים למדינת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
ּתפרעני אל לֹו: אמר ׁשאם ּגאֹונים, מקצת הֹורּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהּספרים,
נאמן, ׁשאינֹו - אחרים ּבפני ּופרעֹו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
טעּות זֹו וגם ּבפניהם. ׁשּפרעֹו עדים ׁשהביא ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
- ּבפניהם ׁשּפרעֹו עדים ּבאּו ׁשאם האמת: והּדין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּגדֹולה.
ּפי על - הּזאת ההֹוראה ּגם חׁשׁש. מקֹום ּכאן ואין ְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹנפטר,
ּבפני ּפרעני לחברֹו ׁשאמר ּבאֹותֹו ּבהן ׁשּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָספריהן,
ספרים וטעּות עדים. ּבפני ּופרעֹו והל הלכֹות: ׁשּׁשנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעדים
ּדילּה. לבין ּבינּה ּפרעּה אזל ּכתּוב: ּבּגוילים ּומצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּוא.
מּדין יראה ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּגהין, ׁשהּספרים ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
לעּׂשֹות? לֹו היה מה וכי הן: ּדעת ׁשל ּדברים ועֹוד, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּגמרא.
יׁש וכי ּבעדים! ּפרעֹו - ּבעדים אּלא ּתפרעני אל לֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאמר
ילכּו?! ׁשּלא ימיהם ּכל הּסהר ּבבית העדים את לאסר ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּפעם אחר ּפעם ּפֹורע זה נמצא ּיעּׂשה? מה מתּו, אם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָועֹוד:
עדּות זֹו עדּות נעּׂשית ּכן, אם עדים. ׁשּיביא עד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעֹולם,
ּבעדים, אּלא ּתפרעני אל ׁשאמר: ּכיון זה, ונמצא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשטר.
וּדאי, אבל זה. לּבֹו על ׁשעלה מי ואין ּבׁשטר. מלוה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעּׂשית
ׁשּפרע עצמֹו, על הפסיד הּוא - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאם
- ׁשּפרעֹו והעידּו ּבאּו אם אבל להם. והלכּו אחרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּבפני

ּולהֹורֹות. לדּון ראּוי וכזה מחֹוׁש. ּבית ּכאן ְְֵֵֵֶָָָָאין

ׁשּיאמר‚. עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה, על הּמלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהתנה
ׁשּטען ּפי על אף ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל זה הרי - פרעֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

ּכלּום. נֹוטל אינֹו - ׁשּפרעֹו עדים הביא ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָׁשּפרעֹו.
ּפי„. על אף עדים, ּכׁשני נאמן הּמלוה ׁשּיהיה עליו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהתנה

ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה זה הרי - ׁשּפרעֹו עדים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשהביא
(ׁשּפרעֹו עדים מאה הביא ואפּלּו עדים. ּכׁשני האמינֹו ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשהרי
עדים) מאה הביא ואפּלּו ׁשבּועה, ּבלא מּמּנּו גֹובה הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
הרי לֹו: אמר אם אבל ּכמאה. ׁשהּׁשנים ּבפניהם; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרעֹו
ּבפני ּפרעֹו אם למנין, וירד הֹואיל ּכׁשלׁשה, עלי נאמן ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאּתה
עדים, ּכׁשני הּמלוה ׁשהאמין זה ּפרּוע. זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָארּבעה
זה יעיד אֹו הּׁשטר; יקרע ּכׁשּיפרע? ּתּקנתֹו ּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה
אֹו ּפלֹוני; על לֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ׁשּבּטל עצמֹו על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמלוה
לֹו ׁשּיׁש חֹוב ּכל ׁשּקּבל הּלוה ּבפני ׁשּלא עצמֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיעיד

ּפלֹוני. ְִֵֶאצל
ׁשנּיה‰. ּפעם ּופרעֹו נפרע, ׁשּלא הּמלוה וטען ׁשּפרעֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהרי

ּבּדין, הּמלוה את ותֹובע חֹוזר הּלוה הרי - הּתנאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּפני
ׁשּתי ׁשּפרעּתי מּפני לי, חּיב אּתה וכ ּכ לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָואֹומר
הּסת ׁשבּועת יּׁשבע - ּכפר ואם יׁשּלם; - הֹודה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפעמים.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ּפעם אּלא ּפרעֹו ׁשּלא ּכ ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

.Âאינֹו - ּפרעּתי ׁשּיאמר עת ּבכל נאמן ׁשּיהיה הּלוה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהתנה
אמר ואפּלּו הּלֹוקח. מן ולא הּיֹורׁש מן לא זה ּבׁשטר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹגֹובה
הּלקֹוחֹות, מן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה אין - ּפרעּתי לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלוה:
זה ּבׁשטר הּלוה טען זה. ׁשל נכסיו על קנּוניא עּׂשּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא
- ּכלּום ּפרע לא אֹומר: והּמלוה מקצתֹו, ּפרעּתי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹואמר:
ׁשהרי הּסת; ׁשבּועת ונׁשּבע ּבֹו, ׁשהֹודה הּמקצת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ואם -האמינֹו. הּסת ׁשבּועת ּבלא נאמן ׁשּיהיה עליו התנה ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
נׁשּבע. ְִֵָאינֹו

.Êגֹובה זה הרי - ׁשבּועה ּבלא גֹובה ׁשּיהיה הּמלוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהתנה
יּׁשבע - מּיֹורׁשיו לגּבֹות ּבא אם אבל ׁשבּועה. ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹמּמּנּו
ּבלא הּיֹורׁש מן אף ׁשּיגּבה התנה ואם יגּבה. ּכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹואחר
מן ׁשּיגּבה התנה אם וכן ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשבּועה
ּתנאי ׁשּכל הּיֹורׁשין; מן אף העּדית מן ּגֹובה - ְְִִִִִִִֶֶַַַָָָהעּדית
אּלא יטרף לא - הּלֹוקח מן לגּבֹות ּבא קּים. - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבממֹון

חברֹו. ממֹון לאּבד מתנה זה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבׁשבּועה;

ה'תשע"א א' אדר י"ד שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
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הּלוה‡. ּבאחריּות ליד2החֹוב אֹו הּמלוה ליד ׁשּיפרענּו עד ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
והּפטר3ׁשלּוחֹו חֹובי לי זרק הּמלוה: לֹו אמר ּוזרקֹו4. ,5, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) שלושתם, במעמד לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה הולך ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר
פרועים. שטרות בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר ודין המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל מז:2)המחהו בקידושין

הלווה. מפסיד נאנסו או נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין פליגי לא עלמא כולי - "לאונסים של3)אמרו:
זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב וזרקו חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את לקבל שליח שעשהו המלווה,

עח:). (גיטין לידי שיגיע עד ושמור זרוק שם.4)כאומר: משנה5)גיטין והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק אפילו
הו המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו הכוונה "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו חייבגורס א

dele deln zekld - '` xc` c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו: אמר ּפטּור. - הּמלוה לּיד ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואבד
ּגּטין ּבתֹורת חֹובי לי לּלוה6זרק קרֹובֹות הּמעֹות היּו הרי7, - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לּמלוה קרֹובֹות היּו ּבאחריּותֹו; מחצה8עדין הּלוה; נפטר - ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מחצה הּלו9על מׁשּלם - נגנבּו אֹו מּׁשם אבדּו אם ה, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.10מחצה ֱֶָ
.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

חֹוזר אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ,11לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא

ׁשניהן - לראּובן הּמנה ּבאחריּותֹו12את ׁשּיּגיע13חּיבין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ְְִַָליד

ׁשמעֹון14ראּובן‚. ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשלׁשּתן והיּו ללוי, ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלראּובן:

לוי15עֹומדין וקּבל מה16, לֹו ואין עני ראּובן ונמצא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
ׁשמעֹון ׁשל ּבחֹוב חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ׁשּזה17ּׁשּיגּבה ,18 ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ

ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
ׁשהיה לוי טען קּבל. ׁשהרי לחזר, יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעה
- והעני היה עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָראּובן

ראיה להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי, יּפטר19יראה ּכ 20ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹובר אּלא יהיה לא לוי; לֹו21מחֹוב אֹומרים קּים22ּבידֹו, : ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

והּפטר. ְְִֵָָׁשֹובר

ּוממּכר„. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה23ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשמעֹון אצל מנה,24לֹו ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשלׁשּתן ּבמעמד ׁשהמחהּו ּפי על אף ׁשמעֹון, אצל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהמחהּו
קנה. לא ואם25- יּתן; לא - יּתן ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹ

אם26נתן וכן נתן. ּפיו על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
חֹוזר - מּׁשמעֹון לגּבֹות רֹוצה איני ולֹומר: לחזר לוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹרצה
חֹוזר - מּׁשמעֹון מקצת ׁשּנפרע ּפי על ואף מראּובן. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוגֹובה

מראּובן. הּׁשאר ְְְֵֵֶַָוגֹובה
מה27חנוני‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּכל28ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ עד ּומּקיפֹו הלואה, ּופֹורע29ּבתֹורת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
חֹובי30לֹו לבעל אֹו סלע, לּפֹועלים ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר ,ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ

נתּתי, אֹומר: החנוני והרי ,ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמנה
אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי לא אֹומר: חֹובֹו ּבעל אֹו ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹוהּפֹועל

נׁשּבע חֹוב החנוני31ּבעל וכן חֹובֹו, הּבית מּבעל ונֹוטל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
הּוא32נׁשּבע ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ונֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מּזה33ּבמעמד וכן34זה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּבנקיטת35ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
החנוני36חפץ מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני ,37 ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשבּועה ּבלא חֹוב ּבעל נֹוטל ּבעל38- אֹו ּפֹועל מת אם וכן , ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה חובי6)באחריות, לי זרוק לו: ואמר שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים היו
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה אשה גט בדין חכמים שקבעו מה יכול7)לפי שהלווה - שמירתו בתחום

יד). הלכה גירושין מהלכות ה ופרק כב הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו והמלווה אותם שהמלווה8)לשמור
(שם). יכול אינו והלווה אתם לשמור (שם).9)יכול אותם לשמור - יכולים אין שניהם או יכולים, שהמעות10)שניהם מפני

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת, ואינה מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. מהשליח11)באחריות לדרוש יכול אינו
ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה כאומר חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר משום מעותיו, לו שיחזיר
רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן פי על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה רבינו, כותב ד הלכה

כרב).- יד: (גיטין זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי והלווה.12)בסמוך, ראובן13)השליח העני שאם
בתשובה הרי"ף דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן לגבות אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין

משנה). לחם ועיין משנה במגיד תקעט.14)(הובאה המקבל, פרק מציעא בבא הרי"ף הביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
שלושתן".15) "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות ההמחאה ראובן16)שנעשית של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו לחזור יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור יכול בכתב17)ואינו
משמעון. חובו ותובע חוזר שלוי והכוונה, שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן שהמדובר19)שמעון.18)יד מבאר, משנה במגיד

שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על במלוה אבל נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על חוב שטר מוציא ִכשלוי
יכול היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר גם נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון יכול שמעון

יא). סעיף קכו סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - ערוך20)לטעון (שולחן וייטול לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שובר.21)שם). של מכוחו גדול ההמחאה של כוחה יהא קיים22)לא השובר: את המוציא ללווה לו אומרים היינו כלומר,

שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא שמעון על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו קיימו לא ואם והיפטר, שוברך
אצלו. שהמחהו בשעה היה ט.23)עשיר הלכה מכירה מהלכות ו משמעון.24)בפרק החוב שיגבה ללוי הואיל25)אמר

בהם. לחזור יכולים שלושתם - כלום לו חייב אינו ללוי.26)ושמעון מה:27)שמעון מזומן.28)שבועות כסף לרבות
מסויים.29) מז:).30)לסכום שם מיגא"ש הר"י של ביאורו פי (על אחת לקחתי.31)בבת קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי

באים ואלו אלו כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם שאחד פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
שוא. שבועת הבושה.33)לידי מפני אלו בפני נשבעין אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם ירושלמי מז: שבועות

בפניו.34) נשבעים אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים, אינם הבית בעל מפני35)ומפני המשנה, שבועת ונקראת
טוען מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים שאין שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה. המשנה שחכמי
נשבעים שניהם חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו משום אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען

משנה). (מגיד להם").36)ונוטלים ירדו תורה של כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה שבועת כעין
החוב.37) בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא, או נתן אם יודעים אינם למעלה.38)ויורשיו כמבואר תורה, של כדין



קי dele deln zekld - '` xc` c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו: אמר ּפטּור. - הּמלוה לּיד ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואבד
ּגּטין ּבתֹורת חֹובי לי לּלוה6זרק קרֹובֹות הּמעֹות היּו הרי7, - ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ

לּמלוה קרֹובֹות היּו ּבאחריּותֹו; מחצה8עדין הּלוה; נפטר - ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מחצה הּלו9על מׁשּלם - נגנבּו אֹו מּׁשם אבדּו אם ה, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

.10מחצה ֱֶָ
.·הֹול ללוי: ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהיה

חֹוזר אינֹו - לחזר ּבא אם לֹו, חּיב ׁשאני זה מנה ,11לׁשמעֹון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לוי החזיר לׁשמעֹון. הּמנה ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּוא

ׁשניהן - לראּובן הּמנה ּבאחריּותֹו12את ׁשּיּגיע13חּיבין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
חֹובֹו. ּכל ׁשמעֹון ְְִַָליד

ׁשמעֹון14ראּובן‚. ואמר מנה, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשלׁשּתן והיּו ללוי, ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָלראּובן:

לוי15עֹומדין וקּבל מה16, לֹו ואין עני ראּובן ונמצא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
ׁשמעֹון ׁשל ּבחֹוב חֹוזר לוי הרי - מּמּנּו ׁשּזה17ּׁשּיגּבה ,18 ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ

ּבאֹותּה עׁשיר ׁשהיה אֹו עני, ׁשהּוא לוי ידע ואם ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהטעהּו.
ׁשהיה לוי טען קּבל. ׁשהרי לחזר, יכֹול אינֹו - והעני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעה
- והעני היה עׁשיר אֹומר: וׁשמעֹון והטעהּו, עני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶָָָָָראּובן

ראיה להביא ׁשמעֹון ׁשעל לי, יּפטר19יראה ּכ 20ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשֹובר אּלא יהיה לא לוי; לֹו21מחֹוב אֹומרים קּים22ּבידֹו, : ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

והּפטר. ְְִֵָָׁשֹובר

ּוממּכר„. מּקח ּבהלכֹות ּבארנּו היה23ּכבר ׁשּלא ׁשראּובן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשמעֹון אצל מנה,24לֹו ללוי חּיב ראּובן והיה ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשלׁשּתן ּבמעמד ׁשהמחהּו ּפי על אף ׁשמעֹון, אצל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהמחהּו
קנה. לא ואם25- יּתן; לא - יּתן ׁשּלא ׁשמעֹון רצה ואם ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹ

אם26נתן וכן נתן. ּפיו על ׁשהרי מראּובן, וגֹובה חֹוזר - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
חֹוזר - מּׁשמעֹון לגּבֹות רֹוצה איני ולֹומר: לחזר לוי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹרצה
חֹוזר - מּׁשמעֹון מקצת ׁשּנפרע ּפי על ואף מראּובן. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוגֹובה

מראּובן. הּׁשאר ְְְֵֵֶַָוגֹובה
מה27חנוני‰. ּכל החנּות מן הּבית לבעל נֹותן ׁשהיה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּכל28ּׁשּירצה ׁשּיתקּבץ עד ּומּקיפֹו הלואה, ּופֹורע29ּבתֹורת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
חֹובי30לֹו לבעל אֹו סלע, לּפֹועלים ּתן הּבית: ּבעל לֹו ואמר ,ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָ

נתּתי, אֹומר: החנוני והרי ,ל אּתן ואני אצלי, לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמנה
אֹו הּפֹועל הרי - לקחּתי לא אֹומר: חֹובֹו ּבעל אֹו ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹוהּפֹועל

נׁשּבע חֹוב החנוני31ּבעל וכן חֹובֹו, הּבית מּבעל ונֹוטל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
הּוא32נׁשּבע ׁשהרי ׁשּנתן, ּׁשּטען מה הּבית מּבעל ונֹוטל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

החנוני וכן החנוני, ּבמעמד נׁשּבע והּפֹועל לּתן. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמר
ׁשּיּכלמּו ּכדי חֹוב, ּבעל אֹו הּפֹועל מּזה33ּבמעמד וכן34זה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

היא חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ּבזה. ּכּיֹוצא ּבנקיטת35ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
החנוני36חפץ מת אם ,לפיכ לּטל. ׁשניהן ׁשּבאין מּפני ,37 ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשבּועה ּבלא חֹוב ּבעל נֹוטל ּבעל38- אֹו ּפֹועל מת אם וכן , ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹ
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שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה חובי6)באחריות, לי זרוק לו: ואמר שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים היו
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה אשה גט בדין חכמים שקבעו מה יכול7)לפי שהלווה - שמירתו בתחום

יד). הלכה גירושין מהלכות ה ופרק כב הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו והמלווה אותם שהמלווה8)לשמור
(שם). יכול אינו והלווה אתם לשמור (שם).9)יכול אותם לשמור - יכולים אין שניהם או יכולים, שהמעות10)שניהם מפני

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת, ואינה מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. מהשליח11)באחריות לדרוש יכול אינו
ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה כאומר חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר משום מעותיו, לו שיחזיר
רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן פי על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה רבינו, כותב ד הלכה

כרב).- יד: (גיטין זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי והלווה.12)בסמוך, ראובן13)השליח העני שאם
בתשובה הרי"ף דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן לגבות אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין

משנה). לחם ועיין משנה במגיד תקעט.14)(הובאה המקבל, פרק מציעא בבא הרי"ף הביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
שלושתן".15) "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות ההמחאה ראובן16)שנעשית של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו לחזור יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור יכול בכתב17)ואינו
משמעון. חובו ותובע חוזר שלוי והכוונה, שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן שהמדובר19)שמעון.18)יד מבאר, משנה במגיד

שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על במלוה אבל נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על חוב שטר מוציא ִכשלוי
יכול היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר גם נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון יכול שמעון

יא). סעיף קכו סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - ערוך20)לטעון (שולחן וייטול לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שובר.21)שם). של מכוחו גדול ההמחאה של כוחה יהא קיים22)לא השובר: את המוציא ללווה לו אומרים היינו כלומר,

שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא שמעון על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו קיימו לא ואם והיפטר, שוברך
אצלו. שהמחהו בשעה היה ט.23)עשיר הלכה מכירה מהלכות ו משמעון.24)בפרק החוב שיגבה ללוי הואיל25)אמר

בהם. לחזור יכולים שלושתם - כלום לו חייב אינו ללוי.26)ושמעון מה:27)שמעון מזומן.28)שבועות כסף לרבות
מסויים.29) מז:).30)לסכום שם מיגא"ש הר"י של ביאורו פי (על אחת לקחתי.31)בבת קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי

באים ואלו אלו כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם שאחד פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
שוא. שבועת הבושה.33)לידי מפני אלו בפני נשבעין אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם ירושלמי מז: שבועות

בפניו.34) נשבעים אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים, אינם הבית בעל מפני35)ומפני המשנה, שבועת ונקראת
טוען מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים שאין שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה. המשנה שחכמי
נשבעים שניהם חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו משום אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען

משנה). (מגיד להם").36)ונוטלים ירדו תורה של כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה שבועת כעין
החוב.37) בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא, או נתן אם יודעים אינם למעלה.38)ויורשיו כמבואר תורה, של כדין
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ׁשבּועה ּבלא נֹוטל החנוני - הּבית39חֹוב ּבעל אין ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אחד ּתׁשלּום אּלא מׁשּלם ואינֹו ּכלּום, .40מפסיד ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

.Âצּוית אֹו מנה, לזה לּתן אמרּת אּתה אֹומר: ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחנוני
לא אֹומר: הּבית ּובעל לֹו, ּתן ּפלֹוני יבֹוא אם לי: ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹואמרּת

הּסת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - ל והחנוני41אמרּתי ונפטר, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
זה עם ּדין לֹו42עֹוּׂשה לבעל43ׁשּנתן החנוני אמר אם וכן . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּובעל מנה, אצל לי ׁשּיׁש ּבפנקסי ּכתּוב הּמּקיפֹו: ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
הּסת הּבית ּבעל נׁשּבע - יֹודע איני אֹומר: ׁשאינֹו44הּבית ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבזה ואין ּדבר, לכל חברֹו על טֹוען ּכל ּכדין ונפטר, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיֹודע
חכמים .45ּתּקנת ֲִַַָָ

.Êוטען ׁשמעֹון, על ללוי ׁשּיׁש חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָראּובן
ּומסירה ּבכתיבה לֹו נתנֹו ּבֹו,46ׁשּלוי ׁשהקנהּו הּׁשטר ואבד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

הּקרקע ּגב על לֹו ׁשהקנהּו ׁשּטען גֹובה47אֹו זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשמעֹון49מּׁשמעֹון48אֹותֹו טען ידֹו. מּתחת ויֹוצא הֹואיל , ְְְִִִִִֵַַַָָ

לי יּׁשבע ואמר: ללוי, לׁשמעֹון50ׁשּפרע לוי יּׁשבע ואחר51- , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ראּובן יגּבה ׁשּפרע52ּכ לֹו הֹודה לראּובן53. לוי יׁשּלם -54. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשטר נתן ולא מכר ׁשּלא לוי נׁשּבע55טען - הּסת56זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.57ונפטר ְְִָ
.Áּדין58ׁשטר ּבבית ידֹו מּתחת והֹוציאֹו ׁשליׁש, ּביד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

מקּים;59ואמר ׁשהּׁשטר ּפי על אף נאמן, - הּוא ּפרּוע : ְְְֱִֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּׁשליׁש מת אם וכן קֹורעֹו. אֹו ּׂשֹורפֹו היה רצה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשאּלּו

ּכתב הּמּנח60ונמצא זה ׁשּׁשטר הּׁשליׁש ידי מּתחת יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
על עדים ׁשאין ּפי על אף ּפרּוע, זה הרי - הּוא ּפרּוע ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

ּכתב61הּכתב אבל ּפלֹוני62. ׁשּׁשטר מלוה ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכמּׂשחק אּלא אינֹו - הּמלוה ידי ּבכתב היה אפּלּו .63ּפרּוע, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.Ëהּכתב על עדים הּׁשטר64היּו הרי - מקּימין היּו אם : ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻ
על65ּפרּוע החתּומין העדים יׁשאלּו - קּיּום עליו אין ואם ; ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ

הֹואיל מצּויין, העדים ׁשאין אֹו ידעּו לא אם הּׁשֹובר. ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹזה
הּׁשֹובר אין - יצא יֹורׁשיו ידי מּתחת אֹו הּמלוה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומּתחת
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מנה39) לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע. צריך שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים והרמ"ה הרמב"ן
שלקחו אמרו ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית ובעל בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה בידך לי
שבועה, בלי נוטלים אין לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו שחכמים אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך)

משנה). (מגיד כלום מפסיד אינו הבית כשבעל ולא40)אפילו אחת פעם לשלם שחייב מודה הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משנה). מגיד וראה גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו משום אלא זו שבועה חכמים41)תיקנו תקנת

החנווני טענת את מכחיש כשהוא לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית כשבעל רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני
מה:). (שבועות ונפטר היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען ככל זה והרי השליחות. לו.42)בעיקר נתן דבריו, שלפי

פטור הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר: מכחיש הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט חושן בש"ך
משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילואפילו שבועה, בלי ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון, כפירת כאן שאין

שם). סמ"ע (ראה לתת שציווה מודה היה ונפטר.43)אם היסת נשבע כופר, הוא על44)ואם "חנווני שנינו: מה. בשבועות
בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר, וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר לא כיצד? פנקסו

יודע. אינו - אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה רק45)הבית נאמרה זו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע איני בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בפרק46)בדין כמבואר וקנאו,

(שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר קנה אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד יא: הלכה מכירה מהלכות ו
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא הלכה47)החוב) שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו

ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה שהשטר אם48)יד) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
צה). סימן שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה ראייה,49)לוי הבא לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין

"אבל (שם): רבינו בדברי שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים טענתו מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה
שם). ראב"ד ועיין משנה, (מגיד לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר הנתבע שהרי תביעה, לעניין עדים צריך

פרעתי.50) בידו.51)שלא שהשטר פי על אף המלווה את משביעים הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה נתבאר
העיטור). בשם משנה מגיד (=לראובן, ללוקח לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע, (לוי) רצה לא ואם

נפרע.52) שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו הקנייה,53)משמעון, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
רצה אם משנה).שהרי (מגיד יב הלכה מכירה מהלכות ו בפק שנתבאר כמו לראובן, בינתיים שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל

אלף.54) משלם - במאה ומכרו זוז אלף סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו ואפילו בשטר הנקוב הסכום כל
אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין לגמרי בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם שאפילו משנה במגיד וכתב
מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע נאמנותו וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך לו מאמינים אנו
משלם נפרעתי טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק (כמבואר שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו ומכיוון

לו). קטן סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה משנה).55)כל (מגיד נפרע עדים57)לוי.56)והשטר לראובן אין אם
השטר, את מידו יוציא לא שלוי לעניין רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה) למעלה שאמרו ומה השטר. את שקנה
מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי נשבע - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי ממון גביית לעניין אבל

משנה). (מגיד מכחיש לא.58)והוא כא.60)השליש.59)סנהדרין מציעא בבא ב: עמוד "אין61)שם שם: הברייתא המשך
עדים עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא השליש שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא עדים עליו

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה שהרי והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם תימן62)(ראה בכתבֿיד
ט. הלכה כאן כ:).63)מתחילה מציעא (בבא המלווה.64)ופסול ידי מתחת עדי65)היוצא חתימת מקיימים דין בית שאין

א כא.).השובר, (שם פרוע שהשטר ביררו אם יספיק66)לא ולא שבת בערב הכסף הלווה יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו

dele deln zekld - '` xc` c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èּפרּועין68הּׁשטר67נמצא ׁשטרֹות ּפרּוע,69ּבין זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואף

מּפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ּבגּופֹו מאחֹוריו70ּכתּוב ואפּלּו71ּבין , ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
עֹוּׂשין72ּבמקצתֹו - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע, זה ׁשטר : ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

על ואף עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על ואף הּכתב, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָעל
היה לא - נפרע לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי

הּׁשטר על .73ּכֹותב ְֵַַָ
.‡Èּטיבֹו75ׁשטר74הּמֹוצא מה יֹודע ואין ׁשטרֹותיו -76ּבין ְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

מּנח אלּיהּו.77יהיה ׁשּיבֹוא עד ְִִֵֶֶַָָָֻ
.·Èלבניו יֹודע78האֹומר ואיני ּפרּוע ׁשטרֹותי ּבין ׁשטר : ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּפרּועין ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא לאחד79איזה נמצא 81ׁשם80. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻ
ׁשטרֹות הּגדֹול82ׁשני אמר83ּפרּוע- ּפרּוע. אינֹו והּקטן , ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָ

אינֹו84לחברֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע ּבידי ל ׁשטר : ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּבידי ל חֹוב ּכּלן85ּפרּוע. עליו לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל - ּפרּוע ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻ

ְִּפרּועין.

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה
אֹומרים - יֹודע איני אֹומר: והּיֹורׁש ,לאבי ּפרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואמר:
ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - לי יּׁשבע אמר: לֹו. וׁשּלם עמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר ידי על אּבא ּפקדנּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחפץ:
ּפרּוע, זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבפיו

ְֶוגֹובה.
מן·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

הּׁשבע ּתחּלה לֹו: ואֹומרין ּבׁשבּועה, אּלא יּפרע לא - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּבין מצינּו ולא אּבא לנּו אמר וׁשּלא אּבא ּפקדנּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
קטן הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשטרֹותיו
ואם ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמּטל
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצּוה

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

ּפר ׁשּיאמר זמן ּכל ׁשּפרעלּלוה הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - עּתי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
נאמן אּתה והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשטר
עליו התנה ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ליֹורׁשי אפּלּו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיהא

ְֶַמלוה.
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כ:). (שם הפירעון את הלווה ויעכב שובר פרק68)שם.67)לכתוב לקמן משנה מגיד (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה כוחו.69)י"ז את מערער החוב שטר של שמקומו השורות.70)כגון, בין71)בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
כנגדו. העדים72)שלא חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן סעיף סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

ע). קטן סעיף שם סמ"ע לאו73)(ראה "דאי נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא או ... "סמפון שם: ברייתא
עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה לא נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא שם74)דפריע משנה

שלו.75)כ. המלווה.76)שאינו או הפקידו הלווה שם).77)אם (רש"י לזה ולא לזה לא יחזירו ולא ְֶַמצוה78)אצלו,
מיתה. קעג.).79)בשעת בתרא בבא (משנה פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע שלי שטר הטוען לווה כל

אחד.80) המצוה.81)ללווה של שטרותיו שהרי82)בין פרוע, אינו מהם אחד שטר כן ואם שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ
פרוע. שהוא אמר אחד שטר על משנה).83)רק (מגיד הראייה עליו מחבירו שהמוציא פרוע, שהגדול לטעון יכול הלווה

התחתונה.84) על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא מן85)שם אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
על השטר בעל יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית הכולל החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות

מיגאש). הר"י בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען הלווה בא ואם פרועים, בחזקת וכולם דין1)התחתונה מבאר
יתומים. על יתומים של שטרות ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן ליפרע הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא
ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא לנו אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם, קורעים ואין בהם מגבים שאין
בבבל כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר עליו ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות, בו שיש בשטר

בבל. ממעות שמגבהו



קג dele deln zekld - '` xc` c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èּפרּועין68הּׁשטר67נמצא ׁשטרֹות ּפרּוע,69ּבין זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
נמצא אם וכן הּנמצא. הּכתב על עדים ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואף

מּפניו ּבין ׁשטר, ׁשל ּבגּופֹו מאחֹוריו70ּכתּוב ואפּלּו71ּבין , ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
עֹוּׂשין72ּבמקצתֹו - וכ ּכ מּמּנּו נפרע אֹו ּפרּוע, זה ׁשטר : ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

על ואף עדים, הּכתב על ׁשאין ּפי על ואף הּכתב, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָעל
היה לא - נפרע לא ׁשאּלּו הּמלוה; ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּפי

הּׁשטר על .73ּכֹותב ְֵַַָ
.‡Èּטיבֹו75ׁשטר74הּמֹוצא מה יֹודע ואין ׁשטרֹותיו -76ּבין ְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

מּנח אלּיהּו.77יהיה ׁשּיבֹוא עד ְִִֵֶֶַָָָֻ
.·Èלבניו יֹודע78האֹומר ואיני ּפרּוע ׁשטרֹותי ּבין ׁשטר : ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּפרּועין ּכּלן ׁשטרֹותיו - הּוא לאחד79איזה נמצא 81ׁשם80. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֻ
ׁשטרֹות הּגדֹול82ׁשני אמר83ּפרּוע- ּפרּוע. אינֹו והּקטן , ְְְֵֵַַַַַָָָָָָָ

אינֹו84לחברֹו והּקטן ּפרּוע, הּגדֹול - ּפרּוע ּבידי ל ׁשטר : ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּבידי ל חֹוב ּכּלן85ּפרּוע. עליו לֹו ׁשּיׁש ׁשטרֹות ּכל - ּפרּוע ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻ

ְִּפרּועין.

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ׁשעליו,‡. ּבׁשטר הּלוה את לתּבע הּיֹורׁש ּובא ׁשּמת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמלוה
אֹומרים - יֹודע איני אֹומר: והּיֹורׁש ,לאבי ּפרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָואמר:
ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - לי יּׁשבע אמר: לֹו. וׁשּלם עמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלֹו:
אּבא לנּו אמר וׁשּלא אחר ידי על אּבא ּפקדנּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹחפץ:
ּפרּוע, זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ּבין מצינּו וׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבפיו

ְֶוגֹובה.
מן·. להּפרע הּיֹורׁש ּובא הּמלוה, ׁשּמת אחר הּלוה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמת

הּׁשבע ּתחּלה לֹו: ואֹומרין ּבׁשבּועה, אּלא יּפרע לא - ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּבין מצינּו ולא אּבא לנּו אמר וׁשּלא אּבא ּפקדנּו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
קטן הּיֹורׁש היה ואפּלּו ּפרּוע. זה ׁשּׁשטר אּבא ׁשל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשטרֹותיו
ואם ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - מֹוריׁשֹו ּכׁשּמת ּבעריסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּמּטל
יּפרע - ּפרּוע אינֹו זה ׁשּׁשטר מיתתֹו ּבׁשעת הּמלוה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָצּוה

הּיֹורׁש. מן אפּלּו ׁשבּועה ּבלא ְְֲִִֵֵַַָֹהּיֹורׁש
מלוה‚. יֹורׁשי אין - הּמלוה מת ּכ ואחר ּתחּלה, הּלוה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמת

נתחּיב הּלוה ׁשּמת ׁשּבּׁשעה ּכלּום; לוה מּיֹורׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנֹוטלין
ואין מת, ּוכבר ׁשּבארנּו, ּכמֹו יּטל, ּכ ואחר להּׁשבע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּלא להּׁשבע יכֹולין ׁשאינן לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאדם
מלוה, יֹורׁשי והׁשּביע הּדּין עבר ואם ּכלּום. אביהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָנפרע
ׁשל חֹוב ׁשטר ,לפיכ מּידם. מֹוציאין אין - חֹובן את ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָוגבּו
הּלוה אביהן ׁשּמת היתֹומים מן להּפרע הּבאים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיתֹומים
- ּבֹו ּגֹובין אין ּבֹו; מגּבין ואין אֹותֹו קֹורעין אין - ְְְְִִִִֵֵֵַָּתחּלה
קֹורעין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבניו, ׁשבּועה מֹוריׁש אדם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאין

ּבֹו. ויֹוציא ׁשּידּון דּין יבֹוא ׁשּמא - ְִֶֶַָָָָאֹותֹו
יֹורׁשי„. יּפרעּו לא - ּתחּלה הּלוה ּומת ערב, ׁשם היה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו

הערב הרי הערב, מן יּפרעּו ּתאמר ׁשאם הערב; מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלוה
לוה. מּיֹורׁשי ונפרע ְְְִִֵֵֶָֹחֹוזר

את‰. הּפֹוגם הרי אּלא לֹו. הּדֹומה לכל זה מּדין ּדנין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
הרי - ּבׁשבּועה אּלא גֹובה ׁשאינֹו ּפי על אף ּומת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשטרֹו
מצינּו ולא אּבא צּונּו ולא אּבא ּפקדנּו ׁשּלא נׁשּבעין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֹּבניו
את וגֹובין ּפרּוע, הּזה הּׁשטר ׁשּכל אּבא ׁשל ׁשטרֹותיו ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

מּיֹורׁשיו. ּבין הּלוה מן ּבין הּׁשטר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹׁשאר
.Âאמר לוה: יֹורׁשי ואמרּו הּיֹורׁש, מן לגּבֹות ׁשּבא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש

ׁשּלא גֹובין הּמלוה יֹורׁשי הרי - זה חֹוב לויתי לא אּבא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּו
דמי. ּפרעּתי לא ּכאֹומר - לויתי לא האֹומר ׁשּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשבּועה;
אּבא לנּו אמר ואמרּו: לוה, מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא מלוה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
אפּלּו ׁשבּועה, ּבלא גֹובהּו זה הרי - זה חֹוב לויתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֹלא
לא האֹומר ׁשּכל ּפרעּתי; ׁשאמר זמן ּכל ּבּׁשטר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמינֹו

ּפרעּתי. לא ּכאֹומר - ְְִִִֵַָָֹלויתי
.Êנאמנּות ּבֹו ׁשּיׁש ּבׁשטר הּלוה מן להּפרע ׁשּבא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹורׁש

ּפר ׁשּיאמר זמן ּכל ׁשּפרעלּלוה הּסת נׁשּבע הּלוה הרי - עּתי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
נאמן אּתה והרי לֹו: ּכתב ׁשּלא ּפי על אף ונפטר, זה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלׁשטר
עליו התנה ואם היה. זה ּתנאי על הּׁשטר ׁשעּקר יֹורׁשי; ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָעל
ליֹורׁשי אפּלּו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה ׁשּום ּבלא נאמן ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּיהא

ְֶַמלוה.
.Áׁשֹובר עליו ויצא לאביו, חֹוב ׁשטר ׁשהיה קטן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹורׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כ:). (שם הפירעון את הלווה ויעכב שובר פרק68)שם.67)לכתוב לקמן משנה מגיד (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה כוחו.69)י"ז את מערער החוב שטר של שמקומו השורות.70)כגון, בין71)בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
כנגדו. העדים72)שלא חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן סעיף סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

ע). קטן סעיף שם סמ"ע לאו73)(ראה "דאי נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא או ... "סמפון שם: ברייתא
עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה לא נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא שם74)דפריע משנה

שלו.75)כ. המלווה.76)שאינו או הפקידו הלווה שם).77)אם (רש"י לזה ולא לזה לא יחזירו ולא ְֶַמצוה78)אצלו,
מיתה. קעג.).79)בשעת בתרא בבא (משנה פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע שלי שטר הטוען לווה כל

אחד.80) המצוה.81)ללווה של שטרותיו שהרי82)בין פרוע, אינו מהם אחד שטר כן ואם שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ
פרוע. שהוא אמר אחד שטר על משנה).83)רק (מגיד הראייה עליו מחבירו שהמוציא פרוע, שהגדול לטעון יכול הלווה

התחתונה.84) על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא מן85)שם אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
על השטר בעל יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית הכולל החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות

מיגאש). הר"י בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען הלווה בא ואם פרועים, בחזקת וכולם דין1)התחתונה מבאר
יתומים. על יתומים של שטרות ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן ליפרע הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא
ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא לנו אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם, קורעים ואין בהם מגבים שאין
בבבל כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר עליו ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות, בו שיש בשטר

בבל. ממעות שמגבהו



deleקד deln zekld - '` xc` c"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו מגּבין ואין הּׁשטר את קֹורעין אין - אביו מיתת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר
ּולפיכ הּוא, מזּיף זה ׁשֹובר ׁשּמא היתֹומים; ׁשּיגּדלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻעד

אביו. ּבחּיי הּלוה הֹוציאֹו ְִִֵֶַַָֹֹלא
.Ëמגּבהּו - ּבבבל ּכתּוב והיה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהּמֹוציא

מּמעֹות מגּבהּו - יּׂשראל ּבארץ ּכתּוב היה ּבבל; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּמעֹות
ׁשם ּבּׁשטר היה לא ּבכתּבה. ּכן ּׁשאין מה יּׂשראל. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻארץ
ּבארץ הֹוציאֹו ּבבל; מּמעֹות מגּבהּו - ּבבבל והֹוציאֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
מּמעֹות לגּבֹות ּבא יּׂשראל. ארץ מּמעֹות מגּבהּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָיּׂשראל
חּיב ׁשאני ׁשהּמעֹות הּלוה: וטען הּׁשטר, ּבֹו ׁשּיצא ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמקֹום
ויּטל. הּמלוה יּׁשבע - הּמטּבע מּזה ּפחּות ׁשהּוא מּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
אּתה מּכאן מגּבהּו. לוה ּׁשּירצה מה - סתם ּכסף ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
לכל ּכׁשר - ּבֹו ׁשּנכּתב מקֹום ׁשם ּבֹו ׁשאין ׁשּׁשטר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמד,
ּכׁשר, ׁשהּוא - ּכלל זמן ּבֹו ׁשאין לׁשטר הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדבר.
מדקּדקין ׁשאין להזּמּה; יכֹול אּתה אי זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשּלא ּכדי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ממֹונֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבדיני
- המאחרין חֹוב ׁשטרי ,ּולפיכ לוין. ּבפני ּדלת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻּתנעל
ׁשּיתּבאר ּכמֹו להזּמן, יכֹול אּתה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשרין,

ְִּבמקֹומֹו.

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
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וערבאין‡. אחראין נכסיו ּכל הרי - סתם חברֹו את ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלוה
חֹובֹו ּבעל את ּתֹובע - לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ זה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלחֹוב
- קרקעֹות ּבין מּטלטלין ּבין נכסים, עּמֹו מצא אם ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּתחּלה.
מגּבין - מּדעּתֹו הּלוה נתן לא ואם הּלוה. ּברצֹון מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּגֹובה
חֹובֹו ׁשטר ּכנגד הּנמצא ּכל לֹו הסּפיק לא ּדין. ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ׁשהן ּפי על אף לּלוה, ׁשהיּו הּקרקעֹות מּכל גֹובה זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּלוה ּומכר הֹואיל ּבמּתנה. נתּונים אֹו לאחרים מכּורין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעּתה
מּיד מֹוציא זה הרי זה, ּבחֹוב ׁשּנׁשּתעּבד אחר נתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאֹו
ּבּמה טֹורף. הּנקרא וזהּו הּמּתנֹות. ּבעלי מּיד אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
חֹוב לבעל נׁשּתעּבדּו לא - ׁשּלוה לאחר לֹו הּבאין ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנכסים
יהיּו ׁשּיקנה נכסים ׁשּכל עליו: התנה ואם טֹורפן. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
- נתן אֹו ּומכר ׁשּלוה, אחר וקנה מהן, להּפרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמׁשעּבדין

מהן. טֹורף חֹוב ּבעל ֲֵֵֵֶַַהרי
הּמּטלטלין·. אבל ּבקרקע; אּלא אמּורין הּדברים ּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאין

ׁשּלוה ּבעת לֹו ׁשהיּו מּטלטלין אפּלּו אחריּות. עליהן אין -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבעל הקנה אֹותן. טֹורף חֹוב ּבעל אין - לׁשעּתֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמכרן
מן נפרע להיֹותֹו לֹו ׁשּיׁש קרקע ּגב על הּמּטלטלין ּכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָחֹובֹו
לֹו ׁשּיכּתב והּוא הּמּטלטלין. מאֹותן טֹורף זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהּכל
הּקרקע ּגב על לי ׁשּיׁש מּטלטלין ל ׁשהקניתי חֹובֹו: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַּבׁשטר
אם וכן הּׁשטרֹות. ּכטפסי וׁשּלא ּכאסמכּתא ׁשּלא לי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש
ּבין קרקעֹות ּבין לקנֹות, עתיד ׁשאני נכסים ׁשּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתב:
והּמּטלטלין מהן, להּפרע ל מׁשעּבדים הן הרי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּטלטלין,

ּכאסמכּתא ׁשּלא מהן להּפרע הּקרקעֹות ּגב על ל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקנּויין
הּמּטלטלין מן אף טֹורף זה הרי - הּׁשטרֹות ּכטפסי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוׁשּלא

ׁש ּתנאי ׁשּכל ׁשּלוה; לאחר הּלוה קּים.ׁשּקנה - ּבממֹון ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּבכתּבתּה,‚. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

גֹובה זה הרי - נהר ּוׁשטפֹו ּתגּבּו, מּכאן להן: ׁשּיכּתב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא
לֹו יהיה ׁשּלא עּמֹו: התנה ואם אֹותן. וטֹורף נכסים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹמּׁשאר
לוה אם וכן נכסים. מּׁשאר גֹובה אינֹו - מּזֹו אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּפרעֹון
מן גֹובה אינֹו זה הרי - עליו אחריּות לֹו ׁשאין ּופרׁש ֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּמּנּו

לעֹולם. ְְְִַָָֻהמׁשעּבדין
ּבכתּבתּה,„. לאּׁשה אֹו חֹובֹו לבעל אּפֹותיקי ּׂשדהּו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעּׂשה

לא אם לגּבֹות, חֹוב ּבעל ּוכׁשּיבֹוא מכּורה; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּומכרּה
אמּורים? ּדברים ּבּמה אֹותּה. יטרף - חֹורין ּבני נכסים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹימצא
מכּורה. אינּה - עֹולם ממּכר מכרּה אבל לׁשעּתּה; ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׁשּמכר

מּמּנּו,‰. ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - ּומכרֹו אּפֹותיקי עבּדֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּׂשה
ּבעל אין - ּומכרֹו אּפֹותיקי ׁשֹורֹו עּׂשה קֹול. לֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני
קֹול. להן ׁשאין מּפני הּמּטלטלין, ׁשאר וכן מּמּנּו, ּגֹובה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָחֹוב

.Âׁשּכתב ּפי על אף וׁשחררֹו, אּפֹותיקי רּבֹו ׁשעּׂשהּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
אם וכן לחרּות. יצא - מּזה אּלא ּפרעֹון ל יהיה לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלֹו:
ׁשעּבּוד. מּיד מפקיעין וההקּדׁש והּׁשחרּור ׁשהחמץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהקּדיׁשֹו.
ׁשטר עליו וכֹותב הּלוה, מן חֹובֹו ּגֹובה חֹוב ּבעל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוהרי
לׁשּלם? חּיב הּוא ולמה הּׁשטר. זה מּזמן וטֹורף ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָּבחֹובֹו,
מׁשּלם, - להּזיק הּגֹורם וכל חברֹו, ממֹון לאּבד ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמּפני
מּפני לׁשחררֹו, הּׁשני רּבֹו את וכֹופין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַּכמֹו
אּתה. עבּדי לֹו: ויאמר בׁשּוק ימצאּנּו ׁשּלא העֹולם; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקּון

.Ê,ההקּדׁש מן לטרף יכֹול חֹוב ּבעל אין - נכסיו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש
ההקּדׁש, מּיד הּקרקע ּוכׁשּפֹודין הּׁשעּבּוד. מפקיע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשההקּדׁש
לבעל ׁשּיּתן מנת על זֹו ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומדין
ותצא לכׁשּתּפדה ,לפיכ ּכתּבתּה. ּולאּׁשה חֹובֹו את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻחֹוב
האּׁשה אֹו אֹותּה, ויטרף חֹוב ּבעל יבֹוא - הּלֹוקח ּביד ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֻלחּלין

ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָֻּבכתּבתּה,
.Áיכֹול - לּלֹוקח מעֹות יׁש אם לטרף, ׁשּבא חֹוב ְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבעל

ותֹובע הּלֹוקח וחֹוזר טֹורף, ּׁשהּוא מה דמי לֹו ולּתן ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַלסּלקֹו
לסּלקֹו יכֹול אינֹו - אּפֹותיקי אֹותֹו עּׂשה ואם ְְְִֵֵֵֵַַַָָָלּמֹוכר.

ְִָּבדמים.
.Ë,ּׂשדֹות ׁשּתי לֹו והיּו מאתים, לׁשמעֹון חּיב ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָראּובן

ּבמנה, הּׁשנּיה לֹו ּומכר וחזר ּבמנה, ללוי מהן אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּומכר
ּבּמנה הּׁשנּיה לטרף וחזר ּבמנה, אחת וטרף ׁשמעֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּובא
להיֹות ּתרצה אם לֹו: ואמר מאתים לֹו והביא לֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּנׁשאר
הרי ,ל ׁשּיׁש הּמאתים ּבכל ל ׁשּומה ׁשּטרפּת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשדה
הּדין - והסּתּלק חֹוב ׁשל מאתים היל לאו, ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּוטב;
ּבמאתים ׁשּקּבלּה ּפי על אף ּבּה, ועמד ׁשמעֹון רצה לוי. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעם

ּבמנה. אּלא ראּובן ותֹובע חֹוזר לוי אין -ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Èׁשמעֹון ּובא מאה, ׁשוה אחת ּׂשדה והּניח ראּובן, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועבדו1) שדהו עושה ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים משעבד ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר
ללווה היו ודין בכסף, לסלקו יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי שמפקיע הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי
המלווה אותה וגבה מהמלוה פחות שערכה שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה מכר כך ואחר אחת ומכר שדות ִשתי

בכסף. היתומים וסילקוהו

dele deln zekld - '` xc` e"h ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהן
לפרע היתֹומים על ׁשּמצוה עּׂשּו, מצוה - לֹו ׁשּנתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמאה
הּׂשדה דמי ּבמאה אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחֹובֹות

אינ - ּבׁשארׁשּטרפּת אחרת ּפעם אֹותּה ולטרֹוף לחזֹור יכֹול ֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חֹובֹו.

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

יגּבּו2ּכׁשּיֹורדין‡. לא - מהן לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה4ׁשּבקרקעֹותיו3לבעל ודין .5, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

והאיׁש ּתעמד ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית; מן חֹוב ּבעל ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּבה

להֹוציא? אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא בֹו נׁשה אּתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחּות

לוין ּבפני הּלוה6ּדלת מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית מן אּלא יּפרע לא -7. ִִִִֶַַָָֹ
נפרעים·. מׁשעּבדין8אין ּבני9מּנכסים נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻ

ּבינֹונית10חֹורין והמׁשעּבדים זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו ,11 ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ
עּדית ׁשּנתנם12אֹו ּבין ׁשּמכרם ּבין נׁשּתּדפּו13, חֹורין14. ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

המׁשעּבדין מן טֹורף זה הרי ּכאּלּו15- ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ֵָאינם.

ׁשּמכר‚. ּומכר16ראּובן ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה

גֹובה מּזה רצה גֹובה, מּזה אמּורים?17רצה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
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וכתובת1) ניזקין ודין זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים נפרעים ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
שני ללוקח כותב ודין בינונית, ושייר עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים נכסיו מוכר ודין גובים, הם ממה אשה
בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון כתב והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין עימך, לי אין ודברים דין

מח.2) גיטין שטח3)משנה מעדיף אדם (גרועים). זיבורית בינונית, (משובחים), עידית קרקעות: של סוגים שלושה נקבעו
גרועה. קרקע של גדול יותר שטח על יפה קרקע של או4)מצומצם שמין הן בשלו שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא

ש הן עולם הטוביםבשל כשהקרקעות למשל, בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות סוגי לפי גובים פירוש, מין?
שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג העולם בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך מוגדרים הלווה של ביותר
לקמן בפירוש פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו" שכתב רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של או שלו בינונית

ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד גיטין5)פרק עולא של מימרא
כספו.6)נ. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות יסרב במזומן מעות לו שיש יתומים7)מי מנכסי נפרעין "אין מח: שם משנה

מן וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר צריך ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא הזיבורית". מן אלא
שהמלווה דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל זה דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"

היורשים. מן זיבורית לגבות ויצטרך הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש שם.8)אינו אחר9)משנה נמכרו אם אפילו
אחר.10)ההלוואה. שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות כתקנת11)הנמצאים נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

לאחרים. הפסד שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום בעידית,12)חכמים, שדינו ממזיק, גבייה לדין נוגעות עידית" "או המלים
נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה לקמן כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו עידית גובה אינו חוב בעל אבל

בניזקין. גם נאמר חורין בני כשיש נ:13)ממשועבדים השדה14)שם את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש, נשתטפו, כמו
לזריעה. ראויה ואינה לקח15)ונשחתה גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה [במגיד שנפשטה, בעייה צה: כתובות

לי גזלן של שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים חובו].בזרוע את לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
רבא).16) בשם זה דין נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של את17)מימרא מתחילה לבאר רצוי ההבנה את להקל כדי

ואחר נכסיו כל ונשתעבדו בשטר מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא פיסקא כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל
יהודה ביד הרשות - הבינונית כל את ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן והיו לשמעון שדותיו כל מכר כך
- בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו (ואם שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית לגבות החוב) (בעל
המשועבדת השדה את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו פי על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י אותם. גובה
חורין בני שיש במקום מהלוקח נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה דומה זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו,
זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות בא כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים זיבורית הם חורין כשבני אפילו
גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא שמעון גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות, מן לטרוף אין -

משמעון גובה רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה השדה את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של מכוחו
ראובן של קרקעותיו כל קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה אחרים נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו
ואין גובה, אני - ראובן מיד לידך שבא שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן, על לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת
או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך לי שהניח מלוי לתבוע רצוני
לומר לוי יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי קנה אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון לוי כשקנה
ראובן, ביד בינונית נשארה שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן אצל מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה:
ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות והר"י זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום משועבדים מנכסים גובים אין שהרי

ח בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין חכמים תקנת על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה ואומר, זה על ורין,חולק
מהשדה השעבוד פקע לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה חכמים בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא כדעת

בזה]. כלום ביאר לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה



קה dele deln zekld - '` xc` e"h ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּניח הּמּטלטלין מן מאה היתֹומים לֹו ונתנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּוטרפּה,
חֹובֹו; ּבׁשאר אֹותּה וטֹורף חֹוזר זה הרי - וסּלקּוהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָאביהן
לפרע היתֹומים על ׁשּמצוה עּׂשּו, מצוה - לֹו ׁשּנתנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמאה
הּׂשדה דמי ּבמאה אּלּו לֹו: אמרּו ואם אביהם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָחֹובֹות

אינ - ּבׁשארׁשּטרפּת אחרת ּפעם אֹותּה ולטרֹוף לחזֹור יכֹול ֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חֹובֹו.

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

יגּבּו2ּכׁשּיֹורדין‡. לא - מהן לגּבֹות הּלוה לנכסי ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
הּבינֹונית מן אּלא חֹוב ּתֹורה4ׁשּבקרקעֹותיו3לבעל ודין .5, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

והאיׁש ּתעמד ּבחּוץ ׁשּנאמר: הּזּבּורית; מן חֹוב ּבעל ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּיגּבה

להֹוציא? אדם ׁשל ּדרּכֹו מה - וגֹו' יֹוציא בֹו נׁשה אּתה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּתנעל ׁשּלא ּכדי ּבבינֹונית, חכמים ּתּקנּו אבל ׁשּבכליו. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחּות

לוין ּבפני הּלוה6ּדלת מן לּפרע ּבבא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּגדֹולים ּבין קטּנים ּבין הּיֹורׁשין, מן לּפרע הּבא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָעצמֹו;

הּזּבּורית מן אּלא יּפרע לא -7. ִִִִֶַַָָֹ
נפרעים·. מׁשעּבדין8אין ּבני9מּנכסים נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻ

ּבינֹונית10חֹורין והמׁשעּבדים זּבּורית חֹורין ּבני היּו ואפּלּו ,11 ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֻ
עּדית ׁשּנתנם12אֹו ּבין ׁשּמכרם ּבין נׁשּתּדפּו13, חֹורין14. ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

המׁשעּבדין מן טֹורף זה הרי ּכאּלּו15- ׁשּנׁשחתּו ׁשּכיון ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ֵָאינם.

ׁשּמכר‚. ּומכר16ראּובן ׁשמעֹון וחזר לׁשמעֹון, ּׂשדֹותיו ּכל ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
- לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ללוי, מהן אחת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּׂשדה

גֹובה מּזה רצה גֹובה, מּזה אמּורים?17רצה ּדברים ּבּמה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכתובת1) ניזקין ודין זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים נפרעים ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר
שני ללוקח כותב ודין בינונית, ושייר עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים נכסיו מוכר ודין גובים, הם ממה אשה
בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון כתב והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין עימך, לי אין ודברים דין

מח.2) גיטין שטח3)משנה מעדיף אדם (גרועים). זיבורית בינונית, (משובחים), עידית קרקעות: של סוגים שלושה נקבעו
גרועה. קרקע של גדול יותר שטח על יפה קרקע של או4)מצומצם שמין הן בשלו שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא

ש הן עולם הטוביםבשל כשהקרקעות למשל, בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות סוגי לפי גובים פירוש, מין?
שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג העולם בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך מוגדרים הלווה של ביותר
לקמן בפירוש פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו" שכתב רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של או שלו בינונית

ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד גיטין5)פרק עולא של מימרא
כספו.6)נ. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות יסרב במזומן מעות לו שיש יתומים7)מי מנכסי נפרעין "אין מח: שם משנה

מן וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר צריך ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא הזיבורית". מן אלא
שהמלווה דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל זה דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"

היורשים. מן זיבורית לגבות ויצטרך הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש שם.8)אינו אחר9)משנה נמכרו אם אפילו
אחר.10)ההלוואה. שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות כתקנת11)הנמצאים נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

לאחרים. הפסד שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום בעידית,12)חכמים, שדינו ממזיק, גבייה לדין נוגעות עידית" "או המלים
נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה לקמן כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו עידית גובה אינו חוב בעל אבל

בניזקין. גם נאמר חורין בני כשיש נ:13)ממשועבדים השדה14)שם את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש, נשתטפו, כמו
לזריעה. ראויה ואינה לקח15)ונשחתה גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה [במגיד שנפשטה, בעייה צה: כתובות

לי גזלן של שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים חובו].בזרוע את לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
רבא).16) בשם זה דין נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של את17)מימרא מתחילה לבאר רצוי ההבנה את להקל כדי

ואחר נכסיו כל ונשתעבדו בשטר מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא פיסקא כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל
יהודה ביד הרשות - הבינונית כל את ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן והיו לשמעון שדותיו כל מכר כך
- בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו (ואם שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית לגבות החוב) (בעל
המשועבדת השדה את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו פי על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י אותם. גובה
חורין בני שיש במקום מהלוקח נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה דומה זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו,
זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות בא כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים זיבורית הם חורין כשבני אפילו
גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא שמעון גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות, מן לטרוף אין -

משמעון גובה רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה השדה את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של מכוחו
ראובן של קרקעותיו כל קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה אחרים נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו
ואין גובה, אני - ראובן מיד לידך שבא שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן, על לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת
או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך לי שהניח מלוי לתבוע רצוני
לומר לוי יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי קנה אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון לוי כשקנה
ראובן, ביד בינונית נשארה שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן אצל מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה:
ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות והר"י זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום משועבדים מנכסים גובים אין שהרי

ח בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין חכמים תקנת על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה ואומר, זה על ורין,חולק
מהשדה השעבוד פקע לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה חכמים בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא כדעת

בזה]. כלום ביאר לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה
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ּבינֹונית לוי -18ּכׁשּלקח זּבּורית אֹו עּדית לקח אם אבל ; ְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
טרחּתי זה מּפני לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
לוי לקח אם וכן מּמּנּו. לגּבֹות ּדינ ׁשאין ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָולקחּתי
ׁשּלקח הּבינֹונית ּכמֹו ּבינֹונית ׁשמעֹון אצל והּניח 19ּבינֹונית, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

מקֹום ל הּנחּתי לֹו: אֹומר זה ׁשהרי מּלוי; טֹורף אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
מּמּנּו. ְִִֶלגּבֹות

ּבעּדית„. להן ׁשמין - ׁשהּנּזקין ּבארנּו, חֹוב20ּכבר ּובעל , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבבינֹונית ּבזּבּורית21- - אּׁשה ּוכתּבת לֹו22, היּו עּדית23. ְְְִִִִִִֵַָָֻ

ּבזּבּורית. אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ְְְְִִִִִִִִִַַַָָֻוזּבּורית
ּוכתּבת חֹוב ּובעל ּבעּדית, נּזקין - ּובינֹונית עּדית לֹו ְְִִִִִִִֵַַַָָֻהיּו

ּבלבד ּובינֹונית זּבּורית לֹו היּו ּבבינֹונית. נּזקין24אּׁשה - ְְִִִִִִִִֵֵַָָָ
ּבבינֹונית חֹוב ּבזּבּורית.25ּובעל אּׁשה ּוכתּבת , ְְְִִִִֵַַַָֻ

ּבנ26מכרן‰. אחתלׁשלׁשה ּבבת אדם נכנסּו27י ּכּלן הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
העּדית מן טֹורפין והּנּזקין הּבעלים, חֹוב28ּתחת ּובעל , ְְְִִִִִִִַַַַַַָָָ

מכרן הּזּבּורית. מן טֹורפת אּׁשה ּוכתּבת הּבינֹונית, מן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻטֹורף
האחרֹון מן טֹורפין ּכּלן - זה אחר -29לזה הסּפיק לא ; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

אפּלּו פניו. מּׁשּלפני טֹורפין - הסּפיק לא מּׁשּלפניו; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָֹטֹורפין
הּזּבּורית ׁשּלקח הּוא האחרֹון הּקֹודם30היה הּלֹוקח ׁשהרי . ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל הּנחּתי לּטֹורף: .31אֹומר ְְְִִִִֵֵֶַַָ
.Â.הּבעלים ּתחת נכנס הּלֹוקח הרי - זֹו אחר זֹו לאחד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָמכרן

לקח אבל ּבאחרֹונה; עּדית ׁשּלקח אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹומר ׁשהרי הּזּבּורית; מן ּגֹובין ּכּלן - ּבאחרֹונה ֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻזּבּורית
הּנחּתי הרי ּתחּלה: ׁשּלקח הּׂשדה מן לגּבֹות ּכׁשּיבֹוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּטֹורף
אם ּכ הּטֹורף לֹו אֹומר אינֹו ולמה מּמּנּו. לגּבֹות מקֹום ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָל
העּדית מן חֹוב ּובעל האּׁשה ותגּבה ּבאחרֹונה, עּדית ְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָלקח

ּבאחרֹונה לּלֹוקח32ׁשּלקח היא ּתּקנה ׁשּזֹו אֹומר33? והרי , ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זֹו ּבתּקנה אפׁשי אי להן: יגּבה34לֹוקח מּכם אחד ּכל אּלא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו. הראּוי ִָָמן
.Êוחזר35מכרן ּבאחרֹונה, עּדית לֹו ּומכר זֹו, אחר זֹו לאחד ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָ

ּגֹובין ּכּלן - לפניו עּדית וׁשּיר ּובינֹונית זּבּורית ּומכר ְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהּלֹוקח
אֹותם ידחה ּבּמה לֹו אין ׁשהרי העּדית, עּדית36מן מכר . ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּביד העּדית מן טֹורפין הּנּזקין - וזּבּורית ּבינֹונית ְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַָָוהּניח
הּׁשני מּבינֹונית37לֹוקח ּגֹובין אּׁשה ּוכתּבת חֹוב ּובעל , ְִִִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לפניו ׁשּׁשּיר .38וזּבּורית ְְִִִֵֶָָ
.Áׁשּלוה לׁשנים39מי נכסיו הּלוה מכר ּכ ואחר ,40מאחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ׁשני: ללֹוקח חֹוב ּבעל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכתב
לֹו: אֹומר ׁשהרי ראׁשֹון; מּלֹוקח לטרף יכֹול אינֹו - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמּידֹו
הּנכסים מן חֹוב ּבעל אצל מּמּנּו לגּבֹות מקֹום ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנחּתי
ׁשהרי ,עצמ על הפסדּת ואּתה אחרי, ׁשני לֹוקח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּקנה

מהן עצמ ּבכתּבתּה41סּלקּת לאּׁשה הּדין והּוא אם42. , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
אם אבל לטרף. יכֹולה ואינּה ּכתּבתּה, אּבדה - לּׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻּכתבה

הּׁשני מן טֹורפין - לראׁשֹון ּׂשדה43ּכתבּו הּלוה מכר . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מראובן.18) שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר בסמוך השעבוד. עיקר רובץ שם:19)שעליה (רבא) רבה כלשון
להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה שדה שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון ונראה דכוותה". "בינונית
שיטת (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר הבינונית ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס כזיבורית,
רבה דייק ולפיכך שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל מפני מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו

שלקח". הבינונית "כמו וכתב: רבינו דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר הלכה20)(רבא) ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21)ז. הלכה זה ג.22)בפרק הלכה אישות מהלכות ט"ז ח.23)בפרק קמא בבא א24)ברייתא בהלכה למעלה שם.

שם בגמרא כעידית? ולא כבינונית שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו למה קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו
הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש עידית גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו האומר לשיטת כך הקשו (ח.)
בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין יש וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית מכירת לפני מוגדרת

משנה). לחם (ראה קכ סימן בבינונית25)משפט חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות שתי מובאות שם בגמרא
א) בהלכה למעלה רבינו (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה שנחלקו שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק ורבינו מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה לא ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא

לק תתבאר שיטתם קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא להיפך: מפרשים י].העיטור הלכה כ"ד בפרק מן
שם.26) זיבורית.27)ברייתא ולזה בינונית ולזה עידית, לזה אחד, ביום מכר הסוגים שלושת שואל28)כל מיימוניות בהגהות

דינו לשלם דין בית וחייבוהו בדין שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה על מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק ִלמה
תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה בתורה הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: בקידושין שאמרו כמו בשטר, ִִכמלוה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא התוספות השדות.29)כתבו בסוג כלל מתחשבין הבינונית30)ואין לטעון יכול אינו
בהלכה כן שאין מה עצמו הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג) בהלכה שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת

הלוקח. מן לוקח בדין ב.31)ג בהלכה שאמרנו שהיא32)כמו פי על אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
והאשה חוב בעל יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית מכירת אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? הלוקח,33)כתובתה לטובת היא חכמים תקנת מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
המוכר. ביד שדות כשנשארו ממנו יגבו ח:34)שלא שם בגמרא אמרו זה נימוק ג. בהלכה למעלה שהבאנו רבא שם.35)כדברי

לגבות.36) מקום הניח לא באחרונה זו שלקח גובה,37)מכיוון מזה רצה גובה מזה רצה כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר
עידית. עדיף שהניזק כדינם.38)ומובן - מזיבורית ואשה מבינונית חוב צה.39)בעל כתובות זה.40)ברייתא אחר בזה

ב).41) הלכה למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו לבין כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם בגמרא
הוא42) כשהחוב בה והמדובר זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה. לעניין חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא

נפרדות]. הלכות בשתי הגירסאות שת נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו והשדות מנה לווה כגון השדות שתי כנגד
השני?43) מן טורפים כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין וקשה פשוט. זה

dele deln zekld - '` xc` e"h ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשני ללֹוקח ראׁשֹון לֹוקח ּומכרּה הּמלוה44ללֹוקח, וכתב , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הרי - מּידֹו וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ראׁשֹון: ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָללֹוקח

הּׂשדה אֹותּה ׁשני מּלֹוקח טֹורף חֹוב ראׁשֹון45ּבעל ולֹוקח , ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
חֹוב מּבעל אֹותּה לֹו46טֹורף ּכתב ׁשהרי טֹורף47, ׁשני ולֹוקח , ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון מּלֹוקח לֹו48אֹותּה מכרּה הּוא ׁשהרי חֹוב49, ּובעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשני וטֹורף חלילה50חֹוזר וחֹוזרין ּפׁשרה51, ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְִִֵֵֵֶָָָָֻּביניהן.

עּׂשרים 1ּפרק
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס
אמר אם וכן לֹו. קנה - לאחרים חֹוב עליו אין אבל ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָקנה.
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים

מאתים, זה וׁשל מנה, זה ׁשל חֹובֹות, ׁשלׁשה היּו ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
- מאֹות ׁשלׁש הּנמצא ּכל היה אם מאֹות: ׁשלׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוׁשל
מאֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם נמצא אם וכן מאה; מאה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָנֹוטלין
חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על יתר ׁשם נמצא ּבׁשוה. חֹולקין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הּממֹון ּוׁשאר הּמאה, ּבעל ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשלׁש
ׁשם נמצאּו ּכיצד? .הּדר אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחֹולקין
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָחמׁש
ויסּתּלק ּבׁשוה, הּפחֹות אֹו הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאחד,
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם נמצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשני.
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה, ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארים הּמאה ונֹותנין הּמאתים, ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלבעל
ויׁש ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הן אפּלּו חֹולקין זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורּו, הּגאֹונים ְְְִִִִֶֶַָָמן
לוי,‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראּובן
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ּׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּבת ּׂשדה והרי ,ׁשטר ׁשל זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד ׁשּמא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
אחר ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָחֹורין
הרׁשאה ּכתבּו אם ,לפיכ מּמּני. לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹזמנ
ּבראּובן הּדין והּוא צד. מּכל ואיל מאּיר טֹורפין - לזה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ּׂשדה לוי להן ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשמעֹון

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ּבניסן ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָזה
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ּבין‡. הּלֹוקח, ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל
אּלא מאליהן. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבין הֹוצאה מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהׁשּביחּו
הׁשּביחּו ואם הּׁשבח, ּכל טֹורף - מאליהן ׁשבחּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאם
לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה - הֹוצאה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחמת
ּבמנה, ּׂשדה ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחֹוב
ׁשוה היא והרי והׁשּביחּה הֹוצאֹות, לוי עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהֹוציא
ּבמאה, מּמּנה טֹורף - מּלוי לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמאתים,
ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות בּה עלּו אֹו ּבדמים ְְִִֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוקרה
מהּיֹורד ּכחֹו רע הּלֹוקח יהא לא ואמרּו: ּגדֹולים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹחכמים
הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּׂשדה
ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא מאה הׁשּביח אם ,ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָלפיכ
הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָההֹוצאה
לדּון.] ראּוי וכ הם, טעם ׁשל [ּודברים חֹוב. ּבעל ְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹורף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקוחות".44) ושני חוב בעל "וכן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש ראשון45)כך לוקח כלפי מזכותו אלא הסתלק לא שהרי
השדה.46)בלבד. דמי את בחזרה ממנו הוציא שני שלוקח אחר -47)פירוש, ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה שלא התחייב

בעקיפין. מעותיו.48)אמנם לו החוב.49)ומחזיר בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה פי על אף לו להחזירה שהרי50)ומחוייב
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי ודין1)עד אחד ביום שזמנם שטרות ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה כתוב שבאחד חוב שטרי ואיזה1)שני גובה שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר
גובה. אינו שבח
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lybe zxecdn jezn

ׁשני ללֹוקח ראׁשֹון לֹוקח ּומכרּה הּמלוה44ללֹוקח, וכתב , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הרי - מּידֹו וקנּו ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ראׁשֹון: ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָללֹוקח

הּׂשדה אֹותּה ׁשני מּלֹוקח טֹורף חֹוב ראׁשֹון45ּבעל ולֹוקח , ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
חֹוב מּבעל אֹותּה לֹו46טֹורף ּכתב ׁשהרי טֹורף47, ׁשני ולֹוקח , ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ראׁשֹון מּלֹוקח לֹו48אֹותּה מכרּה הּוא ׁשהרי חֹוב49, ּובעל , ְֲִִֵֵֶַַַָָָ
מּׁשני וטֹורף חלילה50חֹוזר וחֹוזרין ּפׁשרה51, ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכתּבתּה. האּׁשה וכן ְְִִֵֵֵֶָָָָֻּביניהן.
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ּתחּלה,‡. ּגֹובה חֹובֹו ׁשּקדם ּכל - הרּבה חֹובֹות לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמי
האחרֹון קדם ואם הּלקֹוחֹות. מן ּבין עצמֹו הּלוה מן ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבין
ּבּמה זכה. - חֹובֹו ׁשּקדם ׁשּכל מּידֹו; מֹוציאים - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוגבה
אבל ׁשּלוה; ּבעת לֹו ׁשהיּו ּבקרקעֹות אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָּדברים
על אף הרּבה, חֹובֹות מּבעלי ׁשּלוה אחר ׁשּקנה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקעֹות
מׁשעּבד לקנֹות עתיד ּׁשאני מה מהן: אחד לכל ׁשּכתב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּפי
וגבה ׁשּקדם וכל ׁשוין, ּכּלן אּלא קדימה, ּדין ּבהן אין - ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻל

אחרֹון. ׁשהּוא ּפי על אף זכה, -ֲִֶַַַָָ
.·ּכ ואחר ,ל מׁשעּבד לקנֹות עתיד ׁשאני לֹו: וכתב ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֻלוה

לראׁשֹון, מׁשעּבד הּׂשדה הרי - מאחר ולוה וחזר ּׂשדה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻקנה
קדימה ּדין אין מאה. היּו אפּלּו וכן לגּבֹות. קֹודם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָוהּוא
ּפי על אף זכה, - מהן וגבה ׁשּקדם ּכל אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבמּטלטלין,
הּמּטלטלין מן ותפס אדם מּׁשאר אחד קדם אחרֹון. ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשּכל זכה; לא - חֹובֹות מּבעלי לאחד לזּכֹות ּכדי זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל
לא - לאחרים חֹוב עליו ׁשּיׁש ּבמקֹום חֹוב לבעל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּתֹופס
אמר אם וכן לֹו. קנה - לאחרים חֹוב עליו אין אבל ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָקנה.
מּבעלי אחד ואין לֹו; זכה - לפלֹוני זה ּבחפץ זכה הּלוה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלֹו
ּבהן זכה ׁשּכבר הּמּטלטלין, מאּלּו לגּבֹות יכֹולין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָחֹובֹות

ֵַאחר.
ּבמקֹום‚. אחת ׁשעה אֹו אחד, יֹום ּכּלן ׁשּזמן ְְְֶֶַַַָָָָָָֻׁשטרֹות

ּבין קרקע ּבין וגבה, מהן ׁשּקדם ּכל ׁשעֹות, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכֹותבין
זכה. - ְְִִַָָמּטלטלין

מהן„. אחד ׁשּכל חֹובֹות ּבעלי וכן לגּבֹות, ּביחד ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבאּו
אין ׁשהרי הּמּטלטלין, מן לגּבֹות ׁשּבאּו חברֹו לזמן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָקֹודם
הּלוה ׁשּקנה מּקרקע לגּבֹות ׁשּבאּו אֹו קדימה, ּדין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן
ׁשּיגּבה ּכדי ּבּנכסים ואין ׁשּבהן, האחרֹון מן ׁשּלוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
חֹולקין? ּכיצד ּביניהן. מחּלקין - חֹובֹו את מהן אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ׁשּבהן לּפחּות יּגיע מנינם, על הּנמצא הּממֹון ּכׁשּיתחּלק ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאם
ואם ּבׁשוה; מנינם לפי חֹולקים - ּפחֹות אֹו חֹובֹו ְְְְְְִִִִִֶָָָָּכׁשעּור
הּממֹון מּכל חֹולקין - חֹובֹו על יֹותר ׁשּבהם לּפחּות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיּגיע
וחֹוזרין חֹובֹו, ּכׁשעּור ׁשּבהם לּפחּות ׁשּיּגיע ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּביניהם
הּזאת. ּכּדר ּביניהן הּיתר וחֹולקין חֹובֹות מּבעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנׁשארים

מאתים, זה וׁשל מנה, זה ׁשל חֹובֹות, ׁשלׁשה היּו ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
- מאֹות ׁשלׁש הּנמצא ּכל היה אם מאֹות: ׁשלׁש זה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָוׁשל
מאֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשם נמצא אם וכן מאה; מאה ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָנֹוטלין
חֹולקין - מאֹות ׁשלׁש על יתר ׁשם נמצא ּבׁשוה. חֹולקין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
הּממֹון ּוׁשאר הּמאה, ּבעל ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשלׁש
ׁשם נמצאּו ּכיצד? .הּדר אֹותּה על הּׁשנים אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחֹולקין
ויסּתּלק ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - ּפחֹות אֹו מאֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָחמׁש
ויסּתּלק ּבׁשוה, הּפחֹות אֹו הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאחד,
ּבׁשוה, מאֹות ׁשלׁש חֹולקין - מאֹות ׁשׁש ׁשם נמצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשני.
הּׁשנים ּבין הּמאתים וחֹולקין וחֹוזרין הּמנה, ּבעל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָויסּתּלק
הּנׁשארים הּמאה ונֹותנין הּמאתים, ּבעל ויסּתּלק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבׁשוה,
ועל ּבלבד. מאֹות ׁשלׁש ּבידֹו ונמצא מאֹות, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָלבעל
ויׁש ּכאחת. לגּבֹות ּכׁשּיבֹואּו מאה, הן אפּלּו חֹולקין זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדר

ממֹונם. לפי ׁשחֹולקין ׁשהֹורּו, הּגאֹונים ְְְִִִִֶֶַָָמן
לוי,‰. על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד לכל וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָראּובן

סתם, ּבניסן ׁשטרֹו וׁשמעֹון ּבניסן, ּבחמּׁשה ׁשטרֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראּובן
מֹורידין - ׁשניהם ׁשל חֹוב ּכדי ׁשאינּה ּׂשדה ללוי יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָוהרי
וכן היה. ניסן ּבסֹוף ׁשמעֹון ׁשל ׁשטרֹו ׁשּמא ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָלתֹוכּה
אֹומר הּלֹוקח ׁשהרי ,ואיל מאּיר לטרף יכֹול ׁשמעֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹאין
ּבת ּׂשדה והרי ,ׁשטר ׁשל זמּנֹו הּוא ּבניסן ּבאחד ׁשּמא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו:
אחר ׁשהּוא ראּובן ויבֹוא אֹותּה, ׁשּתגּבה ראּובן ּביד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָחֹורין
הרׁשאה ּכתבּו אם ,לפיכ מּמּני. לטרף לֹו ׁשּיׁש והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹזמנ
ּבראּובן הּדין והּוא צד. מּכל ואיל מאּיר טֹורפין - לזה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
ׁשל ׁשטרֹו ׁשטרֹות, ּבׁשני אחת ּׂשדה לוי להן ׁשּמכר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוׁשמעֹון

סתם. ּבניסן זה ׁשל ּוׁשטרֹו ּבניסן ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָזה

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ּבין‡. הּלֹוקח, ׁשהׁשּביח הּׁשבח את ּגֹובה חֹוב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּבעל
אּלא מאליהן. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבין הֹוצאה מחמת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהׁשּביחּו
הׁשּביחּו ואם הּׁשבח, ּכל טֹורף - מאליהן ׁשבחּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאם
לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? הּׁשבח. חצי ּגֹובה - הֹוצאה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחמת
ּבמנה, ּׂשדה ללוי ׁשמעֹון ּומכר מאתים, ׁשמעֹון על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחֹוב
ׁשוה היא והרי והׁשּביחּה הֹוצאֹות, לוי עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָוהֹוציא
ּבמאה, מּמּנה טֹורף - מּלוי לטרף ראּובן ּכׁשּיבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמאתים,
ּכגֹון עצמּה, מחמת הׁשּביחה ואם הּׁשבח. חצי ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוחמּׁשים
הֹורּו ּכּלּה. את ּגֹובה - אילנֹות בּה עלּו אֹו ּבדמים ְְִִֶֶֶָָָָָָֻׁשהּוקרה
מהּיֹורד ּכחֹו רע הּלֹוקח יהא לא ואמרּו: ּגדֹולים ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹחכמים
הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ׁשּׁשמין ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּׂשדה
ּכל נֹוטל - חמּׁשים והֹוציא מאה הׁשּביח אם ,ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָלפיכ
הּקרן עם והחצי ההֹוצאה, על הּיתר הּׁשבח וחצי ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָההֹוצאה
לדּון.] ראּוי וכ הם, טעם ׁשל [ּודברים חֹוב. ּבעל ְְִֵֵֶַַַַָָָָטֹורף
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקוחות".44) ושני חוב בעל "וכן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש ראשון45)כך לוקח כלפי מזכותו אלא הסתלק לא שהרי
השדה.46)בלבד. דמי את בחזרה ממנו הוציא שני שלוקח אחר -47)פירוש, ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה שלא התחייב

בעקיפין. מעותיו.48)אמנם לו החוב.49)ומחזיר בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה פי על אף לו להחזירה שהרי50)ומחוייב
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי ודין1)עד אחד ביום שזמנם שטרות ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה כתוב שבאחד חוב שטרי ואיזה1)שני גובה שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר
גובה. אינו שבח
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מן אף ׁשמעֹון, מּנכסי הּקרן את וגֹובה הּלֹוקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַוחֹוזר
אבל ללוי; ּבֹו ׁשּמכר זמן מאחר נתן אֹו ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻהמׁשעּבדין
אין - ּבכּלֹו ּבין ּבחציֹו ּבין חֹוב, ּבעל מּמּנּו ׁשּטרף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּׁשבח
ׁשּתּקנת ׁשמעֹון. ׁשל חֹורין ּבני מּנכסים אּלא גֹובהּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלוי
הּגזלן, ׁשאכל הּפרֹות ולא הּׁשבח, יגּבה ׁשּלא היא: ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעֹולם
דברים ׁשאּלּו מׁשעּבדין; מּנכסים והּבנֹות, האּׁשה מזֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻולא
מן אּׁשה ּתטרף ׁשּלא ּכתּבה, ּומּקּלי קצּבה. להן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻֻׁשאין
ּבלבד הּׁשבח חצי חֹוב ּבעל יטרף ולּמה ּכתּבתּה. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשבח
ׁשּלוה לאחר ּבא ׁשהּׁשבח לפי עצמּה? הֹוצאה מחמת ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּבא
ּבעלי ּכׁשני ולוי ראּובן ונמצא ללוי, ׁשּמכר ּולאחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמראּובן
ׁשּלוה אחר לֹו ׁשּבאּו ּכנכסים והּׁשבח לׁשמעֹון, ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחֹובֹות
ראּובן ,לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכאחד חֹולקין ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמּׁשניהם,
וחזר לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מנה, מּׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּלוה
אחר וקנה לקנֹות, עתיד ׁשאני לֹו: וכתב מאתים, מּלוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָולוה
יהּודה והׁשּביחּה וחמּׁשים, ּבמאה ליהּודה ּומכרּה ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָּכ
ולוי ׁשמעֹון טֹורף - מאֹות ׁשלׁש ׁשוה היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָּבהֹוצאתֹו
וׁשבעים חמּׁשה זה ּביד ונמצא ּבׁשוה, אֹותֹו וחֹולקין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהּקרן
ויהּודה ולוי ׁשמעֹון וחֹוזרין וׁשבעים; חמּׁשה זה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָּוביד
הּדר על ׁשבח ׁשל וחמּׁשים מאה וחֹולקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשּתן
טֹורף ולוי זֹו, מּׂשדה ׁשּלֹו מנה טֹורף ׁשמעֹון נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּפרׁשנּו.
הּׁשבח מן נֹוטל ויהּודה ּומחצה, וׁשבעה ּוׁשלׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָמאה
מאה. הן אפּלּו חֹולקין הן וכזה ּומחצה. וׁשּׁשים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשנים

אבל·. מּמּנּו. נטרפין אינן - הּלֹוקח ׁשאכל הּפרֹות ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
לּקרקע, צריכין ׁשאינן ּפי על אף לּקרקע, המחּברין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֻהּפרֹות
ּכמֹו מהן ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכענבים

הּׁשבח. מן ִֶֶֶַַׁשּגֹובה
ּגֹובה‚. חֹוב ּבעל אין - הֹוצאה מחמת ׁשּׁשבחה ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּתנה

מּתנה ּבׁשעת ׁשוה היתה ּכּמה רֹואין אּלא ּכלּום, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָמּׁשבחּה
ואם ּכּלּה. את ּגֹובה חֹוב ּבעל - מאליה ׁשבחה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻוגֹובה.
את מּמּנה ּגֹובה חֹוב ּבעל הרי - הּמּתנה אחריּות הּנֹותן ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקּבל
חֹוב ּבעל יטרף ולּמה הּלקֹוחֹות. מן ׁשּגֹובין ּכדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבח

מּפני ּכלּום? מּתנה מּמקּבל יטרף ולא הּלֹוקח מן הּׁשבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹחצי
ּבּקרן ל מחּיב ׁשאני מכירה: ּבׁשטר לּלֹוקח ּכֹותב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשהּמֹוכר
ורצה הּכל; אחריּות ועלי ׁשּתׁשּביח, ּובּׁשבח ׁשּתעמל ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹּובעמל
ׁשאם זה, ּתנאי על ירד הּלֹוקח ׁשהרי זה, ּדבר וקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּלֹוקח
ּכבר - ּכתב לא ואפּלּו הּמֹוכר. על יחזר הּׁשבח מּמּנּו ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹיּלקח
ׁשם ׁשאין הּמּתנה, אבל הּלֹוקח. עם הּמֹוכר דין ׁשּזה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹודע
ּכלּום. ּבהֹוצאתֹו ׁשהׁשּביחּה מּׁשבח גֹובה אינֹו - זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּתנאי

מן„. ּגֹובה חֹוב ּבעל אין - הּנכסים ׁשהׁשּביחּו יתֹומים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָוכן
את ּגֹובה - מאליהן נכסים ׁשבחּו אם אבל ּכלּום. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּׁשבח

ּכּלֹו. ֶַַֻהּׁשבח
מן‰. לֹו ּׁשראּוי מה הּלֹוקח מּיד ּבחֹובֹו ׁשּטרף חֹוב ְִִֵֶֶַַַַַַַָָּבעל

ּבֹו יׁש אם הּקרקע: מן הּנׁשאר רֹואין - הּׁשבח וחצי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּקרן
קּבין, ּתׁשעה ּבית ּבּׂשדה לֹו ׁשּנׁשאר ּכגֹון לּלֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּתעלה
נׁשאר לא ואם ׁשניהם; ּבּה יׁשּתּתפּו - קב חצי ּבית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּובגּנה
חֹוב ּבעל לֹו נֹותן - עליו ּכּלֹו ׁשם יהיה יחלק ׁשאּלּו דבר ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלֹו

ּדמיו. ֶָָאת
.Âורֹואין ּכּלּה, את נֹוטל חֹוב ּבעל - אּפֹותיקי הּׂשדה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיתה

על יתר הּׁשבח חצי היה אם לּלֹוקח: הּנׁשאר הּׁשבח ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחצי
ּבעל לֹו אֹומר ׁשהרי חֹוב, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָההֹוצאה
מן נֹוטל הּׁשבח מן לֹו והּנׁשאר ׁשהׁשּביחה, היא ּׂשדי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָחֹוב:
לֹו אין - ההֹוצאה מן ּפחֹות הּׁשבח חצי היה ואם ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
הּמֹוכר מן וגֹובה וחֹוזר הּׁשבח, חצי דמי אּלא הּטֹורף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמן

ּבלבד. ׁשּנטרף הּׁשבח ְְֲִִִֶֶַַַָחצי
.Êאנּו אֹומרים: יתֹומים היתֹומין, מן לטרף ׁשּבא חֹוב ְְְְִִִִִֶַַַָָֹּבעל

על - הׁשּביח אביכם ׁשּמא אֹומר: חֹוב ּובעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָהׁשּבחנּו,
ׁשמין - הׁשּביחּו ׁשהם ראיה הביאּו ראיה. להביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיתֹומים
ׁשּבׁשניהן, הּפחֹות ונֹוטלין ההֹוצאה, ואת הּׁשבח את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהן
ּׂשדה ּבׁשעּׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבדמים. אֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּומעלה
היתֹומין רצּו אם אּפֹותיקי, עּׂשּה לא אם אבל אּפֹותיקי; ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹזֹו
נֹוטלין - רצּו ואם אֹותֹו, מסּלקין - ּבדמים חֹוב ּבעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָלסּלק

ׁשּלהן. ׁשבח ׁשעּור הּקרקע ְִִֶֶֶַַַַָמן
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הּנגע‡. רחב נמצא זה. ּבצד זה גריסין ּכׁשני - ּבּתים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹצרעת
עּׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ּבּגּוף, ּׂשערֹות ׁשׁש צמיחת מקֹום ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּכמֹו
וכל טהֹור. - ּבבּתים זה מּׁשעּור והּפחֹות ּברּבּוע. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָּׂשערֹות

מּסיני. למׁשה הלכה ְֲִִִִֶַַָָהּׁשעּורין
ירקרק,·. מראה ּבבּתים: יׁש טמאה סימני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻׁשלׁשה

הּמראֹות ּוׁשני ּבּתֹורה. מפרׁשין וכּלן והּפּׂשיֹון. ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֹֻואדמּדם,

- והרחֹוק ׁשהּוא, ּכל - הּסמּו ּופּׂשיֹון זה. עם זה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָמצטרפין
גריסין. ּכׁשני - הּטֹוח אחר החֹוזר אבל ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָּכגריס.

מטּמאין‚. ּבּתים נגעי מןאין ׁשפל הּנגע מראה ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּובׁשני ּבּקירֹות. ׁשֹוקעין ׁשּיהיּו - ׁשקערּורת ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַֹהּקיר;
ּפּׂשה ואם נֹותצין, ּובפּׂשיֹון מחליטין, אֹו מסּגירין ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָהּמראֹות

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ - הּטֹוח ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחרי
נגע,„. ׁשּזה וּדאי ׁשּיֹודע חכם, אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשּיראה

ּכנגע לּכהן: אֹומר אּלא ּבּבית, לי נראה נגע ויאמר: יגזר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹלא
חבילי אפּלּו הּבית, את ּופּנּו הּכהן וצּוה ּבּבית. לי ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹנראה
הּנגע. ויראה ויּכנס הּכהן יבֹוא ּכ ואחר קנים, וחבילי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעצים

נגעֹו;‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין - אפל ְְְִִִִֵֵֶַַָּבית
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הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ויסּגיר הּמׁשקֹוף ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא הּנגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹאת
והסּגיר הּבית מן הּכהן ויצא ׁשּנאמר: יפטר; אֹו יחליט ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
הּבית ּבתֹו אֹו ּביתֹו, ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹאתֿהּבית.
ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָֻהמנּגע,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו ׁשהל אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהּמׁשקֹוף
.Âעל אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאין

ּבנּוי והּוא ּכתלים, ארּבעה לֹו ויהא יתר, אֹו אּמֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָארּבע
עציו ואת אבניו את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפרֹו. ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבעל אֹו ּכתלים ׁשלׁשה ּבעל ׁשהיה אֹו עגל, ׁשהיה אֹו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּמֹות,
- קֹורֹות ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה ּבנּוי ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֶַַַָָָָָָחמּׁשה,
מּטּמא - עּמּודים ארּבעה על ּבנּוי היה ּבנגעים. מּטּמא ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאינֹו

ְִִָּבנגעים.
.Êאבנים ׁשּתי מּׁשמֹונה, ּפחֹות אין ּבֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכּמה

הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אבנים, ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמא
ּבֹו? יהיּו עצים וכּמה הּנגע. ּבהן אׁשר האבנים את ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לחברֹו. ּפּצים ּבין לתת ּכדי ועפר? הּמׁשקֹוף. ּתחת לּתן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּכדי
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - אּלּו מּׁשעּורים ּפחֹות ּבֹו היה אם ְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאבל

.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינן והּׁשיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים
ּבעפר ואחד ּבלבנים ואחד ּבסלע ואחד ּבׁשיׁש מחּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמּצּדיו

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַָ
.Ëנגע ּבֹו ונראה ּכּׁשעּור ועצים אבנים ּבֹו היּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבית

טהֹור. - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָואחר
.Èּתׁשמיׁש ּומׁשּמׁשין הֹואיל ּבּטלן. - ּבזרעים ׁשּסּככֹו ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּבית

טמאה עּמֹו נטמאּו - הּבית נטמא ואם ּכעץ, הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻעץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶָָחמּורה,

.‡È:ׁשּנאמר ּבנגעים; מּטּמאין אין לארץ וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים
ּובּתי לּׁשבטים. נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם, ארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבבית
ּבנגעים. מּטּמאין אין יּׂשראל ׁשּבארץ ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובדי

.·È.ּבּתחּלה יראה - ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבּתים ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
.‚Èצּדֹו יּׂשראל, אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּבין ּבנגעים מּטּמאין יּׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים. ּבידי צבּועים ּבין אדם ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועים
.„Èהּמדרׁש ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבית

ּבנגעים. מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש
.ÂËמּטּמאין אין - ׁשּבּבית הּמחיצה וקירֹות האבּוס ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָקירֹות

ְִִָּבנגעים.

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּתׁשעה‡. ׁשהן ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהן יׁש ּבּתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנגעי
ׁשלׁשה ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ְְְְְִִֶֶָָָָָעּׂשר
צרי ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן. לכאן עֹולה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעּׂשר
עּׂשר, ׁשלׁשה ּוביֹום ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵַָָָָָלׁשלׁשה

אינֹו ׁשבּועֹות ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עּׂשר. ּתׁשעה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּוביֹום
הן. קּבלה ּדברי ּבּתים נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹמפרׁש

הם:·. ּכ קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה ּבהן המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ּכמֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּכׁשּיבֹוא

מצאֹו ואפּלּו ימים. ׁשבעת יסּגיר ּבּתחּלהׁשּבארנּו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. - אדמּדם אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָירקרק
והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום קֹולף - הל אם לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָואין
ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ּפּׂשה ולא ּבעיניו ׁשעמד מצאֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטהֹור;
- לֹו הל אֹו הּנגע ּכהה אם עּׂשר: ׁשלׁשה ּביֹום ְְְִֵֶַַַָָָָָָורֹואהּו
מצא ואם ּבצּפרים; הּבית את ּומטהר הּנגע מקֹום ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקֹולף
את חֹולץ - ּבעינֹו ׁשעמד אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּפּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנגע
את וטח לעיר מחּוץ אל העפר ּומקצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבנים
רֹואהּו: עּׂשר ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ּבֹו חזר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאם
ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותץ
זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן ְְְְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹוכל
יראה - ּבצּפרים ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיּנתץ;
את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפּׂשה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה.
ּכל את וטח לעיר חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאבנים
ּכׁשני נגע ּבֹו מצא אם ורֹואה: ׁשני. ׁשבּוע ּומסּגירֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבית
הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָגריסין
ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
ׁשּטהרֹו אחר בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנגע

ּבּתחּלה. יראה - ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים
חֹולץ‚. אינֹו - הּנגע ׁשּבהן האבנים את חֹולץ ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא

לצד ּומביאן זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים. מּׁשתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפחֹות
ּומביא זה מּצד עפר ולא אחרֹות. אבנים ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
טח ואינֹו הּבית. את וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: זה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלצד
אינֹו וגֹומר. יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: ּבעפר, אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסיד,
ּתחת אבנים ׁשּתי ולא ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמביא
לֹו ויׁש ׁשּתים. ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאבן

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים ְְִִַַַָָלהביא
ּוׁשניהן„. חֹולצין ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל אבל אחרֹות, אבנים מביאין ּוׁשניהם העפר את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצים
ל מביא וטחהּבית יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: העפר; את בּדֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין -ְֲִִִֵֵֵַָ
ּובזמן‰. ּכּלּה, את חֹולץ - חֹולץ ׁשהּוא ּבזמן ׁשּבזוית, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאבן

ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את נֹותץ - נֹותץ ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשּלֹו. לאבן יד ּכמֹו חברֹו ׁשל זֹו ּתהיה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָספק,

.Âאת נֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן - ּבעלּיה נראה לעלּיה; ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקֹורֹות
עּמֹו. נּתצין ּכּלן ועפרֹו ועציו אבניו - ּגּביו על עלּיה ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה

החּלֹונֹות. סריגי ואת הּמלּבנין את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּומּציל
.Êהּנגע חזר טהֹור: ּבבית ּובנאן מסּגר מּבית אבנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח

על נגע נראה ׁשּבּטהֹור; האבנים את חֹולץ - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמסּגר
אֹותֹו מסּגירין הּׁשני והּבית יּנתץ, הּמסּגר - ׁשּבנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהאבנים

ּבּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבנגע
.Áוהּטיחה החליצה אחר המנּגע? הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד
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הּכהן ׁשּיראה ואחר טהֹור. - ּבֹו נראה הּנגע אין אם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ויסּגיר הּמׁשקֹוף ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא הּנגע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹאת
והסּגיר הּבית מן הּכהן ויצא ׁשּנאמר: יפטר; אֹו יחליט ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
הּבית ּבתֹו אֹו ּביתֹו, ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹאתֿהּבית.
ּתחת עמד ואם ּפתחֹו. ּבצד אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָֻהמנּגע,

מסּגר. זה הרי - והסּגיר לביתֹו ׁשהל אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻהּמׁשקֹוף
.Âעל אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאין

ּבנּוי והּוא ּכתלים, ארּבעה לֹו ויהא יתר, אֹו אּמֹות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָארּבע
עציו ואת אבניו את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבארץ
ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפרֹו. ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָואת
ּבעל אֹו ּכתלים ׁשלׁשה ּבעל ׁשהיה אֹו עגל, ׁשהיה אֹו ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּמֹות,
- קֹורֹות ארּבע על ּתלּוי אֹו ּבספינה ּבנּוי ׁשהיה אֹו ְְֲִִִֶַַַָָָָָָחמּׁשה,
מּטּמא - עּמּודים ארּבעה על ּבנּוי היה ּבנגעים. מּטּמא ְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָאינֹו

ְִִָּבנגעים.
.Êאבנים ׁשּתי מּׁשמֹונה, ּפחֹות אין ּבֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּכּמה

הּבית ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אבנים, ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמא
ּבֹו? יהיּו עצים וכּמה הּנגע. ּבהן אׁשר האבנים את ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לחברֹו. ּפּצים ּבין לתת ּכדי ועפר? הּמׁשקֹוף. ּתחת לּתן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּכדי
ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - אּלּו מּׁשעּורים ּפחֹות ּבֹו היה אם ְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאבל

.Áׁשאחד ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינן והּׁשיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלבנים
ּבעפר ואחד ּבלבנים ואחד ּבסלע ואחד ּבׁשיׁש מחּפה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמּצּדיו

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַָ
.Ëנגע ּבֹו ונראה ּכּׁשעּור ועצים אבנים ּבֹו היּו ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבית

טהֹור. - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָואחר
.Èּתׁשמיׁש ּומׁשּמׁשין הֹואיל ּבּטלן. - ּבזרעים ׁשּסּככֹו ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּבית

טמאה עּמֹו נטמאּו - הּבית נטמא ואם ּכעץ, הן הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֻעץ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְֲִֵֶָָחמּורה,

.‡È:ׁשּנאמר ּבנגעים; מּטּמאין אין לארץ וחּוצה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָירּוׁשלים
ּובּתי לּׁשבטים. נתחּלקה לא וירּוׁשלים אחּזתכם, ארץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבבית
ּבנגעים. מּטּמאין אין יּׂשראל ׁשּבארץ ּכֹוכבים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובדי

.·È.ּבּתחּלה יראה - ּכֹוכבים העֹובדי מן ּבּתים ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח
.‚Èצּדֹו יּׂשראל, אחד וצּדֹו ּכֹוכבים עֹובד אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד וצּדֹו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
ּבין ּבנגעים מּטּמאין יּׂשראל ׁשּבארץ הּבּתים ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּוׁשאר

ׁשמים. ּבידי צבּועים ּבין אדם ּבידי ְְִִִִִֵֵֵַָָָצבּועים
.„Èהּמדרׁש ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבית

ּבנגעים. מּטּמאין - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש
.ÂËמּטּמאין אין - ׁשּבּבית הּמחיצה וקירֹות האבּוס ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָקירֹות

ְִִָּבנגעים.

