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c"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Ï‰˜iÂ1אליהם וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
אֹותם לעׂשֹות הוי' צּוה אׁשר הּדברים ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָאּלה
ׁשּבת גֹו' הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשׁשת

ּבּכתּוב2ׁשּבתֹון ּוממׁשי ּבני3, עדת ּכל אל מׁשה וּיאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּצּוּוי ׁשּזהּו הוי', צּוה אׁשר הּדבר זה לאמר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבזה הּדּיּוקים וידּועים הּמׁשּכן. ּומלאכת הּמׁשּכן ,4ּבענין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ענין ׁשּזהּו מׁשמע ׁשּמּזה גֹו', מׁשה וּיקהל אֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהּו
עדת ּכל את להקהיל הצר ׁשּלכן ּכללית, ּומצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכללי
להּלן וגם ּכן, מצינּו לא הּדּברֹות ּבׁשאר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל,
ורק אֹותם, ׁשהקהיל נאמר לא הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבענין
ענין זה ׁשהיה מּובן ׁשּמּזה אֹותם, ׁשהקהיל נאמר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכאן
להבין צרי ועֹוד ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי 5ּכללי, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָ
רּבים, לׁשֹון הם ּדדברים גֹו', הּדברים אּלה ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
צרי ועֹוד אחד. ענין רק ׁשּזהּו גֹו', ימים ׁשׁשת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומסּים
אֹותם, לעׂשֹות הוי' צּוה אׁשר ׁשּכתּוב מה ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָלהבין
ּומהּו הוי', צּוה אׁשר ׁשּיאמר מסּפיק היה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדלכאֹורה

והּנה ׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּלׁשֹון ּכפל ּדּיּוק להבין צרי ועֹוד אֹותם. לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹומרֹו
הּמׁשּכן6הרמּב"ן מלאכת על לעׂשֹות ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ׁשאמר מפרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּתעׂש ימים ׁשׁשת ּכי לאמר הּׁשּבת והקּדים עבֹודתֹו, וכל ּכליו אּלהוכל מלאכה ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הּמׁשּכן מלאכת ׁשּגם (אףֿעלּֿפי לה' קדׁש ׁשהּוא הּׁשביעי ּבּיֹום ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹהּדברים,
לפרּוׁשֹו ׁשּגם זאת לבד אמנם ּבׁשּבת). מּתרת ׁשהיא לֹומר מקֹום והיה קדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהיא
ּדׁשּבת הּלׁשֹון ּדּיּוק וגם אֹותם, לעׂשֹות הּתבֹות לֹומר הצר לּמה עדין מתרץ ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻאינֹו
ּדלכאֹורה, הּמׁשּכן, מלאכת על קאי הּדברים ׁשאּלה ּפרּוׁשֹו להבין צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבתֹון,
גֹו', מׁשה וּיאמר ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּלאחריֿזה, ּבּפסּוקים נאמרה הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהרי
ּבּגמרא ּדאיתא ואף הּמׁשּכן. מלאכת על קאי הּדברים ׁשאּלה הּפרּוׁש 7ּומהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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"מלוקט1) בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

בכ"מ]". לקמן [נסמן תו"ח דרושים] מכו"כ מלוקט שהמאמר הכוונה אֿב.2)[כנראה לה, פרשתנו

ד.3) ב'קטז.4)שם, ע' פרשתנו באוה"ת הובא כאן. פרשתנו אלשיך בתורת5)ראה (הב') ויקהל ד"ה

ב). תיד, – החדשה (בהוצאה ב תריט, פרשתנו ב6)חיים תרכו, שם בתו"ח הובא ב. שם, פרשתנו

ג). תיח, – החדשה וש"נ.7)(בהוצאה (ובפרש"י). ע"ב ריש צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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ÔB˙aL ˙aL 'B‚ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ‰Î‡ÏÓ2·e˙ka CÈLÓÓe ,3 ¿»»««¿ƒƒ«««»«¿ƒ«»
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¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ¯Ó‡Ï≈…∆«»»¬∆
Èeev‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ ‰eƒ̂»¬»»∆∆«ƒ
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mikxan ,ldwie zyxt zay .c"qa

c"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Ï‰˜iÂ1אליהם וּיאמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
אֹותם לעׂשֹות הוי' צּוה אׁשר הּדברים ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָאּלה
ׁשּבת גֹו' הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשׁשת

ּבּכתּוב2ׁשּבתֹון ּוממׁשי ּבני3, עדת ּכל אל מׁשה וּיאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּצּוּוי ׁשּזהּו הוי', צּוה אׁשר הּדבר זה לאמר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׂשראל
ּבזה הּדּיּוקים וידּועים הּמׁשּכן. ּומלאכת הּמׁשּכן ,4ּבענין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ענין ׁשּזהּו מׁשמע ׁשּמּזה גֹו', מׁשה וּיקהל אֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמהּו
עדת ּכל את להקהיל הצר ׁשּלכן ּכללית, ּומצוה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכללי
להּלן וגם ּכן, מצינּו לא הּדּברֹות ּבׁשאר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיׂשראל,
ורק אֹותם, ׁשהקהיל נאמר לא הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבענין
ענין זה ׁשהיה מּובן ׁשּמּזה אֹותם, ׁשהקהיל נאמר ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכאן
להבין צרי ועֹוד ּבזה. הענין מהּו להבין וצרי 5ּכללי, ְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָ
רּבים, לׁשֹון הם ּדדברים גֹו', הּדברים אּלה ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
צרי ועֹוד אחד. ענין רק ׁשּזהּו גֹו', ימים ׁשׁשת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומסּים
אֹותם, לעׂשֹות הוי' צּוה אׁשר ׁשּכתּוב מה ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָלהבין
ּומהּו הוי', צּוה אׁשר ׁשּיאמר מסּפיק היה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדלכאֹורה

והּנה ׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּלׁשֹון ּכפל ּדּיּוק להבין צרי ועֹוד אֹותם. לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹומרֹו
הּמׁשּכן6הרמּב"ן מלאכת על לעׂשֹות ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ׁשאמר מפרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ּתעׂש ימים ׁשׁשת ּכי לאמר הּׁשּבת והקּדים עבֹודתֹו, וכל ּכליו אּלהוכל מלאכה ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
הּמׁשּכן מלאכת ׁשּגם (אףֿעלּֿפי לה' קדׁש ׁשהּוא הּׁשביעי ּבּיֹום ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹהּדברים,
לפרּוׁשֹו ׁשּגם זאת לבד אמנם ּבׁשּבת). מּתרת ׁשהיא לֹומר מקֹום והיה קדׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהיא
ּדׁשּבת הּלׁשֹון ּדּיּוק וגם אֹותם, לעׂשֹות הּתבֹות לֹומר הצר לּמה עדין מתרץ ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻאינֹו
ּדלכאֹורה, הּמׁשּכן, מלאכת על קאי הּדברים ׁשאּלה ּפרּוׁשֹו להבין צרי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבתֹון,
גֹו', מׁשה וּיאמר ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּלאחריֿזה, ּבּפסּוקים נאמרה הּמׁשּכן מלאכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהרי
ּבּגמרא ּדאיתא ואף הּמׁשּכן. מלאכת על קאי הּדברים ׁשאּלה הּפרּוׁש 7ּומהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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"מלוקט1) בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על

בכ"מ]". לקמן [נסמן תו"ח דרושים] מכו"כ מלוקט שהמאמר הכוונה אֿב.2)[כנראה לה, פרשתנו

ד.3) ב'קטז.4)שם, ע' פרשתנו באוה"ת הובא כאן. פרשתנו אלשיך בתורת5)ראה (הב') ויקהל ד"ה

ב). תיד, – החדשה (בהוצאה ב תריט, פרשתנו ב6)חיים תרכו, שם בתו"ח הובא ב. שם, פרשתנו

ג). תיח, – החדשה וש"נ.7)(בהוצאה (ובפרש"י). ע"ב ריש צז, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ï‰˜iÂ1‰l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆≈∆
‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬∆ƒ»¬»»«¬»≈∆»ƒ≈»∆