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

ּתׁשעה‡. ׁשהן ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהן יׁש ּבּתים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָנגעי
ׁשלׁשה ויֹום ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ְְְְְִִֶֶָָָָָעּׂשר
צרי ׁשאם למד, אּתה נמצאת ּולכאן. לכאן עֹולה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעּׂשר
עּׂשר, ׁשלׁשה ּוביֹום ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵַָָָָָלׁשלׁשה

אינֹו ׁשבּועֹות ׁשלׁשה ּבּתים והסּגר עּׂשר. ּתׁשעה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָּוביֹום
הן. קּבלה ּדברי ּבּתים נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹמפרׁש

הם:·. ּכ קּבלה ּובדברי ּבּתֹורה ּבהן המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ּכמֹו אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּכׁשּיבֹוא

מצאֹו ואפּלּו ימים. ׁשבעת יסּגיר ּבּתחּלהׁשּבארנּו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ּובּׁשביעי יסּגיר. - אדמּדם אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָירקרק
והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום קֹולף - הל אם לֹומר צרי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָואין
ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ּפּׂשה ולא ּבעיניו ׁשעמד מצאֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטהֹור;
- לֹו הל אֹו הּנגע ּכהה אם עּׂשר: ׁשלׁשה ּביֹום ְְְִֵֶַַַָָָָָָורֹואהּו
מצא ואם ּבצּפרים; הּבית את ּומטהר הּנגע מקֹום ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקֹולף
את חֹולץ - ּבעינֹו ׁשעמד אֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּפּׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנגע
את וטח לעיר מחּוץ אל העפר ּומקצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהאבנים
רֹואהּו: עּׂשר ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ּבֹו חזר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאם
ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותץ
זה הרי - ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן ְְְְֲֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹוכל
יראה - ּבצּפרים ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיּנתץ;
את חֹולץ - ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפּׂשה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּלה.
ּכל את וטח לעיר חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע ׁשּבהן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאבנים
ּכׁשני נגע ּבֹו מצא אם ורֹואה: ׁשני. ׁשבּוע ּומסּגירֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבית
הּבית; ּכל את ונֹותץ הּטֹוח, אחרי ּפּׂשיֹון זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָגריסין
ּבֹו ׁשּיראה זמן וכל ּבצּפרים. מטהרֹו - נגע ּבֹו חזר לא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם
ׁשּטהרֹו אחר בֹו נראה ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם ְְְֲֳֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנגע

ּבּתחּלה. יראה - ְְֳִִִֵֶַָָּבצּפרים
חֹולץ‚. אינֹו - הּנגע ׁשּבהן האבנים את חֹולץ ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהּוא

לצד ּומביאן זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים. מּׁשתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפחֹות
ּומביא זה מּצד עפר ולא אחרֹות. אבנים ולקחּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
טח ואינֹו הּבית. את וטח יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: זה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלצד
אינֹו וגֹומר. יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: ּבעפר, אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבסיד,
ּתחת אבנים ׁשּתי ולא ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹמביא
לֹו ויׁש ׁשּתים. ּתחת ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאבן

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים ְְִִַַַָָלהביא
ּוׁשניהן„. חֹולצין ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל אבל אחרֹות, אבנים מביאין ּוׁשניהם העפר את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצים
ל מביא וטחהּבית יּקח אחר ועפר ׁשּנאמר: העפר; את בּדֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבטיחה. עּמֹו מּטּפל חברֹו אין -ְֲִִִֵֵֵַָ
ּובזמן‰. ּכּלּה, את חֹולץ - חֹולץ ׁשהּוא ּבזמן ׁשּבזוית, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאבן

ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו את נֹותץ - נֹותץ ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשּלֹו. לאבן יד ּכמֹו חברֹו ׁשל זֹו ּתהיה אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָספק,

.Âאת נֹותן - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבית
לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן - ּבעלּיה נראה לעלּיה; ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּקֹורֹות
עּמֹו. נּתצין ּכּלן ועפרֹו ועציו אבניו - ּגּביו על עלּיה ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָָֻהיתה

החּלֹונֹות. סריגי ואת הּמלּבנין את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַּומּציל
.Êהּנגע חזר טהֹור: ּבבית ּובנאן מסּגר מּבית אבנים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּלֹוקח

על נגע נראה ׁשּבּטהֹור; האבנים את חֹולץ - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמסּגר
אֹותֹו מסּגירין הּׁשני והּבית יּנתץ, הּמסּגר - ׁשּבנה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהאבנים

ּבּתחּלה. נגע ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבנגע
.Áוהּטיחה החליצה אחר המנּגע? הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻּכיצד
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ואזֹוב ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרס ּבכלי חּיים מים ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא
ׁשּבאדם אּלא ּדבר. לכל ׁשּבארנּו אדם ּכטהרת ּתֹולעת, ְְְְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּוׁשני
ׁשבע מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּזה
מעּׂשיהן ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ. ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעמים

ִָׁשוין.

ה'תשע"א א' אדר י"א שלישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

נטמא.‡. ּבֹו הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות, מאבֹות אב - המנּגע ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻּבית
ועפר ועצים אבנים אֹו הסּגר אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכן
ּכזית וכל טמאֹות, אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ְְְְְֲִִִֶֶַַָָֻֻׁשל
אם ּכיצד? ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמהם
מאדם ּבּבית אׁשר ּכל נטמא - טהֹור לבית מהן ּכזית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹנכנס
אסּורין וכּלן מצרע. ּכאדם ּבביאה מטּמאין ׁשּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻוכלים,
ּבהנאה. אסּור זה הרי - סיד מהן ועּׂשה ּׂשרפן ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבהנאה.
וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל מארה ּבֹו ּתן - ממארת צרעת ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנאמר:
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על אף לעיר, חּוץ אֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמׁשּלחין

אל·. והּבא ׁשּנאמר: מּתֹוכֹו, אּלא מטּמא אינֹו מסּגר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית
הּמחלט אבל הערב. עד יטמא אתֹו הסּגיר ימי ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּבית
טמא. - מאחֹוריו ּבֹו ׁשהּנֹוגע ּומאחֹוריו, מּתֹוכֹו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמטּמא
היה?! טהֹור וכי הּוא. טמא ּבּבית ממארת צרעת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ויטּמא טמא ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, על טמאה לֹו להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻֻאּלא
מטּמאין ּבמסּגר הּנגע ּבהן ׁשּיׁש אבנים וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחֹוריו.

ֲֵֵֶמאחֹוריהן.
ׁשהיה‚. ּבית ּכיצד? ּבביאה. מטּמא והּמחלט הּמסּגר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד

אילן אֹו מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻֻמס
לּבית הּנכנס אֹו האילן ּתחת העֹומד - עליו מס ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
וכן אחד. אהל ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחיצֹון
אׁשר ּכל נטמא - ׁשם והּנחה לאהל הּנכנסת מנּגעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבן
היה נטמא. - עֹובר והּטהֹור האילן ּתחת מּנחת היתה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאהל.
לא - מנּגעת ּבאבן אדם ועבר האילן ּתחת עֹומד ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻהּטהֹור
ּכמֹוהּו, המנּגע ׁשּמֹוׁשב טּמאהּו. - ׁשם הּניחּה ואם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻטּמאהּו;

ועפרֹו. ועציו אבנים ּבין ּכלים ּבין אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
.„- עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמאהיל

ׁשּיּגע. עד ִֶַַָטהֹור,
ּכּלֹו‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻטהֹור

ּביאה ּדר - הּבית אל והּבא ׁשּנאמר: טהֹור; - מחטמֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּתֹורה. ְִָָטּמאה

.Âטּלית וכן נטמא. - טמא לבית ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהכניס ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻטהֹור
נטמאת. - טמא לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטהֹורה
ׁשאר אבל נטמא. - טמא לבית אוירֹו ׁשהכניס חרס ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
ּבּמה מּיד. נטמא רּבֹו מּׁשּיכניס הּכלי, רב ׁשּיכניס עד - ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּכלים
אדם אבל חלּוצין; ׁשּנכנסּו ּבכלים אמּורים? ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָּדברים
וסנּדליו ּבבגדיו לבּוׁש והּוא מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּיּׂשראל
ּובגדיו מּיד, טמא האדם הרי - ּבידיו וטּבעֹותיו ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָָּברגליו
ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהה עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹטהֹורים
את יכּבס ּבּבית והּׁשכב ׁשּנאמר: ּבלפּתן. חּטים ּפת ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּביצים

ּדעּת על ּתעלה וכי ּבגדיו. את יכּבס ּבּבית והאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבגדיו,
ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד מתטּמאין ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
אם העֹומד, אֹו הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב ואחד ּכאֹוכל. ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָלּׁשֹוכב
ּבגדיו. נטמאּו - האמּורה אכילה ׁשעּור לאכל ּכדי ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָָֹׁשהה

.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפיו על וכליו מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמי
מּיד מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והן הּוא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
והּבהמה ּכֹוכבים העֹובד וכן ּבהן. לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
הּכלים נטמאּו - המנּגע לּבית ונכנסּו ּבכלים לבּוׁשין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהיּו
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו ּכֹוכבים העֹובד אבל ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻמּיד.

.Áלּבית חּוץ ידֹו ּופׁשט מנּגע ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻמי
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם ּבידיו, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט ּבחּוץ העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות
ׁשם נׁשּתהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֻידֹו
טהֹורֹות. - לאו ואם טּבעֹותיו, נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָּכדי

.Ëמכּסה מּציל - הּמת ּבאהל ּפתיל ּבצמיד הּמּציל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּכל
היה אפּלּו הּמת, ּבאהל מכּסה הּמּציל וכל מנּגע; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻֻּבבית
אֹו חרס ּכלי ּכיצד? טהֹור. זה הרי - המנּגע ּבּבית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמגּלה
ּומׁשקין אכלין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא אדמה ּוכלי אבנים ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכלי
ׁשאינן ּפי על אף המנּגע, ּבּבית מכּסין והיּו ּבתֹוכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֻוכלים
הּבֹור טהֹור. ּׁשּבתֹוכן מה וכל הן - ּפתיל צמיד ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמּקפין
ּכלים - מגּלין ׁשהן ּפי על אף המנּגע, ׁשּבּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֻֻוהּדּות

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכן
.Èהרּבה ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּצרעת

צרעת, קרּוי האדם עֹור לבן ׁשהרי לזה. זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
עין וׁשּנּוי צרעת, קרּוי הּזקן אֹו הראׁש ּׂשער קצת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּונפילת
ּבבגדים האמּור הּׁשּנּוי וזה צרעת. קרּוי הּבּתים אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּבגדים
מּמנהגֹו אינֹו הּׁשם, ּבׁשּתפּות צרעת ּתֹורה ׁשּקראּתּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּובבּתים,
להזהירן ּכדי ּביּׂשראל היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּביתֹו. קירֹות מׁשּתּנֹות - הרע ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמּלׁשֹון
הּבית ׁשהּתץ עד ּברׁשעֹו עמד אם הּבית; יטהר - ּבֹו חזר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֻאם
עליהן. וׁשֹוכב יֹוׁשב ׁשהּוא ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
- ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָאם
עמד ואם יטהרּו; - ּבֹו חזר אם ׁשעליו. הּבגדים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָמׁשּתּנין

מׁשּתּנ - ׁשּיּׂשרפּו עד מבּדלּברׁשעֹו ויהיה ויצטרע, עֹורֹו ה ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהּוא הרׁשעים, ּבּׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּומפרסם
ואֹומר: ּבּתֹורה מזהיר זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּליצנּות
למרים אלהי יי עּׂשה אׁשר את זכֹור הּצרעת. ּבנגע ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמר
הּנביאה! למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי .ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּדר
על וגּדלּתּו ּבׁשנים מּמּנּו גדֹולה ׁשהיתה ּבאחיה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּדּברה
דּברה לא והיא הּים, מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹּברּכיה
לא והּוא נביאים, לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעתה אּלא ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹּבגנּותֹו
ענו מׁשה והאיׁש ׁשּנאמר: האּלּו, הּדברים ּכל על ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהקּפיד
לבני וחמר קל ּבצרעת; נענׁשה מּיד כן ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד,
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתן להתרחק ארחֹותיו לכּון ׁשרֹוצה למי ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלפיכ
רׁשעים ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר
מרּבין ּבּתחּלה הרׁשעים: הּלצים יׁשיבת דר וזה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוסכלּותם.
ּומּתֹו ּדברים. ּברב ּכסיל וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבדברי
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ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכ
להן יהיה ּכ ּומּתֹו עתק. צּדיק על הּדברֹות ׁשקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשפתי
ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרּגל
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹוּיהיּו
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו.
על כן לא אׁשר ּדברים יּׂשראל בני ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכענין
ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו אֹומר: הּוא והרי אלהיהם. ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיי
לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתהל
להן ׁשּגֹורמת הרׁשעים, ּׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּלכה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשיבת

יּׂשראל ּכׁשרי ּׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם אינּהמׁשּתאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָ
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפיכ וחכמה. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
איׁש יי יראי נדּברּו אז ׁשּנאמר: ּבּה. אֹותן ּומזּכה ידן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְֵָיי
צרעת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִַַַָֻסליקּו

ה'תשע"א א' אדר י"ב רביעי יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld¦§§©§¥¦§¨¨
טמאת ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיׁש
ּדין ד) זבה. טמאת ּדין ג) יֹולדת. טמאת ּדין ב) ְְִִִִֶֶַַָָָֻֻנּדה.

זב. ְַָֻטמאת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

אב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב
ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא הּטמאֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמאבֹות
ועֹוּׂשה מּתחּתיו ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

ּגּבֹו. על מּדף ּומטּמא טמאה, אב ְְֵַַַַַָָָֻאֹותן
מחמת·. זבה ואחד גדֹולה, זבה ואחד קטּנה זבה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאחד

ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, מחמת אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמּה
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ְְֲִֵֵַַָָָָֻֻׁשלׁש

.‚- ימים עּׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּכמֹו ּבֹועלּה, את מטּמאה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבזיבה;

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד
הּבריאין.‰. ּכׁשאר ּבזיבה מּטּמאין חּמה סריס אדם, ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָסריס
.Âאּלא ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹאין

ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה
.Êוחמרי האיׁש חמרי עליהם נֹותנין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֻֻֻטמטּום

וטמאתן ּכאּׁשה. ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹֻהאּׁשה:
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבספק.
ואדם לבן ראה וקדׁשיו. מקּדׁש טמאת על עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻחּיבין
אין אבל הּקדׁשים, ואת הּתרּומה את עליהן ּׂשֹורפין - ְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עד מּזכר ׁשּנאמר: וקדׁשיו; מקּדׁש ּביאת על עליהן ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָחּיבין
אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ׁשּיהיה עד - ּתׁשּלחּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻנקבה

- ּכאחת ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע וכן וּדאית. נקבה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻטמאת
ּבלבן ּבעצמֹו הּוא נגע וקדׁשיו. מקּדׁש טמאת על חּיב ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻאינֹו

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי - ׁשראה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Áּבכל מטּמא הּיֹולדת דם אֹו הּזבה דם אֹו הּנּדה ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם

מּפי והּזב. ּבנּדתּה והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
אּסּור ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה
דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנה,
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
דם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה טמא; מקֹומֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּמקֹור

הרחם. ֶֶֶֶָּדר
.Èטמאת טמאה האּׁשה - לארץ ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻמקֹור

טמאה האּׁשה - מרּגלּיֹות טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָערב.
דמים מחמּׁשה אחד ׁשּתראה עד נּדה אינּה אבל ערב. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת

אֹותּה. ְְִַַָהמטּמאין
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור. ִַָמחּוץ
.·Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
ּבין זרע, ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.
טמא אין - ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהלכֹות

אחרֹונה. טּפה הּמסיט ֲִִֵֶַַָָָאּלא
.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה

מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
.„Èוׁשכ הּזב מּׁשלׁשּתןרק אחד ּכל - רגליו ּומימי זרעֹו בת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובמּׂשא. ּבמּגע ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה, ּדין טמאה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻאב
רגליו ּומימי ּבּטהֹור. הּזב ירק וכי ּברק: אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי
ּכל זיבה צחצּוחי ּבהם יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכבת

ֶׁשהּוא.
.ÂËרּקֹו מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב. טמאה אב רגליו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻּומימי
הארּבעה. ׁשאר ואחד הּזב אחד - הּזב ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו

.ÊË,רּקֹו והן: טמאה. אב מהן ׁשלׁשה ּבזב. מׁשקין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּתׁשעה
אדם מטּמא מאּלּו אחד ּכל רגליו. ּומימי זרעֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכבת
הּטמאה. ּכולד מהן ׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכלים
אחד ּכל האּׁשה. וחלב מּגפתֹו, ודם עינֹו, ּדמעת הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָואּלּו
מטּמאין אבל אדם מטּמאין ׁשאין טמאין, ּכמׁשקין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמאּלּו
טהֹורין. מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכלים
הרי והרעי. מּמּנּו, הּיֹוצאים סרּוחה ולחה זעתֹו, הן: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו הּזב מן ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו
הרק ּובכלל ּדבר, לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻורירֹו
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ּתאלמנה ׁשּנאמר: ּכענין הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכ
להן יהיה ּכ ּומּתֹו עתק. צּדיק על הּדברֹות ׁשקר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשפתי
ׁשּנאמר: ּכענין ּבדבריהם, ּדפי ולתת ּבּנביאים לדּבר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרּגל
ּומּתעּתעים ּדבריו ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעבים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹוּיהיּו
ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָֹּבנביאיו.
על כן לא אׁשר ּדברים יּׂשראל בני ויחּפאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכענין
ּולׁשֹונם ּפיהם בּׁשמים ׁשּתּו אֹומר: הּוא והרי אלהיהם. ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיי
לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ּגרם מי ּבארץ. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּתהל
להן ׁשּגֹורמת הרׁשעים, ּׂשיחת היא זֹו ּבארץ. ּתחּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּלכה
ּבּתי ויׁשיבת הארץ עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ויׁשיבת קרנֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׁשיבת

יּׂשראל ּכׁשרי ּׂשיחת אבל ׁשכר. ׁשֹותי עם אינּהמׁשּתאֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָ
עֹוזר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפיכ וחכמה. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
איׁש יי יראי נדּברּו אז ׁשּנאמר: ּבּה. אֹותן ּומזּכה ידן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע יי וּיקׁשב רעהּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאל

ׁשמֹו. ּולחׁשבי ְְְְֵָיי
צרעת טמאת הלכֹות להֹו ְְְְִִַַַָֻסליקּו

ה'תשע"א א' אדר י"ב רביעי יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld¦§§©§¥¦§¨¨
טמאת ּדין א) פרטן: וזהּו עּׂשה, מצֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻיׁש
ּדין ד) זבה. טמאת ּדין ג) יֹולדת. טמאת ּדין ב) ְְִִִִֶֶַַָָָֻֻנּדה.

זב. ְַָֻטמאת
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

אב‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב
ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא הּטמאֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻמאבֹות
ועֹוּׂשה מּתחּתיו ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

ּגּבֹו. על מּדף ּומטּמא טמאה, אב ְְֵַַַַַָָָֻאֹותן
מחמת·. זבה ואחד גדֹולה, זבה ואחד קטּנה זבה ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאחד

ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, מחמת אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמּה
אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן טמאת - ְְֲִֵֵַַָָָָֻֻׁשלׁש

.‚- ימים עּׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה
ּכמֹו ּבֹועלּה, את מטּמאה אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָּבזיבה;

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
ועבדים„. ּגרים ואחד ּבזיבה. מּטּמא אחד יֹום ּבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקטן

ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יּׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד
הּבריאין.‰. ּכׁשאר ּבזיבה מּטּמאין חּמה סריס אדם, ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָסריס
.Âאּלא ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹאין

ּבלבן. והאיׁש ּבאדם, ְְְִִֶֶָָָֹֹהאּׁשה
.Êוחמרי האיׁש חמרי עליהם נֹותנין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֻֻֻטמטּום

וטמאתן ּכאּׁשה. ּובאדם ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֹֻהאּׁשה:
ואין וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ּׂשֹורפין אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָּבספק.
ואדם לבן ראה וקדׁשיו. מקּדׁש טמאת על עליהן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻחּיבין
אין אבל הּקדׁשים, ואת הּתרּומה את עליהן ּׂשֹורפין - ְְְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עד מּזכר ׁשּנאמר: וקדׁשיו; מקּדׁש ּביאת על עליהן ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָחּיבין
אֹו וּדאי זכר טמאת הּטמאה ׁשּיהיה עד - ּתׁשּלחּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻנקבה

- ּכאחת ׁשּלֹו ואדם ּבלבן הּנֹוגע וכן וּדאית. נקבה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻטמאת
ּבלבן ּבעצמֹו הּוא נגע וקדׁשיו. מקּדׁש טמאת על חּיב ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻאינֹו

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה הרי - ׁשראה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹואדם
.Áּבכל מטּמא הּיֹולדת דם אֹו הּזבה דם אֹו הּנּדה ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדם

מּפי והּזב. ּבנּדתּה והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא. ּבמּגע ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
אּסּור ּבענין ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשמּועה
דם ראתה אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָנּדה,
הּיֹוצאין מׁשקין ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור. הּוא הרי - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֻירק

ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא מתעּגל ׁשהרק ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמּמּנה,
.Ëהרי - הּדפן מן דם עּמֹו ויצא מּדפנּה הּולד ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאּׁשה

והּזיבה, והּלדה הּנּדה ּכדם הּטמאֹות מאבֹות אב דם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֻאֹותֹו
דם מּמּנה ׁשּיצא עד טהֹורה והאּׁשה טמא; מקֹומֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּמקֹור

הרחם. ֶֶֶֶָּדר
.Èטמאת טמאה האּׁשה - לארץ ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻמקֹור

טמאה האּׁשה - מרּגלּיֹות טּפי ּכׁשּתי ׁשהזיע מקֹור וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָערב.
דמים מחמּׁשה אחד ׁשּתראה עד נּדה אינּה אבל ערב. ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת

אֹותּה. ְְִַַָהמטּמאין
.‡Èאּלא ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהזיעה

לּמקֹור. ִַָמחּוץ
.·Èזֹובֹו ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ׁשל ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻזֹובֹו

ראׁשֹונה ראּיה ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָטמא
ּבין זרע, ּכׁשכבת היא והרי ּבמּׂשא מטּמאה אינּה זב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל
והּמֹוׁשבֹות הּמׁשּכבֹות וכן קטן. מאיׁש ּבין ּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָמאיׁש
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורים.
טמא אין - ּכׁשּתים מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהלכֹות

אחרֹונה. טּפה הּמסיט ֲִִֵֶַַָָָאּלא
.‚Èּכל ׁשּנאמר: ּבמּׂשא. מטּמא מצרע ׁשל ראׁשֹונה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹראּיה

מה ּגמּור: ּכזב הּצרּוע הרי לנפׁש. טמא וכל זב וכל ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹצרּוע
הראׁשֹונה ראּיתֹו - מצרע אף ּבמּׂשא, מטּמא זֹובֹו - גמּור ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹּזב

ּבמּׂשא. ְְְַַָָמטּמאה
.„Èוׁשכ הּזב מּׁשלׁשּתןרק אחד ּכל - רגליו ּומימי זרעֹו בת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובמּׂשא. ּבמּגע ׁשהּוא ּבכל ּומטּמא ּתֹורה, ּדין טמאה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻאב
רגליו ּומימי ּבּטהֹור. הּזב ירק וכי ּברק: אֹומר הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹהרי
ּכל זיבה צחצּוחי ּבהם יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכבת

ֶׁשהּוא.
.ÂËרּקֹו מהן אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻאחד

ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב. טמאה אב רגליו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻּומימי
הארּבעה. ׁשאר ואחד הּזב אחד - הּזב ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו

.ÊË,רּקֹו והן: טמאה. אב מהן ׁשלׁשה ּבזב. מׁשקין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻּתׁשעה
אדם מטּמא מאּלּו אחד ּכל רגליו. ּומימי זרעֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוׁשכבת
הּטמאה. ּכולד מהן ׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוכלים
אחד ּכל האּׁשה. וחלב מּגפתֹו, ודם עינֹו, ּדמעת הן: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָואּלּו
מטּמאין אבל אדם מטּמאין ׁשאין טמאין, ּכמׁשקין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמאּלּו
טהֹורין. מהן ּוׁשלׁשה ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכלים
הרי והרעי. מּמּנּו, הּיֹוצאים סרּוחה ולחה זעתֹו, הן: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָואּלּו
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מּׁשאר ּכמֹותן וחבריו הּזב מן ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָאּלּו
הרק ּובכלל ּדבר, לכל ּכרּקֹו הן הרי - ׁשּלֹו האף ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻורירֹו
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הרי - מּפיו הּׁשֹותת ודם אּמה מּפי הּיֹוצא ּדם חׁשּובין. ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָהן
מטּמא זה הרי - ּדם ורֹוקק מֹוצץ היה מּגפתֹו. ּדם ּבכלל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהן
רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּמֹוצץ ׁשהּדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹּכרק;

ה'תשע"א א' אדר י"ג חמישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ׁשל‡. זֹובֹו אבל ויבׁש, לח מטּמא ויֹולדת וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם
לח, ׁשהּוא זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻזב
ׁשֹורין אם ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדאי יֹותר יבׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאבל
זה הרי - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹותן
ּפי על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּבלח. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָמטּמא
הן. קּבלה ּדברי האּלּו הּדברים וכל ּבסֹופן. ּפֹוׁשרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינן

.·- לח היה ואם טהֹור. הּמסיטֹו - נּדה ׁשּטואּתּו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּפׁשּתן
ּפיה. רק מּפני ְְִִֵֵַָֹמטּמא,

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
- ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור. הּכֹוס את ִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמסיט

הּזב. ּפי מׁשקה מּפני טמא, ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּמסיטֹו
.„נׁש טהֹור. הּמסיטן - הּבצל ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - והּמלפפֹון הּקיׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאת
ּבהן. הּמתערב ְִֵֶַַָָָהּזב

.‰- ּכֹוכבים העֹובד ׁשּקצצן ּתּורמֹוסין ּוקלּפי ּפֹולין ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָקלּפי
ּדבריהן, לכל ּכזבים ּכֹוכבים העֹובדי ׁשּכל טמא; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמסיטן
הרב. אחר ּבהן הֹולכין - ׁשּבּׁשוקין הּקלּפין ׁשּיתּבאר. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו

.Â.טהֹור הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבמים, ׁשּנתערב טמא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדם
וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ּוביין טהֹור ּבדם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנתערב
זה הרי - ּכברּיתֹו קרּוׁש היה אם ּבמים: ׁשּנתערב טמא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹרק
טהֹור. הּכל - מראיו ּבטלּו אם ּבּמים, נמחה ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטמא;
רגליו מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - אחר ּברק ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֹנתערב
טהֹור, הּכל - מראיהן ּבטלּו אם ּבמים: ׁשּנתערבּו טמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין נתערב טמא. - לאו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָואם

הּוא ּכאּלּו ּכֹוכביםאֹותֹו עֹובדי ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
ועֹובדי יּׂשראל ׁשהיּו ּכלי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין -ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
- ּכֹוכבים עֹובדי רב אם רגליהם: מי ׁשם מטילין ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּכֹוכבים
- למחצה מחצה טהֹור; הּכל - יּׂשראל רב ואם טמא, ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹהּכל
ּבמי זה ּכֹוכבים עֹובד רגלי מי נתערב אם וכן טמא. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל

הרב. אחר הֹולכין - זה יּׂשראל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹרגלי
.Êׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מקֹום מּכל רגלים מי [ּכלי] ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשֹואלין

רגליהן מי את לכּנס יּׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא הן, נּדֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשל
נּדֹות. ְִֵֶּכׁשהן

.Áוכּבסֹו רגליהן מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחרס
טמאין, ּבהן ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי - ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפעם
ּבמי ׁשּכּבסֹו ּבין ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַּופעם

רגלים. מימי לחלּוחית ּבּה נׁשאר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹרגלים,
.Ë,הּספירה ימי ׁשבעת ּבסֹוף רגליה מימי ׁשּנעקרּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזבה

ספק, הן הרי - הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוירדה
ׁשהיא היציאה אחר אֹו היתה, וזבה הֹולכין עקירה אחר ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָאם
ונתּגּירה רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּכֹוכבים עֹובדת וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָטהֹורה.

אחר אם ספק, זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים והטילה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוטבלה,
הּטמאים, ּכֹוכבים העֹובדי רגלי ּכמי הן והרי הֹולכין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָעקירה
הּטהֹורים. יּׂשראל רגלי ּכמימי הם והרי יציאה אחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָאֹו

.Èאבל ּכיּׂשראל, ּובלדה ּובנּדה ּבזיבה מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָהעבדים
ּבזיב לא מּטּמאין אין ּכֹוכבים ולאהעֹובדי ּבנּדֹות ולא ה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹ

ואמרּתם יּׂשראל ּבני אל ּדּברּו ׁשּנאמר: ּתֹורה. ּדין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלדה
ּבזיבה, מּטּמאין יּׂשראל ּבני - זב יהיה ּכי איׁש איׁש ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאלהם
ּכֹוכבים העֹובדי ּכל על ּגזרּו וחכמים ּכֹוכבים. העֹובדי ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹולא
ׁשּיהיה והּוא ּונקבֹות. זכרים ּדבריהן, לכל ּכזבים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיטּמאּו
ׁשלׁש ּבת והּנקבה ּולמעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּזכר
- זה מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ומעלה; אחד ויֹום ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשנים
יהא ׁשּלא ּכדי היא, הּגזרה ׁשעּקר טמאה. עליהן גזרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלא
זכּור, ּבמׁשּכב ּכֹוכבים העֹובד אצל רגיל יּׂשראל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָּתינֹוק
לא - עליהן ׁשּגזרּו ּבעת ּביאה. ּביאתן אין זה מּזמן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּופחֹות
עֹובד ׁשל זרעֹו ׁשכבת אּלא ׁשּלהן, זרע ׁשכבת על ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָגזרּו
עליה גזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹּכֹוכבים
הּכל ׁשהרי סֹופרים. מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻטמאה?
אב זרעם ׁשכבת היתה - ּתֹורה ּדין זבין היּו ׁשאּלּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָיֹודעין,
ּבטמאתם ׁשּיֹודעין ּומאחר הּזב. זרע ּכׁשכבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה
ּתרּומה עליה לּׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשהיתה
נּדה ודם ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, נמצאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוקדׁשים.
עֹובד ּובת ּכֹוכבים, עֹובדת ּבת ׁשל ולדה זיבה דם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו
מן נקּיים ׁשהם ּפי על אף עצמן ּכֹוכבים והעֹובדי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹוכבים
רגליהן, ּומימי ּכֹוכבים העֹובדי ורק הּזב, מּדם ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
מאּלּו אחד ּכל - ּכֹוכבים עֹובדת ּובֹועל ּומרּכבן, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּומׁשּכבן
על עליהן חּיבין אין לפיכ סֹופרים. מּדברי טמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאב
הּתרּומה. את עליהן ּׂשֹורפין ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביאת
ּכזב ּבמּׂשא, אדם ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֻוכּלן
ודם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ׁשהּטמאה אּלא ּדבר; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלכל
מטּמא ואינֹו לח מטּמא רגליה, ּוכמימי ּכרּקּה - ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּנכרית

ֵָיבׁש.
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ּתֹורה.‡. ׁשל הּטמאה מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבֹועל
ּומטּמא ּובמּגע, במּׂשא אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמטּמא

ּכנּדה. ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָּבהּסט,
ּומרּכבּה.·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאין

מאבֹות אב - נּדה עליו ׁשּדרסה הּמרּכב אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב
ּככלים טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּטמאה,
אכלין אּלא ּכלים ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹוגע
מּטמאת מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֻֻּומׁשקין
וטמא עליו נּדתּה ּותהי נּדה: ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמׁשּכבּה?
עליו יׁשּכב אׁשר הּמׁשּכב ּכל ּבֹו: ונאמר ימים; ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשבעת
ׁשהּוא יֹודע איני עליו, נּדתּה ּותהי ׁשּנאמר: מאחר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיטמא.
למדּו, הּׁשמּועה מּפי נאמר? ולּמה מׁשּכב?! ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָמטּמא
ּותלאֹו וכלים, אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהּכתּוב
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וכלים אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאה
הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻאּלא

על‚. אֹו יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על אֹו הּנּדה על הּבא ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן.] ׁשּלא ּבין ּכדרּכן [ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹולדת.
על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה על ׁשּבא ּגדֹול ּבין ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹומר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה נּדה. ּבֹועל מּׁשּום מתטּמא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגדֹולה
היתה והּנבעלת אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
מתטּמא אינֹו - מּכאן ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבת
ולד ׁשהּוא ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
הּנֹוגע ואחד ּבֹו. ּכנֹוגע הּוא הרי - הּזב ּבֹועל וכן אב. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

הּזב. מן הּנבעלת אֹו ְִִֶֶַַַָָּבּזב
ּפי„. על אף והּיֹולדת יֹום ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנּדה

אֹו לעת מעת למפרע מטּמאֹות ּכּלם - ּדם ראתה ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת מעת הּנקרא וזהּו לפקידה. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּפקידה
ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה וסת, לּה ואין טהֹורה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּׁשה
הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָּומצאה
ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה מּׁשעת ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ׁשנּיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּפקידה
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָטהֹורה,
עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָוארּבע
מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה

ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹוחזּתּה אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמתעּטׁשת,
וכּיֹוצא ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹצמרּורית,
מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאּלּו.
זה ּבמקרה ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
היתה הּוסת. ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּודה

הּוסת הּוסתּבתֹו ּבסֹוף רֹואה להיֹות למּודה היתה טמאֹות; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּדם. ׁשּמצאה עת עד לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן

לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם
ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻאדם
אבל למפרע. אֹותֹו מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכלי
אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינן
מאחר אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשּום

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם ְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין

ׁש הּקדׁש טהרת על אבלׁשּנעּׂשּו ּתֹולין. - ּבאּלּו ּנטמאּו ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת

ְִסֹופרים.

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

הן:‡. ואּלּו למפרע. מטּמאֹות ואינן ׁשעתן ּדּין נׁשים ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
מּׁשּיּכר מעּברת? היא זֹו אי ּוזקנה. ּובתּולה ּומניקה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻמעּברת
הּפילה ּכ ואחר ּדם, וראתה מעּברת ּבחזקת היתה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻעּברּה.
ׁשעתּה. ודּיּה ּבחזקתּה זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו דבר אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָרּוח
למפרע מטּמאה זֹו הרי - עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻראתה
חדׁש וארּבעה עּׂשרים ּכל מניקה? היא זֹו אי הּנׁשים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּככל
אֹו ׁשּגמלתהּו אֹו זה זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמּיֹום
וארּבעה עּׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָנתנתהּו
טמאה זֹו הרי - והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחדׁש,
ּדם ראתה ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלמפרע
ּכיצד? ּבתּולים. ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים ּבתּולת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּימיה.
ּדם וראתה ילדה אֹו נּׂשּואין, מחמת ּדם וראתה נּׂשאת ְְְֲֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
ׁשעתּה. ודּיּה טמאה לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא זֹו ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹאי
ּכל לזקנּותּה? סמּו היא זֹו ואי ּדם. ראתה ולא ְְְְְְֲִִִֵָָָָָָֹֹלזקנּותּה
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה זקנה לּה קֹוראֹות ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרּו וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָעליה
הּנׁשים ּככל היא הרי - וראתה יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְְֵַַַָּומטּמאה
דֹולפת·. אֹו ׁשבעה ּכל ׁשֹופעת אפּלּו ּדם ׁשראתה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבתּולה

הרי - וראתה וחזרה ּופסקה ּדם ראתה אחת. ּפעם זֹו הרי -ְְְְֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָָ
ּפעמים. ׁשּתי ְְִֵָזֹו

ראׁשֹונה‚. ּפעם ּדם וראתה לראֹות זמּנם הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּתינקת
מטּמאֹות - ׁשליׁשית ּפעם ראתה ׁשעתּה; ּדּיּה - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּוׁשנּיה
ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים ׁשלׁשה עליה [עברּו ְְְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָָָָלמפרע.
ראתה ּכ ואחר אחרים חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ְְְְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשעתּה];
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וכלים אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאה
הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻאּלא

על‚. אֹו יֹום ּכנגד יֹום ׁשֹומרת על אֹו הּנּדה על הּבא ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן.] ׁשּלא ּבין ּכדרּכן [ּבין ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּיֹולדת.
על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה על ׁשּבא ּגדֹול ּבין ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגֹומר.
אמּורים? ּדברים ּבּמה נּדה. ּבֹועל מּׁשּום מתטּמא - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּגדֹולה
היתה והּנבעלת אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיה
מתטּמא אינֹו - מּכאן ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבת
ולד ׁשהּוא ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
הּנֹוגע ואחד ּבֹו. ּכנֹוגע הּוא הרי - הּזב ּבֹועל וכן אב. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָואינֹו

הּזב. מן הּנבעלת אֹו ְִִֶֶַַַָָּבּזב
ּפי„. על אף והּיֹולדת יֹום ּכנגד יֹום וׁשֹומרת והּזבה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּנּדה

אֹו לעת מעת למפרע מטּמאֹות ּכּלם - ּדם ראתה ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת מעת הּנקרא וזהּו לפקידה. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּפקידה
ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה וסת, לּה ואין טהֹורה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּׁשה
הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ּובחצי טהֹורה, ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָּומצאה
ׁשעת עד ראׁשֹונה ּפקידה מּׁשעת ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכל
ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ׁשנּיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּפקידה
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ּולאחר ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָטהֹורה,
עּׂשרים עד ּדם ּומצאה ׁשּבדקה מעת ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל
הרי - הּתׁשמיׁש ׁשּלאחר ועד טמאֹות. למפרע ׁשעֹות ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָוארּבע
מּפני ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
ּדּיּה‰. - וסּתּה ּבׁשעת ּדם וראתה וסת לּה ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּׁשה

ּבדקה ולא וסּתּה ׁשעת הּגיע למפרע. טמאה ואינּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹׁשעתּה
זֹו הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה ימים ּולאחר ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָעצמּה,
היא וזֹו וסּתּה. מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאה
עצמּה מצאה ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות ְְְְְְֲִַַָָָָָָָָֻטמאת

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה
.Âאֹו מפהקת, ּבעצמּה: ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכל

אֹוחזּתּה אֹו מעיה, וׁשּפּולי ּכרסּה ּפי חֹוׁשׁשת אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמתעּטׁשת,
וכּיֹוצא ּכבדין איבריה אֹו עליה ּכבד ראׁשּה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹצמרּורית,
מקרה ּבּה ׁשּיתחיל ּבעת לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה ויׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאּלּו.
זה ּבמקרה ׁשּתמּתין אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו, מּיד מאּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
היתה הּוסת. ּבסֹוף הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים אֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעה
ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל - הּוסת ּבתחּלת רֹואה להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּודה

הּוסת הּוסתּבתֹו ּבסֹוף רֹואה להיֹות למּודה היתה טמאֹות; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
חֹוׁשׁשת ואינּה טהֹורֹות, הּוסת ּבתֹו ׁשעּׂשתה הּטהרֹות ּכל -ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּדם. ׁשּמצאה עת עד לראֹות ׁשּדרּכּה מּׁשעה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
.Êהּבגד וכן הּפקידה. עת עד למפרע טמאה - ּכתם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרֹואה

ׁשּתאמר: עד ּכּמה? ועד למפרע. טמא הּכתם עליו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנמצא
ולא ּכּבסּתּו אפּלּו ּכתם. עליו היה ולא הּזה החלּוק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבדקּתי
ּבדיקה. ׁשעת עד למפרע הּכּבּוס מּקדם טמא - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבדקּתּו
ׁשעת עד למפרע מטּמא זה הרי - לח הּכתם נמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָואפּלּו
עליו נפלּו ועּתה ׁשם היה מּימים אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּבדיקה;

לח. ונעּׂשה ְֲִַַַָמים
.Áמטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן - ׁשעתן ׁשּדּין הּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָוכל

ראתה ּבין למפרע, הּטמאֹות הּנׁשים אּלּו ּכל למפרע. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָאֹותן

לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב מטּמאֹות - ּכתם מצאה ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּדם
ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן ּומימי רּקן וכן ּובגדים. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻאדם
אבל למפרע. אֹותֹו מטּמאֹות ּפתיל צמיד הּמּקף חרּׂש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּכלי
אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינן
מאחר אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה אבל ּבלבד. נֹוגע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשּום

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם ְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא
.Ëטמאה אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻמעּברת

מּפקידה אֹו לעת מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻלדה.
וטמאת וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה
אין לפיכ מּספק. וטמאתן סֹופרים. מּדברי הּכל - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻּכתמים
חּלין וכן ּתֹולין. אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּׂשֹורפין

ׁש הּקדׁש טהרת על אבלׁשּנעּׂשּו ּתֹולין. - ּבאּלּו ּנטמאּו ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
אין - לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על ְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָֻהּנעּׂשים
אֹומר, נמצאת מּדבריהן. ׁשהן הּטמאֹות אּלּו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻמתטּמאין
ּומימי ורּקן ּומרּכבן ּומׁשּכבן הּנׁשים, מאּלּו אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּכל
ּובֹועל הּכתם, ׁשּנמצא מאחר ּכתם רֹואה ּובֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָרגליהן,
מּדברי טמאֹות אבֹות ּכּלן - וחזר האיבר ׁשּיצא מאחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻיֹולדת

ְִסֹופרים.

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

הן:‡. ואּלּו למפרע. מטּמאֹות ואינן ׁשעתן ּדּין נׁשים ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
מּׁשּיּכר מעּברת? היא זֹו אי ּוזקנה. ּובתּולה ּומניקה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻֻמעּברת
הּפילה ּכ ואחר ּדם, וראתה מעּברת ּבחזקת היתה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻעּברּה.
ׁשעתּה. ודּיּה ּבחזקתּה זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו דבר אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָרּוח
למפרע מטּמאה זֹו הרי - עּברּה הּכר ּכ ואחר ּדם ְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻראתה
חדׁש וארּבעה עּׂשרים ּכל מניקה? היא זֹו אי הּנׁשים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּככל
אֹו ׁשּגמלתהּו אֹו זה זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמּיֹום
וארּבעה עּׂשרים אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָנתנתהּו
טמאה זֹו הרי - והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחדׁש,
ּדם ראתה ׁשּלא ּכל ּבתּולה? היא זֹו אי הּנׁשים. ּככל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלמפרע
ּכיצד? ּבתּולים. ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים ּבתּולת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּימיה.
ּדם וראתה ילדה אֹו נּׂשּואין, מחמת ּדם וראתה נּׂשאת ְְְֲֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו
ׁשעתּה. ודּיּה טמאה לענין ּבתּולה היא עדין - לדה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻמחמת
סמּו חדׁשים ׁשלׁשה עליה ׁשעברּו ּכל זקנה? היא זֹו ְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָָָֹאי
ּכל לזקנּותּה? סמּו היא זֹו ואי ּדם. ראתה ולא ְְְְְְֲִִִֵָָָָָָֹֹלזקנּותּה
עברּו מקּפדת. ואינּה ּבפניה זקנה לּה קֹוראֹות ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשחברֹותיה
עֹונֹות ׁשלׁש עליה ועברּו וחזרּו וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש ְְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָעליה
הּנׁשים ּככל היא הרי - וראתה יתר אֹו ּפחֹות אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָָָָאחרֹות

למפרע. ְְְְֵַַַָּומטּמאה
דֹולפת·. אֹו ׁשבעה ּכל ׁשֹופעת אפּלּו ּדם ׁשראתה ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבתּולה

הרי - וראתה וחזרה ּופסקה ּדם ראתה אחת. ּפעם זֹו הרי -ְְְְֲֲֲֲֵֵַַַַָָָָָָָָָ
ּפעמים. ׁשּתי ְְִֵָזֹו

ראׁשֹונה‚. ּפעם ּדם וראתה לראֹות זמּנם הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּתינקת
מטּמאֹות - ׁשליׁשית ּפעם ראתה ׁשעתּה; ּדּיּה - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּוׁשנּיה
ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים ׁשלׁשה עליה [עברּו ְְְְְֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָָָָלמפרע.
ראתה ּכ ואחר אחרים חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ְְְְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָָָָָָׁשעתּה];
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- וראתה אחרים חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה -ְְְְֲֲֳִִֵֶַָָָָָָָָָָ
למפרע. ְְְְֵַַַָמטּמאה

ּדּיּה„. - ראׁשֹונה ּפעם וראתה לראֹות זמּנּה ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתינקת
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. מטּמאה - ׁשנּיה ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשעתּה;
חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָואחר

למפרע. מטּמאה - ראתה ּכ ואחר ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָאחרים
לראֹות‰. זמּנם ׁשהּגיע ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

- ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ראּיה ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָׁשראּו
ראּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנׁשים, ּככל למפרע ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמטּמאֹות

ׁשעתן. ּדּין ּבּׁשנּיה אף - ּבאנס ְְְִִֶַַַָָָָָָֹהראׁשֹונה
.Âׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם ׁשראתה מניקה אֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמעּברת

ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָחדׁשים
לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראתה אחרים ְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶַַָָָָָחדׁשים
ּבתֹו טהר ּדם אחר דם הרֹואה למפרע. מטּמאֹות - ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹראׁשֹונה
אף ׁשעתּה, ׁשּדּיּה וכל ׁשעתּה. ּדּיּה - ׁשעֹות וארּבע ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹעּׂשרים
עצמּה ׁשּתבּדק צריכה - למפרע מטּמאה ׁשאינּה ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
הּנּדה מן חּוץ מׁשּבחת; - לבּדק הּמרּבה אּׁשה וכל ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹֻּתמיד.
ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ׁשאין טהר, ּדם על ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹוׁשבת

.Êעצמן ּבֹודקֹות להיֹות יּׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָחכמים
מּפני ּובערבית ערבית, ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית יֹום, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּבכל
ּבׁשעה ּבֹודקת ּתרּומה אֹוכלת וכל ׁשחרית. ׁשל ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָטהרֹות
לׁשּמׁש ׁשעֹוברת ּבׁשעה ּבֹודקת אּׁשה וכל ּבתרּומה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאֹוכלת
ּבטהרֹות עֹוסקת היתה לא אם אבל הּטהרֹות. מּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּטתּה
וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים ׁשּכל לבעלּה; ּבדיקה צריכה אינּה -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו לבעליהן, טהרה ּבחזקת -ְְְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Á,טהרה ּבחזקת לפרקן הּגיעּו ׁשּלא יּׂשראל ּבנֹות ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחזקת

צריכֹות לפרקן מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן; ּבֹודקֹות הּנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואין
אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ְְְִִָָָּבדיקה,

.Ëלהן יׁש אם ּבחלי, דעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחרׁשת
ּבתרּומה. אֹוכלֹות אּלּו הרי - אֹותן מתּקנֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָּפקחֹות

.È,טמאה ּבחזקת - יּׂשראל מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
והּנמצאים טהֹורין. ּבחזקת - ּכֹוכבים העֹובדי מּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּבאים
להׁשלי יּׂשראל נחׁשדּו ׁשּלא טהֹורים, - יּׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבערי
הּכתמים ּכל ,לפיכ אֹותם. מצניעין אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכתמיהן,
ּבחֹורים הּנמצאים מן חּוץ טהֹורין, - מקֹום ּבכל ְְְְְִִִִִִִַַָָָָהּנמצאים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן הּטמאה. ּבית ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻֻּוסביבֹות

.‡Èסממנין,ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
וטהֹור. מטּבילֹו - עבר לא ּבין הּכתם עבר ּבין - ּכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר
- ּכהה אֹו עבר ואם צבע; הּוא הרי - ּכלל עבר לא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאם
אף ּבטל, ּכבר הּסממנין עליו ׁשעברּו ּומאחר ּכתם, זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
ּכיון - וּדאי נּדֹות ּדם ׁשל ּכתם ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי ֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָעל
טהרֹות ועֹוּׂשה ּומטּבילֹו ּבטל, סממנים ׁשבעה עליו ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהעביר

ּגּביו. ַַָעל
.·Èׁשבעה הּבגד ּכל על מעבירין - ּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבגד

- חדׁש היה אם זרע: ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָסממנים
ּבחּמה. ּבֹודקֹו - ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ְְְְִַַַַָָָָּבֹודקֹו

.‚È,טהרֹות ּגּביו על ועּׂשה והטּבילֹו ּכתם עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבגד
הרי - עבר ולא הּסממנים ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
להטּבילֹו צרי ואין טהֹורֹות, ׁשעּׂשה והּטהרֹות צבע, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָזה
ּכתם, זה הרי - עינֹו ּכהה אֹו הּכתם עבר ואם אחרת. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפעם
וצרי להסירֹו, הּכתם על הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּטהרֹות

לטהרֹו. ׁשנּיה ּפעם ְְְְֲִִַַַַָלהטּבילֹו
.„Èּכ ואחר עבר, ולא סממנים ׁשּׁשה עליו ׁשהעביר ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכתם

ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות הרי - ועבר צּפֹון עליו ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָהעביר
ולא הֹואיל הּצבע, מעביר ׁשהּצּפֹון ּפי על אף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַֹטמאֹות.
וׁשּמא ּכתם, ּבחזקת זה הרי - הּסממנין ׁשבעת עליו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעביר
ׁשבעת עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי העביר ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָאּלּו
- ועבר ׁשנּיה ּפעם עליו והעבירן וחזר עבר, ולא ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּסממנים
לׁשנּיה ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכל
ׁשנּיה ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות,
ורֹוצה עליו מקּפיד ׁשהּוא דעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
על ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעת ּביאה אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבארנּו

אֹותן. מעבירין והיא הן מה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּכתם
.ÂË,ּכתם מּׁשּום מטּמא - דם מּמּנה ויצאה ׁשּמתה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשּמתה אחר הּדם ׁשּיצא ּפי על אף טמא. מקֹומֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּמקֹור
טמאת מטּמא - יצא טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻואין
מּׁשּום ּומטּמא ּבאהל מטּמא - רביעית ּבֹו היה ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכתמים.

ֶֶּכתם.
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― הקצ"ז לעני,הּמצוה להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו להרחיב ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּכדי
ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות חמּורה ויֹותר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחֹובה
אין מּבניֿאדם, לבּקׁש ּפניו ּומגּלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָונתּבּזה

זה ּבדבר וצערֹו dwcvl)מצּוקתֹו eci zhiyta)ּכמֹו ְְְְֲֶַָָָ

ּכדי לעזרה זקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹזה
נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה id`ׁשּלא ezwevne) ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

(zilklk wx `le ziytp mbהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ
אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאמרֹו

"עּמ(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִַָָ
(my mihtynחּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם "ּכלֿאם :ְִִֶַָָָ

אתֿעּמי". ּתלוה אםּֿכסף האחד: ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה,
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אֹומר אּתה חֹובה. ― ּתלוה אםּֿכסף ְְִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:
העבט לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֵֵֶַַַָָחֹובה,

מחסרֹו ּדי g)ּתעביטּנּו ,eh mixac)ולא חֹובה ― ְְֲִֵֶַַָֹֹ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָרׁשּות".

ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה
ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹחֹובֹו,

(ck ,bk zeny)מציעא ּבבא ּובגמרא .(:dr):אמרּו ְְְִִָָָָָָ
לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ"מּנין

לפניו לעבֹור exikfiׁשאסּור `ly ick deld iptl) ְֲֶַָָָ
(eizeaeg."ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ

my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְִִֶַָֹ
ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ּגם ּכֹולל ְִִִֵֵֶֶַַַָָזה
יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָאמרּו,

לקּמן. ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ"לאֿתהיה

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו eh,והּוא mixac) ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
(bספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות זֹו ―ְֲִֵַ

ה'תשע"א א' אדר י"א שלישי יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלֿ "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט i)ּביתֹו ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִֵַַָֹֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: i`)אתֿמׁשּכֹונֹו, ,my). ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹו(fh.)אחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכבר(fh.)הּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
(.biw).

ה'תשע"א א' אדר י"ב רביעי יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡·"ÈŒ'ÈÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְִִִִֶַַַַָלֹו.
ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵַַַָּכלי
לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ּבּלילה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוימׁשּכנם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ikxveּבּלילה ,zekiny) ְְְַַַָָָ
(dlilּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(m: ְְְְְִִֵַַַָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)"עדּֿבא ,ak zeny)― ְִֶֶֶַַֹ

ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות ְְֲִֶַַַָָזֹו
ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה לֹו מחזיר ׁשאּתה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָלילה

אתֿהעבֹוט לֹו ּתׁשיב הׁשב ּכבֹוא(oekynd)לֹומר: ְֲִֵֶַָָָ
bi)הּׁשמׁש ,ck mixac)ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְִִֶֶַַָָ

ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ְְְְֲִִַַַַַָָּכסּות
נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ְְְְְְִֵַַַַָָָָּכסּות

מּכֹות אלּֿביתֹו(fh.)ּבגמרא "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ― ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd),

אתֿ לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא ְְֲִֵֵֶֶָָָָוׁשהעׂשה
ספרי ּולׁשֹון my)העבֹוט". `vzÎik zyxt)הׁשב" : ְְֲִֵֵָָ

ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ְְְֲִִִִֵֶַַַָּתׁשיב
סגֹוס ּבּלילה: xnv)לילה zkiny),ּבּלילה ְְְַַַַַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּומחרׁשה
מ ט' .(biw.)מציעא(aa`)ּבפרק ְְִִֶֶָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, ְְְֲִִִִֶַַַָָָצרי

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו hּבּלילה, wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi dpynואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא והּלאו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבּיֹום".
ּבעבטֹו" תׁשּכב ai)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְֲִִֵַַֹֹ

(my `vz ikאּלא ."עּמ ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא :ְֲִִֶַַָָֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו elמחזיר oi`) ְְֲִִִֶֶַַָָָ
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אֹומר אּתה חֹובה. ― ּתלוה אםּֿכסף ְְִֵֶֶֶַַָָָאמרּו:
העבט לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו ְְֲֵֵֶַַַָָחֹובה,

מחסרֹו ּדי g)ּתעביטּנּו ,eh mixac)ולא חֹובה ― ְְֲִֵֶַַָֹֹ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָרׁשּות".

ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה
ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַָֹֹחֹובֹו,

(ck ,bk zeny)מציעא ּבבא ּובגמרא .(:dr):אמרּו ְְְִִָָָָָָ
לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע מנה ּבחברֹו לנֹוׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ"מּנין

לפניו לעבֹור exikfiׁשאסּור `ly ick deld iptl) ְֲֶַָָָ
(eizeaeg."ּכנׁשה לֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶֶַַֹֹ

my)ּובּמכלּתא mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְִִֶַָֹ
ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ּגם ּכֹולל ְִִִֵֵֶֶַַַָָזה
יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ּברּבית ׁשהּמלוה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָאמרּו,

לקּמן. ׁשאבאר ּכמֹו ּכנׁשה", לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹ"לאֿתהיה

ה'תשע"א א' אדר י' שני יום

.·Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּנכרי
מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על לחמֹול ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשּנצטּוינּו

ּתּגׂש" "אתֿהּנכרי יתעּלה: אמרֹו eh,והּוא mixac) ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
(bספרי ּולׁשֹון .(d`x zyxt)ּתּגׂש "אתֿהּנכרי : ְְְִִִֵֶַָֹ

עׂשה". מצות זֹו ―ְֲִֵַ

ה'תשע"א א' אדר י"א שלישי יום

.ËÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹׁשלּוחֹו,
אלֿ "לאֿתבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹֹּונמׁשּכנּנּו.

עבטֹו" לעבט i)ּביתֹו ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְֲֲִֵַַָֹֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)אתֿחברֹו "הּמלוה :ְֲֵֶֶַַ

לּטֹול לביתֹו יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: i`)אתֿמׁשּכֹונֹו, ,my). ְֱֲֶֶֶַַַַֹ

"הׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָולאו
אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
מּכֹות ּבגמרא החזירֹו(fh.)אחרֹון לא ׁשאם ודע . ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ׁשּבּה עׂשה קּים ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּדמּכֹות ּבאחרֹון ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּוכבר(fh.)הּמׁשּכֹון, ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
(.biw).

ה'תשע"א א' אדר י"ב רביעי יום

.Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ëˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡·"ÈŒ'ÈÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

― הקצ"ט להחזירהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ
צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאתֿהּמׁשּכֹון
ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּמׁשּכֹון אם ְְְִִִִֶַַַַָלֹו.
ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ּומלאכּתֹו עבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵַַַָּכלי
לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים הּוא ואם ּבּלילה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוימׁשּכנם

ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ikxveּבּלילה ,zekiny) ְְְַַַָָָ
(dlilּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(m: ְְְְְִִֵַַַָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)"עדּֿבא ,ak zeny)― ְִֶֶֶַַֹ

ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ׁשאּתה יֹום ּכסּות ְְֲִֶַַַָָזֹו
ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה לֹו מחזיר ׁשאּתה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָלילה

אתֿהעבֹוט לֹו ּתׁשיב הׁשב ּכבֹוא(oekynd)לֹומר: ְֲִֵֶַָָָ
bi)הּׁשמׁש ,ck mixac)ממׁשּכנין אמרּו: מּכאן ְְְְִִֶֶַַָָ

ּומחזירין ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ְְְְֲִִַַַַַָָּכסּות
נתּבאר ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ְְְְְְִֵַַַַָָָָּכסּות

מּכֹות אלּֿביתֹו(fh.)ּבגמרא "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ― ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z` miiwnd),

אתֿ לֹו ּתׁשיב "הׁשב אמרֹו: הּוא ְְֲִֵֵֶֶָָָָוׁשהעׂשה
ספרי ּולׁשֹון my)העבֹוט". `vzÎik zyxt)הׁשב" : ְְֲִֵֵָָ

ּוכלי ּבּיֹום, יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ְְְֲִִִִֵֶַַַָּתׁשיב
סגֹוס ּבּלילה: xnv)לילה zkiny),ּבּלילה ְְְַַַַַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּיֹום". ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָּומחרׁשה
מ ט' .(biw.)מציעא(aa`)ּבפרק ְְִִֶֶָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהּוא ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, ְְְֲִִִִֶַַַָָָצרי

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו hּבּלילה, wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi dpynואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא והּלאו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבּיֹום".
ּבעבטֹו" תׁשּכב ai)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְֲִִֵַַֹֹ

(my `vz ikאּלא ."עּמ ועבֹוטֹו תׁשּכב "לא :ְֲִִֶַַָָֹ
ּבלעדיו לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו elמחזיר oi`) ְְֲִִִֶֶַַָָָ
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`'קטז xc` c"iÎb"i iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(yeniyl silgz:ואמר ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, ְְְֲֵֵֵֶַַָָמחמת
לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא (zeny"ּכי ְְְְִִִִַָָֹֹ

(ek ,ak'ט ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מציעא .(my)מּבבא ְִִָָָ

ה'תשע"א א' אדר י"ג חמישי יום

.·Ó¯ .‡Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָֹאלמנה

אלמנה" ּבגד fi)תחבל ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון . ְְְֲִֶֶַַַָָָֹ
(bi dpyn h wxt `rivn `aa)ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְִֵֶַָָ

אֹותּה, ממׁשּכנין אין עׁשירה ׁשהיא ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָענּיה
נתּבארּו ּוכבר אלמנה". ּבגד תחבל "ולא ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

מציעא מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה .(my)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכלים
ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָמזֹונֹותיהם,
מּמהֿ וזּולתם החּיים ּבעלי ׁשחיטת ּוכלי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּבּׁשּול
והּוא נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹּׁשּכֹוללֹו

ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: (wlgdאמרֹו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrdהּוא ִֶֶּכיֿנפׁש

e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)רחים "לא : ְְִִֵֵַַָֹֹ
נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ּבלבד, ְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹורכב
ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ּכיֿנפׁש ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני מּׁשּום "וחּיב אמרם: ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָּכאן
עלּֿפי לחׁשֹוב ׁשאפׁשר ורכב", רחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"לאֿיחבל

ּבאמרם וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן rivn`זה `aa) ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
w(.fhהרכב ועל עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב :ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּכלי ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבפני
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹׁשעֹוׂשין
רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹלאֿתעׂשה,
על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכלֿאחד
אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן ּכגֹון ּוכלי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָּכלּֿכלי
לפי לבארֹו, צרי מּמהּֿׁשאין וזה ליׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָּוכלי
ּובגד ראּובן אלמנת ּבגד ׁשחבל למי ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
על עֹובר ׁשהּוא לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאלמנת
ׁשני ׁשחבל ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿבגד
אחד ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּכלים,
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמהם
יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר

אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ּככלי הם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּכלֿאחד על חּיב ― ּכלים ׁשני ׁשהם ּכיון ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
עליהם חּיב ׁשהּוא לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
יחד ׁשּבׁשניהם אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמּׁשּום
טֹוחנים ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָנעׂשית
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחד
הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָיהיה
למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ּכלים ׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהם
ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום וחּיב אמרם: ענין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהּו

ספרי לׁשֹון וזה מצות. vz`)ׁשּתי ik zyxt)ּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶָֹ
מיחדין ורכב רחים "מה אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה
זה על וחּיבין אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשני
ּכלים ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבפני
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
אףֿעלֿ ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָועל
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפי
מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ּבפני זה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָועל
קדם נׂשרף אֹו אבד ואם לבעליו, ויּוׁשב ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּידֹו
ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין וכ לֹוקה. ― ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיחזירּנּו
מציעא. מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו

ה'תשע"א א' אדר י"ד שישי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
'‡̄„‡„"ÈŒ‚"ÈÈ̆È̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,

ּבנׁש didלֹו `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ
(aegd llkaּובמרּביתmiaxzn zexitdy) ְְִַ

(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezneִֵֹלאֿתּתן
"אכל(fl ,dk `xwie)ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֶָָָָ
swez)לחּזּוק(exn`pe)אחד xzil)ׁשהּמלוה , ְְִֶֶֶַַָ

ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּברּבית
mipipr:ענינים ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ

(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaix Ð 'jyp',

.הּנׁש הּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָלפי
מציעא ּבבא laewndyאמרּו:(q:)ּובגמרא s`) ְְְִִָָָָָָ

"ziaxz" lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl

(z`f lkaולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְְִִֵֶֶַַָֹֹאי
נׁש ּבלא ipyaּתרּבית mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְִֶֶַֹ

(ziaixd ibeqעליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְֲֲַַָָָָָָ
ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם לאוין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבׁשני
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ננהֹו מּלתא md)חדא cg` xac):ׁשם אמרּו ועֹוד ." ְְְְֲִִָָָָ
ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ּדכתיב, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹהׁשּתא

ּבּה קרי ― ziaxne"ּובמרּבית jyp" milind) ְְְִִֵַ
(rxlne lirln mi`xwpלֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ :ְְִֵֶַֹ

לאֿתּתן ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּבנׁש
ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאכל
ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על ְְִִֵֵֶַַָָָָָעֹובר
זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּגם
נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח ואמר: אחר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבלׁשֹון

el)ותרּבית" ,my)מציעא ּבבא ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
(.`q)ׁשּכלֿאּלּו אּלא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם ,ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלאוי
הּמלוה ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻֻׁשּכּלם
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּברּבית. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָֹמּלהלות

מציעא. מּבבא ה' ְְִִֶֶָָָּבפרק

ה'תשע"א א' אדר ט"ו קודש שבת

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ו הּלוההּמצוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ּברּבית. ְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹמּללות
הּמלוה ׁשּיהא לסּבר אפׁשר היה ּברּבית ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמּללות
הּוא ּכי עֹובר, הּלוה ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַֹעֹובר
לאֹונאה ּדֹומה זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָרק
ּגם הּלאו ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשעֹובר
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹלּלוה

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"mixac) ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
(k ,bkּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ּובא ,ְְִִֵֵֵַָָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא עֹובר(dr:)אמרּו "לוה : ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
תּתן לא עּור ולפני ּומּׁשּום לאֿתּׁשי ְְִִִִִִֵֵֵַֹֹמּׁשּום

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)אֹותּה ּכׁשּנזּכיר ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
hvx)מצוה dyrz `l). ְִָ
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אחד ואחד, והוא בחי' יחידה שבנפש, וכן מובא גם מהמבואר 
הפרטית  גאולה  שישנו  נפשי,  בשלום  פדה  ע"פ18  באגה"ק17 
שבכל אחד ואחד. והכח על גאולה הפרטית וביאת המשיח 
הפרטי שבכל אחד הוא ממשה רבינו, שהוא הנותן כח לגלות 
ע"י  הכללית  לגאולה  באים  שעי"ז  ועד  הפרטי,  משיח  את 
משיח הכללי, בחי' יחידה הכללית19. ולכן, כשם שמשה רבינו 
הגיע גם למעלת התשובה, כמו כן פועל הוא מעלת התשובה 

אצל כל בנ"י.
ספר המאמרים ה'תשכ"ב, ממאמר ד"ה כי תשא )הנחה 

בלתי מוגה(

לד, לג – ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו 
מסוה

ט. אמרו רבותינו ז"ל )שבת קד, א(, ם' וס' שבלוחות בנס 
'היתה  א(  א,  )איכה  אמר  הבית  בחורבן  אבל  עומדים,  היו 

למ"ס'.
כשחטאו  כי  לג(,  לד,  )שמות  משה'  'מסו"ה  סוד  וזהו 

עגל  של  החטא  ומזה  משה,  בפני  להסתכל  יכלו  לא  ישראל 
כמו  ודור,  דור  בכל  כך  אחר  ונמשך  הלוחות,  שברון  הנמשך 
חוקת  רש"י  וראה  א.  קב,  )סנהדרין  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(, אין לך פקידה שאין בה  יט, כב; 
בעונותינו  ואז  הבית.  חורבן  שבא  עד  ונמשך  העגל,  מעונש 
שבירת  ובעת  ו"ה.  אותיות  דהיינו,  שלם,  השם  אין  הרבים, 
הלוחות נתבטל הנס של ם' וס', והם' נעשית פרוצה. זהו סוד 
'מסוה' שהי' מפסיק לבין קירון אור פנים, שהם מ"ס, 'היתה 

למ"ס', ם' וס' שבלוחות, ו"ה מהשם, זהו מסו"ה.
תיבות  ראשי  א(,  א,  )איכה  העיר'  בדד  ישבה  'איכה  וזהו 
אשית',  'ואיבה  טו(  ג,  )בראשית  בנחש  הכתוב  'איבה', 
כדאיתא בזהר איכה )זהר חדש, דף צ"א ע"ב(, שגבר הנחש 
עד שהוחרב הבית, ומסיים 'למס', וכבר כתוב למעלה )אות 
רמט( באריכות הרמז של זה. 'והנחש' )שם שם, א(, ניתוסף 
זהו  חסר,  ו"ה  שלם,  השם  אין  גרם  שהנחש  'והנחש',   – ו"ה 

מסו"ה. ולעתיד יתוקן זה ויחזור קירון אור.
של"ה

17( סוס"ד.

18( תהלים נה, יט.

רמ"ז  תשמ"ה(.  ירושלים  בהוצאת   – רמא  )ע'  להאריז"ל  שקל  מאות  ארבע  ספר   )19

לזוהר ח"ב מ, ב. ח"ג רס, ב. סה"מ תרל"ה ח"א עי' רסו. תרח"ץ ע' ר. ובכ"מ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תשא
המשך מטמוד וע
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i"yx

(ÁÎ).ÔÓ‡� ˙È· È�„‡Ï '‰ ‰˘ÚÈ ‰˘Ú ÈÎלהיות

לא לכך בך, תמצא לא ורעה לפיכך, ישראל, על מלך

מלכותך: על לעז להוציא כדין, שלא לעשות לך נאה

(ËÎ).ÚÏ˜‰ ÛÎכף כמין עשויה רחבה עור חתיכת

האבן: בה שנותן הקלע, ÚÈ˘‰(Ï)באמצע ÈÎ ‰È‰Â
.'Â‚Â ÂÙÏ˜‰.(Ï‡)ותמלוך:‰' 'Â‚Â ‰È‰˙ ‡ÏÂ

כמו יא)לכשלון, ב עושה(נחום היית שאם ברכים, לפיק :

לדורות אדם לרדות פה פתחון לך יהיה לא זאת,

דמים: שפיכות על ÂÏ.הבאים È�„‡ ÚÈ˘Â‰ÏÂ
נקמתך: את אתה אותי,È�˙ÈÏÎ.(Ï‚)שתנקום מנעת

יב)כמו מ ממך(תהלים יכלה לא רחמיך; תכלא לא :

ז) כג ÈÏ.:(בראשית È„È Ú˘Â‰Â,בדמים מבוא על מוסב

בדמים מבוא כמו והושע, על מחוברת מבוא של מ"ם

לי: ידי ומהושע

cec zcevn
(ÁÎ).'ÂÎÂ ‡� תכשל˘‡ אם מחילה, לשאול הקדימה

כבודו: מול מה לדבר ÚÈ˘‰.בלשונה ‰˘Ú ÈÎראשית זה
יעשה שה' ידעתי הן תאמר, נאמןאמריה בית לאדוני

כשאול לא מביתו, המלוכה תוסר לא עולם ועד ומתקיים,
מזרעו: המלוכה ‰'.שיוסר ˙ÂÓÁÏÓ ÈÎהמה מלחמתך כל

רעה בך תמצא לא אבל בפלשתים, נקמה לעשות ה', מלחמות
שאול עשה כאשר מישראל אנשים ולהרוג ללחום מימיך
ממך: תוסר ולא משאול, סרה ולזה נוב, כהני שהרג

(ËÎ).Ì„‡ Ì˜ÈÂ'וכו לרדפך שאול שקם עם לומר: רוצה
ורעה יד, בו שלחת לא זה כל עם במערה, להרגו היית ויכול

מימיך: בך נמצא ‡„È�Â.לא ˘Ù� ‰˙È‰Âהפרדה אחר הרוחניים, הנצחיים החיים בצרור צרורה אדוני נפש תהיה זה ובעבור
הגוף: ‰'.מן חוצבה:‡˙ ממנה אשר למקום חוזרת הקלע,ÚÏ˜È�‰.להיות בכף הקלוע כהאבן ונדה, נעה משוטטת תהיה

שאול: כמו ישראל דמי ישפוך ולבל להחניפו, זאת ÂÎÂ'.(Ï)ואמרה ‰·ÂË‰ וכו':‡˙ לנגיד וצוך ומפרשת ÏÂ‡(Ï‡)וחוזרת
.‰˜ÂÙÏ ÍÏ ˙‡Ê ‰È‰˙ואפילו העם, בעיני זה בעבור מבוזה להיות נבל חרפת דברי כלל לך יזיק לא כשתמלוך, לומר: רוצה

עליך אז יאמר לא כי הקלון, מן תוסר תמיתהו, לא וכאשר כזה, נבל לדברי אז תחוש לא כי יהיה, לא אדוני לב למכשול
אתה חושש שאול, מפני בהרים נרדף היותך עוד עתה הן אמרה וכאלו זרועך, בכח לעצמך ולהושיע חנם דם לשפוך שדרכך
גדולה מעלתך אין עכשיו היות זרועך, בכח לעצמך ומושיע חנם דם שופך שאתה שיאמרו במה תחוש לא אבל נבל, לחרפת

הוא. נהפוך שתמלוך, לאחר אבל כאלה, לדברים לחוש כך (בה)כל וקוץ אליה האלה, הדברים בהבנת באמת מעלתו,(והנה עתה בהקטין ,

אמתך): לפשע נא שא אמריה: בראשית שאלה È�Â„‡Ï.ולזה '‰ ·ËÈ‰Âוימלוך לאדוני ה' ייטיב כאשר ידעתי הן לומר: רוצה
בדמים: מבוא למנעך היעוצה, העצה על טובה לי להחזיק אמתך, את תזכור זכור נפשו, ·„ÌÈÓ.(Ï‚)כאות ‡Â·Óבעון מבוא

לעצמי: ידי ובתשועת דם, ‰'.(Ï„)שפיכת ÈÁאשר ולכל לביתך לומר: רצה לך, מהרע אותי שמנע וכו' ה' חי נשבע הריני
ÂÎÂ'.לך: ¯˙Â� Ì‡ ÈÎ:שבועה עונש עלי יחול אז

oeiv zcevn
(ÁÎ).‡˘:מחילה כמו�‡ÔÓ.ענין כג)מתקיים, כב :(ישעיהו

נאמן: במקום כמוˆ¯Â¯‰.(ËÎ)יתד קשירה, מבענין (בראשית

כספו:לה) צרור :.‰�ÚÏ˜Èכעין העשוי בהכלי השלכה ענינו
כף קרוי ולזה הנזרק, האבן יניחו ובו כף, כעין ובראשו מקל

כמוÂÙÏ˜‰.(Ï‡)הקלע: מכשול, ענין הוא יא)אף ב :(נחום

ברכים: כמוÍÓÚË.(Ï‚)ופיק ועצתך, כ)דבורך יב :(איוב

יקח: זקנים אותי:È�˙ÈÏÎ.וטעם אבלÌÏÂ‡Â.(Ï„)מנעת
לא:ÈÏÂÏ.באמת: ÍÈ�Ù.(Ï‰)אם ‡˘‡Â,פנים הדור ענין

השאלה: ÂÈÏÚ.(ÂÏ)למלאות ·ÂË:שמח לומר רוצה
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i"yx

(‡).'Â‚Â Â·Ï· Ï·� ¯Ó‡דוד אמר מזמורים שני

והשני נבוכדנצר על הראשון א' בענין זה (לקמןבספר

שעתידנג) נבוכדנצר על נתנבא זה הרשע טיטוס על

מוחה חיילותיו מכל א' ואין ולהחריבו להיכל ליכנס

‡ÌÈ‰Ï.בידו: ÔÈ‡עב במתי על יד)ואעלה :(ישעי'

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰ Â˙ÈÁ˘‰:מעללים(‚).'Â‚Â ¯Ò ÏÎ‰
בידו: מוחה בחיילותיו איש נהפכו�‡ÂÁÏ.אין

ÂÚ„È.(„)לקלקול: ‡Ï‰שעלתה מה ידעו סופם הלא

ÈÓÚ.בהם: ÈÏÎÂ‡.נבוכדנצר של ÌÁÏ.זרעו ÂÏÎ‡
משתה ה)עשו רב:(דניאל לחם עבד מלכא ‰'בלשצר

.Â‡¯˜ ‡Ïונוראותיו נפלאותיו זכרו ולא חשבוהו לא

שלא כל פירשו ורבותינו בכליו, ונשתמשו במשתיהם

במאכלו, ערב טעם טועם היה לא ישראל את גוזל היה

מאכל טעם שטעמו לחם כאוכלי להם נדמה עמי אוכלי

ÁÙ„.(‰)ערב: Â„ÁÙ Ì˘לבלשצר גמולו שנשתלם

ˆ„È˜.וכו': ¯Â„· ÌÈ‰Ï‡ ÈÎשהיו יכניה של בדורו

˙·Â˘È.(Â)צדיקי': È�Ú ˙ˆÚשעצתם אומרי' אתם

מחסהו: ה' כי בה' בוטחי' שהם על בושה ישראל של

(Ê).Ô˙È ÈÓישראל ישועת מציון שיתן היום יקרב אז

ישראל: ישמח יעקב יגל ואז

cec zcevn
(‡).Ï·� ¯Ó‡בלבו אמר המקדש בית את המחריב נבוזראדן

המקרה: לפי הכל אלהים הכל‰˘Â˙ÈÁ.אין ואמר ועמו הוא
עשוי: כבר כאלו רואה הנבואה במראה כי עבר בלשון

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰שיעשה מי בהם ואין תעובים מעשים עשו
ההוא:‰˘˜ÛÈ.(·)טוב: העם במעשה ÏÈÎ˘Ó.לראות ˘È‰

בדבר: שופטים:„Â¯˘.למחות אלהים שיש לדעת ר"ל אלהים את וחוקר דורש Ò¯.(‚)להיות ÏÎ‰:הטובה מדרך סרו כולם
.ÂÈ„ÁÈ:מעשיהם קלקלו יחד עמי‰Ï‡.(„)כולם את שאוכלים שמה האון לפעלי לדעת יש הלא אלהים אין יאמרו איך ר"ל

עמ אשר בעבור הוא הלחם את שאוכל לה':כמו קראו לא הלא˘Ì.(‰)י סנחריב עליה בוא בעת עצמה בירושלים שם שהרי
שנשתיירו: מאותם והיה עמהם היה עצמו שנבוכדנאצר וארז"ל מתים פגרים נפלו כי פחד שם ‡ÌÈ‰Ï.פחדו ÈÎההוא הפחד

נופל דבר אין אבל ה' עזרם לא ולמה רשעים היו נבוכדנאצר בימי אבל צדיק דור שהיה ההוא בהדור היה ה' כי על היה
È�Ú.(Â)במקרה: ˙ˆÚ:אלהים אין לומר תכחשו כי מחסהו ה' אשר בעצתו שאומר עני עם עצת מביישים Ô˙È.(Ê)אתם ÈÓ

בציון: מהשוכן ישראל תשועת מהרה שתבוא אשר·˘Â·.הלואי לכל ניכר שיהיה ר"ל השבים בני את ה' ישקיט אשר בעת
השקיטם: להם:Ï‚È.ה' יודו כרחך ובעל בה' לחסות בעצתם הצליחו כי ישמחו אז

oeiv zcevn
(‡).Ï·�:ושפל פחות ‰˘˜ÛÈ.(·)פעולה:ÏÈÏÚ‰.אדם

הבטה: ונאלח�‡ÂÁÏ.(‚)ענין נתעב כמו ט"ו)נבאשו :(איוב

.Ì‚:אפילו כענין בשובה·˘Â·.(Ê)הוא כמו ההשקט ענין
ל')ונחת שבי:˘·Â˙.:(ישעיה מלשון

xe` ldi
Êגילוימי ע"י שזהו פי' ע"ד ד"א ש"א עמה"מ מציון. יתן

את כו' מציון כולם כו' הברכות כל תלים במדרש ע"י. בחי'
בספר אחד מציון יתן מי תלים בספר כתיב פעמים שני מוצא
אמר הרב לוי א"ר ולמה ז'. נ"ג סי' שני. בספר ואחד ראשון
ה' עם כל יתן ומי אמר והתלמיד כו' לבבם והי' יתן מי אחד
בלק"ת מזה עמ"ש מתקיימים. שניהם לעוה"ב כו' נביאים
ע"פ לפרש ויש נעשה. ישראל שהקדימו בשעה על בביאור
מעל הנק' זהו מי דבחי' יתן מי ע"פ ואתחנן פ' הבחיי מ"ש
כ"א תולה שאינו שמים. מיראת חוץ שמים בידי והכל שמים
כו'. החמשים שער בינה העוה"ב זהו שמים מעל בבחי'

שלולכן כנור עכשיו כי מי. בחי' גילוי יהי' לע"ל דוקא
נימין שמונה של יהי' ולימוהמ"ש ז"ת היינו נימין שבעת
על למנצח ע"פ י"ב בסי' וכמש"ל מהבינה המשכה שהוא
ויוהכ"פ בר"ה אומרים שאנו מה יובן ומזה ס"ג. השמינית
חוץ בי"ש הכל הלא דלכאורה באמת לעבדך לבנו וטהר

תשובה הנק' הבינה מאיר בעשי"ת כי אלא שמים מיראת
מטמא טהור יתן מי בחי' שהוא הסליחה יום ביוהכ"פ ובפרט
לבנו וטהר ע"פ שאנכי מי אנכי פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי
בכל אברהם את ברך וה' ע"פ באברהם וזשארז"ל כו'.
יתן מי שאז עוה"ב מעין שהטעימן והיינו ביצרו שהשליטו
מארז"ל ע"פ ועמ"ש ט"ו רסי' לקמן ועמ"ש כו' זה לבבם והי'
דיש ה'. ישראל מקוה כו' אתכם מטהר מי ישראל אשריכם
המתגלה עתיקא דא מי כי אתכם מטהר מי שבחי' לפרש
זהו בבינה הנמשכים דע"ב יודין ד' ישראל מקוה ונק' בבינה
שהם לי ודודי לדודי אני שבס"ת יודין ד' וזהו סאה מ'
מי ולכן יוהכ"פ עד אלול מר"ח בהר משה שהי' יום ארבעים
זה לבבם והי' יתן עתיקא דא מי בחי' כי אתכם מטהר דוקא
ע"י כו' לבנו וטהר מבקשים אנו ועפ"ז כו' אותי ליראה להם
שלום הצדקה מעשה והי' סד"ה באגה"ק וע' ה'. ישראל מקוה

ובטח: השקט הצדקה ועבודת בענין
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(‡).'Â‚Â Â·Ï· Ï·� ¯Ó‡דוד אמר מזמורים שני

והשני נבוכדנצר על הראשון א' בענין זה (לקמןבספר

שעתידנג) נבוכדנצר על נתנבא זה הרשע טיטוס על

מוחה חיילותיו מכל א' ואין ולהחריבו להיכל ליכנס

‡ÌÈ‰Ï.בידו: ÔÈ‡עב במתי על יד)ואעלה :(ישעי'

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰ Â˙ÈÁ˘‰:מעללים(‚).'Â‚Â ¯Ò ÏÎ‰
בידו: מוחה בחיילותיו איש נהפכו�‡ÂÁÏ.אין

ÂÚ„È.(„)לקלקול: ‡Ï‰שעלתה מה ידעו סופם הלא

ÈÓÚ.בהם: ÈÏÎÂ‡.נבוכדנצר של ÌÁÏ.זרעו ÂÏÎ‡
משתה ה)עשו רב:(דניאל לחם עבד מלכא ‰'בלשצר

.Â‡¯˜ ‡Ïונוראותיו נפלאותיו זכרו ולא חשבוהו לא

שלא כל פירשו ורבותינו בכליו, ונשתמשו במשתיהם

במאכלו, ערב טעם טועם היה לא ישראל את גוזל היה

מאכל טעם שטעמו לחם כאוכלי להם נדמה עמי אוכלי

ÁÙ„.(‰)ערב: Â„ÁÙ Ì˘לבלשצר גמולו שנשתלם

ˆ„È˜.וכו': ¯Â„· ÌÈ‰Ï‡ ÈÎשהיו יכניה של בדורו

˙·Â˘È.(Â)צדיקי': È�Ú ˙ˆÚשעצתם אומרי' אתם

מחסהו: ה' כי בה' בוטחי' שהם על בושה ישראל של

(Ê).Ô˙È ÈÓישראל ישועת מציון שיתן היום יקרב אז

ישראל: ישמח יעקב יגל ואז

cec zcevn
(‡).Ï·� ¯Ó‡בלבו אמר המקדש בית את המחריב נבוזראדן

המקרה: לפי הכל אלהים הכל‰˘Â˙ÈÁ.אין ואמר ועמו הוא
עשוי: כבר כאלו רואה הנבואה במראה כי עבר בלשון

.‰ÏÈÏÚ Â·ÈÚ˙‰שיעשה מי בהם ואין תעובים מעשים עשו
ההוא:‰˘˜ÛÈ.(·)טוב: העם במעשה ÏÈÎ˘Ó.לראות ˘È‰

בדבר: שופטים:„Â¯˘.למחות אלהים שיש לדעת ר"ל אלהים את וחוקר דורש Ò¯.(‚)להיות ÏÎ‰:הטובה מדרך סרו כולם
.ÂÈ„ÁÈ:מעשיהם קלקלו יחד עמי‰Ï‡.(„)כולם את שאוכלים שמה האון לפעלי לדעת יש הלא אלהים אין יאמרו איך ר"ל

עמ אשר בעבור הוא הלחם את שאוכל לה':כמו קראו לא הלא˘Ì.(‰)י סנחריב עליה בוא בעת עצמה בירושלים שם שהרי
שנשתיירו: מאותם והיה עמהם היה עצמו שנבוכדנאצר וארז"ל מתים פגרים נפלו כי פחד שם ‡ÌÈ‰Ï.פחדו ÈÎההוא הפחד

נופל דבר אין אבל ה' עזרם לא ולמה רשעים היו נבוכדנאצר בימי אבל צדיק דור שהיה ההוא בהדור היה ה' כי על היה
È�Ú.(Â)במקרה: ˙ˆÚ:אלהים אין לומר תכחשו כי מחסהו ה' אשר בעצתו שאומר עני עם עצת מביישים Ô˙È.(Ê)אתם ÈÓ

בציון: מהשוכן ישראל תשועת מהרה שתבוא אשר·˘Â·.הלואי לכל ניכר שיהיה ר"ל השבים בני את ה' ישקיט אשר בעת
השקיטם: להם:Ï‚È.ה' יודו כרחך ובעל בה' לחסות בעצתם הצליחו כי ישמחו אז

oeiv zcevn
(‡).Ï·�:ושפל פחות ‰˘˜ÛÈ.(·)פעולה:ÏÈÏÚ‰.אדם

הבטה: ונאלח�‡ÂÁÏ.(‚)ענין נתעב כמו ט"ו)נבאשו :(איוב

.Ì‚:אפילו כענין בשובה·˘Â·.(Ê)הוא כמו ההשקט ענין
ל')ונחת שבי:˘·Â˙.:(ישעיה מלשון

xe` ldi
Êגילוימי ע"י שזהו פי' ע"ד ד"א ש"א עמה"מ מציון. יתן

את כו' מציון כולם כו' הברכות כל תלים במדרש ע"י. בחי'
בספר אחד מציון יתן מי תלים בספר כתיב פעמים שני מוצא
אמר הרב לוי א"ר ולמה ז'. נ"ג סי' שני. בספר ואחד ראשון
ה' עם כל יתן ומי אמר והתלמיד כו' לבבם והי' יתן מי אחד
בלק"ת מזה עמ"ש מתקיימים. שניהם לעוה"ב כו' נביאים
ע"פ לפרש ויש נעשה. ישראל שהקדימו בשעה על בביאור
מעל הנק' זהו מי דבחי' יתן מי ע"פ ואתחנן פ' הבחיי מ"ש
כ"א תולה שאינו שמים. מיראת חוץ שמים בידי והכל שמים
כו'. החמשים שער בינה העוה"ב זהו שמים מעל בבחי'

שלולכן כנור עכשיו כי מי. בחי' גילוי יהי' לע"ל דוקא
נימין שמונה של יהי' ולימוהמ"ש ז"ת היינו נימין שבעת
על למנצח ע"פ י"ב בסי' וכמש"ל מהבינה המשכה שהוא
ויוהכ"פ בר"ה אומרים שאנו מה יובן ומזה ס"ג. השמינית
חוץ בי"ש הכל הלא דלכאורה באמת לעבדך לבנו וטהר

תשובה הנק' הבינה מאיר בעשי"ת כי אלא שמים מיראת
מטמא טהור יתן מי בחי' שהוא הסליחה יום ביוהכ"פ ובפרט
לבנו וטהר ע"פ שאנכי מי אנכי פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי
בכל אברהם את ברך וה' ע"פ באברהם וזשארז"ל כו'.
יתן מי שאז עוה"ב מעין שהטעימן והיינו ביצרו שהשליטו
מארז"ל ע"פ ועמ"ש ט"ו רסי' לקמן ועמ"ש כו' זה לבבם והי'
דיש ה'. ישראל מקוה כו' אתכם מטהר מי ישראל אשריכם
המתגלה עתיקא דא מי כי אתכם מטהר מי שבחי' לפרש
זהו בבינה הנמשכים דע"ב יודין ד' ישראל מקוה ונק' בבינה
שהם לי ודודי לדודי אני שבס"ת יודין ד' וזהו סאה מ'
מי ולכן יוהכ"פ עד אלול מר"ח בהר משה שהי' יום ארבעים
זה לבבם והי' יתן עתיקא דא מי בחי' כי אתכם מטהר דוקא
ע"י כו' לבנו וטהר מבקשים אנו ועפ"ז כו' אותי ליראה להם
שלום הצדקה מעשה והי' סד"ה באגה"ק וע' ה'. ישראל מקוה

ובטח: השקט הצדקה ועבודת בענין
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xe` ldi
לעו"ש(·) משל תלים כו'במדרש מלך בת שארס מלך בן

כנודע ולהמקבל להמשפיע ישועה זהו העליון יחוד כי המכוון
ביום אמו לו שעטרה בעטרה ובענין כו' אבד הצדיק מענין
כו' ה' גדול ע"פ ע"א ד"ה ויקרא בזהר וכמ"ש דוקא חתונתו
דכנס"י בזמנא גדול קוב"ה אקרי אימתי אלקינו. בעיר
מטרוניתא בלא דמלכא כו' אלקינו בעיר הה"ד עמי' משתכחת
אלא לאדם פרנסה נותנין אין ע"ד היינו כו'. גדול הוא לאו
כלום ובמשה סע"ב. דס"ב הבע"י בפרק ע' כו'. אשתו בשביל
סי' לקמן מזה ועמ"ש כו' ישראל בשביל אלא גדולה לך נתתי
ד'. סעי' ושם אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול ע"פ מ"ח
פב"ת וארז"ל איש וישפל אדם וישח נאמר בגלות משא"כ
ואין הקב"ה של לשונאו שפלות שגורמין סע"א דמ"ח דסוטה
גילוי נראה שאין היינו זו ושפלות ע"ש. כו' הקב"ה אלא איש
משא"כ כו'. האדם שלט אשר עת בחי' גם בעולם. אלקות
דברכות פב"ת כמשארז"ל אלקות גילוי כשיש זהו הגדולה
סוף. ים קריעת זו הגדולה ה' לך ר"ע משם תנא סע"א דנ"ח
עולם היינו עיר אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי ולכן
אלקות. גילוי זהו דאצילות עליון הדיבור וכשמאיר הדבור.
של שרו מט"ט ע"י דהיינו זעירין אתוון ע"י כשנמשך משא"כ
שלם השם שאין שארז"ל ע"ד גם כו'. וקטנות נער שנק' עולם
גדול הוא לאו וזהו"ע ו"ה. בבחי' מאיר י"ה שאין היינו כו'
בפ' מזה ועמ"ש הקב"ה של ישועתו נק' הגאולה ולכן כו'.
ב"פ נאמר זה כנגד ע"כ כנס"י. של ישועתן שזהו וכ"ש נצבים
רעהו. פני יחד ואיש יחד בברזל ברזל ע"פ ועמ"ש כו'. יתן מי
ומתלמידי וע"ד כו'. מתחדד ת"ח אין ס"ט. ר"פ ויצא במד"ר
אור נוסף ומקבל המשפיע היחוד ע"י א"כ מכולם. יותר
בד"ת ד"ע השפעת דעות אל כי ע"ד היחוד כי בהמשפיע.
בסש"ב ע' ב"ה א"ס מאור כו' עליון בדעת גם אור נוסף עי"ז
המשפיע והנה כו'. יעקב עפר מנה מי ע"פ ועמ"ש מ"ו ס"פ
זהו"ע ישועתם הנותן מי בחי' וא"כ ושמור. זכור נק' והמקבל
כו' מעכב מי שם במדרש וז"ש נאמרו. א' בדבור ושמור זכור
שנתבאר וכדרך מע"ק. נמשך צ"ל הרי דזו"נ זה יחוד כי ר"ל
רצון עת כשיש נמשך שזה רצון עת ה' לך תפלתי ואני ע"פ
אכלם את להם נותן ואתה וזהו כתר. שהוא העליון רצון והיינו
ישברו אליך כל עיני סד"ה מטות פ' בלק"ת מזה וכמ"ש בעתו
ד' ס"ג סי' בישעי' באה גאולי ושנת בלבי נקם יום כי וזהו
כי גליתי לא לאבריי גליתי ללבי ע"א דצ"ט בסנהדרין וארז"ל
כו' גליתי ללבי וזהו עתיק התגלות ששם בינה היינו ליבא
כו' גליתי לא דמלכא אברים רמ"ח ז"א היינו לאבריי משא"כ

וביל כו'. פה מל' שהוא לפומא אתוכן גם פי' איתא קוט
הוא ואיך גליתי. לא שלאבריי מה העלם בלבם נתן העולם
מי בד"ה בלק פ' בלק"ת המבואר לבבנו ויחד ע"ד י"ל בלבם
אחישנה זכו כו' נגאלין תשובה עושי' אם דהיינו פ"ב. מנה
תחלה צ"ל כי עמלק של זרעו שימחה נקם יום כי וענין כו'.
דרוש היום וידעת סד"ה בלק"ת וכמ"ש מקרבך הרע ובערת
להאיר יוכל אז חופה. כבוד כל על כי ע"פ ובביאור הראשון
מ"ש וכענין כו' מציון יתן מי וזהו פנימי'. בבחי' סוכ"ע גילוי
היינו יעקב עפר מנה מי זהו"ע ואפ"ל לי. כאח יתנך מי ע"פ
וישלח בזהר עפר מענין וע' המקבל. של ישועתו זהו כנס"י.

המשפיע. של ישועתו זהו ישראל רובע את ומספר ע"א דק"ע
וזהו"ע היסוד. על דקאי ישראל רובע בפי' דר"ד בלק בזהר ע'
הכתר הארת ע"י והיינו דנ"ה. בשלח בזהר הנז' ציון ה' בשוב
כו' הכל וקונה טובים חסדים גומל עליון אל בענין כמ"ש
נאמר המשפיע וכנגד יעקב יגל נאמר המקבל שכנגד ואפ"ל

ישראל: ישמח
פ"ובחיי(‚) בשלח כו'. יעקב יגל ענין יעקב ויגוע ויחי פ'

אחריה שאין העתידה גאולה אבל לישועה לי ויהי ע"פ ב'
בפ' ישראל. ישועות מציון יתן מי שנאמר ישועות נק' גלות
רמז כי לומר יתכן נביאים ה' עם כל יתן ומי ע"פ בהעלותך
בפסוק תלים בספר לזה רמז ומצאתי כו' ימוה"מ בכאן משה
כו' זה לבבם והי' יתן מי ע"פ ואתחנן בפ' כו' מציון יתן מי
פ' ש"ך כו'. כתר שהוא במחשבה עלה בחי' דהיינו ע"ש

כו': יתן ומי ע"פ בהעלותך
כו'רבות(„) מציון כו' הברכות שכל קצ"ב. קדושים ר"פ

ביעקב. ויבער ע"פ ד' דע"ב באיכה מד"ר כו'. מציון יתן מי
יעקב אלא בה מרגיש אין באה וכשהטובה כו' כשהפורעניות

ישראל: ישמח יעקב יגל דכתיב
והי'ילקוט(‰) יתן מי ע"פ תתל"א רמז ד' דרס"ה ואתחנן פ'

בישעי' בילקוט א'. סעי' הנ"ל תלים המדרש כדברי זה. לבבם
יגל מקוראי וישראל עבדי יעקב אלי שמע ע"פ מ"ח קפיטל
אלא נאמר לא ויעקב יצחק אברהם יגל ישראל. וישמח יעקב
ד'. סעי' הנ"ל דאיכה המד"ר יובן ומשם ע"ש. כו' יעקב יגל
בילקוט מכ"ז וע' יעקוב. בריתי את וזכרתי מפסוק להעיר ויש
באיכה בילקוט עוד וע' תרס"ג. רמז י"ד קפיטל תלים במקומו
בדרושי בלק"ת מציון יתן מי מענין ועמ"ש תתרי"ד. רמז
בענין לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סד"ה חגה"ש
נא יגדל ועתה בביאור שלח פ' ומש"ש זה. רז לבני גלה מי
פ"ה המשכן פקודי אלה בד"ה ומ"ש יעמוד. מי אד' בפי' כח
פ"א. בהביאור בנ"י. מספר והי' ובד"ה אלה. ברא מי מענין
חקת זאת סד"ה ועמ"ש אלה. ברא מי כו' אלקים פלג בענין
הפסוק פירוש בענין בסופו בהביאור פרה. אליך ויקחו התורה
ערך בפרדס וע' עולם. של יחידו אחד לא מטמא טהור יתן מי
והי"נ עילאה בינה נקרא מי ס"ח סעי' מ"ם אות ובמא"א מי.
ב' דרל"א פקודי ובפ' בראשית ר"פ בזח"א מזה מ"ש הביא
ע"ב: דקפ"ה בלק זח"ג וע' ע"ב דפ"ח מ"ט תקון ובת"ז

קדושיםעמ"ש ר"פ במד"ר שארז"ל ציון מעלת מענין עוד
בביאור וכנ"ל. וכו' מציון תורה מציון ישועה מציון ברכה
לאתחברא לתיבה אצטריך ונח בענין נח ר"פ הזהר מאמר
כמו כי כו'. נח תולדות אלה קיום נמשך דוקא שעי"ז עמה.
במשנה סרוחה טפה שנק' מהטפה אלקים בצלם ולד התהוות
עיין הזה הכח ניתן שבה דוקא. האם ברחם זהו דאבות פ"ד
בארץ שניתן הצומח כח כמו ובהביאור ישרש הבאים בד"ה
תחלתן שנעוץ לפי וזהו מהגרעין. פירות מלא אילן להצמיח

וחיוהי. איהו ד"ה באג"ה דוקא. בסופן
דנוק'וכמ"כ יסוד לפרשו יש ציון כי מציון. יתן מי זהו"ע

ניתן דוקא זו ובבחי' ע"ב דרצ"ו האדר"ז סוף בזח"ג כמ"ש
כו': וטל ותורה וברכה ישועה להצמיח מי מבחי' הכח
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טעה,395)את.394) הּמלְך ׁשּׁשלמה חׁשבּו הם ּכי לא ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
אּלא. נראים.396)חלילה, ׁשטחי ׁשהם.397)ּבמּבט ּכאּלּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ

קהלת?398) ספר הם.399)את קהלת ספר מּיד400)ׁשל ִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹ
ׁשל.402)אמרּו.401)ּבהתחלה: מדרׁשֹו יתרֹון403)ּבבית ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

הּספר:406)ּומעליה.405)לפני.404)אבל. ּבסֹוף ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
הּדין].407) ליֹום יּגיע יהיה408)[ּכׁשאדם [אי־אפׁשר ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

לכן]: מאּומה, הּגמרא:409)להסּתיר הּכּונה410)ּמבררת מה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשמים.412)אדם.411)ּבהֹוספה: יראת ּבֹו מסּיע413)ׁשּיׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

לזה" "לצּית ּגֹורסים: יד)יׁש יב. קהלת ּכלֹומר:(תו"ת , ְְְִֵֵֶַַָ
נׁשמעים. יהיּו החכמים.415)אדם.414ּדבריו מה416)ׁשאלּו ְְְֲֲִִִִַָָָָָָָָ

קהלת.417)והיכן. ספר אחד:418)ׁשל ׂשמחה,419)ּבפסּוק ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּכי מּׂשמחה, עדיף הּוא הּגרּוע, הּכעס אף ְְִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּמׁשמעֹו,
אחרֹות, ּבמּלים אֹו ּגרּועים. יֹותר עֹוד והּׂשמחה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָהּׂשחֹוק

מּׂשמחה! ּגרּוע אחר.420)אין ואמרּו421)במקֹום מׁשּבח. ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ
הם. מה422)ׁשּדבריו הּסתירה: את ּבארּו ּכְך קׁשים אינם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשל.424)ּכלֹומר:423)ּׁשּנאמר: ּבטעּות,425)העברֹות ׁשעׂשּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָ
יחטא" ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ּבארץ צּדיק "אין ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכּכתּוב:

כ) ז. מׁשּלמים.(קהלת והם טעּיֹותיהם.426), על ְְְִֵֵֶַַָֻ
הּמדרׁש427) ּבבית יפנּו. אׁשר ּבכל הצלחה להם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומאפׁשר

הּבא: הּפסּוק ּכי ואמרּו קהלת ּדברי את לבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהמׁשיכּו
ׁשּׂשמח.429)הּכּונה.428) ּולׂשמחה ְְִֶַַַָָָָ
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äáäà øa àãà,lirna d`nehd xeriy ike ,yiwl yix ixac lr £¨©©£¨
`ed ,miheg xyr mipyn ieyr epnn hege heg lky ,dar cba `edy

epipy ixde ,zerav` yly lr yly(g"n g"kt milk),ïéáòämicbad ± ¤¨¦
,xzeia miar mdykøäåíé,mibex` mpi`y micba -íeMî ïäa ïéà §¨©¦¥¨¤¦

ìLLìL ìòLyly lr yly ly xeriya d`neh milawn mpi` ± ¨Ÿ©¨Ÿ
mb ,ok m`e ,yinyz meyl df xeriya miie`x mpi`y iptn ,zerav`
dnle ,d`neh xeriy qipkd `l ,yly lr yly ly xeriy qipki m`

.yly lr ylyn zegta epqipkiy yiwl yix xn`
:`xnbd zvxznéáéLç ïäéáà ábàdar cba zkizgy zn` ± ©©£¦¤£¦¦

dl oi` ,dnvr ipta `idyk ,zerav` yly lr yly xeriya
,mly cban wlg qipkny ,o`k la` .d`neh zlawn dpi`e ,zeaiyg
da yiyk d`neh lawne zeaiyg el yi ,lecbd cbal xeaigd zngn
ylyn zegt mrt lka qipkiy yiwl yix xn` okle ,yly lr yly

.yly lr
`ed qeaikd mewny ,dpynd oic mvr lr zeywdl zxaer `xnbd

:dxfrd jezaïéðînñ úòáL éòa àäåmc qeaik jxevl ixde ± §¨¨¥¦§©©§¨¦
epny mipnnqd zraya ,etytyle cbad lr xiardl yi ,z`hg

minkg(.aq-:`q dcp),dcp mc zwica oipraøîàcxn` oky ±ïîçð áø §¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàíéòâð úBàøîe úàhç ícfzipy cba qeaik ± ¨©©¨©£©©©¨©§§¨¦

,micba irbp ze`xn ly mqeaik oke ,z`hg mc eilrïéëéøözeidl §¦¦
zxard ici lrúòáLdïéðînñcg`e ,dcp mcn cba miwcea mday ¦§©©§¨¦

,milbx in `ed ,mipnnqdnàéðúåipra `ziixaa epipy ixde ±mehit o §©§¨
,dl oiti milbx in `lde' ,zxehwdíéìâø éî ïéñéðëî ïéàL àlà¤¨¤¥©§¦¦¥©§©¦

Lc÷nìji`e ,dxfrl milbx in qipkdl xeq`y ixd ,'ceakd iptn ©¦§¨
.mipnnq draya ,ezkldk z`hg mc eilr fzipy cba dxfra qaeki
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migaf(iying meil)

e ,zn z`neha `nhpy yeygléòa 'éòéáLe éLéìL'efiy jixv - §¦¦§¦¦¨¥
,zn `nh oick iriayd meiae iyilyd meia eilrøîàc[xn` ixdy-] §¨©

,ïðçBé éaø øîà ïeúî éaøa éàèñBé éaøel didy xedh mc`çqéä ©¦§©§©¦¨¨©©¦¨¨¤©
éøö úòcääàfä Cae éLéìLaéòéáLji` ,dywe .zna `nhp `ny ©©©¨¦©¨¨§¦¦§¦¦

.miycwa lek`l ick dliaha el icy dpynd dxn`
:`xnbd zvxznúî àîhî dézòc çqàc àä ,àéL÷ àìixaca - Ÿ©§¨¨§©©©§¥¦§¥¥

zn z`nehn elit` xnyidln ezrc giqdy xaecn i`hqei iax
,iriaye iyily d`fd jixve ef d`nehl ea yeygl yi okle ,dxengd

eõøL àîhî dézòc çqàc àägiqdy xaecn dbibga dpyna - ¨§©©©§¥¦§¥¤¤
.d`fd jixv epi` okle ,uxy z`nehn xnyidln wx ezrc

`edy in `ld :`xnbd dywn,õøL àîèàeä àéélòî àîè`nh - §¥¤¤¨¥§©§¨
e ,`ziixe`cn `ed xenbéòa LîL áøòäick yny axrd jixve - ©£¥¤¤¨¥

`le ,dliaha el icy dpynd dxn` ji`e ,ezxdh z` milydl
.yny axrd mb dkixvd

:dywne `xnbd dtiqene,ãBòåmeyn `ed dliahd mrh m` §
,uxya `nhpy miyyegyénð äîeøz eléôàdliah jixv didi - £¦§¨©¦

recne ,dzlik`a xeq` uxy `nh ixdy ,dnexz lek`l ick mb
.'dnexzl `l la` ycwl dliah oikixv' my dpyna xn`p

ipica .xaecn zrcd gqid dfi`a zxg` jxca zx`an `xnbd
d`neh zbxc `ed '`nh' .'leqt'e '`nh' oia lcad yi dxdhe d`neh
epi` j` envra leqty `nh `ed 'leqt'e ,mixg` `nhn `nhd day
,dnexza leqtdy jka ,dnexz oicn xeng miycw oic .mixg` `nhn

:`xnbd zvxzn .miycw iabl `ed `nh,äéîøé éaø øîàdpyna ¨©©¦¦§§¨
xaecn dbibgaaope`dy ote`,øîBààìå éðànèîä øácî ézøîLð' §¥¦§©§¦¦¨¨©§©§¥¦§Ÿ

,'éðìñBtä øácî ézøîLðgiqd `l ezepip`a s`y xne`y epiidc ¦§©§¦¦¨¨©§¥¦
la` ,yny axrd dkixvnd `ziixe`c d`nehn xnyidln ezrc
.miycw zlik`n opaxcn elqetd xacn envr z` xenyl xdfp `l
zlik`a oke dnexz zlik`a xzen `ed ,`nhdln xnypy oeike
.mzlik`n lqtp `ny ,dliah jixv `ed miycwly `l` ,miycw

:`xnbd dywn .oi`vgl dxinyd oipr z` zxxan `xnbdàkéà éîe¦¦¨
àbìôì àúeøéèðezxiny lr jenql lkepe ,oi`vgl dxiny yi ike - §¦¨§©§¨

.mdn xnypy xne`y mixac mze`a
:`xnbd daiyn .`ziixan di`x d`ian `xnbdïéàxac epivn ,ok - ¦

,dfkàéðúäå,`ziixaa epipy oke -eäãBòoiicr didy in -ìqäly §¨©§¨¥©©
mip`zdBLàø ìò©Ÿ
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc migaf(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàeä ïðaøcîcbaa xiiy m`y ,`ped ax xn`y dn ± ¦§©¨¨
eyygy ,minkg zxifbn `l` df oi` ,`nh cbad x`yp ,zxetrn ick

` xdhp m`ymilrad e`eai ,zxetrn ick ea xiiy xy`k mb cbad z
`ed ixd cbad aex z` rxw m` ,dxez oicn la` .eaex rexwl `ly
my cera ,yecw mewna eqakl dxezd on devny ,df cbaae .xedh
eqipkdl el exizde ,mdixac z` minkg ecinrd `l ,eilr 'cba'

.zxetrn ick ea xiiyy it lr s` ,eaex rxwy ixg` dxfrl
:dpyna epipy'åë àöiL ñøç éìkqpkpe eawep ,`nhpe mirlwl ueg §¦¤¤¤¨¨

ep` ji` :dpynd oic lr `xnbd dywn .yecw mewna exaeye
ixde ,epxayi jk xg`e ilkd z` dligzn awpiy ,mixne`'éìk'øîà §¦¨©

àðîçøxn`py enk ,'ilk' enyy dn z` xeayl dzeiv dxezd ± ©£¨¨
(`k e `xwie).'xaWi FA lXaY xW` Uxg ilkE'e,awepy df qxg ilkàì §¦¤¤£¤§ª©¦¨¥Ÿ
àeä éìk.exaeyl devn oi` aeye ,'ilk' eppi` ± §¦

,`id dpynd zpeek :`xnbd zvxznáwépLwx epawpiy ±axeriy ¤¦©§
lyLøBL,ïè÷xyt`e ,ez`nehn xdhp `ed df awp xeriyay ¤¨¨

'ilk' my oiicr dxiay zevn oiprl ,mewn lkn la` .dxfrl eqipkdl
.dxiay zevn ea miiwl ie`xe ,eilr

:dpynd ly `tiqa epipy['åë] úLçð éìkmirlwl ueg `viy §¦§Ÿ¤
,`nhpeBúçBt,['åëå]dywn .yecw mewna etheye ewxene qpkpe £

,lecb awp ilkd z` awpiy ,mixne` ep` ji` :dpynd oic lr `xnbd
dn z` sehyle wxnl dzeiv dxezd ixde ,epthyie epwxni jk xg`e

xn`py enk ,'ilk' enyy(`k e `xwie)ilkA m`e' ,wxnE dlXA zWgp §¦¦§¦§Ÿ¤ª¨¨Ÿ©
.'miOA sHWeàäåàeä éìk åàìeppi` ,lecb awpa awepy df ilke - §ª©©¨¦§¨¨§¦

.etheyle ewxnl devn oi` aeye ,ilk xay `l` ,ilk
:`xnbd zvxznéöøcévøî ó(àeä) ódkn ,ilkd z` zgty ixg` ± §¨¦§©¥

ehytziy cr ,mccxl ,awpd zeaiaqy ilkd zeptc lr yihta
zevnl ie`x didi aeye ,ezenlyl ilkd aeyie ,awpd z` enzqie

.dtihye dwixn
:dpynl xeywd oic d`ian `xnbdLéø øîà,Lé÷ììéòîycewd ¨©¥¨¦§¦

jk xg`e ,dxfrl ueg `vie ,z`hg mc eilr fzipy ,lecb odk ly
rxi`,àîèépL`l` ,e`nhpy micba x`y enk eze` mirxew oi` ¤¦§¨
ramly eceBñéðëîmcd rlap ea xy` mewnd z` dxfrl qipkn ± ©§¦

,cbaaìMî úBçôaLìL ìò,LBñaëîemcd rlap m` ,xnelk ± §¨¦¨Ÿ©¨Ÿ§©§

zegt qipkn ,zerav` yly lr ylyn xzei exeriyy mewna ,cbaa
xfege ,qaeky mewnd z` `ivene ,eqakne ,epnn yly lr ylyn
eqakne ,qaek `l oiicry wlgdn yly lr ylyn zegt qipkne
z` qakiy cr ,yly lr ylyn zegt qakne qipkne xfege ,e`ivene

,erxew epi`y mrhde .mcd lkøîàpL íeMî(al gk zeny)oipra , ¦¤¤¡©
,lecb odkd lirn'òøwé àì'.erxewl xeq`y ± Ÿ¦¨¥©

qipkdl ,yiwl yix jixvdy dn lr dywn dad` xa `c` ax
:yly lr ylyn zegta ,`nhpy lirn dxfrláéúBîdywd ±áø ¦©

äáäà øa àãà,lirna d`nehd xeriy ike ,yiwl yix ixac lr £¨©©£¨
`ed ,miheg xyr mipyn ieyr epnn hege heg lky ,dar cba `edy

epipy ixde ,zerav` yly lr yly(g"n g"kt milk),ïéáòämicbad ± ¤¨¦
,xzeia miar mdykøäåíé,mibex` mpi`y micba -íeMî ïäa ïéà §¨©¦¥¨¤¦

ìLLìL ìòLyly lr yly ly xeriya d`neh milawn mpi` ± ¨Ÿ©¨Ÿ
mb ,ok m`e ,yinyz meyl df xeriya miie`x mpi`y iptn ,zerav`
dnle ,d`neh xeriy qipkd `l ,yly lr yly ly xeriy qipki m`

.yly lr ylyn zegta epqipkiy yiwl yix xn`
:`xnbd zvxznéáéLç ïäéáà ábàdar cba zkizgy zn` ± ©©£¦¤£¦¦

dl oi` ,dnvr ipta `idyk ,zerav` yly lr yly xeriya
,mly cban wlg qipkny ,o`k la` .d`neh zlawn dpi`e ,zeaiyg
da yiyk d`neh lawne zeaiyg el yi ,lecbd cbal xeaigd zngn
ylyn zegt mrt lka qipkiy yiwl yix xn` okle ,yly lr yly

.yly lr
`ed qeaikd mewny ,dpynd oic mvr lr zeywdl zxaer `xnbd

:dxfrd jezaïéðînñ úòáL éòa àäåmc qeaik jxevl ixde ± §¨¨¥¦§©©§¨¦
epny mipnnqd zraya ,etytyle cbad lr xiardl yi ,z`hg

minkg(.aq-:`q dcp),dcp mc zwica oipraøîàcxn` oky ±ïîçð áø §¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàíéòâð úBàøîe úàhç ícfzipy cba qeaik ± ¨©©¨©£©©©¨©§§¨¦

,micba irbp ze`xn ly mqeaik oke ,z`hg mc eilrïéëéøözeidl §¦¦
zxard ici lrúòáLdïéðînñcg`e ,dcp mcn cba miwcea mday ¦§©©§¨¦

,milbx in `ed ,mipnnqdnàéðúåipra `ziixaa epipy ixde ±mehit o §©§¨
,dl oiti milbx in `lde' ,zxehwdíéìâø éî ïéñéðëî ïéàL àlà¤¨¤¥©§¦¦¥©§©¦

Lc÷nìji`e ,dxfrl milbx in qipkdl xeq`y ixd ,'ceakd iptn ©¦§¨
.mipnnq draya ,ezkldk z`hg mc eilr fzipy cba dxfra qaeki
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oifge` mipy` cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

.ïðáøãîxzene dxedh `ziixe`cn la` daex rxwinl `iz` `l `nlic dxifb

jiiy `l qxg ilk iabc mixtqd on xqgy ipira d`xp :qeaik zevn meyn dqipkdl

xn` ilk ezget jixt ikde `ed zygp ilk iab `iepiy i`de svxn dil svxnc iiepyl

ipyne :dtihye dwixn zrya `ed ilk e`l i`de `pngx.óöøî äéì óöøãxg`

my xfge exagne qpxewa eilr oikn ezgety

eawipc xninl `ki` qxg ilk iabe eilr ilk

ilk oiicre xdhil dwyn `ivena oizipznc

ripvnd wxta zay 'qna mizif lawl `ed

:(:dv sc).ìéòîeilr fzipy dpedk icba ly

qipkn `nhpe mirlwl ueg `vie z`hg mc

:miptl mcd mewn.ùìù ìò ùìùî úåçôá
itl dxfrl `nh cba xeriy qipkn epi`y

xn`py meyn eqipkdle erxewl xyti` i`y

:rxwi `l.íéáòä:ar cba.ïéëøäå`"xhlt

:bex` epi`y.ùìù ìò ùìù íåùî ïäá ïéà
`l` welg oda owzl e`le efg dyiall e`lc

lirne dyly lr dyly jixve eilr ayil

yly lr yly 'it`e xyr mipy letk oheg (:`r sc) `nei xcqa l"iwck `ed ar

:qipki.ïåäåáà áâà:dicic 'b lr 'b aeyg cbaa xaegn `edyk.éòá àäåz`hg mc

xzpe milbx ine ltz wex minzk oiprl (:`q sc) dcp 'qna oiiepyd mipnnq dray

:jixtw 'ipzn`e dxfrl milbx in opiliirn ikide bly`e `ipenwe ld`e zixeae

.íéòâð úåàøîå:rbpd ea xy` z` eqake aizkc qeaikl micba irbp aezkd wiwfdy

.àéðúå:ycwnl milbx in oiqipkn oi`y [.e zezixk] zxhwd mehita
éëä
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my lif`c oeik erxwpyke odilr ilk mye ilk mdy ip`y oizrnyc cbae zilhc l"i n"n

`nlrc cba zkizga ixiin (:ar sc oileg) dywnd dndaa la` ixnbl exdh ediipin ilk

my) ahexde xerd 'tae qxcnd on xedhy t"r` qxcn rbnn xdh `le eilr ilk my oi`e

dxengd qxcn ze`neh 'a ea didyk qxcn rbn `nh la`c `iddc qxhpewa 'it (:bkw sc

`l ezc qxcnd lhal dwelgd ipd`e af rbne

ylyl `ifgc rbn z`neh dil `yte dil efg

`kilc ixiin (my) ahexde xerda la` zerav`

e` dcakd `la af rbn e` d`neh `cg `l`

d`neh dleke ied dny cge dlape uxy rbn

ilehal `ipdn drixwe `id dyly lr dylyc

mey ef oi`e icin dlr yt `l eze dpin dny

ze`neh izyl zg` d`neh oia wlgl `xaq

edfy yly lr yly zilha x`ypy oeikc

zligzae xedh didi j`id rbn z`neh xeriy

da ligzdy zilh qxhpewa my 'it `ibeqd

ie`x oi`y xg`n zilh zxezn dlhale drxewl

zxdhin dilr dny oi`e dpey`x dk`lnl

y mixiya yiy t"r`dpey`x oz`nehn exdh d`neh lawl oiie`x oiicre yly lr yl

sc my) zetixh el`a xn`ck d`neh oilawn eixaye ezxdhn ezxiayc qxg ilkc `inec

`la la` k"g` mixayd cgiiyk ixiin mzdc di`x myn (ef) oi`e odizexwxwe od (:cp

mirxw rxewyk ediiexz ixiin zilhe cbac drixwc yxtl d`xpe my ziyixtck `l cegii

zerixwd lk oiicry b"r` ixnbl dxedh xn`w ikdle dyly agex cg` lka oi`e daxd

zegta) zilh ly daex cr rxwy rxwe rxw lky oeik `ed xeaig e`l oteqa oixaegn

eze`a zilha xiiy `ly oebke oteq cr cg`e cg` lk xnb eli`k ied (dyly lr dylyn

cba ixwn z`hg iable zxetrn ick da xiiyc b"r` dxezd on cba ixwin `l d`neh oiprlc y"n dniz edfe `kd opiwqnck opaxcn `nh ied xiiy m`c zxetrn ick rxwp `ly herin

ez`nehn xdhin ixdy `ed ilk e`l k"` `zyde ohw yxey icka dil aiwpc ipyne `ed ilk e`l i`de `pngx xn` ilk [jixtc] ['ek eawep 'ek] `nhipy qxg ilk iab jenqa dyw ok enke

lawn did oenixl e` mizifl ecgin did m`y ohw yxeya awipy ilk eze`le elek ipt lr mirxwd licad `ly zxetrn ick ea xiiyy cba eze`l cegii el lireny oeik yxtl d`xpe

`ed ilk e`l i`de `pngx xn` ilk ezget zygp ilk iab jenqa xn`wc `de `nlra cegii `l` dyrn xqegn oi`c oeik z`hg mc oiprl cbae ilk `ed aiyg `adle o`kn d`neh

extze xfgy ikd ipyil inp cba k"`c eilr ilk my xfge exagne qepxewa eilr dkny dzigtd owziy 'it (:fh sc) zayc w"tc sivxn edpitvx enk yxtl oi` sivxn dil sivxc ipyne

ez`nehn jka xdhine ekez eabe eab ekez dyrpe mipt cvl ueg cve ueg cvl mipt cv jtedy epiid dil sivxe oey`x epi` eli`ke ycg ilke ycg cba aiyg `ed k"r `l` erxwy xg`l

yxeya la` mizifa exeriy oilke`l cgein ilkd m`e (:dv sc zay) ripvnd seqa mirxf xykd oiprl `ed xeriy eze`y ilk zxdh oiprl ohw yxeyc xeriy eze`a jiiy dn dniz zvwe

ripvnd seqa `ed i`xen`c `zbelt `dc ok xnel xyt` i`e xdhil ezaiwp xeriy edfy c"nl `ki` ohw yxeyc yxit qxhpewae oiwyn qpekk exeriy oiwynl cgein `ed m`e `l ohw

qpekk oiwyne mizifk exeriy oilke`l ieyrc (b"t) milk zkqna `id dpyn d`neh oiprlc mirxf xykd oiprl ibiltc qxhpewa my 'ite oenix `iven icke ohw yxey ickc (:dv sc my)

lc z"x yxtne ohw yxeya mirxf xiykdlc (i"n a"t) oivwer 'qna `id 'ipznc dyw 'it eze`l mb edine dwyn`l d`neh oiprl la` milk mzqa gzt aygil ibilt lizt cinv oipr

ilk zxez `le oiwynl ieyrd ilk zxez `l eilr oi`e ohw yxeya exeriy jkle wxn ea yie z`hg ea oilyan ixdy oiwynle oilke`l ieyr qxg ilk i`dc wgeca yxtl yie ibilt

oi` oilke` ea oigipnyke oilke` ea oigipn oi` oiwyn ea migipny drya epiid mizifk `xnegl eze` oilihn jkle jkl ieyrd (`"n b"t) milk 'qna 'iqxbc `dl inc `le oilke`l ieyrd

qpekk dxeriy oi`c `de zaexrz ici lr oiwyne oilke` ynzydl ieyrd xya da oilyany dxicwa `kd la` onvr ipta oiwyne onvr ipta oilke` ea oigipny `l` oiwyn ea oigipn

(:dv sc zay) ripvnd seqa xn`w `lc i`de ohw yxeya dxeriy jkl `vi `ly wxnd cinrn xe`dy wxnd mbe awpd cbpk xya gipdl lekiy da lyal ie`x izk`c meyn dwyn

`pin` ded i`e mizifk oxeriy dxicwde qtli`d (a"n b"ta) milk 'qna opz `icdac dyw edine mirxf xykd oiprl (df) aiygw ohw yxey ly ef dcnc meyn qxg ilka zecn yy

:xedh ohw yxeya awip m` `ziixe`cn la` cba iab xn`wck `gip ded opaxcn opirac mizif xeriyc

ìéòîd`neh lawn `lc xiyr cia yly lr ylya qxhpewd yexit jezn rnyn miiprl miipr cba iab (.fn sc zay) dxik seqa .eqakne yly lr ylyn zegta eqipkn `nhpy

`iddn `c` ax dlr jixtc lirnc jdn z"xl dywe dyly lr dyly ira mixiyra la` miipra `wec epiid zn `nhl yly lr yly (a"n fk wxt milk) opzc `de llk

yly (:ek sc zay) oiwilcn dna 'ta `ipz cere dyly lr dylya oxeriye zexiyr mewna zeipr oi`c md mixiyr icba dpedk icba `de `iddn iieyw`l il dnl `zyde oikxde oiarc

mzd ixii` qxcn oiprl `l` mixiyrl miipr oia welig oi` uxye zn z`neh oiprlc z"x xne`e `zrnya `le `xwa `l mixiyrl miipr oia biltn `l mzde cbade l"z oiipn yly lr

di`x z"x `iad cere ezrc dlha cgii elit`e dyly lr dylyn zegt qxcnl cgiil xiyr jxc oi`e `zlin `ilz cegiia qxcnc `nrh epiide mixiyrl dyly lr dyly irac

mixiyra oigxk lrae zn `nhl yly lr yly meyn qxcnl dyly lr dyly meyn `nhn cbac opz (a"n fk wxt) milk 'qnac mixiyrl miipr oia ibltnc `ed qxcn z`nehac

:xteq zerh `edy dnece yly lr yly oda oi`y t"r` oda 'ky zeipyn yie qxcn oi`nh dyly lr dyly mda oi`y t"r` miipr icba (g"n gk) 'ta opz `d miipra i`c ixii`

åñéðëî:elek qpkp eli`k aiyg `l ekzegl lekie li`ed cba ip`y d`ia dny zvwna d`ia (:al sc lirl) oileqtd lk yixa xn`c o`nl elit` .ylyn zegtàäådray ira

xiardl lekiy heicd icbaa dnewe`l `ki` 'ipzn la` `icda dpedk icbaa ixii`c jixt `wec yiwl yixlc d`xpe iieyw`l dil ded lirlc dywe jixt oizipzn`c qxhpewa 'it .oipnnq

z`hg mc xn`wc `teb dea` xa daxc `zlin` edin xarn inp `rav elit`c (.aq sc) dcp zkqna opixn`c meyn oetv i"r eqakl leki epi` lecb odkc lirn la` oetv i"r qakle

:ycwnl milbx in oiqipkn oi` `d iieyw`l ivn ded [inp] oipnnq 'f oikixv mirbp ze`xne
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ïéáòä ,äáäà øa àãà áø áéúBî .'òøwé àì' øîàpL íeMî¦¤¤¡©Ÿ¦¨¥©¦©£¨©©£¨¤¨¦
ìL íeMî ïäa ïéà ,íékøäåìL ìò L.éáéLç ,ïäéáà ábà .L §¨©¦¥¨¤¦¨Ÿ©¨Ÿ©©£¦¤£¦¦
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migaf(iying meil)

e ,zn z`neha `nhpy yeygléòa 'éòéáLe éLéìL'efiy jixv - §¦¦§¦¦¨¥
,zn `nh oick iriayd meiae iyilyd meia eilrøîàc[xn` ixdy-] §¨©

,ïðçBé éaø øîà ïeúî éaøa éàèñBé éaøel didy xedh mc`çqéä ©¦§©§©¦¨¨©©¦¨¨¤©
éøö úòcääàfä Cae éLéìLaéòéáLji` ,dywe .zna `nhp `ny ©©©¨¦©¨¨§¦¦§¦¦

.miycwa lek`l ick dliaha el icy dpynd dxn`
:`xnbd zvxznúî àîhî dézòc çqàc àä ,àéL÷ àìixaca - Ÿ©§¨¨§©©©§¥¦§¥¥

zn z`nehn elit` xnyidln ezrc giqdy xaecn i`hqei iax
,iriaye iyily d`fd jixve ef d`nehl ea yeygl yi okle ,dxengd

eõøL àîhî dézòc çqàc àägiqdy xaecn dbibga dpyna - ¨§©©©§¥¦§¥¤¤
.d`fd jixv epi` okle ,uxy z`nehn xnyidln wx ezrc

`edy in `ld :`xnbd dywn,õøL àîèàeä àéélòî àîè`nh - §¥¤¤¨¥§©§¨
e ,`ziixe`cn `ed xenbéòa LîL áøòäick yny axrd jixve - ©£¥¤¤¨¥

`le ,dliaha el icy dpynd dxn` ji`e ,ezxdh z` milydl
.yny axrd mb dkixvd

:dywne `xnbd dtiqene,ãBòåmeyn `ed dliahd mrh m` §
,uxya `nhpy miyyegyénð äîeøz eléôàdliah jixv didi - £¦§¨©¦

recne ,dzlik`a xeq` uxy `nh ixdy ,dnexz lek`l ick mb
.'dnexzl `l la` ycwl dliah oikixv' my dpyna xn`p

ipica .xaecn zrcd gqid dfi`a zxg` jxca zx`an `xnbd
d`neh zbxc `ed '`nh' .'leqt'e '`nh' oia lcad yi dxdhe d`neh
epi` j` envra leqty `nh `ed 'leqt'e ,mixg` `nhn `nhd day
,dnexza leqtdy jka ,dnexz oicn xeng miycw oic .mixg` `nhn

:`xnbd zvxzn .miycw iabl `ed `nh,äéîøé éaø øîàdpyna ¨©©¦¦§§¨
xaecn dbibgaaope`dy ote`,øîBààìå éðànèîä øácî ézøîLð' §¥¦§©§¦¦¨¨©§©§¥¦§Ÿ

,'éðìñBtä øácî ézøîLðgiqd `l ezepip`a s`y xne`y epiidc ¦§©§¦¦¨¨©§¥¦
la` ,yny axrd dkixvnd `ziixe`c d`nehn xnyidln ezrc
.miycw zlik`n opaxcn elqetd xacn envr z` xenyl xdfp `l
zlik`a oke dnexz zlik`a xzen `ed ,`nhdln xnypy oeike
.mzlik`n lqtp `ny ,dliah jixv `ed miycwly `l` ,miycw

:`xnbd dywn .oi`vgl dxinyd oipr z` zxxan `xnbdàkéà éîe¦¦¨
àbìôì àúeøéèðezxiny lr jenql lkepe ,oi`vgl dxiny yi ike - §¦¨§©§¨

.mdn xnypy xne`y mixac mze`a
:`xnbd daiyn .`ziixan di`x d`ian `xnbdïéàxac epivn ,ok - ¦

,dfkàéðúäå,`ziixaa epipy oke -eäãBòoiicr didy in -ìqäly §¨©§¨¥©©
mip`zdBLàø ìò©Ÿ
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אגרות קודש

]יו"ד אד"ר, תשי"ז[

... ת"ח על כתבו עכ"פ ראשי פרקים מהתעסקותו בצ"צ ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. 

ובודאי לא יסתפק בהנעשה עד עתה, והרי ציווי התורה היא מעלין בקדש, וציווי התורה ה"ז נתינת כח 

)נוסף על הכחות הבאים בתולדה והנפש האלקית(, אלא שעל האדם לנצלם ככל הדרוש. ושכר התעסקותו 

- שכר מצוה מצוה, זאת אומרת תוספת הצלחה  - כמאמר המשנה  ועיקר השכר הוא  די באר.  בזה אין 

ופעולות חדשות...



`oifgeקכד mipya cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

'éñøâ éëä:cgk edlekl edl xarne oipnnq dray icda edl rlainc `niz ikeàìù
.ïøãñë:ozxard xcqk df xg` df dpyna oiiepy ody xcqk.ñëñëì êéøöjixv

:dcpa opixn` ikde cg` lka minrt dyly mzkd sytyl'éðúîøîåà ù"ø
.'åë íéì÷ íéùã÷ehlete xzep dyrp relad ixd xn`z m`e `nrh yxtn 'nbae

irac oerny iax icen onf xg`l xzida

`ed dtihye dwixn zxezne oigzexa dlrbd

`l dnexz iab 'nba opivxznck dil hirnnc

`le mina oiia `le mina xn xn`ckl dkxvp

:befna 'it`e oiia 'it` `d befna'îâb"d

l"z oiipn gzex ekezl dxir mipdk zxeza

.øáùé åá øùà`le ea lv` xayi jinqcn

yxcinl xayi lyeaz qxg ilka m` azk

:xayi n"n ea rlap m`.åàìúly cetyl

la` ea lyazpc xepz xie`a ezelvl z`hg

:melk ea rlap `l.åäîxepz jixv ied in

:`l e` dxiay.åëåúì äøéòù ãçàå`nl`

`ki` rela ekezl dxir `dc citw `cg`

:`kil leyiaàéòáéî àì ìåùéá àìá òåìá
.ïìilk lr dcird dxezde xzep iedc oeikc

irae mlerl eitec icin `vei epi`y qxg

:dxiay.äéä úëúî ìùoilevy iptn c"qw

:dxiay orhi `ly z`hg icety eaìåùéá
òåìáå:dgpnd ony ..äééçè äéá åçèoin

xepzd oiyhe mgln oiyery `ed oebih

'qnae edeghy xg` mgld z` oite`e dil`a

:iigh ie`q `zlz opixn` inp (.hiw sc) zay

.íìåòìepi` xaqwc ea et`e edewiqd elit`e

:eitec icin `vei.äøéáò ìâøä éðôî`ly

:xyad mr ztd lk`i.'åë áø øîà éàîà`d

:wqida `zpwz edl zi`.àéääì íé÷åî
:zkzn lya xepzd wqeiy cr ipzwc.àéáåë

minrte dxicw zzity oink oilelg mitrx

ite`e ony eze` oighyiexwd mgl ea o

:`igih
àìà
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äøéòilkk iexirc z"x wcwcn o`kn .xayi ea lyeaz xy` l"z oipn gzex ekezl

rela jenqa dil ixw `dc o`kn dyw daxc`c d`xpe lyeank aiygcn oey`x

ilkd zngn lyazn epi`y itl leyia `la rela dil aiygc l"i edin leyia `la

dxik wxta opzc `dn ipy ilkk iexirc wcwcn did l`eny epiaxe lyazp xg` ilkac

oxiardy dxicwde qtli`d (:an sc zay)

`d rnync oilaz okezl ozi `l oigzexn

wcwcn did cere ixy oilazd lr mdn zexrl

`ipzc xab d`zz xn`c l`enyk l"iwc `dn

dide (.er sc migqt) oilev cvik 'ta dizeek

lr oey`x ilkn oigzex zexrl jk jezn xizn

daxc`c xne` z"xe dblenl ick zlebpxzd

zexrl `d dxrwd jezl ozep la` `tiqn wec

dyw eixacl cere xeq` oilazd lr qtli`n

icii` `l` xab d`lir c"nl dpyn `idd

min ekezl ozi `l edpity mgind `yix `pzc

qtli`d inp `tiq `pz qekd jezl ozep la`

ozep la` [oilaz] (min) okezl ozi `l dxicwde

ilkk iexirc rnyn inlyexiae dxrwd jezl

oilaz ozil edn 'nba dlr opixn`c oey`x

xne` dpei iax dlrnln odilr zexrle dhnln

lke `cd on dpei 'xc diliig oey`x ilkk iexir

`l` il oi` xayi ea lyeaz xy` qxg ilk

xy`e l"z oiipn gzex ekezl dxir ea lyiay

iqei x"` (oikd xn` dke) n"n xayi ea lyeaz

yexit lyan epi` oilaz rlea qxg ilk onz

iqei iax aizi` milk x`yn ith rlea qxg ilk

xninl jl zi` ok zygp ilka s` ipzde oea 'xa

milk x`yn xzei rla ike 'it rlea zygp ilk

ici lr rleay enk mzd incn `zyd dinza

`ipzin n"y iexir i"r lyan ok enk iexir

b"r`e dizeek `zklid `nl` dpei iaxc dizeek

dcen xab d`zz xn`c l`enyc dizeek l"iwc

`ziixa `dc dtilw ick lyanc l`eny

jixte gicn opev jezl mg ipzw dil riiqnc

ophviy mcew yexit rla dil xwinc` q"yd

ipyne oezgza zvwn epnn rlap dlrnly meg

di`x z"x iziin cere slew opev jezl mg `ni`

(:fl sc migqt) dry lk wxta xn`wc `dn

dhilgd oiaiign d"ae oixhet y"a dqirnd

`id efi` oixhet lld ziae oiaiign y"a

lr gnw dqirnd dhilgd `id efi`e dqirnd

jixte oigzex min oiylben yeixt oiylben iab

i`ne dqirnd y"n`xaz ipyne dhilgd `py

ilkl ektypy t"r` gnw iab lr oktyy oiylbena inp xht oigzexa yelipy oeik `ed mgl e`lc meyn oiylben iab lr gnwa dlgn xhtc o`n `nl` ef dpy `l ef dpyy in

mvnevn dlg aeig ick `l` `kilc oebk ixiinc l"ie dizeek l"iwc xab d`zz xn`c l`enyl dtilw ick `l` lyan epi` `d xht ikid dyw edin oey`x ilkk iexir `nl` ipy

iexira `l` exiykdl leki oi`c oey`x ilkk iexir `nl` egzx` derp (:cr sc) f"r idliya xn`c `dn di`x z"x `ian cere dlg xeriyk x`yp oi` dtilw xzac xzei hrn e`

oiylben (:fl sc) migqta yxtnck iexir `l` epi` dhlgde mizif ina ohleg e` oigzexa olirbn cin oxdhl dvexd xne` iqei iax mzd `ipzcn iexira ixiinc wcwcl yi cere

oileg) xyad lkc `lga dl ihlg enk opev elit` rnyn mizif ina ohlegc oixeqi` x`ya lwin oi`y jqp oiia lwin mixac dnkac mixac x`yl myn di`x oi` edin gnw b"r

exingdy `l` llk gzex xeqi` oi` jqp oiiac meyn `nrhe mixeqi` x`ya ipdn `l mipiiprd el` lky zbl zbn dgpde aebipe zrl zrn mini dyly iexir oke `cak iab (.`iw sc

lk lr eltp `le ziaga okteyyk cin ipy ilka eid xaky t"r` ziagd jeza df cvl df cvn mktdle jqp oii da didy ziagd jezl oigzex jetyl xizd z"x s`e egizxdl ea

gqt ly xcqa azky dne izgkedy dnk oixeqi` x`y oiprl oey`x ilkk `ed iexir n"ne `kil oey`x ilkn iexir elit`e df cvl df cvn oktedy ipy ilkn `l` ziagd iciv

zkity `ipdn mleray milk lkc dizilc z"x xne` odilr oigzex oiktey jk oda xiqn oikteyk mdiyeniy ipy ilka mdiline zexrw zpkd migezn xc xic` ligznd
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,éMà áøì àðéáø déì øîà .àúáeéz ,ééìéäà øa äaøc àúáeéz .øepzä úà ÷éqiL ãò ,äøeñà£¨©¤©¦¤©©§§¨§©¨©£¦©§§¨¨©¥©¦¨§©©¦
é÷Bî áø ,déì øîà .eøáMé ,çñta úBøéã÷ ,áø øîà éànà ,ééìéäà øa äaø áúBzéàc øçàî éëå§¦¥©©§¦©©¨©£¦©©©¨©©§¥©¤©¦¨§¨©¥©¥
.õeçaî B÷éqä äæå ,íéðôaî B÷éqä äæ ,ñøç ìL øepúa ,àîéà úéòa éàå .úëzî ìLa ,àéääì dì̈§©¦§¤©¤¤§¦¨¥¥¨§©¤¤¤¤¤¥¦¦§¦§¤¤¥¦©
.øéñàå ,àeä õeçaî B÷éqä ,àéáek éàä ,Ckìéä .éøázîc ,eäééìò ñééç .íéðôaî ä÷qä ãéáòðå§©£¦©¨¨¦¦§¦¨¦£©§§¦©§¦¦§¨©§¨¤¥¦©©£¦
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migaf(oey`x meil)

:ayiil dvex `xnbdàîéz éëå,uxzl dvxz m`e ±eäì òìáîc §¦¥¨§©§©§
,ïéðînñ äòáL éãäaeäì øaòîeeäleëìãçkjeza mrilaiy ± ©£¥¦§¨©§¨¦§©©§§§§©

lkei jke cbad lr cg`k mlek mxiarie ,mipnnqd zray x`y
:dgece .dxfrl mqipkdlïðzäå(.aq dcp),dcp mc inzk oiprlïøéáòä §¨§©¤¡¦¨

,cbad lr mipnnqd zraylïøãñk àlL,dpyna epyp eayBà ¤Ÿ§¦§¨
øéáòäLz`,ãçàk ïúòáLíeìk àìå äNò àìaygp df oi` ± ¤¤¡¦¦§¨¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ§

mr cgia milbxd in z` aaxiry cinrdl xyt` i` ok m`e ,qeaikl
dl`yd dx`ype ,cg`k mlek mxiarde ,oipnnqd zray x`y

.ycwnl milbx in qipkdl xyt` ji` ,dnewna
:ayiil dvex aey `xnbdeäì òìáéîc àîéz éëåãç éãäa §¦¥¨§¦§©§©£¥©

ïéðînqîjke ,mipnnqd zrayn cg`a milbxd in z` rilaiy - ¦©§¨¦
lr cg`k mipnnqd zray zxard lr wxy xn`pe ,dxfrl eqipki

:dgece .qeaik aygp epi`y ,dpynd dcitwd ,cbadéøö àäåC §¨¨¦
ìL ñkñëìLïðz ãçàå ãçà ìëa íéîòtepipy ixde ±(my)jixvy , §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨¤¨§¤¨§©

lre ,minrt dyly ,mipnnqd zrayn cg` lka cbad z` sytyl
,envr ipta onnqe onnq lk xiardl jixvy jgxkdl`yd dx`ype

.ycwnl oira milbx in qipkdl xyt` ji` ,dnewna
:`xnbd zvxzn,àlàeäì òìáîcmilbx inlìôz ÷Bøa,lkei jke ¤¨§©§©§§¨¥

,zcqtn dpi`e `id qeaikd ipicn ,ef drlade .eqipkdlLéø øîàc§¨©¥
,Lé÷ì,ìôz ÷BøéøöCàäiLaxernãçàå ãçà ìk íò.mipnnqdn ¨¦¨¥¨¦¤§¥¦¨¤¨§¤¨

äðùî
zngne ,dtihye dwixna aiigzn ilk ote` dfi`a zxxan dpynd

ixn ilkd oerh zepaxw dfi`:dtihye dwãçàilk oia ±Ba ìMéaL ¤¨¤¦¥
,oaxw xyaäøéòL ãçàå[jty-]BëBúìliyaz,çúBølyazdy §¤¨¤¥¨§¥©

rlap iexira mby meyn mrhde .dtihye dwixn miperh ,xg` ilka
e .ilka mrhdãçàzepaxw lyia m` oiae -íéLã÷ éLã÷z`hg oebk ¤¨¨§¥¨¨¦

,my`eãçàålyia m` oiae ±íél÷ íéLã÷,minlye dcez oebk §¤¨¨¨¦©¦
,äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè,øîBà ïBòîL éaø,íél÷ íéLã÷ïéà §¦§¦¨§¦¨©¦¦§¥¨¨¦©¦¥
.äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè§¦§¦¨§¦¨

àøîâ
:dtihye dwixn ilkd oerh iexira s`y oipn zx`an `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(`k e `xwie)Uxg ilkE'Ba ìMeáz øLà,'xaXiéì ïéà ©¨¨§¦¤¤£¤§©¦¨¥¥¦
dxiay jixv qxg ilkyBa ìMéaL àlà,z`hgçúBø BëBúì äøéò ¤¨¤¦¥¥¨§¥©

ïépî,exaeyl jixvy(ìLeáz) øLà(å)' øîBì ãeîìzBa'øáMé- ¦©¦©§©©£¤§¨¦¨¥
ilka lyia `l m` s`y epcnll ,'xayi'l 'ea' zaiz jnq aezkd

.ilkd z` xeayl jixv rla wx `l`
rlap `le ,oaxw ea lyiay qxg ly xepza wtzqn `ng xa inx

:exaeyl jixv m` ,epnn zeptca,àîç øa éîø éòaBàìzøéåàa ¨¥¨¦©¨¨§¨©£¦
øepzipteca melk rlap `le ,xepz xie`a z`hg ly cety dlv ± ©

,xepzd,eäî,md wtqd iccve .`l e` ilkd z` xeayl jixv m`d ©
òeléáe ìeMéaààðîçø ãéô÷c àeäilka dcitwd dxezd m`d ± ©¦¦©§¨¦©£¨¨

m` la` ,oaxwd mrh ilka rlape oaxw ea lyia m` wx exaeyl qxg
,dxiay jixv epi` rlap `lBààîìécmbòeléa àìa ìeMéaà ¦§¨©¦§Ÿ¦©

.exaeyl dxezd dcitwd
:di`xd z` dgec `xnbde ,wtqd z` heytl di`x `ian `axøîà̈©

,òîL àz ,àáø,dpyna epipyBa ìMéaL ãçàBëBúì äøéòL ãçàå ¨¨¨§©¤¨¤¦¥§¤¨¤¥¨§
zliyaçúBømby ixd .dtihye dwixn jixv ,xg` ilka lyazdy ¥©

`le ea lyial oicd `ede ,dtihye dwixn jixv ekezl dxiry ilk
a :`xnbd dgec .ilka enrh rlapòelaàéòaéî÷ àì ìeMéa àìa ¦©§Ÿ¦Ÿ¨¦©§¨

ïì`vei epi`e xzep dyrp ilka rlapy dny meyn ,epwtzqd `l ± ¨
,dxiaya `l` ilkdnïì àéòaéî÷ ékwx `ed ea epwtzqdy dne ± ¦¨¦©§¨¨

aòeléa àìa ìeMéa,ea rlap `le ilka lyiayk ±éàî,epic dn ± ¦§Ÿ¦©©
.`l e` xepzd z` xeayl jixv m`d

:wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzáø øîàc ¨§©§¨©©
,deáà øa äaø øîà ïîçðìL øepzd ziaLc÷î,äéä úëzî ìL ©§¨¨©©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤¨¨

oerh didiy meyn ,qxgn ede`yr `ly daiqdy dxaq `xnbde
.ze`hg icetiy ea elviy xg`l dxiayCzòc à÷ìñ éàåyìeMéa §¦¨§¨©§¨¦

òela àìaãéô÷ àìqxg ilk xeayl dcitwd `l dxezdy ± §Ÿ¦©Ÿ¨¦
,dywi ,ilka rlap `le ea lyazd lk`ndykñøç ìL ãéáòéð± ¦£¦¤¤¤

ekxhvi `l ixdy ,qxgn mixepz ycwnd ziaa eyr `l recn
ipteca mnrh rlap `l ze`hg icetiy mda milevyk ik ,mxaeyl
.ilka oaxwd mrh rlap m` wx dxiay dkixvd dxezde ,xepzd
`le ilka lyazd m` s`y gken qxgn mixepz eyr `ly dfne
ziilv cvn zn`a :`xnbd dgec .dxiay dxezd dkixvd ,ea rlap

la` ,qxg ixepz zeyrl xyt` did ze`hg icetiyàkéàc ïåék¥¨§¦¨
øepza ïúéiôàc úBçðî éøéLxg`l zegpndn x`ypy dny oeik ± §¨¥§¨©£¦¨¨©©

,mipdkl lk`pe xepza dt`p did ,mdn evnwyòeléáe ìeMéa àkéàå§¦¨¦¦©
jkl ,xepza rlape lyazn dgpnay onyd mze` dte`yke ±ïðéãáò̈§¦©

úëzî ìLqxgn xepzy meyn ,zkznn `weec xepzd z` eyr ± ¤©¤¤
.dxiay oerh rlay

ewiqiy ici lr xepz xiykdl xyt` m` xxal dyrn d`ian `xnbd
:eze`àøepz àeää,xepza did dyrn ±eçèàcdéaàéiçéè± ©©¨§©§¥¦©¨

,mgl ea et`e ,xepzd jeza [ixya] oney egxnymrh ozp oneyde
,ea et`y mgladøñàdìëéîì ééìéäà øa äaøàzôéøìxq` ± £¨¨©¨©£¦©§¥§¨§¦§¨

,my dzt`py ztd z` lek`líìBòì,zt ea et`y mcew m` s` - §¨
.xepzd z` ewiqdå`l` ,ztd z` xq` alg ilk`na wx `leléôà §£¦

àçìéîadxifb meyn mrhde ,gln mr ±dìëéîì éúà àîìéc §¦§¨¦§¨¨¥§¥§¨
àçúeëa`l `eai `ny ±.alg ea yiy lk`n mr cgia ,ef zt lek §§¨

:eixac z` dgece ,iilid` xa dax lr dywn `xnbd,éáéúéîïéà ¥¦¥¥
ì,áìça äqéòä úà ïéLì íàå,Ldlek útä ìk,äøeñà,mrhde ¨¦¤¨¦¨¤¨¨§¦¨¨©©¨£¨

äøéáò ìbøä éðtî.xya mr ztd z` lek`l `eai `ly ±,Ba àöBik ¦§¥¤§¥£¥¨©¥
ïéLè ïéà[migxen-]äéìàa øepzä úà,yakd apfn ieyrd oneya ± ¥¨¦¤©©§©§¨
Lè íàå,zt da dt`e xepzd z`dlek útä ìk,äøeñà`ly ick §¦¨¨©©¨£¨

xepza dt`pdn lek`l xeqi`d mle` .alga ztd z` lek`l `eai
wx `ed,øepzä úà ÷éqiL ãò,xzen xepzd z` wiqdy xg`l la` ©¤©¦¤©©

.wqida `vei `ed jk xepzd meg ici lr rlap oneydy myky meyn
l dfe:`xnbd zxne` .xq`y iilid` xa dax zhiyk `àúáeéz§§¨

,àúáeéz ééìéäà øa äaøc.eixac egcpe §©¨©£¦©§§¨
lr ,wqida xepz xiykdl xyt`y `pwqnd itl dywn `xnbd

:gqta zexicwa ax zhiydéì øîà,éMà áøì àðéáøøçàî éëå ¨©¥©¦¨§©©¦§¦¥©©
áúBzéàcixac egcp -,ééìéäà øa äaølr mixepz xiykdl xyt`e §¦©©¨©£¦©

,dyw ,wqid iciáø øîà éànày ax xn` recn ±úBøéã÷lyiay ©©¨©©§¥
,dpyd lk ung mda,çñta,eøáMérelad ungl dpwz oi`y oeik ©¤©¦¨¥

,mkeza `vnpd xeqi`d lhale mwiqdle mpall leki ixde ,mda
:`xnbd daiyn .jka exykeiedéì øîà,`piaxl iy` axé÷Bî áø ¨©¥©¥

dìúëzî ìLa àéääìedeghy xepzy x`eany dn z` cinri ax ± ¨§©¦§¤©¤¤
ea lireny zkzn ly xepza ,ea zet`l xzen ewiqd xg`l oneya
oeik ,dlrbd liren `l qxgn zeieyrd zexicwa la` ,dlrbd

.mlerl epnn `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezdyúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàmb xaecn xepzl wqid lireny `ziixad ixacìL øepúa ¥¨§©¤
,ñøçy`l`B÷éqä äæíéðôaîmigipny ici lr eze` miwiqn xepz ± ¤¤¤¤¥¦¦§¦

,xepzd jeza milgbd z`B÷éqä äæåõeçaîmiwiqn zexicw la` ± §¤¤¥¦©
ie`xy wqid epi` dfe ,uegan mze` znngn y`dy ici lr mze`

:`xnbd zl`ey .xiykdlíéðôaî ä÷qä ãéáòðå`ly recne ± §©£¦©¨¨¦¦§¦
ekxhvi `le mixepza enk mwiqd lireie ,mkezn zexicwd z` mngp

.mxaeyl:`xnbd daiyneäééìò ñééçéøázîcmdilr qegi mc`d ± ¨¦£©§§¦©§¦
mxiykdl `eaie ,zexicwd jeza milgbd z` gipiy ici lr exayiy

.uegan wqid ici lr
:df welig itl sqep oic zx`an `xnbd,Ckìéälky epxn`y oeikn ¦§¨

,exiykdl liren uegan ewiqdyàéáek éàä,mitrxn ieyrd ilk ± ©§¨
,mgl zexkik ea mipbhne mite`yB÷éqä,àeä õeçaî,øéñàå`ly ¤¥¦©©£¦

.exiykdl wqid el liren
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migaf(ipy meil)

àúøéúéopeva dtihy miperh ,dtihye dwixn miperhd milky - §¥§¨
xg`l opeva dtihy dperh dpi` dnexz la` ,oinga dlrbdd xg`l

.oinga dlrbdd

äðùî
edne dwixn `ed dne .dtihye dwixn onf izn zxxan epizpyn

:dtihyøîBà ïBôøè éaøm`ìMéailkaBa ìMáé ,ìâøä úléçzî ©¦©§¥¦¥¦§¦©¨¤¤§©¥
,ìâøä ìk.ilkd z` sehyie wxni lbxd seqaeíéøîBà íéîëçå ¨¨¤¤©£¨¦§¦

ea lyal xzenãòseq,äìéëà ïîæ.etheye ewxen df onf xg`le ©§©£¦¨
:dpynd zx`an,ñBkä ú÷éøîk 'ä÷éøî' .'äôéèLe ä÷éøî'§¦¨§¦¨§¦¨¦§¦©©

ñBkä úôéèLk 'äôéèL'edgcd oerhy oefnd zkxa ly qekk - §¦¨¦§¦©©
e .uegan dtihye miptanäôéèLe ä÷éøîmdipy.ïðBöa §¦¨§¦¨§¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc migaf(oey`x meil)

:ayiil dvex `xnbdàîéz éëå,uxzl dvxz m`e ±eäì òìáîc §¦¥¨§©§©§
,ïéðînñ äòáL éãäaeäì øaòîeeäleëìãçkjeza mrilaiy ± ©£¥¦§¨©§¨¦§©©§§§§©

lkei jke cbad lr cg`k mlek mxiarie ,mipnnqd zray x`y
:dgece .dxfrl mqipkdlïðzäå(.aq dcp),dcp mc inzk oiprlïøéáòä §¨§©¤¡¦¨

,cbad lr mipnnqd zraylïøãñk àlL,dpyna epyp eayBà ¤Ÿ§¦§¨
øéáòäLz`,ãçàk ïúòáLíeìk àìå äNò àìaygp df oi` ± ¤¤¡¦¦§¨¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ§

mr cgia milbxd in z` aaxiry cinrdl xyt` i` ok m`e ,qeaikl
dl`yd dx`ype ,cg`k mlek mxiarde ,oipnnqd zray x`y

.ycwnl milbx in qipkdl xyt` ji` ,dnewna
:ayiil dvex aey `xnbdeäì òìáéîc àîéz éëåãç éãäa §¦¥¨§¦§©§©£¥©

ïéðînqîjke ,mipnnqd zrayn cg`a milbxd in z` rilaiy - ¦©§¨¦
lr cg`k mipnnqd zray zxard lr wxy xn`pe ,dxfrl eqipki

:dgece .qeaik aygp epi`y ,dpynd dcitwd ,cbadéøö àäåC §¨¨¦
ìL ñkñëìLïðz ãçàå ãçà ìëa íéîòtepipy ixde ±(my)jixvy , §©§¥¨Ÿ§¨¦§¨¤¨§¤¨§©

lre ,minrt dyly ,mipnnqd zrayn cg` lka cbad z` sytyl
,envr ipta onnqe onnq lk xiardl jixvy jgxkdl`yd dx`ype

.ycwnl oira milbx in qipkdl xyt` ji` ,dnewna
:`xnbd zvxzn,àlàeäì òìáîcmilbx inlìôz ÷Bøa,lkei jke ¤¨§©§©§§¨¥

,zcqtn dpi`e `id qeaikd ipicn ,ef drlade .eqipkdlLéø øîàc§¨©¥
,Lé÷ì,ìôz ÷BøéøöCàäiLaxernãçàå ãçà ìk íò.mipnnqdn ¨¦¨¥¨¦¤§¥¦¨¤¨§¤¨

äðùî
zngne ,dtihye dwixna aiigzn ilk ote` dfi`a zxxan dpynd

ixn ilkd oerh zepaxw dfi`:dtihye dwãçàilk oia ±Ba ìMéaL ¤¨¤¦¥
,oaxw xyaäøéòL ãçàå[jty-]BëBúìliyaz,çúBølyazdy §¤¨¤¥¨§¥©

rlap iexira mby meyn mrhde .dtihye dwixn miperh ,xg` ilka
e .ilka mrhdãçàzepaxw lyia m` oiae -íéLã÷ éLã÷z`hg oebk ¤¨¨§¥¨¨¦

,my`eãçàålyia m` oiae ±íél÷ íéLã÷,minlye dcez oebk §¤¨¨¨¦©¦
,äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè,øîBà ïBòîL éaø,íél÷ íéLã÷ïéà §¦§¦¨§¦¨©¦¦§¥¨¨¦©¦¥
.äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè§¦§¦¨§¦¨

àøîâ
:dtihye dwixn ilkd oerh iexira s`y oipn zx`an `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(`k e `xwie)Uxg ilkE'Ba ìMeáz øLà,'xaXiéì ïéà ©¨¨§¦¤¤£¤§©¦¨¥¥¦
dxiay jixv qxg ilkyBa ìMéaL àlà,z`hgçúBø BëBúì äøéò ¤¨¤¦¥¥¨§¥©

ïépî,exaeyl jixvy(ìLeáz) øLà(å)' øîBì ãeîìzBa'øáMé- ¦©¦©§©©£¤§¨¦¨¥
ilka lyia `l m` s`y epcnll ,'xayi'l 'ea' zaiz jnq aezkd

.ilkd z` xeayl jixv rla wx `l`
rlap `le ,oaxw ea lyiay qxg ly xepza wtzqn `ng xa inx

:exaeyl jixv m` ,epnn zeptca,àîç øa éîø éòaBàìzøéåàa ¨¥¨¦©¨¨§¨©£¦
øepzipteca melk rlap `le ,xepz xie`a z`hg ly cety dlv ± ©

,xepzd,eäî,md wtqd iccve .`l e` ilkd z` xeayl jixv m`d ©
òeléáe ìeMéaààðîçø ãéô÷c àeäilka dcitwd dxezd m`d ± ©¦¦©§¨¦©£¨¨

m` la` ,oaxwd mrh ilka rlape oaxw ea lyia m` wx exaeyl qxg
,dxiay jixv epi` rlap `lBààîìécmbòeléa àìa ìeMéaà ¦§¨©¦§Ÿ¦©

.exaeyl dxezd dcitwd
:di`xd z` dgec `xnbde ,wtqd z` heytl di`x `ian `axøîà̈©

,òîL àz ,àáø,dpyna epipyBa ìMéaL ãçàBëBúì äøéòL ãçàå ¨¨¨§©¤¨¤¦¥§¤¨¤¥¨§
zliyaçúBømby ixd .dtihye dwixn jixv ,xg` ilka lyazdy ¥©

`le ea lyial oicd `ede ,dtihye dwixn jixv ekezl dxiry ilk
a :`xnbd dgec .ilka enrh rlapòelaàéòaéî÷ àì ìeMéa àìa ¦©§Ÿ¦Ÿ¨¦©§¨

ïì`vei epi`e xzep dyrp ilka rlapy dny meyn ,epwtzqd `l ± ¨
,dxiaya `l` ilkdnïì àéòaéî÷ ékwx `ed ea epwtzqdy dne ± ¦¨¦©§¨¨

aòeléa àìa ìeMéa,ea rlap `le ilka lyiayk ±éàî,epic dn ± ¦§Ÿ¦©©
.`l e` xepzd z` xeayl jixv m`d

:wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzáø øîàc ¨§©§¨©©
,deáà øa äaø øîà ïîçðìL øepzd ziaLc÷î,äéä úëzî ìL ©§¨¨©©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤¨¨

oerh didiy meyn ,qxgn ede`yr `ly daiqdy dxaq `xnbde
.ze`hg icetiy ea elviy xg`l dxiayCzòc à÷ìñ éàåyìeMéa §¦¨§¨©§¨¦

òela àìaãéô÷ àìqxg ilk xeayl dcitwd `l dxezdy ± §Ÿ¦©Ÿ¨¦
,dywi ,ilka rlap `le ea lyazd lk`ndykñøç ìL ãéáòéð± ¦£¦¤¤¤

ekxhvi `l ixdy ,qxgn mixepz ycwnd ziaa eyr `l recn
ipteca mnrh rlap `l ze`hg icetiy mda milevyk ik ,mxaeyl
.ilka oaxwd mrh rlap m` wx dxiay dkixvd dxezde ,xepzd
`le ilka lyazd m` s`y gken qxgn mixepz eyr `ly dfne
ziilv cvn zn`a :`xnbd dgec .dxiay dxezd dkixvd ,ea rlap

la` ,qxg ixepz zeyrl xyt` did ze`hg icetiyàkéàc ïåék¥¨§¦¨
øepza ïúéiôàc úBçðî éøéLxg`l zegpndn x`ypy dny oeik ± §¨¥§¨©£¦¨¨©©

,mipdkl lk`pe xepza dt`p did ,mdn evnwyòeléáe ìeMéa àkéàå§¦¨¦¦©
jkl ,xepza rlape lyazn dgpnay onyd mze` dte`yke ±ïðéãáò̈§¦©

úëzî ìLqxgn xepzy meyn ,zkznn `weec xepzd z` eyr ± ¤©¤¤
.dxiay oerh rlay

ewiqiy ici lr xepz xiykdl xyt` m` xxal dyrn d`ian `xnbd
:eze`àøepz àeää,xepza did dyrn ±eçèàcdéaàéiçéè± ©©¨§©§¥¦©¨

,mgl ea et`e ,xepzd jeza [ixya] oney egxnymrh ozp oneyde
,ea et`y mgladøñàdìëéîì ééìéäà øa äaøàzôéøìxq` ± £¨¨©¨©£¦©§¥§¨§¦§¨

,my dzt`py ztd z` lek`líìBòì,zt ea et`y mcew m` s` - §¨
.xepzd z` ewiqdå`l` ,ztd z` xq` alg ilk`na wx `leléôà §£¦

àçìéîadxifb meyn mrhde ,gln mr ±dìëéîì éúà àîìéc §¦§¨¦§¨¨¥§¥§¨
àçúeëa`l `eai `ny ±.alg ea yiy lk`n mr cgia ,ef zt lek §§¨

:eixac z` dgece ,iilid` xa dax lr dywn `xnbd,éáéúéîïéà ¥¦¥¥
ì,áìça äqéòä úà ïéLì íàå,Ldlek útä ìk,äøeñà,mrhde ¨¦¤¨¦¨¤¨¨§¦¨¨©©¨£¨

äøéáò ìbøä éðtî.xya mr ztd z` lek`l `eai `ly ±,Ba àöBik ¦§¥¤§¥£¥¨©¥
ïéLè ïéà[migxen-]äéìàa øepzä úà,yakd apfn ieyrd oneya ± ¥¨¦¤©©§©§¨
Lè íàå,zt da dt`e xepzd z`dlek útä ìk,äøeñà`ly ick §¦¨¨©©¨£¨

xepza dt`pdn lek`l xeqi`d mle` .alga ztd z` lek`l `eai
wx `ed,øepzä úà ÷éqiL ãò,xzen xepzd z` wiqdy xg`l la` ©¤©¦¤©©

.wqida `vei `ed jk xepzd meg ici lr rlap oneydy myky meyn
l dfe:`xnbd zxne` .xq`y iilid` xa dax zhiyk `àúáeéz§§¨

,àúáeéz ééìéäà øa äaøc.eixac egcpe §©¨©£¦©§§¨
lr ,wqida xepz xiykdl xyt`y `pwqnd itl dywn `xnbd

:gqta zexicwa ax zhiydéì øîà,éMà áøì àðéáøøçàî éëå ¨©¥©¦¨§©©¦§¦¥©©
áúBzéàcixac egcp -,ééìéäà øa äaølr mixepz xiykdl xyt`e §¦©©¨©£¦©

,dyw ,wqid iciáø øîà éànày ax xn` recn ±úBøéã÷lyiay ©©¨©©§¥
,dpyd lk ung mda,çñta,eøáMérelad ungl dpwz oi`y oeik ©¤©¦¨¥

,mkeza `vnpd xeqi`d lhale mwiqdle mpall leki ixde ,mda
:`xnbd daiyn .jka exykeiedéì øîà,`piaxl iy` axé÷Bî áø ¨©¥©¥

dìúëzî ìLa àéääìedeghy xepzy x`eany dn z` cinri ax ± ¨§©¦§¤©¤¤
ea lireny zkzn ly xepza ,ea zet`l xzen ewiqd xg`l oneya
oeik ,dlrbd liren `l qxgn zeieyrd zexicwa la` ,dlrbd

.mlerl epnn `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezdyúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàmb xaecn xepzl wqid lireny `ziixad ixacìL øepúa ¥¨§©¤
,ñøçy`l`B÷éqä äæíéðôaîmigipny ici lr eze` miwiqn xepz ± ¤¤¤¤¥¦¦§¦

,xepzd jeza milgbd z`B÷éqä äæåõeçaîmiwiqn zexicw la` ± §¤¤¥¦©
ie`xy wqid epi` dfe ,uegan mze` znngn y`dy ici lr mze`

:`xnbd zl`ey .xiykdlíéðôaî ä÷qä ãéáòðå`ly recne ± §©£¦©¨¨¦¦§¦
ekxhvi `le mixepza enk mwiqd lireie ,mkezn zexicwd z` mngp

.mxaeyl:`xnbd daiyneäééìò ñééçéøázîcmdilr qegi mc`d ± ¨¦£©§§¦©§¦
mxiykdl `eaie ,zexicwd jeza milgbd z` gipiy ici lr exayiy

.uegan wqid ici lr
:df welig itl sqep oic zx`an `xnbd,Ckìéälky epxn`y oeikn ¦§¨

,exiykdl liren uegan ewiqdyàéáek éàä,mitrxn ieyrd ilk ± ©§¨
,mgl zexkik ea mipbhne mite`yB÷éqä,àeä õeçaî,øéñàå`ly ¤¥¦©©£¦

.exiykdl wqid el liren
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migaf(ipy meil)

àúøéúéopeva dtihy miperh ,dtihye dwixn miperhd milky - §¥§¨
xg`l opeva dtihy dperh dpi` dnexz la` ,oinga dlrbdd xg`l

.oinga dlrbdd

äðùî
edne dwixn `ed dne .dtihye dwixn onf izn zxxan epizpyn

:dtihyøîBà ïBôøè éaøm`ìMéailkaBa ìMáé ,ìâøä úléçzî ©¦©§¥¦¥¦§¦©¨¤¤§©¥
,ìâøä ìk.ilkd z` sehyie wxni lbxd seqaeíéøîBà íéîëçå ¨¨¤¤©£¨¦§¦

ea lyal xzenãòseq,äìéëà ïîæ.etheye ewxen df onf xg`le ©§©£¦¨
:dpynd zx`an,ñBkä ú÷éøîk 'ä÷éøî' .'äôéèLe ä÷éøî'§¦¨§¦¨§¦¨¦§¦©©

ñBkä úôéèLk 'äôéèL'edgcd oerhy oefnd zkxa ly qekk - §¦¨¦§¦©©
e .uegan dtihye miptanäôéèLe ä÷éøîmdipy.ïðBöa §¦¨§¦¨§¥
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc migaf(ipy meil)

:`xnbd zl`ey .oeaila qxg ilk xiykdl xyt` m` zxxan `xnbd
eøáMé (àðîçø øîà) éànà ,Lc÷î ìL úBøéã÷ àlàrecn - ¤¨§¥¤¦§¨©©¦¨§

xw mda elyiay xg`l ycwnd ziaay qxg ilk zexicw,zepa
y ici lr mxiykdl xyt` `lde ,exayiúBðBLákì eäðéøcäð- ©§§¦§©¦§

zvxzn .jka exykeie ,zexicwd z` mda mixveiy zepeyakl maiyp
:`xnbd,àøéæ éaø øîàzepeyakl zexicwd z` exifgd `ly mrhd ¨©©¦¥¨

,`ed,íéìLeøéa úBðBLák ïéNBò ïéàL éôì`vei oyr didy meyn §¦¤¥¦¦§¦¨©¦
.dnegd z` xigyne ,mdn

.eixac lr dywn `xnbde ,`xif iax ly evexiz z` dgec iia`
:`xnbd zl`ey,ééaà øîàoic lr mb zeywdl yi ok enk `lde ¨©©©¥

,dxfra enewny qxg ilk zxiayúBútLà ïéNBò éëåilk ixayl §¦¦©§¨
qxg,äøæòaoi` ,mpic jky oeikny jgxk lre ,dfa yi oeifa `lde ¨£¨¨

xnel yi jke ,milkd ixayn dxfra zezty` dyrpy jk lr yeygl
ilk oic recne ,mda qxg ixepz epaliy milyexia zepeyak eyriy

,`xnbd dgec .dxiaya qxgdézèéîzLéà,iia`n gkyp -àä ¦§§¦§¥¨

Báðì÷a äéòîL éðúc`xwpd mewna dpy dirny axy dn z` - §¨¥§©§¨§©§§
y ,'eaplw'ñøç éìk éøáLeidïîB÷îa ïéòìáðeidiy enxb `le ¦§¥§¥¤¤¦§¨¦¦§¨

eid `ly oeik ,zeyrl elki `l zepeyak la` ,dxfra zezty`
.oyaka qxg ilkd z` epail `l jkle ,milyexia zepeyak miyer

`l recn ,qxg ilk mb oall xyt` m` ,zeywdl dkiynn `xnbd
ixepz eyr:`xnbd zl`ey .qxgøîà ,ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©

ìL øepz ,deáà øa äaød ziaãéáòð ,äåä úëzî ìL Lc÷î ©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤£¨©£¦
ñøçc,qxgn edyrp -àeä íéðôaî B÷éqäc`ld xepzd wqidy - §¤¤§¤¥¦¦§¦

:`xnbd daiyn .jka oalzie ,miptan `edàkéàc ïåékãoeik - §¥¨§¦¨
mb ,ycwnd ziaa didyíçlä ézL,zereaya miaixwn eidyíçìå §¥©¤¤§¤¤

íéðtä,zaye zay lka miaixwn eidyïúMeã÷e øepza ïúéiôàc ©¨¦©£¦¨¨©©§¨¨
úøL éìk déì äåä ,øepzaxepza mit`p el` mixacy oeikn - ©©£¨¥§¦¨¥

,zxy ilk zeidl xepzd jixv ,xepza miycwzneñøçc úøL éìëe§¦¨¥§¤¤
ïðéãáò àì.qxgn zxy ilk ycwnd ziaa miyer eid `l - Ÿ¨§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migaf(iyiy meil)

jklkl elil z` qtez ,dxezd on `id ea zepip`dy ,dzind meiy
.opaxcn zegtdeúå,efd `ziixaa epipyy dnn jk lr dywi cere - §

'øa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaø'zwiicne ,miycwa xeq`e ope` `ed ©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©
:`xnbdàäxak m` la` -déì éøzLéà ,Bøá÷miycwa xzed - ¨§¨¦§§¦¥

:`xnbd dywn ,meid rvn`adéì úéìc àkéà éîein yi ike - ¦¦¨§¥¥
weqtd on cnel epi`y(i g qenr)cigi la`M diYnUe'íBék dúéøçàå §©§¦¨§¥¤¨¦§©£¦¨§

'øî.ea zny mei eze` lk ,mly mei bdep `ziixe`cn zepip`d oicy ¨
:uxzn zyy axéà÷ äøeá÷ íBià ,úLL áø øîàef `ziixaa - ¨©©¥¤©§¨¨¥

zepip`a `id zwelgnde ,zny mei eze`a xawp `l zndy xaecn
seqa zniizqn `id `nw `pz zrcl ,opaxcn `idy ,dxeawd mei

.dxeawd zrya xak iax zrcle ,meid
`id iaxe `nw `pz zwelgny yxtne ,df uexiz lr dywn sqei ax

.`l e` elil z` qtez dxeawd mei m`dé÷úîódywd -óñBé áø ©§¦©¥
,zyy ax lràlà,`ziixaa jyexit itléðz÷c àäepipyy dn - ¤¨¨§¨¨¥

dpynamigqt)(:`v,Búî ìò òîBMä'`ed ixd,úBîöò èwìîk ©¥©©¥¦§©¥£¨
y `ed oicd mdipyayììkî ,'áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBèrnyn - ¥§¥©¢¨¦¨¤¤¦§¨

,dfncaìéëà àì énð áøòì eléôà äøeá÷ íBéxeq` ope`d - §§¨£¦¨¤¤©¦Ÿ¨¦
,dywe .eixg`y axra elit` miycw zlik`aépî àäin zrck - ¨©¦

ik ,iax zrc `le `nw `pz zrc `l ef oi` ixd ,ef dpyn diepy
.dxeaw mei xg`y dlila zxzen miycw zlik` mzrcl

õéøz àlà,jk `ziixad oeyl z` owzl yi -éúî ãòly eiaexw ¤¨¨¦©¨©
znd,åéìò ïéððBàúîíBiä BúBà ìk,ea xawpyåa mbéaø .Bìéì ¦§§¦¨¨¨©§¥©¦
,øîBàzkynp zepip`dìáà] ,øa÷ð àlL ïîæ ìky meiaøa÷ð ¥¨§©¤Ÿ¦§©£¨¦§©

zepip`d zniizqn[,mei eze` lk wx eilr oippe`zne.Bìéì àìa§Ÿ¥
ok` `id zwelgndy uxzne ,sqei ax uexiz z` dgec dinxi iax
,elil qtezy xaeqd `ed iaxy `l` ,elil qtez dxeaw mei m`d

.eilr wleg `nw `pzedén÷ äeøîàsqei ax ly evexiz z` exn` - ©§¨©¥
iptl,äéîøé éaøce dinxi iax dnzäaø àøáb ,øîàlecb mc` - §©¦¦§§¨¨©©§¨©¨

éëä àîéì óñBé áøk,dfk xac xn`i -àìe÷ì éaøc àîéìm`d - §©¥¥¨¨¦¥¨§©¦§¨
,epnn xzei lwdl `ed `nw `pz lr wlgp iaxy dny xnel ozip

àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ïîæ ìk ,åéìò ïðBàúî éúî ãò §¨©§¨©¨©¦§¥¨¨¨§©
,øa÷ð BðéàLe,éaø éøác ,íéîé äøNò ãòå ïàkî eléôàepiidc ¤¥¦§¨£¦¦¨§©£¨¨¨¦¦§¥©¦

lk ,mini dnk elit`e ,znd zxeaw cr opaxcn zkynp zepip`dy
.elile ,mei eze` lk eilr ope`zn xawpy xg`le ,edexaw `l cer

,íéøîBà íéîëçå,mini dnk elit`e xawiy cr eilr ope`zn mpn` ©£¨¦§¦

mle`åéìò ïðBàúî ïéàdxeawd meia,ãáìa íBiä BúBà àlà`le ¥¦§¥¨¨¤¨©¦§¨
dlilaeze` `l` ope`zn oi`' exn`y minkg oeyln ixd .eixg`y

xnel ,mdn xzei xingdl `a iaxe ,miliwnd mdy rnyn 'meid
yxtl oi` zncewd `ziixaa mb okle .dlila mb zkynp zepip`dy

,lwdl `a iaxyéëä õéøz àlà,`ziixad oeyl z` owzl yi jk - ¤¨¨¦¨¦
íBiä BúBà ìk ,åéìò ïðBàúî àeä éúî ãòmei epi`y dxeawd mei-] ©¨©¦§¥¨¨¨©

[dzind,øîBà éaø .Bìéì àìa ,eilr ope`zn,øa÷ð àlL ïîæ ìk §Ÿ¥©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©
íàå[xy`ke-]øa÷ðdxeawd meiñôBzz` mb.Bìéì`pzy `vnp §¦¦§©¥¥

xaeq `nw `pzy ,elil z` qtez dxeaw mei m`d miwleg iaxe `nw
.qtezy xaeq iaxe ,qtez epi`y

ax xikfdy dxeaw mei lil zepip` oipra mi`pzd zwelgn `id efe
.'dxeaw meik dreny mei' zziixa z` x`ia dit lry ,`cqg

:eilr dywne ,`ziixe`c dlil zepip`y iax ixacn wiqn `ax
dén÷ äeøîàiptl dinxi iax ly eyexit z` daiyid ipa exn` - ©§¨©¥

,àáøc,`ax mdl xn`øîà÷cîxn`y dnn -,éaøyíBéd,äøeá÷ §¨¨¦§¨¨©©¦§¨
,opaxcn ezepip`yñôBzz`Bìéìenrììkî ,ïðaøcîrnyn - ¥¥¦§©¨¨¦§¨

äúéî íBéc,`ziixe`c ezepip`y,àúééøBàcî Bìéì ñôBz`lel ik §¦¨¥¥¦§©§¨
mipwzn minkg eid `l ,`ziixe`cn elil z` qtez dzind mei did

.enr elil z` qetzi dxeawd meiy
:`ax dywd df lreåikéaø øáñyúeðéðàdäìéìdzind mei xg`y §¨©©¦£¦©§¨

`idàéðúäå ,àúééøBàcdxeza xn`p ,`ziixaa epipy `lde - §©§¨§¨©§¨
xiry z` eipae `ed elk` `l recn ezl`y lr] dynl aiyd oxd`y

,[dyn mdl deivy itk ,zepip`a ycg y`x ly z`hgdíBiä ïä'¥©
''d ipirA ahiId ,mFId z`Hg iYlk`e ,'ebe Eaixwd(hi i `xwie),xnelk , ¦§¦§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥

milindne .xacd did aeh m`d ,efd z`hgd z` mb lke` iziid m`e
epilry dxeabd itn zrnyy ,['od'-] el` zepaxwy rnyn 'mFId od'¥©¥

mda wxy ,zepaxw x`yn mpica miwelg ,zepip`a mlk`léðà£¦
øeñà 'íBiä',izepip` meyn dlik`aeaøzeî äìéìz`xed meyn ©¨©§¨¨

,dryåmle`úBøBãì,zexecl mireawd zepaxwa -ïéáe íBia ïéa §§¥©¥
äìélaope`døeñà,mzlik`aúeðéðà ,øîBà éaø .äãeäé éaø éøác ©©§¨¨¦§¥©¦§¨©¦¥£¦

.íéøôBñ éøácî àlà äøBú éøácî dðéà äìéìiaxy yxetn ixd ©§¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦
.dxezd on dpi` dlil zepip`y xaeq

:opaxc dlil zepip` xaeq iaxy dwiqne ,zvxzn `xnbdíìBòì- §¨
dzind mei lil zepip` mby xaeq iax zn`a,àéä ïðaøc§©¨¨¦
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המשך ביאור למס' קבחים ליום שישי טמ' ב'

oifge` mipy` cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

.åøáùé éàîà ùã÷î ìù úåøéã÷ àìà`pniwe` `d oeaila `zpwz edl zi`e li`ed

idpe `id aezkd zxifb `nipc `xw citw leyia` `le `id rela meyn `nrhc

qxg ilk sxvl zepeyak mdl zeidl oireaw (el) eid `ly itl xayi aizk okynac

:epalzie mda otxev xveidy zepeyakl edpixcdp ycwna la`úåðåùáë íéùåò ïéà
.íéìùåøéá`aaa opixn`ck `xhew meyn

:(:at sc) `nw.úåúôùà:qxg ilk ixayn

.åáðì÷ádcear my lr `xwpy mewn my

:eap qxw (en diryi) aizkck dxfïúùåã÷å
.øåðúáoi`y itl zxy ilka oiyrp oi`y

mgld izy wxta opixn`ck ony oiperh

oziit`e uega ozkixre ozyil (:dv zegpn)

:edl ycwn xepzc mipta
'éôàå
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oey`x ilkn oigzex iexir ipdnc idp l`eny epiaxl dywe oey`x ilkk iexirc oigzex

olek eqpkedy milke zexrw oze`l lirei j`id oda zexrl jxcy milk x`ye zexrw jezl

oqipkdle xefgl lkeiy oiprl ilkd iaer lka cv lkn oixeqi` o`elne oey`x ilk jezl

epi`e xab d`zz xn`c l`enyk ol `niiwc oeik xzid ly oigzexn dxicwe qtli` jeza

miyxtn epiid m`e dtilw ick `l` lyan

ickn xzei lyane ixnbl oey`x ilkk iexirc

`l` lyan epi`c l`eny xn`c i`ne dtilw

miyai mixac ipya `wec df dtilw icka

shp oebk gl xaca elit`e dfa df oirbepy

iexir enk epi` ahex eze`y zleqd lr eahexn

y iexir la` dwqtp ixdyoey`x ilkd gk oi`

xne`y dn ayiizi df itl ixnbl lyan wqtp

xenb xykd `ed odilr oigzex oikteyc z"x

`le qtli`de xiqd jeza opzepy zexrwl elit`

iab lr oiylbenc lirl izyxity dn inp iywz

`l` lyan epi` `lde dlgn xeht ikid gnw

'ta opzc `d z"`e xab d`zzc `iyew meyn dtilw ick `l` lyan epi` iexirc xninl dil jixhvi`cn ok xaeq did `l z"x edin izyxitck ixnbl lyanc xninl `ki`c dtilw ick

iexir i`e oiptqi`d qiilewe oyid gilnn ueg [zaya] oinga eze` oigicn zayd iptln oinga `a `ly lke zaya oinga eze` oixey zayd iptln oinga `ay lk (:dnw sc zay) ziag

jezl e` dxrwd jezl ozil (:an my) dxik wxta ixyc oilazl inc `le lyank ifginc meyn `l oixey oi` oigicn ikd 'it`e ixiin ipy ilka mzd l"ie oigicn i`n` oey`x ilkk

:oiptqi`d qiilewe oyi gilna xeq` dgcd 'it`c oigicn hwp `zeaxl inp i` lyank ifgin `le dxicwd z` wznl oiieyrc iegnzdíàå`py i`n z"`e .dxeq` dlek ztd lk yh

xeq` elyazp `d exy elr `wecc epzg dcedi x"d yxit i"yx myae xzen mrh ozep xa mrh ozepc gzeka mlke`l xzen dxrwa elry mibc (:`iw oileg) xyad lk 'ta opixn`c `dn

ozepa lyia m`e alg da lyai `l xya da lyiay dxicwn eixacl di`x `iadl oi`e xya iab lr `ziilen zeyrl xq`e alg da elyay dxicwa elyazpy miviaa eiptl dyrn `ae

wcwcl yi la` ipy `edy itl mibca mrhd lhazp xeqi` icil `aiy mcewe xzida ipy mrhd o`k la` xeqi`a ipy mrhdy `ed mrh ozep xa mrh ozep e`l mzdc (a"r onwl) mrh

epiid qxhpewa my yxity xg` oeyl itl edin oepvn lyazp rxb `le `nrh cgk aiyge ith rla ditxeg ab`c (:`iw sc oileg) gzeka elke`l xeq`c xya ly oikqa ekzgy oepvn

ynnd on `ad mrh opevk ied jzegyk xkip epi`e eilr yexw oneydy `nrh oikq la` qe`in meyn dilr yexwd oneyn dze` oigpwn dxrw mzqc oikql dxrw oia welig yiy `nrh

elyazp 'it`c wcwcl yi edine wqeiy cr oira iede zipepnyd ea wacpe dti gpwzdl xepzl el xyt` i`c z"x yxtn inp dil`a eyhy xepzc jde oikqa ekzgy oepvn di`x oi` df itle

mrhc `pci`dc minly zlik`a hrnnwc opixn` `le lenz` minly da lyiay dxicwa minly `pci`d lyal xzene exiagl lerib dyrp meie mei lkc (.fv sc) onwl xn`c `dn ixy

zalegd dxicwa elyazpy miviad oixzen edi inp df mrhn minly da milyany dxicwa min yiy iyily mrh `edy mzd ip`yc c"nl 'it`e xeqi` icil `eaiy mcew lhazpe `ed ipy

z`hg oiprlc di`x ef oi` oigxk lr edine exiagl lerib dyrp meie mei lkc `idd (.er sc) f"r seqa iziin `lkq`e cety iabc cere elyazp mind jezay xyaa `ziilen mdn zeyrl

oi`e z`hgk `veia ilqtin mb dlile meil `l` oilk`p oi`e micarle miypl mixfl ixqzinc ozlik`a hrnn ixde minly xcde z`hg lyal ixyw (my) f"r seqac ok xnel jiiy oi`

lyai `l dnexz alg da lyai `l xya da lyiay dxicw enk iedc `l xeqi` ly cg`d la` xzid ly mrh ipzep ipy yiy `kid m` ik mrh ozep xa mrh ozep gkn xizdl o`k jiiy

iab dkizga dkizge wiwxa rbpy wiwx (.fv sc) onwl ixq`c b"r`e `ziixe`c` dinwe` lbxa ycwnd ilkae lha `aexa `ziixe`c epina oinc meyn my xnel yi oigxk lre oileg da

xnel `xaq oi`c xzid mdipyc `pci`dc minlye lenz`c minly iabl dtihye dwixn oerh oey`x ly dlik` onfn opax exn` i`n` xzen inp elyazp i` dnize ith opax eliw` milk

:j"exa .opaxcn 'it` oilega xenb xzeny xaca `id aezkd zxifb

àìà`kilc b"r` dxiay oerh xepz xie`a e`lzc dil `xiaq i` aezkd zxifb `l` `ied drila meyn e`l dxiayc `nrh `d dil `iyw i`n dniz .exayi i`n` ycwn ly zexicw

mlerl eitec icin `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezd (:bl f"r :l migqt) q"yd dleka opixn`c rcz miycg milkk eyrp ewqedykc xne` did z"xe rela `la leyia `l`

opixn`e dxiay oerh qxg ilk d`neh [iablc] b"r`e o`kl e`a zeycg miptc mixg` milk iaiyge miycg milkk eyrp ewqedyk i`ce `l` oyak zxfgd i"r eitec icin `vei ixd i`n`e

opixn`c dlxr itilwa ewiqdy xepz oke xg` ilkk aiygc ezxdh `id ef ea zet`l ewiqnyk `lde uzei i`n` opixn` `le uzei mixike xepz aizkck dylyl ewleg xepz (f"n d"t milk)

iyg `l wqid i"r eyinyz xepzc oeikc xepzl qxg ilk inc `l i`n` uzei ycg (:ek sc migqt)xveidyk eziiyr zligz oirk uegae mipta ewiqn did m` xepza s` `nye zeycg mipt a

`ly `l` epy `l `ax xn` (rxevn ly qxg ilk iabe) dycg qxg ly iliit iab (:eh sc) `ian did wxt dheqa 'ixn`c `dn dyw edin liren did dfy xyt` oyaka epzep edyer

oeik `nlc e` egci` egci`c oeik opixn` in edn epalzpe oyakl oxifgde enk`zp `ax ira dpzyp `ly ilk s` epzyp `ly min dn minc `inec h"n oileqt enk`zp la` enk`zp

oilega 'it` `d dyw cere epzyp `ly minc `inec ilk i`d ied xitye inc [ycg] qxg ilkke o`kl e`a zeycg mipt opixn` `d dil iraiz i`ne icin dpin hiyt `le xecd xecdc

oerh rela `la leyiac xnel `vnz m` yxitck aezkd zxifb mzdc slinl `kil z`hgnc ol `pn mlerl eitec icin `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezd (:l sc) migqt l"iw

`la leyiae eitec icin `vei epi` dfe eitec icin `vei dfc `ed drila meyn mrhc n"y xizd `l qxg ilkae dtihye dwixna zygp ilk aezkd xizdy xg`nc yxtl d`xpe dxiay

jiiy `lc dxiay aezkd jixvd dnl z"`e `vei zepeyak zxfgda la` eitec icin `vei epi` dlrbda `wece relak eayegl aezkd ea xingdy itl xnel `xaq dfa dxiay oerh rela

jixvc qxga z`hg mrh oiicrc oeik dxiay `ipdn `lc `pin` dedc dxiaya aezkd exizdy `ed yecig xnel yie milyexia zepeyak oiyer oi`y `le qiig `nlc aezkd lr xninl

xn` i`n` ycwn ly zexicw `kd iqxbc mixtqk `le ith `ipdnc zepeyak zxfgd y"kc `hiyt `d la` dtihye dwixn ea eyry zygp ilka enk mlerd on lha mrhd `diy

:`pngx xn` i`n` xn`wcn `xw` jixtc rnync zepeyakl excdil exayi `pngx

éëäycwd ira `l y"xc meyn `niz ike (a `xwie) `icda xepz da aizkc dt`n zgpn wayc dniz .xepza ozyecwe xepza oziit`c miptd mgle mgld izy `ki`c oeik opiqxb

gkenck biltn `l y"x inp miptd mgle mgld izy k"` xepz myl oyicwd `diy `l` minrt 'a xepz xepz aizkcn (.bq zegpn) dvn ze`a zegpnd lk seqa yixcck xepza

x ied mlerl xne` y"x (:dv my) mgld izy wxta opzcn dl wiice mzdmeyn dt`n zgpn hwp `lc xnel yie ib`t ia` zexyke dxfra zexyk miptd mgle mgld izy xnel lib

:ibilt `xnba y"xe dcedi iaxc (.ev my) mgld izy yixa xn`ck `xnb ody ziniptd mgle mgld izyn `l` y"xc opaxl opirci `l dteb `idc
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,eøáMé (àðîçø øîà) éànà ,Lc÷î ìL úBøéã÷ àlà¤¨§¥¤¦§¨©©¦¨§
ïéNBò ïéàL éôì ,àøéæ éaø øîà .úBðBLákì eäðéøcäð©§§¦§©¦§¨©©¦¥¨§¦¤¥¦
úBútLà ïéNBò éëå ,ééaà øîà .íéìLeøéa úBðBLák¦§¦¨©¦¨©©©¥§¦¦©§¨
éøáL ,Báìð÷a äéòîL éðúc àä ,dézèéîzLéà .äøæòä£¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥§©§¨§©§§¦§¥
øîà ,ïîçð áø øîàc àä ,àlà .ïîB÷îa ïéòìáð ,ñøç éìk§¥¤¤¦§¨¦¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨¨©
ãéáòð ,äåä úëzî ìL ,Lc÷î ìL øepz ,deáà øa äaø©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤£¨©£¦
íçlä ézL àkéàc ïåékã .àeä íéðôaî B÷éqäc ,ñøçc§¤¤§¤¥¦¦§¦§¥¨§¦¨§¥©¤¤
.ïðéãáò àì ,ñøçc úøL éìëe ,úøL éìk déì äåä ,øepza ïúMeã÷e øepza ïúéiôàc ,íéðtä íçìå§¤¤©¨¦©£¦¨¨©©§¨¨©©£¨¥§¦¨¥§¦¨¥§¤¤Ÿ¨§¦©
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc migaf(ipy meil)

:`xnbd zl`ey .oeaila qxg ilk xiykdl xyt` m` zxxan `xnbd
eøáMé (àðîçø øîà) éànà ,Lc÷î ìL úBøéã÷ àlàrecn - ¤¨§¥¤¦§¨©©¦¨§

xw mda elyiay xg`l ycwnd ziaay qxg ilk zexicw,zepa
y ici lr mxiykdl xyt` `lde ,exayiúBðBLákì eäðéøcäð- ©§§¦§©¦§

zvxzn .jka exykeie ,zexicwd z` mda mixveiy zepeyakl maiyp
:`xnbd,àøéæ éaø øîàzepeyakl zexicwd z` exifgd `ly mrhd ¨©©¦¥¨

,`ed,íéìLeøéa úBðBLák ïéNBò ïéàL éôì`vei oyr didy meyn §¦¤¥¦¦§¦¨©¦
.dnegd z` xigyne ,mdn

.eixac lr dywn `xnbde ,`xif iax ly evexiz z` dgec iia`
:`xnbd zl`ey,ééaà øîàoic lr mb zeywdl yi ok enk `lde ¨©©©¥

,dxfra enewny qxg ilk zxiayúBútLà ïéNBò éëåilk ixayl §¦¦©§¨
qxg,äøæòaoi` ,mpic jky oeikny jgxk lre ,dfa yi oeifa `lde ¨£¨¨

xnel yi jke ,milkd ixayn dxfra zezty` dyrpy jk lr yeygl
ilk oic recne ,mda qxg ixepz epaliy milyexia zepeyak eyriy

,`xnbd dgec .dxiaya qxgdézèéîzLéà,iia`n gkyp -àä ¦§§¦§¥¨

Báðì÷a äéòîL éðúc`xwpd mewna dpy dirny axy dn z` - §¨¥§©§¨§©§§
y ,'eaplw'ñøç éìk éøáLeidïîB÷îa ïéòìáðeidiy enxb `le ¦§¥§¥¤¤¦§¨¦¦§¨

eid `ly oeik ,zeyrl elki `l zepeyak la` ,dxfra zezty`
.oyaka qxg ilkd z` epail `l jkle ,milyexia zepeyak miyer

`l recn ,qxg ilk mb oall xyt` m` ,zeywdl dkiynn `xnbd
ixepz eyr:`xnbd zl`ey .qxgøîà ,ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©

ìL øepz ,deáà øa äaød ziaãéáòð ,äåä úëzî ìL Lc÷î ©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤£¨©£¦
ñøçc,qxgn edyrp -àeä íéðôaî B÷éqäc`ld xepzd wqidy - §¤¤§¤¥¦¦§¦

:`xnbd daiyn .jka oalzie ,miptan `edàkéàc ïåékãoeik - §¥¨§¦¨
mb ,ycwnd ziaa didyíçlä ézL,zereaya miaixwn eidyíçìå §¥©¤¤§¤¤

íéðtä,zaye zay lka miaixwn eidyïúMeã÷e øepza ïúéiôàc ©¨¦©£¦¨¨©©§¨¨
úøL éìk déì äåä ,øepzaxepza mit`p el` mixacy oeikn - ©©£¨¥§¦¨¥

,zxy ilk zeidl xepzd jixv ,xepza miycwzneñøçc úøL éìëe§¦¨¥§¤¤
ïðéãáò àì.qxgn zxy ilk ycwnd ziaa miyer eid `l - Ÿ¨§¦©
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oifge` mipy` cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

.åøáùé éàîà ùã÷î ìù úåøéã÷ àìà`pniwe` `d oeaila `zpwz edl zi`e li`ed

idpe `id aezkd zxifb `nipc `xw citw leyia` `le `id rela meyn `nrhc

qxg ilk sxvl zepeyak mdl zeidl oireaw (el) eid `ly itl xayi aizk okynac

:epalzie mda otxev xveidy zepeyakl edpixcdp ycwna la`úåðåùáë íéùåò ïéà
.íéìùåøéá`aaa opixn`ck `xhew meyn

:(:at sc) `nw.úåúôùà:qxg ilk ixayn

.åáðì÷ádcear my lr `xwpy mewn my

:eap qxw (en diryi) aizkck dxfïúùåã÷å
.øåðúáoi`y itl zxy ilka oiyrp oi`y

mgld izy wxta opixn`ck ony oiperh

oziit`e uega ozkixre ozyil (:dv zegpn)

:edl ycwn xepzc mipta
'éôàå
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oey`x ilkn oigzex iexir ipdnc idp l`eny epiaxl dywe oey`x ilkk iexirc oigzex

olek eqpkedy milke zexrw oze`l lirei j`id oda zexrl jxcy milk x`ye zexrw jezl

oqipkdle xefgl lkeiy oiprl ilkd iaer lka cv lkn oixeqi` o`elne oey`x ilk jezl

epi`e xab d`zz xn`c l`enyk ol `niiwc oeik xzid ly oigzexn dxicwe qtli` jeza

miyxtn epiid m`e dtilw ick `l` lyan

ickn xzei lyane ixnbl oey`x ilkk iexirc

`l` lyan epi`c l`eny xn`c i`ne dtilw

miyai mixac ipya `wec df dtilw icka

shp oebk gl xaca elit`e dfa df oirbepy

iexir enk epi` ahex eze`y zleqd lr eahexn

y iexir la` dwqtp ixdyoey`x ilkd gk oi`

xne`y dn ayiizi df itl ixnbl lyan wqtp

xenb xykd `ed odilr oigzex oikteyc z"x

`le qtli`de xiqd jeza opzepy zexrwl elit`

iab lr oiylbenc lirl izyxity dn inp iywz

`l` lyan epi` `lde dlgn xeht ikid gnw

'ta opzc `d z"`e xab d`zzc `iyew meyn dtilw ick `l` lyan epi` iexirc xninl dil jixhvi`cn ok xaeq did `l z"x edin izyxitck ixnbl lyanc xninl `ki`c dtilw ick

iexir i`e oiptqi`d qiilewe oyid gilnn ueg [zaya] oinga eze` oigicn zayd iptln oinga `a `ly lke zaya oinga eze` oixey zayd iptln oinga `ay lk (:dnw sc zay) ziag

jezl e` dxrwd jezl ozil (:an my) dxik wxta ixyc oilazl inc `le lyank ifginc meyn `l oixey oi` oigicn ikd 'it`e ixiin ipy ilka mzd l"ie oigicn i`n` oey`x ilkk

:oiptqi`d qiilewe oyi gilna xeq` dgcd 'it`c oigicn hwp `zeaxl inp i` lyank ifgin `le dxicwd z` wznl oiieyrc iegnzdíàå`py i`n z"`e .dxeq` dlek ztd lk yh

xeq` elyazp `d exy elr `wecc epzg dcedi x"d yxit i"yx myae xzen mrh ozep xa mrh ozepc gzeka mlke`l xzen dxrwa elry mibc (:`iw oileg) xyad lk 'ta opixn`c `dn

ozepa lyia m`e alg da lyai `l xya da lyiay dxicwn eixacl di`x `iadl oi`e xya iab lr `ziilen zeyrl xq`e alg da elyay dxicwa elyazpy miviaa eiptl dyrn `ae

wcwcl yi la` ipy `edy itl mibca mrhd lhazp xeqi` icil `aiy mcewe xzida ipy mrhd o`k la` xeqi`a ipy mrhdy `ed mrh ozep xa mrh ozep e`l mzdc (a"r onwl) mrh

epiid qxhpewa my yxity xg` oeyl itl edin oepvn lyazp rxb `le `nrh cgk aiyge ith rla ditxeg ab`c (:`iw sc oileg) gzeka elke`l xeq`c xya ly oikqa ekzgy oepvn

ynnd on `ad mrh opevk ied jzegyk xkip epi`e eilr yexw oneydy `nrh oikq la` qe`in meyn dilr yexwd oneyn dze` oigpwn dxrw mzqc oikql dxrw oia welig yiy `nrh

elyazp 'it`c wcwcl yi edine wqeiy cr oira iede zipepnyd ea wacpe dti gpwzdl xepzl el xyt` i`c z"x yxtn inp dil`a eyhy xepzc jde oikqa ekzgy oepvn di`x oi` df itle

mrhc `pci`dc minly zlik`a hrnnwc opixn` `le lenz` minly da lyiay dxicwa minly `pci`d lyal xzene exiagl lerib dyrp meie mei lkc (.fv sc) onwl xn`c `dn ixy

zalegd dxicwa elyazpy miviad oixzen edi inp df mrhn minly da milyany dxicwa min yiy iyily mrh `edy mzd ip`yc c"nl 'it`e xeqi` icil `eaiy mcew lhazpe `ed ipy

z`hg oiprlc di`x ef oi` oigxk lr edine exiagl lerib dyrp meie mei lkc `idd (.er sc) f"r seqa iziin `lkq`e cety iabc cere elyazp mind jezay xyaa `ziilen mdn zeyrl

oi`e z`hgk `veia ilqtin mb dlile meil `l` oilk`p oi`e micarle miypl mixfl ixqzinc ozlik`a hrnn ixde minly xcde z`hg lyal ixyw (my) f"r seqac ok xnel jiiy oi`

lyai `l dnexz alg da lyai `l xya da lyiay dxicw enk iedc `l xeqi` ly cg`d la` xzid ly mrh ipzep ipy yiy `kid m` ik mrh ozep xa mrh ozep gkn xizdl o`k jiiy

iab dkizga dkizge wiwxa rbpy wiwx (.fv sc) onwl ixq`c b"r`e `ziixe`c` dinwe` lbxa ycwnd ilkae lha `aexa `ziixe`c epina oinc meyn my xnel yi oigxk lre oileg da

xnel `xaq oi`c xzid mdipyc `pci`dc minlye lenz`c minly iabl dtihye dwixn oerh oey`x ly dlik` onfn opax exn` i`n` xzen inp elyazp i` dnize ith opax eliw` milk

:j"exa .opaxcn 'it` oilega xenb xzeny xaca `id aezkd zxifb

àìà`kilc b"r` dxiay oerh xepz xie`a e`lzc dil `xiaq i` aezkd zxifb `l` `ied drila meyn e`l dxiayc `nrh `d dil `iyw i`n dniz .exayi i`n` ycwn ly zexicw

mlerl eitec icin `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezd (:bl f"r :l migqt) q"yd dleka opixn`c rcz miycg milkk eyrp ewqedykc xne` did z"xe rela `la leyia `l`

opixn`e dxiay oerh qxg ilk d`neh [iablc] b"r`e o`kl e`a zeycg miptc mixg` milk iaiyge miycg milkk eyrp ewqedyk i`ce `l` oyak zxfgd i"r eitec icin `vei ixd i`n`e

opixn`c dlxr itilwa ewiqdy xepz oke xg` ilkk aiygc ezxdh `id ef ea zet`l ewiqnyk `lde uzei i`n` opixn` `le uzei mixike xepz aizkck dylyl ewleg xepz (f"n d"t milk)

iyg `l wqid i"r eyinyz xepzc oeikc xepzl qxg ilk inc `l i`n` uzei ycg (:ek sc migqt)xveidyk eziiyr zligz oirk uegae mipta ewiqn did m` xepza s` `nye zeycg mipt a

`ly `l` epy `l `ax xn` (rxevn ly qxg ilk iabe) dycg qxg ly iliit iab (:eh sc) `ian did wxt dheqa 'ixn`c `dn dyw edin liren did dfy xyt` oyaka epzep edyer

oeik `nlc e` egci` egci`c oeik opixn` in edn epalzpe oyakl oxifgde enk`zp `ax ira dpzyp `ly ilk s` epzyp `ly min dn minc `inec h"n oileqt enk`zp la` enk`zp

oilega 'it` `d dyw cere epzyp `ly minc `inec ilk i`d ied xitye inc [ycg] qxg ilkke o`kl e`a zeycg mipt opixn` `d dil iraiz i`ne icin dpin hiyt `le xecd xecdc

oerh rela `la leyiac xnel `vnz m` yxitck aezkd zxifb mzdc slinl `kil z`hgnc ol `pn mlerl eitec icin `vei epi`y qxg ilk lr dcird dxezd (:l sc) migqt l"iw

`la leyiae eitec icin `vei epi` dfe eitec icin `vei dfc `ed drila meyn mrhc n"y xizd `l qxg ilkae dtihye dwixna zygp ilk aezkd xizdy xg`nc yxtl d`xpe dxiay

jiiy `lc dxiay aezkd jixvd dnl z"`e `vei zepeyak zxfgda la` eitec icin `vei epi` dlrbda `wece relak eayegl aezkd ea xingdy itl xnel `xaq dfa dxiay oerh rela

jixvc qxga z`hg mrh oiicrc oeik dxiay `ipdn `lc `pin` dedc dxiaya aezkd exizdy `ed yecig xnel yie milyexia zepeyak oiyer oi`y `le qiig `nlc aezkd lr xninl

xn` i`n` ycwn ly zexicw `kd iqxbc mixtqk `le ith `ipdnc zepeyak zxfgd y"kc `hiyt `d la` dtihye dwixn ea eyry zygp ilka enk mlerd on lha mrhd `diy

:`pngx xn` i`n` xn`wcn `xw` jixtc rnync zepeyakl excdil exayi `pngx

éëäycwd ira `l y"xc meyn `niz ike (a `xwie) `icda xepz da aizkc dt`n zgpn wayc dniz .xepza ozyecwe xepza oziit`c miptd mgle mgld izy `ki`c oeik opiqxb

gkenck biltn `l y"x inp miptd mgle mgld izy k"` xepz myl oyicwd `diy `l` minrt 'a xepz xepz aizkcn (.bq zegpn) dvn ze`a zegpnd lk seqa yixcck xepza

x ied mlerl xne` y"x (:dv my) mgld izy wxta opzcn dl wiice mzdmeyn dt`n zgpn hwp `lc xnel yie ib`t ia` zexyke dxfra zexyk miptd mgle mgld izy xnel lib

:ibilt `xnba y"xe dcedi iaxc (.ev my) mgld izy yixa xn`ck `xnb ody ziniptd mgle mgld izyn `l` y"xc opaxl opirci `l dteb `idc
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ãéáòð ,äåä úëzî ìL ,Lc÷î ìL øepz ,deáà øa äaø©¨©£©©¤¦§¨¤©¤¤£¨©£¦
íçlä ézL àkéàc ïåékã .àeä íéðôaî B÷éqäc ,ñøçc§¤¤§¤¥¦¦§¦§¥¨§¦¨§¥©¤¤
.ïðéãáò àì ,ñøçc úøL éìëe ,úøL éìk déì äåä ,øepza ïúMeã÷e øepza ïúéiôàc ,íéðtä íçìå§¤¤©¨¦©£¦¨¨©©§¨¨©©£¨¥§¦¨¥§¦¨¥§¤¤Ÿ¨§¦©
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`oifgeקכח mipya cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