ÔB˙aL ˙aL 'B‚ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ‰Î‡ÏÓ2·e˙ka CÈLÓÓe ,3 ¿»»««¿ƒƒ«««»«¿ƒ«»
זה) שלאחרי Ï‡¯NÈ(בפסוקים È�a ˙„Ú Ïk Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ¯Ó‡Ï≈…∆«»»¬∆
Èeev‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ ‰eƒ̂»¬»»∆∆«ƒ
˙Î‡ÏÓe ÔkLn‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ¿»¿∆∆

ÔkLn‰,סיני מהר ירד משה «ƒ¿»
לאחר הכיפורים, יום ולמחרת

העגל, חטא ישראל לעם שנמחל

הציווי את להם ומסר הקהילם

המשכן ומלאכת השבת על

‰ÌÈ˜eicוכליו. ÌÈÚe„ÈÂƒƒ«ƒƒ
‰Êa4,.אB¯ÓB‡ e‰Ó »∆«¿

‰fnL ,'B‚ ‰LÓ Ï‰˜iÂ««¿≈…∆∆ƒ∆
ÈÏÏk ÔÈ�Ú e‰fL ÚÓLÓ«¿«∆∆ƒ¿»¿»ƒ
ÔÎlL ,˙ÈÏÏk ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»ƒ∆»≈
Ïk ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ∆»
È¯‰L ,Ï‡¯NÈ ˙„Ú¬«ƒ¿»≈∆¬≈
e�ÈˆÓ ‡Ï ˙B¯ac‰ ¯‡Laƒ¿»«ƒ¿…»ƒ
ÔÈ�Úa Ôl‰Ï Ì‚Â ,Ôk≈¿«¿«»¿ƒ¿«
¯Ó‡� ‡Ï ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆«ƒ¿»…∆¡«
Ô‡k ˜¯Â ,Ì˙B‡ ÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»
המלאכה איסור על (בציווי

ÏÈ‰˜‰Lבשבת) ¯Ó‡�∆¡«∆ƒ¿ƒ
‰È‰L Ô·eÓ ‰fnL ,Ì˙B‡»∆ƒ∆»∆»»
CÈ¯ˆÂ ,ÈÏÏk ÔÈ�Ú ‰Ê∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ
.‰Êa ÔÈ�Ú‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï.ב ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ5‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ·e˙kM∆»≈∆«¿»ƒ
ÔBLÏ Ì‰ ÌÈ¯·„c ,'B‚ƒ¿»ƒ≈¿
ÌÈÓÈ ˙LL ÌiÒÓe ,ÌÈa«̄ƒ¿«≈≈∆»ƒ

ÔÈ�Ú ˜¯ e‰fL ,'B‚ודבר ∆∆«ƒ¿»
„Á‡בימות המלאכה (ענין ∆»

בשבת) ואיסורה ג..החול

Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ‰Ó ÔÈ·‰ ¿»ƒ¿»ƒ«
'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ·e˙kL∆»¬∆ƒ»¬»»
‰¯B‡ÎÏc ,Ì˙B‡ ˙BNÚÏ«¬»¿ƒ¿»
¯L‡ ¯Ó‡iL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆…«¬∆
B¯ÓB‡ e‰Óe ,'ÈÂ‰ ‰eƒ̂»¬»»«¿

.Ì˙B‡ ˙BNÚÏ.ד„BÚÂ «¬»¿
ÏÙk ˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒƒ∆∆
.ÔB˙aL ˙aLc ÔBLl‰«»¿«««»

Ô"aÓ¯‰ ‰p‰Â6L¯ÙÓ ¿ƒ≈»«¿«¿»≈
Lשמשה בפסוק‡Ó¯מה ∆»«

‰ÌÈ¯·cהראשון ‰l‡≈∆«¿»ƒ

˙BNÚÏ '‰ ‰eˆ ¯L‡מוסבÏÎÂ ÂÈÏk ÏÎÂ ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ¬∆ƒ»«¬«¿∆∆«ƒ¿»¿»≈»¿»
ÌÈc˜‰Â ,B˙„B·Úשמירת על ÌÈÓÈוציווה ˙LL Èk ¯Ó‡Ï ˙aM‰ ¬»¿ƒ¿ƒ««»≈…ƒ≈∆»ƒ

ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚzבששת רק יעשו המשכן שמלאכות - ≈»∆¿»»≈∆«¿»ƒ
החול (‡ÈtŒÏÚŒÛימות '‰Ï L„˜ ‡e‰L ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡ÏÂ ,¿…««¿ƒƒ∆…∆«««ƒ

ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÌbL∆«¿∆∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ‰È‰Â ,L„˜ ‡È‰ƒ…∆¿»»»

‡È‰L ¯ÓBÏמלאכת) «∆ƒ
aLa˙).המשכן) ˙¯zÓÀ∆∆¿«»

ÌbL ˙‡Ê „·Ï Ì�Ó‡»¿»¿«…∆«
ÔÈ„Ú ı¯˙Ó B�È‡ BLe¯ÙÏ¿≈≈¿…»¬«ƒ
˙B·z‰ ¯ÓBÏ C¯ˆ‰ ‰nÏ»»À¿«««≈
˜eic Ì‚Â ,Ì˙B‡ ˙BNÚÏ«¬»¿«ƒ
,ÔB˙aL ˙aLc ÔBLl‰«»¿«««»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆאת BLe¯tגם »ƒ¿»ƒ≈
È‡˜ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡L∆≈∆«¿»ƒ»≈

Î‡ÏÓ˙[=מוסב] ÏÚ«¿∆∆
ÔkLn‰מלאכות אותן (שדוקא «ƒ¿»

שהיו המלאכות שבדוגמת

בשבת) שאסורות הן ,במשכן,
˙Î‡ÏÓ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈¿∆∆

‰¯Ó‡� ÔkLn‰ונתפרטה «ƒ¿»∆∆¿»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈ˜eÒta«¿ƒ∆¿«¬≈∆
‰LÓ ¯Ó‡iÂ ·e˙kL BÓk¿∆»«…∆…∆
‰l‡L Le¯t‰ e‰Óe ,'B‚««≈∆≈∆

È‡˜ ÌÈ¯·c‰[מתייחס=] «¿»ƒ»≈
Û‡Â .ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ«¿∆∆«ƒ¿»¿«

‡˙È‡c[מובא=]‡¯Óba7 ¿ƒ»«¿»»
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c"iyz'dו ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,ldwie zyxt zay

אמנם ּכבׂשרֹו. ּובׂשר ּדם ונעׂשה האדם ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָׁשּנכנס
ּבפנימּיּות נכנס ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הרי הּלבּוׁש, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹענין
ועם עליו. ּומּקיף להאדם מּבחּוץ ׁשהּוא אּלא ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאדם,
מּכלֿמקֹום עליו, ּומּקיף להאדם מּבחּוץ הּלבּוׁש ְְֱִִִַַַָָָָָָָהיֹות
ּומּגׁשמים, מחם עליו ׁשּמגן האדם, על מגן הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהרי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יפי, ּבֹו ּפֹועל ליּה13וגם ּדקארי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ
לגמרי מּבחּוץ הּוא הּבית ענין א מכּבדּותא. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָלמאני
על מגן הּבית ּגם א רחֹוק, יֹותר מּקיף והּוא ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָלהאדם,

ּומּמטר מּזרם מחסה הּוא ׁשהּבית ּפֹועל14האדם, וגם , ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יפי, ּבית.15ּבֹו לׁשבת אדם ּתפארת ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