.'åë éñåé éáøì 'éôàå:(:p sc) lilgd wxta dkeq zkqna.àì ñøçã ìáàopixn`ck

:qxg hrin hrin i`n mzd.äéá òâô:wgvi axa `ng xa inx.äéì øîàaxl inx

:wgviúéåä úùù áøã äéî÷ êì úìæàã íåùî ãéì äì éúà çéø ïè÷ð ïéèô÷ìà
.úùù áø éë êì[xn`e] milecb mewna cenrl oilczyn gexd iqb lr `ed lyn

jezl hlwp dkelnd gixe icia ipfg` qekecd

:(:e sc) zereay zkqna qekec `htwl` ici

.åàì ì"à:izpeekzp de`bl `làðçëùî
.àúéðúîdizlinl dl `kxt ikd dxn` `lc

`zipzn mewna `xen`c `zrnyc xnc

:`zilèéùô.àúéðúîîzexecq zeipyny

`cqg ax (.fq sc) oiaexira opixn`ck eita

inp ike zyy axc 'zipznn dizeetiy oygxn

:'ek `pgkyn.àúéðúî éë êì èéùôéàã
`zipzna wecz ike jl heyti` `xaqn

:i`zeek gkyz.äàæäà äåäã éãéîz`hg mc

oerh oi` oizipzna opzc cbad lr fzipy

:mcd mewn `l` qeaik.éëä àéðú àì àäå
z`e jzeek i`wc `zipzn ogky` `l `d

:'ipzn ik heytzc zxn`éë àøáúñî [ì"à]
.ãâá:`id oizipznc.òôòôîlka hytzn

:ilkdäàæäá øîåç.'åë ä÷éøîáîmca

:cbad lr fzipy z`hgäðéà äôéèùå ä÷éøî
.ä÷éøæ éðôì äðéàå úåéîéðôáaezkd oi`y

(e `xwie) dil jinqc zelk`pa `l` xacn

:dze` lk`i mipdka xkf lk'éñøâ éëäk"za

`id miycw ycw l"z oipn miycwd lk

:dze` lk`i mipdka xkf lk dil jinqeùã÷
.àéä íéùã÷e`l miycw ycwc yxtn onwle

i`c dnexz ihernl dze` jixhvi`cn `wec

`z` i`n ihernl dze` `wec miycw ycw

:dnexzl y"ke jixhvi` milw miycwl e`l

.äúåàdtihye dwixn xza dze` lk`i

:aizk.ïøîàãë äúåà`le dxyk dze`

(.bv sc) lirl oerny 'x diwt`c dleqt

:dlqtpe xyekd zry dl dzidy z`hgíàå
.è"ðá ìùéáira `nl` mixfl oilegd oixq`p

`ly ilka rlapd xeqi` heltl dlrbd

:xq`i.ééáà øîà`le ira dlrbdc opicen

dwixn zxezn hirni`c i`d `kxvp

:dtihye.ìåùéá íå÷î àìàopixn`c `d

aezkd zxifb ilkd lk dwixn jixv miycwa

:dtihye dwixn zca `id.øî øîàãëì àìà
`le mina mina sheye wxene mipdk zxeza

:'ek oiia.âåæîámin iwlg ipy cg`k oiie min

:oii cg`eàìã âåæîå ïééá 'éôà äîåøú .àä
:åá òìáðä øåñéà úìòâäà àìà ïðéãô÷ikd

dwixn xn xn`ckl `l` `kxvp `l opiqxb

o`nl `gipd oinga elit` `d opeva dtihye

o`nl `l` opeva dtihye dwixn xn`c

i`n opeva dtihye oinga dwixn xn`c

`kxvp `l :`zxizi dtihy xninl `ki`

:(.fv sc) onwl .xn xn`ckl `l`ä÷éøî
.ïðåöá äôéèùå:ediicegl oing zlrbda dl ibq dtihye dwixn zxezn hirni`c dnexzc `d oing zlrbdn xa.ïéîçá ä÷éøî ã"îì àìà`zydn odly dlrbd `ide

ipyne :dnexz hirni` i`nn.àúøéúé äôéèù:opev ztihy ira `l dnexze oing zlrbd `edc dwixn xza miycwa `ki` opeva'éðúî.ìâøä ìë åá ìùáédwixn `la

:`xnba yxtn `nrhe sehyie wexni lbxd seqale dtihye.'åë äìéëà ïîæ:xn`w i`n `xnba yxtn.ñåëä ú÷éøîë ä÷éøîzekxaa opixn`ck dkxa ly qekk miptan

:uegan dtihye mipta dgcd oerhy (.`p sc)
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ìùéádil `iranw i`n dniz .oerh epi` e` ilkd lk dtihye dwixn oerh ilk zvwna

opev ilkd x`ye [mg] ea lyany y`d lr ilk zvwnyk i` wgvi axc c"q i`ne

ilkd lkya i`e ilk dileka rtrtn `l `d rtrtn leyia xn`w i`n ok m` dil `iranw

ilk dileka rtrtn i` dil `iranw i`e dtihye dwixn irae dileka rtrtnc `hiyt mg

:dil iraiz inp mixeqi` x`ya ok m` `l e`

øîåç`l i`n` dniz .'ek dtihye dwixna

xg`l `id dtihye dwixndy xn`w

aiyg `lc l"ie d`fda ok oi`y dn dwixf

dxtk mcew dwixf iptly dn `l` `xneg

:mcd zceara ielzy

êéøèöéàãî.'ek dnexz ihernl dze`

ded miycw ycwnc

jkld dnexz oky lke milw miycw `pihrnn

oi`c i`ce `wec dnexz ihernl dze` opiyxc

:zeaxl `l` herin xg` herinàì`kixv

dlrbd xg` .opeva dtihye dwixn xn xn`cn

`le dlrbda ibq dnexz yexit oinga 'it` `d

o`nl `gipd jixte opeva dtihye dwixn `ira

dlrbd xg` yexit opeva dtihye dwixn xn`c

dwixnc opeva dtihye oinga dwixn c"nl `l`

dtihy ipyne xninl `ki` i`n dlrbd epiid

`zxizi dtihy miycwa zeyrl jixvc `zxizi

o`kn cenll yie dnexza k"`yn dlrbd xg`

otheyl jixv oi` olirbnyk oixeq`d milkc

zeyrl dzr oibdepy it lr s` ok ixg` opeva

:ok
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éîøc dén÷ ìéâø äåä ,äãeäé øa ÷çöé áø .àì ,ñøçc§¤¤Ÿ©¦§¨©§¨£¨¨¦©¥§¨¦
.déa òât ,ãç àîBé .úLL áøì ìéæàå dé÷áL ,àîç øa©¨¨©§¥©£¦§©¥¤¨©¨©¥
íeMî ,ãiì dì éúà àçéø ,ïè÷ð àèô÷ìà ,déì øîà̈©¥©§©§¨©§¨¥¨¨¥¨©¨¦
.úLL áø ék Cì úéåä ,úLL áøc dén÷ì Cì zìæàc©£©§§¨§©¥§©¥¤£¥¨¦©¥¤

ä íeMî åàì ,déì øîàèéLt ,àúléî àðéòa ék ,øî .éë ¨©¥¨¦¨¦©¦¨¥¨¦§¨¨¦
.úLL áø dì àëøt ,àúéðúî àðçkLî ék .àøáqî éì¦¦§¨¨¦©§©§¨©§¦¨¨§¨¨©¥¤
énð éëc .àúéðúîî éì èéLt ,dépéî àúléî àðéòa ék¦¨¥¨¦§¨¦¥¨¦¦¦©§¦¨§¦©¦
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àòa .àúéðúî ék Cì èéLôéàc ,àúléî éàpéî éòa ,déì¥§¦¦©¦§¨§¤§¦¨¦©§¦¨§¨
ïéà Bà ,äôéèLe ä÷éøî ïeòè ,éìk úö÷îa ìMéa ,dépéî¦¥¦¥§¦§¨§¦¨§¦¨§¦¨¥
,àäå .äàfäà äåäc éãéî ,ïeòè Bðéà ,déì øîà .ïeòè̈¨©¥¥¨¦¦©£¨©©¨¨§¨
Bðéà ,ãâa äî .ãâák àøazñî ,déì øîà .éëä àðz àìŸ¨¨¨¦¨©¥¦§©§¨§¤¤©¤¤¥
ä÷éøî ïeòè Bðéà ,éìk óà .ícä íB÷î àlà ñeaék ïeòè̈¦¤¨§©¨©§¦¥¨§¦¨
àì íc .éîc éî ,déì øîà .ìeMéa íB÷îa àlà äôéèLe§¦¨¤¨¦§¦¨©¥¦¨¥¨Ÿ
äàfäa øîBç ,àéðz ,ãBòå .òtòôî ìeMéa ,òtòôî§©§¥©¦§©§¥©§©§¨¤§©¨¨
.äàfäaî äôéèLe ä÷éøîa øîBçå ,äôéèLe ä÷éønî¦§¦¨§¦¨§¤¦§¦¨§¦¨¦§©¨¨
úBðBöéçä úBàhça dðLé äàfäL ,äàfäa øîBç¤§©¨¨¤©¨¨¤§¨©©¨©¦
,äôéèLe ä÷éøîa øîBç .äôéèLe ä÷éøîa ïk ïéàM äî .ä÷éøæ éðôì dðLéå ,úBiîéðtä úBàhçáe©©¨©§¦¦§¤§¨¦§¥§¦¨©¤¥¥¦§¦¨§¦¨¤¦§¦¨§¦¨
ïeòè ,éìkä úö÷îa ìMéa .íél÷ íéLã÷a ïéa ,íéLã÷ éLã÷a ïéa úâäBð äôéèLe ä÷éønäL¤©§¦¨§¦¨¤¤¥§¨§¥¨¨¦¥§¨¨¦©¦¦¥§¦§¨©§¦¨
øîà .éàî àîòèå .àéðz ,àéðz éà ,déì øîà .äàfäa ïk ïéàM äî .éìkä ìk äôéèLe ä÷éøî§¦¨§¦¨¨©§¦©¤¥¥§©¨¨¨©¥¦©§¨©§¨§©£¨©¨©
,ïðaø eðz :'eëå íéLã÷ éLã÷ ãçà :éìk úö÷îa eléôàå ,'äìMea úLçð éìëa íàå' àø÷§¨§¦¦§¦§Ÿ¤¨¨©£¦§¦§¨§¦¤¨¨§¥¨¨¦§¨©¨¨
éðàL ,ìBëé .'àéä íéLã÷ Lã÷' øîBì ãeîìz .ïépî ,íéLãwä ìk .úàhç àlà éì ïéà ,'úàhç'©¨¥¦¤¨©¨¨©¢¨¦¦©¦©§©Ÿ¤¨¨¦¦¨¤£¦
,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äîeøúì èøt 'dúBà' ,øîBì ãeîìz .äîeøzä úà äaøî©§¤¤©§¨©§©¨§¨¦§¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
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îàãkda ìMáé àì ,øNa da ìMéaL äøã÷ ,àéðúäå .ä÷éøîe äôéèL àéòa àì ,äîeøúe .ïðéø ¦§¨§¦©§¨Ÿ¨£¨§¦¨§¦¨§¨©§¨§¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨
,ééaà øîà .íòè ïúBða ,ìMéa íàå .ïéleç da ìMáé àì ,äîeøz .íòè ïúBða ,ìMéa íàå .áìç̈¨§¦¦¥§¥©©§¨Ÿ§©¥¨¦§¦¦¥§¥©©¨©©©¥
,äîeøz àä .éìkä ìk äôéèLe ä÷éøî ïeòè ,éìk úö÷îa ìMéa ,øî øîàãì àlà àëéøö àìŸ§¦¨¤¨¦§¨©©¦¥§¦§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨©§¦¨§¨

éøö àì,'íéna' .ïééa àìå ,'íéna' ,øî øîàãì àlà àëéøö àì ,øîà àáø .ìeMéa íB÷î àlà C Ÿ¨¦¤¨§¦¨¨¨©Ÿ§¦¨¤¨¦§¨©©©¨¦§Ÿ§©¦©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migaf(ipy meil)

,äãeäé éaøa éñBé éaø eléôàåmpi` m` mb zxy ilk xiyknd ©£¦©¦¥§©¦§¨
,zkznn miieyrìáà ,õòc àlà øîà÷ àìzxy ilkàì ñøçc Ÿ¨¨©¤¨§¥£¨§¤¤Ÿ

.qxgn mixepz eyr `l jkle ,xiykd
dwixn aiign ,ilk zvwna leyia m`d x`al dyrn d`ian `xnbd

:ilkd lka dtihyeìéâø äåä äãeäé øa ÷çöé áølibx did - ©¦§¨©§¨£¨¨¦
cenlldé÷áL ,àîç øa éîøc dén÷,eafr -úLL áøì ìéæàå- ©¥§¨¦©¨¨©§¥©£¦§©¥¤

,zyy ax iptl cenll jldedéa òât ãç àîBé`ng xa inx ybt - ¨©¨©¥
,wgvi ax z`,déì øîà,xne` lyndéúà àçéø ,ïè÷ð àèô÷ìà ¨©¥©§©§¨©§¨¥¨¨¥

ãiì dìlyne ,ici jezl hlwp dkelnd gixe icia ize` fg` qekecd - ¨©¨
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,äôéèLe ä÷éøîa ïksxyp dxyay ziniptd z`hg lyia m`y ¥¦§¦¨§¦¨

ie`x epi` oiicry mcd wxfpy mcew xyadn lyiay e` ,lk`p `le
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,ilkd zvwna lyiaay x`eane .cbad lk `le mcd fzipy mewn

.`ng xa inx lr dywe ,dtihye dwixn ilkd lk oerhdéì øîà- ¨©¥
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.ilkd lk dtihye dwixn oerh

,epizpyna epipy'åëå íéLã÷ éLã÷ ãçàoiperh milw miycw cg`e ¤¨¨§¥¨¨¦
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:dtihye dwixnl dlrbd oic oia xg` welig x`an `ax,øîà àáø̈¨¨©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc migaf(ipy meil)
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cenlldé÷áL ,àîç øa éîøc dén÷,eafr -úLL áøì ìéæàå- ©¥§¨¦©¨¨©§¥©£¦§©¥¤

,zyy ax iptl cenll jldedéa òât ãç àîBé`ng xa inx ybt - ¨©¨©¥
,wgvi ax z`,déì øîà,xne` lyndéúà àçéø ,ïè÷ð àèô÷ìà ¨©¥©§©§¨©§¨¥¨¨¥
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dì àëøt àúéðúîeid jixac z` jextl `ziixa `ven iziidyke - ©§¦¨¨§¨¨
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,mipta wxfp mncy ze`hg mcn fzip m` oiae ,oevigd gafndðLéå§¤§¨
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,dtihyeïéðeòè íéLã÷ éLã÷ ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨§¥¨¨¦§¦
,äôéèLe ä÷éøîilka lyia m` j`ïéðeòè ïðéà ,íél÷ íéLã÷ §¦¨§¦¨¨¨¦©¦¥¨§¦
.äôéèLe ä÷éøîmeyn ,enrheáéúëc(ak e ,my)íéLã÷ Lã÷','`ed §¦¨§¦¨¦§¦Ÿ¤¨¨¦¦

lyia m`y ,micneleïéà íéLã÷ éLã÷,dtihye dwixn oerh ilkd - ¨§¥¨¨¦¦
.àì ,íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦Ÿ

zl`ey .oerny iaxk xaeq epi` dcedi iax recn zxxan `xnbd
:`xnbdîòè éàî,äãeäé éaøc à'miycw ycw'n hrin `ly ©©£¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .dtihye dwixn miperh oi` milw miycwy
éøèöéàcîäîeøz éèeòîì 'dúBà' Czaiz dazk dxezdy dfn - ¦§¦§§¦¨§©¥§¨

,dtihye dwixnn dnexz hrnl 'dze`'ììkîrnyn -íéLã÷c ¦§¨§¨¨¦
,äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè íél÷miperh eid `l milw miycw m` ik ©¦§¦§¦¨§¦¨

dnle ,dtihye dwixn dperh dpi`y dnexz oky lk dtihye dwixn
.dnexz hrnl 'dze`' jixv,Cì øîà ïBòîL éaøådn mlerl §©¦¦§¨©¨

oky lke ,milw miycw hrnl `a 'miycw iycw' dazk dxezdy
e ,dtihye dwixn dperh dpi`y dnexz,'dúBà'hrnl `a `l ¨

l `l` ,dnexzïðéøîàãklirl df weqtn yxc oerny iaxy enk - ¦§¨§¦©
(.bv)oerh cbad oi` ,dlqtpe dxyk dzidy z`hg mcn fzip m`y ,

.dleqt `le dxyk ,'dze`'n ok yxce ,qeaik
.dtihye dwixn dperh dpi` dnexz ok` m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàéòa àì äîeøúedperh dpi` -,ä÷éøîe äôéèL §¨Ÿ¨£¨§¦¨§¦¨
ìMéa íàå ,áìç da ìMáé àì øNa da ìMéaL äøã÷ ,àéðúäåda §¨©§¨§¥¨¤¦¥¨¨¨Ÿ§©¥¨¨¨§¦¦¥

,algíòè ïúBðaoke .xeq`e ,xya mrh alga yi m` wecal yi - §¥©©
zexit dxcwa lyia m`ìMéa íàå ,ïéleç da ìMáé àì ,äîeøz§¨Ÿ§©¥¨¦§¦¦¥

íòè ïúBðaxeq` ,dnexzd zexitn mrh ea yi m`e ,odkd epnrhi - §¥©©
zerilad z` `ivedl ,dlrbd oerh dnexz leyiaa s`y ixd .mixfl

mixfl oilegd z` exq`i `ly zexeq`d.
:`xnbd zvxznééaà øîàe ,dlrbd dperh dnexz s`àëéøö àì ¨©©©¥Ÿ§¦¨

,dtihye dwixnn dnexz hrnl `ziixad dkxved `l -àlà¤¨
,éìkä ìk äôéèLe ä÷éøî ïeòè éìk úö÷îa ìMéa ,øî øîàãì¦§¨©©¦¥§¦§¨§¦¨§¦¨§¦¨¨©§¦

,dtihye dwixn miperhd miycwa wx `ed df oiceàì äîeøz àä̈§¨Ÿ
éøöCjixv `l ,xeqi`d z` lirbdl wx jixvy dnexz la` - ¨¦

,ilkd lk z` lirbdlàlàz`íB÷îdìeMéa.cala ¤¨§¦
:dtihye dwixnl dlrbd oic oia xg` welig x`an `ax,øîà àáø̈¨¨©

øî øîàãì àlà àëéøö àìweqta xn`p .epipyy oicd oiprl - Ÿ§¦¨¤¨¦§¨©©
(ak e `xwie)`l` dxiyk dpi` dwixny eyxce ,'miOA sHWe wxnE'Ÿ©§ª©©¨¦

,ïééa àìå 'íéna'wxeâeæîa àìå 'íéna'.min mr bfnpy oiia `le - ©¨¦§Ÿ§©¦©¨¦§Ÿ§¨
,dtihye dwixn oic ea xn`py ,miycwa wx dfeàäilka j` - ¨

zeriladn exiykdl ick wx dlrbd jixvy ,dnexz zexitn rlay
elirbdl leki ,eay.âeæîa eléôàå ïééa eléôà£¦§©¦©£¦§¨

:dtihye dwixnl dlrbd oic oia xg` welig x`an `ler xa dax
àëéøö àì ,øîà àleò øa äaøhrnl `ziixad dkxved `l - ©¨©¨¨©Ÿ§¦¨

,dtihye dwixnn dnexzøî øîàãì àlàepipyy oicd oiprl - ¤¨¦§¨©©
oldl(.fv).dtihye dwixn ipica÷éøîäôéèLe ämiyrp,ïðBöadfe §¦¨§¦¨§¥

la` ,dtihye dwixn oerhy ilka wxàädl ic ,dnexz -eléôà ¨£¦
ïénçazl`ey .opeva dtihye dwixn cer dkixv dpi`e ,dlrbdl §©¦

:`xnbd,ïðBöa äôéèLe ä÷éøî øîàc ïàîì àçéðä`l df oicy ¨¦¨§©§¨©§¦¨§¦¨§¥
,dtihye dwixn miperhd milka `l` xn`pøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

yä÷éøîdcaløîéîì àkéà éàî ,ïðBöa äôéèLe ïénçadnn - §¦¨§©¦§¦¨§¥©¦¨§¥©
dnexz s`y oeik ,dtihye dwixn dperh dpi`y dnexz dhrnzp

n dhrnzp dnexzy :`xnbd zvxzn .oinga dlrbd dperhäôéèL§¦¨
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המשך בטמוד זוד



xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migaf(iyily meil)

ãetMä,dilvd zrya xya ea miagezy lfxa -àìkñàäåzyx - ©©§¨©§§¨
,xzep xeqi`n mxiykdl `ayk ,xya dilr milevy lfxanïìéòâî©§¦¨

,ïénça`aiyke ,xzep ,mda relad lk`nd dyrp zxgnly meyn ©©¦
.ea mrhd z` ehlti ,zxgnl ycew xya mda zelvl

àøîâ
`xnbd ,lbxa dtihye dwixn onfa minkge oetxh iax ewlgp dpyna

:`xnbd zl`ey .oetxh iax ly enrh z` zx`anéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦
,ïBôøèlk ea ynzyn lbxd zligza ilka lyia m`y xaeqd ©§

:`xnbd daiyn .lbxdàø÷ øîàcweqta xn`p -(f fh mixac)úéðôe' §¨©§¨¨¦¨
'Eìäàì zëìäå ø÷aacr x`yi ,gqtd oaxw zlik` xg`ly - ©Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ¨¤

jliy aezkd zpeeky xnel xyt` i`e .ezial jlie ,milyexia xwead
,aeh mei `ed xwea eze` ixdy ,gqtd zlik` xg`ly xweaa ezial

y jgxk lr `l` ,megzl uegny ezial xefgl i`yx epi`eáeúkä©¨
ïleëì ïàNòk [lbxd ini lkl-]ãçà ø÷alk z` daiygd dxezd - £¨¨§¨Ÿ¤¤¨

,cg` meil lbxd ini miaygp dpil iably myke .cg` meik lbxd ini
ilka ynzydl leki jkle ,cg`k miaygp dtihye dwixn oiprl jk
dwixn dyri jk xg`e ,lbxd ini lka lbxd zligza ea lyiay

dtihye.
:`xnbd dywn .oetxh iax zrca df xe`ia lr dywn `xnbd

é÷úîéëå ,énà øa éBácçà áø dì óy s` dpil ipicn cnlpïéàoic ©§¦¨©©§§©©¦§¦¥
ïéàå ,ìâøa ìebétoic,ìâøa øúBðmeik aygp lbxd lky meyne ¦¨¤¤§¥¨¨¤¤

.cg` dlile mini ipy oaxwd lr xary aygi `le ,cg`àîéz éëå§¦¥¨
énð éëä.lbxa lebite xzep oic oi` ok`y ,xnel dvxz m`e -àéðúäå ¨¦©¦§¨©§¨

,epipy `ldy ,ok xnel xyt` i` -éaø øîà àì ,øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥Ÿ¨©©¦
ïBôøè,cg` meik miaygp lbxd iniyàlàaBædwixn oica - ©§¤¨

dtihye,ãáìaepi`y dcen oetxh iax mb ,xzepe lebit iably ixd ¦§©
`l lebite xzep oiprl recn `xnbd ziiyew xefgze ,cg` meik aygp
miaygpy myk ,cg` meik lbxd ini lk eaygiy oetxh iax xn`

.dtihye dwixn oiprl
:`xnbd daiyn .xg` ote`a oetxh iax zxaq z` zx`an `xnbd

àlà`ed oetxh iax ly enrh.deáà øa äaø øîà ïîçð áøãk ¤¨¦§©©§¨¨©©¨©£©
íBéå íBé ìk ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc,lbxd ininäNòð §¨©©©§¨¨©©¨©£©¨¨©£¨

Bøéáçì ìeòébmdly relia oi` ,lbxa miievn minlydy jezn - ¦©£¥
leyia eze` dyrp ,ilka milyany mei lky oeik ,xzep dyrp
,'xzep' miyrp zerilady iptle ,mcewd meid ly leyial dlrbd

.xzep ly zerila ilkd zeptca `vni `l mlerle ,ehltp xak
ea lyai ,lbxd zligza ilka lyia m` oetxh iaxly dpyna epipy

.lbxd lk,'åë äìéëà ïîæ ãò íéøîBà íéîëçåz` zx`an `xnbd ©£¨¦§¦©§©£¦¨
:`xnbd zl`ey :minkg ixacøîà÷ éàî.xnel minkg zpeek dn - ©¨¨©

:`xnbd daiyndì ïézîî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©©§¦¨
(ãò)xg`dì ãéáò øãäå ,äìéëà ïîædl dyer dlik` onf xg`e - §©£¦¨©£©¨¦¨

.äôéèLe ä÷éøî§¦¨§¦¨
:`xnbd zxxanéléî éðäðîdaiyn .el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

:`xnbdáéúk ,àaà ïa éñBé àaà íeMî ïðçBé éaø øîàxn`p - ¨©©¦¨¨¦©¨¥¤©¨§¦
(`k e `xwie)óheLå ÷øBîe','miOAáéúëexn`pe -(ak e ,my)øëæ ìk' ©§©©¨¦§¦¨¨¨

ìëàé íéðäka,'Dz`ãöék àäy xnel ,aezkd oknq dnl -ïézîî ©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨¨¥©©§¦
dì ãéáò øãäå ,äìéëà ïîæ ãò dìdyer dlik` onf xg`e -ä÷éøî ¨©§©£¦¨©£©¨¦¨§¦¨

.äôéèLe§¦¨
:epizpyna epipy.ñBkä úôéèLk äôéèL ñBkä ú÷éøîk ä÷éøî§¦¨¦§¦©©§¦¨¦§¦©©

:df oica zwelgn d`ian `xnbd,ïðBöa äôéèLe ä÷éøî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¨§¦¨§¥
.ïðBöa äôéèLe ïénça ä÷éøî ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøáczl`ey ¦§¥©¦©£¨¦§¦§¦¨§©¦§¦¨§¥

:`xnbd.ïðaøc àîòè éàî:`xnbd daiynéìeòébà äåäc éãéî ©©£¨§©¨¨¦¦©£¨©¦¥
íéáëBë éãáBò,minga elirbn ,ieb ea lyiay ilka ep`vny myk - §¥¨¦

.minga lirbn ,ilka miycw elyiay xg`l jk,Cì øîà éaøå§©¦¨©¨
àðéîà÷ àì äìòâä,ming jixv oi`y izxn` `l dlrbd oiprl -ék ©§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦

àðéîà÷dpeekd ,opeva izxn`y dne -øúác äôéèLe ä÷éøîì ¨¨¦¨¦§¦¨§¦¨§¨©

äìòâä.opeva miyrpy ,minga dlrbdd xg`ly dtihye dwixnl - ©§¨¨
:`xnbd zxxan,ïðaøå:`xnbd daiyn .jk mixaeq mpi` recníà §©¨¨¦

,ïk,opeva mdipyyàø÷ áBzëìaezkl dxezl did -÷øBî' Bà ¥¦§§¨©
'óheLå ÷øBîe' éàî ,'óheL óheL' Bà '÷øBî(`k e `xwie)`l` ,òîL ©©©©©§©§©

.ïðBöa äôéèLe ïénça ä÷éøî dpéî:`xnbd zxxanéaøå,enrh dn ¦¨§¦¨§©¦§¦¨§¥§©¦
:`xnbd daiyn .sheye wxene dxezd dazk recn÷øBîe' áéúk éà¦§¦©

÷øBî éðîéæ éøz àðéîà äåä ,'÷øBîdwixn minrt ipy jixvy - ©£¨¨¦¨§¥¦§¥©
,miptanóheL éðîéæ éøz Bàepiid ,shey shey aezk did m`e - §¥¦§¥©

,uegan dtihy minrt ipy jixvy miyxtn÷øBîe' áéúk Cëì§¨§¦©
,Cì øîBì ,'óheLåyñBkä ú÷éøîk ä÷éøîe ,miptanäôéèL §©©¨§¦¨¦§¦©©§¦¨

ñBkä úôéèLk.uegan ¦§¦©©

äðùî
:xyad oic dn ,mpica miwelgd xya ipin ipy lyiaa dpc epizpyn

Ba ìMéaxyaíà ,íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ Bà ,ïéleçå íéLã÷ ¦¥¨¨¦§¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦¦
íòè ïúBða ïäa Léxyaa mrh ozil ick ea yi xengd xyad m` - ¤¨¤§¥©©
,enr lyazdy lwd(ïäáù) ïéøeîçk ïéìëàð íélwä éøäoic - £¥©©¦¤¡¨¦©£¦

epi`e ,mirlwd on miptl ,xengd xyad oick lk`dl lwd xyad
,dpedk ixkfle ,dlile meil `l` lk`päôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïðéàå§¥¨§¦§¦¨§¦¨

`l` ,miycw iycwk dtihye dwixn oerh epi` ea lyiay ilkde -
,milw miycwkòbîa íéìñBt ïðéàå,mileqt miycw iycwd m`e - §¥¨§¦§©¨

.mda erbpy mixg` leqtl ick mdn milqtp milwd oi`
xq`p dnk ,wiwx e` xyaa rbpy wiwx e` xya oic zx`an dpynd

:ea÷é÷øleqt÷é÷øa òâpL,leqtdn xykd rlae ,xykäëéúçå ¨¦¤¨©§¨¦©£¦¨
drbpy dleqtäëéúça,dxykìk àìå (ïé)÷é÷øä ìk àì ©£¦¨Ÿ¨¨¨¦§Ÿ¨

.òìaL íB÷na àlà øeñà Bðéà ,ïéøeñà [äëéúçä] (úåëéúçä)©£¦¨£¦¥¨¤¨©¨¤¨©

àøîâ
:`xnbd dywn .dpyna dxizqd z` zx`an `xnbd,øîà÷ éàî©¨¨©

milwd okle ,lwd xyaa mrh ozil xengd xyaa yiy epipyy oeik
oi`e mixengk dtihye dwixn miperh mpi` recn ,mixengk milk`p

ll yi :`xnbd zvxzn .rbna milqet`id eli`k dpynd z` cen
,da zepyl yi jke ,dxiqgíòè ïúBða ïäa Lé íàmrh ozil ick - ¦¥¨¤§¥©©

,lwd xyaa,ïéøeîçk ïéìëàð ïélwä éøäwxe mirlwd on miptl £¥©©¦¤¡¨¦§£¦
,dpedk ixkfle dlile meiläôéèLe ä÷éøî ïéðeòèezlik` onf seqa §¦§¦¨§¦¨

,xengd xyadòbîa ïéìñBôemilwde mileqt mixengd eid m` - §¦§©¨
m`e .mda rbiy xyad z` leqtl mixengk milwd eyrp ,mixykïéà¥

ä÷éøî ïéðeòè ïéàå íéøeîçk ïéìëàð ïélwä ïéà ,íòè ïúBða ïää¤§¥©©¥©©¦¤¡¨¦©£¦§¥§¦§¦¨
.òbîa ïéìñBt ïéàå äôéèLe§¦¨§¥§¦§©¨

m`d ,milwa mrh zzl mixenga did `ly ote`a zxxan `xnbd
zl`ey .milw miycw zlik` onf xg`l dtihye dwixn oerh ilkd
xyaa mrh ozil miycw iycw xyaa did `ly ote`a :`xnbd

,milw miycweòa àì íéLã÷ éLã÷c éäðoerh ilkd oi`y s` - §¦§¨§¥¨¨¦Ÿ¨
,aexa elhae mihren eidy oeikn ,miycw iycw oick dtihye dwixn

éòáéð íél÷ íéLã÷miycwk dtihye dwixn oerh ilkd oi` recn - ¨¨¦©¦¦§¥
:`xnbd daiyn .milwøîà÷c 'ïéðeòè ïéà' éàî ,ééaà øîàdn - ¨©©©¥©¥§¦§¨¨©

zlik` onf xg`l ezpeek ,dtihye dwixn miperh oi`y `pzd xn`y
,íéLã÷ éLã÷,dlile mei xg`l epiidcìáàzlik` onf xg`l ¨§¥¨¨¦£¨
íél÷ íéLã÷cg` dlile mini ipy xg`l epiidc,øîà àáø .ïéðeòè ¨¨¦©¦§¦¨¨¨©

àéä ïBòîL éaø épî àäiycw mrh oi` m`y epipyy epizpyn - ¨©¦©¦¦§¦
lirl oerny iax zhiyk `id ,dtihye dwixn oerh epi` miycw(:dv),

,øîàcy.äôéèLe ä÷éøî ïéðeòè ïéà íél÷ íéLã÷ §¨©¨¨¦©¦¥§¦§¦¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .`ax ly evexizl di`x d`ian `xnbdàîìLa¦§¨¨

éðz÷c eðééä àáøìxn`e ,mipte` ipya df oic dpy `pzd jkl - §¨¨©§§¨¨¥
,oilege miycw ea lyia','íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ Bà`a ik ¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦

dwixn miperh mpi` milw miycwy oerny iaxk dkldy epcnll
.dtihyeééaàì àlà,dywiéì änì ézøz`pzd jxved recn - ¤¨§©©¥©§¥¨¨¦
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המשך בטמוד זלב

oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

.àìëñàä:ira oeail `d jixt f"r zkqnc 'nbae ilv eilr oileve i"licxb'îâúéðôå
.ø÷áá:oey`x xwa dil ixwe xn`w leg ly xwa jgxk lr.ìâøá ìåâéô ïéàhgy m`

:lebit epi` xgnl lek`l n"r.ìâøá øúåð ïéàåepi` xgnl z`hg xya xized m`

:h"xl `ed `nei cgc xzep.ãáìá åæ àìàoiprl `le dcegl dtihye dwixn oiprl

`ed `xw i`dn dinrh i`e xzepe lebit

:inp xzepe lebit oiprl elit`ìåòéâ äùòð
.åøéáçìoi` lbxa oiievn minlydy jezn

'al minly onf ixdy xzep dyrp dly rela

xcd `pci`d minly dia lyan ike mini

minlyn rleae xgnl minly dia lyan

rlay dn hlete zxgnd meia ehgypy

`a epi`y `vnp mipexg`d on rleae lenz`

lyal xidf z`hg lyal `a m`e xzep icil

z`hgd z` hlete meia ea minly eixg`

:minlyd z` rleae.ãöéë àädnl xnelk

dlik` onf [cr] oiznny xnel aezkd oknq

:'ek.íéåâ éìåòéâà äåäã éãéîopira oingc

:y`a `ai xy` xac lk (`l xacna) aizkc

.ë"àepiid e`l dwixne `id `cg ediiexzc

:mdipya dey oeyl `xw aezkl dlrbdâ"ä
dtihy oinga dwixn n"y sheye wxen i`ne

:opeva.éáøåqekd zwixnk dwixn jl xn`

oeyla dpiy jkl qekd ztihyk dtihye

:miptan dfe uegan dfy'éðúîíéì÷ä éøä
.ïéøåîçë ïéìëàðmeil mirlwd on miptl

:dlile.äôéèùå ä÷éøî ïéðåòè ïéàåonf seql

milw zlik` onf seql `l` mixeng zlik`

ozepa oda yi ixd xn`w i`n jixt 'nbae

:oixengk oilk`p oilwd ixd xn`e mrhïéàå
.òâîá ïéìñåôxya oda rbpe oilwd elqtp m`

:dl yxtn 'nbae oilqtp oi` odn rlae.÷é÷ø
:epnn rlae xyk wiwxa ribdy leqt'îâ

.äôéèùå ä÷éøî íéðåòèå:oixengd oick

.òâîá ïéìñåôåoileqt oixengd eid m`

leqtl oixengk milwd eyrp oixyk milwde

xy` lk (e `xwie) aizkck oda oirbepd z`

edenk zeidl onwl xne`e ycwi dxyaa rbi

:lqtz dleqt m`yïéàå ('åë ïéì÷ä àì íàå)
.ä÷éøî ïéðåòè`din oerhil jixt dinwl

:ozlik` onf seql oilw oickïéìñåô ïéàå
.òâîáoilwd mr lyazpy xengd did m`

oilwa mrh ozepa ea oi`e hrene li`ed leqt

oirbepd z` leqtl edenk milwd eyrp `l

`pzc icii`e elqtp `l md s` ixdy oda

:oilqet oi` `tiq hwp oilqet `yixéäð
.åòá àì íéùã÷ éùã÷ãera `lc idp xnelk

oihren `dc oixeng zlik` onf seql dwixn

onf seql milw meyn `din iraip ilhae

:ozlik`íéùã÷ éùã÷ åà àðúã åðééä
.íéì÷ íéùã÷åiaxk ol mzqc opireny`l

dwixn oiperh oi` milw miycw xn`c oerny

:dtihye.ééáàì àìàoiperh oi` i`n xn`c

diipzinl il dnl izxz oixeng oick xn`wc

lhac opireny`e oilege miycw `pzc oeik

:ipd il dn ipd il dn eherina
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ãåôùäseqa xninl dax irac meyn oinga iqxb `lc zi` .oinga olirbn `lkq`de

dwixn inc in iia` l"` dtihye dwixn ipzwc dlrbd i`n (.er sc) f"r

xityc d`xpe dax irh ikid oinga dteb dpyna opiqxb i`e oinga dlrbd opeva dtihye

e`l dtihye hwp dwixn ab` dtihy dax hwpc `de oinga dwixn dax xaqwe dil opiqxb

xn`wc oinga dlrbd i`n xn`w ikde `wec

'nba c"nl `ki`c lirl da ixii`c dwixn epiid

:oinga dwixnc

ôåúéðly xwa oigxk lr qxhpewa 'it .xwaa

dywe oey`x xwa dil ixwe xn`w leg

'it`e megzd jeza eld`y oebke h"ia `nlc

oey`x meia mipt zii`x irac xnel `niz

lk n"dg `edy ezxgnl l"i n"n epaxw `iany

xwa edlek dil rnync yxtl d`xpe dil `pn 'f

dbibgc oey`xc oinelyz 'f edlekc meyn cg`

xg` oeyll dyw o`kne 'f lk minelyz dl yi

`nh didy in wxta migqta qxhpewa yxity

oi` ipy gqt dpil oerh oey`x gqt iab (:dv sc)

gken `kde cg` mei oerh oey`xc dpil oerh

sc) daxre alel wxta dkeqa oke 'f dpil irac

oaxw oiperh bgd ini zrayy myk ipzwc (.fn

xiy oaxw oerh ipiny jk dpile dkxae xiy

oefnd zkxa `l onf e`l i`n dpile dkxae

in 'f lk onf onf c"q i`c `xazqn p"d dltze

'f lk dedc dil `gip dpile oaxwc rnyn `ki`

dpiln jxtinl ivn dedc d"dc l"i `nye

xity lkd iz` mzdc `iepiyle jinrhile

`neia jixa `l i` dl zgkyn 'f lk onfc ipync

dpiln xninl ivn inp oke inei jci`a jixa `nw

z`ad meie 'f lk oinelyz dl yi dii`x zlerc

oizrnyc jde (d"bd) xzei `le dpil oerh epaxw

ziyixtc `nrhn 'f lk iedc c"q `xwirn inp

mei `l` ied `lc gken ixtqae ikd i`w `l la`

zegpnd zeaxl oipn el` `l` il oi` ipzwc cg`

dz`y zepit lk xwaa zipte l"z 'ek zeterde

dpil `ied `lc rnyn el`k `l` edi `l dpet

dpyd lk ly minlyc `inec cg` mei `l`

i`n` '` mei wx epi` lbxa dpil i` il `iywe

e` ser `iann rxb in dpil oerh oi` ipy gqt

lbx i` la` cg` mei dpil oerhc lega dgpn

oi` ipy gqtc l"nwc xity iz` 'f dpil oerh

:j"exa .cg` mei wx dpil oerh

ïéúîîdwixn ciar xcde dlik` onf lk mdl

dtihye dwixnc yxtl oi` .dtihye

zial miycw e`eai `ly ick xzep dyriy mcew

dlik` onf xg`lc `kd rnyn `dc leqtd

iqxbc mixtq yi edine dtihye dwixn ciar

wcwcl zvw yi cere dlik` onf cr edl oiznn

dyrp meie mei lk oetxh iaxl lirl xn`wcn

ciar xzep dyry mcew m`e exiagl lerib

l p"d dtihye dwixndia liya ikc ciari

dwixnl wwfede meid `ayk lenz` minly

mcew `pci`dc minly dia liya i` dtihye

aiig `l i`ce `l` exqzil dtihye dwixn

:xzep dyrpy xg` cr aezkd
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קלי oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

.àìëñàä:ira oeail `d jixt f"r zkqnc 'nbae ilv eilr oileve i"licxb'îâúéðôå
.ø÷áá:oey`x xwa dil ixwe xn`w leg ly xwa jgxk lr.ìâøá ìåâéô ïéàhgy m`

:lebit epi` xgnl lek`l n"r.ìâøá øúåð ïéàåepi` xgnl z`hg xya xized m`

:h"xl `ed `nei cgc xzep.ãáìá åæ àìàoiprl `le dcegl dtihye dwixn oiprl

`ed `xw i`dn dinrh i`e xzepe lebit

:inp xzepe lebit oiprl elit`ìåòéâ äùòð
.åøéáçìoi` lbxa oiievn minlydy jezn

'al minly onf ixdy xzep dyrp dly rela

xcd `pci`d minly dia lyan ike mini

minlyn rleae xgnl minly dia lyan

rlay dn hlete zxgnd meia ehgypy

`a epi`y `vnp mipexg`d on rleae lenz`

lyal xidf z`hg lyal `a m`e xzep icil

z`hgd z` hlete meia ea minly eixg`

:minlyd z` rleae.ãöéë àädnl xnelk

dlik` onf [cr] oiznny xnel aezkd oknq

:'ek.íéåâ éìåòéâà äåäã éãéîopira oingc

:y`a `ai xy` xac lk (`l xacna) aizkc

.ë"àepiid e`l dwixne `id `cg ediiexzc

:mdipya dey oeyl `xw aezkl dlrbdâ"ä
dtihy oinga dwixn n"y sheye wxen i`ne

:opeva.éáøåqekd zwixnk dwixn jl xn`

oeyla dpiy jkl qekd ztihyk dtihye

:miptan dfe uegan dfy'éðúîíéì÷ä éøä
.ïéøåîçë ïéìëàðmeil mirlwd on miptl

:dlile.äôéèùå ä÷éøî ïéðåòè ïéàåonf seql

milw zlik` onf seql `l` mixeng zlik`

ozepa oda yi ixd xn`w i`n jixt 'nbae

:oixengk oilk`p oilwd ixd xn`e mrhïéàå
.òâîá ïéìñåôxya oda rbpe oilwd elqtp m`

:dl yxtn 'nbae oilqtp oi` odn rlae.÷é÷ø
:epnn rlae xyk wiwxa ribdy leqt'îâ

.äôéèùå ä÷éøî íéðåòèå:oixengd oick

.òâîá ïéìñåôåoileqt oixengd eid m`

leqtl oixengk milwd eyrp oixyk milwde

xy` lk (e `xwie) aizkck oda oirbepd z`

edenk zeidl onwl xne`e ycwi dxyaa rbi

:lqtz dleqt m`yïéàå ('åë ïéì÷ä àì íàå)
.ä÷éøî ïéðåòè`din oerhil jixt dinwl

:ozlik` onf seql oilw oickïéìñåô ïéàå
.òâîáoilwd mr lyazpy xengd did m`

oilwa mrh ozepa ea oi`e hrene li`ed leqt

oirbepd z` leqtl edenk milwd eyrp `l

`pzc icii`e elqtp `l md s` ixdy oda

:oilqet oi` `tiq hwp oilqet `yixéäð
.åòá àì íéùã÷ éùã÷ãera `lc idp xnelk

oihren `dc oixeng zlik` onf seql dwixn

onf seql milw meyn `din iraip ilhae

:ozlik`íéùã÷ éùã÷ åà àðúã åðééä
.íéì÷ íéùã÷åiaxk ol mzqc opireny`l

dwixn oiperh oi` milw miycw xn`c oerny

:dtihye.ééáàì àìàoiperh oi` i`n xn`c

diipzinl il dnl izxz oixeng oick xn`wc

lhac opireny`e oilege miycw `pzc oeik

:ipd il dn ipd il dn eherina
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ãåôùäseqa xninl dax irac meyn oinga iqxb `lc zi` .oinga olirbn `lkq`de

dwixn inc in iia` l"` dtihye dwixn ipzwc dlrbd i`n (.er sc) f"r

xityc d`xpe dax irh ikid oinga dteb dpyna opiqxb i`e oinga dlrbd opeva dtihye

e`l dtihye hwp dwixn ab` dtihy dax hwpc `de oinga dwixn dax xaqwe dil opiqxb

xn`wc oinga dlrbd i`n xn`w ikde `wec

'nba c"nl `ki`c lirl da ixii`c dwixn epiid

:oinga dwixnc

ôåúéðly xwa oigxk lr qxhpewa 'it .xwaa

dywe oey`x xwa dil ixwe xn`w leg

'it`e megzd jeza eld`y oebke h"ia `nlc

oey`x meia mipt zii`x irac xnel `niz

lk n"dg `edy ezxgnl l"i n"n epaxw `iany

xwa edlek dil rnync yxtl d`xpe dil `pn 'f

dbibgc oey`xc oinelyz 'f edlekc meyn cg`

xg` oeyll dyw o`kne 'f lk minelyz dl yi

`nh didy in wxta migqta qxhpewa yxity

oi` ipy gqt dpil oerh oey`x gqt iab (:dv sc)

gken `kde cg` mei oerh oey`xc dpil oerh

sc) daxre alel wxta dkeqa oke 'f dpil irac

oaxw oiperh bgd ini zrayy myk ipzwc (.fn

xiy oaxw oerh ipiny jk dpile dkxae xiy

oefnd zkxa `l onf e`l i`n dpile dkxae

in 'f lk onf onf c"q i`c `xazqn p"d dltze

'f lk dedc dil `gip dpile oaxwc rnyn `ki`

dpiln jxtinl ivn dedc d"dc l"i `nye

xity lkd iz` mzdc `iepiyle jinrhile

`neia jixa `l i` dl zgkyn 'f lk onfc ipync

dpiln xninl ivn inp oke inei jci`a jixa `nw

z`ad meie 'f lk oinelyz dl yi dii`x zlerc

oizrnyc jde (d"bd) xzei `le dpil oerh epaxw

ziyixtc `nrhn 'f lk iedc c"q `xwirn inp

mei `l` ied `lc gken ixtqae ikd i`w `l la`

zegpnd zeaxl oipn el` `l` il oi` ipzwc cg`

dz`y zepit lk xwaa zipte l"z 'ek zeterde

dpil `ied `lc rnyn el`k `l` edi `l dpet

dpyd lk ly minlyc `inec cg` mei `l`

i`n` '` mei wx epi` lbxa dpil i` il `iywe

e` ser `iann rxb in dpil oerh oi` ipy gqt

lbx i` la` cg` mei dpil oerhc lega dgpn

oi` ipy gqtc l"nwc xity iz` 'f dpil oerh

:j"exa .cg` mei wx dpil oerh

ïéúîîdwixn ciar xcde dlik` onf lk mdl

dtihye dwixnc yxtl oi` .dtihye

zial miycw e`eai `ly ick xzep dyriy mcew

dlik` onf xg`lc `kd rnyn `dc leqtd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc migaf(iyily meil)

,døNáa òìaiL ãò`l m` la` ,minlya z`hg oney rlapy oebke ©¤¦¨©¦§¨¨
.edenk dyrp epi` ,rlapìBëém` s`y ,xnel iziidúö÷îa òâð ¨¨©§¦§¨

,äëéúçBlek àäé,ìeñtøîBì ãeîìzxW` lM''òbé(k e `xwie), £¦¨§¥¨©§©Ÿ£¤¦©
òâBpä.ìeñtãöék àä,dyri dn ±CúBçúàd,òìaL íB÷îx`ye ©¥©¨¨¥©¥¤¨¤¨©

weqta xn`p .epick lk`p xyad(my),,'døNáa'm` wxy miyxece ¦§¨¨
,dzenk dyrp z`hgd xyaa rbpàìårbpa,ïéãébaàìårbpa §Ÿ©¦¦§Ÿ

,úBîöòaíéôìha àìå íéðøwa àìåxn`p .dndad zeqxt ipxetv ± ¨£¨§Ÿ©©§©¦§Ÿ©§¨©¦
weqta(my),,Lc÷érbpy xyad oicy epiideäBîk úBéäìoick ± ¦§¨¦§¨¨

,da rbpy xyad,ãöék àäàéä äìeñt íàda rbpy z`hgd m` ± ¨¥©¦§¨¦
,xzep e` lebit oebk ,dleqtìñtz,dpnn drlay dkizgd[íàå] ¦¨¥§¦

àéä äøLky zrlead dkizgd oic ,z`hgddaL øeîçk ìëàz- §¥¨¦¥¨¥§¨¤¨
z` dl mipzep ,zepaxw ly minrh ipy zrbepd dkizga yie xg`n
,z`hgd on rlae rbp minly xya m`e ,mdipyay xengd oicd

.dlile meile ,dpedk ixkfl ,mirlwd on miptl lk`i
:`xnbd dywn .lqtz `id dleqt m`y oicd lr dywn `xnbd

éànà,z`hga rbpyk lqtp minly xya recn ±éçãéìå äNò éúéðå ©©§¥¥£¥§¦§¥
äNòz àì úàd recn ±xn`py dyr(bl hk zeny)epi` ,'mz` Elk`e' ¤Ÿ©£¤§¨§Ÿ¨

xn`py mileqt miycw zlik` ly dyrz `l dgec(cl hk zeny)`l'Ÿ
.'`Ed Wcw iM lk`i¥¨¥¦Ÿ¤

:`xnbd ziiyew z` uxzn `ax,àáø øîààì úà äçBc äNò ïéà ¨©¨¨¥£¥¤¤Ÿ
Lc÷naL äNòzdgec dyr oi` ,zepaxwd ipica xn`pd e`l ± ©£¤¤©¦§¨

.evexizl di`x `ian `ax .eze`øîàpL(en ai zeny),àì íöòå ¤¤¡©§¤¤Ÿ
eøaLú,Báe,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaømvr zxiay xeqi`y ¦§§©¦¦§¤§©§¨¥

,xn`p gqt oaxwaãçà[lr oia±]LiL íöòBaçBîekezay mvr - ¤¨¤¤¤¤©
,xyaBa ïéàL íöò ãçàå,çBî,le`yl yieéànàxeq` recn ± §¤¨¤¤¤¥©©©

,gqt oaxw zenvr xeayläNòz àì úà éçãéìå äNò éúéð`ai ± ¥¥£¥§¦§¥¤Ÿ©£¤
xn`py dyrd(g ai zeny)z` dgcie ,dGd dliNA xUAd z` Elk`e§¨§¤©¨¨©©§¨©¤

.zenvr zxiay ly e`ldàlày ,gkenäNòz àì äçBc äNò ïéà ¤¨¥£¥¤Ÿ©£¤
.Lc÷naL¤©¦§¨

:`xnbd zl`y z` xg` ote`a uxzn iy` ax,øîà éMà áømrhd ©©¦¨©
xn`py meyn `ed ,dyrz `l dgec dyr oi`y(k e `xwie)xW` lM' ,Ÿ£¤

,'WCwi DxUaA rBie'Lc÷é'zevn,àeä äNòxyaa rbpy xyay ¦©¦§¨¨¦§¨¦§¨£¥
,lqtpe dzenk dyrp ,dleqt z`hgäNò ïéàå,miycw zlik` ly §¥£¥

,äNòå äNòz àì úà äçBcycew xyaa rbpy xya lr xn`py ¤¤Ÿ©£¤©£¥
.lqtpy

`xnbd .edenk didp z`hg xyaa rbepdy dyxc lirl `xnbd
zl`ey .mzenk didp zepaxw x`ya rbepd s`y oipn zxxan

:`xnbdLc÷úîc úàhç ïçkLàòeìáaz`hg oaxwy ep`vn ± ©§§¨©¨§¦§©¥§¨©
,ea rbepd z` ycwnïìðî íéLã÷ øàLxyaa rbepd s`y oipn ± §¨¨¨¦§¨¨

:`xnbd daiyn .yecw didp ,miycw x`yéaø íeMî ìàeîL øîà̈©§¥¦©¦

,øæòéìàweqta xn`p(fl f `xwie),,äøBzä úàæ'äçðnìå äìBòì ¤¦¤¤Ÿ©¨¨¨§©¦§¨
.'íéîìMä çáæìe íéàelénìå íLàìå úàhçìåzepaxwd lk eywed §©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©©§¨¦

df lr df cnll ick dfl dfoldle .(.gv)z`hgl ywddy ,x`eai
.mda rbepd z` miycwn zepaxwd lky ,cnln

zx`an .weqta ywedy oaxw lkn micnl dn zx`an `xnbd
xn`py dnn :`xnbd['äìBòì']`ed ,zepaxwd lk oicy ,micnlék ¨¨¦

äìBò.dler oaxw oick ±,éìk äðeòè äìBò äî.éìk äðeòè ìk óà ¨¨¨§¨§¦©Ÿ§¨§¦
:`xnbd zxxanéìk éàî.dlern micnl ilk zaeg dfi` ±àîéìéà ©§¦¦¥¨

÷øæîdlery myky ,mcd zlawl wxfn jixvy micnly xn`p m` ± ¦§¨
,dywi .wxfn miperh zepaxw x`y jk ,dnc zlawl wxfn dperh

`ldeeäa áéúk énð øeaéö éîìLaxn`p xeaiv inlya s` ±(my), §©§¥¦©¦§¦§
,'ebe minlW migaf EgAfIe','úBðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ©¦§§§¨¦§¨¦©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤¨©¨

ixd ,my eaixwdy minlyd lr oiae zelerd lr oia xn`p df weqte
zepaxwd eywed df weqtay oeike ,wxfn miperh minlyd mc s`y

.dlern df oic cenll jixv recn ,minlyl mbàlàilk zaeg ¤¨
oaxwd z` hegyl jixvy ,dhigy iabl `ed dlern micnly

a'ïékñ'zl`ey .zxy ilk jixvy meyn ,dpwa e` oa`a `le `weec ©¦
:`xnbddôeb äìBòåïìðî.ezhigyl oikq oerh dler oaxwy oipn ± §¨¨§¨¨

:`xnbd daiynBãé úà íäøáà çìLiå' áéúëc'úìëànä úà çwiå ¦§¦©¦§©©§¨¨¤¨©¦©¤©©£¤¤
(i ak ziy`xa),oikq epiid 'zlk`n'e ,àeä äìBò íúäåzyxta mye ± §¨¨¨

,dler oaxw did dciwrdeäìòiå' áéúëc'Bða úçz äìBòìak my) ¦§¦©©£¥§¨©©§
(bi.oikq miperh zepaxw x`y s` oikq dperh dlery myky micnle .

weqta xn`p :dgpnl yiwdd epicnln dn zx`an `xnbd,'äçðî'¦§¨
,dpnn micnledðéà äçðn äîäpeäë éøëæì àlà úìëàð`le ©¦§¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨

,zeawpl.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð íðéà ìk óà:`xnbd zxxan ©Ÿ¥¨¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨
àéä éàîixkfl milk`p eidiy 'dgpn'n micnl zepaxw dfi` ± ©¦

,dpedkíLàå úàhç éàz`hg oaxwy cnll d`ay xn`p m` ± ¦©¨§¨¨
y meyn ,ok xnel xyt` i` ,dpedk ixkfl elk`i my`eáéúk àéãäa§¤§¨§¦

eäaxn`p my`ay ,dpedk ixkfl milk`py mda aezk yxetna ± §
(e f `xwie),'epìëàé íéðäka øëæ ìk'xn`p z`hgae(ak e my)xkf lM' ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤¨¨¨

'Dz` lk`i mipdMA.éàåy dgpnn micnly xn`p m`e ±éîìL ©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨§¦©§¥
øeaéöjixv `l xeaiv inlyl mby dywi ,dpedk ixkfl elk`i ¦

ik ,dgpnn cenildéúà àø÷c àééeaéøîieaixn epcnl ef dkld ± ¥¦¨¦§¨¨¥
xn`py ,aezkd(i gi xacna)Lã÷a',epìëàz íéLãwäìëàé øëæ ìk §Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤¨¨¨Ÿ©

,'BúBà'eze` lk`i' xn`py ieaixdeïðéàL øeaéö éîìL ìò ãnéì¦¥©©§¥¦¤¥¨
.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàðmicnl zepaxw el` dyw ok m`e ¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨

mlerl :`xnbd zvxzn .dpedk ixkfl `l` milk`p mpi`y ,dgpnn
dne ,dpedk ixkfl `l` milk`p mpi` xeaiv inlyy dgpnn cnlp

,'eze` lk`i' xn`py ieaixdn ok cnlpy epl`yyàéä éàpzok` ± ©¨¥¦
,xeaiv inlya df oic micnl okidn mi`pz ewlgp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migaf(iyily meil)

xengd m`y epipyy xg`l `lde ,mipte` ipya zg` dkld zepyl
zvxzn .ipyd ote`a mb `ed oky rcp ,ea lha ,lwa mrh ozp `l

:`xnbdàðz éàc ,éëéøöwx dpey `pzd did eli`y -íéLã÷ §¦¦§¦¨¨¨¨¦
íéLã÷ éìháîã àeä ïéleç àðéîà äåä ,ïéleçålyiayk wxy - §¦£¨¨¦¨¦¦§©§¦¨¨¦

miycwd ,oilega mrh ozil miycwa did `le miycw mr oileg
meyne ,oilega milhazneäééðéî åàìcoin jkl ,oin eze`n mpi`y - §¨¦©§

.epin epi`y z` lhan cg`íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ ìáà£¨¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦
,miycw mdipy ik ,md cg` oin mdipyyàì àîéàxne` iziid - ¥¨Ÿ

.miycw iycwk mpic didi ,milwa mrh mixengd epzp `l m` s`y

àðéîà äåä ,íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ àðz éàå,xne` iziid - §¦¨¨¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦£¨¨¦¨
yíéLã÷ éìeháì éîélàc àeä íéLã÷mr miycw lyiayk wx - ¨¨¦§©¦¦§©¥¨¨¦

iycwd ipic z` lhal milw miycwd gka yi ,mixg` miycw
,miycwìáàlyia m`ïéleç,miycweàì àîéàoi`y xne` iziid - £¨¦¥¨Ÿ

,mrh ozep mda didi `l m` s`e ,miycwd oic z` lhal oilegd gka
.enr elyazdy miycwd oick oilegd oic didi.àëéøö§¦¨

:dpyna epipy.'åë ÷é÷øa [òâðL] (òéâäù) ÷é÷øzx`an `xnbd ¨¦¤¨©§¨¦
:df oicl xewnd dn,ïðaø eðzweqta xn`p(k e `xwie),òbé øLà ìk' ¨©¨¨Ÿ£¤¦©

,'ycwi dxyaa,'døNáa' øîBì ãeîìz ,òìa àlL eléôà ìBëé̈£¦¤Ÿ¨©©§©¦§¨¨
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המשך ביאור למס' קבחים ליום שלישי טמ' א'



קלג oifge` mipya cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

.òìáéù ãòep` o`kne ea rlape minly ly ilv epnn jqe z`hg oney jzdnd oebk

xwirk mrh o`kn cenll oi`e miycwa xeqi`l sxhvn xzid (.dn migqt) micinl

`l` mrh df oi`y:ynn.äáù øåîçë ìëàúxnegke oipin ipy eiykr da yi ixdy

:lk`iz mdipyay.éàîà:`zxet i`d meyn lqtiz.äùò éúéðmze` elk`ec

:dxiykc.äùòú àì éçãéìålk`z `lc

zlik`a dyrz `l `ki`c b"r`e dleqtc

(.ck sc) dry lka migqta opixn`ck oileqt

dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk

:ezlik` lr.éçãéìå äùò éúéðdyr izip

dlila xyad z` elk`e aizkc gen zlik`c

:dfd.äøåúä úàæcenll dfl df olek eywed

dler dnc dlerl olek eywed jkl df lr df

:'ek dperh.÷øæî àîéð éàsilie mc zlawl

ipa ixrp z` glyie aizkc ipiq zlern

:mzd dler aizke l`xyi.úåðâàá íùéåoeike

dia aizkc minlyl edlek yewzi` xecdc

sc) oizrnya onwl dpin opitlie `xw i`da

(.gv
äî
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éúéðxgnle dlila lk`izy jixt day xengk lk`z` e`l .dyrz `l z` igcile dyr

(.g zenai) zxk ea yiy z"l z` dgec dyr oi`e xzep l"dc `pci`dc minlyk

miycway lkc e`l igcile miycw zlik`c dyr izipc i`w lqtiz `id dleqt m`` `l`

oebk zxk `kilc oileqt x`y` inp (i`) [i`wc] ezlik` lr z"l ozil aezkd `a leqt

uege) enewnl uege dnc ole dlila dhgypc

aezkd zxifb `nlc `iyew i`ne z"`e (epnfl

xnel yie denk zeidl ycwi `xw xn`c `ed

xnegk lk`izy dxyka inewe`l `ki` `xwc

izip dlil ied ikc dyw edine dlild cr day

leyiaa inewe`l `ki` `xwc d`xpe dgcpe dyr

`kdc `zi` m`c cere 'ipzn ik oilege miycw

ziviva mi`lkn ztlic zifg i`n igc `l

`kdn slip daxc` dyrz `l z` dgec dyrc

:igc `lcãçàåizip i`n`e gen ea oi`y mvr

yixc (.dt migqt) oilev cvik seqa .'ek dyr

l"z oi`y ipy gqta ea exayi `l mvre aizkcn

eze` eyri gqtd zweg lkk xn`p xak ixdy

z` elk`e `"d ipy gqtc `xw e`l i` la`

ip` dne mvrd jezay xyaa dfd dlila xyad

gen ea oi`y mvra ea exayz `l mvre miiwn

dyr `aic lke`e xaey gen ea yiy mvr la`

izip i`n`e `kd jixtc `de dyrz `l dgcie

oi`c xnbp `kdn xnelk jixt ikd 'ek dyr

`l` `kd ik `nlra dyrz `l dgec dyr

'ek dyr izip jixt ikdc l"pe ip`y ycwna i`ce

lk`iz dxyk m` ycwic `xw iwepe oilega enk

l"nwe xzep `id m` zxk da jiiyc day xnegk

oixaer el` wxt `zi`ck xeqi`l sxhvn xzidc

miwep `le (:fl xifp) oipin 'b wxtae (.dn my)

e`lc `l` `kilc lqtiz dleqt m`l `xw

gen ea yiy mvra miycw iab `xw ilb ipyne

slip `le miycwn miycw slip jkle igc `lc

oipnip oi` iab (:ct migqt) oilev cvik seqa yxtnc dinrhl `kd `axc l"ie gen dil liwye diielir `zxneb gpnc mdipy miiwl xyt`c meyn `kd ip`y z"`e .j"exa oilegn miycw

yxtny iia` 'it`e miptay gend on hrn `zxnebd sexyi `ly `"`c dfd dlila xyad z` elk`ec dyr miiwn `l k"` miycwc `ciqt meyn `zxneba xty` `lc zileway gen lr

meyn e`l rwt meyn mzd`d dyrz `l igce dyr i`d iz` ikid dyw izk` `din opiyiig `l dfk hren miycw cqtd meync xaqw `l` gen ztixy `la xyt` `xznebc l"qc

:dlik`c dyr miiwin `l mvr zxiayc e`l xwrznc `pciraíúäåopixn`c (.fh sc) oilegc w"ta oileg oiprl dil 'iyxc `xw i`dc dniz .epa zgz dlerl edlrie aizkck `ed dler

miycwa `l` oilega slinl jiiy `l ilk la` dlerd z` hegyl aizk `le epa z` hegyl aizkcn oileg inp 'ixnbc z"x xne`e zlk`nd z` gwie xn`py yelza `idy dhigyl oipn

oilega mzdc b"r`e jzgnd gwie azknl ivn dedc zlk`n xikfdcn miycwa ilke oilega yelz opiyxc oikq aizk `le yelz xac rnync gwie aizkcne zxy ilk erac zecear x`yk

opireny`l `xw azkc xninl jiiy xaegn dpwe xev `vniy dn lr jnq `le yelz xac `iady dn oiprlc ikd iiegcl jiiy `l `kd l"nw mdxa`c dizefixf `iig iax igc (my f"b)

:ilk dperh dlerc opireny`l e`l i` azknl il dnl xikfdy zlk`n oiprl la` dizefixfäî`l` xkf lk aizk inp my`e z`hga jixte .dpedk ixkfl `l` zlk`p dpi` dgpn

xg` `le `ed herin rnync `ed miycw ycw `ed mixkf zlik` iab ediiexza aizkc meyn dgpnn opitlick my`e z`hgn dpedk ixkf opitli `lc `d qxhpewa yxit xeaiv inlyl

dpedk ixkfl z`hg dn minly gafl dpy ipa miyak ipye z`hgl [cg`] mifr xiry mziyre aizkc `xwn z`hgc `yiwidn silic `pz `ki` (.dp sc lirl) onewn edfi` wxtac dywe

`zlinl inewe`l `ki` my`e z`hgc `yiwidc `kd `nrh epiidc yxtl d`xp cere izixg` `zlinl jixhvi` `l `yiwid `iddc icin `iyw `l `d dpedk ixkfl xeaiv inly s`

:izixg` `zlnl zgkyn `lc `iz` ikdl oigxk lr dgpn la` `xwa iaizkc edpd lka dey epi`c oeikc mixkf zlik`l dl opinwen `l `kd yxtnck izixg`óàoi` xeaiv inly

rc d`xpe df `xwna oiaezkd lk edpip miycw ycwc i`w zxvr iyaka `xw i`dc minlye .dpedk ixkfl `l` oilk`pol `wtp (:d sc lirl) w"ta `dc dacp inlya inp ixii` oigxk l

:ol `wtp `kdn ilk oiperhc zepaxw edleka cere enyl `ly `xw i`dn

ùã÷áycw `xw i`da aizkc oeik mzd aizk `l xeaiv inly igafc ab lr s`e aizk gxw zyxta `xw i`d .'ek xeaiv inly igaf lr cnil 'ebe eze` lk`i xkf lk eplk`z miycwd

opitlick miycw ycw exwi`c meyn opitli cere qxhpewa yxit oke ixiin edcicac `xazqn odkl 'dl eidi ycew mipdkd l` xen` zyxta aizk zxvr iyak iabe jl didi

:miycw iycw xeaiv inly igaf s` miycw iycw dler dn mkinly igaf lre mkizeler lr aizkcn (:`i sc) oikxrc ipy wxtae (.dp sc) onewn edfi` wxta lirl
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Blek àäé ,äëéúç úö÷îa òâð ,ìBëé .døNáa òìaiL ãò©¤¦¨©¦§¨¨¨¨©§¦§¨£¦¨§¥
CúBç ,ãöék àä .ìeñt òâBpä ,'òbé' øîBì ãeîìz ,ìeñẗ©§©¦©©¥©¨¨¥©¥
,úBîöòa àìå ,ïéãéba àìå ,'døNáa' .òìaL íB÷î úà¤¨¤¨©¦§¨¨§Ÿ©¦¦§Ÿ¨£¨
àä .äBîk úBéäì ,'Lc÷é' .íéôìha àìå ,íéðøwa àìå§Ÿ©©§©¦§Ÿ©§¨©¦¦§¨¦§¨¨¨
ìëàz ,àéä äøLk [íàå] .ìñtz ,àéä äìeñt íà ,ãöék¥©¦§¨¦¦¨¥§¦§¥¨¦¥¨¥
.äNòz àì úà éçãéìå äNò éúéðå ,éànà .daL øeîçk§¨¤¨©©§¥¥£¥§¦§¥¤Ÿ©£¤
,Lc÷naL äNòz àì úà äçBc äNò ïéà ,àáø øîà̈©¨¨¥£¥¤¤Ÿ©£¤¤©¦§¨
àéñðî ïa ïBòîL éaø .'Bá eøaLú àì íöòå' øîàpL¤¤¡©§¤¤Ÿ¦§§©¦¦§¤§©§¨
Ba ïéàL íöò ãçàå ,çBî Ba LiL íöò ãçà ,øîBà¥¤¨¤¤¤¥©§¤¨¤¤¤¥
,àlà .äNòz àì úà éçãéìå äNò éúéð ,éànà .çBî©©©¥¥£¥§¦§¥¤Ÿ©£¤¤¨
,øîà éMà áø .Lc÷naL äNòz àì äçBc äNò ïéà¥£¥¤Ÿ©£¤¤©¦§¨©©¦¨©

.òeìáa Lc÷úîc ,úàhç ïçkLà .äNòå äNòz àì úà äçBc äNò ïéàå ,àeä äNò ,'Lc÷é'¦§¨£¥§¥£¥¤¤Ÿ©£¤©£¥©§§¨©¨§¦§©¥§¨©
úàhçìå äçðnìå äìBòì ,äøBzä úàæ' ,øæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîà .ïìðî ,íéLã÷ øàL§¨¨¨¦§¨¨¨©§¥¦©¦¤¦¤¤Ÿ©¨¨¨§©¦§¨§©©¨
äðeòè ìk óà ,éìk äðeòè äìBò äî .äìBò ék ,['äìBòì'] .'íéîìMä çáæìe íéàelénìå íLàìå§¨¨¨§©¦¦§¤©©§¨¦¨¨¦¨¨¨§¨§¦©Ÿ§¨
.'úBðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå' eäa áéúk ,énð øeaéö éîìLa ,÷øæî àîéìéà .éìk éàî .éìk§¦©§¦¦¥¨¦§¨§©§¥¦©¦§¦§©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤¨©¨
,íúäå ,'úìëànä úà çwiå Bãé úà íäøáà çìLiå' áéúëc .ïìðî ,dôeb äìBòå .ïékñã àlà¤¨§©¦§¨¨§¨¨¦§¦©¦§©©§¨¨¤¨©¦©¤©©£¤¤§¨¨
éøëæì àlà úìëàð dðéà äçðn äî ,'äçðî' .'Bða úçz äìBòì eäìòiå' áéúëc ,àeä äìBò¨¦§¦©©£¥§¨©©§¦§¨©¦§¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥
áéúk àéãäa ,íLàå úàhç éà .àéä éàî .äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð íðéà ìk óà ,äpeäë§¨©Ÿ¥¨¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨©¦¦©¨§¨¨§¤§¨§¦

úà àø÷c àééeaéøî ,øeaéö éîìL éàå .'epìëàé íéðäka øëæ ìk' ,eäa,epìëàz íéLãwä Lã÷a' ,é §¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤§¦©§¥¦¥¦¨¦§¨¨¥§Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤
.àéä éàpz .äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð ïðéàL ,øeaéö éîìL ìò ãnéì ,'BúBà ìëàé øëæ ìk̈¨¨Ÿ©¦¥©©§¥¦¤¥¨¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨©¨¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc migaf(iyily meil)

,døNáa òìaiL ãò`l m` la` ,minlya z`hg oney rlapy oebke ©¤¦¨©¦§¨¨
.edenk dyrp epi` ,rlapìBëém` s`y ,xnel iziidúö÷îa òâð ¨¨©§¦§¨

,äëéúçBlek àäé,ìeñtøîBì ãeîìzxW` lM''òbé(k e `xwie), £¦¨§¥¨©§©Ÿ£¤¦©
òâBpä.ìeñtãöék àä,dyri dn ±CúBçúàd,òìaL íB÷îx`ye ©¥©¨¨¥©¥¤¨¤¨©

weqta xn`p .epick lk`p xyad(my),,'døNáa'm` wxy miyxece ¦§¨¨
,dzenk dyrp z`hgd xyaa rbpàìårbpa,ïéãébaàìårbpa §Ÿ©¦¦§Ÿ

,úBîöòaíéôìha àìå íéðøwa àìåxn`p .dndad zeqxt ipxetv ± ¨£¨§Ÿ©©§©¦§Ÿ©§¨©¦
weqta(my),,Lc÷érbpy xyad oicy epiideäBîk úBéäìoick ± ¦§¨¦§¨¨

,da rbpy xyad,ãöék àäàéä äìeñt íàda rbpy z`hgd m` ± ¨¥©¦§¨¦
,xzep e` lebit oebk ,dleqtìñtz,dpnn drlay dkizgd[íàå] ¦¨¥§¦

àéä äøLky zrlead dkizgd oic ,z`hgddaL øeîçk ìëàz- §¥¨¦¥¨¥§¨¤¨
z` dl mipzep ,zepaxw ly minrh ipy zrbepd dkizga yie xg`n
,z`hgd on rlae rbp minly xya m`e ,mdipyay xengd oicd

.dlile meile ,dpedk ixkfl ,mirlwd on miptl lk`i
:`xnbd dywn .lqtz `id dleqt m`y oicd lr dywn `xnbd

éànà,z`hga rbpyk lqtp minly xya recn ±éçãéìå äNò éúéðå ©©§¥¥£¥§¦§¥
äNòz àì úàd recn ±xn`py dyr(bl hk zeny)epi` ,'mz` Elk`e' ¤Ÿ©£¤§¨§Ÿ¨

xn`py mileqt miycw zlik` ly dyrz `l dgec(cl hk zeny)`l'Ÿ
.'`Ed Wcw iM lk`i¥¨¥¦Ÿ¤

:`xnbd ziiyew z` uxzn `ax,àáø øîààì úà äçBc äNò ïéà ¨©¨¨¥£¥¤¤Ÿ
Lc÷naL äNòzdgec dyr oi` ,zepaxwd ipica xn`pd e`l ± ©£¤¤©¦§¨

.evexizl di`x `ian `ax .eze`øîàpL(en ai zeny),àì íöòå ¤¤¡©§¤¤Ÿ
eøaLú,Báe,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaømvr zxiay xeqi`y ¦§§©¦¦§¤§©§¨¥

,xn`p gqt oaxwaãçà[lr oia±]LiL íöòBaçBîekezay mvr - ¤¨¤¤¤¤©
,xyaBa ïéàL íöò ãçàå,çBî,le`yl yieéànàxeq` recn ± §¤¨¤¤¤¥©©©

,gqt oaxw zenvr xeayläNòz àì úà éçãéìå äNò éúéð`ai ± ¥¥£¥§¦§¥¤Ÿ©£¤
xn`py dyrd(g ai zeny)z` dgcie ,dGd dliNA xUAd z` Elk`e§¨§¤©¨¨©©§¨©¤

.zenvr zxiay ly e`ldàlày ,gkenäNòz àì äçBc äNò ïéà ¤¨¥£¥¤Ÿ©£¤
.Lc÷naL¤©¦§¨

:`xnbd zl`y z` xg` ote`a uxzn iy` ax,øîà éMà áømrhd ©©¦¨©
xn`py meyn `ed ,dyrz `l dgec dyr oi`y(k e `xwie)xW` lM' ,Ÿ£¤

,'WCwi DxUaA rBie'Lc÷é'zevn,àeä äNòxyaa rbpy xyay ¦©¦§¨¨¦§¨¦§¨£¥
,lqtpe dzenk dyrp ,dleqt z`hgäNò ïéàå,miycw zlik` ly §¥£¥

,äNòå äNòz àì úà äçBcycew xyaa rbpy xya lr xn`py ¤¤Ÿ©£¤©£¥
.lqtpy

`xnbd .edenk didp z`hg xyaa rbepdy dyxc lirl `xnbd
zl`ey .mzenk didp zepaxw x`ya rbepd s`y oipn zxxan

:`xnbdLc÷úîc úàhç ïçkLàòeìáaz`hg oaxwy ep`vn ± ©§§¨©¨§¦§©¥§¨©
,ea rbepd z` ycwnïìðî íéLã÷ øàLxyaa rbepd s`y oipn ± §¨¨¨¦§¨¨

:`xnbd daiyn .yecw didp ,miycw x`yéaø íeMî ìàeîL øîà̈©§¥¦©¦

,øæòéìàweqta xn`p(fl f `xwie),,äøBzä úàæ'äçðnìå äìBòì ¤¦¤¤Ÿ©¨¨¨§©¦§¨
.'íéîìMä çáæìe íéàelénìå íLàìå úàhçìåzepaxwd lk eywed §©©¨§¨¨¨§©¦¦§¤©©§¨¦

df lr df cnll ick dfl dfoldle .(.gv)z`hgl ywddy ,x`eai
.mda rbepd z` miycwn zepaxwd lky ,cnln

zx`an .weqta ywedy oaxw lkn micnl dn zx`an `xnbd
xn`py dnn :`xnbd['äìBòì']`ed ,zepaxwd lk oicy ,micnlék ¨¨¦

äìBò.dler oaxw oick ±,éìk äðeòè äìBò äî.éìk äðeòè ìk óà ¨¨¨§¨§¦©Ÿ§¨§¦
:`xnbd zxxanéìk éàî.dlern micnl ilk zaeg dfi` ±àîéìéà ©§¦¦¥¨

÷øæîdlery myky ,mcd zlawl wxfn jixvy micnly xn`p m` ± ¦§¨
,dywi .wxfn miperh zepaxw x`y jk ,dnc zlawl wxfn dperh

`ldeeäa áéúk énð øeaéö éîìLaxn`p xeaiv inlya s` ±(my), §©§¥¦©¦§¦§
,'ebe minlW migaf EgAfIe','úBðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå ©¦§§§¨¦§¨¦©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤¨©¨

ixd ,my eaixwdy minlyd lr oiae zelerd lr oia xn`p df weqte
zepaxwd eywed df weqtay oeike ,wxfn miperh minlyd mc s`y

.dlern df oic cenll jixv recn ,minlyl mbàlàilk zaeg ¤¨
oaxwd z` hegyl jixvy ,dhigy iabl `ed dlern micnly

a'ïékñ'zl`ey .zxy ilk jixvy meyn ,dpwa e` oa`a `le `weec ©¦
:`xnbddôeb äìBòåïìðî.ezhigyl oikq oerh dler oaxwy oipn ± §¨¨§¨¨

:`xnbd daiynBãé úà íäøáà çìLiå' áéúëc'úìëànä úà çwiå ¦§¦©¦§©©§¨¨¤¨©¦©¤©©£¤¤
(i ak ziy`xa),oikq epiid 'zlk`n'e ,àeä äìBò íúäåzyxta mye ± §¨¨¨

,dler oaxw did dciwrdeäìòiå' áéúëc'Bða úçz äìBòìak my) ¦§¦©©£¥§¨©©§
(bi.oikq miperh zepaxw x`y s` oikq dperh dlery myky micnle .

weqta xn`p :dgpnl yiwdd epicnln dn zx`an `xnbd,'äçðî'¦§¨
,dpnn micnledðéà äçðn äîäpeäë éøëæì àlà úìëàð`le ©¦§¨¥¨¤¡¤¤¤¨§¦§¥§¨

,zeawpl.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàð íðéà ìk óà:`xnbd zxxan ©Ÿ¥¨¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨
àéä éàîixkfl milk`p eidiy 'dgpn'n micnl zepaxw dfi` ± ©¦

,dpedkíLàå úàhç éàz`hg oaxwy cnll d`ay xn`p m` ± ¦©¨§¨¨
y meyn ,ok xnel xyt` i` ,dpedk ixkfl elk`i my`eáéúk àéãäa§¤§¨§¦

eäaxn`p my`ay ,dpedk ixkfl milk`py mda aezk yxetna ± §
(e f `xwie),'epìëàé íéðäka øëæ ìk'xn`p z`hgae(ak e my)xkf lM' ¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ§¤¨¨¨

'Dz` lk`i mipdMA.éàåy dgpnn micnly xn`p m`e ±éîìL ©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨§¦©§¥
øeaéöjixv `l xeaiv inlyl mby dywi ,dpedk ixkfl elk`i ¦

ik ,dgpnn cenildéúà àø÷c àééeaéøîieaixn epcnl ef dkld ± ¥¦¨¦§¨¨¥
xn`py ,aezkd(i gi xacna)Lã÷a',epìëàz íéLãwäìëàé øëæ ìk §Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤¨¨¨Ÿ©

,'BúBà'eze` lk`i' xn`py ieaixdeïðéàL øeaéö éîìL ìò ãnéì¦¥©©§¥¦¤¥¨
.äpeäë éøëæì àlà ïéìëàðmicnl zepaxw el` dyw ok m`e ¤¡¨¦¤¨§¦§¥§¨

mlerl :`xnbd zvxzn .dpedk ixkfl `l` milk`p mpi`y ,dgpnn
dne ,dpedk ixkfl `l` milk`p mpi` xeaiv inlyy dgpnn cnlp

,'eze` lk`i' xn`py ieaixdn ok cnlpy epl`yyàéä éàpzok` ± ©¨¥¦
,xeaiv inlya df oic micnl okidn mi`pz ewlgp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc migaf(iyily meil)

xengd m`y epipyy xg`l `lde ,mipte` ipya zg` dkld zepyl
zvxzn .ipyd ote`a mb `ed oky rcp ,ea lha ,lwa mrh ozp `l

:`xnbdàðz éàc ,éëéøöwx dpey `pzd did eli`y -íéLã÷ §¦¦§¦¨¨¨¨¦
íéLã÷ éìháîã àeä ïéleç àðéîà äåä ,ïéleçålyiayk wxy - §¦£¨¨¦¨¦¦§©§¦¨¨¦

miycwd ,oilega mrh ozil miycwa did `le miycw mr oileg
meyne ,oilega milhazneäééðéî åàìcoin jkl ,oin eze`n mpi`y - §¨¦©§

.epin epi`y z` lhan cg`íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ ìáà£¨¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦
,miycw mdipy ik ,md cg` oin mdipyyàì àîéàxne` iziid - ¥¨Ÿ

.miycw iycwk mpic didi ,milwa mrh mixengd epzp `l m` s`y

àðéîà äåä ,íél÷ íéLã÷å íéLã÷ éLã÷ àðz éàå,xne` iziid - §¦¨¨¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦£¨¨¦¨
yíéLã÷ éìeháì éîélàc àeä íéLã÷mr miycw lyiayk wx - ¨¨¦§©¦¦§©¥¨¨¦

iycwd ipic z` lhal milw miycwd gka yi ,mixg` miycw
,miycwìáàlyia m`ïéleç,miycweàì àîéàoi`y xne` iziid - £¨¦¥¨Ÿ

,mrh ozep mda didi `l m` s`e ,miycwd oic z` lhal oilegd gka
.enr elyazdy miycwd oick oilegd oic didi.àëéøö§¦¨

:dpyna epipy.'åë ÷é÷øa [òâðL] (òéâäù) ÷é÷øzx`an `xnbd ¨¦¤¨©§¨¦
:df oicl xewnd dn,ïðaø eðzweqta xn`p(k e `xwie),òbé øLà ìk' ¨©¨¨Ÿ£¤¦©

,'ycwi dxyaa,'døNáa' øîBì ãeîìz ,òìa àlL eléôà ìBëé̈£¦¤Ÿ¨©©§©¦§¨¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc migaf(iriax meil)

déì à÷ôðc àkéàdéì à÷ôðc àkéàå àëäîàëäî`pz yi ± ¦¨§¨§¨¥¥¨¨§¦¨§¨§¨¥¥¨¨
widdn ,dpedk ixkfl `l` milk`p mpi` xeaiv inlyy cnelyy

.weqta ieaixdn z`f cnely `pz yie ,dgpnl
weqta xn`p :z`hgl ywiddn cnlp dn zx`an `xnbd,'úàhç'©¨

y epnn cnlpe(úùã÷úî) úàhç äîòeìáa [úLã÷î]myk ± ©©¨§©¤¤§¨©
,da rbepd z` zycwn z`hgy(úùã÷úî) ìk óà[úLã÷î] ©Ÿ§©¤¤

òeìáaepic `diy mdn rlay xyad z` miycwn zepaxwd lk jk - §¨©
.mzenk

weqta xn`p cer :my`l ywiddn cnlp dn zx`an `xnbd,'íLà'¨¨
y ,epnn micnleøéôL ïéà íLà äî[cled ly xerd-]àéìLå ¨¨¨¥¨¦§¦§¨

[ekeza gpen xaerdy qikd-]LBã÷Ba`a epi`y oeik my`y myk ± ¨
algde ,miyecw eirnay `ilyde xitydy xnel jiiy `l ,xkf `l`

,oiaixw cled ly zeilkd izyeLBã÷ àéìLå øéôL ïéà ìk óàBa ©Ÿ¥¨¦§¦§¨¨
zeilkd izye alg oi` ,zeawp mi`ay minlye z`hg zepaxw s` ±

:`xnbd zx`an .oiaixw odirnayøáñ÷,xaeq `pzdy x`eane ± ¨¨©
yíéLBã÷ ïä ïúééååäa íéLã÷ úBãìååmiclepd zecley ± §¨¨¨¦©£¨¨¨¥§¦

.mzcila `l` mn` irna miyecw mpi` zepaxwdnåcenll yi cer §
y ,xaeq `pzdyøLôà éàLî øLôà ïéðãmipic ywida micnly ± ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨

cnlnd lv` mikiiy mpi`y s` cnld lv` mikiiydo`k ixdy ,
zepaxwl ,`ed xkf ik `ilye xity ea jiiy `ly my`n epcnl
xitya dyecw oi`y ,zecle mdl eidiy xyt`y zeawp mi`ad

.odly `ilye
weqta xn`p cer :mi`elinl ywiddn cnlp dn zx`an `xnbd

'íéàelî'y micnle .mi`elind ini zraya eaixwdy zepaxwd ±äî ¦¦©
äôéøNa ïäéøúBî íéàelndn lk ,mi`elind zepaxway myk ± ¦¦§¥¤¦§¥¨

xn`py ,y`a sxyp gafd xyan xzepy(cl hk zeny)z` YtxUe'§¨©§¨¤
.'`Ed Wcw iM lk`i `l W`A xzFPdïäéøúBîa íéiç éìòa ïéàå- ©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤§¥©£¥©¦§§¥¤

xzena miig ilra eid `l ik ,xzen ztixy oic llka miig ilra oi`e
mbe ,zeixg`l zenda eyixtd `le eid xeaiv zepaxwy ,mi`elind

.oey`xd `vnpe eizgz xg` yxtede mdn cg` ca` `lìk óà©¨
äôéøNa ïäéøúBî,dtixya epic ,mxyan xzepd ±íéiç éìòa ïéàå §¥¤¦§¥¨§¥©£¥©¦

ïäéøúBîazepaxw ipy yixtdy cigi oebk ,miig ilra exzep m`e ± §§¥¤
,ca`e oaxw yixtd m` e` ,ipya xtkzi cg`d ca`i m`y ,zeixg`l
,xzep ipyde mdn cg` aixwde ,oey`xd `vnpe eizgz xg` yixtde

.dtixya mpic oi`
xn`p cer :minlyl ywiddn cnlp dn zx`an `xnbd,'íéîìL'§¨¦

,jk ywida cnlpeïéìbôî íéîìM äîm` minly oaxwy myk ± ©§¨¦§©§¦
zpn lr eizcearn cg`a aygdyrp ,epnf xg`l xyad z` lek`l

,lqtpe lebit oaxwdïéìbtúîe,oilbetn enr mi`ad mikqpd s`e - ¦§©§¦
Y ïéìbtúîe ïéìbôî ìk óàlr mzceara ayg m` zepaxwd lk s` ©Ÿ§©§¦¦§©§¦

mikqpd z` milqete ,milqtpe milbtzn mpnf xg`l mlk`l zpn
.mdnr mi`ad

:dgpnl ywiddn cnlpd xg` cenil d`ian `xnbdàðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨
déîMî,àáé÷ò éaøcweqta xn`p,'äçðî',jk cnlpeäçðn äî ¦§¥§©¦£¦¨¦§¨©¦§¨

(úùã÷úî),òeìáa [úLã÷î](úùã÷úî) ìk óà[úLã÷î] §©¤¤§¨©©Ÿ§©¤¤
òeìáa,dzenk zeidl da rbepd lk z` zycwn dgpndy myk ± §¨©

xn`py enk(`i e `xwie)oaxw lk mb jk ,'WCwi mdA rBi xW` lM'Ÿ£¤¦©¨¤¦§¨
.edenk zeidl xyad z` ycwn ,xg` xya epnn rlay

rbepd lk'y oicd z` aezkl dkixv dxezd recn zx`an `xnbd
:dgpn oaxwa mbe z`hg oaxwa mb ,'ycwiéøèöéàåCäçðî ázëîì §¦§§¦§¦§©¦§¨

mb ,ycwi mda rbepd lky oicd z` aezkl dkixv dzid dxezde ±
dgpn oaxwa(`i e `xwie),éøèöéàåCúàhç ázëîìoaxwa s`e ± §¦§§¦§¦§©©¨

ycwi mda rbepd lky oicd z` aezkl jixv z`hg(k e my),éàc§¦
äçðî ïðéòîLàiabl wx df oic epl drinyn dzid dxezd m`y ± ©§§¦©¦§¨

meyne ,df oic xn`p dgpn oaxwa wxy mixne` epiid ,dgpn oaxw
àòìaéî àëékøc éãééàcxyaa ahid zrlap ,dkx dgpndy oeikn ± §©§¥§©¦¨¦©§¨

,da rbpyìáàa rbpy xya,úàhçàì àîéàoi`y xne` iziid ± £¨©¨¥¨Ÿ
.z`hgd oick xyad didi `le ,xyaa rlap z`hgd mrhéàå§¦

úàhç ïðéòîLàiabl wx df oic epl drinyn dzid dxezd m`e ± ©§§¦©©¨
df oic xn`p z`hga wxy xne` iziid ,z`hg oaxwøéø÷c íeMî- ¦§¨¦

,ewnera oneyd lglgn dar xyady jeznàì àîéà äçðî ìáà£¨¦§¨¥¨Ÿ
.àëéøö§¦¨

weqta xn`p :z`hgl ywiddn cnlpd sqep cenil d`ian `xnbd
,'úàhç'y epnn micnledðéà úàhç äîïéleçä ïî àlà äàa`le ©¨©©¨¥¨¨¨¤¨¦©¦

,oldl x`az `xnbdy enke ,ipy xyrn zernníBiáedaixw dpi`e ± ©
,dlila `le meia `l`Bãéáeúéðîéä`le oini cia `l` caer epi`e ± §¨©§¨¦

,l`nyadðéà ìk óàïéleçä ïî àlà äàa,xyrn lyn `leåepi` ©Ÿ¥¨¨¨¤¨¦©¦§
`l` axw,íBiáå`l` caer epi`Bãéá.úéðîéä:`xnbd zxxan ©§§¨©§¨¦

ïìðî úàhçådaiyn .elyn `l` axw epi`y oipn z`hg oaxwae ± §©¨§¨¨
:`xnbd,àcñç áø øîààø÷ øîàzepaxw zyxta weqta xn`p ± ¨©©¦§¨¨©§¨

mixetikd mei(e fh `xwie),,'Bì øLà úàhçä øt úà ïøäà áéø÷äå'§¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤
`l` aixwn epi`y yxcpe,BlMîìMî àìåzern,øeaéöìMî àìå ¦¤§Ÿ¦¤¦§Ÿ¦¤

zernøNòî.ipy ©£¥
,meia wx miaixwny dny `ziixaa x`eany dn lr ddnz `xnbd
zepaxwd lk ly ywiddn cnlp ,oini cia ziyrp dceardye

daxwd oic ike :`xnbd zl`ey .z`hgl,'íBia'ly ywiddn epcnl ©
`lde ,z`hgl zepaxwd lkîweqtdzepaxwd zyxt seqa xn`pd ¦

(gl f `xwie)'BúBeö íBéa'à÷ôð:`xnbd daiyn .cnlp ±dañð éãk± §©¨§¨§¦©§¨
`l` z`hgn cnlp epi` zn`ae ,jxev `ll df oic hwp `pzd ok`

.'ezev meia'n
oic ike ,le`yl `xnbd dkiynnBãéa,úéðîéälk ly ywidn epcnl §¨©§¨¦

`lde ,z`hgl zepaxwd,à÷ôð äpç øa øa äaøcîøa äaø øîàc ¦§©¨©©©¨¨§¨§¨©©¨©
Léø øîà äpç øa,Lé÷ì,'òaöà' øîàpL íB÷î ìkgwle' oebk ©©¨¨©¥¨¦¨¨¤¤¡©¤§©§¨©

'FrAv`A DnCn odMd(l c `xwie),,'äpeäë'e,'mipdkd' e` 'odkd' oebk ©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨§¨
Bðéààlàcia,ïéîée` 'rav`' e` azkp dxeza m`y dxaq `xnbde ¥¤¨¨¦

,'odk'xn`p zepaxwd lkay oeikne .oini cia zeyrdl dceard oic
cenll jixv recne ,oini cia ziyrp dceardy dfn cnlp ,'odk'

,df oic s` :`xnbd daiyn .z`hgl ywiddndañð éãk`pzd ok` ± §¦©§¨
.z`hgn cnlp epi` zn`ae ,jxev `ll df oic hwpaéàåàîéà úéò- §¦¨¥¥¨

,`ziixad z` dpyy `pzdy ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`eøáñ̈©
dìøîàc ïBòîL éaøk(:ck lirl)dxeza aezkyky,'òaöà'àéòa àì ¨§©¦¦§§¨©¤§©Ÿ¨£¨

'äpeäk'enr azkp `l m` mb ,'rav`' dxezd dazky mewn lk ± §¨
wx ea azkpy mewn la` .oini oerh 'odk','äpeäk'àéòa'òaöà'± §¨¨£¨¤§©

lkae .oini oerh epi` ,rav` `ll dpedk `l` ea azkp `l m`e
miperhy cenll epkxved okle ,'rav`' `ll 'dpedk' xn`p zepaxwd
odMd gwle' ,dpedk mbe rav` mb azkp day z`hgl ywiddn oini§¨©©Ÿ¥

'FrAv`A z`Hgd mCn(dk c `xwie). ¦©©©¨§¤§¨
weqta xn`p :my`l ywiddn cnlpd sqep cenil d`ian `xnbd

,'íLà'y ,dfn cnlpe,ïéøzeî åéúBîöò íLà äîåéúBîöò ìk óà ¨¨¨¨¨©§¨¨¦©Ÿ©§¨
ïéøzeîxzen ,edeaixwdy xg`l my`d oaxw zenvry myk ± ¨¦

eizenvr ,gafnd lr axw eleky s` dler s` ,milk mdn zeyrl
.mixzen

epi`y mc mb fzipe ,cbad lr fzipy z`hg mc oipra wtzqn `ax
:qeaik oerh,àáø øîàéì àèéLt,il `ed xexae heyt oic - ¨©¨¨§¦¨¦
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oifge` mipy` cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

:eed ipiqa minly inp mzdc minlyn sliz inp `d oilbtzne oilbtn minly dn

.ïéëñ àìà:opira zxy ilkc dpwe xev iwet`l dhigyl.àéä éàîsili ediipin id

:dgpnn dpedk ixkfl lek`l.åðìëàú íéùã÷ä ùã÷ádidi ycwe aizk gxw gwiea

eda aizkc zxvr iyake xeaiv inly slinl `ed `xizi `xwc ditiqa aizkc jl

:odkl 'dl eidi ycwùã÷î úàèç äî
.'åë òåìááaizk inp dgpnac ab lr s`e

zycwnc ycwi da rbi xy` lk (e `xwie)

dgpnnc z`hgl edpiyew`l jixhv` relaa

yiwzi` `l xninl `ki`c itli ivn `l

oiprl la` dpedk ixkf oiprl `l` dgpnl

la` rlainl `kikxc `wec dgpnc rela

:`l miycw x`yàéìéùå øéôù ïéà íùà äî
.ùåã÷alga xnel jl oi`e `ed xkf `dc

lk izyeeirnay `ily ly s`y ely zei

minlye z`hg oebk zeawp mi`ad s` rnyn

izye alg oi`e oda yecw `ilye xity oi`

dlerne oiaixw odirnay lily ly zeilkd

oi`y lk s`e `id lilkc slinl l"d `l

e`lc xninl ivn `l ea yecw `ilye xity

xyad x`y s` ixdy edl zincn dlerl

sili `l dpedk ixkf zlik`e axw epi`

jl dywzc dgpnn silick my`e z`hgn

inly igaf etlil dgpnl edpiyw` i`n`

ediiexza aizkc meyn z`hge my`n xeaiv

`ed miycw iycw `ed mixkf zlik` iab

`ywidn `l i` itli ivn `l mzdn jkld

:dgpncïä ïúééåäá íéùã÷ úåîäá úåãìåå
.íéùåã÷irna `le miyecw od miclepyk

:my`n ixnbe on`.øùôà éàùî øùôà ïéðãå
edpihernl ivn `l ixnble mixkfn zeawp

xy` jiycw wx aizkc maixwdl miycwn

jiycw wx (:ci sc) zexeka xn xn`e jl eidi

zecleed el` jl eidi xy` zexenzd el`

iycw `l `din on` irnac opixnb my`ne

:eidi xy` aizkck oziieda `l`íéàåìî äî
.äôéøùá ïäéøúåîmiig ilra eid `le

eid xeav oaxw ixdy mi`elnc odixzena

ca` `l mbe zeixg`l mipy eyxted `le

:oey`xd `vnpe eizgz xg` yixtde mdn cg`íéùã÷ä ìë óàäôéøùá ïäéøúåî
.ïäéøúåîá íééç éìòá ïéàåipy yixtdy cigi oebk odixzena miig ilra eid m`y

ca`e oaxw yixtd m` e` ipya xtkzi cg`d ca`i m`y ezaeg zeixg`l zepaxw

xzep oi` xzep ipyd z`e odn cg`d z` aixwde oey`xd `vnpe eizgz xg` yixtde

:mi`elin ly xzep oick dtixya df.íéìâôîs` gafa ayig m`y mikqpd z`

:eda aizk lebit xwirc minlyn sili d"yne oilbetn mikqpd.øéø÷ãh"ixhhyixh

:ewnera oneyd ekeza qpkp ar xyady jezn f"rla.úàèç(meia) aizkc meia d`a

:mkilr xtki dfd meia ik (fh `xwie) k"dei xta.úéðîéä åãéáådpedke rav` aizkc

:oini `l` epi` dpedke rav` xn`py n"k (:ck sc) lirl xn xn`eøá øá äáøãî
.'åë à÷ôð äðçodk xn`p `ly el` lka jl oi`e dpedk e` rav` e` c"qwe

:ozaxwdaù"øëodkd gwle aizk ediiexz z`hgae rav` ira dpedk (my) a"ta .

:erav`a z`hgd mcnïéøúåî åéúåîöò íùà äîizrny ip` milk odn zeyrl .