‰p‰Âׁשהּמזֹון הםאף ּובית ּולבּוׁש ּבפנימּיּות, הּוא ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָ
על ּובית ּבלבּוׁש מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, ְֲִִִִִֵַַַַָָָמּקיפים,
ּבפנימּיּות ׁשּנכנס הּוא הּמזֹון ׁשענין אף ּדהּנה, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמזֹון.
מה מּכלֿמקֹום, הּגּוף, עם הּנפׁש קּׁשּור ּופֹועל ִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם
הּגלּויים, ּכחֹות רק זה הרי הּמזֹון עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּׁשּמתּגּלה
ׁשהּמזֹון היינּו, נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ּבחינֹות הּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכללּותם
לא הּנפׁש ׁשל הּמּקיפים אבל זֹו, לבחינה ּכלי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּוא
ּכלים. ּבהם ׁשּי ׁשאין להיֹות הּמזֹון, עלֿידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמתּגּלים
למּקיפים ּגם מּגיע הּוא הרי מּקיף, ׁשהּוא הּלבּוׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַא
הּיפי ּדענין ּבהאדם, יפי ּפֹועל ׁשהּלבּוׁש ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדנפׁש,
הּנפׁש וקּׁשּור ׁשהתּגּלּות והינּו, מּקיף, ּבחינת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַהּוא
ענין הּוא הּמזֹון ּפעּלת מּצד ׁשּנעׂשה הּגּוף חּזּוק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻעלֿידי
ּגם אמנם מּקיף. ּבחינת הּוא הּיפי ענין אבל ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹּפנימי,
אים) (אין ּבהאדם הּוא הּיפי הרי הּיפי, ׁשּפֹועל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּלבּוׁש
הּפנימי, אל הּׁשּי הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא והינּו, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָּגּופא,
הּבית, ׁשּמּצד והּתפארת הּיפי אבל ּד'חּיה'. מּקיף ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהּוא
ּגּופא, ּבהאדם אינֹו הּיפי הרי ּבית, לׁשבת אדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּתפארת
והּוא הּפנימי, אל ׁשּי ׁשאינֹו הרחֹוק מּקיף ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהיֹותֹו
ּבגׁשמּיּות, ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו ּד'יחידה'. הּמּקיף ְְְְִִִִִֶַַַַַָהתּגּלּות
הּקרֹוב מּקיף הּוא מּכלֿמקֹום מּקיף, היֹותֹו עם ְֱִִִִֶַַַַָָָׁשהּלבּוׁש
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ÔÈ�Ú Ì�Ó‡ .B¯N·k ¯N·e Ìc ‰NÚ�Â Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»»¿«¬∆»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿«
‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùa Ò�Î� B�È‡L „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ ,Le·l‰«¿¬≈…ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»»∆»
Le·l‰ ˙BÈ‰ ÌÚÂ .ÂÈÏÚ ÛÈwÓe Ì„‡‰Ï ıeÁaÓ ‡e‰L∆ƒ«¿»»»«ƒ»»¿ƒ¡«¿
ÏÚ Ô‚Ó ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÂÈÏÚ ÛÈwÓe Ì„‡‰Ï ıeÁaÓƒ«¿»»»«ƒ»»ƒ»»¬≈≈≈«

ÌÁÓ ÂÈÏÚ Ô‚nL ,Ì„‡‰»»»∆≈≈»»≈…
Ba ÏÚBt Ì‚Â ,ÌÈÓLbÓeƒ¿»ƒ¿«≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÈÙÈ…ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê13È�‡ÓÏ dÈÏ È¯‡˜c¿»ƒ≈¿»≈
‡˙e„aÎÓהיה יוחנן [=רבי ¿«¿»

שמייפים 'מכבדי'. לבגדיו קורא

על אף ולכן האדם] את ומכבדים

מחיים אינם האדם שלבושי פי

בפנימיותו האדם את ומקיימים

בהקיפם מקום, מכל המזון, כמו

מקור עליו הם מגוננים גופו, את

האדם לבושי מזו, ויתירה וחום.

דבר ותפארת, יופי בו מוסיפים

שלמעלה שורשם על המורה

להם נזקק שלכן ‡Cמהאדם, .«
ıeÁaÓ ‡e‰ ˙Èa‰ ÔÈ�Úƒ¿«««ƒƒ«
‡e‰Â ,Ì„‡‰Ï È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»»»¿
Ìb C‡ ,˜BÁ¯ ¯˙BÈ ÛÈwÓ«ƒ≈»««
,Ì„‡‰ ÏÚ Ô‚Ó ˙Èa‰««ƒ≈≈«»»»
Ì¯fÓ ‰ÒÁÓ ‡e‰ ˙Èa‰L∆««ƒ«¬∆ƒ∆∆

¯ËnÓe14Ba ÏÚBt Ì‚Â , ƒ»»¿«≈
ÈÙÈבכבודו BÓkומוסיף , …ƒ¿

·e˙kL15Ì„‡ ˙¯‡Ùz ∆»ƒ¿∆∆»»
˙Èa ˙·LÏנוגעת כך כדי ועד »∆∆«ƒ

שאמרו עד האדם לעצם הדירה

אינו בית לו שאין אדם 'כל חז"ל

נוגע שבית ונמצא אדם',

מלבוש, יותר האדם לעצמיות

שיבאר. וכפי

‡e‰ ÔBÊn‰L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«»
˙È·e Le·Ïe ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿«ƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÙÈwÓ Ì‰≈«ƒƒƒ»»
˙È·e Le·Ïa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»ƒ¿«ƒ
Û‡ ,‰p‰c .ÔBÊn‰ ÏÚ««»¿ƒ≈«
Ò�ÎpL ‡e‰ ÔBÊn‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»∆ƒ¿»
ÏÚBÙe Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»»≈

È„ÈŒÏÚ ‰lb˙nM ‰Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ûeb‰ ÌÚ LÙp‰ ¯eMƒ̃«∆∆ƒ«ƒ»»«∆ƒ¿«∆«¿≈
˙B�ÈÁa ‡e‰ Ì˙eÏÏkL ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÔBÊn‰«»¬≈∆«…«¿ƒ∆¿»»¿ƒ
Ï·‡ ,BÊ ‰�ÈÁ·Ï ÈÏk ‡e‰ ÔBÊn‰L ,e�ÈÈ‰ ,‰ÓL�ŒÁe¯ŒLÙ�∆∆«¿»»«¿∆«»¿ƒƒ¿ƒ»¬»

˙BÈ‰Ï ,ÔBÊn‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Ó ‡Ï LÙp‰ ÏL ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ∆«∆∆…ƒ¿«ƒ«¿≈«»ƒ¿
ÌÈÏk Ì‰a CiL ÔÈ‡L– רוח מעשה, – נפש בנשמה: דרגות [חמש ∆≈«»»∆≈ƒ

הם נפשֿרוחֿנשמה תענוג. – יחידה רצון, – חיה שכל, – נשמה רגשות,

מיוחד באבר כח כל הגוף, באברי המתלבשים (פנימיים) הגלויים הכוחות

כגון לעניינו, מתאים כלי שהוא

וכו' בלב הרגשות במוח, השכל

כוחות הם ועונג רצון ואילו

את התופסים (מקיפים) כלליים

מקיפים כוחות האדם, כללות

באבר מתלבשים אינם אלה

אם כי אחר, או זה מסויים

כל על מקיף בדרך משפיעים

כשאדם למשל בשווה. האברים

מסוים שחלק הכוונה אין רוצה,

בכללותו האדם אלא רוצה, בו

העונג] וכן לדבר. ונמשך .רוצה
,ÛÈwÓ ‡e‰L Le·l‰ C‡««¿∆«ƒ
Ìb ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«

LÙ�c ÌÈÙÈwÓÏופועל ¿«ƒƒ¿∆∆
Le·l‰Lהמשכתם e‰fL ,∆∆∆«¿

ÔÈ�Úc ,Ì„‡‰a ÈÙÈ ÏÚBt≈…ƒ¿»»»¿ƒ¿«
ÈÁa ‡e‰ ÈÙi‰,ÛÈwÓ ˙� «…ƒ¿ƒ««ƒ

¯eM˜Â ˙elb˙‰L ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ
Ûeb‰ ˜efÁ È„ÈŒÏÚ LÙp‰«∆∆«¿≈ƒ«
˙lÚt „vÓ ‰NÚpL∆«¬∆ƒ«¿À«
,ÈÓÈ�t ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔBÊn‰«»ƒ¿»¿ƒƒ
‡e‰ ÈÙi‰ ÔÈ�Ú Ï·‡¬»ƒ¿««…ƒ