:lk`pd xaca `l` jiiy `l zenvra xzepe mipdkl lk`p ixdy.ìë óàdler 'it`e

dil `wtp `xizi didi elnc ipira d`xpe sili ivn ded z`hgn inp `d il iraine

:didi el odkl (f my) dia aizkc my`a
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àëéà(.dp sc lirl) onewn edfi` wxta iyily `pz yi cer .'ek `kdn dil `wtpc

xeaiv inly igaf s` dpedk ixkfl z`hg dn `z` i`nl `yiwid `l` xn`c

`ziixa dl gkyn `le `id `zrnyc `ibeqc meyn `kd dl iziin `lc `de dpedk ixkfl

:`icda

äîopixn`c `d .'ek relaa zycwn z`hg

`l (:gv sc oileg) dypd cib wxta

xeq` miycwac xwirk mrhl [`l`] dkxvp

iab `pngx ilb dpin xnbile [jixte] ixy `kde

rnyn ycwi dxyaa rbi xy` lk z`hg

epiid z`hgn opitli miycw x`yc dil `hiytc

:`kdc `ywidn

óàyxit .ea yecw `ilye xity oi` lk

lily ly zeilk izye alg oi`e qxhpewa

iyextl `pzl dil dedc dywe oiaixw dirnay

dnda idliy enk `ilye xity ly zeilke alg

rnync cere d"bd :(.dr sc oileg) dywnd

oi`c `ed zeilk izye alg `wecc eyexit jezn

`"`e od oiyecw oteb zecleed la` axwil oiyecw

z` hgeyd (.`i sc) dxenz `ipzc ok xnel

lkae mc` lkl lk`p 'c oa da `vne z`hgd

oziieeda dil zi`c o`nl dl iwene mlerle mewn

odc (:dk sc my) oinixrn cvik yixa oiyecw od

oileg oiprlc yxtl d`xpe on` irna oileg onvr

ohaa `vnpd `ilye xityc sili `w oixenb

`kdne llk oiyecw opi` dhigy xg`l z`hg

`de oiyecw od oziieeda miycw zecle dil zi`

dn (.dr sc oileg) dywnd dnda `ziixa `ipzc

llkn `ven my`a oixen`d zeilk izye alg

xaq `pz `edd lily llkn `ven lk s` lily

on` irnaihernl `xw jixhvi` jkle oiyecw

`l izyxity dn itle daxwdn zeilk izye alg

'itl enk dlern sili `lc `d xity iz`

:qxhpewdäîseqa lirl .'ek oilbtn minly

aizkcn dl yixcc `pz `ki` (:gk sc) 'a wxt

minly dn einly gaf xyan lk`i lk`d m`e

sc lirl) y"a wxta oke 'ek oilbtzne milbtn

minly dn `xw `eddn inp dl yixcc (.cn

gafnl oia mc`l oia oixizn mdl yiy oicgein

ivn dedc wgc mpgae gafa ayig m` mikqpd z` oilbtn qxhpewa 'it oilbtzne oilbtn

:lbtzn envr xyade xyad z` lbtn mcdy xninläîon `l` d`a dpi` z`hg

:relaa zycwn z`hg dn inp yxc xakc z`hgn yixc izxz .'ek oilegdéãëi`e daqp

sc zegpn) dcezd seqa la` iiepiy ixz ipdl wiqn `kd .'ek y"xk dl xaq `ni` zira

`l eze 'ek rav` `ira dpedk ipyn (.ak sc) oilegc w"tae dicegl daqp ick ipyn (.bt

`kd l"v ywida cnlne xfeg epi` y"ba cnld xac (.p sc) lirl xn`c o`nlc d`xpe

'ta lirl oini epiidc rxevnc y"ba opitli diteb z`hgc rav`c daqp ick (oilegc w"tae)

:z`hgn zepaxw x`y ywida slinl epivn `l ok m`e (.i sc) zegpnc w"tae (:ck sc) 'a

äîheyt my`a izrny ip` milk mdn zeyrl qxhpewa 'it .'ek oixzen eizenvr my`

s` lk`pd xaca `l` jiiy `l zenvra xzepe mipdkl lk`p ixdy oixzen eizenvry el

`xizi didi elnc ipira d`xpe sili ivn ded z`hgn inp `d il iraine dler elit`e lk

yexitl `zyde qxhpewa 'it jk didi el ea xtki xy` odkl dia aizkc my`a dil `wtp

`l` `yiwid jixhv` `le oilk`pd miycw lka oixzen zenvrc rci `xaqnc eizeax

my` aezki` dnle slip oilk`pd miycw x`yn e` minlyn dyw dler zenvr xizdl

dlera xn`pe didi el my`a xn`p y"bn yixc (.et sc lirl) ycwn gafnd wxtac cere

`yiwidn dil wetiz `zyde 'ek dler s` oixzen eizenvr my` dn iptenc xn`we didi el

`l` `kdc `yiwid `kixhvi` `lc oeik y"b l"le `kdclka l"v epi`y xg` xac ediipin slip `l `kd yxtnck dizlnl cg lk ikixv zepaxw x`yc oeik xnel yie dlera ixenb`l

xityc `yxc dil zil `pz i`d df 'itle my` ez`hgn opitli `le dpedk ixkf dipin opitlic dgpn iab (:fv sc) lirl epyxit `peeb i`d ike dlera wx miycwd
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:eed ipiqa minly inp mzdc minlyn sliz inp `d oilbtzne oilbtn minly dn

.ïéëñ àìà:opira zxy ilkc dpwe xev iwet`l dhigyl.àéä éàîsili ediipin id

:dgpnn dpedk ixkfl lek`l.åðìëàú íéùã÷ä ùã÷ádidi ycwe aizk gxw gwiea

eda aizkc zxvr iyake xeaiv inly slinl `ed `xizi `xwc ditiqa aizkc jl

:odkl 'dl eidi ycwùã÷î úàèç äî
.'åë òåìááaizk inp dgpnac ab lr s`e

zycwnc ycwi da rbi xy` lk (e `xwie)

dgpnnc z`hgl edpiyew`l jixhv` relaa

yiwzi` `l xninl `ki`c itli ivn `l

oiprl la` dpedk ixkf oiprl `l` dgpnl

la` rlainl `kikxc `wec dgpnc rela

:`l miycw x`yàéìéùå øéôù ïéà íùà äî
.ùåã÷alga xnel jl oi`e `ed xkf `dc

lk izyeeirnay `ily ly s`y ely zei

minlye z`hg oebk zeawp mi`ad s` rnyn

izye alg oi`e oda yecw `ilye xity oi`

dlerne oiaixw odirnay lily ly zeilkd

oi`y lk s`e `id lilkc slinl l"d `l

e`lc xninl ivn `l ea yecw `ilye xity

xyad x`y s` ixdy edl zincn dlerl

sili `l dpedk ixkf zlik`e axw epi`

jl dywzc dgpnn silick my`e z`hgn

inly igaf etlil dgpnl edpiyw` i`n`

ediiexza aizkc meyn z`hge my`n xeaiv

`ed miycw iycw `ed mixkf zlik` iab

`ywidn `l i` itli ivn `l mzdn jkld

:dgpncïä ïúééåäá íéùã÷ úåîäá úåãìåå
.íéùåã÷irna `le miyecw od miclepyk

:my`n ixnbe on`.øùôà éàùî øùôà ïéðãå
edpihernl ivn `l ixnble mixkfn zeawp

xy` jiycw wx aizkc maixwdl miycwn

jiycw wx (:ci sc) zexeka xn xn`e jl eidi

zecleed el` jl eidi xy` zexenzd el`

iycw `l `din on` irnac opixnb my`ne

:eidi xy` aizkck oziieda `l`íéàåìî äî
.äôéøùá ïäéøúåîmiig ilra eid `le

eid xeav oaxw ixdy mi`elnc odixzena

ca` `l mbe zeixg`l mipy eyxted `le

:oey`xd `vnpe eizgz xg` yixtde mdn cg`íéùã÷ä ìë óàäôéøùá ïäéøúåî
.ïäéøúåîá íééç éìòá ïéàåipy yixtdy cigi oebk odixzena miig ilra eid m`y

ca`e oaxw yixtd m` e` ipya xtkzi cg`d ca`i m`y ezaeg zeixg`l zepaxw

xzep oi` xzep ipyd z`e odn cg`d z` aixwde oey`xd `vnpe eizgz xg` yixtde

:mi`elin ly xzep oick dtixya df.íéìâôîs` gafa ayig m`y mikqpd z`

:eda aizk lebit xwirc minlyn sili d"yne oilbetn mikqpd.øéø÷ãh"ixhhyixh

:ewnera oneyd ekeza qpkp ar xyady jezn f"rla.úàèç(meia) aizkc meia d`a

:mkilr xtki dfd meia ik (fh `xwie) k"dei xta.úéðîéä åãéáådpedke rav` aizkc

:oini `l` epi` dpedke rav` xn`py n"k (:ck sc) lirl xn xn`eøá øá äáøãî
.'åë à÷ôð äðçodk xn`p `ly el` lka jl oi`e dpedk e` rav` e` c"qwe

:ozaxwdaù"øëodkd gwle aizk ediiexz z`hgae rav` ira dpedk (my) a"ta .

:erav`a z`hgd mcnïéøúåî åéúåîöò íùà äîizrny ip` milk odn zeyrl .

:lk`pd xaca `l` jiiy `l zenvra xzepe mipdkl lk`p ixdy.ìë óàdler 'it`e

dil `wtp `xizi didi elnc ipira d`xpe sili ivn ded z`hgn inp `d il iraine

:didi el odkl (f my) dia aizkc my`a
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àëéà(.dp sc lirl) onewn edfi` wxta iyily `pz yi cer .'ek `kdn dil `wtpc

xeaiv inly igaf s` dpedk ixkfl z`hg dn `z` i`nl `yiwid `l` xn`c

`ziixa dl gkyn `le `id `zrnyc `ibeqc meyn `kd dl iziin `lc `de dpedk ixkfl

:`icda

äîopixn`c `d .'ek relaa zycwn z`hg

`l (:gv sc oileg) dypd cib wxta

xeq` miycwac xwirk mrhl [`l`] dkxvp

iab `pngx ilb dpin xnbile [jixte] ixy `kde

rnyn ycwi dxyaa rbi xy` lk z`hg

epiid z`hgn opitli miycw x`yc dil `hiytc

:`kdc `ywidn

óàyxit .ea yecw `ilye xity oi` lk

lily ly zeilk izye alg oi`e qxhpewa

iyextl `pzl dil dedc dywe oiaixw dirnay

dnda idliy enk `ilye xity ly zeilke alg

rnync cere d"bd :(.dr sc oileg) dywnd

oi`c `ed zeilk izye alg `wecc eyexit jezn

`"`e od oiyecw oteb zecleed la` axwil oiyecw

z` hgeyd (.`i sc) dxenz `ipzc ok xnel

lkae mc` lkl lk`p 'c oa da `vne z`hgd

oziieeda dil zi`c o`nl dl iwene mlerle mewn

odc (:dk sc my) oinixrn cvik yixa oiyecw od

oileg oiprlc yxtl d`xpe on` irna oileg onvr

ohaa `vnpd `ilye xityc sili `w oixenb

`kdne llk oiyecw opi` dhigy xg`l z`hg

`de oiyecw od oziieeda miycw zecle dil zi`

dn (.dr sc oileg) dywnd dnda `ziixa `ipzc

llkn `ven my`a oixen`d zeilk izye alg

xaq `pz `edd lily llkn `ven lk s` lily

on` irnaihernl `xw jixhvi` jkle oiyecw

`l izyxity dn itle daxwdn zeilk izye alg

'itl enk dlern sili `lc `d xity iz`

:qxhpewdäîseqa lirl .'ek oilbtn minly

aizkcn dl yixcc `pz `ki` (:gk sc) 'a wxt

minly dn einly gaf xyan lk`i lk`d m`e

sc lirl) y"a wxta oke 'ek oilbtzne milbtn

minly dn `xw `eddn inp dl yixcc (.cn

gafnl oia mc`l oia oixizn mdl yiy oicgein

ivn dedc wgc mpgae gafa ayig m` mikqpd z` oilbtn qxhpewa 'it oilbtzne oilbtn

:lbtzn envr xyade xyad z` lbtn mcdy xninläîon `l` d`a dpi` z`hg

:relaa zycwn z`hg dn inp yxc xakc z`hgn yixc izxz .'ek oilegdéãëi`e daqp

sc zegpn) dcezd seqa la` iiepiy ixz ipdl wiqn `kd .'ek y"xk dl xaq `ni` zira

`l eze 'ek rav` `ira dpedk ipyn (.ak sc) oilegc w"tae dicegl daqp ick ipyn (.bt

`kd l"v ywida cnlne xfeg epi` y"ba cnld xac (.p sc) lirl xn`c o`nlc d`xpe

'ta lirl oini epiidc rxevnc y"ba opitli diteb z`hgc rav`c daqp ick (oilegc w"tae)

:z`hgn zepaxw x`y ywida slinl epivn `l ok m`e (.i sc) zegpnc w"tae (:ck sc) 'a

äîheyt my`a izrny ip` milk mdn zeyrl qxhpewa 'it .'ek oixzen eizenvr my`

s` lk`pd xaca `l` jiiy `l zenvra xzepe mipdkl lk`p ixdy oixzen eizenvry el

`xizi didi elnc ipira d`xpe sili ivn ded z`hgn inp `d il iraine dler elit`e lk

yexitl `zyde qxhpewa 'it jk didi el ea xtki xy` odkl dia aizkc my`a dil `wtp

`l` `yiwid jixhv` `le oilk`pd miycw lka oixzen zenvrc rci `xaqnc eizeax

my` aezki` dnle slip oilk`pd miycw x`yn e` minlyn dyw dler zenvr xizdl

dlera xn`pe didi el my`a xn`p y"bn yixc (.et sc lirl) ycwn gafnd wxtac cere

`yiwidn dil wetiz `zyde 'ek dler s` oixzen eizenvr my` dn iptenc xn`we didi el

`l` `kdc `yiwid `kixhvi` `lc oeik y"b l"le `kdclka l"v epi`y xg` xac ediipin slip `l `kd yxtnck dizlnl cg lk ikixv zepaxw x`yc oeik xnel yie dlera ixenb`l

xityc `yxc dil zil `pz i`d df 'itle my` ez`hgn opitli `le dpedk ixkf dipin opitlic dgpn iab (:fv sc) lirl epyxit `peeb i`d ike dlera wx miycwd

`ilye

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

.àëäî déì à÷ôðc àkéàå ,àëäî déì à÷ôðc àkéà¦¨§¨§¨¥¥¨¨§¦¨§¨§¨¥¥¨¨
,ìk óà ,òeìáa [úLã÷î] (úùã÷úî) úàhç äî ,'úàhç'©¨©©¨§©¤¤§¨©©Ÿ
øéôL ïéà ,íLà äî ,'íLà' .òeìáa [úLã÷î] (úùã÷úî)§©¤¤§¨©¨¨¨¨¨¥¨¦
,øáñ÷ .Ba LBã÷ àéìLå øéôL ïéà ,ìk óà .Ba LBã÷ àéìLå§¦§¨¨©Ÿ¥¨¦§¦§¨¨¨¨©
éàLî ,øLôà ïéðãå .íéLBã÷ ïä ïúééååäa ,íéLã÷ úBãìåå§¨¨¨¦©£¨¨¨¥§¦§¨¦¤§¨¦¤¦
éìòa ïéàå ,äôéøNa ïäéøúBî íéàeln äî ,'íéàelî' .øLôà¤§¨¦¦©¦¦§¥¤¦§¥¨§¥©£¥
íéiç éìòa ïéàå ,äôéøNa ïäéøúBî ,ìk óà .ïäéøúBîa íéiç©¦§§¥¤©Ÿ§¥¤¦§¥¨§¥©£¥©¦
,ìk óà .ïéìbtúîe ïéìbôî íéîìM äî ,'íéîìL' .ïäéøúBîa§§¥¤§¨¦©§¨¦§©§¦¦§©§¦©Ÿ
,àáé÷ò éaøc déîMî àðz àúéðúîa .ïéìbtúîe ïéìbôî§©§¦¦§©§¦§©§¦¨¨¨¦§¥§©¦£¦¨
,ìk óà ,òeìáa [úLã÷î] (úùã÷úî) äçðn äî ,'äçðî'¦§¨©¦§¨§©¤¤§¨©©Ÿ

éøèöéàå .òeìáa [úLã÷î] (úùã÷úî),äçðî ázëîì C §©¤¤§¨©§¦§§¦§¦§©¦§¨
éøèöéàåéãééàc ,äçðî ïðéòîLà éàc .úàhç ázëîì C §¦§§¦§¦§©©¨§¦©§§¦©¦§¨§©§¥

ïðéòîLà éàå .àì àîéà ,úàhç ìáà .àòìaéî àëékøc§©¦¨¦©§¨£¨©¨¥¨Ÿ§¦©§§¦©
.àëéøö ,àì àîéà ,äçðî ìáà .øéø÷c íeMî ,úàhç©¨¦§¨¦£¨¦§¨¥¨Ÿ§¦¨
,íBiáe ,ïéleçä ïî àlà äàa dðéà úàhç äî ,'úàhç'©¨©©¨¥¨¨¨¤¨¦©¦©
,íBiáe ,ïéleçä ïî àlà äàa dðéà ,ìk óà .úéðîéä Bãéáe§¨©§¨¦©Ÿ¥¨¨¨¤¨¦©¦©
,àø÷ øîà ,àcñç áø øîà .ïìðî ,úàhçå .úéðîéä Bãéáe§¨©§¨¦§©¨§¨¨¨©©¦§¨¨©§¨
ìMî àìå ,BlMî .'Bì øLà úàhçä øt úà ïøäà áéø÷äå'§¦§¦©£Ÿ¤©©©¨£¤¦¤§Ÿ¦¤
éãk .à÷ôð 'BúBeö íBéa'î ,'íBia' .øNòî ìMî àìå ,øeaéö¦§Ÿ¦¤©£¥©¦§©¨§¨§¦
äaø øîàc .à÷ôð äpç øa øa äaøcî ,úéðîéä Bãéa .dañð©§¨§¨©§¨¦¦§©¨©©©¨¨§¨§¨©©¨
'òaöà' øîàpL íB÷î ìk ,Lé÷ì Léø øîà äpç øa øa©©©¨¨©¥¨¦¨¨¤¤¡©¤§©
øáñ ,àîéà úéòaéàå .dañð éãk .ïéîé àlà Bðéà ,'äpeäë'e§¨¥¤¨¨¦§¦©§¨§¦¨¥¥¨¨©
.'äpeäk' àéòa àì ,'òaöà' øîàc ,ïBòîL éaøk dì̈§©¦¦§§¨©¤§©Ÿ¨£¨§¨

' .'òaöà' àéòa ,'äpeäk'.ïéøzeî åéúBîöò ,íLà äî ,'íLà §¨¨£¨¤§©¨¨¨¨¨©§¨¨¦
,éì àèéLt ,àáø øîà .ïéøzeî åéúBîöò ,ìk óà©Ÿ©§¨¨¦¨©¨¨§¦¨¦

íã

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

זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקלו mipya cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

.äìòîì äìåò íãå äèîì úàèç íãmc fzipe xfge cbad lr dligz z`hg mc ltp

:mzk eze` lr dler.ñåáéë ïåòè:ea relae cbaa rbep z`hg mc `dc.òâåð àäå
`dc rlap epi` la` cbaa `ed rbep eilr z`hg mc ltpyke cbaa rlap dler mcy

:dler mc relaa dil ray.õöåç:`nhpy cbaa dliah oiprl.àåä çáè íàåepi`y

:ecba lry mca citwn.õöåç åðéàdvivgc

:`ilz `citwa.ááøoebk jezpd xac lk

:derye alge oney.ááø íåùî äéì ÷åôéúå
:dvivg iede eilr citwne ea libx epi`y

.ãéô÷ éúøúàediiexza libxc [ab lr s`e]

e`xiy el `ed i`pb:ecba lr mdipyåà
.ãéô÷ àì àîìã:libx mdipyae li`ed

úàèç íã êìò ïøãä

.íéøåôéë øñåçîå íåé ìåáèoie`x oi`e li`ed

:dlik`l.áøòì ìåëàì ïé÷ìåç ïéà
:`nrh yxtn `xnbae exdhiyklåðéà ïðåà

.áéø÷î:(.fh sc lirl) ipy wxta xn`ck

.ïé÷ìåç ïéîåî éìòá:`xnba yxtn `nrh

.'åë äãåáòì éåàø åðéàù ìëjixt `xnba

:men lra ixde.íéáìç øè÷ä úòùá øåäèå
axrda xdhe lahy oebk dlild lk `edy

:yny'îâ.àèçî:mcd z` wxefàììëå
.àåädizlinl lif`e sili diteb yiwl yix

:dwelga `nwezin `linnc cr `xwl jixte
äøîùî
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zi` (.et sc lirl) ycwn gafnd wxt didi eln oixzen zenvr yixcc o`ne lirlc `ilye

oixeq` oicd on miycwd lkac xn`c i"yxtle `ilye xity iabl my`c `yiwid dil

rnync didi el my`a epl dlibe dlik`l ie`xd xya `l` aezkd xizd `lc zenvrd

z`hg iaizk `xw `eddac dyw .ddbd :df t"r miycwd lka xzid ok enk slip `zeixy

dxez my`k z`hgk oxd` z` ev zyxta my`e

hwp dnle didi el ea xtki xy` odkd mdl zg`

didi elc cere my`a dyxt xwirc l"ie my`

wilqc my`d lr wx i`w `l `ny cigi 'l azkp

lirl opiyxcc `d (opiqxb ikd) iywz `le dipin

dlera didi el xn`p (my) ycwn gafnd wxta

el xn`pe didi el odkl aixwd xy` dlerd xer

dler s` oixzen eizenvr my` dn my`a didi

`zyde ipten mzd xn`we oixzen dizenvr

`yiwidn il wetiz didi el dlera il dnl

`yiwidn opixnb `lc l"ie oizrnyc my`c

i` dyw n"ne oilk`pd zepaxw `l`

eizenvr opiyxc my`c didi elc `zernynn

minly zepaxw x`y dipin opitlie oixzen

didi el aizk inp dlera `ld dceze z`hg

(my) ycwn gafnd wxt dey dxifb l"le

lr i`w dlerc didi elc l"ie my`n xnbinl

xer `xw aizk ikdc zenvr xizdl `le xerd

`l` yixc `l didi el .ddbd :didi el dlerd

my`a dil hiytc qxhpewa yxit mye `xeziin

meyn i`e xzen exya s`c meyn dlern xzei

xac icina `l` xzep jiiy `l dtixyac xzep

`l k"`e gafd xyan xzepde aizkck dlik`

enk edfe lilkc dler `l` xnbnl `pkixv

wxtae .d"dbd :eizeax mya oizrnya yxity

eixack `icda gken (.bt sc migqt) oilev cvik

sc) dcezd seqa zegpnae zenvra xzep oi`c

my`a dil `hiytc `dc qxhpewa yxit (.bt

`edn iz`c `kdc `yiwid zenvrl i`xw ixz l"l wcwcl jixve my` eizenvr oi`e my` `ed rnync oixeni` zxhwd xg`l `ed my`a aizkc meyn oilk`pd zepaxw x`yn xzei

yxta my`a iaizk `ed ixz edin diirxl wzipy my`l (:d sc lirl) w"t opiyxc my`c `edc il dyw eze (.et sc lirl) ycwn gafnd wxta didi elc dey dxifbe:j"exa .`xwie z

úàèç íã êìò ïøãä

ìåáèsc oiaexir) oiaxrn lka wxt rnyn oke yny axrde dliah oiicr era ozxtk e`iady mixetik ixeqgnc `kd rnyn .axrl lek`l miycwa miwleg mpi` mixetik xqegne mei

xqegn s` opixn` inp (.hp sc migqt) hgyp cinz yixae axrl miycwa zlke`e zlaehe xteya zpzepe zern d`ian daif e` dcil dilr yiy dy`d `zipzn `d iziinc (.al

rnyn 'nba inp oizrnyae ycwl dliah oikixv mixetik xqegnde ope`d dl iziin oizrnyae (.`k sc dbibg) ycewa xneg wxt `pzc dnize axrl lke`e laehy dpyd zeni x`ya dxtk

migqta opixn` cere yny axrda llk ixii` `l `zyd crc rnyn ira yny axrde `ed `ilrn `nh uxy `nh ikd xza jixte dbibgc dxtk xqegnc `idd iziinc ira `wec dliahc

xqegn ipyne `zxe`l ifg inp uxy `nh `zxe`l ifgc mei leah `py i`n jixte uxy `nh lr oiwxefe oihgey oi`e mixetik xqegn lre mei leah lr oiwxefe oihgey (:v sc) dy`d 'ta

ryt `nlc yegip dliah ira `d mixetik xqegn `zyde oilvrzn mipdk ly c"a oi`c dirny axcke c"al epiw xqnyk opiyiig `l mixetik xqegna la` ryt `nlc opiyiige dliah

opixn` cere lk`ie leahl leki dlila elit` dil yegip i`nl yny axrd ira `lc `d la` `zxe`l cr lah `le ryt `nlc yginl `ki` yny axrd irac uxy `nha i`ce `l`

meia ea ynzydl lkei `l ok m` yny axrd ira opaxc dliaha i`e h"ia eze` oiliahn d`nehd clea aeh meia eze` oiliahn oi` d`nehd a`a `nhpy ilk (.gi sc) dviac ipy wxta

xzed ez`ia xg`l xyrnae oilega xzene dnexzd z` lqete ycwd z` `nhn mixteq ixacn min z`ia oerhd lk (d"n `"it) dxt 'qna opz cere dil liahn `ed leg jxevle dlild cr

aizn d`nehd clea xn` cge d`nehd a`a xn` cg oi`xen` oixz oliahne odilr mixrn xead jezl eilk eltp xead jezl ilc ltp ipy 't zenexz 'qna inlyexia opixn` `icdae oleka

yn dxdha oileg oda ynzydl dvexa ipyne yny axrd jixv `de lega s` d`neha a`a c"nl d`nehd clea c"ninlyexiae yny axrd ira `lc `gip d`nehd clea c"nlc `icda rn

meyn e`l axrl oizipzna `kd ipzwc `dc yxtl d`xpe xwir zenexz 'qnc `idde zyaeyn `qxib dze`e d`nehd clea c"nl d`nehd a`a c"n aizn `kti` `ki` dviac ipy 't

mrhn `ed mzd `l` xzl`l zlke`e zlaeh i`ce dpiw axwedy drci i`c yny axrd meyn e`l axrl hwpc (.al sc oiaexir) oiaxrn lka 'tae mei leah meyn `l` mixetik xqegn

zlke`e zlaeh `dz miaxrd oia ly cinzd z` aixwdl oiligzny dryn `niz ike meid lk lek`l lkez `l df mrhne xteyay zern lk elkiy cr oilvrzn mipdk ly c"a oi`y dwfg

xqegnc (my) hgyp cinzc `idde dpilne dlrn mzd opixn` inp dndae (.hp sc migqt) hgyp cinz yixa xn`ck dnc `l` gafnl oi`y oeik cinz xg`l mipiwd z` aixwdl xyt` `d

opixn`c `de axrl `idda inp hwp dlila `l` lk`p epi` gqtc axrl egqt lke`e laehy gqt iab mzd hwpc icii` axrl miycwa lke`e laehy dpyd zeni x`ya mixetik
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éòa .ñeaék ïeòè ,äìòîì äìBò íãå ,ähîì úàhç íc©©¨§©¨§©¨§©§¨¨¦¨¥
íeMî .eäî ,äìòîì úàhç íãå ,ähîì äìBò íc ,àáø̈¨©¨§©¨§©©¨§©§¨©¦
àäå ,àeä òeìa íeMî ,àîìc Bà .òâBð àäå ,àeä òâBð¥©§¨¥©¦§¨¦¨©§¨
,àáø øîà .ñeaék ïéðeòè ïéàc ,dèLt øãä .òìa àìŸ¨©£©©§¨§¥§¦¦¨©¨¨
Bðéà ,àeä çaè íàå .õöBç ,Bãâa ìò íc ,éì àèéLt§¦¨¦¨©¦§¥§¦©¨¥
Bðéà ,àeä ááø øëBî íàå .õöBç ,Bãâa ìò ááø .õöBç¥§¨©¦§¥§¦¥§¨¥
,àeä çaè íà .eäî ,Bãâa ìò ááøe íc ,àáø éòa .õöBç¥¨¥¨¨¨§¨©¦§©¦©¨
éì ÷etéz ,àeä ááø øëBî éàå .ááø íeMî éì ÷etéz¦¦¦§¨§¦¥§¨¦¦
,ãéô÷ àì àãçà .àäå àä ãéáòc ,àëéøö àì .íc íeMî¦¨Ÿ§¦¨§¨¦¨§¨©£¨Ÿ¨¦
:e÷éz .ãéô÷ àì énð ézøzà ,àîìc Bà .ãéô÷ ézøzà©©§¥¨¦¦§¨©©§¥©¦Ÿ¨¦¥

úàèç íã êìò ïøãä

äðùîïé÷ìBç ïðéà ,íéøeték øqeçîe íBé ìeáè§§©¦¦¥¨§¦
,áéø÷î Bðéàå òâBð ,ïðBà .áøòì ìBëàì íéLãwa©¨¨¦¤¡¨¤¤¥¥©§¥©§¦
ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòa .áøòì ìBëàì ÷ìBç Bðéàå§¥¥¤¡¨¤¤©£¥¦¥©£¥¦
àì ìáà ,ïéìëBàå ïé÷ìBç ,ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa ,ïéøáBò§¦¥©£¥¦§¦§¦§§¦£¨Ÿ

eléôà .úBøBòa Bì ïéà ,øNaa Bì ïéàL ìëå .øNaa ÷ìBç Bðéà ,äãBáòì éeàø BðéàL ìk .ïéáéø÷î©§¦¦¨¤¥¨©£¨¥¥©¨¨§¨¤¥©¨¨¥¨£¦
úà áéø÷nä' øîàpL ,øNaa ÷ìBç Bðéà ,íéáìç øè÷ä úòLa øBäèå ,íéîc ú÷éøæ úòLa àîè̈¥¦§©§¦©¨¦§¨¦§©¤§¥£¨¦¥¥©¨¨¤¤¡©©©§¦¤
:['äðîì ïéîiä ÷BL äéäú] (äéäé) Bì ,[ïøäà éðaî áìçä úàå] íéîìMä íc©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤¦§¤©¨¦§¨¨
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זבחים. פרק אחד עשר - דם חטאת דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migaf(iriax meil)

äìòîì äìBò íãå ähîì úàhç íclr dligz z`hg mc ltp ± ©©¨§©¨§©¨§©§¨
aiign z`hg mc wxy s` ,mzkd eze` lr dler mc fzipe xfge cbad

.dler mc `le ,qeaikïeòècbad,ñeaékrbep z`hg mc ixdy ¨¦
.ea relae ,cbaa

:xg` ote`a wtzqn `axúàhç íãå ähîì äìBò íc ,àáø éòä¥¨¨©¨§©¨§©©¨
äìòîìmc eilr fzipe xfge cbad lr dligz dler mc ltp m` - §©§¨

,mzk eze` lr z`hgeäîiccve .`l e` qeaik cbad oerh m`d ± ©
fzipy cba qakl dkixvd dxezdy mrhdy xn`p m`d ,md wtqd

`ed z`hg mc eilríeMîmcdyàeä òâBð,cbaaòâBð àäå± ¦¥©§¨¥©
aiige ,cbaa rbep ,dlerd mc lr fzipy z`hgd mc df ote`ae

.qeaikaàîìc Bàz`hg mc eilr fzipy cbay mrhdy xn`py e` ± ¦§¨
`ed qeaik oerhíeMîmcdyàeä òeìa,cbaaådf cbaàì àä ¦¨©§¨Ÿ

òìamcn xak `ed rela ixdy ,z`hgd mcn rla `l `ld ± ¨©
,df wtqa wtzqd `axy xg`l .qeaika aiig epi`e ,dlerdøãä£©

dèLthyte xfg ±.ñeaék ïéðeòè ïéàcqeaik zaegy meyn ,enrhe ©§¨§¥§¦¦
rela mcdy meyn `ed z`hg mc eilr fzipy cbaldf cbae ,cbaa

.z`hgd mcn ea rlap `l ,dlerd mcn ea rela xaky oeik
m` jelkl eilr `vnpe ,dliah oerhe `nhpy cba oic zxxan `xnbd
lr dvivg yi m` ,dliah oerhd xac lky ,`ed oicd :`l e` uveg
epi` m`e .`ziixe`cn uveg ,dxiqdl dvivgd lr citwne eaex
m` ,eherin lr dvivg yi m`e ,opaxcn uveg dxiqdl dilr citwn
epi` ,dilr citwn epi` m`e ,uveg ,dxiqdl dvivgd lr citwn

.uveg
Bãâa ìò íc ,éì àèéLt ,àáø øîà,dliah oerhe `nhpy cba - ¨©¨¨§¦¨¦¨©¦§

df ixd ,mc eilr `vnpe,õöBç.eliahdl `ay mcew ezewpl jixve ¥
,àeä çaè íàå,ecba lry mca citwn epi`e minca wqrznyBðéà §¦©¨¥

,õöBç,dxiqdl dilr citwn m` `l` dvivga dcitw oi`y meyn ¥
.ecba lry mcd lr citwn epi` gahe

`vnp :dvivg ly sqep ote` zxxan `xnbdááø[oney±]Bãâa ìò §¨©¦§
,`nhpy,àeä ááø øëBî íàå ,õöBçoney inzk lr citwn epi`e ¥§¦¥§¨

,ecba lry.õöBç Bðéà¥¥
:dvivg ipin ipy cbad lr yiy ote`a wtzqn `ax,àáø éòa`vnp ¨¥¨¨

e ícmb,eäî ,Bãâa ìò ááø.`l e` ,mivveg cgi mdipy m`d ¨§¨©¦§©
,o`k xaecn mc` dfi`a :`xnbd zxxan,àeä çaè íàepi`y ¦©¨

,mewn lkn ,ecba lry mc lr citwnááø íeMî éì ÷etézyi - ¦¦¦§¨
citwne ea libx epi`y oeik ,ecba lry oneyd meyn dvivg o`k

.eilràeä ááø øëBî éàålkn ,ecba lry aax lr citwn epi`y §¦¥§¨
,mewníc íeMî éì ÷etéz,ecba lry mcd meyn dvivg o`k yi ± ¦¦¦¨

:`xnbd daiyn .eilr citwne ea libx epi`y oeikàëéøö àì`l ± Ÿ§¦¨
mc`a `l` ,`ax wtzqdàäå àä ãéáòcipy z` dyery ± §¨¦¨§¨

mb `ede ,ecba lry mc lr citwn epi`y gah mb `edy ,mixacd
m`d ,md wtqd iccve ,ecba lry oney lr citwn epi`y aax xken

s`y xn`p,df mc`ãéô÷ ézøzà ,ãéô÷ àì àãçàxac lr wx ± ©£¨Ÿ¨¦©©§¥¨¦
ecba lry mixac ipy lr j` ,citwn epi` ecba lr `vnpd cg`

.dvivg eidie ,citwn,àîìc Bàyãéô÷ àì énð ézøzàs`y ± ¦§¨©©§¥©¦Ÿ¨¦
`le ,mdipya libxy oeik ,citwn epi` ,mixac ipy yi ecba lryk

:`xnbd dwiqn .evvgi.e÷éz¥

úàèç íã êìò ïøãä

íåé ìåáè ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
iycw ly zexerae miycwd xyaa mipdkd ly mwlga wqer df wxt
`ed epizpyna oecipd .mitxypd mixirye mixt ipica oke ,miycwd
odk .i`kf epi` dfi`e miycwd xyaa wlg lehil i`kf odk dfi`

íBé ìeáèoiicre ea dzidy `ziixe`c d`nehn meid xdhpe lahy - §
,eyny aixrd `lå`edy odkíéøeték øqeçîe` af didy - §§©¦¦

zlik`a mixeq`y oeikn ,eizepaxw `iad `l oiicr j` xdhpe rxevn
mb ,miycwïé÷ìBç ïðéàwlg milawn mpi` -íéLãwaickìBëàì ¥¨§¦©¨¨¦¤¡

eze`,áøòì.dlik`l miie`x eidie exdhi xy`k xnelk ¨¤¤
odkïðBàzny in -,mdilr la`zdl aiigy miaexwd cg` elòâBð ¥¥©

,ezribpa `nhn epi`e ,miycwa rebpl xzen -åmle`áéø÷î Bðéà- §¥©§¦
ycwna ynyn epi`miycw zlik`a xeq` oke ,emb jkitlBðéà¥

÷ìBçick miycwa wlg lawn epi` -ìBëàìepnn,áøòìote`a s` ¥¤¡¨¤¤
.el zxzen miycw zlik` didz axray

mipdkïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòa,`txzdl miieyry - ©£¥¦¥©£¥¦§¦
ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa,`txzdl miieyr mpi`y -,ïéìëBàå ïé÷ìBç ¥©£¥¦§¦§¦§§¦

.ïéáéø÷î àì ìáà£¨Ÿ©§¦¦
ìkodkäãBáòì éeàø BðéàLoaxwd zaxwd zrya÷ìBç Bðéà Ÿ¤¥¨©£¨¥¥

,øNaamie`x mpi`y it lr s` miwlegy ,minen ilra caln ©¨¨
,dcearlBì ïéàL ìëåwlgBì ïéà øNaawlgúBøBòaly §Ÿ¤¥©¨¨¥¨
.zepaxwdeléôàdidy odkú÷éøæ úòLa àîèdíéîc,oaxwd ly £¦¨¥¦§©§¦©¨¦

ådidøè÷ä úòLa øBäèdíéáìçwxfpy ixg` lahy oebk ,ely §¨¦§©¤§¥£¨¦
,dlila exhwed oaxwd ialge ,axrd ribda xdhpe ,mcd÷ìBç Bðéà¥¥

,øNaadnn cnlp df oice ,mcd zwixf zrya xedh did `ly oeik ©¨¨
øîàpL(bl f `xwie)éðaî áìçä úàå] íéîìMä íc úà áéø÷nä' ¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥

,['äðîì ïéîiä ÷BL äéäú] (äéäé) Bì [ïøäàmb weqta dxkfed ixd ©£Ÿ¦§¤¦§¤©¨¦§¨¨
.'aixwOd' llka eppi` ,f` xedh did `ly ine ,mcd zwixf©©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migaf(iying meil)

.ïðBà àeäLk:`xnbd zxne`àäéî éðz÷epipy mewn lkn ixd - §¤¥¨¨¥¦¨
oaxw `ian epi` ope`y,çñtiax `iady dpynl dxizq ef ixde ¤©

oerny(lirl `ziixaa)`iany gkene ,egqt z` lke` ope`y dxn`y ,
.gqt oaxw

:`xnbd zvxzn .ef dxizq ayiil mivexiz dying d`ian `xnbd
,àcñç áø øîàoaxw z`déañð éãk ,çñtdxikfd `ziixad - ¨©©¦§¨¤©§¦©§¥

ici lr eglyl e` e`iadl i`yx ope` zn`a j` ,mpigl.xg`
:sqep uexizéàî ,øîà úLL áøçñt',`ziixaa xkfend 'éîìL ©¥¤¨©©¤©©§¥

çñô`ed la` ,aixwn ope` oi` eze`y ,xyr drax` zbibg oaxw - ¤©
.gqt oaxw aixwn

:`xnbd dywnéëä éà,gqt inlyl dpeekd 'gqt'y,íéîìL eðééä ¦¨¦©§§¨¦

recne ,zepip`a minly aixwdl oi`y `ziixaa xn`p xak ixde
.cxtpa mzepyl dkxved

:`xnbd zvxznàðz`pzd dpy -,çñt úîçî ïéàaä íéîìL ¨¨§¨¦©¨¦¥£©¤©
àðúåmb dpye -,ïîöò úîçî ïéàaä íéîìLmeynàðz àì éàc §¨¨§¨¦©¨¦¥£©©§¨§¦Ÿ¨¨

mb dpey did `l m`y -Czòc à÷ìñ ,çñt úîçî ïéàaä íéîìL§¨¦©¨¦¥£©¤©¨§¨©§¨
àðéîày [xnel jzrca dler did-]eúà çñt úîçîe ìéàBä- ¨¦¨¦¥£©¤©¨

,gqt oaxw zngn mi`a gqt inlye li`edeîc çñôc déôeâk- §¥§¤©¨
,zepip`a maixwdl minkg exizde ,eteb gqtd oaxwk `ed mpicà÷̈

ïì òîLîmpi`y ,zepaxwd x`yk `ed mpicy `pzd eprinyd okl - ©§©¨
.zepip`a miaxw

:zxg` jxca uxzn ixn ax,øîà éøî áø©¨¦¨©
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc migaf(iriax meil)

äìòîì äìBò íãå ähîì úàhç íclr dligz z`hg mc ltp ± ©©¨§©¨§©¨§©§¨
aiign z`hg mc wxy s` ,mzkd eze` lr dler mc fzipe xfge cbad

.dler mc `le ,qeaikïeòècbad,ñeaékrbep z`hg mc ixdy ¨¦
.ea relae ,cbaa

:xg` ote`a wtzqn `axúàhç íãå ähîì äìBò íc ,àáø éòä¥¨¨©¨§©¨§©©¨
äìòîìmc eilr fzipe xfge cbad lr dligz dler mc ltp m` - §©§¨

,mzk eze` lr z`hgeäîiccve .`l e` qeaik cbad oerh m`d ± ©
fzipy cba qakl dkixvd dxezdy mrhdy xn`p m`d ,md wtqd

`ed z`hg mc eilríeMîmcdyàeä òâBð,cbaaòâBð àäå± ¦¥©§¨¥©
aiige ,cbaa rbep ,dlerd mc lr fzipy z`hgd mc df ote`ae

.qeaikaàîìc Bàz`hg mc eilr fzipy cbay mrhdy xn`py e` ± ¦§¨
`ed qeaik oerhíeMîmcdyàeä òeìa,cbaaådf cbaàì àä ¦¨©§¨Ÿ

òìamcn xak `ed rela ixdy ,z`hgd mcn rla `l `ld ± ¨©
,df wtqa wtzqd `axy xg`l .qeaika aiig epi`e ,dlerdøãä£©

dèLthyte xfg ±.ñeaék ïéðeòè ïéàcqeaik zaegy meyn ,enrhe ©§¨§¥§¦¦
rela mcdy meyn `ed z`hg mc eilr fzipy cbaldf cbae ,cbaa

.z`hgd mcn ea rlap `l ,dlerd mcn ea rela xaky oeik
m` jelkl eilr `vnpe ,dliah oerhe `nhpy cba oic zxxan `xnbd
lr dvivg yi m` ,dliah oerhd xac lky ,`ed oicd :`l e` uveg
epi` m`e .`ziixe`cn uveg ,dxiqdl dvivgd lr citwne eaex
m` ,eherin lr dvivg yi m`e ,opaxcn uveg dxiqdl dilr citwn
epi` ,dilr citwn epi` m`e ,uveg ,dxiqdl dvivgd lr citwn

.uveg
Bãâa ìò íc ,éì àèéLt ,àáø øîà,dliah oerhe `nhpy cba - ¨©¨¨§¦¨¦¨©¦§

df ixd ,mc eilr `vnpe,õöBç.eliahdl `ay mcew ezewpl jixve ¥
,àeä çaè íàå,ecba lry mca citwn epi`e minca wqrznyBðéà §¦©¨¥

,õöBç,dxiqdl dilr citwn m` `l` dvivga dcitw oi`y meyn ¥
.ecba lry mcd lr citwn epi` gahe

`vnp :dvivg ly sqep ote` zxxan `xnbdááø[oney±]Bãâa ìò §¨©¦§
,`nhpy,àeä ááø øëBî íàå ,õöBçoney inzk lr citwn epi`e ¥§¦¥§¨

,ecba lry.õöBç Bðéà¥¥
:dvivg ipin ipy cbad lr yiy ote`a wtzqn `ax,àáø éòa`vnp ¨¥¨¨

e ícmb,eäî ,Bãâa ìò ááø.`l e` ,mivveg cgi mdipy m`d ¨§¨©¦§©
,o`k xaecn mc` dfi`a :`xnbd zxxan,àeä çaè íàepi`y ¦©¨

,mewn lkn ,ecba lry mc lr citwnááø íeMî éì ÷etézyi - ¦¦¦§¨
citwne ea libx epi`y oeik ,ecba lry oneyd meyn dvivg o`k

.eilràeä ááø øëBî éàålkn ,ecba lry aax lr citwn epi`y §¦¥§¨
,mewníc íeMî éì ÷etéz,ecba lry mcd meyn dvivg o`k yi ± ¦¦¦¨

:`xnbd daiyn .eilr citwne ea libx epi`y oeikàëéøö àì`l ± Ÿ§¦¨
mc`a `l` ,`ax wtzqdàäå àä ãéáòcipy z` dyery ± §¨¦¨§¨

mb `ede ,ecba lry mc lr citwn epi`y gah mb `edy ,mixacd
m`d ,md wtqd iccve ,ecba lry oney lr citwn epi`y aax xken

s`y xn`p,df mc`ãéô÷ ézøzà ,ãéô÷ àì àãçàxac lr wx ± ©£¨Ÿ¨¦©©§¥¨¦
ecba lry mixac ipy lr j` ,citwn epi` ecba lr `vnpd cg`

.dvivg eidie ,citwn,àîìc Bàyãéô÷ àì énð ézøzàs`y ± ¦§¨©©§¥©¦Ÿ¨¦
`le ,mdipya libxy oeik ,citwn epi` ,mixac ipy yi ecba lryk

:`xnbd dwiqn .evvgi.e÷éz¥

úàèç íã êìò ïøãä

íåé ìåáè ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
iycw ly zexerae miycwd xyaa mipdkd ly mwlga wqer df wxt
`ed epizpyna oecipd .mitxypd mixirye mixt ipica oke ,miycwd
odk .i`kf epi` dfi`e miycwd xyaa wlg lehil i`kf odk dfi`

íBé ìeáèoiicre ea dzidy `ziixe`c d`nehn meid xdhpe lahy - §
,eyny aixrd `lå`edy odkíéøeték øqeçîe` af didy - §§©¦¦

zlik`a mixeq`y oeikn ,eizepaxw `iad `l oiicr j` xdhpe rxevn
mb ,miycwïé÷ìBç ïðéàwlg milawn mpi` -íéLãwaickìBëàì ¥¨§¦©¨¨¦¤¡

eze`,áøòì.dlik`l miie`x eidie exdhi xy`k xnelk ¨¤¤
odkïðBàzny in -,mdilr la`zdl aiigy miaexwd cg` elòâBð ¥¥©

,ezribpa `nhn epi`e ,miycwa rebpl xzen -åmle`áéø÷î Bðéà- §¥©§¦
ycwna ynyn epi`miycw zlik`a xeq` oke ,emb jkitlBðéà¥

÷ìBçick miycwa wlg lawn epi` -ìBëàìepnn,áøòìote`a s` ¥¤¡¨¤¤
.el zxzen miycw zlik` didz axray

mipdkïéøáBò ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòa,`txzdl miieyry - ©£¥¦¥©£¥¦§¦
ïéòeá÷ ïéîeî éìòa ïéa,`txzdl miieyr mpi`y -,ïéìëBàå ïé÷ìBç ¥©£¥¦§¦§¦§§¦

.ïéáéø÷î àì ìáà£¨Ÿ©§¦¦
ìkodkäãBáòì éeàø BðéàLoaxwd zaxwd zrya÷ìBç Bðéà Ÿ¤¥¨©£¨¥¥

,øNaamie`x mpi`y it lr s` miwlegy ,minen ilra caln ©¨¨
,dcearlBì ïéàL ìëåwlgBì ïéà øNaawlgúBøBòaly §Ÿ¤¥©¨¨¥¨
.zepaxwdeléôàdidy odkú÷éøæ úòLa àîèdíéîc,oaxwd ly £¦¨¥¦§©§¦©¨¦

ådidøè÷ä úòLa øBäèdíéáìçwxfpy ixg` lahy oebk ,ely §¨¦§©¤§¥£¨¦
,dlila exhwed oaxwd ialge ,axrd ribda xdhpe ,mcd÷ìBç Bðéà¥¥

,øNaadnn cnlp df oice ,mcd zwixf zrya xedh did `ly oeik ©¨¨
øîàpL(bl f `xwie)éðaî áìçä úàå] íéîìMä íc úà áéø÷nä' ¤¤¡©©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥

,['äðîì ïéîiä ÷BL äéäú] (äéäé) Bì [ïøäàmb weqta dxkfed ixd ©£Ÿ¦§¤¦§¤©¨¦§¨¨
.'aixwOd' llka eppi` ,f` xedh did `ly ine ,mcd zwixf©©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migaf(iying meil)

.ïðBà àeäLk:`xnbd zxne`àäéî éðz÷epipy mewn lkn ixd - §¤¥¨¨¥¦¨
oaxw `ian epi` ope`y,çñtiax `iady dpynl dxizq ef ixde ¤©

oerny(lirl `ziixaa)`iany gkene ,egqt z` lke` ope`y dxn`y ,
.gqt oaxw

:`xnbd zvxzn .ef dxizq ayiil mivexiz dying d`ian `xnbd
,àcñç áø øîàoaxw z`déañð éãk ,çñtdxikfd `ziixad - ¨©©¦§¨¤©§¦©§¥

ici lr eglyl e` e`iadl i`yx ope` zn`a j` ,mpigl.xg`
:sqep uexizéàî ,øîà úLL áøçñt',`ziixaa xkfend 'éîìL ©¥¤¨©©¤©©§¥

çñô`ed la` ,aixwn ope` oi` eze`y ,xyr drax` zbibg oaxw - ¤©
.gqt oaxw aixwn

:`xnbd dywnéëä éà,gqt inlyl dpeekd 'gqt'y,íéîìL eðééä ¦¨¦©§§¨¦

recne ,zepip`a minly aixwdl oi`y `ziixaa xn`p xak ixde
.cxtpa mzepyl dkxved

:`xnbd zvxznàðz`pzd dpy -,çñt úîçî ïéàaä íéîìL ¨¨§¨¦©¨¦¥£©¤©
àðúåmb dpye -,ïîöò úîçî ïéàaä íéîìLmeynàðz àì éàc §¨¨§¨¦©¨¦¥£©©§¨§¦Ÿ¨¨

mb dpey did `l m`y -Czòc à÷ìñ ,çñt úîçî ïéàaä íéîìL§¨¦©¨¦¥£©¤©¨§¨©§¨
àðéîày [xnel jzrca dler did-]eúà çñt úîçîe ìéàBä- ¨¦¨¦¥£©¤©¨

,gqt oaxw zngn mi`a gqt inlye li`edeîc çñôc déôeâk- §¥§¤©¨
,zepip`a maixwdl minkg exizde ,eteb gqtd oaxwk `ed mpicà÷̈

ïì òîLîmpi`y ,zepaxwd x`yk `ed mpicy `pzd eprinyd okl - ©§©¨
.zepip`a miaxw

:zxg` jxca uxzn ixn ax,øîà éøî áø©¨¦¨©
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המשך ביאור למס' קבחים ליום חמישי טמ' ב'



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc migaf(iying meil)

àøîâ
miycwa wleg odk dfi` ,dpynd ipic xewn z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .`l dfi`eéléî éðä àðîepi`y iny epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .xyaa wleg epi` dcearl ie`x,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àø÷ øîàc,z`hgd xya zlik` oipradúBà àhçîä ïäkä' §¨©§¨©Ÿ¥©§©¥¨
'äpìëàé(hi e `xwie),y o`kneàhçîä ïäkmcd z` wxefd -,ìëBà Ÿ§¤¨Ÿ¥©§©¥¥

e.ìëBà Bðéà àhçî BðéàL:dywne ,x`al yiwl yix jiynnàììëe ¤¥§©¥¥¥§¨¨
àeä,exyan lke` oaxwd mc z` wxfy odkd wxy df `ed llk ike -

dlek äøîLî éøäå,daxwdd onf ly mipdkd xnyn x`y lk - ©£¥¦§¨¨¨
ïéìëBàå ïéàhçî ïéàc,oaxwd mc z` wxf mdn cg` wxy s`y - §¥§©§¦§§¦

aiyn .lke` wxefd wx `ly gken ,exyan milke`e miwleg mlek
:yiwl yixïðéøîà÷ éehéçì éeàøepxn`y '`hgnd odk'a dpeekd - ¨§¦¨¨§¦©

,lke` ycwna dcearl ie`xd odky `ed llkde ,iehigl ie`xy `id
e :dywne yiwl yix xfeg .lke` epi` dcearl ie`x epi`yeéøäodk £¥

,éehéçì éeàø Bðéàc ,ïè÷ìëBàådpi` dlik`dy gken ,miycw ¨¨§¥¨§¦§¥
:yiwl yix uxzn .aixwdl zexyka dielzàlà,xnel jixv i`ce ¤¨

éàîaezkd zpeek dn -,'äpìëàé',äp÷lçédlik`l dpeekd oi`y ©Ÿ§¤¨©§§¤¨
ed cnll `a aezkdy llkde ,lek`l ick dwelgl `l` ,dnvr`

d odk wxy÷ìBç éehéçì éeàøe ,miycwaBðéà éehéçì éeàø BðéàL ¨§¦¥¤¥¨§¦¥
,÷ìBçxen`d oicl xewnd `id ef dyxce ,wleg epi` ohw okle ¥

oeik ,miycwa miwleg mpi` mixetk xqegne ope` mei leahy dpyna
.daxwdl md mileqty

xkfend men ilra oicn ,yiwl yix xn`y llkd lr dywn `xnbd
e :epizpynaéøäodk,÷ìBçå ,éehéçì éeàø Bðéàc ,íeî ìòa`lde £¥©©§¥¨§¦§¥

.wleg iehigl ie`xd odk wxy zxn`
:`xnbd zvxzníeî ìòae li`ed ,llkd on `vei `eddééaø àðîçø ©©©£¨¨©§¥

z`hg oaxwa xn`py ,eze` dzaix dxezd -(ak my)íéðäka øëæ ìk'¨¨¨©Ÿ£¦
'dz` lk`i,íeî ìòa úBaøìx`yk miycwa wleg `ed mby Ÿ©Ÿ¨§©©©

.mipdkd
:efd dyxcd lr `xnbd dywnàîéàåyexcl yiy xn`p `nye - §¥¨

núBaøì 'øëæ ìk'odkíBé ìeáèlra zeaxl `le ,miycwa welgiy ¨¨¨§©§
:`xnbd zvxzn .menàøazñîz`y ,xazqn -déì äåä íeî ìòa ¦§©§¨©©£¨¥

ééeaøì,miycwl xzei jiiy `edy itl ,zeaxl eilr did -ìëBà ïkL §©¥¤¥¥
:`xnbd dywn .mzlik`a xeq` mei leah eli`e ,miycwa,äaøcà©§©¨

z`,ééeaøì déì äåä íBé ìeáèoeikéæç àæçéî àúøBàìc- §£¨¥§©¥¦§§¨¦§¨£¦
epi` men lra eli`e ,dcearl s` ie`xe xedh didi axrd ribiykly

:`xnbd zvxzn .ea enen cer lk dcearl ie`xàä àäéî àzLä©§¨¦¨¨
éæç àìsicr men lrae ,dcearl ie`x epi` `ed dzr mewn lkn - Ÿ£¦
.eilr

`hgnd odkd' zyxc xe`iaa sqei ax ixac z` d`ian `xnbd
zeaxl oi` recn sqep uexiz uxzn `ed mdit lr ,'dplk`i dze`

:mei leahéãkî ,øîà óñBé áø,epyxit ixd -éàîzpeek `id dn - ©¥¨©¦§¦©
aezkd,'äp÷lçé' ,'äpìëàé',le`yl yieàðîçø áBzëìdidiy - Ÿ§¤¨©§§¤¨¦§©£¨¨

yxetna aezkéàî ,'äp÷lçé'oeyl dxn`a cnll dxezd d`a dn - ©§§¤¨©
dpéî òîL ,'äpìëàé'z` dzpik dxezdy dnn cenll yi - Ÿ§¤¨§©¦¨

odk wxy `ed epcnln aezkdy llkdy ,dlik` oeyla dwelgd
didyäìéëàì éeàødaxwdd onfa,÷ìBçe,äìéëàì éeàø BðéàL ¨©£¦¨¥¤¥¨©£¦¨

.÷ìBç Bðéàmei leah z` zeaxl xyt` i` 'mipdMA xkf lM'n ok lre ¥¥¨¨¨©Ÿ£¦
lra z` wx `l` ,mzlik`l ie`x epi`y xg`n ,miycwa welgiy

.dlik`l ie`xy ,men
:miycw zlik`a xq`py men lra oic dn wtzqn yiwl yixéòa- ¨¥

wtzqd,àîè àeäå íeî ìòa ,Lé÷ì Léøzlik`a xeq` okle ¥¨¦©©§¨¥
,miycwBì e÷lçiL eäîlek`l ick miycwa wleg m`d ,epic dn - ©¤§©§

,mixne` ep` m`d .`l e` ,xdhiy xg`l axraéæç àìc ïåék- ¥¨§Ÿ£¦
,men lra ezeid zngn ,`nhpy iptl mb dcearl ie`x did `l `edy

åok it lr s`dééaø àðîçø,miycwa welgl eze` dzaix dxezd - §©£¨¨©§¥
,xnel epl yi jkitlàðL àìik ,xg` men lran dpey epic oi` - Ÿ§¨

él äîmen lra `edykàîèeél äî`edykíeî ìòaokle ,cala ©¦¨¥©¦©©

,welgi `nh men lraàîìc Bàax zyxck xnel yi `ny e` - ¦§¨
d wxy ,sqei÷ìBç äìéëàì éeàøe,÷ìBç Bðéà äìéëàì éeàø BðéàL ¨©£¦¨¥¤¥¨©£¦¨¥¥

.welgi `l jkitle
:`ziixan wtqd z` hyet dax,äaø øîàL àzòî,`ziixan ¨©©¨¨§©

,epipyy,ìBãb ïäk,heicd odkk `lyáéø÷î`edykå ,ïðBàmle` Ÿ¥¨©§¦¥§
ìëBà Bðéà,miycwaås`÷ìBç Bðéàick mdaìBëàìewlg z` ¥¥§¥¥¤¡

,áøòìodky s` ,ixd .miycwa xzen didie ezepip` wlzqz f`y ¨¤¤
,wleg epi` `ed ,ezepip`a dcearl ie`x lecbdpéî òîLyi - §©¦¨

y o`kn gikedlïðéòa äìéëàì éeàøjixv welgi odkdy ick - ¨©£¦¨¨¦©
lray o`kne ,dcearl ie`x `edy jka ic oi`e ,dlik`l ie`x didiy

:`xnbd dwiqn .wleg epi` `nh mendpéî òîLgikedl yi ok` - §©¦¨
.sqei ax ixack `ziixadn

:yiwl yix ly ewitql dnec wtqa wtzqd `irye` axéòa- ¨¥
wtzqd,àéòLBà áøodk,øeaéö úBðaø÷a ,àîè`ed mpic xy` ©©§¨¨¥§¨§§¦

,d`nehd z` migecye÷lçiL eäîBìxy`k m`d ,epic dn - ©¤§©§
.`l e` ,axrl mlk`l ick mda wleg `nh odk mb dxdha eaxwed

,`ed wtqde,àðîçø øîà 'àhçîä' ïðéøîà éî'àhçî' énð éàäå ¦¨§¦©©§©¥¨©©£¨¨§©©¦§©¥
àeä,wleg `hgnd odky dxn` dxezdy oeiky mixne` ep` m`d -

,mda welgie ,xeaiv zepaxwa iehigl ie`x `nh odk mb ixdBà
àîìcd wxy ,sqei ax zyxck xnel yi `ny e` -äìéëàì éeàø ¦§¨¨©£¦¨
,÷ìBçe,÷ìBç Bðéà äìéëàì éeàø ïéàLez`neh zngny ,`nhe ¥¤¥¨©£¦¨¥¥

.mda s` wleg epi` ,xeaiv zepaxwa s` dlik`l ie`x epi`
:`ziixa dze`n df wtq mb zhyet `xnbdòîL àz ,àðéáø øîà̈©©¦¨¨§©

,epipyy ,`ziixanáéø÷î ìBãb ïäk`edyk s`å ,ïðBàmle`Bðéà Ÿ¥¨©§¦¥§¥
ìëBà,f` miycwaås`÷ìBç Bðéàick mdaìBëàìewlg z`,áøòì ¥§¥¥¤¡¨¤¤

dcearl ie`x lecb odky s` ,ixd .mzlik`a xzen didi f`y
,wleg epi` mewn lkn ,ezepip`adpéî òîLaxk o`kn gikedl yi - §©¦¨

y ,sqeiïðéòa äìéëàì éeàøie`x didiy jixv welgi odkdy ick - ¨©£¦¨¨¦©
wleg epi` `nhy o`kne ,dcearl ie`x `edy jka ic oi`e dlik`l

.xeaiv zepaxwa:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:dpyna epipy.'åë áéø÷î Bðéàå òâBð ïðBàoic z` zxxan `xnbd ¥¥©§¥©§¦

dpyna epipy .opaxcn `nhk oecip `ed day dpynn dywne ,ope`d
yòâBð ïðBà:`xnbd dywn ,ezribpa `nhn epi`e ,miycwaéäðéîøe ¥¥©§¦§¦

dpyna epipyy dnn ,dywe -(.`k dbibg),íéøeték øqeçîe ïðBà¥§©¦¦
,LãBwì äìéáè ïéëéøöxg`le zepip`d onf xary xg`l s` ,xnelk §¦¦§¦¨©¤

miycwa opaxcn md mixeq` eizepaxw z` `iad mixetkd xqegny
`ziixe`cn mixeq` eidy xg`ny ,mrhde .elah `l cer lk
d`nehn xnyidln mzrc egiqd `ny yeygl yi ,miycw zlik`a
`nh ope`d m`e .dliah minkg mekixvd jkitl ,mzrici ila e`nhpe

.miycwa rbepy epizpyn dxn` ji` ,opaxcn
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà- ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨
xaecn epizpynaìáhLaminkg zpwz z` miiwyne ,ope` ecera §¤¨©

e ,z`nhn ezribp oi`e xedh `ed ixd leahlïàë,dbibga dpyna - ¨
xaecn,ìáè àlLa.opaxcn `nh `ed ixd lah `ly onf lke §¤Ÿ¨©

:`xnbd dywnéåä éàî ìáè éëå,lahy jka dn -déìò àøãä àä §¦¨©©¨¥¨¨§¨£¥
úeðéðà,ezliah ixg` eilr xefgz zepip`d z`neh ixd -øîàc £¦§¨©

[xn` ixdy-]ìáhL ïðBà ,àðeä áø øa äaøope` eceraBúeðéðà ©¨©©¨¥¤¨©£¦
,åéìò úøæBçminkg zpwz mb ,ope` oiicr `ed dliahd xg`y oeiky ¤¤¨¨

dliah el lirez `le ,leahl eze` zaiign oiicr ope`l dliah aiigl
.ezepip` dniizqdy xg` `l`

`l` :zxg` jxca zvxzne da zxfeg `xnbdçqàc àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§©©
dézòcilae dliah jixv ope`y ,dbibga dpyna xen`d oicd - ©§¥

z` xenyln ezrc giqdy ote`a wx `ed ,`nhk oecip `ed dliah
e ,mei eze`a miycwa xeq` didy iptn d`nehn etebçqà àìc àä̈§Ÿ©©

dézòcgiqd `l miycwa xq`py it lr s`y xaecn epizpyna - ©§¥
.z`nhn ezribp oi`e miycwa rebil el xzen okle ,ezrc

dywn .dbibga dpyna xaecn zrcd gqid dfi`a zxxan `xnbd
el did m` :`xnbdúòcä çqéäyi ixd ,d`nehn eteb zxinyn ¤©©©©
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המשך בטמוד זוב

oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

.äìåë äøîùî:oilke`e oiwleg oleke olek i"r wxf cg` `l` mcd z` ewxf `l.ïè÷
`tiqa (:ck sc oileg) oihgey lkda mzexecl jrxfn yi`n ol `wtpc dcearl leqt

wleg ohw oi`e wleg yi` eig`k yi` (.br sc) zegpna opixn`c lke` miycwae

:aizk xkf lk cere lik`c llkn dwelgn dil hirncne.äð÷ìçéol `wtp `kdne

:wleg epi` mei leah ipzwc 'ipznøëæ ìë
íåî ìòá úåáøì ìëàé íéðäëáonwle .

diiax dwelglc (.aw 'c) oiwxta dl opinwen

ixhv` `l dlik`l i`caizk `icda `dc j

:lk`i miycwd one (`k `xwie) diaïëù
.ìëåà:lk`i miycwd one aizkckàúøåàìã
.éæç:mialg xhwd oebk dcearlóñåé áø
.øîàzivn `l dwelgl mei leah zeaxl

:'ek dpwlgi dplk`i i`n `pniwe` `d zxn`

.äìéëàì éåàø:men lra.éæç àìã ïåéë
d`neh inwn elit`e iehigl dcearl

`edyk il dn jkld dwelgl diiax `pngxe

lrae `nh `edyk il dn dicegl men lra

`xwirn `hgnd dia `pixw `l `dc men

:beltip inp `zyd bilte.ïðåà áéø÷îaizkc

one `nhi `l en`le eia`l (`k my) dia

ycwnd on z`vl jixv epi` `vi `l ycwnd

dpi` ezceary en`e eia` zzin meia

:llig `vi `ly heicd xg` `d zllegn

ìåëàì ÷ìåç åðéàå.áøòáxhtiykl

dze` `hgnd opixwc b"r` `nl` ezepip`n

ilz dlik`a dwelg xwirc bilt `l

o`n jkld dlik` oeyla `pngx dwt`cn

biltc d`neh mcew men lran di`x iziinc

zira `nrh `iddne iehigl ie`x oi`c b"r`

`id di`x e`l d`neh xg`l s` iieaxl

iehigl ie`xa `le ielz dlik`l ie`xac

:`ed dlik`l ie`x d`neh `la men lrae

.åì å÷ìçéù åäîaxrl lek`l xeaiv oaxwn

`w mixedh edeaixwdy xeaiv oaxwae

li`ed `nh i`dl dipin iblt i` dil `irain

:d`neh dgec xeav oaxwc iehigl ie`xeåà
.ïðéòá äìéëàì éåàø àîìãedeaixwda la`

l"iwc lk`p epi` ixdy ol irain `l oi`nh

xeaiv zepaxw (:er sc migqt) oilev cvika

:oilk`p oi` la` d`neha oi`a'éðúî
.íåéá åá åúåðéðàì ìáèùá òâåð ïðåà éðú÷ã
dlrnc yny axrd `ira `l dliah jde

:`id `nlra opaxc.ìáèù ïðåàmeia ea

ip`caizkck dizil `nei cgn xiva zep

b"d :(.`k sc) w"na xn meik dzixg`eàìà
.'åë äéúòã çñàã àä àéù÷ àì`idd

:dliah dil jixvnc ycwa xnegcçñàãá
.äéúòãxeq` `edy iptn eteb zxinyn

:meia eal miycwa.úî àîèî:zn z`nehn

.õøù àîèî:uxy z`nehnäîåøúì ãåòå
.éîðoikixv mzd opz dnl` dliah irail

:dnexzl `l la` ycwl dliahâ"äxne`a

iplqetd xacn `le ip`nhnd xacn izxnyp

`irac `ziixe`c d`neh ip`nhnd xacne

:yny axrd.éðìñåôäiabl oke yny axrd ira `lc opaxcn miycw zlik`l

`le `ed `wigc `iepiye dnexza iplqetd xacn izxnyp [`l] xne`a dnexz

:ikd `pwqna mwezin
äôéøâî
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'it liahne dpey b"ia cin da hgey c"ia `vnpy oikq (.r sc) mixac el` 'ta migqta

migqtc w"ta xn`ck milyexia mi`vnpd milk wtq lr exfb `lc milyexil ueg `vnpa

`le yny axrd el `diy ick lenz`n edeliahd `nzqnc cin da hgey c"iae (:hi sc)

oiicre c"i cr liahdl yg `le yny axrd ira `lc opaxc d`neha `nhp `ny opiyiig

liahdl wwfedc oeikc meyn epiid liahd `l

`ny opiyiig `l `ziixe`c d`neh meyn b"ia

lr exfbyk cere d`neh meya jk xg` `nhp

d`neh yyg meyn mi`vnpd milk wtq
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z`hgl qxcn ycew ilke` icbae ziyrp dzid

:yny axrd irac rnyneåðéàxyaa wleg

.algd z`e minlyd mc z` aixwnd xn`py

`pica (:aw sc onwl) 'nbac meyn dil b"l z"x

aizkcn `pixg` `xwn dil yixc y"xa `"xc

`z` aixwnc `xw i`de minlyd mc z` wxefd

'ta oilega opiyxcck dceara dcen epi`y odkl

w"zl 'nba qxhpewa yxitck (:alw sc) rexfd

opiyxc `zlin dlekc l"i edine le`y `a`c

odk opiyxc algd z`enc aixwndc `xwn

`diy opiyxc aixwnde dceara dcen epi`y

ikixv i`xw ixz jpd `nye dwixf zrya xedh

dlaw rnyn aixwndc dlawl cge dwixfl cg

mcd zlaw ef eaixwde (.bi lirl) w"ta opiyxcck

dax unewdae oilega mzd xn`wcn edine

rnyn ze`fdde zelawd zeaxl (:gi sc zegpn)

:dlaw opirci `l izk`c

éøäåi`n` z"`e .lke`e iehigl ie`x oi`c ohw

xza ipynck diiax `pngx ohw ipyn `l

dplk`i i`n wiqnc xzal men lra iab ikd

`z` i`n lke` men lrae ohwc oeik l"ie dpwlgi

epi` `hgn epi`y yexcp i` opireny`l `xw

`d mixetik xqegne mei leah ihernl i` lke`

`xwn (:cr sc zenai) lxrd 'ta ol `wtp

jklid miycwa lke` ezxtk `iadc `pixg`

`xw diiax ipyn ded i` p"` wleg epi` yexcp

:jenqa jixtck(c men lran izk` dil iywiz

â"äope` b"dk ixd dnize .wleg iehigl ie`x

mpi`e iehigl oiie`xc xeaiv zepaxwa `nhe

:wleg epi` iehgl ie`x epi`y weicl jixhv` `xw xwirc l"i jenqack oiwlegâ"ä`d

dizrc igeq`l libxc meyn ope` hwpc `de miycwa lqet zrcd gqid .'ek dizrc gq`c

:lek`l leki epi`y itløáãî`le yny axrd `irac `ziixe`c d`neh .ip`nhnd

b"dc d`xpe i"yx b"d] yny axrd `ira `lc opaxcn miycw zlik`l iplqetd xacn

`diy eal ozp `le ycewl elqetd xacn envr xny `l jkle ycew lek`l xeq` ope`c [dnexzn iplqetd xacn izxnyp la` ycewl iplqetd xacn izxnyp `l xne`aaxrl xzen

`l la` ycewl da `nhc xn`wc d`neh dze` edip i`n z"`e dnexzl elqetd xacn envr xny jkle zepip` `le jl izxn` zexf opixn`ck meia [ea] elit` xzen dnexzl la`

ipy wxta xn`ck dnexzl `l la` ycwl ipy eteby dnexz ly iyily xkk lk`c oebk miig x"d yxtne dnexzl `l la` ycewl dliah oikixv (:k sc) dbibgc 'ipzn ipzwc dnexzl

ilk lqet epi` xkkc lqay dnexz zexit zlqet dpi`e ycew leqtl d`nh dtixbnd lr `le lqd lr [ial] (ilk) iab ikd iyextl `kil jenqae (:bl sc) oilegc

i`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

àøîâïäkä' àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà .éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©¥¨¦§¨©§¨©Ÿ¥
BðéàL .ìëBà ,àhçîä ïäk .'äpìëàé dúBà àhçîä©§©¥¨Ÿ§¤¨Ÿ¥©§©¥¥¤¥
ïéàc dlek äøîLî éøäå .àeä àììëe .ìëBà Bðéà ,àhçî§©¥¥¥§¨¨©£¥¦§¨¨¨§¥
Bðéàc ,ïè÷ éøä .ïðéøîà÷ ,éehéçì éeàø .ïéìëBàå ,ïéàhçî§©§¦§§¦¨§¦¨©§¦©£¥¨¨§¥
éeàø .äp÷lçé ,'äpìëàé' éàî ,àlà .ìëBàå ,éehéçì éeàø̈§¦§¥¤¨©Ÿ§¤¨©§§¤¨¨
ìòa éøä .÷ìBç Bðéà ,éehéçì éeàø BðéàL .÷ìBç ,éehéçì§¦¥¤¥¨§¦¥¥£¥©©
,dééaø àðîçø ,íeî ìòa .÷ìBçå ,éehéçì éeàø Bðéàc ,íeî§¥¨§¦§¥©©©£¨¨©§¥
'øëæ ìk' ,àîéàå .íeî ìòa úBaøì 'íéðäka øëæ ìk'¨¨¨©Ÿ£¦§©©©§¥¨¨¨¨
,ééeaøì déì äåä íeî ìòa ,àøazñî .íBé ìeáè úBaøì§©§¦§©§¨©©£¨¥§©¥

aøì déì äåä íBé ìeáè ,äaøcà .ìëBà ïkLàúøBàìc ,éée ¤¥¥©§©¨§£¨¥§©¥¦§§¨
,øîà óñBé áø .éæç àì àä ,àäéî àzLä .éæç àæçéî¦§¨£¦©§¨¦¨¨Ÿ£¦©¥¨©
.'äp÷lçé' àðîçø áBzëì ,'äp÷lçé' ,'äpìëàé' éàî éãkî¦§¦©Ÿ§¤¨©§§¤¨¦§©£¨¨©§§¤¨
BðéàL .÷ìBç ,äìéëàì éeàø ,dpéî òîL ,'äpìëàé' éàî©Ÿ§¤¨§©¦¨¨©£¦¨¥¤¥
àeäå íeî ìòa ,Lé÷ì Léø éòa .÷ìBç Bðéà ,äìéëàì éeàø̈©£¦¨¥¥¨¥¥¨¦©©§
àì ,dééaø àðîçøå ,éæç àìc ïåék .Bì e÷lçiL eäî ,àîè̈¥©¤§©§¥¨§Ÿ£¦§©£¨¨©§¥Ÿ
éeàø ,àîìc Bà .íeî ìòa él äî ,àîè él äî ,àðL§¨©¦¨¥©¦©©¦§¨¨
,äaø øîà .÷ìBç Bðéà äìéëàì éeàø BðéàL ,÷ìBç äìéëàì©£¦¨¥¤¥¨©£¦¨¥¥¨©©¨
÷ìBç Bðéàå .ìëBà Bðéàå ,ïðBà áéø÷î ,ìBãb ïäk ,òîL àz̈§©Ÿ¥¨©§¦¥§¥¥§¥¥
òîL ,ïðéòa äìéëàì éeàø ,dpéî òîL .áøòì ìBëàì¤¡¨¤¤§©¦¨¨©£¦¨¨¦©§©
eäî ,øeaéö úBðaø÷a ,àîè ,àéòLBà áø éòa .dpéî¦¨¨¥©©§¨¨¥§¨§§¦©
énð éàäå ,àðîçø øîà 'àhçîä' ,ïðéøîà éî .Bì e÷lçiL¤§©§¦¨§¦©©§©¥¨©©£¨¨§©©¦
éeàø ïéàL ,÷ìBç äìéëàì éeàø ,àîìc Bà .àeä 'àhçî'§©¥¦§¨¨©£¦¨¥¤¥¨
ìBãb ïäk ,òîL àz ,àðéáø øîà .÷ìBç Bðéà äìéëàì©£¦¨¥¥¨©©¦¨¨§©Ÿ¥¨
òîL .áøòì ìBëàì ÷ìBç Bðéàå .ìëBà Bðéàå ,ïðBà áéø÷î©§¦¥§¥¥§¥¥¤¡¨¤¤§©
Bðéàå òâBð ïðBà :dpéî òîL ,ïðéòa äìéëàì éeàø ,dpéî¦¨¨©£¦¨¨¦©§©¦¨¥¥©§¥
,íéøeték øqeçîe ïðBà ,éäðéîøe ,òâBð ïðBà :'eë áéø÷î©§¦¥¥©§¦§¦¥§©¦¦
àì ,ïðçBé éaø øîà énà éaø øîà .LãBwì äìéáè ïéëéøö§¦¦§¦¨©¤¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ
.éåä éàî ,ìáè éëå .ìáè àlLa ïàë ,ìáhLa ïàk .àéL÷©§¨¨§¤¨©¨§¤Ÿ¨©§¦¨©©¨¥
ïðBà ,àðeä áø øa äaø øîàc ,úeðéðà déìò àøãä àä̈¨§¨£¥£¦§¨©©¨©©¨¥
,dézòc çqàc àä .àéL÷ àì .åéìò úøæBç Búeðéðà ,ìáhL¤¨©£¦¤¤¨¨Ÿ©§¨¨§©©©§¥
,éòa 'éòéáLe éLéìL' ,úòcä çqéä .dézòc çqà àìc àä̈§Ÿ©©©§¥¤©©©©§¦¦§¦¦¨¥
çqéä ,ïðçBé éaø øîà ,ïeúî éaøa éàèñBé éaø øîàc§¨©©¦§©§©¦¨¨©©¦¨¨¤©

éøö ,úòcäçqàc àä .àéL÷ àì .éòéáLe éLéìL äàfä C ©©©¨¦©¨¨§¦¦§¦¦Ÿ©§¨¨§©©
àîè .õøL àîhî dézòc çqàc àä ,úî àîhî dézòc©§¥¦§¥¥¨§©©©§¥¦§¥¤¤§¥
eléôà ,ãBòå .éòa LîL áøòä .àeä àéélòî àîè ,õøL¤¤¨¥§©§¨©£¥¤¤¨¥§£¦
øácî ézøîLð' øîBàa ,äéîøé éaø øîà .énð äîeøz§¨©¦¨©©¦¦§§¨§¥¦§©§¦¦¨¨
àkéà éîe .'éðìñBtä øácî ézøîLð àìå ,éðànèîä©§©§¥¦§Ÿ¦§©§¦¦¨¨©§¥¦¦¦¨

àúeøéèðBLàø ìò ìqä eäãBò ,àéðúäå .ïéà .àbìôì §¦¨§©§¨¦§¨©§¨¥©©©Ÿ
äôéøâîå

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



קלט oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

.äìåë äøîùî:oilke`e oiwleg oleke olek i"r wxf cg` `l` mcd z` ewxf `l.ïè÷
`tiqa (:ck sc oileg) oihgey lkda mzexecl jrxfn yi`n ol `wtpc dcearl leqt

wleg ohw oi`e wleg yi` eig`k yi` (.br sc) zegpna opixn`c lke` miycwae

:aizk xkf lk cere lik`c llkn dwelgn dil hirncne.äð÷ìçéol `wtp `kdne

:wleg epi` mei leah ipzwc 'ipznøëæ ìë
íåî ìòá úåáøì ìëàé íéðäëáonwle .

diiax dwelglc (.aw 'c) oiwxta dl opinwen

ixhv` `l dlik`l i`caizk `icda `dc j

:lk`i miycwd one (`k `xwie) diaïëù
.ìëåà:lk`i miycwd one aizkckàúøåàìã
.éæç:mialg xhwd oebk dcearlóñåé áø
.øîàzivn `l dwelgl mei leah zeaxl

:'ek dpwlgi dplk`i i`n `pniwe` `d zxn`

.äìéëàì éåàø:men lra.éæç àìã ïåéë
d`neh inwn elit`e iehigl dcearl

`edyk il dn jkld dwelgl diiax `pngxe

lrae `nh `edyk il dn dicegl men lra

`xwirn `hgnd dia `pixw `l `dc men

:beltip inp `zyd bilte.ïðåà áéø÷îaizkc

one `nhi `l en`le eia`l (`k my) dia

ycwnd on z`vl jixv epi` `vi `l ycwnd

dpi` ezceary en`e eia` zzin meia

:llig `vi `ly heicd xg` `d zllegn

ìåëàì ÷ìåç åðéàå.áøòáxhtiykl

dze` `hgnd opixwc b"r` `nl` ezepip`n

ilz dlik`a dwelg xwirc bilt `l

o`n jkld dlik` oeyla `pngx dwt`cn

biltc d`neh mcew men lran di`x iziinc

zira `nrh `iddne iehigl ie`x oi`c b"r`

`id di`x e`l d`neh xg`l s` iieaxl

iehigl ie`xa `le ielz dlik`l ie`xac

:`ed dlik`l ie`x d`neh `la men lrae

.åì å÷ìçéù åäîaxrl lek`l xeaiv oaxwn

`w mixedh edeaixwdy xeaiv oaxwae

li`ed `nh i`dl dipin iblt i` dil `irain

:d`neh dgec xeav oaxwc iehigl ie`xeåà
.ïðéòá äìéëàì éåàø àîìãedeaixwda la`

l"iwc lk`p epi` ixdy ol irain `l oi`nh

xeaiv zepaxw (:er sc migqt) oilev cvika

:oilk`p oi` la` d`neha oi`a'éðúî
.íåéá åá åúåðéðàì ìáèùá òâåð ïðåà éðú÷ã
dlrnc yny axrd `ira `l dliah jde

:`id `nlra opaxc.ìáèù ïðåàmeia ea

ip`caizkck dizil `nei cgn xiva zep

b"d :(.`k sc) w"na xn meik dzixg`eàìà
.'åë äéúòã çñàã àä àéù÷ àì`idd

:dliah dil jixvnc ycwa xnegcçñàãá
.äéúòãxeq` `edy iptn eteb zxinyn

:meia eal miycwa.úî àîèî:zn z`nehn

.õøù àîèî:uxy z`nehnäîåøúì ãåòå
.éîðoikixv mzd opz dnl` dliah irail

:dnexzl `l la` ycwl dliahâ"äxne`a

iplqetd xacn `le ip`nhnd xacn izxnyp

`irac `ziixe`c d`neh ip`nhnd xacne

:yny axrd.éðìñåôäiabl oke yny axrd ira `lc opaxcn miycw zlik`l

`le `ed `wigc `iepiye dnexza iplqetd xacn izxnyp [`l] xne`a dnexz

:ikd `pwqna mwezin
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'x z`hgl dkzgy zxtetyc (.bk sc dbibg)

i` o`n dkzgc jixte liahie `nhi xne` ryedi

ux`d mr dkzgc i`e dliah l"l xag dkzgc

rnyn liahie `nhi ryedi iax `nip `da
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`oifgeקמ mipya cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

.äôéøâî:efa ef zewacpd zexbexb ea milicane agx ey`xe `ed lfxa ilkìò éáì
.ìñäopaxc ze`nehn oke ilk `nhny d`nehd a` `nhnd xacn exneyl

dnexzle oilegl dlqetd xacn `le opaxcn dnexze oileg `nhl dze` ze`nhnd

:miycw da ynzydl `id d`nh edine.àúìéî ìâìâéà'ipzn lirl edpinxc `d

iiepiy jpd dlr iiepyl jl irai`c ope`c

:iwigc.äîåøú ìùly iyily y"ke dnvr

:dnexz zxdh lr eyrpy oileg.òâéì øúåî
enk iyily `l` eteb dyrp epi`c dnexza

dnexz lek`l xeq`e lk`y lk`ndla`

dlik`a opax cear zelrn `nl` rbil xzen

ope` opzc `d inp ope` iabe dribpa edpzilc

jixv oi` rbep la` opz dlik`a dliah jixv

:leahl.äéì éðîæî éëodk exiag epnif m`

:lke` miycwa ewlga axrl enr lek`l

åçñô ìëåàå ìáåè ïðåà åäðéîøå`id dpyn .

xqegn da opiqxb `le (:`v sc) migqta

`l` axrl oizndl jixv epi`c mixetik

:miycwa lke`e laehe ezxtk `ian.ìáåè
:ycwl dliah jixv ope` opzckåçñô ìëåàå

.áøòìmigqta dl yxtn miycwa `l la`

zepip`e opaxc dlil zepip` xaqw (.av sc)

dzixg`e aizkck `ed `nei cg `ziixe`c

ecinrd `l gqt iabe (g qenr) xn meik

ecinrd miycw iab zxk mewna mdixac

miycw zlik`c dyr mewna mdixac

:opixn`ck.çñôá ïàëepi` ipzwc 'ipzn

lke` miycw zlik`l dil epnfn i`e wleg

zlik` opax exyc ebnc i`w migqt ilila

:miycw x`y inp dil exy migqtéðú÷ã àäå
.éà÷ äðùä úåîé øàùà íéùã÷á àì ìáà
migqt ilil` e`l miycwa `l la` i`de

`l la` `l` i`w dilrc b"r`e xcdnw

lke`e laeh w"de dpyd lk ly miycwa

dlil eze`a miycwd lkl d"de axra egqt

:dpyd zeni x`y ly miycwa `l la`áø
.øîà éñà`le migqt ilila ici`e ici`

c"ia exawe c"ia zny migqtc `idd `iyw

zepip`c miycwa `l la` lke` gqta jkld

:opaxc dzin meic dlilâ"éá úîùë 'éðúîå
.ã"éá åøá÷åelile opaxc diteb dxeaw meic

:opaxcn elit` qitz `l.àðú ïàî`pzc

dzin mei lil zepip` dil zi`c migqtc jdl

:opaxc.äøåú éøáãîiax dl sili onwl

:eipae oxd`c zepip`n oizrnya dcediòãú
.'åë ïðåà éøäù`l inp gqt `ziixe`c i`e

:lekil.äçîùá úìëàðzaeg ici da `vei

minly zgafe dgny da aizkc dgny

minly dceze (ek mixac) zgnye my zlk`e

:i`xwi`.àèç ìò ïéàá ïðéàùjkld

:inc minlyk.çáæ ì"úminly gaf m`

:epaxw.íéöòäåoaxw `ian mivr acpznd

:odnr.çñô úäéî éðú÷edlek `nlyac

`nlra `zknq` `xwe opaxcn xninl `ki`

lke`e laeh `pzc lirlc` `iyw gqt `l`

:egqt.çñô éîìùdxeagdyk c"i zbibg

:daexn
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oiwyn i`e inp dnexzl elit` k"` dafe af dwyn meyn dxifb ilk enhnc oiwyn i`e

`nhn dnexzd lqetd lk (f"n g"n dxt) opzck ycwl `l` dlgz epi`c mei leahl erbpy

`zi`ck leqtl wx `nhn `l inp ycw elit` k"` mei leahn ueg dligz zeidl oiwyn

rnyn d`nhc ycw leqtl dtixbnd e`nhi `l k"`e (.g sc) serd z`hg 't yix dlirna

dtixbn xn`w `lcn ok ixg` leqt zeyrl

iab (.k sc) migqtc w"t opixn` ikc dleqt

zaiga ipye oey`x zepnl i` i`nl `nh xyad

'ek zegpn ly jixv l"x irac heytz ycwd

zrl zrna dl zgkync yxtl d`xp jkl

la` ycewl (.e sc) dcpc w"t opixn`c dcpay

ycewl qxcnc dnexz icbaa p"` dnexzl `l

t"r` dlqetd xacn dizxny `le xn`c `de

iyily dyer) epi`y xac lk ycwl d`nhny

iyily enk dlqet ixw ycwl ok ixg` (dyere

:oileg lyâ"ä.dlrn opax cear dlik`a p"d

dliah jixv ope` opzc `de qxhpewa yxit

`l `zyde leahl v"` rbep la` opz dlik``

eniiwl xyt`c d`xpe opgei iaxc `iiepiy i`w

`lca dbibgc `idde lahya 'ipzn mlerlc

zxfeg ezepip`c lahy ope` xn`c `d la` lah

:xwir d"te dlik`a epiid eilr

ïðåà`l la` axrl eqgt lke`e laeh

wxta migqta `id dpyn .miycwa

`wec ope`c mixetik xqegn b"le (:`v sc) dy`d

zepip` meyn axrl miycwa lik` `lc `ed

ezxtk `iady oeik mixetik xqegn la` dlil

:lk`i `l dnl lahe

øîàipyn `pwqna .diaqp ick gqt `cqg ax

xg`l o`k eilr ewxfe ehgyy mcew o`k

znyk egqt `iai `l `iddc eilr ewxfe ehgyy

lke`e laehc `idde eilr ewxfe ehgyy mcew

jpd la` eilr ewxfe ehgyy xg`l znyk axrl

meyn ikd iiepyl era `l i`xen`ixaqwc

i`n` `akrn `lc oeike `akrn `l dlik`

x`yn ith opaxc dlil zepip` dzlik` `igc

ab lr s` ehgyy mcew znc `kid la` miycw

`l elke`l zixy `l i` zakrn `l dlik`c

hegyl y"x ixyc rnync denzl yie iziin

dlil zepip`c meyn zn el zny xg` wexfle

dlik` lce `ziixe`c mei zepip` `lde opaxc

dler z`hga xeq` meia daxwd n"n `kdn

epaxw aizkcn ope` `edyk `iadl xeq`c my`e

dyr iz`c meyn `niz ike oaxw enyy lk

`ian mly `edykc zepip`c dyr igce gqtc

elit` opaxcn dlil zepip` dpin wiic ikid k"`

rnyn qxhpewd 'it jezne `igc `ziixe`c `id

d`xpe `nlra `zknq` dlekc `zyd xaqc

dlik`l `l` `a `l gqt xwirc oeik yxtl

lk`p d`neha `ad gqt (:er sc migqt) opzck

`l jkld dlik`l `l` `a `l exwiry d`neha

onfa `l` daxwd onfa zepip`l dia opiyiig

:zakrn `l dlik`c ab lr s`e dlik`
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ìò éaì ïéàå ,ìqä ìò éaì ,øîàå ,BëBúa äôéøâîe©§¥¨§§¨©¦¦©©©§¥¦¦©
ànèúe .äàîè äôéøânäå ,øBäè ìqä ,äôéøânä©©§¥¨©©¨§©©§¥¨§¥¨§©¥
.BëBúaM äî ànèúe .éìk ànèî éìk ïéà .ìqì ,äôéøâî©§¥¨©©¥§¦§©¥§¦§©¥©¤§
àìå ,dànèîä øácî äézøîL' øîBàa ,àáø øîà̈©¨¨§¥§©§¦¨¦¨¨©§©§¨§Ÿ
dén÷ì éàèîe ,àúléî ìbìbéà .'dìñBtä øácî äézøîL§©§¦¨¦¨¨©§¨¦©§©¦§¨§©§©¥
øîàc àä ,eäì òéîL àì ,eäì øîà .ìnî øa àaà éaøc§©¦©¨©©¨¨©§Ÿ§¦©§¨§¨©
øeñà ,äîeøz ìL éLéìL ìëBàä ,éaø øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©©¦¨¥§¦¦¤§¨¨
.äìòî ïðaø ãeáò äìéëàa ,àîìà .òbéì øzeîe ìBëàì¤¡¨¦©©§¨©£¦¨¨©¨¨©£¨
:'eë ìBëàì ÷ìBç Bðéàå :äìòî ïðaø ãeáò àì ,äòéâða¦§¦¨Ÿ¨©¨¨©£¨§¥¥¤¡
,éäðéîøe .ìéëà ,déì éðnæî éëå ,âéìt àìc àeä âìôéî¦§¨§Ÿ¨¦§¦§©§¦¥¨¦§¦§¦
,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ,(íéøeték øqeçîe) ïðBà¥§©¦¦¥§¥¤¦§¨¤¤
.àéL÷ àì ,ézôécî äéîøé áø øîà .íéLã÷a àì ìáà£¨Ÿ§¨¨¦¨©©¦§§¨¦¦§¦Ÿ©§¨
ìéëàc éãééà ,çñta .äðMä úBîé øàLa ïàë ,çñta ïàk̈§¤©¨¦§¨§©¨¨§¤©©§¥§¨¦
,éæç àìc ,äðMä úBîé øàLa .íéLã÷ énð ìéëà ,çñt¤©¨¦©¦¨¨¦¦§¨§©¨¨§Ÿ£¦
ìL íéLãwa àì ìáà ,'íéLãwa àì ìáà' éàîe .éæç àìŸ£¦©£¨Ÿ©¢¨¦£¨Ÿ©¢¨¦¤
úî Bì únL ïàk .àéL÷ àì ,øîà éqà áø .äðMä ìk̈©¨¨©©¦¨©Ÿ©§¨¨¤¥¥
úî Bì únL ïàk .øNò äòaøàa Bøá÷e ,øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨§¨§©§¨¨¨¨¨¤¥¥

ìLaàì ,äøeá÷ íBé .øNò äòaøàa Bøá÷e ,øNò äL ¦§Ÿ¨¨¨§¨§©§¨¨¨¨§¨Ÿ
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,äøBú éøácî Bðéà ïðBà ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¦§¥¥¥¦¦§¥¨
ìáBè ïðBà ,eøîà éøäL ,òãz .íéøôBñ éøácî àlà¤¨¦¦§¥§¦¥©¤£¥¨§¥¥
éaø øáñå .íéLãwa àì ìáà ,áøòì Bçñt úà ìëBàå§¥¤¦§¨¤¤£¨Ÿ©¢¨¦§¨©©¦
,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå ,ïðaøcî äìéì úeðéðà ,ïBòîL¦§£¦©§¨¦§©¨¨§¨©§¨©¦¦§¥
,àì .çñta eléôà ,åàì éàî .åéúBðaø÷ çlLî Bðéà ïðBà¥¥§©¥©¨§§¨©¨£¦§¤©Ÿ
àeäLk ,'íéîìL' ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå .çñtî øáì§©¦¤©§¨©§¨©¦¦§¥§¨¦§¤
úà úBaøì ïépî .ïðBà àeäLk àéáî Bðéàå .àéáî ,íìL̈¥¥¦§¥¥¦§¤¥¦©¦§©¤
,äçîNa úìëàð ïkL ,äãBzä úà éðà äaøî .äãBzä©¨§©¤£¦¤©¨¤¥¤¡¤¤§¦§¨

.äìBòä úà úBaøì ïépî .íéîìLkúà éðà äaøî ¦§¨¦¦©¦§©¤¨¨§©¤£¦¤
úBaøì ïépî .íéîìLk ,äáãðáe øãða äàa ïkL ,äìBòä̈¨¤¥¨¨§¤¤¦§¨¨¦§¨¦¦©¦§©
,çñôe øNòîe øBëa [éðà äaøî .çñte øNòîe øBëa]§©£¥¤©§©¤£¦§©£¥¤©
,íLàå úàhç úBaøì ïépî .àèç ìò ïéàa ïðéà ïkL¤¥¥¨¨¦©¥§¦©¦§©©¨§¨¨
,ïéiäå ,úBçðnäå ,úBôBòä úBaøì ïépî .'çáæ' øîBì ãeîìz©§©¤©¦©¦§©¨§©§¨§©©¦
ìk ,'Bðaø÷ íéîìL' øîBì ãeîìz .äðBáläå ,íéöòäå§¨¥¦§©§¨©§©§¨¦¨§¨¨
àéáî Bðéàå ,àéáî íìL àeäLk ,àéáî àeäL úBðaø÷̈§¨¤¥¦§¤¨¥¥¦§¥¥¦
,çñt ,àcñç áø øîà .çñt ,àäéî éðz÷ .ïðBà àeäLk§¤¥¨¨¥¦¨¤©¨©©¦§¨¤©
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Czòc à÷ìñ ,çñt úîçî ïéàaä íéîìL àðz àì éàc ,ïîöò úîçî ïéàaä íéîìL àðúå§¨¨§¨¦©¨¦¥£©©§¨§¦Ÿ¨¨§¨¦©¨¦¥£©¤©¨§¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migaf(iying meil)

åd dzidéaì ,øîàå ,BëBúa äôéøâîdidìqä ìò,d`nehn exnyl §©§¥¨§§¨©¦¦©©©
åmle`äôéøânä ìò éaì ïéà,d`nehn dxnyl,øBäè ìqä §¥¦¦©©©§¥¨©©¨

.äàîè äôéøânäåd`nh dtixbndy okzi ji` :`xnbd zl`ey §©©§¥¨§¥¨
,xedh lqdeànèúed.ìqì äôéøâî:`xnbd daiynéìk ïéà §©¥¥§¥¨©©¥§¦
éìk ànèî:`xnbd dywn .opaxcn elit` ,xg`ànèúedtixbnd §©¥§¦§©¥

z`BëBúaM äîdtixbndy xn`py dfny ,lqay mip`zd z` - ©¤§
wxy rnyn ,`nh ekezay dne xedh lqdy mzq xn`p `le d`nh

la` ,d`nh `id:`xnbd zvxzn .zexedh mip`zd,àáø øîà̈©¨¨
xaecnalqa wifgndy ote`äézøîL ,øîBàdtixbnløácî §¥§©§¦¨¦¨¨

,dànèîäday d`neh zbxca dp`nhiy xac da rbi `ly xnelk ©§©§¨
,dnexz e` oileg `nhl lkez `id,dìñBtä øácî äézøîL àìå§Ÿ§©§¦¨¦¨¨©§¨

oilegl da ynzydln dnvr dze` wx leqtiy xacn epiidc
oiprl jkitl .mixg` `nhl icka dze` `nhi `l j` ,dnexze
oiprl mle` ,lqay mip`zd z` d`nhn dpi`e ,dleqt `id dnexz
,dliren oi`vgl dxinyy ixd .mixg` `nhl s` d`nh `id miycw
.dtixbnd lr `le ,ekezay dn lre lqd lr wx xnyy df mc` oebk
,dbibga dpynl epizpyn oia dxizqd ziiyewl zxfeg `xnbd

:dvxzl yi cvik dwiqne ,wgeca dvxezyéàèîe àúléî ìbìbéà¦©§©¦§¨§©
dén÷ìiptl `ae efd `iyewd xac lblbzd -,ìnî øa àaà éaøc §©¥§©¦©¨©©¨

eäì øîà,eiptl ede`iady el`l -àä eäì òéîL àìminkgd - ¨©§Ÿ§¦©§¨
ef dkld erny `l ,dvexiza ewgcpe ef dl`ya epcyéaø øîàc§¨©©¦

éLéìL' ìëBàä ,éaø øîà ïðçBé'd`nehl,äîeøz ìLenvra dyrp ¨¨¨©©¦¨¥§¦¦¤§¨
e ,'d`nehl iyily'øeñàelìBëàì,dnexzåmle`òbéì øzeî,da ¨¤¡§¨¦©

aiygdl ,dnexza minkg eyry dlrn `l` ef oi` ik ,d`nhn epi`e
`le ,dnexz eilr xeq`le envra 'iyily'k 'iyily' lke`d z`

.da dribp oiprl `le ,dzlik`a exq`l oiprl `l` depwizàîìà- ©§¨
y ,dfn gkenïðaø ãeáò àì äòéâða ,äìòî ïðaø ãeáò äìéëàa©£¦¨¨©¨¨©£¨¦§¦¨Ÿ¨©¨¨

,äìòî`le dlik`a wx oze` epwiz minkgy zelrn yi ,xnelk ©£¨
dliah ekixvdl epwizy dpwzdy ,ope`a yxtl yi ok enke ,dribpa
`le ,miycwa ezlik` oiprl wx `id ,d`nehn ezrc giqdy yygn
dny oeik ,zeipynd oia dxizq oi`y `vnpe .mda ezribp oiprl
el xizdl ick wx `ed leahl jixv ope`y dbibga dpynd dxn`y
zxzeny ,mda dribp oiprl zxacn epizpyn eli`e ,miycw zlik`

.dliah ila mb el
,aixwn epi`e rbep ope` :dpyna epipyìBëàì ÷ìBç Bðéàåaxrl'åë. §¥¥¤¡

dxezd on .mzlik`ae zepaxw z`ada ope`d oic z` zxxan `xnbd
`id opaxcn mle` ,dzind meia ,cg` mei `l` dpi` zepip`d
epizpyn lr dywn `xnbd .epziibeqa x`aziy itk ,cer zkynp
wleg epi` ope`y dxn`y epizpynn :`xnbd zwiicn .zxg` dpynn

wxy rnyn axrl lek`lâéìt àìc àeä âìôéîakern `ed oi` - ¦§¨§Ÿ¨¦
,axra mlk`l liaya miycwa welgln `l` ezepip` meiaéëå§¦

ìéëà déì éðnæîinfd odkd exag m` mle`e -axra lek`l eze` o §©§¦¥¨¦
,el zxzen dlik`d ,ewlgnéäðéîøedpynn(:`v migqt)didy in , §¦§¦

(íéøeték øqeçîe) ïðBà,gqt axraáøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ¥§©¦¦¥§¥¤¦§¨¤¤
,gqt lila -àì ìáàlke`íéLã÷a.gqt oaxw caln mixg` £¨Ÿ§¨¨¦

dzind mei zepip` wxy xaeq ef dpyn dpyy `pzdy meyn ,mrhde
li`ede ,opaxcn `id eixg`y dlila zepip`d j` ,dxezd on `id
minkg ea ecinrd `l ,zxk aiig gqtd zaxwd zevn z` lhande
miycwd x`ya mle` ,axra epnn lek`l ope`l exizde ,mdixac z`
`id ef dlik`y s` lr ,mzlik` z` ope` lr exq`e mdixac ecinrd
ope`l dxeq` miycw zlik`y ef dpyna yxetn ixd .'dyr' zevn

.axra mb
:oey`x uexiz `xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ézôécî äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨¦¦§¦Ÿ©§¨

ïàkmiycw zlik`a xaecn epizpyna -alil,çñte ,zxzenyïàë ¨§¤©¨
miycw zlik`a xaecn migqta dpyna -.äðMä úBîé øàLa¦§¨§©¨¨

y ,`ed weligdealilíéLã÷ énð ìéëà çñt ìéëàc éãééà ,çñt §¤©©§¥§¨¦¤©¨¦©¦¨¨¦
yiy zxkd meyn gqtd zlik` z` ope`l minkg exizdy jezn -

mle` ,miycwd x`y z` mb el exizd ,eaäðMä úBîé øàLaoeik ¦§¨§©¨¨

éæç àìc,minkg xeqi` zngn miycw zlik`l ie`x epi` `edy - §Ÿ£¦
éæç àì:`xnbd zx`an .lek`l i`yx epi` -éàîeyexitd dne - Ÿ£¦©

my dpynd ixaca df itl,'íéLãwa àì ìáà'`ed mpn`y ,epiid £¨Ÿ©¢¨¦
,mixg` miycw oke egqt z` gqt lila lke`ìáà`edàìlke` £¨Ÿ

dpyd zeni x`ya.äðMä ìk ìL íéLãwa©¢¨¦¤¨©¨¨
lk mzlik`l gqt lila miycw zlik` oia weligd lr wleg iq` ax

:xg` uexiz uxzne ,dpyd,àéL÷ àì ,øîà éqà áømb ik ©©¦¨©Ÿ©§¨
y `l` ,gqt lila xaecn migqta dpyna mbe epizpynaïàk- ¨

xaecn migqta dpynaøNò äòaøàa úî Bì únLaxr-] oqipa ¤¥¥§©§¨¨¨¨
,[gqt,øNò äòaøàa Bøá÷edid `ed dzind mei df didy oeike §¨§©§¨¨¨¨

z` wx ea el exizde ,opaxcn ope` `ed gqt lilae ,`ziixe`cn ope`
eli`e ,miycw x`y `le ,eay zxkd meyn gqtd zlik`ïàk- ¨

oebk xaecn ,epizpynaìLa úî Bì únLäòaøàa Bøá÷e ,øNò äL ¤¥¥¦§Ÿ¨¨¨§¨§©§¨¨
,øNòxry `vnp`id ea zepip`dy ,dxeawd mei wx did gqt a ¨¨

e ,opaxcnñéôz àì äøeá÷ íBéz` qtez epi` -Bìéìjynizy §¨Ÿ¨¦¥
elit` ea mb zepip`d,ïðaøcîxzene ,ope` epi` `ed dlila okle ¦§©¨¨

epi`e aixwn epi` dxeawd meia ope`y dpynd dxn`e ,miycwd lka
.miycw zlik`a xzen `ed axra mle` ,wleg

:migqta dpynd dxn`p in zhiya zxxan `xnbdàðz ïàîin - ©¨¨
y xaeqd ,ef dpyn dpyy `pzd `edúeðéðàdäìéì`id.ïðaøcî £¦©§¨¦§©¨¨

:`xnbd daiynàéðúc ,àéä ïBòîL éaø,`ziixaaäìéì úeðéðà ©¦¦§¦§©§¨£¦©§¨
äøBú éøácî,`idïðBà ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác- ¦¦§¥¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¥
dlil zepip`Bðéà,äøBú éøácî,íéøôBñ éøácî àlàiax siqene ¥¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

:oernyòãz,xacl di`xeøîà éøäLmigqta dpyna minkg(my), ¥©¤£¥¨§
,íéLãwa àì ìáà ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBàzepip` m`e ¥¥§¥¤¦§¨¤¤£¨Ÿ©¢¨¦

.gqtd oaxw z` mb lek`l el xeq` did ,dxezd on dzid dlil
ly exeqi` oipra ,zxg` `ziixaa oerny iax ixacn dywn `xnbd

:oaxw `iadl ope`øáñåxaeq ike -ïBòîL éaøyäìéì úeðéðà §¨©©¦¦§£¦©§¨
àéðúäå ,ïðaøcî,`ziixaa epipy `lde -ïðBà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§©¨¨§¨©§¨©¦¦§¥¥