ÛÈwÓ ˙�ÈÁa,גופא ובמקיפים ¿ƒ««ƒ
ידי על הנמשכת המקיף בחינת

כי הקרוב, מקיף הוא הלבוש

ÏÚBtL Le·l‰ Ìb Ì�Ó‡»¿»««¿∆≈
‡e‰ ÈÙi‰ È¯‰ ,ÈÙi‰«…ƒ¬≈«…ƒ
,‡Ùeb (ÌÈ‡ ÔÈ‡) Ì„‡‰a¿»»»ƒƒ»
˙�ÈÁa ‡e‰L ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ«
Ï‡ CiM‰ ÛÈwn‰««ƒ««»∆
ÛÈwÓ ‡e‰L ,ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆«ƒ
ÈÙi‰ Ï·‡ .'‰iÁ'c¿«»¬»«…ƒ
,˙Èa‰ „vnL ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆∆ƒ«««ƒ
,˙Èa ˙·LÏ Ì„‡ ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆»»»∆∆«ƒ
Ì„‡‰a B�È‡ ÈÙi‰ È¯‰¬≈«…ƒ≈¿»»»
‡e‰Â ,ÈÓÈ�t‰ Ï‡ CiL B�È‡L ˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ B˙BÈ‰Ï ,‡Ùeb»ƒ¿«ƒ»»∆≈«»∆«¿ƒƒ¿
,˙eiÓL‚a Ìb ‡e‰L BÓÎe .'‰„ÈÁÈ'c ÛÈwn‰ ˙elb˙‰ƒ¿«««ƒƒƒ»¿∆«¿«¿ƒ
·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÛÈwÓ B˙BÈ‰ ÌÚ Le·l‰L∆«¿ƒ¡«ƒƒ»»«ƒ«»
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מלאכה וענין מלאכֹות, הל"ט על קאי הּדברים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדאּלה
חׁשיבא ּבּמׁשּכן ּדהוה הא ּדוקא מתאים8הּוא וזה , ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ

הּמׁשּכן, מלאכת על קאי הּדברים ּדאּלה הרמּב"ן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרּוׁש
אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות נמצא זה ּדלפי מּובן, אינֹו ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ּתחּלה לֹומר צרי היה ּדלכאֹורה ,הפּו ּבסדר ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָנאמרּו
גֹו') מׁשה ּדוּיאמר (הּפרׁשה הּמׁשּכן מלאכת ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹצּוּוי
ולּמה ּבׁשּבת, אסּורֹות אּלּו ׁשּמלאכֹות לֹומר ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָואחרּֿכ
ורק ּבׁשּבת, אסּורֹות אּלּו ׁשּמלאכֹות ּתחּלה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָנאמר
הא להבין צרי וגם הּמלאכֹות. הם מה נאמר ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָאחרּֿכ
ּבּמׁשּכן ּדהוה מה ּדוקא הּוא ּדמלאכה ׁשהענין ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָּגּופא

לזה. זה הענינים ׁשּיכּות מהי ּדלכאֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָחׁשיבא,

הל"טÔ·eÈÂב) ענין ּכללּות ּתחּלה ּבהקּדים זה ּכל ¿»ְְְְְִִִֶַַַָָָ
להׁשלים9מלאכֹות הּוא הּמלאכה ענין ּדהּנה . ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לכן ּדבר, לאיזה צרי ׁשהּוא זה ּדמּצד האדם, צר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאת
האדם צרכי ׁשּכללּות וכיון הּמלאכה. את עֹוׂשה ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהּוא

ּובית לבּוׁש מזֹון ׁשהם ּדברים לג' ּגם10נחלקים לכן , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
האדם צרכי את להׁשלים ׁשענינם הּמלאכֹות ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָל"ט

ּכן ּגם אּלּונחלקים ּפלּגֹות ּדפת11ּבג' סידּורא ּדתּנא , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻ
טֹווה12נקט ּבּמזֹון, הּמלאכֹות הם כו', והּזֹורע החֹורׁש ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הם כּו' וסֹותר ּובֹונה ּבלבּוׁש, הּמלאכֹות הם כּו' ְְְְִֵֵֵֵֶַָואֹורג
ּבבית. ְִַַַָהּמלאכֹות

¯e‡·eּבפנימּיּות ׁשּנכנס ענינֹו הּמזֹון ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּדעם והינּו הּגּוף, עם הּנפׁש את ּומקּׁשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבאדם
חּיּות מקּבלת ׁשהּנפׁש לֹומר אפׁשר אי ׁשּבוּדאי ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהיֹות
ּכלי, ּבלי לאֹור אפׁשר ׁשאי ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמהּמזֹון,
הּגּוף, מּבלעדי ּפעּלֹותיה לפעל לנפׁש אפׁשר אי כן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּוכמֹו
ּכלי ׁשּיהיה הּגּוף את ׁשּמחּזק הּמזֹון ּפעּלת זהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהּנה
נמׁש ּובמילא הּגּוף, עם הּנפׁש מתקּׁשרת ׁשאז ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלנפׁש,
הּגּוף עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ּבּנפׁש, ּגם חּיּות ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתֹוספֹות
ּבמזֹון הּוא זה ּכל והּנה, ּפעּלֹותיה. לפעל הּנפׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻיכֹולה
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וש"נ.8) ב. צו, שם ב9)ראה תרכו, שם תו"ח ראה – לקמן בהבא

ועם ואילך. רלז ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי גם וראה ואילך). ג תיח, – החדשה (בהוצאה ואילך

ואילך. ב'קלג ע' פרשתנו אוה"ת – כו' דא"ח)10)הגהות (עם סידור ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ואילך. ד תסה.11)יט, ע' שה"ש שז. ס"ע ואתחנן אוה"ת גם ב.12)ראה עד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ÔÈ�ÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ Ë"Ï‰ ÏÚ È‡˜ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡c¿≈∆«¿»ƒ»≈««¿»¿ƒ¿«¿»»
‡·ÈLÁ ÔkLna ‰Â‰c ‡‰ ‡˜Âcחשובה שהיתה מלאכה =] «¿»»«¬»«ƒ¿»¬ƒ»

c‡8במשכן] Ô"aÓ¯‰ Le¯ÙÏ ÌÈ‡˙Ó ‰ÊÂ ,È‡˜ ÌÈ¯·c‰ ‰l ¿∆«¿ƒ¿≈»«¿«¿≈∆«¿»ƒ»≈
ÈÙÏc[=מתייחס] ,Ô·eÓ B�È‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔkLn‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ«¿∆∆«ƒ¿»ƒ»»≈»ƒ¿ƒ

el‡ ˙BiL¯tL ‡ˆÓ� ‰Ê∆ƒ¿»∆»»ƒ≈
,CeÙ‰ ¯„Òa e¯Ó‡�∆∆¿¿≈∆»
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»ƒ
˙Î‡ÏÓ Èeeˆ ‰lÁz ¯ÓBÏ«¿ƒ»ƒ¿∆∆
¯Ó‡iÂc ‰L¯t‰) ÔkLn‰«ƒ¿»«»»»¿«…∆
CkŒ¯Á‡Â ('B‚ ‰LÓ…∆¿««»
el‡ ˙BÎ‡ÏnL ¯ÓBÏ«∆¿»≈
‰nÏÂ ,˙aLa ˙B¯eÒ‡¬¿«»¿»»
˙BÎ‡ÏnL ‰lÁz ¯Ó‡�∆¡«¿ƒ»∆¿»
˜¯Â ,˙aLa ˙B¯eÒ‡ el‡≈¬¿«»¿«
Ì‰ ‰Ó ¯Ó‡� CkŒ¯Á‡««»∆¡««≈
CÈ¯ˆ Ì‚Â .˙BÎ‡Ïn‰«¿»¿«»ƒ

‡Ùeb ‡‰ ÔÈ·‰Ïזה=] ¿»ƒ»»
Î‡ÏÓc‰עצמו] ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»ƒ¿»»

בשבת Âc˜‡שאסורה ‡e‰«¿»
ÔkLna ‰Â‰c ‰Ó««¬»«ƒ¿»

‡·ÈLÁשהיו [=מלאכות ¬ƒ»
במשכן] B‡ÎÏc¯‰חשובות ,¿ƒ¿»

‰Ê ÌÈ�È�Ú‰ ˙eÎiL È‰Ó«ƒ«»»ƒ¿»ƒ∆
‰ÊÏכמה הביא זה בסעיף ¿∆

הבהרה הצריכים וענינים דיוקים

שבת מצוות הקדמת בענין

הביא המשכן. מלאכת למצוות

כי שפירש הרמב"ן דברי את

הן רבים, לשון הדברים", "אלה

המותרות המשכן מלאכות ל"ט

ואסורות המעשה ימי בששת

סדר מוקשה עדיין אך בשבת,

מתאים היה שלכאורה הפסוקים,

על ולפרט לצוות תחילה

מכן לאחר ורק המשכן מלאכות

יש וכן בשבת, אותן לאסור

המלאכות דווקא מדוע להבין

הן במשכן שנעשו החשובות

בשבת. שאסורות

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
Ë"Ï‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ¿««