,åéúBðaø÷ çlLî Bðéàlr elit` ezepip`a oaxw aixwn epi` xnelk ¥§©¥©¨§§¨
.mixg` iciåàì éàîlka oicd z` zexedl ezpeek oi` m`d - ©¨
,zepaxwda eléôàoaxw,çñt`iadl ope`l minkg exq` eze` mby £¦§¤©

eglyn epi`y oerny iax ly enrh i`ceae .xg` ici lr glyl e`
meyn `ziixe`cn dlila elk`l el xeq`y xaeqy meyn `ed
did dxezd on j` opaxcn dzid dlil zepip` m` ixdy ,ezepip`
mdixac z` micinrn minkg eid `l i`ce ,dlila miycwa xzen
aiig dlhandy gqtd zaxwda mb zepaxw glyl ope`l xeq`l

.zxk
dgec .oerny iax zrc dn ef `ziixan gikedl oi`y zvxzn `xnbd

:`xnbd,àìzepaxwd lk lr exn`p dl` oerny iax ixacøáì- Ÿ§©
calîoaxw,çñtepnn lke`e exear miaixwn gqtd z` la` ¦¤©

.opaxc dlil zepip`y xaeq oerny iax zn`ae ,dlila
ope`y yxetna xne` oerny iax day `ziixan dywn `xnbdepi`

:gqt oaxw `ianàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥
oaxw `xwp recn'íéîìL'y cnll ,jkàéáî íìL àeäLk,eze` §¨¦§¤¨¥¥¦

àéáî Bðéàåeze`.ïðBà àeäLk:`ziixad zl`eyúBaøì ïépîs` §¥¥¦§¤¥¦©¦§©
úàoaxwäãBzä:`ziixad daiyn ,df oicläãBzä úà éðà äaøî ¤©¨§©¤£¦¤©¨

.íéîìLk äçîNa úìëàð ïkL:`ziixad zl`eyúà úBaøì ïépî ¤¥¤¡¤¤§¦§¨¦§¨¦¦©¦§©¤
,äìBòä:`ziixad daiynïkL äìBòä úà éðà äaøî`id dnec ¨¨§©¤£¦¤¨¨¤¥

y minlyl.íéîìLk äáãðáe øãða äàa:`ziixad zl`eyïépî ¨¨§¤¤¦§¨¨¦§¨¦¦©¦
øBëa] úBaøì,dxedh dndaøNòîe,dndaåoaxw,çñtdaiyn §©§©£¥§¤©

:`ziixadïkL çñôå øNòîe øBëa [éðà äaøîminly oaxw enk §©¤£¦§©£¥¨¤©¤¥
md mb,àèç ìò ïéàa ïðéà.minlyk mpic dfa mby zeaxl yi ok lr ¥¨¨¦©¥§

,íLàå úàhç úBaøì ïépîøîBì ãeîìzaezkd epcnln -b `xwie) ¦©¦§©©¨§¨¨©§©
(`m`e'çáæ.my`e z`hg zeaxl ,'FpAxw minlWúBaøì ïépîz` §¦¤©§¨¦¨§¨¦©¦§©

zepaxw,úBôBòäåz`ïéiäå ,úBçðnä,mikqplåoaxw,íéöòä ¨§©§¨§©©¦§¨¥¦
øîBì ãeîìz ,äðBáläå'Bðaø÷ íéîìL'miyxec 'FpAxw' zaizne §©§¨©§©§¨¦¨§¨¨§¨

yàéáî Bðéàå ,àéáî íìL àeäLk ,àéáî àeäL úBðaø÷ ìk̈¨§¨¤¥¦§¤¨¥¥¦§¥¥¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc migaf(iying meil)

åd dzidéaì ,øîàå ,BëBúa äôéøâîdidìqä ìò,d`nehn exnyl §©§¥¨§§¨©¦¦©©©
åmle`äôéøânä ìò éaì ïéà,d`nehn dxnyl,øBäè ìqä §¥¦¦©©©§¥¨©©¨

.äàîè äôéøânäåd`nh dtixbndy okzi ji` :`xnbd zl`ey §©©§¥¨§¥¨
,xedh lqdeànèúed.ìqì äôéøâî:`xnbd daiynéìk ïéà §©¥¥§¥¨©©¥§¦
éìk ànèî:`xnbd dywn .opaxcn elit` ,xg`ànèúedtixbnd §©¥§¦§©¥

z`BëBúaM äîdtixbndy xn`py dfny ,lqay mip`zd z` - ©¤§
wxy rnyn ,`nh ekezay dne xedh lqdy mzq xn`p `le d`nh

la` ,d`nh `id:`xnbd zvxzn .zexedh mip`zd,àáø øîà̈©¨¨
xaecnalqa wifgndy ote`äézøîL ,øîBàdtixbnløácî §¥§©§¦¨¦¨¨

,dànèîäday d`neh zbxca dp`nhiy xac da rbi `ly xnelk ©§©§¨
,dnexz e` oileg `nhl lkez `id,dìñBtä øácî äézøîL àìå§Ÿ§©§¦¨¦¨¨©§¨

oilegl da ynzydln dnvr dze` wx leqtiy xacn epiidc
oiprl jkitl .mixg` `nhl icka dze` `nhi `l j` ,dnexze
oiprl mle` ,lqay mip`zd z` d`nhn dpi`e ,dleqt `id dnexz
,dliren oi`vgl dxinyy ixd .mixg` `nhl s` d`nh `id miycw
.dtixbnd lr `le ,ekezay dn lre lqd lr wx xnyy df mc` oebk
,dbibga dpynl epizpyn oia dxizqd ziiyewl zxfeg `xnbd

:dvxzl yi cvik dwiqne ,wgeca dvxezyéàèîe àúléî ìbìbéà¦©§©¦§¨§©
dén÷ìiptl `ae efd `iyewd xac lblbzd -,ìnî øa àaà éaøc §©¥§©¦©¨©©¨

eäì øîà,eiptl ede`iady el`l -àä eäì òéîL àìminkgd - ¨©§Ÿ§¦©§¨
ef dkld erny `l ,dvexiza ewgcpe ef dl`ya epcyéaø øîàc§¨©©¦

éLéìL' ìëBàä ,éaø øîà ïðçBé'd`nehl,äîeøz ìLenvra dyrp ¨¨¨©©¦¨¥§¦¦¤§¨
e ,'d`nehl iyily'øeñàelìBëàì,dnexzåmle`òbéì øzeî,da ¨¤¡§¨¦©

aiygdl ,dnexza minkg eyry dlrn `l` ef oi` ik ,d`nhn epi`e
`le ,dnexz eilr xeq`le envra 'iyily'k 'iyily' lke`d z`

.da dribp oiprl `le ,dzlik`a exq`l oiprl `l` depwizàîìà- ©§¨
y ,dfn gkenïðaø ãeáò àì äòéâða ,äìòî ïðaø ãeáò äìéëàa©£¦¨¨©¨¨©£¨¦§¦¨Ÿ¨©¨¨

,äìòî`le dlik`a wx oze` epwiz minkgy zelrn yi ,xnelk ©£¨
dliah ekixvdl epwizy dpwzdy ,ope`a yxtl yi ok enke ,dribpa
`le ,miycwa ezlik` oiprl wx `id ,d`nehn ezrc giqdy yygn
dny oeik ,zeipynd oia dxizq oi`y `vnpe .mda ezribp oiprl
el xizdl ick wx `ed leahl jixv ope`y dbibga dpynd dxn`y
zxzeny ,mda dribp oiprl zxacn epizpyn eli`e ,miycw zlik`

.dliah ila mb el
,aixwn epi`e rbep ope` :dpyna epipyìBëàì ÷ìBç Bðéàåaxrl'åë. §¥¥¤¡

dxezd on .mzlik`ae zepaxw z`ada ope`d oic z` zxxan `xnbd
`id opaxcn mle` ,dzind meia ,cg` mei `l` dpi` zepip`d
epizpyn lr dywn `xnbd .epziibeqa x`aziy itk ,cer zkynp
wleg epi` ope`y dxn`y epizpynn :`xnbd zwiicn .zxg` dpynn

wxy rnyn axrl lek`lâéìt àìc àeä âìôéîakern `ed oi` - ¦§¨§Ÿ¨¦
,axra mlk`l liaya miycwa welgln `l` ezepip` meiaéëå§¦

ìéëà déì éðnæîinfd odkd exag m` mle`e -axra lek`l eze` o §©§¦¥¨¦
,el zxzen dlik`d ,ewlgnéäðéîøedpynn(:`v migqt)didy in , §¦§¦

(íéøeték øqeçîe) ïðBà,gqt axraáøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ¥§©¦¦¥§¥¤¦§¨¤¤
,gqt lila -àì ìáàlke`íéLã÷a.gqt oaxw caln mixg` £¨Ÿ§¨¨¦

dzind mei zepip` wxy xaeq ef dpyn dpyy `pzdy meyn ,mrhde
li`ede ,opaxcn `id eixg`y dlila zepip`d j` ,dxezd on `id
minkg ea ecinrd `l ,zxk aiig gqtd zaxwd zevn z` lhande
miycwd x`ya mle` ,axra epnn lek`l ope`l exizde ,mdixac z`
`id ef dlik`y s` lr ,mzlik` z` ope` lr exq`e mdixac ecinrd
ope`l dxeq` miycw zlik`y ef dpyna yxetn ixd .'dyr' zevn

.axra mb
:oey`x uexiz `xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,ézôécî äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨¦¦§¦Ÿ©§¨

ïàkmiycw zlik`a xaecn epizpyna -alil,çñte ,zxzenyïàë ¨§¤©¨
miycw zlik`a xaecn migqta dpyna -.äðMä úBîé øàLa¦§¨§©¨¨

y ,`ed weligdealilíéLã÷ énð ìéëà çñt ìéëàc éãééà ,çñt §¤©©§¥§¨¦¤©¨¦©¦¨¨¦
yiy zxkd meyn gqtd zlik` z` ope`l minkg exizdy jezn -

mle` ,miycwd x`y z` mb el exizd ,eaäðMä úBîé øàLaoeik ¦§¨§©¨¨

éæç àìc,minkg xeqi` zngn miycw zlik`l ie`x epi` `edy - §Ÿ£¦
éæç àì:`xnbd zx`an .lek`l i`yx epi` -éàîeyexitd dne - Ÿ£¦©

my dpynd ixaca df itl,'íéLãwa àì ìáà'`ed mpn`y ,epiid £¨Ÿ©¢¨¦
,mixg` miycw oke egqt z` gqt lila lke`ìáà`edàìlke` £¨Ÿ

dpyd zeni x`ya.äðMä ìk ìL íéLãwa©¢¨¦¤¨©¨¨
lk mzlik`l gqt lila miycw zlik` oia weligd lr wleg iq` ax

:xg` uexiz uxzne ,dpyd,àéL÷ àì ,øîà éqà áømb ik ©©¦¨©Ÿ©§¨
y `l` ,gqt lila xaecn migqta dpyna mbe epizpynaïàk- ¨

xaecn migqta dpynaøNò äòaøàa úî Bì únLaxr-] oqipa ¤¥¥§©§¨¨¨¨
,[gqt,øNò äòaøàa Bøá÷edid `ed dzind mei df didy oeike §¨§©§¨¨¨¨

z` wx ea el exizde ,opaxcn ope` `ed gqt lilae ,`ziixe`cn ope`
eli`e ,miycw x`y `le ,eay zxkd meyn gqtd zlik`ïàk- ¨

oebk xaecn ,epizpynaìLa úî Bì únLäòaøàa Bøá÷e ,øNò äL ¤¥¥¦§Ÿ¨¨¨§¨§©§¨¨
,øNòxry `vnp`id ea zepip`dy ,dxeawd mei wx did gqt a ¨¨

e ,opaxcnñéôz àì äøeá÷ íBéz` qtez epi` -Bìéìjynizy §¨Ÿ¨¦¥
elit` ea mb zepip`d,ïðaøcîxzene ,ope` epi` `ed dlila okle ¦§©¨¨

epi`e aixwn epi` dxeawd meia ope`y dpynd dxn`e ,miycwd lka
.miycw zlik`a xzen `ed axra mle` ,wleg

:migqta dpynd dxn`p in zhiya zxxan `xnbdàðz ïàîin - ©¨¨
y xaeqd ,ef dpyn dpyy `pzd `edúeðéðàdäìéì`id.ïðaøcî £¦©§¨¦§©¨¨

:`xnbd daiynàéðúc ,àéä ïBòîL éaø,`ziixaaäìéì úeðéðà ©¦¦§¦§©§¨£¦©§¨
äøBú éøácî,`idïðBà ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác- ¦¦§¥¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¥
dlil zepip`Bðéà,äøBú éøácî,íéøôBñ éøácî àlàiax siqene ¥¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

:oernyòãz,xacl di`xeøîà éøäLmigqta dpyna minkg(my), ¥©¤£¥¨§
,íéLãwa àì ìáà ,áøòì Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBàzepip` m`e ¥¥§¥¤¦§¨¤¤£¨Ÿ©¢¨¦

.gqtd oaxw z` mb lek`l el xeq` did ,dxezd on dzid dlil
ly exeqi` oipra ,zxg` `ziixaa oerny iax ixacn dywn `xnbd

:oaxw `iadl ope`øáñåxaeq ike -ïBòîL éaøyäìéì úeðéðà §¨©©¦¦§£¦©§¨
àéðúäå ,ïðaøcî,`ziixaa epipy `lde -ïðBà ,øîBà ïBòîL éaø ¦§©¨¨§¨©§¨©¦¦§¥¥

,åéúBðaø÷ çlLî Bðéàlr elit` ezepip`a oaxw aixwn epi` xnelk ¥§©¥©¨§§¨
.mixg` iciåàì éàîlka oicd z` zexedl ezpeek oi` m`d - ©¨
,zepaxwda eléôàoaxw,çñt`iadl ope`l minkg exq` eze` mby £¦§¤©

eglyn epi`y oerny iax ly enrh i`ceae .xg` ici lr glyl e`
meyn `ziixe`cn dlila elk`l el xeq`y xaeqy meyn `ed
did dxezd on j` opaxcn dzid dlil zepip` m` ixdy ,ezepip`
mdixac z` micinrn minkg eid `l i`ce ,dlila miycwa xzen
aiig dlhandy gqtd zaxwda mb zepaxw glyl ope`l xeq`l

.zxk
dgec .oerny iax zrc dn ef `ziixan gikedl oi`y zvxzn `xnbd

:`xnbd,àìzepaxwd lk lr exn`p dl` oerny iax ixacøáì- Ÿ§©
calîoaxw,çñtepnn lke`e exear miaixwn gqtd z` la` ¦¤©

.opaxc dlil zepip`y xaeq oerny iax zn`ae ,dlila
ope`y yxetna xne` oerny iax day `ziixan dywn `xnbdepi`

:gqt oaxw `ianàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥
oaxw `xwp recn'íéîìL'y cnll ,jkàéáî íìL àeäLk,eze` §¨¦§¤¨¥¥¦

àéáî Bðéàåeze`.ïðBà àeäLk:`ziixad zl`eyúBaøì ïépîs` §¥¥¦§¤¥¦©¦§©
úàoaxwäãBzä:`ziixad daiyn ,df oicläãBzä úà éðà äaøî ¤©¨§©¤£¦¤©¨

.íéîìLk äçîNa úìëàð ïkL:`ziixad zl`eyúà úBaøì ïépî ¤¥¤¡¤¤§¦§¨¦§¨¦¦©¦§©¤
,äìBòä:`ziixad daiynïkL äìBòä úà éðà äaøî`id dnec ¨¨§©¤£¦¤¨¨¤¥

y minlyl.íéîìLk äáãðáe øãða äàa:`ziixad zl`eyïépî ¨¨§¤¤¦§¨¨¦§¨¦¦©¦
øBëa] úBaøì,dxedh dndaøNòîe,dndaåoaxw,çñtdaiyn §©§©£¥§¤©

:`ziixadïkL çñôå øNòîe øBëa [éðà äaøîminly oaxw enk §©¤£¦§©£¥¨¤©¤¥
md mb,àèç ìò ïéàa ïðéà.minlyk mpic dfa mby zeaxl yi ok lr ¥¨¨¦©¥§

,íLàå úàhç úBaøì ïépîøîBì ãeîìzaezkd epcnln -b `xwie) ¦©¦§©©¨§¨¨©§©
(`m`e'çáæ.my`e z`hg zeaxl ,'FpAxw minlWúBaøì ïépîz` §¦¤©§¨¦¨§¨¦©¦§©

zepaxw,úBôBòäåz`ïéiäå ,úBçðnä,mikqplåoaxw,íéöòä ¨§©§¨§©©¦§¨¥¦
øîBì ãeîìz ,äðBáläå'Bðaø÷ íéîìL'miyxec 'FpAxw' zaizne §©§¨©§©§¨¦¨§¨¨§¨

yàéáî Bðéàå ,àéáî íìL àeäLk ,àéáî àeäL úBðaø÷ ìk̈¨§¨¤¥¦§¤¨¥¥¦§¥¥¦
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc migaf(iyiy meil)

,àéL÷ àìy oeikïàkxaecn `ziixaa -äòaøàa úî Bì únL Ÿ©§¨¨¤¥¥§©§¨¨
øNò,oqipa,øNò äòaøàa Bøá÷emei did gqt axry `vnpe ¨¨§¨§©§¨¨¨¨

eli`e ,eixg`y dlild `ed gqt lile ,dzindïàkdpyna - ¨
xaecn ,migqtaìLa úî Bì únLBøá÷e ,øNò äL,zxgnl ¤¥¥¦§Ÿ¨¨¨§¨
,øNò äòaøàamei `l` dzind mei did `l gqt axry `vnpe §©§¨¨¨¨

weligd mrhe .dxeawd mei xg`y dlild `ed gqt lile ,dxeawd
y ote`ay ,`edøNò äòaøàa Bøá÷e øNò äòaøàa úî Bì úîoi` ¥¥§©§¨¨¨¨§¨§©§¨¨¨¨

y meyn ,dlila gqt oaxw lke` `edíBédäúéî`id ea zepip`dy ¦¨
`ziixe`cnñôBzz`àúééøBàcî Bìéì,i`yx didi `ly oeike ¥¥¦§©§¨

,gqt oaxw `ian epi` ,epnn lek`lyk eli`eìLa úî Bì úîäL ¥¥¦§Ÿ¨
øNò äòaøàa Bøá÷e øNòe ,dxeawd mei `ed gqt axríBédäøeá÷ ¨¨§¨§©§¨¨¨¨§¨

n `id ea zepip`dyñôBz Bðéà ïðaøcz`,ïðaøcî àlà Bìéìjkitl §©¨¨¥¥¥¤¨¦§©¨¨
mzlik` z` oke ,zepaxw z`ad dxeawd meia exq` minkgy s`
el exizd gqt axra dxeaw mei el rxi`y in ,zepip` oick ,dlila

.dlila elk`le gqt oaxw aixwdl
:`xnbd dywn .ixn ax ixac z` dgec iy` axéMà áø déì øîà̈©¥©©¦

àlàå ,éøî áøìmeia migqta dpynd z` cinrn dz`y jixac itl §©¨¦§¤¨
,dxeawéðz÷c àä`ziixaa epipyy dn -(:hv lirl)xn` dcedi iaxy ¨§¨¨¥

e ,`ziixe`c dlil zepip`yòãz ,ïBòîL éaø Bì øîàdlil zepip`y ¨©©¦¦§¥©
,opaxceøîà éøäLdpyna(:`v migqt)Bçñt úà ìëBàå ìáBè ïðBà ¤£¥¨§¥¥§¥¤¦§
axrl,íéLãwa àì ìáàdéì àîéð,el aiydl dcedi iaxl did - £¨Ÿ©¢¨¦¥¨¥

àðà Cì àðéîà÷lr jl izxn` ip` -íBédäúéî`edy ¨£¦¨¨£¨¦¨
n,àúééøBàc,`ziixe`cn elil z` mb qtezyzà éì zøîàå- §©§¨©£©§§¦©§

lila da xaecny migqta dpyndn il aiyn dz`eíBéd,äøeá÷§¨
n `ed envr meidy,ïðaøc:`xnbd dwiqn .ip` dcen ixd dfae §©¨¨

àéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
oerny iaxy dwiqn `id mda ,mitqep mivexiz ipy d`ian `xnbd
zepip`a oaxw z`ad xeqi`y zyxtne ,opaxc dlil zepip` xaeq
`ziixaa mbe dpyna mby x`ane ,uxzn iia` .dxezd on `ed

:dzin meia xaecn,àéL÷ àì ,øîà ééaày oeikïàk`ziixaa - ©©¥¨©Ÿ©§¨¨
ope`a xaecn ,zepip`a axw epi` gqt oaxwy dxn`yúnLzn el ¤¥

gqt axraúBöç íãB÷e ,meidïàkdxn`y migqta dpyna - ¤£¨
xaecn ,zepip`a axw gqtdy rnyne ,egqt z` lke` ope`yúnL¤¥

.úBöç øçàìdzid dzindyky ,`ed weligd mrhe,úBöç íãB÷ §©©£¤£
çñôì éæçéà àìcie`x did `l oiicr znd ly eaexw f`y - §Ÿ¦£¥§¤©

ixd ,gqt oaxw zaxwdldéìò àìééçdzind zrya eilr dlg - ¨§¨£¥
,úeðéðàdgcpe ,zepaxw z`ada xq`p ope` dyrpy xg`ne £¦

dzid dzindy ote`a mle` .gqtd zaxwda aiigzdln,úBöç øçà©©£
çñôì éæçéàcez`ad zaege ,gqtd z` `iadl ie`x did xak f`y - §¦£¥§¤©

,ope` dyrpy mcew eilr dlgdéìò àìééç àìeilr dlg `l - Ÿ¨§¨£¥
dúeðéðàzaeg iptn zigcp zepip`d `l` ,eilrn ef daeg zegcl £¦

.axra epnn lke`e laehe ezepip`a e`iadl eilre ,gqt oaxw
dlgy oiae zevg iptl zepip` dlgy oia welig yiy dgiken `xnbd
mle` ,zn z`neha `nhdl mipdkd lr dxq` dxezd .zevg ixg`

ezny odkd iaexw zrayl ze`nhid df llkn d`ived`ed dpey .
zl`ey .miaexwd zrayl elit` `nhdl eilr xq`py ,xifpd oic

:`xnbddéì éðLc àøîéz àðîedxezd ony xne` dz` oipne -yi §¨¥§¨§¨¦¥
licadlïéaznúBöç íãB÷eïéázn,úBöç øçàì:`xnbd daiyn ¥¤£¥§©©£
àéðúc,`ziixaadxezd dxn`y dn(b-a `k `xwie)odkd xeqi`a §©§¨

'ebe dlEzAd Fzg`le' ,znl `nhdl'ànhé dì`edäåöîdzeivy §©£Ÿ©§¨¨¦©¨¦§¨
m`e .el dpzpy zeyx `le ,ezny eiaexwl `nhdl eze`äöø àìŸ¨¨

,mdl `nhdlïäkä óñBéa äNòîe ,Bçøk ìò BúBà ïéànèî§©§¦©¨§©£¤§¥©Ÿ¥
ànhéì äöø àìå ,çñtä áøòa BzLà äúnL`ly ick ,dllhazi ¤¥¨¦§§¤¤©¤©§Ÿ¨¨¦©¨

,gqt oaxwn jk ici lr.Bçøk ìòa eäeànéèå íéðäkä åéçà eðîðå§¦§¤¨©Ÿ£¦§¦§§©¨§
:`xnbd zxne`éäðéîøeepipyy dnn ef `ziixa lr dyw`e - §¦§¦

,xifpd xdfed ,zxg` `ziixaaBúBçàìe''`OHi `l(f e xacna), §©Ÿ¦©¨
:`ziixad zl`eyeøîBì ãeîìz äîixd ,dfa aezkd epcnln dn - ©©§©

jky i`ce ,en`le eia`l `nhdl weqt eze`a xq`p xaky xg`n

:`ziixad daiyn .ezeg`a mb oicdCìäL éøäjled xifpd did - £¥¤¨©
ìå Bçñt úà èBçLjled did m` okBða úà ìeîìlkeiy ick ¦§¤¦§§¨¤§

,gqtd oaxw z` aixwdlòîLåezkildaúî Bì únL,eiaexwn §¨©¤¥¥
ìBëée dxezd zevn z` miiwiy xn`z `ny -ànhélhazie ,eznl ¨¦©¨

la` ,gqt oaxw zevnnzøîày xnel jl yi i`ce -,ànhé àì ¨©§¨Ÿ¦©¨
.egqt z` aixwi `l` ,xacay mixeqi`d meynìBëéxn`z `ny - ¨

yBúBçàì ànhé àlL íLk,df ote`a eiaexw x`yleïéà Ck §¥¤Ÿ¦©¨©£¨¥
ànhî`nhdl el xeq` jk -øîBì ãeîìz ,äåöî úîìepcnln - ¦©¥§¥¦§¨©§©

zaiz xeziia aezkd,'BúBçàìe'wxyBúBçàì[miaexwd x`yle] §©©£
ànhî Bðéàc àeä,`nhdl el xeq` -áàúîì àeä ànhî ì §¥¦©¥£¨¦©¥§¥

,äåöîzncew gqt oaxw zevny yxetn ixd .df ote`a elit` ¦§¨
.miaexwl ze`nhidd zevnldxn` dpey`xd `ziixad `ld ,dywe

zaxwdn rpni jk ici lr xy`k s` eiaexwl `nhdl deevn mc`y
`l` .gqtddpéî òîL åàì,uxzl migxken i`ce -íãB÷ ïàk ¨§©¦¨¨¤

,úBöç øçàì ïàk úBöçxaecn dipyd `ziixaay xnelkina £¨§©©£
z`ad zaeg eilr dlg xaky oeiky ,zevg xg`l wx zn eaexwy
sqei dyrna mle` ,miaexwl ze`nhidd zevn z` dgec `id ,gqtd
legl ezepip` dnicwd jkae ,zevg iptl dzn ezy`y xaecn odkd
,da aiiegn did `ly oeike ,gqt oaxw zevnn eze` driwtde eilr
zepip`dy ote`ay o`kn gken ixd .ezy`l `nhdl eilr lhen did
itk ,dze` driwtn `id ,gqtd zaeg dlgy iptl dlge dnicwd

.iia` ycigy
:di`xd lr dywn `xnbdéànî`ziixady mrhdy jl oipn - ¦©

dncw zepip`dy meyn `ed gqt axra `nhdl daiig dpey`xd
,gqtd zaeglCì àîéà íìBòì àîìécile` -,jl yxt` zn`a ¦§¨§¨¥¨¨
éãéàå éãéàzny xaecn zeziixad izya -àäå ,úBöç øçà- ¦¦§¦¦©©£§¨

zhiyk `id dipyd `ziixadLé éaøàäå ,ìàòî`ziixade - ©¦¦§¨¥§¨
zhiy `id dpey`xdàéðúc .àáé÷ò éaødn ,`ziixaa epipy oky - ©¦£¦¨§©§¨

dxezd dxn`y(my `xwie)'ànhé dì'`idúeLødxezd dpzpy ¨¦©¨§
,eiaexwl `nhdl odkl,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥

äáBçs` lkd ixacl zn`ae .mdl `nhdl eze` dzeivy ,`id ¨
z` zrpen dpi` `id zevg iptl eilr dlge dnicwd zepip`dyk
,da aiiegn `ed `nhp `ly onf lke ,eilr legln gqtd z`ad zaeg
oic yi miaexwl ze`nhidd zevnly xaeq `aiwr iaxy `l`
iaxe ,eaexwl `nhdl ope`d lr lhen ote` lka okle ,dnicw
xeq` ote` lkae ,zeyx `l` dpi` ze`nhiddy xaeq l`rnyi
`idy gqtd ziiyrn lhazi `ed ok ici lry oeikn ,`nhdl ope`l
oaxw `ian `ed ixd ope`d `nhp `ly lk lkd zrcl mle` ,daeg

.zakrn dpi` zepip`d ik ,gqt
iax ixac `id dipyd `ziixad mby dgikene zvxzn `xnbd

:`aiwrCzòc à÷ìñ àì`ziixady epzrca zelrdl llk epl oi` - Ÿ¨§¨©§¨
oeik ,l`rnyi iax ixac `id dipydàáé÷ò éaø àéääc àLéøc§¥¨§©¦©¦£¦¨

dì éðz÷,envr `aiwr iax dpy `ziixa dze` ly `yixd z`y - ¨¨¥¨
àéðúc,dipyd `ziixad zligza epipy oky -,øîBà àáé÷ò éaø §©§¨©¦£¦¨¥

eig`l FO`lE eia`l ,`ai `l zn Wtp lr' ,xifpl dxezd dxn`©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§¨¦§¦§¨¦
'ebe 'Fzg`lE(my xacna),'Lôð'df weqta dxen`d,íéáBøwä elà §©Ÿ¤¤¥©§¦

e,íé÷Bçøä elà 'úî'dl`l oiae dl`l oia `nhdl xifpl xeq`y. ¥¥¨§¦
aeyl jxev did `l ,miaexwl `nhdl xeq`y xn`p xaky xg`ne
liaya `l` exn`p `l i`cee ,weqta exkfedy el` z` zepnle

wxy cnll ,mdn yexcl'åéáàì'dxezd dxn` miaexwd x`ye §¨¦
xifpyäåöî úîì àeä ànhî ìáà ,ànhî Bðéà,el oncfp m` ¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

.ezxeawa wqrzdle `nhdl eilr daege'Bnàì'ixdy ,xn`p dnl §¦
`nhdl xifpd xzide ,'ytp' zaizn reci xak dl ze`nhidd xeqi`

cnll `l` ,'eia`l'n cnlp xak devn znlm`yäéädf mc`ïäk ¨¨Ÿ¥
,øéæð àeäå,miznl `nhdl el xeq` ozngny zeyecw izy ea yiy §¨¦

aezkd xezii `a ok lr ,devn znl elit` `nhi `l jk meyn `nye
wxy epcnll,ànhî Bðéàc àeä 'Bnàì'úîì àeä ànhî ìáà §¦§¥¦©¥£¨¦©¥§¥

'åéçàì' .äåöîcnll ,xn`p dnlLelit`äéä íàdfìBãb ïäk ¦§¨§¨¦¤¦¨¨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

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בטמוד זסו

oifge` mipy` cenr w sc ± oey`x wxtzereay

.àéù÷ àìmeic c"ia exawe znyk gqt iziin `l ope` `kd ipzwc `d y"xc` y"xc

ipzwc `de onwl dcedi iax dil silick `ziixe`cn elil qitze `ziixe`c dzin

elil qitz `le opaxc diteb dxeaw meic c"ia exawe b"ia znya egqt lke` lirl

dxeaw mei ici`e ici` ixn ax dl ipyn `ziinw 'ipzn izxzc `inexe opaxcn `l`

opipyck dpyd zeni x`ya o`ke gqta o`ke

`l la` miycwa `l la` i`ne `xwirn dl

:dlek dpyd lk ly miycwaàì ñøâ éëä
êì àðéîà :ïðáøãî àìà åîò åìéì ñéôú

.àúééøåàã äúéî íåé úåðéðàzepip`n `dc

:i`ed dzin mei mzde onwl dl iziin oxd`c

.äøåá÷ íåé úøãäî úàåopaxcn diteb `edc

:`picen mzde.øîà ééáàmeia ici`e ici`

opaxc y"xl dlil zepip` mlerle dzin

zepip`a `a epi` gqt `ziixaa ipzwce

i`dn diigc `pngxc zevg mcew znyk

`le `ian `ed mly `edyk opiyxcc `xw

lke`e laeh migqta ipzwce ope` `edyk

k ope` dil iziin `nl` egqtxg` zny

eze zepip`l gqt zhigy zaeg dncwc zevg

edine epaxw glyln zepip` dil `igc `l

i`c opaxc dlil zepip` n"y jgxk lr

idp lik` ded `l i`d `id `ziixe`cn

zaeg la` zepip`l dhigy zaeg dncwc

`l migqt zlik`e dil dncw `l dlik`

dlil zepip`c meyn `l` iia`l `akrn

zxk mewna mdixac ecinrd `l mde opaxc

jgxk lrc oeik p"` higy `le rpnn `nlicc

n"r ephgyi exnipc `rx` gxe` e`l dihgy

x`y `l la` egqt lke` jklid lqtil

mdixac ecinrdc gqt lil 'it` miycw

dil epnfn i` opiwiicc 'ipzne dyr mewna

znc] lirl iq` ax xn`ck dxeaw meia lik`

qitz `l opaxcn elit` [c"ia exawe b"ia

:elil.ïì éðùã:`ziixe`cn.'åë éäðéîøå
ebn iiez`l irac `ed dizlinc `pwqn

:iiepiye `iinex.ì"ú äî åúåçàìi`w xifpa

:ezeg`l y"k en`le eia`l aizkc oeike

.àîèé àì úøîà`w xifpa `ziixac `yix

`tiq w"de oizrnya onwl dl ipzck ixiin
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äúéî íBé àðà Cì àðéîà÷ ,déì àîéð .íéLãwa©¢¨¦¥¨¥¨£¦¨¨£¨¦¨
ééaà .àéL÷ .ïðaøc ,äøeá÷ íBé zà éì zøîàå .àúééøBàc§©§¨©£©§§¦©§§¨§©¨¨©§¨©©¥
øçàì únL ïàk ,úBöç íãB÷ únL ïàk .àéL÷ àì ,øîà̈©Ÿ©§¨¨¤¥¤£¨¤¥§©©
déìò àìééç ,çñôì éæçéà àìc ,úBöç íãB÷ .úBöç£¤£§Ÿ¦£¥§¤©¨§¨£¥
déìò àìééç àì ,çñôì éæçéàc ,úBöç øçà .úeðéðà£¦©©£§¦£¥§¤©Ÿ¨§¨£¥
ïéá ,úBöç íãB÷ ïéa déì éðLc ,àøîéz àðîe .úeðéðà£¦§¨¥§¨§¨¦¥¥¤£¥

äåöî ,'ànhé dì' ,àéðúc .úBöç øçàì,äöø àì . §©©£§©§¨¨¦©¨¦§¨Ÿ¨¨
äúnL ,ïäkä óñBéa äNòîe .Bçøk ìò BúBà ïéànèî§©§¦©¨§©£¤§¥©Ÿ¥¤¥¨
åéçà eðîðå ,ànhéì äöø àìå ,çñtä áøòa BzLà¦§§¤¤©¤©§Ÿ¨¨¦©¨§¦§¤¨
äî ,'BúBçàìe' ,éäðéîøe .Bçøk ìòa eäeànéèå íéðäkä©Ÿ£¦§¦§§©¨§§¦§¦§©©

ì CìäL éøä .øîBì ãeîìzúà ìeîìå ,Bçñt úà èBçL ©§©£¥¤¨©¦§¤¦§§¨¤
Ck ,BúBçàì ànhé àlL íLk ,ìBëé .'ànhé àì' ,zøîà ,ànhé ìBëé ,úî Bì únL òîLå ,Bða§§¨©¤¥¥¨¦©¨¨©§¨Ÿ¦©¨¨§¥¤Ÿ¦©¨©£¨
àeä ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeä BúBçàì ,'BúBçàìe' øîBì ãeîìz ,äåöî úîì ànhî ïéà¥¦©¥§¥¦§¨©§©§©©£§¥¦©¥£¨¦©¥
àîéà íìBòì àîìéc ,éànî .úBöç øçàì ïàk ,úBöç íãB÷ ïàk ,dpéî òîL ,åàì .äåöî úîì§¥¦§¨¨§©¦¨¨¤£¨§©©£¦©¦§¨§¨¥¨
,úeLø ,'ànhé dì' ,àéðúc .àáé÷ò éaø ,àäå .ìàòîLé éaø ,àäå .úBöç øçà éãéàå éãéà ,Cì̈¦¦§¦¦©©£§¨©¦¦§¨¥§¨©¦£¦¨§©§¨¨¦©¨§
éðz÷ àáé÷ò éaø ,àéääc àLéøc ,Czòc à÷ìñ àì .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨Ÿ¨§¨©§¨§¥¨§©¦©¦£¦¨¨¨¥
,ànhî Bðéà 'åéáàì' .íé÷Bçøä elà 'úî' .íéáBøwä elà 'Lôð' ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc .dì̈§©§¨©¦£¦¨¥¤¤¥©§¦¥¥¨§¦§¨¦¥¦©¥
ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeä 'Bnàì' ,øéæð àeäå ïäk äéä ,'Bnàì' .äåöî úîì àeä ànhî ìáà£¨¦©¥§¥¦§¨§¦¨¨Ÿ¥§¨¦§¦§¥¦©¥£¨¦©¥
ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeä åéçàì ,øéæð àeäå ìBãb ïäk äéä íàL ,'åéçàì' .äåöî úîì àeä§¥¦§¨§¨¦¤¦¨¨Ÿ¥¨§¨¦§¨¦§¥¦©¥£¨¦©¥

ì CìäL éøä ,øîBì ãeîìz äî ,'BúBçàìe' .äåöî úîì àeä,Bða úà ìeîìå ,Bçñt úà èBçL §¥¦§¨§©©©§©£¥¤¨©¦§¤¦§§¨¤§
Bðéà Ck ,BúBçàì ànhî ïéàL íLk ,ìBëé .'ànhé àì' ,zøîà ,ànhé ìBëé ,úî Bì únL òîLå§¨©¤¥¥¨¦©¨¨©§¨Ÿ¦©¨¨§¥¤¥¦©¥©£¨¥
.äåöî úîì àeä ànhé ìáà ,ànhé àì BúBçàì ,'BúBçàìe' øîBì ãeîìz ,äåöî úîì ànhî¦©¥§¥¦§¨©§©§©©£Ÿ¦©¨£¨¦©¨§¥¦§¨
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`oifgeקמד mipya cenr w sc ± oey`x wxtzereay

.'åë øîà àáø:y"xc` y"xc iiepyl i`w y"xc dizlin`.úåöç øçàì éãéàå éãéà
egqt z` `iai `l y"xl dil zi` eilr ehgyy mcew zevg xg`l zn elit`e

`edyk `l` `iai `l eizepaxw lk epaxw minly lif`e yixcck diigc `pngxc

:eilr ewxfe ehgyy xg`l znyk axrl egqt lke`e laeh ope` ipzwce mlyéàî
.äåä äåäãezlik` `iigc i`n`e xhtp ixd

miycw x`yn ith opaxc dlil zepip`

ehgyy mcewa dl iwenc iia`l `nlya

dlg gqt zaeg zevg xg`lae eilr ewxfe

`l elke`l dil zixy `l i`e `iadl eilr

`axl `l` mdixac ecinrd `l jklid iziin

b"d :wxfe hgy xak `d ecinrd `l i`n`

äáøãî àáëòî íéçñô úìéëà àðéáø ì"à
àáø ì"à :äì ïðéúééî ïî÷ìå .àðåä áø øá

.êáø êì øîàã éàî úééö àãà áøì`piax

zkqnae jzli`y lr jaiyd dtiy el rny

axe `piaxe daxc `ibeq i`d ik zereay

:(.gi sc) d`nehd zerici 'ta `c`íåé
.äòåîùdrenyae zn el zny rnyy

:opiwqr 'l jezy daexwúåöîì äøåá÷ íåéë
.íéùìùå äòáùzepnl ligzn dreny mein

:uedibl 'le lcpqd zlirpe dvigxl 'f

.íéçñô úìéëàìåhewil meik dreny mei ied

sc) dy`d wxta migqta ol `niiwc zenvr

laeh zenvr hwlnde ezn lr rneyd (.av

hwln da opiede axrl miycwa lke`e

`ni` opipyne ira 'fe iyily d`fd zenvr

w"ena opixn`c zenvr mixg` [el] ehwily

df ixd en`e eia` zenvr hwlnd (.g sc)

migqta opireny`e meid lk mdilr la`zn

mei opireny` `kde miycwa xzen axrlc

dxeaw meik `l migqt zlik` oiprl dreny

axrl egqt lik` `l dxeaw mei eli`c `ed

hewil meik `l` b"ia lenz`a zn elit`e

hwpc `de miycwd lka xzene ied zenvr

xninl dil hwp dxeaw meic meyn migqt

:`l inp gqt elit` dxeaw meiacäæ ãçà
.äæ ãçàåhewil meie dxeaw mei` jgxk lr

mei` i`c onwlck `tiql `yix `iywe i`w

df cg` ipzinl jiiy `l hewil meie dreny

irain dfe df wilq ediipinc oeikc df cg`e

il:d.ìëåàå ìáåè:egqt y"ke axrl miycwa

.úåîöò èå÷éì íåéëdxeaw meik `le rnyn

:axrl egqt lik` `l dxeaw mei eli`céàðú
.àéä:edl iziin onwle lik` `l gqt elit` jklid `akrn `l migqt zlik` xaqe opaxcn elil qitz c"nl `ki`c dzin mei dpi`y dxeaw mei lila ibiltcáø øá äáø

.äîçä úòé÷ù øçàì ïàëå äîçä úòé÷ùì êåîñ ã"éá åúî øá÷ù åà úåîöò åì åè÷ìù åà äòåîù òîùù ïàë øîà àðåäegqt y"ke miycw lke` edleka ipzwc `tiq

y"ke opaxcn elit` elil qitz `l dxeaw mei xaqe zenvr hewil meia (migqt) lile dreny mei lile dxeaw mei lil axrl l"dc dngd zriwy iptl el`n cg` eilr `ayk

mei df dlil l"dc dngd zriwy xg`l el`n cg` el rxi`yk lk` `l dxeaw mei eli`c zenvr hewil meik migqt zlik`le `yix ipzc `de zenvr hewile dreny mei

x`ya `l` gqta edexq` `l hewil meia la` gqta exqe`l hewile dreny mein xzei envr dxeaw meia exingd opaxcn `ed s`c b"r` dxeaw mei lil `le envr dxeaw

zenvr hewil meie envr dreny mei l"dc driwy xg` hwil e` rny 'it`e egqt lke`e hewil meik dreny mei ied migqt zlik`l w"de axr cr oizndl edekixvd miycw

bdep epi`e lbxd zgny eilr dlgc b"r`e gqta lek`l xeq` c"ic driwy xg`l minnr eze` exawe b"ia zn el zn eli`c envr dxeaw meia ok oi`y dn ixy ikd elit`e

axrl miycwa lke` mei ceran eilr e`ac `kid df cg`e df cg`e eilr dlg miycwa xq`il zepip` la` jbga zgnye aizke `id opaxcnc zelia` n"d lbxa zelia`

:lif`e `nrh yxtnck gqtn xa zenvr hewile dreny mei 'it` miycw x`ya xeq` meia edine qitz `l elilc.äåä äåäã éàîzxn` `d miycw x`y il dne gqt il dne

:dil zixy i`n` gqtae axrl ipzwck meia eal hewil meia xeq` miycw.úáëòî íéçñô úìéëàmeyn mdixac ecinrd dxeaw meia edine zxk mewna mdixac ecinrd `l

:(.av sc) dy`da migqta opixn`ck zxk mewna mdixac ecinrdy zenewn yie envr dzin mei ixyinl iz`e dzin meia ixaw `aexc.éàðú éàîådxeaw meia ibiltc

:`id i`pz lirl `cqg ax xn`wc opaxcn elil qtzinl.ïðåàúî éúî ãò:miycwa xq`il.íåéä ìë:elil `la c"qw.øá÷ð àìù ïîæ ìëlkc xn`e bilt `lewl c"q `w

:cin xzed exawync xqzin `l meid.äúéî íåéá àîéð éà:zny meia exawy.'åë äéì úéìã àëéà éîmeic dlil zepip`a dcedi 'xc dilr ibiltc iaxl oia y"xl oia `d

:xeq` `din mixteq ixacn ecen dzin.øî íåéë äúéøçàmei zexixn `nl` odilr ela`zie dilr zenl eteqy itl ezn lr xnine la`zny xn meik dpef ly dzixg`

:`ed mly.äøåá÷ íåéà:dinxi 'x dvxzc `tiq cr `cqg axc i`pzl dizlin `pwiq` `l izk`e meid exawe lenz` zny.éðî àä:xzen opaxl oia iaxl oia.íåéä åúåà ìë
:elile dxeaw ly.øá÷ð àìù ïîæ ìë øîåà éáøzxn`ck meid lk xeq` zenvr hewilc mei elit`c iax dil ixyc xninl `kil meia edine dlila dil ixzyi` exaw la`

:axrl lke`e laeh.'åë àéðúäåexaw 'it` iax xn`wc ibilt dxeaw mei lila k"re eiptl lhen ecera lek`l opaxc `zbelt iyextl `kilc oeike dxn` `xnegl iax `nl`

ilr ope`zn epi` `"kge dxeaw mei lil eilr ope`zn mini 'i seql:`cqg axc i`pz epiide elil `l la` envr mei `l` dxeaw meia e.äøåá÷ íåé ø"à÷ãîopaxc diteb edi`c

:`ziixe`c dzin meic llkn opaxcn elil qitzåìéì ñéôú.àúééøåàã:dixacl dxez dzyryn xzei mdixacn exwiry mdixacl wefig minkg eyr `l jzrc `wlq `wc

.íåéä ïäoia olke`l mipdk yiy zexecl la` olke`l odk oi`e oippe` epleky iptn dlil zepip`a olke`l zrny odilry zepaxw x`yn oiwelg zepaxwd el`c rnyn od

:xeq` dlila oiae meia.àéä ïðáøã íìåòì:opaxcn xeq` iaxl inp elil opaxcn diteb edi`c dxeaw mei ikd elit`e dzin meic dlil zepip` elit`
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íãB÷ ,ïàk .àéL÷ àìå ,úBöç øçà éãéàå éãéà ,øîà àáø̈¨¨©¦¦§¦¦©©£§Ÿ©§¨¨¤
øîà .åéìò e÷øæå eèçLL øçàì ,ïàk .åéìò e÷øæå eèçML¤¨£§¨§¨¨¨§©©¤¨£§¨§¨¨¨©
úà e÷øæå eèçML øçà ,àáøì äðzî øa àãà áø déì¥©£¨©©¨¨§¨¨©©¤¨£§¨§¤
íéçñt úìéëà ,àðéáø déì øîà .äåä äåäc äî ,Bîc̈©©£¨£¨¨©¥©¦¨£¦©§¨¦
éàî úéiö ,déì øîà .àðeä áø øa äaøcî ,àákòî§©§¨¦§©¨©©¨¨©¥©¥©
íBé ,àéðúc ,àðeä áø øa äaøc éàî .Caø Cì øîà÷c§¨¨©¨©¨©§©¨©©¨§©§¨

ìLe äòáL úåöîì ,äøeá÷ íBék äòeîLäæ ãçà .úBîöò èewéì íBék ,íéçñt úìéëàìå ,íéL §¨§§¨§¦§©¦§¨§Ÿ¦§©£¦©§¨¦§¦£¨¤¨¤
éL÷ ,àôeb àä .áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBè ,äæ ãçàåúåöîì ,äøeá÷ íBék äòeîL íBé ,úøîà .à §¤¨¤¥§¥©¢¨¦¨¤¤¨¨©§¨¨§©§¨§§¨§¦§©

ìLe äòáLénð ,áøòì eléôà ,äøeá÷ íBéc ,ììkî .úBîöò èewéì íBék íéçñt úìéëàìå ,íéL ¦§¨§Ÿ¦§©£¦©§¨¦§¦£¨¦§¨§§¨£¦¨¤¤©¦
.àéä éàpz ,àcñç áø øîà .áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBè ,äæ ãçàå äæ ãçà ,éðz øãäå .ìéëà àìŸ¨¦©£©¨¥¤¨¤§¤¨¤¥§¥©¢¨¦¨¤¤¨©©¦§¨©¨¥¦

ì Ceîñ Búî ìò äòeîL òîML ,ïàk .àéL÷ àì ,øîà àðeä áø øa äaøïëå ,änçä úòé÷L ©¨©©¨¨©Ÿ©§¨¨¤¨©§¨©¥¨¦§¦©©©¨§¥
ì Ceîñ úBîöò Bì eèwélLì Ceîñ Bøá÷e úî Bì únL ïëå ,änçä úòé÷L,ïàëå .änçä úòé÷L ¤¦§£¨¨¦§¦©©©¨§¥¤¥¥§¨¨¦§¦©©©¨§¨

íéçñt úìéëà ,dpéî òîL ,àlà .äåä äåäc éàî ,änçä úòé÷L øçàì .änçä úòé÷L øçàì§©©§¦©©©¨§©©§¦©©©¨©©£¨£¨¤¨§©¦¨£¦©§¨¦
èewéì íBé ãçàå ,äòeîL íBé ãçà ,øîà÷ éëä ,'äæ ãçàå äæ ãçà' éàî ,øîà éMà áø .àákòî§©§¨©©¦¨©©¤¨¤§¤¨¤¨¦¨¨©¤¨§¨§¤¨¦
'äæå äæ' ,éà÷ dìò éãkî .àéä àúeãa ,éMà áøc àäå .áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBè ,[úBîöò]£¨¥§¥©¢¨¦¨¤¤§¨§©©¦§¨¦¦§¦£¨¨¥¤¨¤
.íBiä ìk ,åéìò ïðBàúî éúî ãò ,àéðúc ,éàpz éàîe .àéä àúeãa ,dpéî òîL ,àlà .déì éòaéî¦¨¥¥¤¨§©¦¨§¨¦©©¨¥§©§¨©¨©¦§¥¨¨¨©
íBéc déì úéìc ,àkéà éî ,äúéî íBéa ,àîéìéà .ïðé÷ñò éàîa .øa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaø©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©§©¨§¦©¦¥¨§¦¨¦¦¨§¥¥§
éîe .déì éøzLéà ,Bøá÷ àä ,'øa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaø' ,eúå .ïðaøcî Bìéì ñéôúc äúéî¦¨§¨¦¥¦§©¨¨§©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©¨§¨¦§§¦¥¦

é÷úî .éà÷ äøeá÷ íBià ,úLL áø øîà .'øî íBék dúéøçàå' déì úéìc ,àkéààlà ,óñBé áø ó ¦¨§¥¥§©£¦¨§¨¨©©¥¤©§¨¨¥©§¦©¥¤¨
,äøeá÷ íBéc ììkî .'áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBè ,úBîöò èwìîk Búî ìò òîBMä' éðz÷c àä̈§¨¨¥©¥©©¥¦§©¥£¨¥§¥©¢¨¦¨¤¤¦§¨§§¨
.Bìéìå íBiä BúBà ìk ,åéìò ïéððBàúî éúî ãò ,õéøz àlà .épî àä .ìéëà àì énð ,áøòì eléôà£¦¨¤¤©¦Ÿ¨¦¨©¦¤¨¨¦©¨©¦§§¦¨¨¨©§¥
àøáb ,øîà ,äéîøé éaøc dén÷ äeøîà .Bìéì àìa [øa÷ð ìáà] ,øa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaø©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©£¨¦§©§Ÿ¥©§¨©¥§©¦¦§§¨¨©©§¨
BðéàL ïîæ ìk ,åéìò ïðBàúî éúî ãò ,àéðúäå .àìe÷ì éaøc ,àîéì .éëä àîéì ,óñBé áøk äaø©¨§©¥¥¨¨¦¥¨§©¦§¨§¨©§¨©¨©¦§¥¨¨¨§©¤¥

là åéìò ïðBàúî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,íéîé äøNò ãòå ïàkî eléôà ,øa÷ðBúBà à ¦§¨£¦¦¨§©£¨¨¨¦¦§¥©¦©£¨¦§¦¥¦§¥¨¨¤¨
,øîBà éaø .Bìéì àìa ,íBiä BúBà ìk ,åéìò ïðBàúî àeä éúî ãò ,éëä õéøz àlà .ãáìa íBiä©¦§¨¤¨¨¦¨¦©¨©¦§¥¨¨¨©§Ÿ¥©¦¥
ñôBz äøeá÷ íBé ,éaø øîà÷cî ,àáøc dén÷ äeøîà .Bìéì ñôBz ,øa÷ð íàå .øa÷ð àlL ïîæ ìk̈§©¤Ÿ¦§©§¦¦§©¥¥©§¨©¥§¨¨¦§¨¨©©¦§¨¥
.àúééøBàc äìéì úeðéðà ,éaø øáñå .àúééøBàcî Bìéì ñôBz äúéî íBéc ììkî ,ïðaøcî Bìéì¥¦§©¨¨¦§¨§¦¨¥¥¦§©§¨§¨©©¦£¦©§¨§©§¨
éøác ,øeñà ,äìéla ïéáe íBia ïéa ,úBøBãìe .øzeî äìéìå ,øeñà íBiä éðà ,'íBiä ïä' ,àéðúäå§¨©§¨¥©£¦©¨§©§¨¨§¥©¥©©§¨¨¦§¥
.àéä ïðaøc ,íìBòì .íéøôBñ éøácî àlà äøBú éøácî dðéà äìéì úeðéðà ,øîBà éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¥£¦©§¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦§¨§©¨¨¦
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זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף ק עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migaf(iyiy meil)

:oerny iax ixaca dxizqd z` zxg` jxca uxzn `ax,øîà àáø̈¨¨©
éãéàå éãéà,oerny iax yxcy zepip`a gqtd z`ad xeqi`a mb - ¦¦§¦¦

,migqta dpyndn `iady axrl egqt z` lke` ope` oica mbe
zn aexwdy ote`a xaecn,àéL÷ àìå ,úBöç øçàikïàk- ©©£§Ÿ©§¨¨

eaexw zziny xaecn gqtd z` `ian epi` ope`y dxn`y `ziixaa
dzidåéìò e÷øæå eèçML íãB÷ope` dyrpy zrne ,egqt mc z` ¤¤¨£§¨§¨¨

eli`e ,'minly'n yxcpy itk ,gqtd z` `iadln dxezd on dgcp
ïàkwx zny xaecn migqta dpyna -,åéìò e÷øæå eèçLL øçàì ¨§©©¤¨£§¨§¨¨

dyrpy ote`a s` gqtd zaxwd zaeg z` driwtn zepip` mpn`e
mcew zexyka dzyrp xak daxwddy oeik j` ,zevg xg`l ope`

.axra egqt z` lke`e laeh ,dzind
:ezepip`a egqt z` lke` recn `ax lr dywn dpzn xa `c` ax

,àáøì äðzî øa àãà áø déì øîàzny xaecn m`eèçML øçà ¨©¥©£¨©©¨¨§¨¨©©¤¨£
,Bîc úà e÷øæåäåä äåäc äîzaxwd zevn z` ,did didy dn - §¨§¤¨©©£¨£¨

opaxcn ope` `ed axra ezlik` onfa ixde ,miiw xak `ed gqtd
zevn dgec recne ,eilr dxeq` miycw zlik`e oerny iax zrcl
dpi` miycwd x`y zlik` cera ,zepip`d oic z` gqtd zlik`

.eze` dgec
:`ax zhiy z` x`ane `c` axl aiyn `piax,àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

àákòî íéçñt úìéëà,oaxwd zxtk z` zakrn gqtd zlik` - £¦©§¨¦§©§¨
ici `vi `le epaxw dvxp `l gqtd z` aixwdy mc`y xnelk
`ed xacd xewne ,epnn dlik`d zevn z` miiw `l m` ezaeg

,àðeä áø øa äaøcîz` lk` `ly iny oeik ,jkitl .oldl x`eank ¦§©¨©©¨
ecinrd `l ,zxk yper eilr yie daxwdd zaeg ici `vi `l gqtd
z` exizde ,zxk yiy mewna dlil zepip`a mdixac z` minkg

.gqtd zlik`
déì øîà,`c` axl `axCaø Cì øîà÷c éàî úéiödnl rny - ¨©¥©¥©§¨¨©¨©¨

.jzl`y lr aiyd dtiy ,`piax jax xn`y
`piax wiqd mdny `ped ax xa dax ixac md dn zxxan `xnbd
ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd .zakrn migqt zlik`y
,zenvr hewil meiae ,dreny meia ,dxeaw meia mibdepd zela`d
dribd eay meid `ed dreny mei .da exn`py mipey miyexite
`ed zenvr hewil oipr .zn eaexwy drenyd mc` ly eipf`l
ick wenre gl mewna dligz miznd z` xeawl dzid mkxcy
zenvrd z` mihwln eid lkrzpy xg`le ,xdn xyad lkrziy
.hewil mei `xwp mei eze`e ,oex`a cakp mewna mze` mixaewe

:`xnbd zl`eyéàîeixac md dn -,àðeä áø øa äaøcmdny ©§©¨©©¨
:`xnbd daiyn .zakrn gqtd zlik`y gkenàéðúc,`ziixaaíBé §©§¨

äòeîL,zn el zny drenyd mc` ly eipf`l dribd eay meid - §¨
epicì äøeá÷ íBékoiprìLe äòáL úåöîíéLeilr df meiny - §§¨§¦§©¦§¨§Ÿ¦

z` bdpi mday minid miyly z`e minid zray z` zepnl ligzdl
,mipeyd zela`d ipicìeoipríéçñt úìéëàdreny mei ly epic §£¦©§¨¦

`l` ,dxeaw meik epi`úBîöò èewéì íBékehwel eay meid - §¦£¨
mei ixg`y dlila gqtd zlik`a xzeny xnelk ,eaexw zenvr
dxeaw mei la` .hewil mei ixg`y dlila da xzeny itk ,drenyd

ky lke ,dxeq` gqtd zlik` eixg`y dlilae ,ok epi`x`y o
.zepaxwäæ ãçàå äæ ãçàhewil meia oiae dxeaw meia oia -ìáBè ¤¨¤§¤¨¤¥

.áøòì íéLãwa ìëBàå§¥©¢¨¦¨¤¤
:dxeawd mei oica `ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdàôeb àä̈¨

àéL÷ixdy ,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -úøîàxn`p - ©§¨¨§©
y dzligzaäòeîL íBé`edìLe äòáL úåöîì äøeá÷ íBék,íéL §¨§§¨§¦§©¦§¨§Ÿ¦

åeli`íéçñt úìéëàì`ed dreny meiúBîöò èewéì íBék`le §©£¦©§¨¦§¦£¨
,dxeaw meikììkîdfn rnyn -caénð áøòì eléôà äøeá÷ íBé ¦§¨§§¨£¦¨¤¤©¦
ìéëà àì,axra elit` gqtd zlik`a xeq` ope`d -éðz øãäå- Ÿ¨¦©£©¨¥

y xn`e `pzd xfg ok ixg`eäæ ãçàå äæ ãçàmbe hewil meia mb - ¤¨¤§¤¨¤
dxeaw meia,áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBèlek`l xzeny xnege lwe ¥§¥©¢¨¦¨¤¤

.gqt oaxwn f`

:`xnbd zvxzn .mivexiz dyly exn`p ef `iyew lráø øîà̈©©
àéä éàpz ,àcñçz` cg` ,`ziixad ixac z` epy mi`pz ipy - ¦§¨©¨¥¦

e ,`tiqd z` cg`e `yixd,[dzin mei epi`y] dxeaw mei oica ewlgp
z` qtezy xaeq `yixd z` dpyy `pzd ,opaxcn `id ezepip`y
z` dpyy `pzde ,eixg`y dlila mb zepip` zbdepe enr elil

.miycw zlik`a xzen dlilde ,qtez epi`y xaeq `tiqd
:dxeawd mei oic z` x`al xg` uexiz uxzn `ped ax xa daxäaø©¨

,àéL÷ àì ,øîà àðeä áø øaikïàk,`ziixad ly `tiqa - ©©¨¨©Ÿ©§¨¨
xzen dxeaw meia oiae dreny meia oia hewil meia oiay dxn`y

xaecn ,axra miycwa lek`lòîMLd z`Ceîñ Búî ìò äòeîL ¤¨©§¨©¥¨
ì,änçä úòé÷L,rwyzy mcewïëåxaecnúBîöò Bì eèwélL ¦§¦©©©¨§¥¤¦§£¨

ì Ceîñúî Bì únL ïëå ,änçä úòé÷L,oqipa xyr dyelya ¨¦§¦©©©¨§¥¤¥¥
Bøá÷exyr drax`aì Ceîñ,änçä úòé÷Lhewild meiy `vnpe §¨¨¦§¦©©©¨

miizqd dxeawd mei oke ,dngd drwyyk eniizqd drenyd meie
elit` enr elil z` qtez epi`y `ed epicy oeikne ,dngd drwyyk

.llk dlila zbdep zepip` oi` ,opaxcnïàëåwiiecny ,`yixa - §¨
dreny mei lilae hewil mei lila zxzen gqtd zlik`y dpnn

eyrp hewilde dxeawdy xaecn ,dxeaw mei lila dxeq`eøçàì§©©
,änçä úòé÷Ldid dxeawd onfy xg`ne ,gqt lil xak `edy §¦©©©¨

zepip`d mpn`e ,envr dxeawd meik oecip dfd dlild ,dlila
z` ecinrd minkg j` ,opaxcn `l` dpi` dxeawd meia zbdepd

acote`a mle` .gqt oaxw mllkae ,miycw zlik` ea exq`e mdix
dxeq` miycw zlik` mpn` ,driwyd ixg` zenvrd z` ehwily

.gqtd zlik` z` ea exizd minkg mle` ,opaxcn hewil meia
:`ped ax xa dax ixac lr dywn `xnbdhewila xaecn m`

dyrpyäåä äåäc éàî ,änçä úòé÷L øçàìz` ,did didy dn - §©©§¦©©©¨©©£¨£¨
zlik` ixd axra ezlik` onfae ,miiw xak `ed gqtd zaxwd zevn
xn`p `ly ,gqtd zlik` z` el exizd recne ,eilr dxeq` miycw

.zxk yper da
:zakrn migqt zlik`y o`kn dwiqne zvxzn `xnbdòîL àlà¤¨§©

dpéîy o`kn gken -àákòî íéçñt úìéëàilay oeike ,zakrn - ¦¨£¦©§¨¦§©§¨
ea ecinrd `l ,gqt oaxw `iad `l llky ink zxk aiigzi dlik`d
z` exizde ,miycwd x`ya ecinrdy enk mdixac z` minkg

.envr hewild mei elv` `ed df dlily inl gqtd zlik`
:sqep uexiz uxzn iy` axéàî ,øîà éMà áødpeekd dn -ãçà' ©©¦¨©©¤¨

,'äæ ãçàå äæ,epyxity itk 'hewil meia oiae dxeaw meia oia' `l ¤§¤¨¤
`l`øîà÷ éëä,`ziixad zpeek `id jk -ãçàå äòeîL íBé ãçà ¨¦¨¨©¤¨§¨§¤¨

èewéì íBéhewil meia oiae dreny meia oia -íéLãwa ìëBàå ìáBè ¦¥§¥©¢¨¦
.áøòìoaxw elit` lek`l xeq` ok` dxeaw mei ixg`y dlila la` ¨¤¤

.`yixd on rnyny itk ,gqt
xnbd:df uexiz dgec `àäådf uexize -àéä àúeãa ,éMà áøc- §¨§©©¦§¨¦

,oekp epi`éà÷ dìò éãkîxen`l mikenq dl`d `tiqd ixac ixd - ¦§¦£¨¨¥
mb m`e ,mdil` miqgiizne ,hewil meil dey dreny meiy `yixa

,hewil meie dreny meia zwqer `tiqddéì éòaéî 'äæå äæ'did - ¤¨¤¦¨¥¥
.'df cg`e df cg`' `le ,epeyla hewpl eldpéî òîL àlàyi - ¤¨§©¦¨

ok`y ,jkn gikedl.àéä àúeãa§¨¦
zwelgn epivn okid zxxane ,`cqg ax ly evexizl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .dxeaw mei lila opaxcn zepip` zbdep m`d mi`pz

éàpz éàîe:`xnbd daiyn .df xaca miwlegy mi`pzd md in - ©©¨¥
àéðúc,zn el zny mc` ,`ziixaaåéìò ïðBàúî éúî ãòxq`dl §©§¨©¨©¦§¥¨¨

,miycwa,íBiä ìk.xzei `leøa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaøixd ¨©©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©
.zepip`d zniizqn znd zxeawae ,ope` df

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîa§©
ïðé÷ñò,o`k xaecn dna -àîéìéàxaecny xn`p m` -íBéa ¨§¦©¦¥¨§
,äúéîzepip`d oi`y exn` dfae ,ea zny meia xawp zndy ,xnelk ¦¨

:`xnbd dgec .dxeawd cr e` meid seq cr `l` zkynpàkéà éî¦¦¨
ïðaøcî Bìéì ñéôúc äúéî íBéc déì úéìclr wlegy in yi ike - §¥¥§¦¨§¨¦¥¦§©¨¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc migaf(iyiy meil)

:oerny iax ixaca dxizqd z` zxg` jxca uxzn `ax,øîà àáø̈¨¨©
éãéàå éãéà,oerny iax yxcy zepip`a gqtd z`ad xeqi`a mb - ¦¦§¦¦

,migqta dpyndn `iady axrl egqt z` lke` ope` oica mbe
zn aexwdy ote`a xaecn,àéL÷ àìå ,úBöç øçàikïàk- ©©£§Ÿ©§¨¨

eaexw zziny xaecn gqtd z` `ian epi` ope`y dxn`y `ziixaa
dzidåéìò e÷øæå eèçML íãB÷ope` dyrpy zrne ,egqt mc z` ¤¤¨£§¨§¨¨

eli`e ,'minly'n yxcpy itk ,gqtd z` `iadln dxezd on dgcp
ïàkwx zny xaecn migqta dpyna -,åéìò e÷øæå eèçLL øçàì ¨§©©¤¨£§¨§¨¨

dyrpy ote`a s` gqtd zaxwd zaeg z` driwtn zepip` mpn`e
mcew zexyka dzyrp xak daxwddy oeik j` ,zevg xg`l ope`

.axra egqt z` lke`e laeh ,dzind
:ezepip`a egqt z` lke` recn `ax lr dywn dpzn xa `c` ax

,àáøì äðzî øa àãà áø déì øîàzny xaecn m`eèçML øçà ¨©¥©£¨©©¨¨§¨¨©©¤¨£
,Bîc úà e÷øæåäåä äåäc äîzaxwd zevn z` ,did didy dn - §¨§¤¨©©£¨£¨

opaxcn ope` `ed axra ezlik` onfa ixde ,miiw xak `ed gqtd
zevn dgec recne ,eilr dxeq` miycw zlik`e oerny iax zrcl
dpi` miycwd x`y zlik` cera ,zepip`d oic z` gqtd zlik`

.eze` dgec
:`ax zhiy z` x`ane `c` axl aiyn `piax,àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨

àákòî íéçñt úìéëà,oaxwd zxtk z` zakrn gqtd zlik` - £¦©§¨¦§©§¨
ici `vi `le epaxw dvxp `l gqtd z` aixwdy mc`y xnelk
`ed xacd xewne ,epnn dlik`d zevn z` miiw `l m` ezaeg

,àðeä áø øa äaøcîz` lk` `ly iny oeik ,jkitl .oldl x`eank ¦§©¨©©¨
ecinrd `l ,zxk yper eilr yie daxwdd zaeg ici `vi `l gqtd
z` exizde ,zxk yiy mewna dlil zepip`a mdixac z` minkg

.gqtd zlik`
déì øîà,`c` axl `axCaø Cì øîà÷c éàî úéiödnl rny - ¨©¥©¥©§¨¨©¨©¨

.jzl`y lr aiyd dtiy ,`piax jax xn`y
`piax wiqd mdny `ped ax xa dax ixac md dn zxxan `xnbd
ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd .zakrn migqt zlik`y
,zenvr hewil meiae ,dreny meia ,dxeaw meia mibdepd zela`d
dribd eay meid `ed dreny mei .da exn`py mipey miyexite
`ed zenvr hewil oipr .zn eaexwy drenyd mc` ly eipf`l
ick wenre gl mewna dligz miznd z` xeawl dzid mkxcy
zenvrd z` mihwln eid lkrzpy xg`le ,xdn xyad lkrziy
.hewil mei `xwp mei eze`e ,oex`a cakp mewna mze` mixaewe

:`xnbd zl`eyéàîeixac md dn -,àðeä áø øa äaøcmdny ©§©¨©©¨
:`xnbd daiyn .zakrn gqtd zlik`y gkenàéðúc,`ziixaaíBé §©§¨

äòeîL,zn el zny drenyd mc` ly eipf`l dribd eay meid - §¨
epicì äøeá÷ íBékoiprìLe äòáL úåöîíéLeilr df meiny - §§¨§¦§©¦§¨§Ÿ¦

z` bdpi mday minid miyly z`e minid zray z` zepnl ligzdl
,mipeyd zela`d ipicìeoipríéçñt úìéëàdreny mei ly epic §£¦©§¨¦

`l` ,dxeaw meik epi`úBîöò èewéì íBékehwel eay meid - §¦£¨
mei ixg`y dlila gqtd zlik`a xzeny xnelk ,eaexw zenvr
dxeaw mei la` .hewil mei ixg`y dlila da xzeny itk ,drenyd

ky lke ,dxeq` gqtd zlik` eixg`y dlilae ,ok epi`x`y o
.zepaxwäæ ãçàå äæ ãçàhewil meia oiae dxeaw meia oia -ìáBè ¤¨¤§¤¨¤¥

.áøòì íéLãwa ìëBàå§¥©¢¨¦¨¤¤
:dxeawd mei oica `ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdàôeb àä̈¨

àéL÷ixdy ,`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -úøîàxn`p - ©§¨¨§©
y dzligzaäòeîL íBé`edìLe äòáL úåöîì äøeá÷ íBék,íéL §¨§§¨§¦§©¦§¨§Ÿ¦

åeli`íéçñt úìéëàì`ed dreny meiúBîöò èewéì íBék`le §©£¦©§¨¦§¦£¨
,dxeaw meikììkîdfn rnyn -caénð áøòì eléôà äøeá÷ íBé ¦§¨§§¨£¦¨¤¤©¦
ìéëà àì,axra elit` gqtd zlik`a xeq` ope`d -éðz øãäå- Ÿ¨¦©£©¨¥

y xn`e `pzd xfg ok ixg`eäæ ãçàå äæ ãçàmbe hewil meia mb - ¤¨¤§¤¨¤
dxeaw meia,áøòì íéLãwa ìëBàå ìáBèlek`l xzeny xnege lwe ¥§¥©¢¨¦¨¤¤

.gqt oaxwn f`

:`xnbd zvxzn .mivexiz dyly exn`p ef `iyew lráø øîà̈©©
àéä éàpz ,àcñçz` cg` ,`ziixad ixac z` epy mi`pz ipy - ¦§¨©¨¥¦

e ,`tiqd z` cg`e `yixd,[dzin mei epi`y] dxeaw mei oica ewlgp
z` qtezy xaeq `yixd z` dpyy `pzd ,opaxcn `id ezepip`y
z` dpyy `pzde ,eixg`y dlila mb zepip` zbdepe enr elil

.miycw zlik`a xzen dlilde ,qtez epi`y xaeq `tiqd
:dxeawd mei oic z` x`al xg` uexiz uxzn `ped ax xa daxäaø©¨

,àéL÷ àì ,øîà àðeä áø øaikïàk,`ziixad ly `tiqa - ©©¨¨©Ÿ©§¨¨
xzen dxeaw meia oiae dreny meia oia hewil meia oiay dxn`y

xaecn ,axra miycwa lek`lòîMLd z`Ceîñ Búî ìò äòeîL ¤¨©§¨©¥¨
ì,änçä úòé÷L,rwyzy mcewïëåxaecnúBîöò Bì eèwélL ¦§¦©©©¨§¥¤¦§£¨

ì Ceîñúî Bì únL ïëå ,änçä úòé÷L,oqipa xyr dyelya ¨¦§¦©©©¨§¥¤¥¥
Bøá÷exyr drax`aì Ceîñ,änçä úòé÷Lhewild meiy `vnpe §¨¨¦§¦©©©¨

miizqd dxeawd mei oke ,dngd drwyyk eniizqd drenyd meie
elit` enr elil z` qtez epi`y `ed epicy oeikne ,dngd drwyyk

.llk dlila zbdep zepip` oi` ,opaxcnïàëåwiiecny ,`yixa - §¨
dreny mei lilae hewil mei lila zxzen gqtd zlik`y dpnn

eyrp hewilde dxeawdy xaecn ,dxeaw mei lila dxeq`eøçàì§©©
,änçä úòé÷Ldid dxeawd onfy xg`ne ,gqt lil xak `edy §¦©©©¨

zepip`d mpn`e ,envr dxeawd meik oecip dfd dlild ,dlila
z` ecinrd minkg j` ,opaxcn `l` dpi` dxeawd meia zbdepd

acote`a mle` .gqt oaxw mllkae ,miycw zlik` ea exq`e mdix
dxeq` miycw zlik` mpn` ,driwyd ixg` zenvrd z` ehwily

.gqtd zlik` z` ea exizd minkg mle` ,opaxcn hewil meia
:`ped ax xa dax ixac lr dywn `xnbdhewila xaecn m`

dyrpyäåä äåäc éàî ,änçä úòé÷L øçàìz` ,did didy dn - §©©§¦©©©¨©©£¨£¨
zlik` ixd axra ezlik` onfae ,miiw xak `ed gqtd zaxwd zevn
xn`p `ly ,gqtd zlik` z` el exizd recne ,eilr dxeq` miycw

.zxk yper da
:zakrn migqt zlik`y o`kn dwiqne zvxzn `xnbdòîL àlà¤¨§©

dpéîy o`kn gken -àákòî íéçñt úìéëàilay oeike ,zakrn - ¦¨£¦©§¨¦§©§¨
ea ecinrd `l ,gqt oaxw `iad `l llky ink zxk aiigzi dlik`d
z` exizde ,miycwd x`ya ecinrdy enk mdixac z` minkg

.envr hewild mei elv` `ed df dlily inl gqtd zlik`
:sqep uexiz uxzn iy` axéàî ,øîà éMà áødpeekd dn -ãçà' ©©¦¨©©¤¨

,'äæ ãçàå äæ,epyxity itk 'hewil meia oiae dxeaw meia oia' `l ¤§¤¨¤
`l`øîà÷ éëä,`ziixad zpeek `id jk -ãçàå äòeîL íBé ãçà ¨¦¨¨©¤¨§¨§¤¨

èewéì íBéhewil meia oiae dreny meia oia -íéLãwa ìëBàå ìáBè ¦¥§¥©¢¨¦
.áøòìoaxw elit` lek`l xeq` ok` dxeaw mei ixg`y dlila la` ¨¤¤

.`yixd on rnyny itk ,gqt
xnbd:df uexiz dgec `àäådf uexize -àéä àúeãa ,éMà áøc- §¨§©©¦§¨¦

,oekp epi`éà÷ dìò éãkîxen`l mikenq dl`d `tiqd ixac ixd - ¦§¦£¨¨¥
mb m`e ,mdil` miqgiizne ,hewil meil dey dreny meiy `yixa

,hewil meie dreny meia zwqer `tiqddéì éòaéî 'äæå äæ'did - ¤¨¤¦¨¥¥
.'df cg`e df cg`' `le ,epeyla hewpl eldpéî òîL àlàyi - ¤¨§©¦¨

ok`y ,jkn gikedl.àéä àúeãa§¨¦
zwelgn epivn okid zxxane ,`cqg ax ly evexizl zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .dxeaw mei lila opaxcn zepip` zbdep m`d mi`pz

éàpz éàîe:`xnbd daiyn .df xaca miwlegy mi`pzd md in - ©©¨¥
àéðúc,zn el zny mc` ,`ziixaaåéìò ïðBàúî éúî ãòxq`dl §©§¨©¨©¦§¥¨¨

,miycwa,íBiä ìk.xzei `leøa÷ð àlL ïîæ ìk ,øîBà éaøixd ¨©©¦¥¨§©¤Ÿ¦§©
.zepip`d zniizqn znd zxeawae ,ope` df

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac zpeek z` zxxan `xnbdéàîa§©
ïðé÷ñò,o`k xaecn dna -àîéìéàxaecny xn`p m` -íBéa ¨§¦©¦¥¨§
,äúéîzepip`d oi`y exn` dfae ,ea zny meia xawp zndy ,xnelk ¦¨

:`xnbd dgec .dxeawd cr e` meid seq cr `l` zkynpàkéà éî¦¦¨
ïðaøcî Bìéì ñéôúc äúéî íBéc déì úéìclr wlegy in yi ike - §¥¥§¦¨§¨¦¥¦§©¨¨
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc migaf(ycew zay meil)

íéîëçådxeawd mei zepip` z` epwizyøúBé íäéøáãì ÷eféç eNò ©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥
,äøBz ìMîmei mby `vnp .eixg`y dlila mb zepip` epwize ¦¤¨

.opaxcn `l` mlil z` miqtez mpi` dxeawd mei mbe dzind
:mi`elinl ipinyd mei zece` miweqtd z` x`al dtiqen `xnbd

,ïðaø eðzmi`elinl ipinyd meia daxwy dgpnd iabl xn`p`xwie) ¨©¨¨
(bi i'ebe WFcw mFwnA Dz` mYlk`e' ,,'éúéeö ïë ékiabl xn`pe ©£©§¤Ÿ¨§¨¨¦¥ª¥¦

eipae oxd` etxyy yceg y`x z`hg(gi my)Dz` Elk`Y lFk`'¨Ÿ§Ÿ¨
WcTAúéeö øLàk,'éxn`pe ,dlk`l mieevn eidy dyn mdl xn`y ©Ÿ¤©£¤¦¥¦

xn` dyny ,xeaivd inly ly dnexzd weye dtepzd dfg iabl
melk`iy eipae oxd`l(eh my)''ä äeö øLàk'.:`ziixad zx`aneék' ©£¤¦¨¦

'éúéeö ïës`y 'd edeeivy epiid'éúéeö øLàk' ,äeìëàé úeðéðàa ¥ª¥¦©£¦Ÿ§¨©£¤¦¥¦
y epiid,äNòî úòLa,`edia`e acp eznyk,ïäì øîàelk`iy ¦§©©£¤¨©¨¤

yceg y`x xiry z` etxyy d`xyke ,'d itn rny xy`k zepip`a
zrya mkz` izieiv xy`k eze` mzlk` `l recn' mdl xn`

e ,'dyrn''ä äeö øLàk',dyn mdl xn`y eyexitéðà ééìàî àì ©£¤¦¨Ÿ¥¥©£¦
øîBàjexa yecwd itn `l` ,zepip`a weyde dfgd z` lek`l mkl ¥
.`ed

:`xnbd dywnéäðéîøelr zxne`d zxg` `ziixan jk lr dyw - §¦§¦
,yceg y`x z`hgøîàð Cëì ,äôøNð úeðéðà éðtîoxd` xn`y ¦§¥£¦¦§§¨§¨¤¡©

dynl(hi my)iz` dp`xwYe','älàk,ope` ipixde ipa ipy ezny ©¦§¤¨Ÿ¦¨¥¤
,dyn el dcedy epivne .edeptxye xiryd z` izlk` `l jkle

xn`py(k my)ahiIe dWn rnWIe'dyn deehvp `ly gkene ,'eipirA ©¦§©Ÿ¤©¦©§¥¨
.zepip`a delk`iy `ed jexa yecwd itn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ìàeîL øîàdpey`xd `ziixad - ¨©§¥Ÿ©§¨¨
zrc `id,äãeäé éaøeàäzrc `id dipyd `ziixade -,äéîçð éaø ©¦§¨¨©¦§¤§¨

,äeôøN úeðéðà éðtî ,àéðúceéaø éøác ,'älàk' øîàð Cëì §©§¨¦§¥£¦§¨¨§¨¤¡©¨¥¤¦§¥©¦
äàîeè éðtî ,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaø .äéîçðda drbpy §¤§¨©¦§¨§©¦¦§§¦¦§¥§¨

,dlik`a dxq`peøîBà äzà íàL ,äôøNðyúeðéðà éðtî ¦§§¨¤¦©¨¥¦§¥£¦
,äôøNðif`ì eéäìL,ïzLz`hge oeygp xirye yceg y`x xiry ¦§§¨¨¦§¨§¨
,ipinyøçà øác ,eôøOiLy ,[cere-],áøòì ïìëBàì éeàø eéä ¤¦¨§¨¨©¥¨¨§§¨¨¤¤

.mippe` mpi` xak f` ixdy,ïänò äéä ñçðét àìäå ,øçà øác̈¨©¥©£Ÿ¦§¨¨¨¦¨¤
m` lek`l leki dide ,ope` did `l jkle mdig` did `le odk didy
dcedi iax zrck zxaeq dpey`xd `ziixad .`nhp xiryd did `l
d`neh ea rxi`y meyn wxe ,zepip`a s` elk`l ieeiv didy
xeq` didy dingp iax zrck zxaeq dipyd `ziixade ,edetxy

.edetxy okle zepip`a elk`l mdl
éãéàå éãéà ,øîà àáøzrck od [zeziixad izy-]äéîçð éaø ¨¨¨©¦¦§¦¦©¦§¤§¨
,edetxy zepip` iptnyLã÷a ïàk äòL éLã÷a ïàk ,àéL÷ àìåé §Ÿ©§¨¨§¨§¥¨¨¨§¨§¥

úBøBãlek`l mdl xzedy dpey`xd `ziixad dxn`y dn -
ipinyd mei zevnl f` daxwedy dgpna `weec edf ,zepip`a
dxn`y dne ,zexecl zbdep dpi`e dry iycw `idy ,mi`elinl
xirya `weec edf ,xiryd sxyp zepip` iptny dipyd `ziixad
dry z`xed rny dyne .zexecl bdepy oaxw `edy ,yceg y`x
`edy xaqe ,zepip`a dgpnd z` lek`l mdl xzen meid eze`y
okle ,meid eze` zepip`a lek`l mdl xzeny zexec iycwl oicd
dn `ny ,oxd` el xn`e .xiryd z` etxyy eipae oxd` lr svw
iycwa wx `ed ,zepip`a miycw lek`l dry z`xeda epl xzedy
iycw j` ,zexecl zbdep dpi`y f` daxwedy dgpnd znbec dry

.eixacl dyn dcede .epl xeq` zexec
:`xnbd zl`ey .zehiyd izyl miweqtd z` zx`an `xnbdéaø©¦

éàø÷ éðäì õéøúî éëéä äéîçðmiweqtd z` yxtn `ed j`id - §¤§¨¥¦§¨¥§¨¥§¨¥
,zepip` iptn sxypy ezhiyl ,xiryd ztixy iabl exn`pyïðaøå- §©¨¨

,oerny iaxe dcedi iaxéàø÷ éðäì eäì éöøúî éëéämd j`id - ¥¦§¨§¦§§¨¥§¨¥
daiyn .d`nehd iptn sxypy mzhiyl ,miweqtd z` miyxtn

:`xnbd,éëä eäì õéøúî äéîçð éaødyn zl`yàì òecî' ©¦§¤§¨§¨¥§¨¦©©Ÿ
ízìëà'WcTd mFwnA z`Hgd z`(fi i `xwie),jk dyexitBì øîà £©§¤¤©©¨¦§©Ÿ¤¨©

dîc ñðëð ànL ,ïøäàì äLîz`hgd lyéðôìíéðôìå,lkidl - Ÿ¤§©£Ÿ¤¨¦§©¨¨¦§©§¦§¦
.dlk`l xeq` f`yBì øîà,oxd`dîc úà àáeä àì ïä'l` ¨©¥Ÿ¨¤¨¨¤

'dnipR WcTd(gi my),dyn el xn` .lkidd l` dnc `aed `l ,ànL ©Ÿ¤§¦¨¤¨
dúvéçîì õeçmirlwl ueg -úàöé`veia dlqtpe z`hgd [xya] ¦§¦¨¨¨¨

.dtxyp jkle ,dlk`l xeq`eBì øîà,oxd`äúéä Lãwa`le ¨©©Ÿ¤¨§¨
,dyn el xn` .d`viäezìñôe äezáéø÷à úeðéðàa àîìãå`ny - §¦§¨©£¦©§¦§¨§©§¨

leqt ope` heicd odk ixdy ,dze` mzlqte zepip`a dze` mzaxwd
.dcearlBì øîà,oxd`íä éëå ,äLîipa -,eáéø÷ämipdk mdy ¨©Ÿ¤§¦¥¦§¦

ixd ,mippe` cearl mixeq`e zeheicd,ézáø÷ä éðàil zxn` ixdy £¦¦§©§¦
.ope` cearl il xzene lecb odk ip`e ,meid dceard lk zlhen ilry

Bì øîàå,dyndîc úà àáeä àì ïä,dniptäúéä Lãwáe`le §¨©¥Ÿ¨¤¨¨©Ÿ¤¨§¨
ok m` ,mirlwl uegn d`vi(gi my)dúBà eìëàz ìBëà''ebeøLàk ¨Ÿ§¨©£¤

'éúéeöy s` dze` lek`l mkl did -izieiv xy`k ,mippe` mz` ¦¥¦
y dgpnd iabl,äeìëàé úeðéðàa.dtxeyl mkl did `leBì øîà ©£¦Ÿ§¨¨©

,oxd`(hi my)áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå älàk éúBà äðàø÷zå'©¦§¤¨¦¨¥¤§¨©§¦©¨©©¦©
''ä éðéòa,zepip`a lk`iy zieehvpy dne ,epgp` mippe` ixd -ànL §¥¥¤¨

a àlà zòîL àì`idy dgpn,äòL éLã÷z`hgl cenll oi`e Ÿ¨©§¨¤¨©¨§¥¨¨
,zexec iycw `idy yceg y`xéàcdn oecl ep` mivex [m`y-] §¦

oicd,úBøBã éLã÷aici lr xeqi`l oecl epl yiøNònî øîBçå ì÷ §¨§¥©¨¤¦©£¥
ipyìwä,miycwnäîeiabløNònipyäøBz äøîà ìwäek mixac) ©©©©£¥©©¨§¨¨
(ci,'epnî éðBàá ézìëà àì',ope`l xeq`yúBøBã éLã÷amixengd Ÿ¨©§¦§¦¦¤§¨§¥

epnnïkL ìk àì.xiryd z` eptxy df it lre ,ope`l mixeq`yãiî Ÿ¨¤¥¦¨
xn`p(k i `xwie),'åéðéòa áèéiå äLî òîLiå'yäãBäixacl dyn ©¦§©Ÿ¤©¦©§¥¨¨
oxd`'ézòîL àì' øîBì äLî LBa àìåiptn dyn ygik `l - §ŸŸ¤©Ÿ¨©§¦

,zexec iycwl dry iycw oia welig yiy rny `ly xnel dyead
ézòîL' øîà àlà,xyrnn xnege lw yexcl yiy ,jixack ¤¨¨©¨©§¦

.'ézçëLå§¨©§¦
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøå äãeäé éaøåmdl dxzedy mixaeqd §©¦§¨§©¦¦§

,sxyp d`neh iptny `l` zepip`eäì éöøúî éëéä.miweqtl ¥¦§¨§¦§
:`xnbd daiyn,eäì éöøúî éëädyn l`yy(fi i `xwie)àì òecî' ¨¦§¨§¦§©©Ÿ

,'[LãBwä] íB÷îa úàhçä úà ízìëàepiiddîc ñðëð ànL £©§¤¤©©¨¦§©¤¤¨¦§©¨¨
,íéðôìå éðôì.dze` mztxy okleBì øîà,oxd`(gi my)àì ïä' ¦§©§¦§¦¨©¥Ÿ

'(äîéðt Lãwä ìà) dîc úà àáeä,dyn l`y .lkidd l`ànL ¨¤¨¨¤©Ÿ¤§¦¨¤¨
,úàöé dúvéçîì õeç.dtxyp okleBì øîà,oxd`LãBwa ïä ¦§¦¨¨¨¨¨©¥©¤

äúéä,dyn l`y .d`vi `leäezáéø÷à úeðéðàa àîìéãå ¨§¨§¦§¨©£¦©§¦§¨
äezìñôedid dpice dlqtp okle ,zepip`a dze` mzaxwd `ny - §©§¨
.sxydlBì øîà,oxd`,äLîm`dc ,äeáéø÷ä ïämipdk md ¨©Ÿ¤¥¦§¦¨§

e zeheicd,úeðéðà eäa äìñôixdø÷ä éðà,äézálecb odk ip`e ¨§¨§£¦£¦¦§©§¦¨
,dyn l`y .ope` aixwdl xzeneda ezòLt eëééøøî ábà àîìéãå§¦§¨©©§¨©§§©§¨

éànhéàåmzryt ,`edia`e acp zen lr mkxrv ab` `ny - §¦©©
.d`nhpe z`hgaBì øîà,oxd`,äLîm`déðéòa éðà CkéðàL ,E ¨©Ÿ¤¨£¦§¥¤¤£¦

íéîL éLã÷ äfáî,mxnyl `le mdn izrc z` giqdl(hi my) §©¤¨§¥¨©¦
,älàëå älà eléôàå ,'älàk éúBà äðàø÷zå'el elit` xnelk ©¦§¤¨¦¨¥¤©£¦¥¤§¨¥¤

,ef zelia`k zelia` cer il drxi`.íéîL éLã÷ äfáî éðà ïéà¥£¦§©¤¨§¥¨©¦
Bì øîà,dynéàåydîc úà àáeä àì ïä,miptle iptlLãBwáe ¨©§¦¥Ÿ¨¤¨¨©¤
äúéäok m` ,d`vi `le(gi my)øLàk LãBwa dúBà eìëàz ìBëà' ¨§¨¨Ÿ§¨©¤©£¤
'éúéeöy dgpnd iabl,äeìëàé úeðéðàaz` lek`l mkl did oke ¦¥¦©£¦Ÿ§¨

.z`hgdBì øîà,oxd`zòîL àì ànLzepip`a lek`l lwdl ¨©¤¨Ÿ¨©§¨
éàc ,äìéla àlàoicd dn oecl mivex ep` [m`y-],íBiayi ok m` ¤¨©©§¨§¦©
xeqi`l oecl epløNònî øîBçå ì÷ipyìwä,miycwnøNòn äîe ©¨¤¦©£¥©©©©£¥

ipyäøBz äøîà ìwä(ci ek mixac)LãB÷ ,'epnî éðBàá ézìëà àì' ©©¨§¨¨Ÿ¨©§¦§¦¦¤¤
dïkL ìk àì øeîç.meia ope`l xeq`yãiî(k i `xwie)äLî òîLiå' ¨Ÿ¨¤¥¦¨©¦§©Ÿ¤
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oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

.øúåé íäéøáãì ÷åæéç åùò íéîëçå:dixacl dxez dzyry dnn.éúéåö ïë éë
:'ebe dgpnd z` egw aizk ipiny zegpna.úåðéðàá:`edia`e acpc.éúéåö øùàë

:'ebe dnc z` `aed `l od aizk dtxypy ycg y`xc z`hga.äùòî úòùá
itn rnyy meid miycw zlik`n erpni `ly mdl xn` mzepip` mdl rxi`yk

x`yn miycwa meid zepip` welgy dxeabd

lek` mdl xn` dtxypy d`xyke mini

iziev xy`k dlke`l mdl did dze` elk`z

:dyrn zrya mkz`.'ä äåö øùàëzlik`a

:xn`p meia ea eaxwy xeav ly weye dfg

.øîåà éðà ééìàî àìålke`l:zepip`a m

.äôøùð úåðéðà éðôîdp`xwze xn`p jkl

aizkck dyn el dcedy epivne dl`k ize`

xzid rny dxeabd itn m`e eipira ahiie

:dced dnl meia eal zepip`úåðéðà éðôî
.äôøùðmeia eal zepip` mdl dxzed `ly

zepip`ac `yxc jd dingp iaxl dil zile

s`y iziev ok ik el xn`w ikd `l` delk`i

daixw dgpn epivn `ly ef xeav zgpn

`l zepip`d lre zlk`p da `veik xeavl

exikfdyke xyrnn e"w yexcl dynl xkfed

:el dced oxd`.äôøùð äàîåè éðôîdrbpy

ycg y`x xiry ly z`hga d`neh da

y`xa okynd mwedy meia ea (mdl) daxwy

dylye mi`elnl ipiny did `ede oqip ycg

xirye oeygp xiry meia ea eaxw mixiry

aizkck dryl `ay xirye ycg y`x

y`x lye z`hgl mifr xiry egw (h `xwie)

:onwl opixn`ck dtxyp ycgíäì äéä
.ïúùìùìmdl eaxw mixiry dylyc

:onwlck.áøòì íìëåàì íäì äéädcedi 'xl

dcen `ziixe`c dlil zepip` xn`c b"r`

dlil zepip` odl dxzed meid eze`lc `ed

ixacn `l` epi` zexecl s`c y"xl oky lke

:dingp iaxc mrh yxtn onwle mixteqàìäå
.ïäîò äéä ñçðéôjixt onwle ope` did `ly

:dil ixn`w xity.äéîçð éáø éãéàå éãéà
zepip` dxzedc dingp iaxl dil zi`e

xirya ikd 'it`e iziev ok ik aizkc dgpna

`iyw `le oxd` ixacl dced yceg y`x ly

dzid dry z`xede `id dry iycw dgpn

y`x ly xiry la` oippe`l lk`zy da

drh svwyk dyne od zexec iycw ycg

dgpna zepip` xzid izrnyy oeik xeaqk

`wec `ny oxd` el xn`e z`hgl oicd `ed

:el dcede zrny dry iycw.äéîçð éáø
ipdl uxzn ikid dtxyp zepip` iptn xn`c

i`ne dyn xn` i`n dyxt dze`c i`xw

dne oetvwd did dne zepip` oiprl dixcd`

:d`ced `id.ïðáøåoerny iaxe dcedi iax

:d`neh oiprl edl ivxzn ikidñðëð àîù
.íéðôì åîãxn` jky cnl dz` ezaeyzn

'ebe `aed `l od xn`wcn dligzn mdl

:dnipt.åì øîà:dynl oxd`ïä äùî
.åáéø÷äeyny miheicd mdy iipa ike dinza

aizkck dceard lk zlhd ilr `lde meid

odk ip`e 'ebe dyre gafnd l` axw (my)

:ope` aixwne ip` lecb.éúéåö øùàë:dgpna

.äòù éùã÷:zexecl zbdep dpi`e dzid dry zaegy dgpn oebk.åëééøøî:mkixrv.íéîù éùã÷ äæáî éðàùip` oi` iperxi` zela` dl`ke dl` 'it` mdn izrc giqdl

:dl` aizk `le dl`k aizkc epiide 'ek dfan
äàîåè
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øîà .íéðôìå éðôì dîc ñðëð ànL ,ïøäàì äLî Bì øîà̈©Ÿ¤§©£Ÿ¤¨¦§©¨¨¦§©§¦§¦¨©
.úàöé ,dúvéçîì õeç ànL .'dîc úà àáeä àì ïä' ,Bì¥Ÿ¨¤¨¨¤¨¦§¦¨¨¨¨
,äezáéø÷à úeðéðàa ,àîìãå .äúéä Lãwa ,Bì øîà̈©©Ÿ¤¨§¨§¦§¨©£¦©§¦§¨
.ézáø÷ä éðà ,eáéø÷ä íä éëå ,äLî Bì øîà .äezìñôe§©§¨¨©Ÿ¤§¦¥¦§¦£¦¦§©§¦
ìBëà' .äúéä Lãwáe ,'dîc úà àáeä àì ïä' ,Bì øîàå§¨©¥Ÿ¨¤¨¨©Ÿ¤¨§¨¨

,'éúéeö øLàk dúBà eìëàz,Bì øîà .äeìëàé úeðéðàa Ÿ§¨©£¤¦¥¦©£¦Ÿ§¨¨©
éðéòa áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå älàk éúBà äðàø÷zå'©¦§¤¨¦¨¥¤§¨©§¦©¨©©¦©§¥¥
éLã÷a éàc ,äòL éLã÷a àlà zòîL àì ànL .''ä¤¨Ÿ¨©§¨¤¨§¨§¥¨¨§¦§¨§¥
äøîà ,ìwä øNòn äîe .ìwä øNònî øîBçå ì÷ ,úBøBã©¨¤¦©£¥©©©©£¥©©¨§¨
.ïkL ìk àì ,úBøBã éLã÷a .'epnî éðBàá ézìëà àì' äøBz¨Ÿ¨©§¦§¦¦¤§¨§¥Ÿ¨¤¥
äLî LBa àìå äãBä ,'åéðéòa áèéiå äLî òîLiå' ãiî¦¨©¦§©Ÿ¤©¦©§¥¨¨§ŸŸ¤
éaøå .'ézçëLå ézòîL' øîà àlà ,'ézòîL àì' øîBì©Ÿ¨©§¦¤¨¨©¨©§¦§¨©§¦§©¦
,eäì éöøúî éëä .eäì éöøúî éëéä ,ïBòîL éaøå äãeäé§¨§©¦¦§¥¦§¨§¦§¨¦§¨§¦§
ànL ,'[LãBwä] íB÷îa úàhçä úà ízìëà àì òecî'©©Ÿ£©§¤¤©©¨¦§©¤¤¨
dîc úà àáeä àì ïä' ,Bì øîà .íéðôìå éðôì dîc ñðëð¦§©¨¨¦§©§¦§¦¨©¥Ÿ¨¤¨¨
,Bì øîà .úàöé ,dúvéçîì õeç ànL .'(äîéðt Lãwä ìà)¤©Ÿ¤§¦¨¤¨¦§¦¨¨¨¨¨©
.äezìñôe ,äezáéø÷à úeðéðàa ,àîìéãå .äúéä LãBwa ïä¥©¤¨§¨§¦§¨©£¦©§¦§¨§©§¨
éðà .úeðéðà eäa äìñôc ,äeáéø÷ä ïä ,äLî Bì øîà̈©Ÿ¤¥¦§¦¨§¨§¨§£¦£¦
.éànhéàå da ezòLt ,eëééøøî ábà ,àîìéãå .äézáø÷ä¦§©§¦¨§¦§¨©©§¨©§§©§¨§¦©©

éðéòa éðà Ck ,äLî Bì øîà,íéîL éLã÷ äfáî éðàL ,E ¨©Ÿ¤¨£¦§¥¤¤£¦§©¤¨§¥¨©¦
éðà ïéà ,älàëå älà eléôàå ,'älàk éúBà äðàø÷zå'©¦§¤¨¦¨¥¤©£¦¥¤§¨¥¤¥£¦
,dîc úà àáeä àì ïä éàå ,Bì øîà .íéîL éLã÷ äfáî§©¤¨§¥¨©¦¨©§¦¥Ÿ¨¤¨¨
,'éúéeö øLàk LãBwa dúBà eìëàz ìBëà' ,äúéä LãBwáe©¤¨§¨¨Ÿ§¨©¤©£¤¦¥¦
.äìéla àlà zòîL àì ànL ,Bì øîà .äeìëàé úeðéðàa©£¦Ÿ§¨¨©¤¨Ÿ¨©§¨¤¨©©§¨
,ìwä øNòn äîe .ìwä øNònî øîBçå ì÷ ,íBia éàc§¦©©¨¤¦©£¥©©©©£¥©©

äLî òîLiå' ãiî .ïkL ìk àì ,øeîç LãB÷ .'epnî éðBàá ézìëà àì' äøBz äøîà̈§¨¨Ÿ¨©§¦§¦¦¤¤¨Ÿ¨¤¥¦¨©¦§©Ÿ¤
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`oifgeקמח mipya cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

.ñðåàá äàîåè:qpe`a z`nhpe cgi olek olke`le dlild cr dzedydl evxy

.ïðáøì àîìùámei `le odl xzed dlil zexec iycw cg`e dry iycw cg` ixn`c

lke`e ope` ip` meid z`hg izlk`e aizkc epiid dzedydl oivex eid dlild cr

:dlila `l` zrny `l `ny z`hg meid.äéîçð éáøì àìàmdl xzedy dn xn`c

xq`py dne dry iycw oebk meia 'it` xzed

:dlila s` xq`p.íåéä úàèç éúìëàå éàî
xn`dc ixiq` eed zexec iycw inp dlila

axrd cr epiznd `le dtxyp zepip` iptn

dlil zepip` xaqw `nl` delk`ie

:onwl xn` ikde `ziixe`cúáåç íåéä éàî
.íåéäexec iycw xnelkmeid zaeg ody z

epiide ope` lek`l il xne` dz` g"x ly

:meil reawd z`hg meid z`hgàîìùá
.åáéø÷ä íåéä ïä áéúëã åðééä äéîçð éáøì
iycwe axw meid zaegl df oaxw xnelk

`l `ny dinza ope` olke` ip`e `ed zexec

:dry lya `l` zrny.ïðáøì àìàixn`c

i`n dil xn`w dlila `l` zrny `l `ny

:eaixwd meid od dil xn`wc `idøîà÷ éëä
.äéìod ike dizaixw` zepip`a `nlic zxn`

ip` oaxw mey eaixwd meid zeheicd iipa

:lkd z` izaxwd.ïåùçð øéòùmeid eze`y

xcqa `ipzc mi`iyp zaxwdl oey`x did

lke mi`elnd eligzd xc`a b"ka mler

okynd cinrn dyn did minid zray

ewxte xwae xwa lka eizepaxw z` aixwne

ycg y`x `ede ewxit `le ecinrd ipinyae

:'eke zexhr xyr lhp meid eze`e oqipúàèç
.éðéîùxiry egw aizkc dryl daeg `ay

:z`hgl mifr.úåùéøã éúùzetxypl dyixc

axrl oizndl zegpen dnl zegpenl dyixc

:meia elk`p `le.àéä åæéà òãåé éðéàå`pz

:dizlinl xcdnwc `ed `zipzncøîåà éåä
.ç"ø øéòù äæycwn z`neh lr xtkny

:(.a sc) zereaya xn`ck eiycweøéôù
.ì"à÷odl did dingp 'xl oxn`c i`w lirl

:etxyiy ozylyløáñ÷.àúééøåàã äìéì
sili dl`k ize` dp`xwzenc l"p `kdne

axrl delk` `lcne dtxyp zepip` iptn

dcedi 'xe `ziixe`c dlil zepip` dil `wtp

`ziixe`c dlil zepip` dil zi` zexecl

ip` meid yixcc dxzed meid eze`l la`

:'ek xzen dlile xeq` meidúðåäë úéøá
.íìåòjli`e o`kn `nl` `pw xy` zgz

:`ed.íéèáùä ïéá íåìù íùùryedi inia

gafnd z` epay oae`x ipae cb ipa haya

zelrl mihay x`y eywae ocxid xara

:mdnr xacl qgpt z` eglye `avl mdilr

.ïäëä ñçðéô òîùéå`ven dz` mewn lka

:qgpta daezk o`ke xfrl`a `l` daezk dpedk oi` odkd oxd` oa xfrl` oa qgpit.àåää:odkzp `l oiicr la` erxfn dpedk weqtz `ly exya aizk dkxaa mzd `xw

åéøçà åòøæ ñçééì:[qgptn `l` milecb mipdk 'id `ly milecb mipdk mzeidl dpedk zelrna erxf qgiile odk `xwil qgiizp mely myyke odkzp dyn inin] .äéä äùîì
.äðîì:mipdka dwelg oeyl.äðéëùá ãéøè:axr cre xwan xda cinz zeidl ecxeh xeacdy miycw zlik`a weqr did `le.äìò äîëùäádidyk dxez ozn inia xdl

:did cexh `nl` (.et sc) zay zkqna `aiwr iax wxta 'd l` mrd ixac z` aiydle mrd z` ycwl cxeie dler.'åâå åéäìà íçì:miycwa exizdl aizk men lraaéøäù
.ïäìå øæì åøúåäeze` elk`z mye cren ld` gzt xyad z` elya dia aizkck did miycw iycwe mi`elind li` ly weye dfg lk`y xn`w dyna xfl xzed c"q `w

:'ebe xzei m`e aizkc dlile meil `l` lk`p `le.íéì÷ íéùã÷á:oda wleg leqte xf epivn `ly eig` mr welgi `l cigi inly ly weye dfga.äùî åàìxf e`l `dc

:mi`elina `l` miycwa lke`.øîà÷ äîáá àìmixf dixiy oilke`e `id miycw iycw dgpne dphw dnaa dgpn yi (.biw sc) oexg` wxta xne`d ixacke xfl exzedc

inlyn mxena wleg xf ogky` `lc xfl exzed `l ixdy mipdk ly weye dfga lk`i `l milw miycw la` `xza wxta xn`ck my caer xfdy dphw dnaa micaer eidy

xne`d ixack hwpinl irac i`de dphw dnaa weye dfg oi`e dlecb dnaa weye dfg `xza wxta `ipzck weye dfg did `l dphw dnaae mipdkl lk`p ycwna eli`c cigi

dnaa axw oi` acipe xcip oi`y lk (:h sc) dlibn opzc iaxw `l dnaa my`e z`hg eli`c dnaa oilk`p miycw iycw cer jl oi` dnaa dgpn oi` i`c dnaa dgpn yi

:dgpne dler `l` miycw iycwa dacpe xcp jl oi`
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àîìùáaxw meid zaegl df oaxw xnelk .eaixwd meid od aizkc epiid dingp iaxl

dry lya `l` zrny `l dinza meid z`hg izlk`e `ed zexec iycwe

meid od dil xn`wc `id i`n dil xn`w dlila `l` zrny `l `ny ixn`c opaxl `l`

meid zeheicd iipa od ike dizaixw` zepip`a `nlic il zxn` dil xn`w ikd eaixwd

`id ef mze` izaxwd ip` oaxw mey eaixwd

eyexite 'hpewd zqxibiptn c"nl df itl `zyde

iptn c"nle `zegipa meid od ied dtxyp zepip`

sc) a"t yixa lirlc dywe dinza ied d`neh

jda inp opiqxbc d`xpe `kti` rnyn (.fh

od aizkc epiid opaxl `nlya `ziixza `kxit

dingp 'xl jixt ediiexzae `ziinwa enk meid

ipyne `ziinwa 'hpewa yxtnck meid aizkcn

lk izaxwd ip` eaixwd od ike xn`w ikd

:meid eaxwy zepaxwdàåää`ed dkxaa

leki did cine odk didiy d"awd ekxay .aizkc

eyialdl jixv dligzy `l` odk zeidl

zeheicd oick oiziaga ekpgle egyenle

zlkzd seqa opixn`ck oiziaga mikpgznd

lk el evxzp `l `ny la` (:`p sc zegpn)

cr hay `iyp bxdy iptn dry dze`a l`xyi

evxzp f`e ryedi inia mihayd oia mely myy

:oiziaga edekpge [edegyne] edeyialde el

êãéàå`edd odkd qgpt rnyie aizkd inp

myyke odkzp dyn inin 'it .eixg` erxf qgiil

zelrna erxf qgiile odk `xwil qgiizp mely

ixaca epivn oky milecb mipdk mzeidl dpedk

`l` milecb mipdk eid `ly ('d '`) minid

mely izixa z`n dil witn ixtqae qgptn

ylye oey`x ziaa mipdk mipeny epnn ecnry

:ixtqa epnp mleke ipy ziaa ze`n
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àlà ,'ézòîL àì' øîBì äLî LBa àì ,'åéðéòa áèéiå©¦©§¥¨ŸŸ¤©Ÿ¨©§¦¤¨
ì eäì éòaéà .'ézçëLå ézòîL'àìëéîìe ,dééeäL ¨©§¦§¨©§¦¦¨¥§§©¥§¥§¨

eðééä ,ïðaøì àîìLa .dúàa ,ñðBàa äàîeè .àúøBàa§§¨§¨§¤¨£¨¦§¨¨§©¨¨©§
úáBç .'íBiä' éàî ,äéîçð éaøì àlà .'íBiä' áéúëc¦§¦©¤¨§©¦§¤§¨©©©
là .'íBiä ïä' áéúëc eðééä ,äéîçð éaøì àîìLa .íBiäà ©¦§¨¨§©¦§¤§¨©§¦§¦¥©¤¨
éðà ,eáéø÷ä ïä ,øîà÷ éëä .'íBiä ïä' éàî ,ïðaøì§©¨¨©¥©¨¦¨¨©¥¦§¦£¦

ì eéä ,øî øîà .ézáø÷äìLìL éàî .eôøOiL ïzL,ïzL ¦§©§¦¨©©¨¦§¨§¨¤¦¨§©§¨§¨
,'øéòN' .'äLî Løc Løc úàhçä øéòN úàå' ,àéðúc§©§¨§¥§¦©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤§¦
'äùî Løc' .éðéîL úàhç Bæ ,'úàhç' .ïBLçð øéòN äæ¤§¦©§©¨©©§¦¦¨©Ÿ¤

ìL ,ìBëé .LãBç Làø ìL øéòN äæãeîìz ,eôøNð ïzL ¤¨¦¤Ÿ¤¨§¨§¨¦§§©§
ìL àìå ,óøNð ãçà ,'óøBN äpäå' øîBì.eôøNð ïzL ©§¦¥¨¤¨¦§©§Ÿ§¨§¨¦§§

äî éðtî ,eäì øîà .änì úBLéøc ézL ,'Løc Løc'¨Ÿ¨©§¥§¦¨¨¨©§¦§¥¨
,eäæéà òãBé éðéàå .úBçpeî elàå ,äôøNð Bæ úàhç©¨¦§§¨§¥¨§¥¦¥©¥¤
,'äãòä ïBò úà úàNì íëì ïúð dúBàå' øîBà àeäLk§¤¥§¨¨©¨¤¨¥¤£¨¥¨
.déì éøîà÷ øétL .LãBç Làø ìL øéòN äæ øîBà éåä¡¥¥¤¨¦¤Ÿ¤©¦¨¨§¦¥
eäa äìñt àì ,äòL éLã÷ ,øîàc ,déîòèì äéîçð éaø©¦§¤§¨§©§¥§¨©¨§¥¨¨Ÿ¨§¨§
éøîà÷ øétL ,áøòì dìëàì Bì äéä ,øî øîà .úeðéðà£¦¨©©¨¨§¨§¨¨¤¤©¦¨¨§¦
àìäå ,øçà øác .àúééøBàc äìéì úeðéðà ,øáñ÷ .déì¥¨¨©£¦©§¨§©§¨¨¨©¥©£Ÿ
éaøk dì øáñ .déì éøîà÷ øétL .ïänò äéä ñçðét¦§¨¨¨¦¨¤©¦¨¨§¦¥¨©¨§©¦
ïäkúð àì ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàc ,øæòìà¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ¦§©¥
Bòøæìe Bì äúéäå' áéúëc ,éøîæì BâøäL ãò ñçðét¦§¨©¤£¨§¦§¦¦§¦§¨§¨§©§
ñçðét òîLiå' øîàpL ,íéèáMä ïéa íBìL íOL ãò ,øîà éMà áø .'íìBò úpeäk úéøa åéøçà©£¨§¦§©¨©©¦¨©©¤¨¨¥©§¨¦¤¤¡©©¦§©¦§¨
.'åéøçà Bòøæìe Bì äúéäå' áéúëäå ,énð Cãéàå .'Bâå 'ìàøNé éôìà éLàøå äãòä éàéNðe ïäkä©Ÿ¥§¦¥¨¥¨§¨¥©§¥¦§¨¥§§¦¨©¦§¨§¦§¨§¨§©§©£¨
ñçéì ,àeää .'ïäkä ñçðét òîLiå' áéúk àä ,énð Cãéàå .áéúëc àeä äëøáa ,àeää áéúk ék¦§¦©¦§¨¨¦§¦§¦¨©¦¨§¦©¦§©¦§¨©Ÿ¥©§©¥
íéàlnä ìéàî' øîàpL ,äéä íéîL éLã÷a ÷ìBçå ìBãb ïäk eðéaø äLî ,áø øîà .åéøçà Bòøæ©§©£¨¨©©Ÿ¤©¥Ÿ¥¨§¥§¨§¥¨©¦¨¨¤¤¡©¥¥©¦ª¦
äéä eðéaø äLî àìäå' àîéì ,àúéà íàå .ïänò äéä ñçðét àìäå ,éáéúéî .'äðîì äéä äLîì§Ÿ¤¨¨§¨¨¥¦¥©£Ÿ¦§¨¨¨¦¨¤§¦¦¨¥¨©£ŸŸ¤©¥¨¨
.ãøé äîkLäáe ,äìò äîkLäa äLî ,øî øîàc .äðéëLa ãéøèc ,äLî éðàL ,àîìéc .'ïänò¦¨¤¦§¨¨¦Ÿ¤§¨¦¦§¦¨§¨©©Ÿ¤§©§¨¨¨¨§©§¨¨¨©
änì ,íéLã÷ éLã÷ eøîàð íà ,'ìëàé íéLãwä ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì' ,éáéúéî¥¦¥¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥©¢¨¦¦©¢¨¦Ÿ¥¦¤¤§¨§¥¨¨¦¨¨
eøîàð àì eléà .íéLã÷ éLã÷ eøîàð änì ,íél÷ íéLã÷ eøîàð íàå .íél÷ íéLã÷ eøîàð¤¤§¨¨¦©¦§¦¤¤§¨¨¦©¦¨¨¤¤§¨§¥¨¨¦¦Ÿ¤¤§

å øæì eøzeä éøäL ,ìëBàc àeä íéLã÷ éLã÷ ,øîBà éúééä ,íél÷ íéLã÷íél÷ íéLã÷ ,ïäì ¨¨¦©¦¨¦¦¥¨§¥¨¨¦§¥¤£¥§§¨§¨¤¨¨¦©¦
.íél÷ ïäL ,ìëBà àäé íél÷ íéLã÷a ,øîBà éúééä ,íéLã÷ éLã÷ eøîàð àì eléàå .ìëàé àìŸŸ©§¦Ÿ¤¤§¨§¥¨¨¦¨¦¦¥§¨¨¦©¦§¥¥¤¥©¦
éðz÷ .íél÷ íéLã÷ øîàð Cëìe ,íéLã÷ éLã÷ eøîàð Cëì .ìëBà àäé àì ,íéLã÷ éLã÷a§¨§¥¨¨¦Ÿ§¥¥§¨¤¤§¨§¥¨¨¦§¨¤¡©¨¨¦©¦¨¨¥
,øîBàä éøáãëe ,øæì äîaa .àì ,úLL áø øîà .äLî åàì ,'ïäìå øæì eøzeä éøäL' ,àäéî¦¨¤£¥§§¨§¨¤¨Ÿ¤¨©©¥¤Ÿ©¨¨§¨§¦§¥¨¥
.àeä øæ ,äLî .døébñä äLî ,øîàz íà .døébñä éî ,íéøî ,éáéúéî .äîaa äçðî Lé¥¦§¨©¨¨¥¦¥¦§¨¦¦§¦¨¦Ÿ©Ÿ¤¦§¦¨Ÿ¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc migaf(ycew zay meil)

,'åéðéòa áèéiåy epiidcäLî LBa àìdyead iptn dyn ygik `l - ©¦©§¥¨ŸŸ¤
'ézòîL àì' øîBì,dlil zepip`l mei zepip` oia wlglàlàdced ©Ÿ¨©§¦¤¨

xn`e.'ézçëLå ézòîL'lek`l mixzen eid ok` m` :`xnbd dywn ¨©§¦§¨©§¦
if` ,dlilaì eäì éòaéààúøBàa àìëéîìe dééeäLmdl did - ¦¨¥§§©¥§¥§¨§§¨

zvxzn .detxy recne ,dlila dlk`le z`hgd z` zedydl
x`y mr dlila dlk`le z`hgd z` zedydl evx md ok` :`xnbd

miizpiay `l` ,zepaxwddúàa ñðBàa äàîeèoeike ,dilr d`a - §¨§¤¨£¨
.detxy dlik`l die`x dpi`e d`nhpy

oipra exn`py miweqtd z` mi`pzd mix`an j`id zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .xirydàîìLaxacd oaen -ìzhiyïðaøiax - ¦§¨¨§©¨¨

,meia zepip`a lek`l mdl xq`py mixaeqd ,oerny iaxe dcedi
ok m` ,zexec iycwa s` dlild mdl xzedeáéúëc eðééä(hi i `xwie) ©§¦§¦

z`Hg iYlk`e',íBiäok` m` ,dynl oxd` xn`y ,''d ipirA ahiId §¨©§¦©¨©©¦©§¥¥
xnel yi ixd ,'d ipira df ahii m`d ,dlild iptl ,meid z`hg lke`

.meia `le dlila wx edf zepip`a lk`py jl xizdy dnyàlà¤¨
,äéîçð éaøìiycwe ,meia s` f` mdl exzed dry iycwy xaeqd §©¦§¤§¨

eze`l meid eze` oia llk welig oi`e ,dlila s` mdl exq`p zexec
ok m` ,dlildéàîyexit edn -,'íBiä'oky ,meia `weec df oi` ixd ©©

zepaxwl `id oxd` zpeek :`xnbd zvxzn .xeq` xiryd dlila mb
l mi`ad,íBiä úáBçoxd` xn` jke ,yceg y`x xiry xnelk ©©

ixd ,meid zaeg ly zepaxwd z` lek`l il xne` dz` ike ,dynl
.ope`l mixeq` zexec iycwe ope` ip`

:`xnbd dywnàîìLaxacd oaen -ìzhiy,äéîçð éaøexzedy ¦§¨¨§©¦§¤§¨
ok m` ,zexec iycw `le zepip`a dry iycw wx mdláéúëc eðééä©§¦§¦

(my)íBiä ïä'od' aezkl el dide ,zxzein 'meid' zliny ,'Eaixwd ¥©¦§¦
epiidc ,'eaixwd meid zaeg `edy oaxw od' ezpeek `l` ,'eaixwd

.zepip`a elk`l il xeq` ok m`e ,zexec iycwïä' éàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©¥
,'íBiä'meid'y yxtl oi` opax zrcl ixdy ,'meid' oxd` xn` recne ©

iycwl zexec iycw oia welig oi` mzrcl oky 'meid zaeg' `ed
:`xnbd zvxzn .dryøîà÷ éëälr ,dynl oxd` el xn` jk - ¨¦¨¨©

ike ,zepip`a zepaxwd z` eaixwd ipa `ny zl`yy dnïäipa - ¥
eáéø÷äixd ,meid mippe` mdy ,oaxw mey meid,ézáø÷ä éðàs`e ¦§¦£¦¦§©§¦

.lecb odk ip`y ,aixwdl il xzen ixd meid ope` ip`y
lirl(`"r)yly oerny iaxe dcedi iax eywd day `ziixa d`aed

dingp iax uxzn cvik zx`an `xnbd .dingp iax zhiy lr zeiyew
zx`and `ziixa `xnbd d`ian dligze .ezhiyl el` zeiyew
:sxyp mdn cg` wxe ,meid eze`a eaxwed z`hg ixiry dylyy

øî øîàlirl `aed -(`"r)oerny iaxe dcedi iax eywdy ,`ziixaa ¨©©
ok m` ,xiryd sxyp zepip` iptny ezhiyly ,dingp iaxleéä̈

ììLïzLmixiryd zylyl -,eôøOiLzl`ey .cg` xiry wx `le ¦§¨§¨¤¦¨§
:`xnbdìL éàîïzLdaiyn .xaecn mixiry dyly dfi`a - ©§¨§¨
`xnbd:àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(fh i `xwie)øéòN úàå' §©§¨§¥§¦

.'äLî Løc Løc úàhçä,`ziixad zyxec,ïBLçð øéòN Bæ 'øéòN' ©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤§¦§¦©§
weqta aezky enk ,meid eze`a acpinr oa oeygp `iady(fh f xacna),

éðéîL úàhç Bæ 'úàhç'ipinyd meid oiba d`aedy z`hgd - ©¨©©§¦¦
weqta aezkk mi`elinl(b h `xwie)dlndne ,'Løc'yxcy daxzn ¨©

d lr mb dyn,LãBç Làø ìL øéòNmi`elinl ipinyd meid ixdy ¨¦¤Ÿ¤
iax exaic el` mixiry dyly lr ,ok m`e .oqip yceg y`x did

:`ziixad dkiynn .oerny iaxe dcediìBëéy yxtl ziidìLïzL ¨§¨§¨
,eôøNðxn`p ixdy(fh i my),dWn WxC WxC z`Hgd xirU z`e' ¦§§§¥§¦©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤

zyly z` aezkd dpn 'yxc z`hgd xiry' milinae ,'sxU dPde§¦¥Ÿ¨
,mixirydøîBì ãeîìzaezkd epcnln -'óøBN äpäå',cigi oeyla ©§©§¦¥¨

wxy rnynyìL àìå óøNð ãçà.eôøNð ïzLdfi` x`azi oldle ¤¨¦§©§Ÿ§¨§¨¦§§
zelitkd z` `ziixad zx`an dfae .sxypy `ed,'Løc Løc'¨Ÿ¨©
,dyw dxe`kly ,dyn yxc zeyixc izyy rnynyézLdúBLéøc §¥§¦

elldänìe dyn dnz okl ,sxyp cg` xiry wxy oeik j` .iløîà ¨¨¨©
eäì,eipae oxd`läôøNð Bæ úàhç äî éðtî[zg` dyixc efe]elàå §¦§¥¨©¨¦§§¨§¥

zexg`d ze`hgdúBçpeîefe] meia elk`p `le axrl oizndl ¨

:`ziixad zl`ey .[dipy dyixceäæéà òãBé éðéàå.sxypy xiryd §¥¦¥©¥¤
:`ziixad daiynøîBà àeäLk(fi i `xwie)úàNì íëì ïúð dúBàå' §¤¥§¨¨©¨¤¨¥
,'äãòä ïBò úàxiry edfi`e ,dxtkl `ay xiry lr xaecny gken ¤£¨¥¨
,dxtkl `ayøîBà éåäy,LãBç Làø ìL øéòN äæx`ean ixdy ¡¥¥¤¨¦¤Ÿ¤

zereaya(.a).eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn yceg y`x ixiryy
:`xnbd dywndéì éøîà÷ øétLiaxe dcedi iax eywd dti - ©¦¨¨§¦¥

yceg y`x xiry wxy miweqta x`ean ixdy ,dingp iaxl oerny
sexyl mdl did ,sxyp zepip` iptny ,dingp iax zhiyl j` ,sxyp

:`xnbd zvxzn .mixiryd zyly z`déîòèì äéîçð éaøxaeq - ©¦§¤§¨§©§¥
ezhiyk(`"r lirl),,úeðéðà eäa äìñt àì äòL éLã÷ ,øîàc§¨©¨§¥¨¨Ÿ¨§¨§£¦

xirye oeygp xiry] dry iycw lek`l mdl xzed dry z`xedae
.mtxeyl ekxved `l okle ,zepip`a [mi`elin

øî øîàlirl `aed -(`"r)oerny iaxe dcedi iax eywdy ,`ziixaa ¨©©
,edetxy zepip` iptny ezhiyly ,dingp iaxlBì äéäz` zedydl ¨¨

e axrd cr xiryd,áøòì dìëàìdywn .mippe` mpi` xak f`y §¨§¨¨¤¤
:`xnbddéì éøîà÷ øétL.jk lr uxzi dne ,el eywd dti - ©¦¨¨§¦¥

:`xnbd zvxznøáñ÷y dingp iax xaeq -äìéì úeðéðà ¨¨©£¦©§¨
,àúééøBàcelki `le .dlild cr ezedydl mileki eid `l okle §©§¨

.dlile meil wx zlk`p z`hg oky ,zxgnl cr ezedydl
lirl `ziixaa epipy cer(`"r)iaxl oerny iaxe dcedi iax eywdy ,

,dingpøçà øác,ztqep `iyew -,ïänò äéä ñçðét àìäå`ede ¨¨©¥©£Ÿ¦§¨¨¨¦¨¤
recne ,xiryd z` lek`l leki dide ,`edia`e acp lr ope` did `l

:`xnbd dywn .edetxydéì éøîà÷ øétLdne ,el eywd dti - ©¦¨¨§¦¥
dingp iax :`xnbd zvxzn .dingp iax uxzi,øæòìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¤§¨¨

BâøäL ãò ñçðét ïäkúð àì ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ¦§©¥¦§¨©¤£¨
éøîæìa`en zeaxra ,ixnf z` bxdy cr dpedkl qgpit dkf `l - §¦§¦

ztixy dyrn xg` ax onf] mixvnn mz`vl mirax`d zpya
,[dipyd dpya didy xirydáéúëcixnf dyrn ixg`(bi dk xacna) ¦§¦

Bì äúéäå'[qgpitl-],íìBò úpeäk úéøa åéøçà BòøæìexW` zgY §¨§¨§©§©£¨§¦§©¨©©£¤
'd z`pw z` `piwy xkya dpedkl qgpit dkf f`y epiide ,'`Pw¦¥
leki did `le odk did `l oiicr mi`elind inia ok m`e .ixnfa

.xiryd z` lek`l,øîà éMà áøqgpit odkzp `líBìL íOL ãò ©©¦¨©©¤¨¨
íéèáMä ïéa,ryedi iniaøîàpLz` mi`iypde qgpit ernyyk ¥©§¨¦¤¤¡©

,dypne cb ,oae`x ipa zaeyz(l ak ryedi)ïäkä ñçðét òîLiå'©¦§©¦§¨©Ÿ¥
,'åâå 'ìàøNé éôìà éLàøå äãòä éàéNðeqgpit' `xwp `ed o`ke §¦¥¨¥¨§¨¥©§¥¦§¨¥

,'odkd xfrl` oa qgpit' `xwp `ed mewn lkay cera 'odkd
.envr qgpit odkzp o`ky epiide ,xfrl` lr zqgiizn dpedkdy
z` lek`l leki did `le ,mi`elind inia odk did `l mewn lkne

:`xnbd dywn .xirydénð Cãéàåiy` ax zrcl mb -áéúëäå- §¦¨©¦§¨§¦
ixnf dyrna aezk ixdåéøçà Bòøæìe Bì äúéäå'zPEdM zixA §¨§¨§©§©£¨§¦§©

.df weqt iy` ax yxti j`ide ,odkzp f` xaky rnyny ,'mlFr¨
:`xnbd zvxznàeää áéúk ékdzide' ,`edd weqta aezky dn - ¦§¦©§¨§¨

,'ebe 'Flëc àeä äëøáa,áéúeteqy qgpit z` aezkd xyany ¦§¨¨¦§¦
:`xnbd dywn .odk didi erxf oke ,odk zeidl jxazdlénð Cãéàå§¦¨©¦

,oerny iaxe dcedi iaxe `pipg iax zrcl -áéúk àädyryk ¨§¦
mihayd oia mely qgpit,'ïäkä ñçðét òîLiå'f`y rnyny ©¦§©¦§¨©Ÿ¥

weqtde ,ixnf dyrna qgpit odkzp mpn` :`xnbd zvxzn .odkzp
àeääezpeek 'odMd qgpiR rnWIe'Bòøæ ñçéìqgpit lyåéøçà- ©©¦§©¦§¨©Ÿ¥§©¥©§©£¨

dpedkd zelrna erxf qgiizpe odk `xwidl qgpit qgiizp eiykry
oey`x ycwn onfa milecb mipdk eid `ly ,milecb mipdk mzeidl

.qgpit rxfn `l`
lirl `ziixadn eilr zeywdl ick ,ax ly `xnin d`ian `xnbd

(`"r):,äéä íéîL éLã÷a ÷ìBçå ìBãb ïäk eðéaø äLî ,áø øîà̈©©Ÿ¤©¥Ÿ¥¨§¥§¨§¥¨©¦¨¨
øîàpLmi`elind ini zepaxwa(hk g `xwie)'dfgd z` dWn gTIe ¤¤¡©©¦©¤¤¤¨¤

'd iptl dtEpz Edtipie,'äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàîlaiwy ©§¦¥§¨¦§¥¥¥©¦ª¦§Ÿ¤¨¨§¨¨
epic dtepzd dfg ixde ,mi`elind li` ly dtepzd dfg z` dyn

odk did dyny o`kne .mipdkl ozpdl:`xnbd dywn .éáéúéî- ¥¦¥
lirl `ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd(`"r)dcedi iax eywdy ,
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc migaf(ycew zay meil)

,'åéðéòa áèéiåy epiidcäLî LBa àìdyead iptn dyn ygik `l - ©¦©§¥¨ŸŸ¤
'ézòîL àì' øîBì,dlil zepip`l mei zepip` oia wlglàlàdced ©Ÿ¨©§¦¤¨

xn`e.'ézçëLå ézòîL'lek`l mixzen eid ok` m` :`xnbd dywn ¨©§¦§¨©§¦
if` ,dlilaì eäì éòaéààúøBàa àìëéîìe dééeäLmdl did - ¦¨¥§§©¥§¥§¨§§¨

zvxzn .detxy recne ,dlila dlk`le z`hgd z` zedydl
x`y mr dlila dlk`le z`hgd z` zedydl evx md ok` :`xnbd

miizpiay `l` ,zepaxwddúàa ñðBàa äàîeèoeike ,dilr d`a - §¨§¤¨£¨
.detxy dlik`l die`x dpi`e d`nhpy

oipra exn`py miweqtd z` mi`pzd mix`an j`id zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .xirydàîìLaxacd oaen -ìzhiyïðaøiax - ¦§¨¨§©¨¨

,meia zepip`a lek`l mdl xq`py mixaeqd ,oerny iaxe dcedi
ok m` ,zexec iycwa s` dlild mdl xzedeáéúëc eðééä(hi i `xwie) ©§¦§¦

z`Hg iYlk`e',íBiäok` m` ,dynl oxd` xn`y ,''d ipirA ahiId §¨©§¦©¨©©¦©§¥¥
xnel yi ixd ,'d ipira df ahii m`d ,dlild iptl ,meid z`hg lke`

.meia `le dlila wx edf zepip`a lk`py jl xizdy dnyàlà¤¨
,äéîçð éaøìiycwe ,meia s` f` mdl exzed dry iycwy xaeqd §©¦§¤§¨

eze`l meid eze` oia llk welig oi`e ,dlila s` mdl exq`p zexec
ok m` ,dlildéàîyexit edn -,'íBiä'oky ,meia `weec df oi` ixd ©©

zepaxwl `id oxd` zpeek :`xnbd zvxzn .xeq` xiryd dlila mb
l mi`ad,íBiä úáBçoxd` xn` jke ,yceg y`x xiry xnelk ©©

ixd ,meid zaeg ly zepaxwd z` lek`l il xne` dz` ike ,dynl
.ope`l mixeq` zexec iycwe ope` ip`

:`xnbd dywnàîìLaxacd oaen -ìzhiy,äéîçð éaøexzedy ¦§¨¨§©¦§¤§¨
ok m` ,zexec iycw `le zepip`a dry iycw wx mdláéúëc eðééä©§¦§¦

(my)íBiä ïä'od' aezkl el dide ,zxzein 'meid' zliny ,'Eaixwd ¥©¦§¦
epiidc ,'eaixwd meid zaeg `edy oaxw od' ezpeek `l` ,'eaixwd

.zepip`a elk`l il xeq` ok m`e ,zexec iycwïä' éàî ,ïðaøì àlà¤¨§©¨¨©¥
,'íBiä'meid'y yxtl oi` opax zrcl ixdy ,'meid' oxd` xn` recne ©

iycwl zexec iycw oia welig oi` mzrcl oky 'meid zaeg' `ed
:`xnbd zvxzn .dryøîà÷ éëälr ,dynl oxd` el xn` jk - ¨¦¨¨©

ike ,zepip`a zepaxwd z` eaixwd ipa `ny zl`yy dnïäipa - ¥
eáéø÷äixd ,meid mippe` mdy ,oaxw mey meid,ézáø÷ä éðàs`e ¦§¦£¦¦§©§¦

.lecb odk ip`y ,aixwdl il xzen ixd meid ope` ip`y
lirl(`"r)yly oerny iaxe dcedi iax eywd day `ziixa d`aed

dingp iax uxzn cvik zx`an `xnbd .dingp iax zhiy lr zeiyew
zx`and `ziixa `xnbd d`ian dligze .ezhiyl el` zeiyew
:sxyp mdn cg` wxe ,meid eze`a eaxwed z`hg ixiry dylyy

øî øîàlirl `aed -(`"r)oerny iaxe dcedi iax eywdy ,`ziixaa ¨©©
ok m` ,xiryd sxyp zepip` iptny ezhiyly ,dingp iaxleéä̈

ììLïzLmixiryd zylyl -,eôøOiLzl`ey .cg` xiry wx `le ¦§¨§¨¤¦¨§
:`xnbdìL éàîïzLdaiyn .xaecn mixiry dyly dfi`a - ©§¨§¨
`xnbd:àéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(fh i `xwie)øéòN úàå' §©§¨§¥§¦

.'äLî Løc Løc úàhçä,`ziixad zyxec,ïBLçð øéòN Bæ 'øéòN' ©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤§¦§¦©§
weqta aezky enk ,meid eze`a acpinr oa oeygp `iady(fh f xacna),

éðéîL úàhç Bæ 'úàhç'ipinyd meid oiba d`aedy z`hgd - ©¨©©§¦¦
weqta aezkk mi`elinl(b h `xwie)dlndne ,'Løc'yxcy daxzn ¨©

d lr mb dyn,LãBç Làø ìL øéòNmi`elinl ipinyd meid ixdy ¨¦¤Ÿ¤
iax exaic el` mixiry dyly lr ,ok m`e .oqip yceg y`x did

:`ziixad dkiynn .oerny iaxe dcediìBëéy yxtl ziidìLïzL ¨§¨§¨
,eôøNðxn`p ixdy(fh i my),dWn WxC WxC z`Hgd xirU z`e' ¦§§§¥§¦©©¨¨Ÿ¨©Ÿ¤

zyly z` aezkd dpn 'yxc z`hgd xiry' milinae ,'sxU dPde§¦¥Ÿ¨
,mixirydøîBì ãeîìzaezkd epcnln -'óøBN äpäå',cigi oeyla ©§©§¦¥¨

wxy rnynyìL àìå óøNð ãçà.eôøNð ïzLdfi` x`azi oldle ¤¨¦§©§Ÿ§¨§¨¦§§
zelitkd z` `ziixad zx`an dfae .sxypy `ed,'Løc Løc'¨Ÿ¨©
,dyw dxe`kly ,dyn yxc zeyixc izyy rnynyézLdúBLéøc §¥§¦

elldänìe dyn dnz okl ,sxyp cg` xiry wxy oeik j` .iløîà ¨¨¨©
eäì,eipae oxd`läôøNð Bæ úàhç äî éðtî[zg` dyixc efe]elàå §¦§¥¨©¨¦§§¨§¥

zexg`d ze`hgdúBçpeîefe] meia elk`p `le axrl oizndl ¨

:`ziixad zl`ey .[dipy dyixceäæéà òãBé éðéàå.sxypy xiryd §¥¦¥©¥¤
:`ziixad daiynøîBà àeäLk(fi i `xwie)úàNì íëì ïúð dúBàå' §¤¥§¨¨©¨¤¨¥
,'äãòä ïBò úàxiry edfi`e ,dxtkl `ay xiry lr xaecny gken ¤£¨¥¨
,dxtkl `ayøîBà éåäy,LãBç Làø ìL øéòN äæx`ean ixdy ¡¥¥¤¨¦¤Ÿ¤

zereaya(.a).eiycwe ycwn z`neh lr mixtkn yceg y`x ixiryy
:`xnbd dywndéì éøîà÷ øétLiaxe dcedi iax eywd dti - ©¦¨¨§¦¥

yceg y`x xiry wxy miweqta x`ean ixdy ,dingp iaxl oerny
sexyl mdl did ,sxyp zepip` iptny ,dingp iax zhiyl j` ,sxyp

:`xnbd zvxzn .mixiryd zyly z`déîòèì äéîçð éaøxaeq - ©¦§¤§¨§©§¥
ezhiyk(`"r lirl),,úeðéðà eäa äìñt àì äòL éLã÷ ,øîàc§¨©¨§¥¨¨Ÿ¨§¨§£¦

xirye oeygp xiry] dry iycw lek`l mdl xzed dry z`xedae
.mtxeyl ekxved `l okle ,zepip`a [mi`elin

øî øîàlirl `aed -(`"r)oerny iaxe dcedi iax eywdy ,`ziixaa ¨©©
,edetxy zepip` iptny ezhiyly ,dingp iaxlBì äéäz` zedydl ¨¨

e axrd cr xiryd,áøòì dìëàìdywn .mippe` mpi` xak f`y §¨§¨¨¤¤
:`xnbddéì éøîà÷ øétL.jk lr uxzi dne ,el eywd dti - ©¦¨¨§¦¥

:`xnbd zvxznøáñ÷y dingp iax xaeq -äìéì úeðéðà ¨¨©£¦©§¨
,àúééøBàcelki `le .dlild cr ezedydl mileki eid `l okle §©§¨

.dlile meil wx zlk`p z`hg oky ,zxgnl cr ezedydl
lirl `ziixaa epipy cer(`"r)iaxl oerny iaxe dcedi iax eywdy ,

,dingpøçà øác,ztqep `iyew -,ïänò äéä ñçðét àìäå`ede ¨¨©¥©£Ÿ¦§¨¨¨¦¨¤
recne ,xiryd z` lek`l leki dide ,`edia`e acp lr ope` did `l

:`xnbd dywn .edetxydéì éøîà÷ øétLdne ,el eywd dti - ©¦¨¨§¦¥
dingp iax :`xnbd zvxzn .dingp iax uxzi,øæòìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¤§¨¨

BâøäL ãò ñçðét ïäkúð àì ,àðéðç éaø øîà øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨Ÿ¦§©¥¦§¨©¤£¨
éøîæìa`en zeaxra ,ixnf z` bxdy cr dpedkl qgpit dkf `l - §¦§¦
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c"agקנ 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

‚ÎÌÏËÏËÏ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔB‚k eÏtÈ Ì‡ ÌÈ¯azLÓ‰ ÌÈ¯·c ÌÈwNa eÈ‰[gqÈÊÈ˜Ó ÏL ˙BÒBk Ì‰L ÔB‚k ¨©©¦§¨¦©¦§©§¦¦¦§§§¥§¦¨£¦§©§§¨§¤¥¤©¦¥

‰Êk Òe‡Ó ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜eÓe ÌÎB˙a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÌÈÒe‡Ó Ì‰L ÈÙÏ ÌeÏÎÏ ˙aLa ÌÈe‡¯ ÔÈ‡L Ìc̈¤¥§¦§©¨¦§§¦¤¥§¦§¦¤§¨§¦§©¥§¨§¤¥£©¦¨¤

Á"˘ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏk Ba ˙BqÎÏ Èe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙aLa ÏeËÏËa ¯zeÓ B�È‡87el‡ Ï·‡ ¥¨§¦§§©¨¤¨¦¥¨§©¥¦§©¥¨¤§¤¦§¨¥§¦£¨¥

¯BÓÁ‰ ÏÚÓ ÌÏhÏ ‰NÚÈ „ˆÈk e¯azLÈÂ eÏtÈ ‡lL ‰Ê ÔÈ�Úa Ì‰a LnzL‰Ï Ì‰ÈÏÚ „Èt˜nL ÍÎÏ ÌÈe‡¯ Ô�È‡¥¨§¦§¨¤©§¦£¥¤§¦§©¥¨¤§¦§¨¤¤Ÿ¦§§¦§©§¥©©£¤¦§¨¥©©£

:˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÌÈÏÙB� ÌÈwO‰Â ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓe Ì‰ÈzÁz ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó¥¦¨¦§¨©¦©©§¥¤©¦©£¨¦§©©¦§¦©©¨¦§¨
כג סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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íìèìèì íéøåñàä [çñהמוקצים בכלים דווקא היינו -

הקזת של איסור למלאכת מיועדים שהם - איסור מחמת
וכד')דם לסחורה סמך(או על להתירם אין מקום שמכל אלא ,

לכלום ראויים שאינם כיון - כלי תורת להם שיש (אףזה

השבת) לאחר למלאכתם .שראויים

איסור מחמת מוקצים שאינם כלים הבהמה על היו אבל
מאוד) שנמאסו זכוכית כוסות לכסות(כגון ראויים אין אם אף ,

מקום שמכל לטלטלם, מותר - מאיסותם מחמת כלים בהם
לנקותם וראויים הואיל - מעליהם כלי תורת בטלה לא

השבת לאחר בהם .88ולהשתמש

zetqede mipeiv

בטלטול87) המותר - הפנימית רצועתו שנקרעה סנדל בדוגמת
קיא. ע' מה חוברת נ.י. תורה' 'יגדיל קובץ ע"פ סמ"ג) שח (סי'

לטלטלו88) מותר עליו כלי תורת שיש דבר כל ב: סעיף
מחמת מוקצה שהוא לאיסור שמלאכתו כלי ואפילו . . בשבת
מיאוסו מחמת ממנו דעתו ומקצה מסיח שאדם דהיינו מיאוסו
חרס של ישן נר כגון היתר של אחרת במלאכה בו מלהשתמש
כך בשביל מוקצה דין לו אין שבת באותה בו הדליקו שלא

של אחרת במלאכה בו להשתמש כלל ראוי אינו אם ואפילו
שהדליקו מתכת של אפילו נר כגון וסרחונו מיאוסו מחמת היתר
מותר אלא בטלטול להאסר מוקצה דין לו אין אעפ"כ נפט בו
ראוי מקום שמכל מפני לאיסור שמלאכתו כלי כשאר לטלטלו

כלים. בו לכסות הוא
עליו כשאין אבל כלי, תורת עליו כשיש דוקא שהוא שם (וראה

זה). לשימוש לייחדו עליו כלי תורת

•

zexitd zkxa zekld - jexr ogley

·Îשקורין) הצפורן וכן יבש וזנגביל יבשים פלפלין אבל
ע"י אלא ביובש נאכלים שאין באלו כיוצא וכל נעגלי"ך)
שאין עצמם בפני כשאוכלם כלום עליהם מברכין אין תערובת
קנמון של עץ אבל הנהנין ברכת עליה לברך הנאה של אכילה זו
בורא עליו ומברכין ביובש לאוכלו רגילין צמרינ"ד) (שקורין

קנים: כמו הארץ על גדל הוא כי האדמה פרי

‚Îביובש לאכלו ג"כ רגילין נו"ס מושק"ט שקורין אגוז וכן
ונותן שלשול לו שיש ומי העץ פרי בורא עליו ומברכין
שותה ואינו צמא אינו אם שיעצור כדי השכר לתוך המושק"ט
פרי בורא ומברך טפל והשכר עיקר המושק"ט לרפואה אלא
אע"פ רפואה בלא גם השכר לשתות תאב או צמא הוא ואם העץ
שהכל ומברך עיקר השכר לרפואה המושק"ט לתוכו שנותן
שכר ע"י הוא המושק"ט ובליעת (הואיל המושק"ט את ופוטר
ראוי שאינו שמן שאפילו שי"א ואף בולעו) היה לא ובלעדיו
אין משקה באיזה עירבו אם ואעפ"כ תערובת בלא כלל לאכילה

בתוכו בטל שהוא מועט השמן א"כ אלא עיקר נחשב המשקה
זה נבללים אינן והשכר שהמושק"ט וכאן למעלה כמ"ש ברוב
אחר לילך (ו)אין השכר בתוך בעינו עומד המושק"ט אלא בזה
היה וא"כ למעלה כמ"ש בו מתבשל היה א"כ אלא שכר רוב
מכל עצמו בפני השכר ועל עצמו בפני המושק"ט על לברך צריך

להקל: ברכות ספק מקום

„Îהאדמה פרי או העץ פרי הוא אם בו מסופק שהוא פרי כל
או ר"ג בסימן שיתבאר הסימן פי על לבררו יודע שאינו

יברך לאו אם הפרי עיקר הוא אם בו שמסתפק העץ בוראפרי
בדברו נהיה שהכל מברך הוא מה יודע אינו ואם האדמה פרי
טוב הוא הסעודה בתוך לפוטרו שיכול דבר הוא אם מקום ומכל
שלמד אחר לו שנסתפק בספק זה וכל כלל ספק אין שאז יותר
הכל פוטרת אינה כי שהכל בברכת יאכל לא למד שלא מי אבל
אצל לילך לו אפשר וזה כשאפשר לכתחלה ולא בדיעבד אלא

ברכות: הלכות שילמדנו חכם

כבֿכד סעיפים האילן פירות דיני רב, סימן א חלק
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איזה‡ לידע וסימן האדמה פרי בורא מברכין הארץ פירות על
ונשאר הפרי ינטל שאילו כל האדמה פרי ואיזה העץ פרי
כל אבל העץ פרי זה הרי הפרי ומוציא הבאה לשנה קיים הענף
פירותיו אין משרשיו וצומחים וחוזרים בחורף לגמרי עציו שכלו
לפיכך האדמה פרי בורא עליהם ומברכין העץ פרי חשובים

האדמה: פרי בורא בסנה הגדילים תותים על מברכין

גמור· ופרי לאכילה טובים שהם בתותים אמורים דברים במה
פירות מיני אבל לחברתה משנה מתקיים הענף שאין אלא הן
קטנים ואגסים קטנים תפוחים כגון סרק באילני הגדילים גרועים
אינם לאכילה ראויים שהם אע"פ ההדס ענבי וכן ביער הגדילים
בין בדברו נהיה שהכל אלא עליהם מברכין ואין פרי חשובים
פירות ביער הגדילים קטנים אגוזים אבל מבושלים בין חיים
שקורין פרי וכן העץ פרי בורא עליהם ומברכין הם חשובים
שקורין אותם וכן ערפור"ט שקורין אדום ופרי ברומבערי"ן

בורא וברכתם בעשב גדילים האדומים אבל השחורים יאגידע"ס
האדמה: פרי

(מין)‚ יש (וגם) בתמוז הנמצאים אדומים תותים אותן
בתוך כנוס לבד שרף אלא בהם ואין בחורף הנמצאים
כעל שהכל עליהם מברכין אותן וזורקין אותן ומוצצים החרצנים
מקום מכל והגרעין הקליפה עם בולען אם ואף פירות מי שאר
אין א"כ לאכילה ראויים אין והגרעין שהקליפה רואות עינינו

שבתוכה: המשקה על אלא לברך

בורא„ עליו מברכים לאכילה ראוי שהוא רטוב בעודו זנגביל
כי הפרי עיקר שאינו לפי העץ פרי בורא ולא האדמה פרי
אם לאקרי"ץ שקורין שרש על וכן הקרקע תחת שרש הוא

בולעו:

אֿד סעיפים הארץ פירות ברכת דין רג סימן א חלק
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אמירתו על ישראל בני ידי על "קדוש" אמירת מעלת

העליונים המלאכים ידי על

äáäà éãéì äàéáîä åæ úééùåç 'éàø úðéçá äðäå
.äìòîìî ìàøùéì êùîð ,åæ

"בחינת ידי על שרק בארוכה לעיל ראי'נתבאר

כזהחושיית באופן ה' לאהבת להגיע ניתן באלקות "

בהקב"ה. ותמידית אמיתית דביקות ירגיש שהאדם

תהי' באלקות זו חושית שראי' כדי אמנם,
ודביקות אהבה לידי שתביא כך כדי עד - בשלימות

מלמעלה.תמידית לסיוע האדם צריך - באלקות

דבר "לראות" אפשר אי גשמית שבראי' כשם שכן,
מכוסה כשהוא (ולא בגילוי הוא הדבר כן אם אלא
שכדי באלקות, חושית" "ראי' לגבי גם כך - ונעלם)
אור צריך באמת, באלקות הראי' לענין אפשרות שתהי'

בבחינת להיות (עלגילויה' יבוא שהאדם שייך ואז ,
"ראי' לידי ומתאימה) עמוקה בהתבוננות יגיעה ידי

חושית".

ביאור: ליתר

שכל מאמינים בני מאמינים הם שישראל אע"פ
ה החיות ידי על רק וקיים חי המלובשתאלקיתנברא

לא גשמי נברא אצל מקום, מכל - שהחיותנרגשבו
חיות היא אותו) והמקיימת (המחי' כיאלקיתשבו ,

האור על ומעלימה מכסה העולם וחומריות גשמיות
שבתוכו; האלקי

אינו הרי - וקיומו" חיותו "רואה שהאדם ואע"פ
(היינו בפועל שלו הקיום ואת החיים את אלא "רואה"
את "רואה" אינו אבל וקיים), חי הוא שלמעשה זה את

האלקי (אףהכח והקיום החיות באים שממנו
שהחיות ומכיר "יודע" הוא בשכלו ואף שבאמונתו

האלקי); מהכח הם והקיום

"ראי' לבחינת להגיע יכול אינו האדם ולפיכך
את מסיר הקב"ה כן אם אלא באמת באלקות חושית"
וסיוע עכ"פ), מסויימת (במדה הזה וההסתר ההעלם
בעין "להסתכל" יכולת לאדם הנותן הוא מלמעלה, זה

חושיתבולראותשכלו שבו.ראי' האלקית החיות את

את זכורך כל יראה דכתיב רגלים "בשלש דרך ועל
את לראות ואחד אחד כל שיכול מה . ממש. הוי' פני
שאמר בתמידות לבא לעתיד שיהי' וכמו . הוי'. פני
שאין עכשיו וגם . המהות. בהכרת אותי" ידעו "כולם
הוי' פני מאור מאיר כו' ולראות לעלות יכולים אנו
מאפשרת כזו הארה ורק מועד", בכל ישראל בנשמות

באלקות. אמיתית ראי'

àåä äæ ,åöç ÷øáë àöéå äàøé íäéìò 'äå ù"îë
úåéäì ,ìàøùéì àáå øéàîù äøàäå äëùîä
'úé íééçä ééç 'ä øåàá úåàøì ,"äàøé íäéìò"

.åá ä÷áãìå ,úéùåç 'éàøá
יראה" עליהם "וה' הכתוב הפנימי, הפירוש לפי

בהמשכת "שמאירוהארתמדבר מלמעלה, אלקי אור
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

איזה‡ לידע וסימן האדמה פרי בורא מברכין הארץ פירות על
ונשאר הפרי ינטל שאילו כל האדמה פרי ואיזה העץ פרי
כל אבל העץ פרי זה הרי הפרי ומוציא הבאה לשנה קיים הענף
פירותיו אין משרשיו וצומחים וחוזרים בחורף לגמרי עציו שכלו
לפיכך האדמה פרי בורא עליהם ומברכין העץ פרי חשובים

האדמה: פרי בורא בסנה הגדילים תותים על מברכין

גמור· ופרי לאכילה טובים שהם בתותים אמורים דברים במה
פירות מיני אבל לחברתה משנה מתקיים הענף שאין אלא הן
קטנים ואגסים קטנים תפוחים כגון סרק באילני הגדילים גרועים
אינם לאכילה ראויים שהם אע"פ ההדס ענבי וכן ביער הגדילים
בין בדברו נהיה שהכל אלא עליהם מברכין ואין פרי חשובים
פירות ביער הגדילים קטנים אגוזים אבל מבושלים בין חיים
שקורין פרי וכן העץ פרי בורא עליהם ומברכין הם חשובים
שקורין אותם וכן ערפור"ט שקורין אדום ופרי ברומבערי"ן

בורא וברכתם בעשב גדילים האדומים אבל השחורים יאגידע"ס
האדמה: פרי

(מין)‚ יש (וגם) בתמוז הנמצאים אדומים תותים אותן
בתוך כנוס לבד שרף אלא בהם ואין בחורף הנמצאים
כעל שהכל עליהם מברכין אותן וזורקין אותן ומוצצים החרצנים
מקום מכל והגרעין הקליפה עם בולען אם ואף פירות מי שאר
אין א"כ לאכילה ראויים אין והגרעין שהקליפה רואות עינינו

שבתוכה: המשקה על אלא לברך

בורא„ עליו מברכים לאכילה ראוי שהוא רטוב בעודו זנגביל
כי הפרי עיקר שאינו לפי העץ פרי בורא ולא האדמה פרי
אם לאקרי"ץ שקורין שרש על וכן הקרקע תחת שרש הוא

בולעו:

אֿד סעיפים הארץ פירות ברכת דין רג סימן א חלק

•
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אמירתו על ישראל בני ידי על "קדוש" אמירת מעלת

העליונים המלאכים ידי על

äáäà éãéì äàéáîä åæ úééùåç 'éàø úðéçá äðäå
.äìòîìî ìàøùéì êùîð ,åæ

"בחינת ידי על שרק בארוכה לעיל ראי'נתבאר

כזהחושיית באופן ה' לאהבת להגיע ניתן באלקות "

בהקב"ה. ותמידית אמיתית דביקות ירגיש שהאדם

תהי' באלקות זו חושית שראי' כדי אמנם,
ודביקות אהבה לידי שתביא כך כדי עד - בשלימות

מלמעלה.תמידית לסיוע האדם צריך - באלקות

דבר "לראות" אפשר אי גשמית שבראי' כשם שכן,
מכוסה כשהוא (ולא בגילוי הוא הדבר כן אם אלא
שכדי באלקות, חושית" "ראי' לגבי גם כך - ונעלם)
אור צריך באמת, באלקות הראי' לענין אפשרות שתהי'

בבחינת להיות (עלגילויה' יבוא שהאדם שייך ואז ,
"ראי' לידי ומתאימה) עמוקה בהתבוננות יגיעה ידי

חושית".

ביאור: ליתר

שכל מאמינים בני מאמינים הם שישראל אע"פ
ה החיות ידי על רק וקיים חי המלובשתאלקיתנברא

לא גשמי נברא אצל מקום, מכל - שהחיותנרגשבו
חיות היא אותו) והמקיימת (המחי' כיאלקיתשבו ,

האור על ומעלימה מכסה העולם וחומריות גשמיות
שבתוכו; האלקי

אינו הרי - וקיומו" חיותו "רואה שהאדם ואע"פ
(היינו בפועל שלו הקיום ואת החיים את אלא "רואה"
את "רואה" אינו אבל וקיים), חי הוא שלמעשה זה את

האלקי (אףהכח והקיום החיות באים שממנו
שהחיות ומכיר "יודע" הוא בשכלו ואף שבאמונתו

האלקי); מהכח הם והקיום

"ראי' לבחינת להגיע יכול אינו האדם ולפיכך
את מסיר הקב"ה כן אם אלא באמת באלקות חושית"
וסיוע עכ"פ), מסויימת (במדה הזה וההסתר ההעלם
בעין "להסתכל" יכולת לאדם הנותן הוא מלמעלה, זה

חושיתבולראותשכלו שבו.ראי' האלקית החיות את

את זכורך כל יראה דכתיב רגלים "בשלש דרך ועל
את לראות ואחד אחד כל שיכול מה . ממש. הוי' פני
שאמר בתמידות לבא לעתיד שיהי' וכמו . הוי'. פני
שאין עכשיו וגם . המהות. בהכרת אותי" ידעו "כולם
הוי' פני מאור מאיר כו' ולראות לעלות יכולים אנו
מאפשרת כזו הארה ורק מועד", בכל ישראל בנשמות

באלקות. אמיתית ראי'

àåä äæ ,åöç ÷øáë àöéå äàøé íäéìò 'äå ù"îë
úåéäì ,ìàøùéì àáå øéàîù äøàäå äëùîä
'úé íééçä ééç 'ä øåàá úåàøì ,"äàøé íäéìò"

.åá ä÷áãìå ,úéùåç 'éàøá
יראה" עליהם "וה' הכתוב הפנימי, הפירוש לפי

בהמשכת "שמאירוהארתמדבר מלמעלה, אלקי אור
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

ידי שעל כדי - "גילוי") (בבחינת ישראל" לבני ובא
יוכלו עליהםלראותזה ("וה' החיים" חיי ה' "אור את

ית'יראה בו" "לדבקה ויבואו חושית", "בראי' ("

ותמידית. אמיתית בדביקות

"ויצא הכתוב המשך פירוש גם חצווזהו ",כברק

העולם חשך את כחץ" ו"בוקעת "מבריקה" זו שהארה
דרך על "כמו - האלקית) החיות על ומסתיר (המכסה
הנה באפילה, הלילה בחשך היושב האדם משל
שעה לפי גדול אור נעשה הנה הברק כשמבריק
ויוצא טוב, כי האור את לראות עיניו ונפתחו להאדם,
מקושר כשהאדם משל דרך על כך גדול, לאור מאפילה
חושך "יושבי בבחינת זה הרי הזה עולם בעניני
ולראות לידע ה', אור עליו כשמאיר אבל וצלמות",
לגבי הנברא היש ביטול ממש חושית ראי' בבחינת
ואפס כאין והכל מלבדו, עוד אין אשר ית', הבורא
לאור הזמן וחשכות מאפילה שיוצא כמי זה הרי ממש,
ורואה מכיר ואזי ה', טוב כי האור את ויראה גדול,
תהו הם הזה עולם בעניני והתקשרותו עסקיו שכל

"ויצא ענין וזהו כלל, בהם חפץ ואין כברקובהו,

החשך". את להאיר שמבריק וכו'",

øãñ ìë òîù úàéø÷ éðôì åð÷ú äæ øáã ìòå
åðàù ,'åë äúà êåøá øçùä úåëøáå äìôúä

àéù íéù÷áîìá÷éù éãë ,úåìâúäá 'éåä øåà åðì øé
.úîàá úáäàå úåöî òîù úàéø÷á åéìò

קריאת קודם התפלה סדר ש"כל לעיל מבואר
"כדי שמע, לקריאת הכנה להיות חז"ל תיקנו שמע"

באמת". ואהבת שמע בקריאת עליו שיקבל

פסוקי של המזמורים את כולל התפלה סדר והנה,
השחר), מברכות (החל ברכות וכמה כמה וכן דזמרה,
"ואהבת"; מצות לקיום הכנה הוא כולו הזה הסדר וכל

כדי נתקנו דזמרה בפסוקי שאומרים המזמורים כי
הכרה לידי יבא זה ידי ועל בתוכנם, יתבונן שהאדם
אל הנבראים וביטול כולם" את מחי' "ואתה בענין
אשר וחיותם), בשרשם שלהם הכרה ידי (על הקב"ה
זו הכרה ומתוך - ה' אל שירה ואומרים מהללים לכן

באמת. ה' אהבת לידי האדם יבא

כל שנוסח - הברכות אמירת גם תיקנו זה ומלבד
"אנו כי - כו'" אלקינו ה' אתה "ברוך מתחיל ברכה
כדי בהתגלות" הוי' אור לנו שיאיר בזה מבקשים

באמת". ואהבת "מצות עצמנו על לקבל שנוכל

בזה: והענין

" לשון היא "ברכה" כמו"המשכהכידוע,
הזמורה ראש שכופף "פירוש הגפן", את "המבריך
השפעה בחינת והיינו אחר, גפן צומח ומשם לארץ
ישראל, בני בקשת היא וכו'" אתה ו"ברוך והברכה".

ויתגלהש ("אתהיומשך הקב"ה של אורו ("ברוך")
בהתגלות לנו" "יאיר אכן ה' אור וכאשר אלינו. הוי'")
בזה והסתכלות התבוננות ידי (על להגיע האדם יוכל -
ושוב באלקות, חושית" "ראי' בחינת לידי שכלו) בעין
מצות ולקיים הקב"ה, אל הגשמי הגוף את לבטל יוכל

שמע שבקריאת .באמת"ואהבת"

שאומרים הברכות כל של הפנימי התוכן וזהו
התפלה. בסדר

.åðéäìà 'éåä åäæå
"ברוך אמירת (אחרי ואומרים שממשיכים וזהו

"הוי' (אלקיםאלקינואתה") (אףשלנו" דייקא (

ברכה כל כוונת כי העולם); כל אלקי הוא שהקב"ה
"שיאיר עניןלנוהיא, ועל - כנ"ל בהתגלות" הוי' אור

"הוי' אומרים אנו אלקיםאלקינוזה שהוא "פירוש, ,"
עד גילוי, בבחינת ישראל בנשמת ומאיר שנמשך שלנו,
אברהם", "אלקי שאומרים וכענין אליו, בטלים שהם

ביטול". בבחינת מרכבה שהי' לפי שהוא

מה להקדים יש לקמן, הבא הענין המשך [להבנת

(לגבי התפלה שמעלת המאמר, בתחילת לעיל שהובא

" בהיותה היא למעלהתורה) שזו"מלמטה היינו עבודת,

בו.האדם ולדבקה ה' אל להתקרב עצמו את להגבי'

שאע כאן, שממשיך באלקות"וזהו הראי' שענין פ

לישראל" "מלמעלהנמשך ידי על שמאיר" והארה המשכה

לישראל (כנובא הבא"" גופא זה גילוי מקום, מכל ל),

מאד ותלוי קשור ישראלמלמעלה של בעבודתם

(עלייתם"ו למעלה"" וכפי"מלמטה לאלקות, להתקרב (

" הברכה לשון פירוש עומק שזהו הבא), (בפרק הוי'שיסיק

""אלקינו היא שההארה מדגיש זה שלשון ממש, ,"שלנו

ישראל. של עבודתם ידי על באה זו שהמשכה מאחר

" אמירת מעלת ביאור מקדים הענין "קדושולהבנת

" אמירת על ישראל בני המלאכים:]קדוששל של "

,íéëàìîî øúåé ìàøùé íéìåãâ ì"æø åøîà äðä éë
.äèîì íéøîåà ìàøùéù ãò ùåã÷ øîåì íéðéúîîù

íãàì äæ ïåøúé äéäéù ïáåî åðéà äøåàëìåעל]
éîùâ,המלאכים] óåâá ùáåìî ,äæä íìåòá åúåéäá

ô"ëò ,úåøæ úåáùçî åì íéìôåð ïéàù íãà êì ïéàå
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

éôì ìåãâä ,åëøò éôì åìöà äøæ àéäù äáùçî
.åðè÷ éôì ïè÷äå åìãâ

"גדולים - "קדוש" אמירת שלענין רז"ל אמרו
אומרים שישראל לאחר ורק ממלאכים", יותר ישראל
למעלה. קדוש לומר המלאכים יכולים למטה קדוש

זה: על לתמוה יש ולכאורה

גם שכן, זרות, מחשבות לו שאין אדם לך אין הרי
לו נופלות שאין כזו גבוהה במדריגה שהוא אדם

"מחשבותרעותמחשבות לו נופלות עכ"פ הרי "זרות,

ערך". לפי אצלו זרה שהיא מחשבה ו"עכ"פ

פירוש:

"מחשבה "מחשבהזרההלשון (ולא כוללרעה" ("
מצד רעה שאיננה מחשבה שאינהגם אלא עצמה,

לאדם "היאזהמתאימה ולכן - מדריגתו גודל ערך לפי
חילוקיאצלוזרה יש זרה" "מחשבה שבגדר ונמצא ."

גשמיים בענינים מחשבה לדוגמא: מדריגות,
אדם לגבי הרי פשוט, לאיש המתאימה (המותרים)
היא נחשבת גבוהות במדריגות ה' עובד שהוא

זרה". כ"מחשבה

מחשבות לו נופלים שאין אדם לך ש"אין וכיון
על יתרון לאדם לו יהיה איך מדריגתו, לפי זרות"
שום שייכת לא המלאכים אצל והרי המלאכים,

שממשיך:] [וכמו כלל זרה מחשבה

,"íìåò íåøá íéãîåò íìåë" íéëàìîäå,כלומר]
íéùåòהם] íìåëå" ,éîùâä óåâä øîåçî íéèùôåî

éìá ,úéùàøá éîé 'åî "íðå÷ ïåöø äàøéáå äîéàá
:ãçà òâø åìéôà ÷ñôäå ìåèá íåù

בהיותם ביותר, נעלית בדרגה הם המלאכים
מעשיית הפסק אצלם יתכן ולא מגשמיות, מופשטים
בפשטות מובן כן (וכמו אחד לרגע אפילו קונם רצון
"זרה"), שהיא אחת מחשבה אפילו אצלם שייך שלא
לאדם שיהי' לומר יוכלו "איך מאד: תמוה כן, ואם
החומרי הזה בעולם בהיותו רבה מעלה יתרון הגשמי
לומר יכולים המלאכים שאין עד המלאכים, מן יותר
כנ"ל"? תחלה למטה אומרים כשישראל אם כי קדוש

" ענין שבאמת רבינו, יבאר זה קדוש[ועל "אמירת

המעלים גשמי בגוף המלובשים ישראל, בני אצל רק שייך

ואעפ אלקות על ""ומסתיר אל עצמם מבטלים "קדושתוכ

הקב שממשיך:]"של וכפי ה,

,íîöò ãöî ùåã÷ íéøîåà ïéà íéëàìîä äðä êà

íäù ÷ø ,íäá êùîðå èùôúîä úåéçä ãöî ÷ø
äøåùä úåäìà úåéç éðôì íå÷î íéñôåú íðéà

.íëåúá
בגופו (המלובש ונפש גוף יש נברא לכל
את הפועל הכח היא היא הנברא נפש אשר להחיותו),

פעולותיו. כל

הנבראים לשאר מלאכים בין עיקרי הבדל יש אך
היא במלאכים המתפשטת האלקית שהחיות בגילוי-

בליממש לאלקות, בתכלית בטלים הם ולפיכך אצלם,
בפני נפרד ודבר יש מציאות של להרגש מקום שום
השורה אלקות חיות לפני מקום תופסים ו"אינם עצמו,

בתוכם".

כלומר:

החיות לגבי ונברא נברא כל של הביטול
במוחש שרואים כפי ממילא, בדרך הוא בו המתפשטת

בתכלית בטל וממילאשהגוף המחי'מאליו לנפש
מאחר אך היאשהאלקותאותו; וחיותו שבנפשו

ומסתיר המעלים הגשמי הגוף (מחמת והסתר בהעלם
מתבטל הנברא אין לכן אלקות), והואלאלקותעל

כן ועל עצמו, בפני ו'יש' כמציאות עצמו את מרגיש
עשה שהוא אליו, מתייחסת היא פעולה עושה כשאדם

פלוני; דבר

האלקית שהחיות העליונים המלאכים משא"כ
הם הרי - אצלם גמור בגילוי היא בהם המתפשטת
אפשר אי שכן, וכיון הביטול; בתכלית לאלקות בטלים
פיהם את ("פותחים בקודש עבודתם כל את לייחס
כו' רשות באהבה ונותנים כו' ובטהרה בקדושה
האלקית לחיות אלא אליהם, כו'") ליוצרם להקדיש
מציאות שום להם אין שהרי - בהם המתפשטת

(כנ"ל). לעצמם

àåä àåä íäáù úåéçä úåèùôúäå úåëùîäå
.òðåî ïéàá åðåöøë íäá äùåòäå øîåàä

שאין המלאכים, ודיבורי מעשי כל לגבי הוא וכן
החיות אל אלא אליהם מתייחסים והדיבורים המעשים
בהם השולטת שהיא בהם, המתפשטת האלקית
הגוף שאברי [כשם מונע באין כרצונה ומנהיגתם
פעולותיהם וכל מעצמם, כלום עושים אינם הגשמי
ומנהיגתם בהם הפועלת הנפש פעולות אלא אינן

מונע]. בלי כרצונה

בעולמות בהיותם רק אינו המלאכים של זה [ביטול

ה גם אלא הזה"עליונים, בעולם למטה שנשלחים מלאכים
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éôì ìåãâä ,åëøò éôì åìöà äøæ àéäù äáùçî
.åðè÷ éôì ïè÷äå åìãâ

"גדולים - "קדוש" אמירת שלענין רז"ל אמרו
אומרים שישראל לאחר ורק ממלאכים", יותר ישראל
למעלה. קדוש לומר המלאכים יכולים למטה קדוש

זה: על לתמוה יש ולכאורה

גם שכן, זרות, מחשבות לו שאין אדם לך אין הרי
לו נופלות שאין כזו גבוהה במדריגה שהוא אדם

"מחשבותרעותמחשבות לו נופלות עכ"פ הרי "זרות,

ערך". לפי אצלו זרה שהיא מחשבה ו"עכ"פ

פירוש:

"מחשבה "מחשבהזרההלשון (ולא כוללרעה" ("
מצד רעה שאיננה מחשבה שאינהגם אלא עצמה,

לאדם "היאזהמתאימה ולכן - מדריגתו גודל ערך לפי
חילוקיאצלוזרה יש זרה" "מחשבה שבגדר ונמצא ."

גשמיים בענינים מחשבה לדוגמא: מדריגות,
אדם לגבי הרי פשוט, לאיש המתאימה (המותרים)
היא נחשבת גבוהות במדריגות ה' עובד שהוא

זרה". כ"מחשבה

מחשבות לו נופלים שאין אדם לך ש"אין וכיון
על יתרון לאדם לו יהיה איך מדריגתו, לפי זרות"
שום שייכת לא המלאכים אצל והרי המלאכים,

שממשיך:] [וכמו כלל זרה מחשבה

,"íìåò íåøá íéãîåò íìåë" íéëàìîäå,כלומר]
íéùåòהם] íìåëå" ,éîùâä óåâä øîåçî íéèùôåî

éìá ,úéùàøá éîé 'åî "íðå÷ ïåöø äàøéáå äîéàá
:ãçà òâø åìéôà ÷ñôäå ìåèá íåù

בהיותם ביותר, נעלית בדרגה הם המלאכים
מעשיית הפסק אצלם יתכן ולא מגשמיות, מופשטים
בפשטות מובן כן (וכמו אחד לרגע אפילו קונם רצון
"זרה"), שהיא אחת מחשבה אפילו אצלם שייך שלא
לאדם שיהי' לומר יוכלו "איך מאד: תמוה כן, ואם
החומרי הזה בעולם בהיותו רבה מעלה יתרון הגשמי
לומר יכולים המלאכים שאין עד המלאכים, מן יותר
כנ"ל"? תחלה למטה אומרים כשישראל אם כי קדוש

" ענין שבאמת רבינו, יבאר זה קדוש[ועל "אמירת

המעלים גשמי בגוף המלובשים ישראל, בני אצל רק שייך

ואעפ אלקות על ""ומסתיר אל עצמם מבטלים "קדושתוכ

הקב שממשיך:]"של וכפי ה,

,íîöò ãöî ùåã÷ íéøîåà ïéà íéëàìîä äðä êà

íäù ÷ø ,íäá êùîðå èùôúîä úåéçä ãöî ÷ø
äøåùä úåäìà úåéç éðôì íå÷î íéñôåú íðéà

.íëåúá
בגופו (המלובש ונפש גוף יש נברא לכל
את הפועל הכח היא היא הנברא נפש אשר להחיותו),

פעולותיו. כל

הנבראים לשאר מלאכים בין עיקרי הבדל יש אך
היא במלאכים המתפשטת האלקית שהחיות בגילוי-

בליממש לאלקות, בתכלית בטלים הם ולפיכך אצלם,
בפני נפרד ודבר יש מציאות של להרגש מקום שום
השורה אלקות חיות לפני מקום תופסים ו"אינם עצמו,

בתוכם".

כלומר:

החיות לגבי ונברא נברא כל של הביטול
במוחש שרואים כפי ממילא, בדרך הוא בו המתפשטת

בתכלית בטל וממילאשהגוף המחי'מאליו לנפש
מאחר אך היאשהאלקותאותו; וחיותו שבנפשו

ומסתיר המעלים הגשמי הגוף (מחמת והסתר בהעלם
מתבטל הנברא אין לכן אלקות), והואלאלקותעל

כן ועל עצמו, בפני ו'יש' כמציאות עצמו את מרגיש
עשה שהוא אליו, מתייחסת היא פעולה עושה כשאדם

פלוני; דבר

האלקית שהחיות העליונים המלאכים משא"כ
הם הרי - אצלם גמור בגילוי היא בהם המתפשטת
אפשר אי שכן, וכיון הביטול; בתכלית לאלקות בטלים
פיהם את ("פותחים בקודש עבודתם כל את לייחס
כו' רשות באהבה ונותנים כו' ובטהרה בקדושה
האלקית לחיות אלא אליהם, כו'") ליוצרם להקדיש
מציאות שום להם אין שהרי - בהם המתפשטת

(כנ"ל). לעצמם

àåä àåä íäáù úåéçä úåèùôúäå úåëùîäå
.òðåî ïéàá åðåöøë íäá äùåòäå øîåàä

שאין המלאכים, ודיבורי מעשי כל לגבי הוא וכן
החיות אל אלא אליהם מתייחסים והדיבורים המעשים
בהם השולטת שהיא בהם, המתפשטת האלקית
הגוף שאברי [כשם מונע באין כרצונה ומנהיגתם
פעולותיהם וכל מעצמם, כלום עושים אינם הגשמי
ומנהיגתם בהם הפועלת הנפש פעולות אלא אינן

מונע]. בלי כרצונה

בעולמות בהיותם רק אינו המלאכים של זה [ביטול

ה גם אלא הזה"עליונים, בעולם למטה שנשלחים מלאכים
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c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

כלל שינוי בלי למעלה, שהם כמו הביטול בתכלית "הם

אדמו זה:]"(ס' על ראיות רבינו ומביא - האמצעי) ר

àåäå ,äéìà øáåãä 'ä íù àø÷úå øâäá áéúë ïëìå
.äîò øáéãù êàìîä

" בכתוב נקראים הגר עם המלאך ה'דברי שם

מקום(ממש) תופס המלאך אין "כי - אלי'" הדובר
וכלל". כלל

áåù øîàéå áéúë íäøáà ìöà åàáù íéëàìîá ïëå
,ïë åì øîà íå÷î ìù åúåçéìùáå ,êéìà áåùà

.åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä øîà åìàë
"שוב לאברהם אמר המלאך כאשר כן, וכמו
אלא אליו, ישוב ש[הוא] המלאך בשרו "לא - אשוב"

לו". אמר מקום של בשליחותו

על הכוונה אשוב" "שוב ונמצאהקב"הכלומר: ,
בעצמו בו, שמדבר ה' דבר "זהו המלאך שדברי

כלל". מעצמו המלאך דברי ולא ובכבודו,

úåäìà úåéç ãâð íå÷î íéñôåú ïéàù éôì åðééäå
.íäá øáãîä

נחשבים המלאכים של שהדיבורים לכך הטעם
לפי הוא ובעצמו, בכבודו הקב"ה דברי הם כאילו
בטלים הם אלא לעצמם, מציאות שום למלאכים שאין
האלקית, החיות לגבי מקום") תופסים ("אין בתכלית

(כנ"ל). בהם והפועלת המדברת שהיא

øåáãä êùîåé íäéãé ìòù ,øáòî ÷ø íðéàå
.äèîì äìåòôäå

ידי על למטה שנמשכת זו, אלקית המשכה
בשם נקראת המלאכים, של והפעולות הדיבורים
פירוש - בלבד "מעבר" דרך והשפעה) (המשכה

רק האלקי שתהי'עוברשהשפע מבלי המלאכים, דרך
במאומה. השפע את לשנות אפשרות שום להם

(כפירוש השפע" "שלוחי נקראים שהמלאכים ומה
נפרד, "שליח כמו זה אין שליח), היינו "מלאך", תיבת
אלא היפוכו, לעשות שבידו שלוחו, המשלח כאדם

לגביכאברים (וכסוס החוצב ביד וכגרזן שבאדם,
רצון הגרזן] או [האבר שישנה אפשר שבלתי הרוכב),
ידי על עובר העליון שהשפע זה כלומר, האדם".

ש" הנפש כחות כמו רק הוא דרךעובריםהמלאכים "

בו. החוצב ביד גרזן וכמו ידם, על ופועלים האברים

.úåìùìúùä êøã àéä åæ äòôùäå äëùîäå

דרך העוברות העליונות וההשפעות ההמשכות
ב"דרך נמשכות - "מעבר") של (באופן המלאכים

השתלשלות".

ולכל העולמות לכל יגיע האלקי שהשפע כדי כי
וממדריגה לעולם מעולם ולרדת לעבור עליו הנבראים
"דרך המשכה נקראות אלו וירידות למדריגה,

".השתלשלות

פירוש:

יורדת המלאכים דרך העוברת האלקית ההשפעה
לדרגא מדרגא השונותו"משתלשלת" במדריגות

עולם שבכל המלאכים כי מזו; למטה זו שבמלאכים,
שבעולם המלאכים ומן השפע", "שלוחי הם ועולם
שלמטה שבעולם למלאכים ונמשך השפע עובר עליון
ו"משתלשל" האלקי השפע יורד וכך הלאה, וכן ממנו,
ועולם. עולם שבכל המלאכים ידי על לדרגא מדרגא

åîåâøúå ,ùåã÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷å ù"îë
.ïéã ïî ïéã ïéìá÷îå

המלאכים דרך השפע "השתלשלות" ענין על
ואמר זה אל זה "וקרא נאמר: ועולם עולם שבכל
מיכאל צריך "למה מובן, אינו פשוטו דלפי קדוש";
גבריאל וכן קדוש, שיאמר בשעה גבריאל את לקרוא
ענין הוא זו "קריאה" פירוש כי הענין, אלא למיכאל.

וההשפעהקבלה ההמשכה ידי על מזה, זה שמקבלין ,

לזה". מזה

כלומר:

ענינה המלאכים של והשפעהה"קריאה" ,המשכה

"וקרא פירוש כן זהואם אל העליוןזה שהמלאך הוא "
הימנו, שלמטה המלאך אל אלקי שפע ומשפיע ממשיך

" יונתן בתרגום שפירש כיומקבליןוזהו דין", מן דין
וההשפעה ההמשכה את מקבל ומלאך מלאך כל

ממנו. שלמעלה מהמלאך

àøå÷ù ,íéòéôùîä ìò øîàð àø÷î ïåùìáù àìà
ìò øîàð íåâøú ïåùìáå ,äæì äæ òôù êéùîîå

.àá÷åð úðéçá ,ìá÷îä
התרגום, ללשון המקרא לשון בין ההבדל וטעם

" נאמר איתאוקראשבמקרא בתרגום ואילו זה" אל זה
ההבדלומקבלין" מצד הוא - דין" מן ביןהמהותידין

וה"תרגום": ה"מקרא"

[זכר], דכורא המקרא "כי הסוד בתורת מבואר
נוקבא". והתרגום
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פירוש:

משפיע בחינות על מורים ונקבה" "זכר כידוע,
הוא מקרא לתרגום: מקרא בין ההבדל וזהו ומקבל.

שניתנה כפי התורה בחינתמלמעלהלשון - ה' מפי
שתורגמה כפי התורה הוא התרגום ואילו "משפיע";

התורה הורדת היינו לע"ז", לשון .למקבלים"בלשוננו,

והן משפיע הן הוא ומלאך מלאך שכל והיות
המלאך מן האלקי השפע את מקבל הוא שהרי - מקבל

אותו ומשפיע וממשיך ממנו, המלאךשלמעלה אל
זכר, (בחינת המקרא בלשון לכן, - הימנו שלמטה

" נאמר "שקוראוקראמשפיע) זה", אל וממשיךזה

"ומקבלין", איתא תרגום ובלשון לזה", זה שפע
נוקבא". בחינת המקבל, על נאמר שה"תרגום

המלאכים של בתכלית הביטול ענין שנתבאר [לאחר

שאין הטעם יבואר - שבתוכם האלקית החיות לגבי

" לומר יכולים יאמרוקדושהמלאכים שישראל עד "

:]"קדוש"

àåäù ä"á÷ä ìò øîåì êééù àì úåéçä ãöî äðäå
"ùé"å ãøôð øáã ãåò ùéù òîùîã ,ìãáåîå ùåã÷

.åðîî ìãáåîå ùåã÷ àåäù àìà ,åúìåæ
של הדיבורים שכל לעיל, שנתבאר מה ע"פ

של אלא עצמם, שלהם דיבורים אינם דברהמלאכים

אמירתה' ענין כל באמת אשר להבין ניתן בהם, הדובר
עצמם. מצד במלאכים שייך לא "קדוש"

לשון היא "קדושה" הנה וכשאנוהבדלהכי ,

בזה, הכוונה "קדוש", באמירת הקב"ה את משבחים
הנבראים; מגדר לגמרי ומובדל" "קדוש ית' שהוא
כשיש רק שייכת "קדוש" שאמירת מובן, ומזה

ו" "יש" שהיא נפרדת הקדוש,מחוץמציאות לדבר "

כל (כי ממנו" ומובדל "קדוש שהקב"ה אומרים ואנו
דברים שני כשיש רק שייך ה"הבדלה" נבדליםענין

מזה).ונפרדים זה

ידי על "קדוש" אמירת ענין שייך לא בעצם, ולכן,
של הדיבורים כל (כמו זו שאמירה מאחר המלאכים,

אמירה אינה "החיותשלהםהמלאכים) מצד היא אלא ,

בחינת היא החיות "והרי בהם", ונמשך המתפשט
איןאלקות עצמו מצד האלקית "החיות ובבחינת ,"

-) בו יפול ואיך מלבדו, עוד אין כי כלל, זולתו דבר
ממנו". משלמטה ומובדל קדוש לשון בהקב"ה)

שום קיימת לא האלקית" ה"חיות מצד כלומר:

ומובדל" "קדוש שהקב"ה לומר שיתכן "יש" מציאות
ממנה.

המלאכים גם קדוש אומרים שישראל שלאחר [אלא

הפרק]. בסוף שיבאר כפי קדוש, לומר יכולים

.à"îá ù"îë 'åë åãåáë íå÷î äéà íéøîåà úîàáå
עצמם) (מצד שהמלאכים השבח באמת, ולכן,
שפירושו "קדוש", אמירת אינו הקב"ה, על אומרים
("משרתיו כבודו" מקום "אי' - אלא ומובדל", "קדוש

כבודו"). מקום אי' לזה זה שואלים

הקב את לשבח שיכול זה הוא בתואר"[ומי ה

האור"קדוש" כאשר למטה, בהיותם ישראל בני רק - ?

נרגש האלקי הגשמי.והחיות בגופם

שממשיך:] וכמו

úåéçä êùîðù ãò[האלקי האור äèîì[של
ãøôð øáã àåäù ,éîùâä óåâá íéùáåìîä ìàøùéì
.úåéçä úùåã÷ øéúñîå äñëîå ,åîöò éðôá "ùé"å
דבר הוא עצמו שמצד הגשמי, הגוף כאשר רק
- שבו האלקי והחיות האור לגבי מתבטל ויש, נפרד
[וכפי "קדוש" בתואר הקב"ה את לשבח ניתן אזי

שממשיך:]

éîùâä óåâ ìåèéáá àúúìã àúåøòúà éãé ìò ,æàå
.åáù úåéçä øå÷îå úåéðçåøä éáâì

בלבד, שבח אמירת איננה קדוש אמירת
אמירה אלא "קדוש" ית' שהוא הקב"ה את שמשבחים
ונרגש הנמשך ומיוחד נעלה אלקי מאור תוצאה היא זו
זה אלקי שאור ואומר משבח שאז קדוש האומר אצל

"קדוש". הוא

הם כאשר היא ישראל ידי על קדוש אמירת ולכן,
רק שייך זה וענין שבהם האלקית החיות את מרגישים
ומקור הרוחניות "לגבי מתבטל הגשמי הגוף כאשר

שבו". החיות

דבר "הוא עצמו שמצד - הגשמי שהגוף זה, ודבר
החיות" קדושת ומסתיר ומכסה עצמו, בפני ויש נפרד
שבו", החיות ומקור הרוחניות "לגבי להתבטל יוכל -
(התעוררות דלתתא" "אתערותא ידי על רק הוא

מלמטה).

כלומר:

ידי על ויגיעתרק התפלהעבודת בעת האדם
השכל בעין חזקה ו"הסתכלות" עמוקה (בהתבוננות
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פירוש:

משפיע בחינות על מורים ונקבה" "זכר כידוע,
הוא מקרא לתרגום: מקרא בין ההבדל וזהו ומקבל.

שניתנה כפי התורה בחינתמלמעלהלשון - ה' מפי
שתורגמה כפי התורה הוא התרגום ואילו "משפיע";

התורה הורדת היינו לע"ז", לשון .למקבלים"בלשוננו,

והן משפיע הן הוא ומלאך מלאך שכל והיות
המלאך מן האלקי השפע את מקבל הוא שהרי - מקבל

אותו ומשפיע וממשיך ממנו, המלאךשלמעלה אל
זכר, (בחינת המקרא בלשון לכן, - הימנו שלמטה

" נאמר "שקוראוקראמשפיע) זה", אל וממשיךזה

"ומקבלין", איתא תרגום ובלשון לזה", זה שפע
נוקבא". בחינת המקבל, על נאמר שה"תרגום

המלאכים של בתכלית הביטול ענין שנתבאר [לאחר

שאין הטעם יבואר - שבתוכם האלקית החיות לגבי

" לומר יכולים יאמרוקדושהמלאכים שישראל עד "

:]"קדוש"

àåäù ä"á÷ä ìò øîåì êééù àì úåéçä ãöî äðäå
"ùé"å ãøôð øáã ãåò ùéù òîùîã ,ìãáåîå ùåã÷

.åðîî ìãáåîå ùåã÷ àåäù àìà ,åúìåæ
של הדיבורים שכל לעיל, שנתבאר מה ע"פ

של אלא עצמם, שלהם דיבורים אינם דברהמלאכים

אמירתה' ענין כל באמת אשר להבין ניתן בהם, הדובר
עצמם. מצד במלאכים שייך לא "קדוש"

לשון היא "קדושה" הנה וכשאנוהבדלהכי ,

בזה, הכוונה "קדוש", באמירת הקב"ה את משבחים
הנבראים; מגדר לגמרי ומובדל" "קדוש ית' שהוא
כשיש רק שייכת "קדוש" שאמירת מובן, ומזה

ו" "יש" שהיא נפרדת הקדוש,מחוץמציאות לדבר "

כל (כי ממנו" ומובדל "קדוש שהקב"ה אומרים ואנו
דברים שני כשיש רק שייך ה"הבדלה" נבדליםענין

מזה).ונפרדים זה

ידי על "קדוש" אמירת ענין שייך לא בעצם, ולכן,
של הדיבורים כל (כמו זו שאמירה מאחר המלאכים,

אמירה אינה "החיותשלהםהמלאכים) מצד היא אלא ,

בחינת היא החיות "והרי בהם", ונמשך המתפשט
איןאלקות עצמו מצד האלקית "החיות ובבחינת ,"

-) בו יפול ואיך מלבדו, עוד אין כי כלל, זולתו דבר
ממנו". משלמטה ומובדל קדוש לשון בהקב"ה)

שום קיימת לא האלקית" ה"חיות מצד כלומר:

ומובדל" "קדוש שהקב"ה לומר שיתכן "יש" מציאות
ממנה.

המלאכים גם קדוש אומרים שישראל שלאחר [אלא

הפרק]. בסוף שיבאר כפי קדוש, לומר יכולים

.à"îá ù"îë 'åë åãåáë íå÷î äéà íéøîåà úîàáå
עצמם) (מצד שהמלאכים השבח באמת, ולכן,
שפירושו "קדוש", אמירת אינו הקב"ה, על אומרים
("משרתיו כבודו" מקום "אי' - אלא ומובדל", "קדוש

כבודו"). מקום אי' לזה זה שואלים

הקב את לשבח שיכול זה הוא בתואר"[ומי ה

האור"קדוש" כאשר למטה, בהיותם ישראל בני רק - ?

נרגש האלקי הגשמי.והחיות בגופם

שממשיך:] וכמו

úåéçä êùîðù ãò[האלקי האור äèîì[של
ãøôð øáã àåäù ,éîùâä óåâá íéùáåìîä ìàøùéì
.úåéçä úùåã÷ øéúñîå äñëîå ,åîöò éðôá "ùé"å
דבר הוא עצמו שמצד הגשמי, הגוף כאשר רק
- שבו האלקי והחיות האור לגבי מתבטל ויש, נפרד
[וכפי "קדוש" בתואר הקב"ה את לשבח ניתן אזי

שממשיך:]

éîùâä óåâ ìåèéáá àúúìã àúåøòúà éãé ìò ,æàå
.åáù úåéçä øå÷îå úåéðçåøä éáâì

בלבד, שבח אמירת איננה קדוש אמירת
אמירה אלא "קדוש" ית' שהוא הקב"ה את שמשבחים
ונרגש הנמשך ומיוחד נעלה אלקי מאור תוצאה היא זו
זה אלקי שאור ואומר משבח שאז קדוש האומר אצל

"קדוש". הוא

הם כאשר היא ישראל ידי על קדוש אמירת ולכן,
רק שייך זה וענין שבהם האלקית החיות את מרגישים
ומקור הרוחניות "לגבי מתבטל הגשמי הגוף כאשר

שבו". החיות

דבר "הוא עצמו שמצד - הגשמי שהגוף זה, ודבר
החיות" קדושת ומסתיר ומכסה עצמו, בפני ויש נפרד
שבו", החיות ומקור הרוחניות "לגבי להתבטל יוכל -
(התעוררות דלתתא" "אתערותא ידי על רק הוא

מלמטה).

כלומר:

ידי על ויגיעתרק התפלהעבודת בעת האדם
השכל בעין חזקה ו"הסתכלות" עמוקה (בהתבוננות
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לידי לבוא ביכולתו חייך") "הוא שהשי"ת זה בענין
וביטול הכנעה פועלת שהיא באלקות, חושית" "ראי'
בפני רצונך "בטל בפירוש (כנ"ל הרע וביצר בגוף גם

רצונו").

החיות לגבי העליונים המלאכים כביטול [ולא
שהוא בהם, המתפשטת ממילאהאלקית כיבדרך ,

מציא אינם לעצמם].מלכתחילה יש ות

äúà êåøá íéøîåàù äîá äèîì 'ä øåà úåìâäá
.'åëå

("אתערותא האדם ויגיעת עבודת עם יחד
והנפש הגוף והכנעת בביטול בתפלתו דלתתא")
הוי' אתה "ברוך הברכות אמירת גם צ"ל הבהמית,
לנו ש"יאיר להקב"ה והבקשה התפלה שהיא וכו'",
ישראל זוכים זה ידי שעל - בהתגלות" הוי' אור
ה' אור "בהגלות מלמעלה, והארה" ל"המשכה
ית' החיים חיי ה' באור "לראות שיוכלו עד למטה",
הגשמי הגוף גם ואז - בו" ולדבקה חושיית, בראי'

החיות". ומקור "הרוחניות לגבי מתבטל

ùåã÷ àåäù 'úé åéìò øîåì êééù óåâä ãöîå
.ìãáåîå

בבני למטה נמשכת האלקית החיות וכאשר
("מקור הקב"ה אל גופם את מבטלים והם ישראל,

שהוא ית' עליו לומר "שייך ומובדל",קדושהחיות"),
ומתגלה מאיר ה' שאור מאחר הגשמיכי שהואבגוף

ענין אצלו נרגש אזי מאלקות, נפרדת ומציאות "יש"
ומובדל"קדושתו קדוש "שהוא היינו הקב"ה, של

הנבראים. מגדר

לגבי הגשמי גופו את מבטל שהאדם לאחר גם כי
באלקות, חושיית" ל"ראי' ומגיע שבו, האלקית החיות
הביטול כאופן לאלקות, לגמרי בטל הגוף אין סוףֿסוף
(שהביטול שבתוכם האלקית לחיות המלאכים של
אברי כביטול וממילא, מאליו הוא לאלקות שלהם

הוא אלא - הנפש) אל בפנינשארהגוף יש" "מציאות
שייך הגוף מצד ולפיכך ית'), לרצונו שנכנע (רק עצמו
ית' שהוא היינו, "קדוש", באמירת הקב"ה את לשבח

"יש"). מציאות (שהם מנבראים ומובדל קדוש

גם קדוש, ישראל שיאמרו לאחר מקום, [ומכל

שממשיך:] וכפי קדוש, לומר יכולים המלאכים

äøàäù ,'åâå ùåã÷ íéøîåà íéëàìîä íâ ïëìå
êøã úøáåò äèîì íéëéùîî ìàøùéù åæ äëùîäå

.íéëàìîä
אומרים המלאכים שאין רז"ל מאמר יובן ומעתה
למטה, קדוש אומרים שישראל עד למעלה קדוש

הוא: בזה הפנימי שהתוכן

היא ישראל ידי על "קדוש" אמירת לעיל, כנזכר
איש וכאשר למטה ה' אור וגילוי" מ"הארת תוצאה
אומר הוא הרי זו עליונה הארה מרגיש למטה ישראל
האלקות קדושת אצלו שנרגשת כיון "קדוש",
ההארות שכל ומכיון הנבראים; מן והבדלתה
על השתלשלות" "דרך עוברות העליונות וההמשכות
שישראל זו והמשכה ש"הארה נמצא המלאכים, ידי
קדוש) לאמירת הגורמת (שהיא למטה ממשיכים

המלאכים". דרך עוברת

המלאכים ש"גם מה קדוש":אומריםוזהו
ענינה המלאכים [וכנ"להשפעה"אמירת" והמשכה

ונמצא קדוש"], ואמר זה אל זה "וקרא בפירוש
הארה - משפיעים היינו - "אומרים" שהמלאכים
של קדוש לאמירת (הגורמת ישראל לבני זו עליונה

ישראל).