˙BÎ‡ÏÓ9ÔÈ�Ú ‰p‰c . ¿»¿ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏL‰Ï ‡e‰ ‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¿ƒ
„vÓc ,Ì„‡‰ C¯ˆ ˙‡∆…∆»»»¿ƒ«
‰ÊÈ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ê∆∆»ƒ¿≈∆
˙‡ ‰NBÚ ‡e‰ ÔÎÏ ,¯·c»»»≈∆∆

ÌÈ¯·c '‚Ï ÌÈ˜ÏÁ� Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎÂ .‰Î‡Ïn‰«¿»»¿≈»∆¿»»¿≈»»»∆¿»ƒ¿¿»ƒ
˙È·e Le·Ï ÔBÊÓ Ì‰L10Ì�È�ÚL ˙BÎ‡Ïn‰ Ë"Ï Ìb ÔÎÏ , ∆≈»¿«ƒ»≈««¿»∆ƒ¿»»

el‡ ˙BbÏt '‚a Ôk Ìb ÌÈ˜ÏÁ� Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ˙‡ ÌÈÏL‰Ï11, ¿«¿ƒ∆»¿≈»»»∆¿»ƒ«≈¿¿À≈
Ë˜� ˙Ùc ‡¯e„ÈÒ ‡p˙cהכנת בסדר הנעשות מלאכות נוקט [=התנא ¿«»ƒ»¿«»«

12Ú¯Bf‰Âהפת] L¯BÁ‰«≈¿«≈«
והלש והטוחן והקוצר והמעמר

˙BÎ‡Ïn‰ Ì‰ ,'eÎ≈«¿»
‚¯B‡Â ‰ÂBË ,ÔBÊnaוכן) «»∆¿≈

הצמר) את ‰Ìהגוזז 'eÎ≈
‰�B·e ,Le·Ïa ˙BÎ‡Ïn‰«¿»ƒ¿∆
˙BÎ‡Ïn‰ Ì‰ 'eÎ ¯˙BÒÂ¿≈≈«¿»

.˙È·a««ƒ
,‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Ò�ÎpL B�È�Ú ÔBÊn‰«»ƒ¿»∆ƒ¿«
¯M˜Óe Ì„‡a ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»»¿«≈
,Ûeb‰ ÌÚ LÙp‰ ˙‡∆«∆∆ƒ«
È‡cÂaL ˙BÈ‰ ÌÚc e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿««
LÙp‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«∆«∆∆

eiÁ˙הרוחנית ˙Ïa˜Ó¿«∆∆«
ÔBÊn‰ÓהגשמיŒÏkÓ , ≈«»ƒ»

¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆ƒ∆¿»
ÔÎ BÓÎe ,ÈÏk ÈÏa ¯B‡Ï¿¿ƒ¿ƒ¿≈
ÏÚÙÏ LÙ�Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»«∆∆ƒ¿…
Ûeb‰ È„ÚÏaÓ ‰È˙BlÚt¿À∆»ƒ«¿¬≈«
מתפעלת האדם נפש ולכן

מחמת וצערו הגוף ממאורעי

ממש בו ‰p‰התלבשותה ,ƒ≈
˜fÁnL ÔBÊn‰ ˙lÚt e‰Ê∆¿À««»∆¿«≈

Ûeb‰ המאכל‡˙ ידי על ∆«
הנפש וחיות לדם שנהפך

הגוף את שמחייה הבהמית

מתקיים המזון ידי שעל הגשמי.

הגוף חומר ∆¿È‰iL∆ƒ‰ומתחזק
Ê‡L ,LÙ�Ï ÈÏk¿ƒ«∆∆∆»
ÌÚ LÙp‰ ˙¯M˜˙Óƒ¿«∆∆«∆∆ƒ

CLÓ� ‡ÏÈÓ·e ,Ûeb‰על «¿≈»ƒ¿»
הכלי את המחזק המזון ידי

,LÙpa Ìb ˙eiÁ ˙BÙÒBz¿«««∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿≈
ÏÚÙÏ LÙp‰ ‰ÏBÎÈ Ûeb‰«¿»«∆∆ƒ¿…
‰Ê Ïk ,‰p‰Â .‰È˙BlÚt¿À∆»¿ƒ≈»∆
Ò�ÎpL ÔBÊÓa ‡e‰¿»∆ƒ¿»
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ז c"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,ldwie zyxt zay

אמנם ּכבׂשרֹו. ּובׂשר ּדם ונעׂשה האדם ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָׁשּנכנס
ּבפנימּיּות נכנס ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הרי הּלבּוׁש, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹענין
ועם עליו. ּומּקיף להאדם מּבחּוץ ׁשהּוא אּלא ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאדם,
מּכלֿמקֹום עליו, ּומּקיף להאדם מּבחּוץ הּלבּוׁש ְְֱִִִַַַָָָָָָָהיֹות
ּומּגׁשמים, מחם עליו ׁשּמגן האדם, על מגן הּוא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהרי

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר יפי, ּבֹו ּפֹועל ליּה13וגם ּדקארי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ
לגמרי מּבחּוץ הּוא הּבית ענין א מכּבדּותא. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָלמאני
על מגן הּבית ּגם א רחֹוק, יֹותר מּקיף והּוא ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָלהאדם,

ּומּמטר מּזרם מחסה הּוא ׁשהּבית ּפֹועל14האדם, וגם , ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו יפי, ּבית.15ּבֹו לׁשבת אדם ּתפארת ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

‰p‰Âׁשהּמזֹון הםאף ּובית ּולבּוׁש ּבפנימּיּות, הּוא ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָ
על ּובית ּבלבּוׁש מעלה יׁש מּכלֿמקֹום, ְֲִִִִִֵַַַַָָָמּקיפים,
ּבפנימּיּות ׁשּנכנס הּוא הּמזֹון ׁשענין אף ּדהּנה, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּמזֹון.
מה מּכלֿמקֹום, הּגּוף, עם הּנפׁש קּׁשּור ּופֹועל ִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם
הּגלּויים, ּכחֹות רק זה הרי הּמזֹון עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּׁשּמתּגּלה
ׁשהּמזֹון היינּו, נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, ּבחינֹות הּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכללּותם
לא הּנפׁש ׁשל הּמּקיפים אבל זֹו, לבחינה ּכלי ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹהּוא
ּכלים. ּבהם ׁשּי ׁשאין להיֹות הּמזֹון, עלֿידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמתּגּלים
למּקיפים ּגם מּגיע הּוא הרי מּקיף, ׁשהּוא הּלבּוׁש ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַא
הּיפי ּדענין ּבהאדם, יפי ּפֹועל ׁשהּלבּוׁש ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדנפׁש,
הּנפׁש וקּׁשּור ׁשהתּגּלּות והינּו, מּקיף, ּבחינת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַהּוא
ענין הּוא הּמזֹון ּפעּלת מּצד ׁשּנעׂשה הּגּוף חּזּוק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻעלֿידי
ּגם אמנם מּקיף. ּבחינת הּוא הּיפי ענין אבל ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹּפנימי,
אים) (אין ּבהאדם הּוא הּיפי הרי הּיפי, ׁשּפֹועל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּלבּוׁש
הּפנימי, אל הּׁשּי הּמּקיף ּבחינת ׁשהּוא והינּו, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָּגּופא,
הּבית, ׁשּמּצד והּתפארת הּיפי אבל ּד'חּיה'. מּקיף ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהּוא
ּגּופא, ּבהאדם אינֹו הּיפי הרי ּבית, לׁשבת אדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּתפארת
והּוא הּפנימי, אל ׁשּי ׁשאינֹו הרחֹוק מּקיף ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלהיֹותֹו
ּבגׁשמּיּות, ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו ּד'יחידה'. הּמּקיף ְְְְִִִִִֶַַַַַָהתּגּלּות
הּקרֹוב מּקיף הּוא מּכלֿמקֹום מּקיף, היֹותֹו עם ְֱִִִִֶַַַַָָָׁשהּלבּוׁש
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ÔÈ�Ú Ì�Ó‡ .B¯N·k ¯N·e Ìc ‰NÚ�Â Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»»¿«¬∆»»»ƒ¿»»¿»ƒ¿«
‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùa Ò�Î� B�È‡L „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ ,Le·l‰«¿¬≈…ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»»∆»
Le·l‰ ˙BÈ‰ ÌÚÂ .ÂÈÏÚ ÛÈwÓe Ì„‡‰Ï ıeÁaÓ ‡e‰L∆ƒ«¿»»»«ƒ»»¿ƒ¡«¿
ÏÚ Ô‚Ó ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÂÈÏÚ ÛÈwÓe Ì„‡‰Ï ıeÁaÓƒ«¿»»»«ƒ»»ƒ»»¬≈≈≈«

ÌÁÓ ÂÈÏÚ Ô‚nL ,Ì„‡‰»»»∆≈≈»»≈…
Ba ÏÚBt Ì‚Â ,ÌÈÓLbÓeƒ¿»ƒ¿«≈
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÈÙÈ…ƒ¿«¬««≈

Ï"Ê13È�‡ÓÏ dÈÏ È¯‡˜c¿»ƒ≈¿»≈
‡˙e„aÎÓהיה יוחנן [=רבי ¿«¿»

שמייפים 'מכבדי'. לבגדיו קורא

על אף ולכן האדם] את ומכבדים

מחיים אינם האדם שלבושי פי

בפנימיותו האדם את ומקיימים

בהקיפם מקום, מכל המזון, כמו

מקור עליו הם מגוננים גופו, את

האדם לבושי מזו, ויתירה וחום.

דבר ותפארת, יופי בו מוסיפים

שלמעלה שורשם על המורה

להם נזקק שלכן ‡Cמהאדם, .«
ıeÁaÓ ‡e‰ ˙Èa‰ ÔÈ�Úƒ¿«««ƒƒ«
‡e‰Â ,Ì„‡‰Ï È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»»»¿
Ìb C‡ ,˜BÁ¯ ¯˙BÈ ÛÈwÓ«ƒ≈»««
,Ì„‡‰ ÏÚ Ô‚Ó ˙Èa‰««ƒ≈≈«»»»
Ì¯fÓ ‰ÒÁÓ ‡e‰ ˙Èa‰L∆««ƒ«¬∆ƒ∆∆

¯ËnÓe14Ba ÏÚBt Ì‚Â , ƒ»»¿«≈
ÈÙÈבכבודו BÓkומוסיף , …ƒ¿

·e˙kL15Ì„‡ ˙¯‡Ùz ∆»ƒ¿∆∆»»
˙Èa ˙·LÏנוגעת כך כדי ועד »∆∆«ƒ

שאמרו עד האדם לעצם הדירה

אינו בית לו שאין אדם 'כל חז"ל

נוגע שבית ונמצא אדם',

מלבוש, יותר האדם לעצמיות

שיבאר. וכפי

‡e‰ ÔBÊn‰L Û‡ ‰p‰Â¿ƒ≈«∆«»
˙È·e Le·Ïe ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿«ƒ
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÙÈwÓ Ì‰≈«ƒƒƒ»»
˙È·e Le·Ïa ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»ƒ¿«ƒ
Û‡ ,‰p‰c .ÔBÊn‰ ÏÚ««»¿ƒ≈«
Ò�ÎpL ‡e‰ ÔBÊn‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««»∆ƒ¿»
ÏÚBÙe Ì„‡‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»»»≈

È„ÈŒÏÚ ‰lb˙nM ‰Ó ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ûeb‰ ÌÚ LÙp‰ ¯eMƒ̃«∆∆ƒ«ƒ»»«∆ƒ¿«∆«¿≈
˙B�ÈÁa ‡e‰ Ì˙eÏÏkL ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÔBÊn‰«»¬≈∆«…«¿ƒ∆¿»»¿ƒ
Ï·‡ ,BÊ ‰�ÈÁ·Ï ÈÏk ‡e‰ ÔBÊn‰L ,e�ÈÈ‰ ,‰ÓL�ŒÁe¯ŒLÙ�∆∆«¿»»«¿∆«»¿ƒƒ¿ƒ»¬»

˙BÈ‰Ï ,ÔBÊn‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Ó ‡Ï LÙp‰ ÏL ÌÈÙÈwn‰««ƒƒ∆«∆∆…ƒ¿«ƒ«¿≈«»ƒ¿
ÌÈÏk Ì‰a CiL ÔÈ‡L– רוח מעשה, – נפש בנשמה: דרגות [חמש ∆≈«»»∆≈ƒ

הם נפשֿרוחֿנשמה תענוג. – יחידה רצון, – חיה שכל, – נשמה רגשות,

מיוחד באבר כח כל הגוף, באברי המתלבשים (פנימיים) הגלויים הכוחות

כגון לעניינו, מתאים כלי שהוא

וכו' בלב הרגשות במוח, השכל

כוחות הם ועונג רצון ואילו

את התופסים (מקיפים) כלליים

מקיפים כוחות האדם, כללות

באבר מתלבשים אינם אלה

אם כי אחר, או זה מסויים

כל על מקיף בדרך משפיעים

כשאדם למשל בשווה. האברים

מסוים שחלק הכוונה אין רוצה,

בכללותו האדם אלא רוצה, בו

העונג] וכן לדבר. ונמשך .רוצה
,ÛÈwÓ ‡e‰L Le·l‰ C‡««¿∆«ƒ
Ìb ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«

LÙ�c ÌÈÙÈwÓÏופועל ¿«ƒƒ¿∆∆
Le·l‰Lהמשכתם e‰fL ,∆∆∆«¿

ÔÈ�Úc ,Ì„‡‰a ÈÙÈ ÏÚBt≈…ƒ¿»»»¿ƒ¿«
ÈÁa ‡e‰ ÈÙi‰,ÛÈwÓ ˙� «…ƒ¿ƒ««ƒ

¯eM˜Â ˙elb˙‰L ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ
Ûeb‰ ˜efÁ È„ÈŒÏÚ LÙp‰«∆∆«¿≈ƒ«
˙lÚt „vÓ ‰NÚpL∆«¬∆ƒ«¿À«
,ÈÓÈ�t ÔÈ�Ú ‡e‰ ÔBÊn‰«»ƒ¿»¿ƒƒ
‡e‰ ÈÙi‰ ÔÈ�Ú Ï·‡¬»ƒ¿««…ƒ

ÛÈwÓ ˙�ÈÁa,גופא ובמקיפים ¿ƒ««ƒ
ידי על הנמשכת המקיף בחינת

כי הקרוב, מקיף הוא הלבוש

ÏÚBtL Le·l‰ Ìb Ì�Ó‡»¿»««¿∆≈
‡e‰ ÈÙi‰ È¯‰ ,ÈÙi‰«…ƒ¬≈«…ƒ
,‡Ùeb (ÌÈ‡ ÔÈ‡) Ì„‡‰a¿»»»ƒƒ»
˙�ÈÁa ‡e‰L ,e�È‰Â¿«¿∆¿ƒ«
Ï‡ CiM‰ ÛÈwn‰««ƒ««»∆
ÛÈwÓ ‡e‰L ,ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆«ƒ
ÈÙi‰ Ï·‡ .'‰iÁ'c¿«»¬»«…ƒ
,˙Èa‰ „vnL ˙¯‡Ùz‰Â¿«ƒ¿∆∆∆ƒ«««ƒ
,˙Èa ˙·LÏ Ì„‡ ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆»»»∆∆«ƒ
Ì„‡‰a B�È‡ ÈÙi‰ È¯‰¬≈«…ƒ≈¿»»»
‡e‰Â ,ÈÓÈ�t‰ Ï‡ CiL B�È‡L ˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ B˙BÈ‰Ï ,‡Ùeb»ƒ¿«ƒ»»∆≈«»∆«¿ƒƒ¿
,˙eiÓL‚a Ìb ‡e‰L BÓÎe .'‰„ÈÁÈ'c ÛÈwn‰ ˙elb˙‰ƒ¿«««ƒƒƒ»¿∆«¿«¿ƒ
·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÛÈwÓ B˙BÈ‰ ÌÚ Le·l‰L∆«¿ƒ¡«ƒƒ»»«ƒ«»
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c"iyz'dח ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,ldwie zyxt zay