ה" שענין אלא שבהארהקדושה- ("הבדלה") "

אינה למטה משפיעים שהמלאכים זו נרגשתעליונה

למטה בהיותן ישראל, לנשמות זה אור בהגיע אלא
גשמימלובשים .בגוף

,ììë êøã ùéù íéîåöîö 'â ãâðë ùåã÷ íéîòô 'âå
àø÷ð úåéäì ,åæ äøàä äèîì èùôúéå êùîåéù ãò
àåä íéîåöîöä åìà ìëáù ,"úåàáö 'ä" íùá

.ìãáåîå ùåã÷
פעמים ג' קדוש אומרים שהמלאכים לכך הטעם
המשכת ענינה המלאכים ע"י קדוש "אמירת כי דוקא,
שבירידה והיות (כנ"ל), למטה האלקי האור וירידת

" יש זו עצומיםשלשהוהמשכה צמצומים מיני
יצירה בריאה . כלליים. עולמות מיני לשלשה כלליים,
היינו, "קדוש", פעמים שלש אומרים לכן עשי'",
אלה צמצומים שלשה של הדרגות שלשת שבכל
העולם. שבאותו מהנבראים ומובדל "קדוש" הקב"ה

ואומרים ממשיכים שהמלאכים מה גם וזהו
זו הארה כאשר כי צבאות", ה' קדוש) קדוש "(קדוש
והנבראים העולמות לתוך למטה ויורדת נמשכת
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המצותÂ‰ÊÂ(כו) שהרי הקטרת ענין כמו שהן המצות ענין
כו' בעלמא דומם בבחי' גשמית עשיה בבחי' הן
בלי בלבד המלך רצון לעשות מ"ש עול שמקבל מה שהוא
כו' רצונו ונעשה שא' למלך נח"ר לעשות רק וכונה טעם
כמו למעלה ויגיע יעלה מזה הנה כו' מצות דטעמי וכנ"ל
לפני נח"ר ז"ל כמאמר הנפש את שמשיב הריח בחי'
שמשיב הקטרת ריח כמו היינו זה נח"ר כו' שאמרתי
ביותר גלוי לידי העצמות מהעלם מלמעלה והשבה בירידה
ב"ה אא"ס לעצמות שמשיב ריח נק' המצות ע"י כך כנ"ל
ביותר לגלוי עצמותו העלם מבחי' אור בתוס' נמשך שיהי'
בשם חדש אור להוסיף המצות ענין עיקר שזהו הוי' בשם
ב"ש א"ת בחילוף שהוא מצוה בענין במ"א וכמ"ש הוי'
כו' יתגלה ולע"ל מסתיר בלבוש עתה והצ' והמ' הוי' בשם
דאבי"ע ההשתלשלות בכללות אור תוס' נמשך וממילא
בבריאה ה"א באצי' יו"ד בכלל הויה דשם אותיות ד' שהן
היינו עושין שישראל צדקה גוי תרומם צדקה וזהו וד"ל כו'
כנ"ל צדקה שנק' גשמי' עשי' בבחי' שעושין המצות כללות
הנ"ל מטעם החכמה מבחי' מעלה למעלה אותם תרומם
הריח ענין והוא כו' דבר סוף כמ"ש בסופן תחלתן דנעוץ

בגדיו ריח את וירח בפי' כידוע בפ"מ מעשיות במצות שנז'
הריח כמו כו' שלמותיך וריח וכן דמצות לבושים שהן
כו' החכמה לאור מקור להיות שהוא הנפש את שמשיב
ידינו ומעשה כו' ה' נועם ויהי וכן כו' תכונני בצדקה וז"ש
אחת שעה דיפה וזהו כידוע עבמ"ת מעשה דסוף כו' כוננהו
דהתשובה העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשוב'
כנ"ל דקטרת הסממנים כמו ג"כ הוא לטוב הרע שנהפך
לב' קודם התמיד שדם המערכה סדר יובן זה ובכל וד"ל
דם העלאת שהוא לבבך דבכל אהבה כמו היינו נרות
החכמה אור יומשך שעי"ז לנרות קודם השמאלי שבחלל
הדלקת שנקרא נפשך דבכל אהבה שזהו שבלב במדות
קודם ונרות כנ"ל כו' רוח אייתי דרוח משום בנשמות הנרות
יגיע שעי"ז השכלית נפש נפשך דבכל אהבה היינו לקטרת
מעשה כללות שהן הצדקה במעשה מאדך דבכל לאהבה
בלא שהמצות הקטרת ריח כמו שזה דוקא בפ"מ המצות
שהוא הנפש את שמשיב דקטרת הריח כמו הם טעם
מדריגות ג' וזהו כו' החכמ' אור מן גם מעלה למעלה
ג' שהן וקטרת ונרות התמיד דם מזו למעלה זו בעליות
וד"ל: כנ"ל מאדך וכל נפשך ובכל לבבך דבכל מדריגות
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˙˙Ïכל יתנו זה שנאמר (ק"ה) שנה בכל השקל מחצית
הקדש בשקל השקל מחצית הפקודים על העובר
ל' (שמות לה', תרומה השקל מחצית השקל גרה עשרים
שואל לו אין ואם בו חייב שבדלים דל ואפי' י"ג):
לא והדל שנאמר ונותנו שעליו כסותו מוכר או מאחרים
א' בלשכה הכל מניחים והי' ט"ו) ל' (שמות ימעיט
וכל ומוספין תמידין לקנות מוציאים היו ומשם שבמקדש
משמיעים באדר ובא' וכו' ונסכיהם הצבור על הקרב קרבן
נהגו מקדש לנו שאין בעונותינו עכשיו ולכן השקלים על
שלפני בשבת תשא כי פ' לקרות הדבר לזכור ישראל כל
מה מפני זה ולהבין שם, החינוך עכ"ד לעולם אדר ר"ח
השקל מחצית וענין הצבור קרבנות בנתינת שוים כולם הי'
התיקונים בשם כ' זו פ' להרח"ו מצות בטעמי והנה דוקא,
כי והוא לא"א אורות תוס' גורם השקל מחצית שמצות
וד' יודין בחי' שהם ע"ש שקל נק' דא"א הראש שערות

במילואה ויו"ד ש"ק בגימ' מי' כלולים הם דע"ב יודי"ן
באמצעית אורחא חד יש והנה ל' גימט' פשוטה י' עם
נתינת וע"י השקל מחצית וז"ס משערות פנוי הראש
השערות המשכות וגם אותו מעוררים הי' השקל מחצית
איש ונתנו וז"ס החיצונים ינקו שלא דא"א ראש לכסות
האצילות נפש הוא א"א כי י"ב) ל' (שמות נפשו כפר
הא' פירושים שני בו יש מחצית הנה זה ולהבין יעו"ש:
בו אין הרי ובחצי השקל חצי ור"ל כפשוטו חצי מלשון
מל' במחצית הב' ופירוש השני, חצי ולא אחד חצי רק
בו יש א"כ והרי לחצאי' השקל את שמחלק כלומר מחיצה
שרש והנה המחלקם. שהוא מאחר דשקל החצאי' משני
הפירושים ב' באמת סובל למעלה וענינו השקל מחצית
מחצית מאן זו פ' ברע"מ וכ"ה הרח"ו מדברי וכמובן
שני בין ממוצע וי"ו ודא ההין חצי כגון איהו השקל
יו"ד דא השקל גרה עשרים י' דא בה למשקל אבנא ההי"ן,
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המצותÂ‰ÊÂ(כו) שהרי הקטרת ענין כמו שהן המצות ענין
כו' בעלמא דומם בבחי' גשמית עשיה בבחי' הן
בלי בלבד המלך רצון לעשות מ"ש עול שמקבל מה שהוא
כו' רצונו ונעשה שא' למלך נח"ר לעשות רק וכונה טעם
כמו למעלה ויגיע יעלה מזה הנה כו' מצות דטעמי וכנ"ל
לפני נח"ר ז"ל כמאמר הנפש את שמשיב הריח בחי'
שמשיב הקטרת ריח כמו היינו זה נח"ר כו' שאמרתי
ביותר גלוי לידי העצמות מהעלם מלמעלה והשבה בירידה
ב"ה אא"ס לעצמות שמשיב ריח נק' המצות ע"י כך כנ"ל
ביותר לגלוי עצמותו העלם מבחי' אור בתוס' נמשך שיהי'
בשם חדש אור להוסיף המצות ענין עיקר שזהו הוי' בשם
ב"ש א"ת בחילוף שהוא מצוה בענין במ"א וכמ"ש הוי'
כו' יתגלה ולע"ל מסתיר בלבוש עתה והצ' והמ' הוי' בשם
דאבי"ע ההשתלשלות בכללות אור תוס' נמשך וממילא
בבריאה ה"א באצי' יו"ד בכלל הויה דשם אותיות ד' שהן
היינו עושין שישראל צדקה גוי תרומם צדקה וזהו וד"ל כו'
כנ"ל צדקה שנק' גשמי' עשי' בבחי' שעושין המצות כללות
הנ"ל מטעם החכמה מבחי' מעלה למעלה אותם תרומם
הריח ענין והוא כו' דבר סוף כמ"ש בסופן תחלתן דנעוץ

בגדיו ריח את וירח בפי' כידוע בפ"מ מעשיות במצות שנז'
הריח כמו כו' שלמותיך וריח וכן דמצות לבושים שהן
כו' החכמה לאור מקור להיות שהוא הנפש את שמשיב
ידינו ומעשה כו' ה' נועם ויהי וכן כו' תכונני בצדקה וז"ש
אחת שעה דיפה וזהו כידוע עבמ"ת מעשה דסוף כו' כוננהו
דהתשובה העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשוב'
כנ"ל דקטרת הסממנים כמו ג"כ הוא לטוב הרע שנהפך
לב' קודם התמיד שדם המערכה סדר יובן זה ובכל וד"ל
דם העלאת שהוא לבבך דבכל אהבה כמו היינו נרות
החכמה אור יומשך שעי"ז לנרות קודם השמאלי שבחלל
הדלקת שנקרא נפשך דבכל אהבה שזהו שבלב במדות
קודם ונרות כנ"ל כו' רוח אייתי דרוח משום בנשמות הנרות
יגיע שעי"ז השכלית נפש נפשך דבכל אהבה היינו לקטרת
מעשה כללות שהן הצדקה במעשה מאדך דבכל לאהבה
בלא שהמצות הקטרת ריח כמו שזה דוקא בפ"מ המצות
שהוא הנפש את שמשיב דקטרת הריח כמו הם טעם
מדריגות ג' וזהו כו' החכמ' אור מן גם מעלה למעלה
ג' שהן וקטרת ונרות התמיד דם מזו למעלה זו בעליות
וד"ל: כנ"ל מאדך וכל נפשך ובכל לבבך דבכל מדריגות
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˙˙Ïכל יתנו זה שנאמר (ק"ה) שנה בכל השקל מחצית
הקדש בשקל השקל מחצית הפקודים על העובר
ל' (שמות לה', תרומה השקל מחצית השקל גרה עשרים
שואל לו אין ואם בו חייב שבדלים דל ואפי' י"ג):
לא והדל שנאמר ונותנו שעליו כסותו מוכר או מאחרים
א' בלשכה הכל מניחים והי' ט"ו) ל' (שמות ימעיט
וכל ומוספין תמידין לקנות מוציאים היו ומשם שבמקדש
משמיעים באדר ובא' וכו' ונסכיהם הצבור על הקרב קרבן
נהגו מקדש לנו שאין בעונותינו עכשיו ולכן השקלים על
שלפני בשבת תשא כי פ' לקרות הדבר לזכור ישראל כל
מה מפני זה ולהבין שם, החינוך עכ"ד לעולם אדר ר"ח
השקל מחצית וענין הצבור קרבנות בנתינת שוים כולם הי'
התיקונים בשם כ' זו פ' להרח"ו מצות בטעמי והנה דוקא,
כי והוא לא"א אורות תוס' גורם השקל מחצית שמצות
וד' יודין בחי' שהם ע"ש שקל נק' דא"א הראש שערות

במילואה ויו"ד ש"ק בגימ' מי' כלולים הם דע"ב יודי"ן
באמצעית אורחא חד יש והנה ל' גימט' פשוטה י' עם
נתינת וע"י השקל מחצית וז"ס משערות פנוי הראש
השערות המשכות וגם אותו מעוררים הי' השקל מחצית
איש ונתנו וז"ס החיצונים ינקו שלא דא"א ראש לכסות
האצילות נפש הוא א"א כי י"ב) ל' (שמות נפשו כפר
הא' פירושים שני בו יש מחצית הנה זה ולהבין יעו"ש:
בו אין הרי ובחצי השקל חצי ור"ל כפשוטו חצי מלשון
מל' במחצית הב' ופירוש השני, חצי ולא אחד חצי רק
בו יש א"כ והרי לחצאי' השקל את שמחלק כלומר מחיצה
שרש והנה המחלקם. שהוא מאחר דשקל החצאי' משני
הפירושים ב' באמת סובל למעלה וענינו השקל מחצית
מחצית מאן זו פ' ברע"מ וכ"ה הרח"ו מדברי וכמובן
שני בין ממוצע וי"ו ודא ההין חצי כגון איהו השקל
יו"ד דא השקל גרה עשרים י' דא בה למשקל אבנא ההי"ן,
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לבד אחד חצי רק סובל אינו ההין חצי הפשוט ע"ד שר"ל
שני בין הממוצע ו' כמו הסוד ע"ד שמפרשו אחר אבל
השקל מחצית וכן ההין משני כלול הוא הרי א"כ ההי"ן
ע"ד הענין לבאר יש מתחלה והנה כנ"ל. החצאים משני
ויש כפשוטו, השקל חצי שר"ל השקל שבמחצית הא'
ומהחסד לנוק' כתר נעשה דז"א דת"ת בע"ח מ"ש להקדים

לשני(מ מתחלק בת"ת המלובש נו"ה) שבחג"ת חסדים ה'
תורה שהן שלו קוין בג' ונמשך לז"א הא' חצי חצאי'
ומחצית בז"א, הנשאר השקל מחצית והוא וגמ"ח ועבודה
התעוררות בה לעשות כדי והוא דנוק' לכתר נמשך החסדים
את תשא כי הסוד עפ"י הפסוק המשך וזהו מ"ן, להעלאת
הנ"ל ה"ח מקור אבא יסוד שהוא משה כלומר בנ"י ראש
למעלה לעלות בנ"י ראש הנק' דנוק' כתר להגביה כשירצה
מחצית שהוא השקל מחצית בנ"י כל יתנו אזי באצי' מעלה
מלמעלה המשכה בחי' הוא שזה שבת"ת מהחסד הנ"ל
בטח מ"ש ע"ד יובן הדבר וביאור זו. העלאה בחי' לגרום
פי' ג'), ל"ז (תלים אמונה ורעה ארץ שכן טוב ועשה בה'
ומפרנסם זנם הוא בשדות צאנו המנהיג הרועה כמו רעה
בכל ומפרנס הזן שהוא מהימנא רעי' משה נק' כמו"כ תמיד
בני מאמינים ישראל הנה כי אמונה הנק' לכנס"י דור
התחדשות ענין האלקית בנפשם שנקבע פי' מאמינים
האין ממש השכל בעין רואים וכאילו ליש מאין הבריאה
שהם ואיך הברואים וכל וארץ שמים ומהוה השופע
כי כמ"ש אלהות חיות הוא מקורם לגבי במציאות בטילים
בתכלית כ"ז משיגים הם י') ל"ו (תלים וגו' חיים מקור עמך
ע"ש הוא אמונה שנק' ומה האלהית שבנפשם חכמה מצד
הן האבות שרשם מצד בנפשם זה שהוטבע ההטבעה
היונק את האומן כמו לכנס"י אומנים נק' והם המרכבה
בנפשו טבע כמו שנעשה עד מקטנותו מעט מעט שמרגילו
באבות ה' אחדות עד"מ כמ"כ ללמדו יחפוץ אשר לכל
המסתעפים נש"י בכללות המשיכו אשר הם אומנים הנק'
ה' אחדות שהוטבע עד היונק את כאומן מעט מעט מהם
לכך ממש השכל בעין רואה כאילו טבעיות בבחי' בכנ"י
מעלת פי' אמונה ורעה וזהו אמונה נק' זו שפע המקבלים
את ומפרנס הזן שהוא דהיינו בזה האבות על יתירה משה
בבחי' היא האמונה כי להיות הוא הדבר וביאור זו אמונה
ליש מאין מהווה ית' שהוא איך דהיינו לבד וסוכ"ע ממכ"ע
ממכ"ע שעל ב' פ"א כ"ה במצוה (כמ"ש מלכותו במדת
בבחי' היא והאמונה כ"ו) י"ט (איוב אחזה מבשרי נאמר
בעלמין מתלבש ואינו מהחכמה למעלה שהוא סוכ"ע
גם ובאמת פ"א תי"ז מצוה ענינו וכמבואר בגוף כנשמה
כמבואר ית' ועצמותו ממהותו בעלמא הארה הוא הסובב
לבד ית' וזיוו אורו בבחי' שהי' ומק"פ הצמצום מענין
בערך ואינו סובב נק' מהצמצום שלמעלה האור ואותו
כידוע רפ"ו) כ"ה מצוה קצת וכמ"ש מאור הנק' עצמותו

הברואים כל שבפי מה פי' חי כל בפי שמך יתברך בענין
הפועל כח מלכותו מדת שמך אלא אינו אלהות השגת
למעלה הוא סוכ"ע ובחי' אלוה) אחזה נאמר (שע"ז בנפעל

הוי קדוש ואומרים לגמרי בכללמהשגתם זאת וגם '

קדוש שהוא איך ומאמינים שמשיגים תחשב האמונה
מענין למעלה הוא וממלא מסובב למעלה אך ומובדל,
למקבלים תפיסא שום אין ב"ה א"ס בעצמות כי האמונה
ומובדל שהקדוש מפני ומובדל קדוש שהוא אפי' לומר
ממלא שהוא בגוף כנשמה ההתלבשות ענין לשלול היינו
ב"ה ממנו המתפשט האור בבחי' יתכן הזאת והשלילה
בעלמי' מתלבש ואינו ומובדל קדוש שהוא הסובב שהוא
הגוף את מחי' שהנשמה מדרך נפלאה בדרך אותם ומחי'
יתכן לא קדוש גם ומהותו בעצמותו אבל במ"א כמ"ש
והנה כ'), ל"ז (ישעי' לבדך ה' אתה כמ"ש אלא לומר
ושפע מזון משם נמשך לבדך ענין שהוא העצמות מבחי'
וממלא סובב בבחי' מושג שיהי' דהיינו האמונה לרעות
שנק' משה ע"י הוא זו והמשכה וההשגה האמונה ששם
וגמ"ח ועבודה תורה ע"י והיינו מהימנא רעיא זה ע"ש
את תשא כי וז"ש עליהם, עומד שהעולם דברים ג' שהם
והאמונה שבכנ"י החכמה בנ"י ראש פי' בנ"י ראש
והתנשאות כנ"ל אומנים הנק' האבות מן בנפשם שהוטבע
את ומפרנס שזן משה ע"י הוא דכנ"י ומוחי' ראש והגבהת
ענין והוא כנ"ל, ב"ה א"ס מעצמות בהמשכה האמונה
לנוק' חסדים המשכת שהוא השקל מחצית בפי' הנז"ל
שהוא משה ענין והיינו אבא יסוד הוא החסדים ומקור
אלו החסדים שרש כי הנוק' שהיא האמונה ומפרנס רועה
במצות כמבואר דא"ק שממצחא החדש ממ"ה נעלה מאד
ומשם דאבי"ע וממלא מסובב למעלה והוא יעו"ש מילה
מ"ן להעלות כח לה להיות כנ"י הנק' להנוק' מזון נמשך
ומחממה לנוק' מחבק שהדכר תחבקני ימינו כענין והוא
מתפעלת ועי"ז מקיף בחי' כ"א פנימית השפעה ואינה
פנימי' שפע מ"ד הזכר מזריע ואז המ"ן אח"כ להזריע
ענין הא' מ"ד מיני ב' שיש למעלה יובן וכמ"כ ולד להוליד
שיהי' דאצי' ממל' במקבלים האהבה את לעורר אתעדל"ע
להיות ועוז כח ומלאכים נשמות דילה וחיילין למל'
ולהיות הגבלה מכלי להתפשט נפלאה באהבה תשוקתם
למען ע"פ בזהר כמ"ש דכולא במקורא ונדבקים עולים
רעה בפי' הנ"ל כענין וזהו י"ג) ל' (תלים כו' כבוד יזמרך
לגדלה אא"ס בהמשכת בה' האמונה לפרנס למטה אמונה
והב' הנ"ל, ע"ד לכנ"י מפרנסים למעלה וכמ"כ ולחזקה
נשמות להוליד ושכינתי' קוב"ה ביחוד המ"ן אחר מ"ד הוא
כאן ואין למשכילים וכידוע מ"ן העלאת אחר ומלאכים
אל והמזון לנוק' חסד חצי שהמשכת הטעם והנה מקומו,
ענין בביאור יובן השקל, מחצית בשם נק' הנ"ל האמונה
לכנ"י ממשיך שמשה שההמשכה נת' הנה כי אמונה ורעה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דלית חס גמ"ח קוין, ג' והן וגמ"ח ועבודה תורה ע"י הוא
הנק' למל' שפע המשכת למעלה ענינו שפלים רוח להחיות
ריח אשה מ"ן העלא' שהן הקרבנות הן ועבודה דלית,
ממטה התשוקה והתלהבות גבורות בחי' והוא ניחוח
מימינו כמ"ש מחו"ג שכלולה הממוצע היא ותורה למעלה,
לבנה, אש ע"ג שחורה אש ב') ל"ג (דברים למו דת אש
אש שהי' ע"י הי' מ"ן והעלאת הקרבנות ענין והנה
ארי' דמות בענין בזהר וכמ"ש הקרבן לקבל יורד שלמעלה
כארי' נאמר ה' בעבודת הוא וכן הקרבן לקבל יורד שהי'
ארי' מפני רבה אהבה המשכת והוא י') י"א (הושע ישאג
היינו הדבר וביאור בכנ"י האהבה את לעורר הימין אל
הכסף עד"מ פי' ג') י"ז (משלי כו' לכסף מצרף מ"ש
בכור אותו כשנותנים התערובות בתכלית בסיגים המעורב
עד שבו החלקים כל ומתפרדים מתברר בשלהבת המצרף
מתפרדים הסיגים חלקי וכל בפ"ע נקי יוצא הטוב שחלק
הרבה בשלהבת אותו שיתנו וכל בפ"ע מובדלים ויוצאים
נמצא וא"כ כידוע הדקים הסיגים חלקי יובדל יותר פעמים
ע"י הנה נעלמים והיו תחלה בערבובי' הסיגים שהי' שמה
בשלהבת הכסף שנשתהא וכל יתפרדו ואז נתגלו השלהבת
שבדקין הדק שגם עד הסיגים חלקי כל יתגלה יותר יותר,
בעבודת וכמ"כ בטוב, מעורב להיות ולא בפ"ע להפרד יצא
שהן אלקי הניצוץ עם הבהמיות הנפש הנה כי תפלה זו ה'
מאיליה העולה שלהבת וע"י מטו"ר בתכלית מעורבים
כל מתבררים הנ"ל דלעילא ארי' שאגת מחמת ש"ע בתפלת
וזהו הטוב מן מתפרדים ואזי קלונם ונתגלו הרע חלקי
מה כל כי להיות דוקא בש"ע לנו סלח אומרים שאנו הטעם
בפסוד"ז השבחים וסדר בק"ש העמקות ביותר שהתבונן
נתעורר יותר כו' לבם צעק מטה של אש רשפי בהתלהבות
לא שמים גם ואז כו' רבה אהבה מעלה של אש למעלה
חשיב כלא המאציל עצמות דלגבי מאחר בעיניו זכו
דק כל נתגלה למטה וגם וממלא סובב המקבל עם המשפיע
בדקות גם גדול חוטא נעשה ואז טו"ר שבתערובות שבדקי'
נדמה השערה שחוט מפני חטאנו כי לנו סלח ואומר הרע
מלך לפני שעומד מי כמשל האמת, בעל אמיתית לגבי כהר
כל וגם יחשב כמרד האימה עול בפריקת קלה תנועה שגם
המלך התנשאות שלגבי לפי המלך בעיני יזכו לא יגיעותיו
שבעין דוקין גבי שאמרו וזהו כו' שיספיק דבר לך אין

א נ"ו (גיטין מומא הוי לא ולדידהו מומא הוי פי'דלדידן ('
מצד אלקית והשגה שבחכמה ההסתרה הוא שבעין דוקין
סובב בלב נתפס שלא זו והסתרה הגוף מחשך חומר
ניצוצי' רפ"ח משבירת הרע של דקות תכלית הוא וממלא
בזהר וכמ"ש הברואים כל שנתגשמו אדה"ר חטא שבשעת
אחוריים מבחי' שנלקחים לדידהו ולכך כו' אנפין דאחשיך
בתחלה מאחדותו הפרידן כי מום זה אין אחרים דאלקי'

ישראל כי גמור מום הוי במחשבה עלה ישראל לדידן אך
יראו ולא להם עיניים בהם שנאמר וזהו כנ"ל מאמינים
וכמו כו' החכמה שבעין הדוקין מפני ה') קט"ו (תלים
בני וכל נאמר בישראל אבל א' בעין סומא שהי' בבלעם
הדק שמתברר הנ"ל וכל ג') ז' (דה"ב כו' רואים ישראל
ההתבוננות לעמקות שירד אחרי דוקא אלא אינו שבדקות
משא"כ הנ"ל הקרבן כדוגמת התפלה בהתלהבות וגם
כל בענין כידוע דהיינו בתכלית טו"ר מעורב הי' מתחלה
ההר לו שנדמה ב') ט"ז (משלי כו' בעיניו זך איש דרכי
הרע מרגיש ואינו בעיניו וישר כשר והוא השערה כחוט
שבקלות הקל אפי' ירגיש יותר ביותר כשמתלהב אבל כלל
הרע בירור שסיבת מזה העולה נמצא כנ"ל גבוה כהר
ע"י באה לה' לשוב הבהמית שבנפש הטוב ונקיון ופרידתו
שהמשכה מלמעלה רבה האהבה שלהבת המשכת קדימת
תפלה זו שבלב בעבודה בין והוא כו' ההעלאה גורמת זו
ענין וזהו כנ"ל, הקרבן ענין שהוא שבמקדש בעבודות בין
כללות הוא הקדש שקל הנה כי לה', תרומה השקל מחצית
מבחי' שלמעלה העליון קדש הנק' הא"ס אור המשכת
הוא מ"מ מובדל היותו עם כי בוי"ו קדוש שנק' סובב
ית' עצמותו אבל כו' לממלא סובב להיות המשכה בבחי'
שקל נק' וגמ"ח ועבודה תורה קוין בג' והמשכתו קדש נק'
ע"י קוין בג' במדה נשקל העליון קדש שהמשכת הקדש
קדשנו אשר כמ"ש מתקדשים אנו ידם ועל שבהם המצות
המשכה בחי' הוא השקל חצי והנה כו' וצונו במצותיו
הוא השקל וחצי למטה ממעלה גמ"ח וע"י הימין שבקו
וע"ז כוללם) הג' (וקו למעלה ממטה א"ח בבחי' לעורר
עליית והוא להוי' ארמותא לה' תרומה השקל מחצית נאמר
בתפלת למעלה ממטה נפלאה בתשוקה במחשבה עלה כנ"י
את לעורר שירד עליון דקדש עליון חסד אור ע"י ש"ע
לפקודיהם בנ"י ראש את תשא כי וזהו א"ח בבחי' האהבה
חסרון ל' שהוא כ"ה) כ' (שמ"א דוד מקום ויפקד מל' פי'
הוא העלי' שע"י למעלה מבואר הרי כי בהיות הוא והענין
תשא שכאשר וזהו לנו סלח דוקא בש"ע כמ"ש הרע בירור
שיפקד פקודיהם לתועלת יהי' אזי דכנ"י מוחי' ותגביה
שמשה זו ועלי' בערבוביא, בנשמותיהם הנדבק הרע ויחסר
לנוק' החסד חצי בהמשכת האמונה ומפרנס לכנ"י מעלה
נתינת והוא זו המשכה המעוררת מצוה שיעשו ע"י הוא
הוא כי וקדש חסדים בחי' מכסף הוא ושקל השקל מחצית
הי' ולכן הנ"ל חסד המשכת גורם זה והי' א"ס אור המשכת
העלאת ענין שהוא הצבור לקרבנות השקלים מן מוציאים
כמו נפשו כפר ונתנו וזהו זו המשכה מחמת ונולד הבא מ"ן
הלכלוך הסרת א') נ"ו (גיטין גברא בההוא ידי' לכפורי בעי
העלאת גורם המ"ד כי בנפשותם הנדבק הרע שהוא ומיאוס

כנ"ל: מ"ן
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דלית חס גמ"ח קוין, ג' והן וגמ"ח ועבודה תורה ע"י הוא
הנק' למל' שפע המשכת למעלה ענינו שפלים רוח להחיות
ריח אשה מ"ן העלא' שהן הקרבנות הן ועבודה דלית,
ממטה התשוקה והתלהבות גבורות בחי' והוא ניחוח
מימינו כמ"ש מחו"ג שכלולה הממוצע היא ותורה למעלה,
לבנה, אש ע"ג שחורה אש ב') ל"ג (דברים למו דת אש
אש שהי' ע"י הי' מ"ן והעלאת הקרבנות ענין והנה
ארי' דמות בענין בזהר וכמ"ש הקרבן לקבל יורד שלמעלה
כארי' נאמר ה' בעבודת הוא וכן הקרבן לקבל יורד שהי'
ארי' מפני רבה אהבה המשכת והוא י') י"א (הושע ישאג
היינו הדבר וביאור בכנ"י האהבה את לעורר הימין אל
הכסף עד"מ פי' ג') י"ז (משלי כו' לכסף מצרף מ"ש
בכור אותו כשנותנים התערובות בתכלית בסיגים המעורב
עד שבו החלקים כל ומתפרדים מתברר בשלהבת המצרף
מתפרדים הסיגים חלקי וכל בפ"ע נקי יוצא הטוב שחלק
הרבה בשלהבת אותו שיתנו וכל בפ"ע מובדלים ויוצאים
נמצא וא"כ כידוע הדקים הסיגים חלקי יובדל יותר פעמים
ע"י הנה נעלמים והיו תחלה בערבובי' הסיגים שהי' שמה
בשלהבת הכסף שנשתהא וכל יתפרדו ואז נתגלו השלהבת
שבדקין הדק שגם עד הסיגים חלקי כל יתגלה יותר יותר,
בעבודת וכמ"כ בטוב, מעורב להיות ולא בפ"ע להפרד יצא
שהן אלקי הניצוץ עם הבהמיות הנפש הנה כי תפלה זו ה'
מאיליה העולה שלהבת וע"י מטו"ר בתכלית מעורבים
כל מתבררים הנ"ל דלעילא ארי' שאגת מחמת ש"ע בתפלת
וזהו הטוב מן מתפרדים ואזי קלונם ונתגלו הרע חלקי
מה כל כי להיות דוקא בש"ע לנו סלח אומרים שאנו הטעם
בפסוד"ז השבחים וסדר בק"ש העמקות ביותר שהתבונן
נתעורר יותר כו' לבם צעק מטה של אש רשפי בהתלהבות
לא שמים גם ואז כו' רבה אהבה מעלה של אש למעלה
חשיב כלא המאציל עצמות דלגבי מאחר בעיניו זכו
דק כל נתגלה למטה וגם וממלא סובב המקבל עם המשפיע
בדקות גם גדול חוטא נעשה ואז טו"ר שבתערובות שבדקי'
נדמה השערה שחוט מפני חטאנו כי לנו סלח ואומר הרע
מלך לפני שעומד מי כמשל האמת, בעל אמיתית לגבי כהר
כל וגם יחשב כמרד האימה עול בפריקת קלה תנועה שגם
המלך התנשאות שלגבי לפי המלך בעיני יזכו לא יגיעותיו
שבעין דוקין גבי שאמרו וזהו כו' שיספיק דבר לך אין

א נ"ו (גיטין מומא הוי לא ולדידהו מומא הוי פי'דלדידן ('
מצד אלקית והשגה שבחכמה ההסתרה הוא שבעין דוקין
סובב בלב נתפס שלא זו והסתרה הגוף מחשך חומר
ניצוצי' רפ"ח משבירת הרע של דקות תכלית הוא וממלא
בזהר וכמ"ש הברואים כל שנתגשמו אדה"ר חטא שבשעת
אחוריים מבחי' שנלקחים לדידהו ולכך כו' אנפין דאחשיך
בתחלה מאחדותו הפרידן כי מום זה אין אחרים דאלקי'

ישראל כי גמור מום הוי במחשבה עלה ישראל לדידן אך
יראו ולא להם עיניים בהם שנאמר וזהו כנ"ל מאמינים
וכמו כו' החכמה שבעין הדוקין מפני ה') קט"ו (תלים
בני וכל נאמר בישראל אבל א' בעין סומא שהי' בבלעם
הדק שמתברר הנ"ל וכל ג') ז' (דה"ב כו' רואים ישראל
ההתבוננות לעמקות שירד אחרי דוקא אלא אינו שבדקות
משא"כ הנ"ל הקרבן כדוגמת התפלה בהתלהבות וגם
כל בענין כידוע דהיינו בתכלית טו"ר מעורב הי' מתחלה
ההר לו שנדמה ב') ט"ז (משלי כו' בעיניו זך איש דרכי
הרע מרגיש ואינו בעיניו וישר כשר והוא השערה כחוט
שבקלות הקל אפי' ירגיש יותר ביותר כשמתלהב אבל כלל
הרע בירור שסיבת מזה העולה נמצא כנ"ל גבוה כהר
ע"י באה לה' לשוב הבהמית שבנפש הטוב ונקיון ופרידתו
שהמשכה מלמעלה רבה האהבה שלהבת המשכת קדימת
תפלה זו שבלב בעבודה בין והוא כו' ההעלאה גורמת זו
ענין וזהו כנ"ל, הקרבן ענין שהוא שבמקדש בעבודות בין
כללות הוא הקדש שקל הנה כי לה', תרומה השקל מחצית
מבחי' שלמעלה העליון קדש הנק' הא"ס אור המשכת
הוא מ"מ מובדל היותו עם כי בוי"ו קדוש שנק' סובב
ית' עצמותו אבל כו' לממלא סובב להיות המשכה בבחי'
שקל נק' וגמ"ח ועבודה תורה קוין בג' והמשכתו קדש נק'
ע"י קוין בג' במדה נשקל העליון קדש שהמשכת הקדש
קדשנו אשר כמ"ש מתקדשים אנו ידם ועל שבהם המצות
המשכה בחי' הוא השקל חצי והנה כו' וצונו במצותיו
הוא השקל וחצי למטה ממעלה גמ"ח וע"י הימין שבקו
וע"ז כוללם) הג' (וקו למעלה ממטה א"ח בבחי' לעורר
עליית והוא להוי' ארמותא לה' תרומה השקל מחצית נאמר
בתפלת למעלה ממטה נפלאה בתשוקה במחשבה עלה כנ"י
את לעורר שירד עליון דקדש עליון חסד אור ע"י ש"ע
לפקודיהם בנ"י ראש את תשא כי וזהו א"ח בבחי' האהבה
חסרון ל' שהוא כ"ה) כ' (שמ"א דוד מקום ויפקד מל' פי'
הוא העלי' שע"י למעלה מבואר הרי כי בהיות הוא והענין
תשא שכאשר וזהו לנו סלח דוקא בש"ע כמ"ש הרע בירור
שיפקד פקודיהם לתועלת יהי' אזי דכנ"י מוחי' ותגביה
שמשה זו ועלי' בערבוביא, בנשמותיהם הנדבק הרע ויחסר
לנוק' החסד חצי בהמשכת האמונה ומפרנס לכנ"י מעלה
נתינת והוא זו המשכה המעוררת מצוה שיעשו ע"י הוא
הוא כי וקדש חסדים בחי' מכסף הוא ושקל השקל מחצית
הי' ולכן הנ"ל חסד המשכת גורם זה והי' א"ס אור המשכת
העלאת ענין שהוא הצבור לקרבנות השקלים מן מוציאים
כמו נפשו כפר ונתנו וזהו זו המשכה מחמת ונולד הבא מ"ן
הלכלוך הסרת א') נ"ו (גיטין גברא בההוא ידי' לכפורי בעי
העלאת גורם המ"ד כי בנפשותם הנדבק הרע שהוא ומיאוס

כנ"ל: מ"ן
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‰�‰Âנוגע שאינו בעלמא הארה רק הוא השם ענין בכלל
בכדי רק והוא בכ"ד, מזה וכמ"ש כלל לעצמותו
ביום בד"ה במ"א מש"נ לפי וגם בשמו, לקוראו שיפנה
בשמו קוראו שזולתו שע"י שמך, מקדשי בענין השמע"צ
בחי' אינו פונה שהוא מה הרי מ"מ האדם, עצמות נפנה
שפונה, הפני' בענין הן עצמו, לגבי כמ"ש עצמותו הארת
שהשפעת וכידוע אח"כ, מבוקשו שממלא במה והן
שהוא מכמו בערך אינו לזולתו שמשפיע המשפיע
החלק ובאמת עשירי, חלק שהוא נת' ובמ"א בעצמותו,
למספר, עשירי שהוא במספר, חלק רק אינו הוא עשירי
בהמשפיע, שנשארו חלקי' להט' שוה בערך אינו אמנם
שכליים. וג' מדות מז' עשירי חלק שהוא הדבור וכערך
ע"י לקוראו שפונה מה והן שם הקריאת הן כי ונמצא
לבחי' גם דומה ואינו מועטת, הארה רק אינו זו קריאה
רק כן גם ה"ה דלכאו' בעצמותו כלול כמ"ש השם
אותו קורין אם לי' איכפת דמאי לבד ההארה חיצוניות
ראובן בין הפרש יש בעצם כי הגם שמעון, או ראובן
שמע כי ע"ש ושמעון ראה, כי ע"ש הוא שראובן לשמעון
דק"ש פרשיות ב' והם זמ"ז, רחוקי' ושמיעה ראי' והרי
שאינו לזולתו נדמה ומ"מ אתה, יהודא בד"ה בת"א כמ"ש
ענין כמו כ"כ מרגיש אינו עצמו הוא וגם כלל, הפרש
ה"ה גדולי' יותר מוחין לו שיש שמי המוחין הרגשת
מוחין בבחי' שאינו זולתו על יתרון בבחי' אותם מרגיש

כאלו. גדולי'

Ì�Ó‡Âאין (אך שם הקריאת בענין יש גדול הפרש באמת
תלוי זה שאין המוחין, כמו האדם בבחירת זה
מה זו טפה וכמארז"ל מלמעלה, שנותני' מה רק בבחירתו
עוד השם אי"ה שית' מה כפי ובאמת כו', חכים עלי' תהא
ששם תרל"א שם טוב בד"ה וע' המוחין, מבחי' גבוה יותר
בחי' הכל ומל' שם אור כי הגם אור מבחי' יותר גבוה
ואם כו' הבהמה לכל שמות האדם ויקרא כתי' שהרי אחת),
אדה"ר של חכמתו הי' מה לבד הסכם רק הוא שהשם נא'
לו יאמר ומי יכחישו ומי מין לכל שמות לקרות שידע
למלאכי הקב"ה שא' בשעה במד"ר ארז"ל והרי כנגד,
חכמתו א"ל טיבו, מה זה אדם לו אמרו אדם, נעשה השרת
מהם ושאל וחיות בהמות לפניהם העביר משלכם, גדולה
שמות קרא אדה"ר לפני וכשהעבירן ידעו ולא שמן מה
עמוקה חכמה בזה שיש לאמר מוכרח שמזה וא', א' לכל
שם ולא דוקא שור אותו קורין שהשור עד"מ שידע במה
מין את המחיים המה שור שאותיות מפני והיינו אחר,
ואותיות החמור, מין את המחיים הם חמור ואותיות השור,
בשל"ה וכמ"ש כולן, ועד"ז הנשר מין את המחיים הם נשר
העליונה המרכבה ומדריגת מעלת בחכמתו השיג שאדה"ר
לכאו' נדמה כי הגם ונמצא לכולם. שמות שקרא בחכמתו
בחי' הוא אחד כל אצל בפרט וכן המין בכלל שהשם
נפלאה חכ' שהוא הוא כן לא באמת מ"מ אחרונה, היותר
שני שיש יובן ולפ"ז כו', בשרשן חלוקי' כי מפני להכיר

בהשם. בחי'

aef` zceb` mzgwle d"c
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והגילויÂ‡È·Â¯כז) ההעלם ענין תחלה בהקדם יובן הענין
ברייתו מתחלת וכמשארז"ל הראשון בשרש
בחי' ג"כ כאן שיש נהורא והדר חשוכא ברישא עולם של
והעלם מהחשך להיות וההתאחדות וגילוי העלם ואור חשך
בע"ח שכתוב מה ידוע דהנה כו'. העלם ומהגילוי וגילוי אור
ממלא אוא"ס הי' פנוי מקום הנק' הראשון הצמצום דקודם
לבדו שהוא כמו אוא"ס גילוי רק הי' ולא כו' החלל כל
וכמו בלבד ושמו הוא הי' העולם נברא שלא עד שעז"א
כו' אחד ושמך אחד אתה וכן קדוש ושמך קדוש אתה שאו'
שכלול כו' רבא שמי' הגדול שמו שנק' דא"ס מל' בחי' שזה

האור ונסתלק א"ע צמצם ואח"כ כו'. ממש ית' במהו"ע
מהאור רושם רק נשאר ולא א"ס בעצמות ונכלל הראשון
זו דנקודה כו'. דיו"ד כנקודה אחת נקודה בחי' הראשון
שזהו השתלשלות בסדר בא להיות שאפשר מה כל כוללת
הראשון דהאור להיות הצמצום לאחר הנקודה שנשאר מה
את והעלים צמצם ולזאת כלל זה אור לקבל לעולמות א"א
מה קצהו אפס שהוא נקודה רק ונשאר בעצמו האור
ומקבל משפיע כמשל זה והרי כו' גילוי לידי לבוא שאפשר
לקבל להמקבל א"א המשפיע אור שעצם דלהיות הנ"ל
חכמתו עומק כל בתוכו המשפיע שיעלים בהכרח לזאת
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להמקבל גילוי לידי לבוא שאפשר מה א' נקודה רק ונשאר
עצמי האור שנתעלם למעלה הוא כזאת ובדוגמא כו'.
אמנם כו'. העולמות לפ"ע שהוא הרושם נקודת רק ונשאר
וחוט הקו ממנו ונמשך עדיין בהעלם ג"כ היא זו נקודה
שזהו בא"ק הוא התלבשותו וראשית אור גילוי בחי' שהוא
ונק' השטח בחי' והוא הקו ע"י שנתהווה ההתהוות תחלת
עילאה בטהירו גליפו גליף שעז"א הצמצום שאחר טה"ע
המדרי' עד סוכ"ד עד מרכ"ד ההשתל' כללות שם שיש

ל אשר הכל תחתונה כמ"שהיותר כו' א"ק בבחי' כלול כל
הראשון האור בחי' הא' אור בחי' ב' כאן יש ונמצא במ"א.
והב' כו'. החלל כל ממלא אוא"ס שהי' הצמצום שלפני
הוא הראשון שהאור רק כו'. הצמצום שאחר הקו אור בחי'
בבחי' אח"כ ונעשה מא"ס שמאיר הראשון הגילוי בחי'

בבחי' ג"כ שהיא כנקודה רק ממנו ונשאר והעלם צמצום
מהעלם בגילוי שבא מה הוא הקו ואור כו'. עדיין העלם
שמהאור מה והוא הפכים ב' כאן יש הרי וא"כ כו'. הנקודה
בהצמצום העלם בחי' נעשה דאוא"ס הראשון והגילוי
והעדר העלם בבחי' ג"כ הוא נקודה שנשאר ומה הראשון
אור נעשה הנקודה מהעלם ואח"כ כו'. לגמרי ההתפשטות
אור מפני וחשך חשך מפני אור גולל וזהו כו'. דהקו"ח
החשך מפני הצמצום שלפני דאוא"ס הראשון אור דגולל
ואח"כ כו'. אחת נקודה בבחי' ונתעלם הצמצום והעלם
הקו אור בחי' שהוא האור מפני והצמצום החשך את גולל

כו'. הצמצום אחר שמאיר
.¯ÂˆÈ˜שלפני אור והתאחדותם: בשרשם והעלם גילוי

הקו. אור כנקודה. ורושם צמצום הצמצום,
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נאמרe‰ÊÂי) לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ¿∆ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
אחד ּדבכל ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
יקרא אסּתּלק הרי לנהֹורא מחׁשֹוכא מהּפ ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד

עלמין ּבכּולהּו הּוא ּברי האֹור,כטּדקּודׁשא יתרֹון ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּׁשּנתּברר מה ׁשהּוא ׁשּטים", "עצי וזהּו ּבגּלּוי. מאיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדהאֹור
"קרׁשים", ׁשּנקראים ּכן ּגם וזהּו זה, ּדלעּמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמהּׁשטּות
נעׂשה זה ּומּברּור וקש"ר, משק"ר ּׁשּמתּברר מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

ּבּתֹורהקר העסק ידי ּׁשעל מה הּוא ּובעבֹודה הּמׁשּכן. ׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּדעֹולם ההרּגׁש מהּפכים הּמצות ּגעפיהל)וקּיּום וועלט (ּדעם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּדעת מן למּטה הּוא העֹולם ּדהרּגׁש והינּו אלקי, הרּגׁש ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
מהּפכים ּומצוֹות ּבתֹורה ההתעּסקּות ידי על הּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּכּנ"ל,

ּדעםללנהֹורא ּדערהערן זאל מען אז ערבּותלא, נעם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ
לגנּוני, – לגּני "ּבאתי וזהּו הּתֹורה. ולּמּוד הּמצות ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשּבקּיּום
ּבבריאת הּכּונה ּדתחּלת ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלמקֹום
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה הּוא העֹולמֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָוהתהּוּות
האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהיֹות

ואתהּפכא אתּכפיא ּכן,לבּבבחינת עֹוׂשה ׁשהּוא האדם הּנה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגן ּכּנ"ל, עדן ּגן ּבחינֹות ב' הם ּדגּנים ּבּגּנים", ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַ"הּיֹוׁשבת
עבֹודתֹו מדרגת לפי אחד ּכל העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעדן

חברים כּו')הם נאצלת מּנׁשמה נׁשמה הּמקׁשיבים(ּדלפעמים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהם "הׁשמיעני", וזהּו ּומצוֹות, ּבּתֹורה העֹוסקים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלקֹול
"הּיֹוׁשבת וזהּו כּו'. הּנׁשמֹות עלּית ּבמעלת עּלּוי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָהּגֹורמים

הּפזּורה אּת יׂשראל לכנסת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּגּנים,
"ּכי ּדכתיב ּדר על והּוא אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּגֹולה
יֹוׁשבת זה ּובכל כּו', אתכם" ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכארּבע
קביעּות ּובפרט ּבּתֹורה, לעסק מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבבּתי
הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ּברּבים, לּתֹורה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעּתים
ׂשנאה ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי חברים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּנקראים
נקראים זה ׁשם ועל כּו'. לקֹול מקׁשיבים ּתחרּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹולא
הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי'", "צבאֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
הוי'" "צבאֹות הּנה מצרים", מארץ הוי' צבאֹות ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיצאּו
הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, על הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה

ע מצרים מארץ יׂשראל ּבני את הוי' צבאתם",הֹוציא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדׁשם הוי'", "צבאֹות נקראים ּדיׂשראל זה מהּו להבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּדצרי
"צבאֹות יׂשראל את קֹורא וכאן ּבּתֹורה, נזּכר לא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹצבאֹות
ּוכמֹו ּדוקא, לצבאֹותם מזּכיר מצרים ּביציאת וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהוי'".
מארץ צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ּבעצם "ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכתּוב
ב' חיל, לׁשֹון א' ּפרּוׁשים: ג' ּבֹו יׁש ּדצבא אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָמצרים".
וגֹו', ארץ" עלי לאנֹוׁש צבא "הלא ׁשּכתּוב ּוכמֹו מגּבל, ְְְְֱֲֲֵֶֶֶַָָָָָֹֻזמן

רז"ל וכדרׁשת צביֹון, מּלׁשֹון א)והג' יא, הּׁשנה על(ראׁש ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹ
נבראּו", לצביֹונם – צבאם כּו' הּׁשמים "ויכּלּו ְְְְְְִִִַַַָָָָָֻּפסּוק
ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם אם יׂשראל, ּדנׁשמֹות – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּפרּוׁש
עילאין וסֹודֹות רזין ּומארי ּתֹורה מארי ׁשהם הּׂשגה, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבעלי

חכמתא מארילגמארי רק והם ּפׁשּוטים, אנׁשים ויׁשנם , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
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העולמות.כט. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) מתעלה הרי לאור, מחושך (יקלטו)לא.לאור.ל.כשמהפך שיפנימו

הבהמית).לב.את. הנפש של בירור אופני (שני והתהפכות חכמה.לג.התכופפות בעלי עליונים, סודות ובעלי תורה בעלי
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להמקבל גילוי לידי לבוא שאפשר מה א' נקודה רק ונשאר
עצמי האור שנתעלם למעלה הוא כזאת ובדוגמא כו'.
אמנם כו'. העולמות לפ"ע שהוא הרושם נקודת רק ונשאר
וחוט הקו ממנו ונמשך עדיין בהעלם ג"כ היא זו נקודה
שזהו בא"ק הוא התלבשותו וראשית אור גילוי בחי' שהוא
ונק' השטח בחי' והוא הקו ע"י שנתהווה ההתהוות תחלת
עילאה בטהירו גליפו גליף שעז"א הצמצום שאחר טה"ע
המדרי' עד סוכ"ד עד מרכ"ד ההשתל' כללות שם שיש

ל אשר הכל תחתונה כמ"שהיותר כו' א"ק בבחי' כלול כל
הראשון האור בחי' הא' אור בחי' ב' כאן יש ונמצא במ"א.
והב' כו'. החלל כל ממלא אוא"ס שהי' הצמצום שלפני
הוא הראשון שהאור רק כו'. הצמצום שאחר הקו אור בחי'
בבחי' אח"כ ונעשה מא"ס שמאיר הראשון הגילוי בחי'

בבחי' ג"כ שהיא כנקודה רק ממנו ונשאר והעלם צמצום
מהעלם בגילוי שבא מה הוא הקו ואור כו'. עדיין העלם
שמהאור מה והוא הפכים ב' כאן יש הרי וא"כ כו'. הנקודה
בהצמצום העלם בחי' נעשה דאוא"ס הראשון והגילוי
והעדר העלם בבחי' ג"כ הוא נקודה שנשאר ומה הראשון
אור נעשה הנקודה מהעלם ואח"כ כו'. לגמרי ההתפשטות
אור מפני וחשך חשך מפני אור גולל וזהו כו'. דהקו"ח
החשך מפני הצמצום שלפני דאוא"ס הראשון אור דגולל
ואח"כ כו'. אחת נקודה בבחי' ונתעלם הצמצום והעלם
הקו אור בחי' שהוא האור מפני והצמצום החשך את גולל

כו'. הצמצום אחר שמאיר
.¯ÂˆÈ˜שלפני אור והתאחדותם: בשרשם והעלם גילוי

הקו. אור כנקודה. ורושם צמצום הצמצום,

•

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

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz'd mixn`nd xtq

נאמרe‰ÊÂי) לא ּבתֹוכֹו ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ¿∆ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹ
אחד ּדבכל ואחד, אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָאּלא
יקרא אסּתּלק הרי לנהֹורא מחׁשֹוכא מהּפ ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואחד

עלמין ּבכּולהּו הּוא ּברי האֹור,כטּדקּודׁשא יתרֹון ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ
ּׁשּנתּברר מה ׁשהּוא ׁשּטים", "עצי וזהּו ּבגּלּוי. מאיר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדהאֹור
"קרׁשים", ׁשּנקראים ּכן ּגם וזהּו זה, ּדלעּמת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמהּׁשטּות
נעׂשה זה ּומּברּור וקש"ר, משק"ר ּׁשּמתּברר מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

ּבּתֹורהקר העסק ידי ּׁשעל מה הּוא ּובעבֹודה הּמׁשּכן. ׁשי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּדעֹולם ההרּגׁש מהּפכים הּמצות ּגעפיהל)וקּיּום וועלט (ּדעם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּדעת מן למּטה הּוא העֹולם ּדהרּגׁש והינּו אלקי, הרּגׁש ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
מהּפכים ּומצוֹות ּבתֹורה ההתעּסקּות ידי על הּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּכּנ"ל,

ּדעםללנהֹורא ּדערהערן זאל מען אז ערבּותלא, נעם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ
לגנּוני, – לגּני "ּבאתי וזהּו הּתֹורה. ולּמּוד הּמצות ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹׁשּבקּיּום
ּבבריאת הּכּונה ּדתחּלת ּבּתחּלה", עּקרֹו ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלמקֹום
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּנתאּוה מה הּוא העֹולמֹות ְְְִִֶַַַַָָָָָוהתהּוּות
האדם עבֹודת ידי על ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלהיֹות

ואתהּפכא אתּכפיא ּכן,לבּבבחינת עֹוׂשה ׁשהּוא האדם הּנה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגן ּכּנ"ל, עדן ּגן ּבחינֹות ב' הם ּדגּנים ּבּגּנים", ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַ"הּיֹוׁשבת
עבֹודתֹו מדרגת לפי אחד ּכל העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעדן

חברים כּו')הם נאצלת מּנׁשמה נׁשמה הּמקׁשיבים(ּדלפעמים ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשהם "הׁשמיעני", וזהּו ּומצוֹות, ּבּתֹורה העֹוסקים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלקֹול
"הּיֹוׁשבת וזהּו כּו'. הּנׁשמֹות עלּית ּבמעלת עּלּוי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָהּגֹורמים

הּפזּורה אּת יׂשראל לכנסת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּגּנים,
"ּכי ּדכתיב ּדר על והּוא אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּגֹולה
יֹוׁשבת זה ּובכל כּו', אתכם" ּפרׂשּתי הּׁשמים רּוחֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכארּבע
קביעּות ּובפרט ּבּתֹורה, לעסק מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבבּתי
הּׁשרת מלאכי ׁשהם החברים הּנה ּברּבים, לּתֹורה ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעּתים
ׂשנאה ולא קנאה לא ּביניהם ׁשאין לפי חברים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּנקראים
נקראים זה ׁשם ועל כּו'. לקֹול מקׁשיבים ּתחרּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹולא
הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי'", "צבאֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיׂשראל
הוי'" "צבאֹות הּנה מצרים", מארץ הוי' צבאֹות ּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיצאּו
הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, על הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה

ע מצרים מארץ יׂשראל ּבני את הוי' צבאתם",הֹוציא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּדׁשם הוי'", "צבאֹות נקראים ּדיׂשראל זה מהּו להבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּדצרי
"צבאֹות יׂשראל את קֹורא וכאן ּבּתֹורה, נזּכר לא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹצבאֹות
ּוכמֹו ּדוקא, לצבאֹותם מזּכיר מצרים ּביציאת וכן ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהוי'".
מארץ צבאֹותיכם את הֹוצאתי הּזה הּיֹום ּבעצם "ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּכתּוב
ב' חיל, לׁשֹון א' ּפרּוׁשים: ג' ּבֹו יׁש ּדצבא אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָמצרים".
וגֹו', ארץ" עלי לאנֹוׁש צבא "הלא ׁשּכתּוב ּוכמֹו מגּבל, ְְְְֱֲֲֵֶֶֶַָָָָָֹֻזמן

רז"ל וכדרׁשת צביֹון, מּלׁשֹון א)והג' יא, הּׁשנה על(ראׁש ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹ
נבראּו", לצביֹונם – צבאם כּו' הּׁשמים "ויכּלּו ְְְְְְִִִַַַָָָָָֻּפסּוק
ּבמדרגתם, חלּוקים ׁשהם אם יׂשראל, ּדנׁשמֹות – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּפרּוׁש
עילאין וסֹודֹות רזין ּומארי ּתֹורה מארי ׁשהם הּׂשגה, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבעלי

חכמתא מארילגמארי רק והם ּפׁשּוטים, אנׁשים ויׁשנם , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
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העולמות.כט. בכל הוא ברוך הקדוש של כבודו (מתרומם) מתעלה הרי לאור, מחושך (יקלטו)לא.לאור.ל.כשמהפך שיפנימו

הבהמית).לב.את. הנפש של בירור אופני (שני והתהפכות חכמה.לג.התכופפות בעלי עליונים, סודות ובעלי תורה בעלי
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טבין ּגםלדעֹובּדין ּבתמימּות, ּומצוֹות הּתֹורה את ׁשּמקּימים , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ
ּדאֹורייתא ּבתמכין ערּכֹו לפי ּבעבֹודתֹו איׁש איׁש להעֹוסקים ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָ

הּיפי ּתכלית ׁשּזהּו צביֹונם, זהּו הּנה וכּו', ּובממֹונם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבגּופם
ודוקא יפי, ּבֹו אין הרי אחד ּדגון ּגונים, מרּבּוי ּׁשּכלּול ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמה
עבֹודתם. ידי על הוי' ּבחינת ּגּלּוי ממׁשיכים הרי ּגונים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָרּבּוי
ולֹו יּצרּו "ימים ּדר על הּוא ּומֹועד, הגּבלה ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוצבא

כּו' לֹו21אחד" יׁש הרי אדם ּדלכל ארץ, עלי לאנֹוׁש ּדצבא , ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ּבעבֹודת ימיו מׁשלים וכאׁשר יּצרּו, ּדימים קבּוע ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֻזמן
הוי'. צבאֹות ּבכלל הּוא אז ואתהּפכא, ּבאתּכפיא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּברּורים
מארץ הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה הּיֹום ּבעצם "ויהי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו
עבֹודת ידי ׁשעל יׂשראל, הם הוי' ּדצבאֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמצרים",
ּומזּככים מבררים הם הּנה ואתהּפכא ּבאתּכפיא ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּברּורים

ּדעֹולם, ּדמהּקׁשר והינּו קרׁש מּקׁשר ּדעֹוׂשים העֹולם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת
ּׁשה ׁשקר,ּדמה זה הרי למציאּות עצמֹו את מראה עֹולם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

לֹומדים ּכאׁשר הּנה אֹותֹו, המחּיה החּיּות הּוא ּדעּקר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָוכּידּוע
מעצי ׁשהּוא לקרׁש, נתהּפך הּמצות את ּומקּימים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּתֹורה
נקראים ולכן כּו', סֹוף אין אֹור ּומחּברים עֹומדים ְְְְְִִִִִִֵֵַָָׁשּטים
וצבא ה', ּגּלּוי ּוממׁשיכים מגּלים ׁשהם הוי'", "צבאֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשם
לכל ׁשּנּתן יּצרּו ּבהּימים אׁשר עבֹודתם ּדכל מגּבל, זמן ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָֻֻהּוא
עבֹודתֹו ידי על ויתּגּלה ׁשּיאיר אחד לֹו יהיה ואחד, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

אחד. ה' ְִֶַָּבחינת
.¯ev˜,הּמׁשּכן לקרׁש נהּפ ּדעֹולם וׁשקר ּדקׁשר ימׁשי ƒְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

על כּו'. מקׁשיבים וחברים לגּנּוני, ּבאתי זה ידי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָועל
צביֹון. זמן, חיל, לׁשֹון "צבאֹות", יׂשראל נקראים זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשם
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אידיש).21) - המאמרים (בספר אפקיד בידך המתחיל ודיבור לי טוב המתחיל דיבור [מאמרים] שלח. פרשת סוף תורה לקוטי ראה

טובים.לד. מעשים התורה.לה.בעלי בתומכי

•
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הזקן, רבנו שסבו, סיפר צדק", ה"צמח אב־הסבא,

הבא. הסיפור תקס"א פסח של בשביעי סיפר

הבא: בסגנון הזקן רבנו החל הסיפור את

ה"סבא" של מסויים:1בזמנו אירוע אירע ,

נודד היה טוב, שם הבעל הסבא שהתגלה לפני כידוע,

כדי לשני, אחד מיהודי למושב, וממושב לעיר מעיר

להתעניין וברוח, בחומר ישראל בני ולעודד לעורר

לא אז עבורם. ולהתפלל עליהם רחמים ולעורר במצבם

הוא. מי עדיין ידעו

יתום ילד נשאר יהודים, גרים בו המקומות באחד

מאמו, גם נתייתם חמש ובגיל שלש־ארבע, בגיל מאביו

ללמוד. מלמד בידי ומסרו לגדלו לביתו לקחו ודודו

לא � אתו שלמדו כמה וקשה, סתום ראש היה לנער

לקלוט. הצליח

ושלא ממנו לצחוק לא הנער לחברי הורה המלמד

ילד (שכן, תמימים הילדים היו הזמנים באותם לצערו.

האנשים ושל ההורים של הטבע את לתוכו סופג הרי

� תמימים היו כשההורים שעברו, ובזמנים המבוגרים,

את ציערו ולא רבם בקול ושמעו כך) הילדים גם היו

הנער.

ולא קשה היה ראשו אבל לו, היה אמנם ללמוד חשק

רב בקושי הנה גמרא, ללמוד כבר החלו כשחבריו קלט.

לימדוהו רב בעמל והנקודות. האלף־בית אותיות לימדוהו

יותר לא אבל ושותה אוכל שהוא מה על הנהנין ברכות

מכך.

את להמשיך שלא החליטו וקרוביו מה זמן עבר

תועלת, משום בכך שאין בראותם המלמד, אצל לימודיו

הקהילה. של תורה לתלמוד ומסרוהו

עד שם בלמדו תורה, בתלמוד וגם שנים מספר עברו

מסרה והקהילה תועלת, כל מצא לא שתים־עשרה, גיל

הפחחות. מלאכת ללמדו פחח בידי אותו

היטב הנער את לימד שמים, ירא יהודי היה הפחח

הנער הנהגתו. על השגיח כך עם ויחד המלאכה את

למה בדיוק ידע לא אבל הנהנין ברכות לזמר ידע אמנם

היא למה ברכה כל אותו לימד והפחח ברכה, כל שייכת

שייכת.

ללמוד וברצותו רב היה ללימוד הנער של חשקו ברם,

היו שפועלים אז, נהוג שהיה כפי � העבודה בשעת גם

� העבודה בשעת משניות חוזרים או תהלים אומרים

ידי יוצא הוא שבכך בחשבו ברכות, ואומר יושב היה

ברכה שכשאומרים לו שהסבירו עד תורה, לימוד חובת

לשנן התחיל ואז לבטלה, ברכה הדבר נקרא לאכול מבלי

קמץ או האלף־בית, אותיות העבודה וכו'.בשעת אלף

בינתיים רבה. ובהצלחה בקלות תפס העבודה את
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ה"סבא".1) קרא רבו, של הרבי שהוא טוב, שם הבעל ואת "אבא", - ממזריטש המגיד לרבו קורא הזקן רבנו היה כך טוב, שם הבעל על הכוונה
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מצוה. בר לגיל הגיע

הפחח אצל ילמד שהנער היה שההסכם למרות

היטב תפס שהנער בראותו אך שנים, כמה של תקופה

לעצמו. לעבוד יצא שהנער הסכים המלאכה את

ובהצלחה היטב עבד פחחות, של חנות פתח הנער

נשאר אשר על מאד והצטער צדקה, הרבה חילק מרובה.

הארץ. עם

בתו עם והתחתן מקדש", "האיש לפרק הגיע הנער

וגר מסויים ביער זיפות בעבודות עבד חותנו כפרי. של

עבד כפר, באותו הוא גם התיישב חתנו היער. ליד בכפר

והיה מאד התעשר בעבודתו, הצליח הפחחות, במלאכת

טוב. רוב לו

יודע הוא אין אשר על ומצטער בוכה היה תמיד אך,

ללמוד.

***

שהקצו יהודיות, משפחות מספר חיו מושבו בכפר

מלמד, שוחט, שם היו כן משותפת. לתפלה מיוחד מקום

תורה. בן גם וביניהם

את בפניו ושפך התורה בן אל נכנס הפחח האברך

יודע הוא שאין על העמוק צערו את והמר, הכאוב לבו

בהצנע, תורה בלומדי להחזיק לו יעץ התורה בן ללמוד.

פשוטים יהודים הרבה ישנם בעי, ליבא ורחמנא

תורה. לומדי כמו חשובים והם תורה, בלומדי המחזיקים

תורה. בלומדי יותר להחזיק הפחח החל ומאז

דבר למקום, אורח בא כשהיה נהוג, היה כפר באותו

מצות לקיים רצה אחד וכל רחוקות, לעתים שאירע

פעם באורח. יזכה מי גורל מטילים היו � אורחים הכנסת

הטילו גופו, בכל ומצורע חולה אורח לכפר הגיע אחת

הפחח. בו וזכה גורל

מיוחד, חדר לו הקצה לביתו, האורח את לקח הפחח

כך ידי על והביא שונות במשחות אותו ומשח אותו רחץ

ימים מספר עברו האורח. של בריאותו במצב רבה הקלה

בפניו התחנן הפחח אבל בדרכו, להמשיך רצה והאורח

ימים. מספר עוד בביתו לשהות

האורח את הפחח שאל יחד, בהיותם אחת, פעם

בש"ס, בקי היה שהוא לו, ענה והאורח מחלתו, לסיבת

התענה ואחרונים, ראשונים גם ולדעת ללמוד רצה אבל

ומכך ביותר שנחלש עד רבה, בהתמדה ולמד צם רבות,

מחלתו. צמחה

והלך הפחח בית את האורח עזב קצר, זמן כעבור

לדרכו.

היה האורח, של מחלתו סיבת בשמעו הפחח, האברך

כל עצמו על מקבל שהוא הקב"ה, בפני ומתחנן מתפלל

תורה. בן ויהיה השי"ת שיזכהו ובלבד הגוף, יסורי מיני

הפחח החליט השתנה. לא בלימוד ומצבו ימים כמה עברו

צם ליער, יוצא והיה לו, סיפר שהאורח כפי לנהוג

אומר מעשה ובשעת שיעקצוהו, הנמלים בין ומתיישב

פירוש "עברי"), לומר למד הזמן במשך (שכן, תהלים

תהלים פרקי מלות ואומר יושב היה אך ידע, לא המלים

ואנחות. בכיה תוך
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להוכיח ביקש מזמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי של ומחסידיו פוזנא מנכבדי שהיה בטלן, ברוך ר'

לבנו, שודכה יחידתו שבתו המלמד, אהרן שר' למרות רגיל. שידוך אינו בנו בנימין של השידוך כי

ומרשימה. מפוארת להיות ה"תנאים" מסיבת היתה עתידה פשוט, כמלמד לעיןֿכל נראה

הבעלֿשם של המיוחד כשליחו שבא יהודי לפוזנא הגיע ה"תנאים" הוחגו בטרם עוד אך

הבעלֿשם. של כנציגו בה ולהשתתף ה"תנאים" חגיגת את לתכנן כדי מזמושטש,

בצורה ה"תנאים" את לקיים ישתדל בטלן ברוך שר' לכך נוספת סיבה היתה זו שעובדה מובן

הקהילה, ראש משה, שר' מובן פוזנא. נכבדי כל הוזמנו שאליה גדולה סעודה הכין הוא ביותר. מרוממת
המוזמנים. בין הוא גם היה

עלֿידי לכך אולץ אך הכבוד, בשולחן לשבת בענוותנותו סירב הכלה, אבי המלמד, אהרן ר'

ברוך ור' בראש, הושב הבעלֿשם של שליחו גם נפש. עגמת לו גורם הדבר כי היה וניכר הקרובים,

עמו. השתעשע
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מצוה. בר לגיל הגיע
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מחריפותו מאד התפעלו פוזנא, למדני טובי בהם המסובים, וכל פלפול, השמיע בנימין, החתן,
ברוך ר' - ביניהם בתורה, כוחו גילה אחד וכל הדרשה, בנושא והתווכחו התפלפלו כולם ובקיאותו.

הקהילה. ראש משה ור' המלמד אהרן ר' בטלן,

כתלמידֿחכם, נראה היה לא מראהו פי על הבעלֿשם. של שליחו היה הגה השמיע שלא היחיד
את לקלוט הצליח לא כי להסיק היה ניתן הלמדני הויכוח שהתנהל בשעה ושתק שישב העובדה ומן

שהושמעו. הדברים תוכן

מעריציו בין נמנה ולא הקבלה, לתורת ביחס ברוך ר' מחותנו עם בדעותיו חלוק שהיה משה, ר'
ותהה ישב הוא הבעלֿשם. של שליחו על אחר, מישהו מכל יותר עין, פקח הבעלֿשם, של המיוחדים
צאצאיו, שידוכי בענין להוראותיו מציית בבעלֿשם, כלֿכך ולהוט דבוק ברוך, ר' מחותנו, מדוע
ביותר. פשוט יהודי הוא הסימנים, כל לפי אשר, הבעלֿשם, של לשליחו גדולה כה לב תשומת ומקדיש

כך אם הבעלֿשם. הוראת לפי נעשה המלמד אהרן ר' עם ברוך ר' של השידוך כי בטוח היה הוא
מתעוררת וכאן הבעלֿשם, הוראת לפי נעשה משה, ר' עם אתו, השידוך גם ודאי - לעצמו הרהר -

לבעלֿשם, כמתנגד וידוע מוכר אני הרי ברוךתמיהה! ר' של שבתו הבעלֿשם רצה כן, אם ומדוע,
לבני? תינשא

דברים התרחשו השולחן ליד לשאלותיו, פתרון ולמצוא בהרהוריו להפליג פנאי לו נותר שלא אלא
המלמד, אהרן ר' למחותנו, הכוס את הגיש ברוך ור' המזון, ברכת זמן הגיע לבו: תשומת את שהסבו
היתה לא הקיר. אזוב אלא אינני דבר של לאמתו הרי רבותי, ואמר: אהרן ר' קם הזימון. בברכת וכיבדו
מגזע המיוחס הנגיד ברוך, ר' של העילוי בנו הלבנון, ארז עם בהשתדכות להרהר אפילו העזה לי
כמו וכאפס כאין החשוב ואביון עני עם להשתדך עלה לא ברוך ר' של דעתו על גם ודאי קדושים.
ברוך לר' הורה מזמושטש, הבעלֿשם יואל רבי דרכנו, ומורה הקדוש רבנו מה? אלא המלמד. אהרן
מצוה אשר כפי עושים ושנינו קדשים, קודש בשבילנו הם הקדוש רבנו דברי ביניהם. להשתדך ולאהרן
המחותן של ברשותו כמותו. אדם של ושלוחו הקדוש, רבנו של שלוחו נמצא בינינו וכאן זכינו עלינו.

המזון. בברכת ולכבדו הבעלֿשם לשליח הכוס את למסור איפוא, הנני, מתכבד ברוך ר'

האורח, היהודי לעבר הופנו הכל ועיני הבעלֿשם, של לשליחו הכוס את הגישו המחותנים שני
זוסא. יהודה ר' - היה ששמו

רגיל "ואני - אמר - גדול" צבור לפני לברך רגיל "אינני זוסא. יהודה ר' בפני ניכרו מבוכה אותות
תפילה. סידור לו שיגישו ביקש הוא בסידור". להתפלל

פליאה. מבטי ביניהם יחליפו המסיבה, נכבדי הגדולים, שהלמדנים כדי היה דיו כשלעצמו זה דבר
בצורה מפיו יצאו המלים הסידור. מתוך לקרוא החל זוסא יהודה ר' כאשר יותר עוד גברה פליאתם אך

וגס. מגושם היה קולו גם המלות. פירוש את אף יודע שאינו ועםֿהארץ בור היותו על שהעידה

ולעודד לנחם צורך חש משה ר' מבושה. ראשיהם הרכינו משה, ר' ובמיוחד הגאונים, המסובים
ידידותית, בנימה באזנו, ללחוש מיהר המזון ברכת לאחר ומיד המביך, במצבו ברוך ר' מחותנו את
ובול עםֿהארץ יהודי לשמחתו בשלחו כזה בזיון לו גרם שרבו כך על בצערו השתתפותו את ולהביע

השמחה?". את ישבית שלא שליח למצוא רבך יכל לא "וכי שאל: זה עם יחד עץ.

המעלה. רם מחותנו של ועידודו לניחומו כלל נזקק לא כי ברוך בר' היה ניכר ברם,

המתאים הוא ודאי זה, יהודי לכאן שלח רבנו "אם - משה לר' אמר - היקר!" מחותני ידאג "אל
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ובוודאי כלשהו, בזיון לי גרם השליח כי קט לרגע אפילו דעתי על כלל עולה לא זו. לשליחות ביותר

גרם לבנו".שלא שמחת להשבתת

מאןֿדהוא, של בתו את לבני לקחת לי מורה הקדוש, הבעלֿשם רבנו, היה "אילו המשיך: ברוך ר'

הננו בני וגם רעייתי גם אני, גם הוראתו. את מקיים והייתי לרגע אף מהסס הייתי לא שיהיה, מי יהיה
הכלה מאושרים. ממש הננו - אהרן ר' של המוצלחת בתו את לבני בחר שם שהבעל עתה זו. בדעה

גדולה זכות רואה אני תורה. הרבצת עבור נפשו שמסר יהודי הוא אהרן ור' מאד, וטובה מוכשרת היא

אהרן". ר' של חתנו יהיה שבני בכך

אזניו. משמע על להגיב מילים היו לא בפיו בהשתוממות. לדברים הקשיב משה ר'

היחיד משה ר' היה לא הרי - לשמחה השליח מינוי את ברצון קיבל בטלן ברוך שר' שבעוד אלא

אינו זוסא יהודה שר' שסברו כאלה היו בפוזנא הבעלֿשם אנשי בין אפילו כך, על פליאה שהביע

והילוכו, מראהו ותנועותיו, דיבורו אורח כל נכבד. כה במעמד הבעלֿשם את לייצג המתאים האדם
איש היה לא אתו שהביא הבעלֿשם של המכתב לולא ועםֿהארץ. הדיוט כשל וגסים מגושמים היו

הבעלֿשם. שליח אכן שהוא מאמין

בינו תהה הוא ברוך. ר' של המרגיעה תשובתו למרות הענין, מן דעתו להסיח יכל לא משה ר'

בדיבור להרבות יכל לא מאידך, שולל. הוליכוהו שמא או סנוורים, מוכה ברוך ר' אין אם עצמו לבין

ברוך. ר' של מחותנו הוא שהרי מסויימת, במידה שלו, גם הוא הבזיון סוףֿסוף כך. על

צריכה היתה ה"תנאים", מסיבת כמו החתונה, שגם מובן הנישואין. לחגיגת ההכנות החלו בינתיים

חשבונו. על החתונה את לערוך מכדי עני היה אהרן ר' ברוך. ר' חשבון על להיות

זו היתה ואכן, כך. להיות צריכה היתה שהחתונה ודאי - מפוארת היתה ה"תנאים" חגיגת ואם

מעולם זומנו לא רבים כה נכבדים ואישים תורה גדולי מכן. לאחר רב זמן בה דיברה פוזנא שכל חתונה

כלשהי. לחתונה בפוזנא

התנאים בחגיגת שספג הבזיונות את היטב שזכר למרות המסובים. נכבדי בין משה ר' גם היה שוב

יהיה מי הירהר פנימה בלבו אך לחתונה. והופיע דבר אמר לא - הבעלֿשם של המוזר השליח מן

בןֿתורה יותר שהוא מי או זוסא, יהודה ר' עםֿהארץ, אותו לחתונה, הבעלֿשם של שליחו הפעם

ממנו.

הבעלֿשם, של כשליחו לחתונה, הגיע המוזמנים, מן רבים ולהשתוממות משה, ר' של להשתממותו

זוסא! יהודה ר' אותו מאשר אחר לא

יפגין שלא כדי המזון, בברכת אותו מלכבד ויימנע יותר זהיר הפעם ברוך ר' יהיה לפחות, האם,

הכל?! לעיני בורותו את שוב

במה אם כי הקודמת, כבפעם פחותים במלבושים לא זוסא יהודה ר' הפעם הופיע הפלא למרבית
הרבנים. כאחד ראשו על ושטריימל רבני משי מעיל לבוש היה הוא דרבנן". "איצטלא שנקרא

רבה! כה לב תשומת אליו מושך היה לא - שלו ההדיוט בבגדי לפחות, לבוש, היה אילו
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ממנו.
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במה אם כי הקודמת, כבפעם פחותים במלבושים לא זוסא יהודה ר' הפעם הופיע הפלא למרבית
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ycew zexb`

פ"ב אדר ו' ב' ב"ה

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה, שלום

עתה עד עליו עניתי ולא כבר, הגיע שבט מח' מכתבך

הפרטי מכתבי על מענה אקבל בטח אשר מכוונת בכוונה

מכתבך, מראשית צערי על ואבליגה העבר, טבת מכ"ד והכללי

טבת. מי"ב במכתבי תבין לא אשר את ואבינך

כל על והתבונן ושתים פעם המכתב לקרוא נא הואיל

צד מאיזה ההתנגדות אשר שמענו מפורש כי בו, האמור

מזה צומח שלי טוב שמהלא כלומר שלי, טוב הלא הוא שתהי'

שבי, טוב הלא לבער לזה העצה ע"כ אשר התנגדות, בהזולת

לההתנגדות. קיום יהי' לא וממילא

הנני כי כלל, מענינא שלא דבר זה, על לי עונה אתה ומה

והשאר וכו', שונאי' ועוד חסידי' לא שהם אנשי' על מתרעם

זה לענין נוגעי' שאינם דברי' כזה, ביוקר להחזיק יכולי' אינם

ד') (יתן פעמים אלפים אלף יהיו אם גם ההחזקה בדבר כלל.

והוא היא, לאלקים המחי' כי להחזיק, אנשי' בכח אין ככה,

מן בלחם וכ"ש הארץ, מן בלחם וזה בשר, לכל לחם נותן

גבוה דשרשו בדא"ח) כמבואר אהל ביושבי (שהוא השמים

כלל. מוכרחי' אינם והכלי' יותר,

לנו שאמרו למה סותר זה האם וכו' חסידי' שאינם ובדבר

בכל אתמהה. שבנו, הרע מקורו הזולת של ההתנגדות אשר

חושב שהנני קודם עמדי נעשה מה מחשבות לחשוב צריכי' עת

יעזרנ[י] חסרונותיי את אתקן כאשר ואז הזולת, עם נעשה מה

וכאשר להזולת. להועיל הטוב אל כלי להיות אזכה כי השי"ת

באיזה הזזה שום ואין שאני, מה מהותי בכל עומד הנני אני

רעות מדות גם ימצאו יותר (ובדיוק לתקנה טובה לא מדה

שחושבים מה ורק ומקורן) מוצאן מחכ' לא אשר ותקיפות

והלילה היום כל כאשר הדבר ודאי גבוהי', בענינים ומדברים

כל כאשר מ"מ אבל טוב, ריח קולטי' בושם של בחנות נמצאי'

נודף אינו הטוב הריח אז כדבעי מרוחצה בלתי בכלי יהי' זה

זה הרי בה, טומאתה עוד הכלי כאשר ובפרט כ"כ, (נשמע)

שאין באם אנחנו כן כו'. בכלי הוא טוב דדבר לב, שברון מביא

הכלי מדותינו ולפאר מחשבותינו לטהר בעצמינו עושי' אנו

בעצמינו לעבוד עלינו טוב. הריח תועלת ומה טהורה, לא היא

לנו יש ואז יחשב, לגדול קטן דבר גם כי עם גדולה, בעבודה

השי"ת. ירחמינו כי תקוה

בדיוק הפנימי בנושאם מכתבי לקרוא אעירך להבא ועל

בעולם, איש שום על ת[רע]ומת שום כאן ואין הי' ולא יותר,

אפשרי היותר בהתחזקות ולעשות לפעול ובקשה תחינה רק

בעזרך יהי' והשי"ת ובמישרים, בנחת הורותיך אשר כפי

בגו"ר.

ועל קבלה. לשלוח וצויתי ע"ח כתבתי רו"כ מאות ה' הסך

שיכתבו בעת רק כאלו כספים לעכב שלא אבקשך העתיד

כן. לעשות מפורש

חשבונות לעשות יכול אני אין בעזר שהבטחתיך ובדבר

אינה שלי הקופה כי עתה, שהוא ובמה אז שהי' במה כאלו

לי יתן רו"כ מאה אז לי שהבטיח מי אשר כזה, באופן נגבית

תצטרך לא כי להשי"ת ואקוה יותר. או ככה פעמי' עשר עתה

וישמח בריוח, טובה פרנסה לך תהי' ית' ובעזרתו בזה לעזרתי

ולברכה, לטובה לבבך משאלות וימלא בשמחה לבבכם השי"ת

בגו"ר לעזרם עמך אתך המשתתפים כל על ד' נועם ויהי

נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כוונת להשלים

בגו"ר. ידיהם מעשי בכל ברכה האלקים להם ויתן זי"ע,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

[ci jxk v"iixden w"b`]
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המשך ביאור למס' קבחים ליום שישי טמ' א'



קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

פ"ב אדר ו' ב' ב"ה

שי' ברוך אברהם מו"ה

וברכה, שלום

עתה עד עליו עניתי ולא כבר, הגיע שבט מח' מכתבך

הפרטי מכתבי על מענה אקבל בטח אשר מכוונת בכוונה

מכתבך, מראשית צערי על ואבליגה העבר, טבת מכ"ד והכללי

טבת. מי"ב במכתבי תבין לא אשר את ואבינך

כל על והתבונן ושתים פעם המכתב לקרוא נא הואיל

צד מאיזה ההתנגדות אשר שמענו מפורש כי בו, האמור

מזה צומח שלי טוב שמהלא כלומר שלי, טוב הלא הוא שתהי'

שבי, טוב הלא לבער לזה העצה ע"כ אשר התנגדות, בהזולת

לההתנגדות. קיום יהי' לא וממילא

הנני כי כלל, מענינא שלא דבר זה, על לי עונה אתה ומה

והשאר וכו', שונאי' ועוד חסידי' לא שהם אנשי' על מתרעם

זה לענין נוגעי' שאינם דברי' כזה, ביוקר להחזיק יכולי' אינם

ד') (יתן פעמים אלפים אלף יהיו אם גם ההחזקה בדבר כלל.

והוא היא, לאלקים המחי' כי להחזיק, אנשי' בכח אין ככה,

מן בלחם וכ"ש הארץ, מן בלחם וזה בשר, לכל לחם נותן

גבוה דשרשו בדא"ח) כמבואר אהל ביושבי (שהוא השמים

כלל. מוכרחי' אינם והכלי' יותר,

לנו שאמרו למה סותר זה האם וכו' חסידי' שאינם ובדבר

בכל אתמהה. שבנו, הרע מקורו הזולת של ההתנגדות אשר

חושב שהנני קודם עמדי נעשה מה מחשבות לחשוב צריכי' עת

יעזרנ[י] חסרונותיי את אתקן כאשר ואז הזולת, עם נעשה מה

וכאשר להזולת. להועיל הטוב אל כלי להיות אזכה כי השי"ת

באיזה הזזה שום ואין שאני, מה מהותי בכל עומד הנני אני

רעות מדות גם ימצאו יותר (ובדיוק לתקנה טובה לא מדה

שחושבים מה ורק ומקורן) מוצאן מחכ' לא אשר ותקיפות

והלילה היום כל כאשר הדבר ודאי גבוהי', בענינים ומדברים

כל כאשר מ"מ אבל טוב, ריח קולטי' בושם של בחנות נמצאי'

נודף אינו הטוב הריח אז כדבעי מרוחצה בלתי בכלי יהי' זה

זה הרי בה, טומאתה עוד הכלי כאשר ובפרט כ"כ, (נשמע)

שאין באם אנחנו כן כו'. בכלי הוא טוב דדבר לב, שברון מביא

הכלי מדותינו ולפאר מחשבותינו לטהר בעצמינו עושי' אנו

בעצמינו לעבוד עלינו טוב. הריח תועלת ומה טהורה, לא היא

לנו יש ואז יחשב, לגדול קטן דבר גם כי עם גדולה, בעבודה

השי"ת. ירחמינו כי תקוה

בדיוק הפנימי בנושאם מכתבי לקרוא אעירך להבא ועל

בעולם, איש שום על ת[רע]ומת שום כאן ואין הי' ולא יותר,

אפשרי היותר בהתחזקות ולעשות לפעול ובקשה תחינה רק

בעזרך יהי' והשי"ת ובמישרים, בנחת הורותיך אשר כפי

בגו"ר.

ועל קבלה. לשלוח וצויתי ע"ח כתבתי רו"כ מאות ה' הסך

שיכתבו בעת רק כאלו כספים לעכב שלא אבקשך העתיד

כן. לעשות מפורש

חשבונות לעשות יכול אני אין בעזר שהבטחתיך ובדבר

אינה שלי הקופה כי עתה, שהוא ובמה אז שהי' במה כאלו

לי יתן רו"כ מאה אז לי שהבטיח מי אשר כזה, באופן נגבית

תצטרך לא כי להשי"ת ואקוה יותר. או ככה פעמי' עשר עתה

וישמח בריוח, טובה פרנסה לך תהי' ית' ובעזרתו בזה לעזרתי

ולברכה, לטובה לבבך משאלות וימלא בשמחה לבבכם השי"ת

בגו"ר לעזרם עמך אתך המשתתפים כל על ד' נועם ויהי

נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כוונת להשלים

בגו"ר. ידיהם מעשי בכל ברכה האלקים להם ויתן זי"ע,

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'
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äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈

:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìdúà úéNrå ©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨Ÿ¨Æ
:Lã÷ øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬«Ÿ¤

åìúãrä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−®̈¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäzæìdzðkúîa äNrz øLà úøèwäå ¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì eNrú àìçìLéà ¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«¦²

:åénrî úøëðå da çéøäì äBîë äNré-øLàñ £¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©®̈§¦§©−¥«©¨«
àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§¥−

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLá éúàø÷̈¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäéâäîëça íéýìû çeø Búà àlîàå §¨«¨«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²

:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúáeãúáLçî áLçì ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ
:úLçpáe óñkáe áäfa úBNrìäïáà úLøçáe ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe úàlîìåéðàå §©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º
-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã̈½§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§®̈§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéïîL úàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧¤¯¤
-øLà ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:eNré Eúéeöôáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âé-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèíéîé úLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤¨¦»
Lã÷ ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯©¨²−Ÿ¤

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc migaf(iyiy meil)

,øéæð àeäåwx z`f lkaàeä ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeä åéçàì §¨¦§¨¦§¥¦©¥£¨¦©¥
øîBì ãeîìz äî 'BúBçàìe' .äåöî úîì`l` ,epcnll `a dn - §¥¦§¨§©©©§©

CìäL éøäekxca dfd xifpd lecbd odkd didy -ìBçñt úà èBçL £¥¤¨©¦§¤¦§
,Bða úà ìeîìå,úî Bì únL òîLåztqep dripn el yi df ote`ay §¨¤§§¨©¤¥¥

,ezexifpe ezpedk caln `nhdlnìBëéy xn`z `ny -ànhéeznl ¨¦©¨
la` ,dxezd zevn z` miiwlzøîày xnel jl yi i`ce -àì ¨©§¨Ÿ

,ànhé.gqtd zaeg meyn ode ,ezpedk meyn od ,ezexifp meyn od ¦©¨

ìBëéy xn`z `ny -BúBçàì ànhî ïéàL íLks` eiaexw x`yle ¨§¥¤¥¦©¥©£
,df ote`aànhî Bðéà Ck`nhdl el xeq` jk -,äåöî úîì ¨¥¦©¥§¥¦§¨

øîBì ãeîìzzaiz xeziia aezkd epcnln -,'BúBçàìe'wxy ©§©§©
BúBçàìy xidfdànhé àì,df ote`a s`úîì àeä ànhé ìáà ©£Ÿ¦©¨£¨¦©¨§¥
äåöîlhadl eilr didi jk myly s`e ,lecb odke xifp `edy s` ¦§¨
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ipyקסח - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úBî úaMä íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬©©−̈¬
:úîeéæèúBNrì úaMä-úà ìûøNé-éðá eøîLå ¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯

:íìBò úéøa íúøãì úaMä-úàæééða ïéáe éðéa ¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«¥¦À¥Æ§¥´
äNr íéîé úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé¦§¨¥½¬¦−§Ÿ®̈¦¥´¤¨¦À¨¨³
éréáMä íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ©§¦¦½

:Lôpiå úáLñ ¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . e�zÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆

'מחצית', אּלא ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנתינה

וכּידּוע, הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָואין

הּוא מהם אחד ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּקּב"ה

מּמעל"). אלקה "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ'ּפלג

חצֹוצרֹות": ׁשּתי ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּוכתֹורת

˙B¯ˆBˆÁ.צּורֹות חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL,יׂשראל ּוכנסת הּקּב"ה - ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿ְְִֵֶֶַָָָ

ׁשלמה. צּורה הם ְְֵֵֶַַָָׁשּביחד

éðùçééðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéýìûáìàúãøì äLî LLá ék írä àøiå ¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤
| íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´
äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä̈¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîáð e÷øt ïøäà íäìà øîàiåéîæ ¤¨¬¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´
eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa øLà áäfä©¨½̈£¤Æ§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−

:éìàâøLà áäfä éîæð-úà írä-ìk e÷øtúiå ¥¨«©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàaãBúà øöiå íãiî çwiå §¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriå èøçaE ©¤½¤©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäïøäà àøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§©«£½Ÿ

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiåýåýéì âç øîàiå ïøäà ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−
:øçîåíéîìL eLbiå úìò eìriå úøçnî eîékLiå ¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®

:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiåôæøaãéå ©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«©§©¥¬
úéìrä øLà Enr úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨

:íéøöî õøàîçíúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ ¥¤¬¤¦§¨«¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½
Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâr íäì eNr̈´¨¤½¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½

éýìû älà eøîàiåõøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤
:íéøöîèírä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨«¦©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´

:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfäéél äçépä äzrå ©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½

:ìBãb éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬¨«
àéäîì øîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³

úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýéõøàî §Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤
:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöîáéeøîàé änì ¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á«Ÿ§¸

íéøäa íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½
íçpäå Età ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®µ¥«£´©¤½§¦¨¥¬

:Enrì ärøä-ìrâéìûøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæ ©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹
éãáríäìà øaãzå Ca íäì zraLð øLà E £¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½

õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk íërøæ-úà äaøà©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤
:íìòì eìçðå íërøæì ïzà ézøîà øLà úàfä©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«

ãéúBNrì øac øLà ärøä-ìr ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
:Bnrìôåèúçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå §©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ

äfîe äfî íäéøár éðMî íéáúk úçì Bãéa úãrä̈«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−
:íéáúk íäæèänä íéýìû äNrî úçläå ¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨

:úçlä-ìr úeøç àeä íéýìû ázëî ázënäå§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ
æé-ìà øîàiå äòøa írä ìB÷-úà rLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤

:äðçna äîçìî ìB÷ äLîçéúBðr ìB÷ ïéà øîàiå ¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´
éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðr ìB÷ ïéàå äøeáb§½̈§¥¬−£´£¨®´©½¨«Ÿ¦−

:rîLèé-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå Ÿ¥«©©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤
-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe ìârä̈¥−¤§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤

Léå úçlä:øää úçz íúà øaëìârä-úà çwiå ©ª½Ÿ©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤
øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå eNr øLà£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤¨®©¦̧¤Æ

:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìràëøîàiå ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤
úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨

:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−
:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãàâëeøîàiå £Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«©´Ÿ§

| äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®¦¤´
eðrãé àì íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§

:Bì äéä-äîãëe÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå ¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈
:äfä ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziåäëàøiå ©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«©©³§

ïøäà äòøô-ék àeä røô ék írä-úà äLî¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ
ì:íäéî÷a äöîLåëäðçnä ørLa äLî ãîriå §¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà ýåýéì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥®̈©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«
æëeîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬

iriax ,iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìr Baøç-LéàørL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ
eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−

:Báø÷-úà Léàåçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå §¦¬¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éôèëøîàiå ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«©Ÿ́¤

eàìî äLîBðáa Léà ék ýåýéì íBiä íëãé ¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬¦§−
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáeìúøçnî éäéå §¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«©«§¦Æ¦¨«¢½̈

äìãâ äàèç íúàèç ízà írä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈
ãra äøtëà éìeà ýåýé-ìà äìrà äzrå§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬£©§−̈§©¬

:íëúàhçàìàpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå ©©§¤«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈
éýìû íäì eNriå äìãâ äàèç äfä írä àèç̈º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬

:áäæáìéðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzrå ¨¨«§©−̈¦¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦
:záúk øLà Eøôqî àðâìäLî-ìà ýåýé øîàiå ½̈¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®

:éøôqî epçîà éì-àèç øLà éîãì| Cì äzrå ¦ µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´
éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà äçð§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−
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מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו יהיהNÚ‰נחּות "לא (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְְִֶַֹ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל‰NÚ,ׁשּכן "אנכי"). , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹ¬≈ִֵֶָֹ

ענין הּוא ּוׁשלילה, העׂשּיה העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגם

וחּבּור). צותא מּלׁשֹון ('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָחּיּובי:
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:éðéra ïç úàöî-íâåâéïç éúàöî àð-íà äzrå §©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹

éðéraïrîì Erãàå Eëøc-úà àð éðrãBä E §¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©
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éðéra ïç éúàöî-ék àBôà òãeéàBìä Enrå éðà E ¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−
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ּבדמּות מעלה ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

,ּבמלא רצה לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאריה,

ּכאן: רׁש"י לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
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מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל‰NÚ,ׁשּכן "אנכי"). , ְְְְֲִִִֵֶַַָֹ¬≈ִֵֶָֹ

ענין הּוא ּוׁשלילה, העׂשּיה העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּגם

וחּבּור). צותא מּלׁשֹון ('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָחּיּובי:
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éðéra ïç éúàöî-ék àBôà òãeéàBìä Enrå éðà E ¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−
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ּבדמּות מעלה ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

,ּבמלא רצה לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאריה,

ּכאן: רׁש"י לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי ב)"על לב, נאמר(ח"ג ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש ּכאריה". ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"וּתצא

זעם. ׁשל ּבפנים מּזה ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפי

éòéáøæéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−
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:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèééðà øîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤£¦̧
-ìk øéáràéðt-ìr éáeèýåýé íLá éúàø÷å E ©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²§Ÿ̈−

éðôìøLà-úà ézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−¤£¤¬
:íçøàëék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå £©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²

:éçå íãàä éðàøé-àìàëíB÷î äpä ýåýé øîàiå «Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−
:øevä-ìr závðå ézàáëéãák øára äéäå ¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½

ézîNåéìr étë éúkNå øevä úø÷ða E:éøár-ãr E §©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«
âëàì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ

:eàøéô ¥«̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï È�Ùe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

הּפסּוק וסֹוף אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָלכאֹורה

ּכל על ּבמקצת נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמיּתר.

'הּׂשגת ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפנים:

" – אחֹוריÏ‡הּׁשלילה' את "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַָ…ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(אבל יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּופני

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹראּית

éùéîçãìà-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«
-úà úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçìª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤
øLà íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬

:zøaLáøä-ìà ø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå ¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñâ-àì Léàå ¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«§¦ÆŸ

ïàvä-íb øää-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨¨®̈©©³Ÿ
:àeää øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäåãìñôiå §©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬©«©¦§¿Ÿ

øk íéðáà úçì-éðLø÷aá äLî íkLiå íéðLà §¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ
Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìriå©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½

:íéðáà úçì éðLäBnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå §¥−ª¬Ÿ£¨¦«©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−
:ýåýé íLá àø÷iå íLååéðt-ìr | ýåýé øáriå ®̈©¦§¨¬§¥−§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»

íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé | ýåýé àø÷iå©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦
:úîàå ãñç-áøåæðïår àNð íéôìàì ãñç øö §©¤¬¤¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå òLôå̈¤−©§©¨¨®§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr:íéraø-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

ç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéåè-íà øîàiå ©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«©¿Ÿ¤¦
ïç éúàöî àðéðéraeðaø÷a éðãà àð-Cìé éðãà E ¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬£Ÿ−̈§¦§¥®

eðúàhçìe eððårì zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²©«£Ÿ¥¬§©¨¥−
:eðzìçðe§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙� ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

הרחבה לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּמחצב

ּתם, רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻּגׁשמית

ּכדי זהּובים' ׁשל 'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבזמּנים

הּדעת. הרחבת ְְִַַַַַָֹלפעל

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnr äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

àéLøâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîå éøîàä-úà Eéeçäå éføtäå ézçäå éðrðkä ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåáéõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä §©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìr àa äzà øLàâéék £¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³

ïeözz íúçaæî-úà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤
:ïeúøëz åéøLàãéçà ìûì äåçzLú àì ékøék £¥−̈¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³

:àeä àp÷ ìû BîL àp÷ ýåýéåèúéøa úøëz-ït §Ÿ̈Æ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−
eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨§Æ

:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬
éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ

éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ
:Cl-äNrúçéíéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹

ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàzŸ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ
:íéøönî úàöé áéáàä Lãçaèééì íçø øèt-ìk §´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®

ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ
øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³

éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ
øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−

úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´
éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLíéîrt L ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬§¨¦−

éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬
:ìàøNéãëéðtî íéBb LéøBà-ék-úà ézáçøäå E ¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤

úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ
éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt Läë-àì ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨««Ÿ
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âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬
:çñtäåëýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰�Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

ענין זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכל

‰¯Bz;הּכל והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚהעֹולם ּבריאת – »ְְְַַַַָֹֹ»ְִַָָ

ּבֹו; לרמז:l‡b‰והעבֹודה יׁש זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר –ÁÒt ְֲָָ¿À»ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ∆«

ּבבּׁשּולּה". מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי –˙BÚe·L– ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ»

חּטים". קציר "ּבּכּורי האדם, העבֹודה,BkÒ˙עבֹודת ׁשלמּות – ְֲִִִִֵַָָָÀְֲֵָָ

הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל ואסיפת יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ"חג

הּגאּלה. ְְֵַָֻּבעת

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨®̈
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬
:íäìà äLîáììûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®

:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈

:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úàäìäLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå ¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½
äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÈ�t ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰Â(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»

הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֻידּועה

ּבלבד, הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָויׁש

ואּגדֹות, מדרׁש הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָואּלּו

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה פמ"ו)"ּתעלּומֹות ריש רבה לכן(שמות . ְְְֲִִִֵַַָָָָ

"חכמת ּדר על ּפניו, עֹור קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנתוּסף

ּפניו". ּתאיר ִָָָָָאדם

.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קעי iriay - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬
:çñtäåëýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø ©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰�Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

ענין זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹּכל

‰¯Bz;הּכל והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚהעֹולם ּבריאת – »ְְְַַַַָֹֹ»ְִַָָ

ּבֹו; לרמז:l‡b‰והעבֹודה יׁש זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר –ÁÒt ְֲָָ¿À»ְְְְִִֵֵֶַַֹֹ∆«

ּבבּׁשּולּה". מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי –˙BÚe·L– ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ»

חּטים". קציר "ּבּכּורי האדם, העבֹודה,BkÒ˙עבֹודת ׁשלמּות – ְֲִִִִֵַָָָÀְֲֵָָ

הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל ואסיפת יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ"חג

הּגאּלה. ְְֵַָֻּבעת

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨®̈
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

øaãéå äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬
:íäìà äLîáììûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå ¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®

:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«
øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈

:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úàäìäLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå ¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½
äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìrqqq ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÈ�t ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰Â(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»

הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְִֶַַַַָָָָָָֹֹֻידּועה

ּבלבד, הּדּברֹות עׂשרת נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָויׁש

ואּגדֹות, מדרׁש הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָואּלּו

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה פמ"ו)"ּתעלּומֹות ריש רבה לכן(שמות . ְְְֲִִִֵַַָָָָ

"חכמת ּדר על ּפניו, עֹור קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹנתוּסף

ּפניו". ּתאיר ִָָָָָאדם

.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קעב
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

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì äøèôäçé à-íéëìîá

çéë:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå ìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàëeäiìà Lbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«©¦©̧¥«¦¹̈

åéøçà eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´©«£½̈

:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàåáëàéáð ézøúBð éðà írä-ìà eäiìà øîàiå §¦©©−©§´©«£¨®§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²

:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðe écáì ýåýéìâëíäì eøçáéå íéøt íéðL eðì-eðzéå ©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¦§£´¨¤Á

äNrà éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä|ézúðå ãçàä øtä-úà ©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ

:íéNà àì Làå íéörä-ìrãëíéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa íúàø÷e ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²

:øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéýìûä àeä Làá äðré-øLàäëìraä éàéáðì eäiìà øîàiå £¤©«£¤¬¨¥−´¨«¡Ÿ¦®©©©̄¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´©©À©

:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä ízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«

åëìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©

:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððræëeäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéå £¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈

å çéN-ék àeä íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëå Bì âéN-éë ©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´½¦«¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤®©²¨¥¬−§¦¨«

çë:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk eããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iåèëøárk éäéå ©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ

:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì ãr eàaðúiå íéøäväìírä-ìëì eäiìà øîàiå ©¨«¢©½¦©¦§©§½©−©«£´©¦§¨®§¥«¬§¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤©¸Ÿ¤¥«¦¨³§¨¨¨Æ

:ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéå åéìà írä-ìë eLbiå éìà eLbàìäøNr íézL eäiìà çwiå §´¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«©¦©´¥«¦À̈§¥³¤§¥Æ

:EîL äéäé ìûøNé øîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL øtñîk íéðáàáìäðáiå £¨¦½§¦§©−¦§¥´§¥©«£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯

:çaænì áéáñ òøæ íéúàñ úéák äìrz Nriå ýåýé íLa çaæî íéðáàä-úàâìCøriå ¤¨«£¨¦²¦§¥−©§¥´§Ÿ̈®©©©́§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ

:íéörä-ìr íNiå øtä-úà çzðéå íéörä-úàãìe÷öéå íéî íécë äraøà eàìî øîàiå ¤¨«¥¦®©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨«¥¦«©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬

lL øîàiå eðLiå eðL øîàiå íéörä-ìrå äìòä-ìrlLéå eL:eLäìçaænì áéáñ íénä eëìiå ©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©

:íéî-àlî äìrzä-úà íâååìéäéå|éýìû ýåýé øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìra §©¬¤©§¨−̈¦¥¨«¦©§¦´©«£´©¦§À̈©¦©º¥«¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³

úà éúéùr Eøáãáe Ecár éðàå ìûøNéa íéýìû äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À¦«©¨¯¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©«£¦´©§¤®¦§¨«§´¨¦½Ÿ¦¥¬

:älàä íéøácä-ìkæìúañä äzàå íéýìûä ýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå éððr ýåýé éððr ¨©§¨¦−¨¥«¤£¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−¨«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨

:úépøçà íaì-úàçìøôrä-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàå äìòä-úà ìëàzå ýåýé-Là ìtzå ¤¦−̈£«Ÿ©¦«©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨«¥¦½§¤¨«£¨¦−§¤¤«¨¨®

:äëçì äìrza-øLà íénä-úàåèìíéýìûä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå írä-ìk àøiå §¤©©¬¦£¤©§¨−̈¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©¦§−©§¥¤®©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½

:íéýìûä àeä ýåýé§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:216:168:348:319:069:0310:0210:0017:2917:3417:5317:5817:1318:07באר שבע )ח(

6:226:168:348:319:069:0310:0210:0017:2617:3217:5117:5617:0118:06חיפה )ח(

6:186:138:338:309:049:0110:009:5817:2817:3317:5317:5816:5318:05ירושלים )ח(

6:236:178:358:329:079:0410:0310:0117:2717:3217:5217:5717:1218:07תל אביב )ח(

7:016:519:028:569:339:2810:2510:2217:1617:2617:4717:5617:0618:09אוסטריה וינה )ח(

6:436:509:359:3810:0710:1011:1611:1820:2520:1720:5120:4419:5920:55אוסטרליה מלבורן )ק(

7:026:529:028:579:359:3010:2710:2417:2117:3017:5117:5917:1118:03אוקראינה אודסה )ח(

6:486:388:478:429:199:1410:1110:0717:0017:1017:3117:4016:5017:44אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:197:089:159:099:479:4210:3810:3417:2117:3117:5318:0317:1218:07אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:117:009:079:029:399:3410:3010:2717:1417:2517:4617:5617:0518:00אוקראינה קייב )ח(

6:366:268:368:309:089:029:599:5616:5117:0017:2117:3016:4117:34אוקראינה דונייצק )ח(

7:267:169:279:2310:009:5510:5210:4917:5017:5818:1918:2717:3918:40איטליה מילאנו )ח(

6:176:178:508:509:209:2010:2310:2318:3918:3919:0119:0018:2119:04אקוואדור קיטו )ח(

6:236:299:119:139:439:4610:5110:5319:5119:4520:1720:1019:2820:22ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:017:089:5710:0010:2810:3111:3811:4020:5720:4921:2521:1620:3221:20ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:596:519:059:019:389:3410:3210:2917:4317:5018:1018:1617:3118:20ארה״ב בולטימור )ח(

6:496:418:568:529:289:2410:2210:1917:3217:3917:5918:0617:2018:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:506:428:568:529:289:2410:2210:2017:3117:3817:5818:0517:1918:17ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:287:209:339:2910:0510:0110:5910:5618:0618:1318:3318:4117:5418:52ארה״ב דטרויט )ח(

7:006:559:139:119:469:4310:4210:4018:1218:1618:3618:4017:5718:49ארה״ב היוסטן )ח(

6:366:308:488:449:209:1610:1610:1317:3917:4418:0418:0917:2518:18ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:556:519:119:089:439:4110:4010:3918:1518:1918:3818:4218:0018:51ארה״ב מיאמי )ח(

6:476:398:528:489:259:2110:1910:1617:2517:3217:5217:5917:1318:12ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:446:368:518:479:239:1810:1710:1417:2517:3317:5318:0017:1418:10ארה״ב שיקאגו )ח(

6:186:209:019:029:309:3110:3610:3619:1619:1319:3819:3518:5519:39בוליביה לה פאס )ח(

7:587:469:539:4710:2510:1911:1611:1217:5618:0718:2818:3917:4718:55בלגיה אנטוורפן )ח(

7:567:459:529:4710:2410:1911:1511:1117:5818:0918:3018:4017:4918:55בלגיה בריסל )ח(

7:207:079:119:059:439:3610:3210:2817:0117:1417:3617:4816:5417:52בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:486:529:319:3310:0210:0411:0811:0919:5319:4820:1620:1119:3120:18ברזיל ס.פאולו )ק(

6:356:399:189:199:499:5010:5510:5619:3819:3420:0219:5719:1720:04ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק( 

7:157:039:119:059:439:3710:3410:2917:1517:2617:4717:5817:0618:13בריטניה לונדון )ח(

7:297:169:229:169:549:4810:4410:4017:1817:3017:5218:0317:1018:20בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:247:129:199:129:519:4510:4110:3717:1817:2917:5118:0217:0918:06גרמניה ברלין )ח(

7:367:259:349:2910:0610:0010:5710:5317:4317:5418:1518:2517:3418:29גרמניה פרנקפורט )ח(

5:445:488:318:329:019:0310:0810:0919:0018:5519:2319:1818:3819:22דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:067:039:259:239:589:5610:5610:5518:4018:4219:0219:0518:2419:09הודו בומביי )ח(

7:006:579:209:199:529:5110:5110:5018:3818:4019:0019:0218:2219:06הודו פונה )ח(

6:506:408:508:459:229:1710:1410:1117:0617:1517:3617:4516:5617:49הונגריה בודפשט )ח(

6:596:519:049:009:379:3310:3110:2817:3817:4518:0518:1217:2618:16טורקיה איסטנבול )ח(

7:157:089:239:199:559:5210:5010:4718:0418:1018:3018:3617:5118:40יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:019:109:059:439:3810:3510:3217:2717:3617:5718:0617:1718:10מולדובה קישינב )ח(

6:596:559:239:219:539:5110:5210:5118:4318:4619:0519:0818:2719:12מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:445:528:398:439:119:1510:2210:2519:4319:3420:1220:0219:1620:06ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:376:328:558:529:269:2310:2310:2117:5918:0318:2318:2717:4418:31נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4110:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4419:0519:48סינגפור סינגפור )ח(

6:526:408:488:429:199:1310:1010:0516:4917:0017:2217:3316:4017:37פולין ורשא )ח(

6:056:078:398:399:129:1210:1510:1518:3918:3719:0118:5918:2019:03פרו לימה )ח(

7:437:339:459:4010:1710:1211:1011:0618:0718:1618:3718:4517:5718:57צרפת ליאון )ח(

7:597:499:589:5310:3010:2511:2211:1818:1118:2118:4218:5118:0119:05צרפת פריז )ח(

6:046:038:358:349:059:0410:0710:0618:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:157:079:209:159:529:4710:4510:4217:4817:5618:1718:2417:3718:36קנדה טורונטו )ח(

6:566:478:588:539:309:2510:2310:2017:2117:3017:5017:5917:1118:11קנדה מונטריאול )ח(

6:336:268:418:389:149:1110:0910:0717:2717:3217:5217:5817:1318:02קפריסין לרנקה )ח(

7:547:419:469:3910:1710:1011:0611:0117:3417:4718:1018:2217:2618:38רוסיה מוסקבה )ח(

7:287:189:279:2210:009:5510:5210:4817:4317:5318:1318:2217:3318:26רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:307:209:329:2710:039:5810:5610:5217:5018:0018:2018:2917:4018:41שוייץ ציריך )ח(

6:406:379:019:009:349:3210:3310:3218:2518:2618:4718:4818:0818:52תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:117:019:109:059:439:3810:3510:3217:2717:3617:5718:0617:1718:10מולדובה קישינב )ח(

6:596:559:239:219:539:5110:5210:5118:4318:4619:0519:0818:2719:12מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:445:528:398:439:119:1510:2210:2519:4319:3420:1220:0219:1620:06ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:376:328:558:529:269:2310:2310:2117:5918:0318:2318:2717:4418:31נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4110:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4419:0519:48סינגפור סינגפור )ח(

6:526:408:488:429:199:1310:1010:0516:4917:0017:2217:3316:4017:37פולין ורשא )ח(

6:056:078:398:399:129:1210:1510:1518:3918:3719:0118:5918:2019:03פרו לימה )ח(

7:437:339:459:4010:1710:1211:1011:0618:0718:1618:3718:4517:5718:57צרפת ליאון )ח(

7:597:499:589:5310:3010:2511:2211:1818:1118:2118:4218:5118:0119:05צרפת פריז )ח(

6:046:038:358:349:059:0410:0710:0618:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:157:079:209:159:529:4710:4510:4217:4817:5618:1718:2417:3718:36קנדה טורונטו )ח(

6:566:478:588:539:309:2510:2310:2017:2117:3017:5017:5917:1118:11קנדה מונטריאול )ח(

6:336:268:418:389:149:1110:0910:0717:2717:3217:5217:5817:1318:02קפריסין לרנקה )ח(

7:547:419:469:3910:1710:1011:0611:0117:3417:4718:1018:2217:2618:38רוסיה מוסקבה )ח(

7:287:189:279:2210:009:5510:5210:4817:4317:5318:1318:2217:3318:26רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:307:209:329:2710:039:5810:5610:5217:5018:0018:2018:2917:4018:41שוייץ ציריך )ח(

6:406:379:019:009:349:3210:3310:3218:2518:2618:4718:4818:0818:52תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי 5:38, י"ד אדר א'



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLeðëîñúå íBìL §¦éðôlî ïBöø éäé§¦éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¨éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé¦§¨¤éðôlî ïBöø éäé§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¡ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé EŸì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E£ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¤ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E¦¥ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§¨ ì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé E§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨§¦§§¥
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