ז"ל להּקּב"ה18רּבֹותינּו לֹו אין הּמקּדׁש ּבית ׁשּמּׁשחרב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ענין הּוא אּמֹות הד' והרי הלכה, ׁשל אּמֹות ד' ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות העצם. מתּגּלה ׁשּבהם ּכּנ"ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית
טעם ׁשהרי מזֹון, ּבחינת הּוא ּבכלים אֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָענין
ענין איזה יׁש ׁשּבּכלים לפי הּוא ּבכלים אֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהמׁשכת
זה וענין לתֹוכם, האֹורֹות את ממׁשיכים הם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד
את לקּׁשר היא הּמזֹון ׁשּפעּלת ּדכׁשם מזֹון, ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻנקרא
ּגם חּיּות ּתֹוספת נעׂשה ועלֿידיֿזה הּגּוף, עם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּנפׁש
ׁשּפֹועל ׁשּבכלים זה ענין ּגם כן ּכמֹו ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבנפׁש
האֹורֹות מקּׁשר להיֹותֹו מזֹון, ּבׁשם נקרא האֹור ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהמׁשכת
אמנם, ּבהאֹור. ּגם ּתֹוספת ּפֹועל ועלֿידיֿזה הּכלים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעם

ּומ ׁשּבאים ּכמֹו ּבהאֹורֹות היא זֹו תלּבׁשיםהמׁשכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשהּוא הּלבּוׁשים ענין א ּפנימי. ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַּבּכלים,

העליֹון חׁשמל ּדבינה19ּבחינת מחיצֹונּיּות ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מּתחת עד ונּוקבא' ל'זעירֿאנּפין להלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָעיּלאה
זה מּקיף ּגם א הּמּקיף. ּבבחינת מּגיע זה הרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַרגליהם,
הּמּקיף היינּו הּפנימי, אל ׁשּׁשּי הּקרֹוב מּקיף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָהּוא
ׁשהם ודּיּורים ההיכלֹות אבל הּכלים. עם וקׁשּור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשּי
ּדבכללּות הרחֹוק, מּקיף ּבבחינת מּגיעים ּבית ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָּבחינת
ׁשאינֹו הּמּקיף הּוא ּובפרטּיּות הרחֹוק, מּקיף ּבׁשם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָנקרא
ּבחינת הם ּבכלל הּמּקיפים ּדהּנה הּכלים. אל ּכלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּי
,ארי ּובחינת עּתיק ּבחינת ּבחינֹות, ב' יׁש ּובכתר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַּכתר,
הּוא ׁשּי מּכלֿמקֹום מּקיף, היֹותֹו עם ,ארי ּבחינת ְֱֲִִִִִִֵַַַָָָהּנה
וגם מהּכלים נעּתק הּוא עּתיק ּבחינת אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָלהּכלים,

.(ארי (ּבחינת לּכלים הּמּקיף ְְֲִִִִִִֵַַַַַמּבחינת

‰p‰Âמּצד ּובית לבּוׁש ּדמזֹון ההתחּלקּות ׁשּיׁשנּה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבכלים, ׁשהם ּכמֹו האֹורֹות מּצד היינּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּכלים,
הּנ"ל, ּבחינֹות ג' יׁשנם ּגּופא האֹורֹות מּצד ּגם כן ְְְִִֵֶַַַַָָָּכמֹו
והּבחינה עלמין ּכל סֹובב עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהם

וסֹובב מּממּלא ּבחינת20ׁשּלמעלה ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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.11 שבהערה אוה"ת א). (כ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הספירות Ï"Êשבעשר e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,‰ÏÚÓlL18·¯ÁMnL ∆¿«¿»¿«¬««≈∆ƒ∆»«
,‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ‡l‡ ‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»≈««»»∆»«∆¬»»
ÌˆÚ‰ ‰lb˙Ó Ì‰aL Ï"pk ˙Èa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Bn‡ '„‰ È¯‰Â«¬≈««ƒ¿«««ƒ««∆»∆ƒ¿«∆»∆∆
הגלות בזמן המקדש בית מקום בחינת הן הלכה של האמות .שד'

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈
‡e‰ ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ ÔÈ�Úƒ¿«¿≈ƒ
ÌÚË È¯‰L ,ÔBÊÓ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆¬≈««
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿≈ƒ
LÈ ÌÈÏkaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«≈ƒ≈
Ì‰ ‰Ê „vnL ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆ƒ«∆≈
˙B¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»
‡¯˜� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,ÌÎB˙Ï¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌLÎc ,ÔBÊÓ ÌLa¿≈»ƒ¿≈
‡È‰ ÔBÊn‰ ˙lÚtL∆¿À««»ƒ
ÌÚ LÙp‰ ˙‡ ¯M˜Ï¿«≈∆«∆∆ƒ
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ûeb‰«¿«¿≈∆«¬∆
LÙ�a Ìb ˙eiÁ ˙ÙÒBz∆∆«««∆∆
‰Ê ÔÈ�Ú Ìb ÔÎ BÓk ,Ï"pk««¿≈«ƒ¿»∆
˙ÎLÓ‰ ÏÚBtL ÌÈÏÎaL∆¿≈ƒ∆≈«¿»«
,ÔBÊÓ ÌLa ‡¯˜� ¯B‡‰»ƒ¿»¿≈»
˙B¯B‡‰ ¯M˜Ó B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«≈»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÏk‰ ÌÚƒ«≈ƒ¿«¿≈∆
.¯B‡‰a Ìb ˙ÙÒBz ÏÚBt≈∆∆«¿»
‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,Ì�Ó‡»¿»«¿»»ƒ
ÌÈ‡aL BÓk ˙B¯B‡‰a¿»¿∆»ƒ
e‰fL ,ÌÈÏka ÌÈLaÏ˙Óeƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆∆
ÔÈ�Ú C‡ .ÈÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿«

ÌÈLe·l‰ספירות שבעשר «¿ƒ
ÏÓLÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««¿«

ÔBÈÏÚ‰ביו נעלית תר[=דרגה »∆¿
יחזקאל] בחזיון 19המוזכרת

˙ei�BˆÈÁÓ ‰NÚpL∆«¬∆≈ƒƒ
LÈaÏ‰Ï ‰‡lÈÚ ‰�È·c¿ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ
'‡·˜e�Â ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'Ïƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
דאצילות המידות [=ששת

דאצילות] ÁzÓ˙ומלכות „Ú«ƒ««
ÚÈbÓ ‰Ê È¯‰ ,Ì‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¬≈∆«ƒ«

ÛÈwn‰ ˙�ÈÁ·aשלמעלה ƒ¿ƒ«««ƒ
דאצילות הספירות ‡Cמעשר .«

ÛÈwÓ ‡e‰ ‰Ê ÛÈwÓ Ìb««ƒ∆«ƒ
ÌÚ ¯eL˜Â CiML ÛÈwn‰ e�ÈÈ‰ ,ÈÓÈ�t‰ Ï‡ CiML ·B¯w‰«»∆«»∆«¿ƒƒ«¿««ƒ∆«»¿»ƒ

ÌÈ¯ei„Â ˙BÏÎÈ‰‰ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ספירות ÈÁa�˙שבעשר Ì‰L «≈ƒ¬»«≈»¿ƒƒ∆≈¿ƒ«

˙eÏÏÎ·c ,˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ ˙Èa(כולל במבט (רק «ƒ«ƒƒƒ¿ƒ««ƒ»»¿ƒ¿»
˙eiË¯Ù·e ,˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ÌLa ‰ÛÈwn(כלשעצמו)�˜¯‡ ‡e‰ ƒ¿»¿≈«ƒ»»ƒ¿»ƒ««ƒ

Ì‰ ÏÏÎa ÌÈÙÈwn‰ ‰p‰c .ÌÈÏk‰ Ï‡ ÏÏk CiL B�È‡L∆≈«»¿»∆«≈ƒ¿ƒ≈««ƒƒƒ¿»≈
¯˙k ˙�ÈÁaהאצילות מעולם B�ÈÁa˙,שלמעלה '· LÈ ¯˙Î·e , ¿ƒ«∆∆¿∆∆≈¿ƒ

˜ÈzÚ ˙�ÈÁaעליונה (בחינה ¿ƒ««ƒ
‡¯CÈשבכתר) ˙�ÈÁ·e¿ƒ«¬ƒ

שבכתר) התחתונה ,(בחינה
ÌÚ ,CÈ¯‡ ˙�ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«¬ƒƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÛÈwÓ B˙BÈ‰¡«ƒƒ»»

ÌÈÏk‰Ï ‡e‰ CiLמדרגת «»¿«≈ƒ
שמתארך [=מלשון 'אריך'

שורש כבר היא למטה] ונמשך

בצורה רק אמנם לעולמות,

מקומות יש (ולכן מופשטת

בשם מוזכר ש'אריך' בחסידות

לעולמות, שקרוב הקרוב' 'מקיף

הרחוק' 'מקיף נקרא ו'עתיק'

לעולמות) שייכות לו ,שאין
‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ««ƒ

ÌÈÏk‰Ó ˜zÚ�לבחינה שאין ∆¿«≈«≈ƒ
לעולמות שייכות כל »¿Ì‚Âזו

‰ÛÈwnלמעלה ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«««ƒ
.(CÈ¯‡ ˙�ÈÁa) ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿ƒ«¬ƒ
d�LiL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»
Le·Ï ÔBÊÓc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿
e�ÈÈ‰ ,ÌÈÏk‰ „vÓ ˙È·e«ƒƒ««≈ƒ«¿
Ì‰L BÓk ˙B¯B‡‰ „vÓƒ«»¿∆≈
„vÓ Ìb ÔÎ BÓk ,ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿≈«ƒ«
'‚ Ì�LÈ ‡Ùeb ˙B¯B‡‰»»∆¿»

Ì‰L ,Ï"p‰ ˙B�ÈÁa.א ¿ƒ««∆≈
ה ÔÈÓÏÚאור Ïk ‡lÓÓ– ¿«≈»»¿ƒ

מוגבל מצומצם, אלוקי אור

לפי ונברא נברא לכל ומותאם

ותכונתו מזגו אור,ענינו, ב.

ÔÈÓÏÚה Ïk ··BÒאור – ≈»»¿ƒ
שאינו מוגבל בלתי מאוד נעלה

מדריגת ערך לפי מתצמצם

מתלבש אינו ולכן הנבראים,

משפיע אם כי בפנימיות, בהם

זה אור מקיף. בדרך בהם ופועל

בשווה הנבראים כל על BÒÂ··ג.Âמאיר ‡lÓnÓ ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa‰ ¿«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈
עצמותו אם כי ממנו המתפשט אור איננה זו ובחינה ובעצמו, בכבודו הקב"ה -
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לפי ואינֹו הרחֹוק מּקיף הּוא והּבית האדם, למּדת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָועׂשּוי
האדם את רק לא ּבתֹוכֹו ּכֹולל הּבית ׁשהרי האדם, ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּדת
על ּבלבּוׁש מעלה ׁשּיׁש זה וענין ּדברים. ׁשאר ּגם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּדאף ּבגׁשמּיּות, ּגם נראה לבּוׁש, על ּובבית ְְְְְְִִִֶַַַַַָמזֹון,
ׁשהרי והּבית, מהּלבּוׁש יֹותר האדם צר הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּמזֹון
ּובית ּבלבּוׁש כן ּוכמֹו הּגּוף, לקּיּום הכרח הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּמזֹון
מּכלֿ ּבית, מאׁשר יֹותר מכרח הּוא הּלבּוׁש הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻּגּופא
ּביֹומֹו, יֹום ּדבר והּוא רב, זמן מחזיק אינֹו הּמזֹון ְְְְֲִֵַַַַַָָמקֹום,
ּומחזיק ּביקר הּוא הּלבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן ּבזֹול, הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַֹוגם
רב זמן ּומחזיק יֹותר ּביקר הּוא והּבית יֹותר, רב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַֹזמן
ׁשהּוא ּפנימי, הּוא ׁשהּמזֹון להיֹות הּדבר, וטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָיֹותר.

ּפ ׁשהםּבמדרגה מּקיפים הם והּבית והּלבּוׁש חּותה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
זמן. רּבּוי ּומחזיקים ּביקר הם ולכן נעלית, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבמדרגה
הּוא הּבית א הּקרֹוב, מּקיף הּוא הּלבּוׁש הּנה ְְִִִִִֵַַַַַַָָּובפרטּיּות
האדם ׁשל אּמֹות ד' ענין הּוא ּדבכללּות הרחֹוק, 16מּקיף ְְְִִִֶַַַָָָָָָ

האדם. עצם מתּגּלה ְִֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבהם

לבּוׁשp‰Â‰ג) מזֹון יׁש האדם ׁשּבצרכי הּדבר טעם ¿ƒ≈ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
למּטה ׁשּיׁשנֹו ּדבר ּבכל ּכמֹו זה הרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּובית,
לבּוׁש מזֹון ּבענין הּוא וכן למעלה, ׁשרׁשֹו מּצד ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
העליֹון, ּבאדם ׁשרׁשֹו מּצד ׁשּזהּו הּתחּתֹון, ׁשּבאדם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובית
ּדמזֹון הּבחינֹות ג' ּבהם ׁשּיׁש ספירֹות, העׂשר ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָוהּוא
ספירֹות ׁשּבעׂשר ּבכלים אֹורֹות ׁשענין והינּו, ּובית, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַלבּוׁש
לבּוׁשים, ּבחינת ּגם יׁש כן ּוכמֹו מזֹון, ּבחינת ְְְְִִִֵֵַַַָהּוא

ּבחינת17ּכמאמר ּגם יׁש כן ּוכמֹו לֹון, ּתקינת לבּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַ
ּוכמאמר ׁשּלמעלה, והיכלֹות הּדּיּורים ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּבית,
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א). (יז, בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì„‡‰ ˙cÓÏ ÈeNÚÂלהחליף עליו האדם, והתבגרות גדילת עם שהרי ¿»¿ƒ«»»»
גופו ממדי לשינוי בהתאם B�È‡Âבגדיו ˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ‡e‰ ˙Èa‰Â ,¿««ƒ«ƒ»»¿≈

Ì„‡‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï BÎB˙a ÏÏBk ˙Èa‰ È¯‰L ,Ì„‡‰ ˙cÓ ÈÙÏ¿ƒƒ«»»»∆¬≈««ƒ≈¿…«∆»»»
ÌÈ¯·c ¯‡L Ìb ‡l‡פנימי באופן ומקיים המחייה הוא המזון כן אם ∆»«¿»¿»ƒ

שמקיפו והלבוש הגוף, את

אם כי מחייהו אינו מבחוץ

בלבד, חיצוני מחסה לו משמש

מחוץ שהוא הבית, שכן וכל

הלבוש. מן יותר האדם לגוף

האדם, צרכי שבכללות ונמצא

שהדבר ככל מזוןֿלבושֿבית,

נמשכת כך יותר, ומקיף חיצוני

יותר עליונה מדרגה ידו על

LiLבנפש ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .¿ƒ¿»∆∆≈
,ÔBÊÓ ÏÚ Le·Ïa ‰ÏÚÓ«¬»ƒ¿«»
‰‡¯� ,Le·Ï ÏÚ ˙È··e¿«ƒ«¿ƒ¿∆
Û‡c ,˙eiÓL‚a Ìb«¿«¿ƒ¿«
Ì„‡‰ C¯ˆ ‡e‰ ÔBÊn‰L∆«»…∆»»»
,˙Èa‰Â Le·l‰Ó ¯˙BÈ≈≈«¿¿««ƒ
Á¯Î‰ ‡e‰ ÔBÊn‰ È¯‰L∆¬≈«»∆¿≈«

‰Ûeb,עצםÏחיוני Ìei˜ ¿ƒ«
˙È·e Le·Ïa ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿«ƒ
‡e‰ Le·l‰ ‰p‰ ‡Ùeb»ƒ≈«¿
,˙Èa ¯L‡Ó ¯˙BÈ Á¯ÎÓÀ¿»≈≈¬∆«ƒ
B�È‡ ÔBÊn‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«»≈
¯·c ‡e‰Â ,·¯ ÔÓÊ ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ¿««¿¿«
‡e‰ Ì‚Â ,BÓBÈa ÌBÈ¿¿«
ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,ÏBÊa¿«∆≈≈
¯˜Èa ‡e‰ Le·l‰«¿¿…∆
¯˙BÈ ·¯ ÔÓÊ ˜ÈÊÁÓe«¬ƒ¿««≈

‰ ˙Èa‰Â¯˙BÈ ¯˜Èa ‡e ¿««ƒ¿…∆≈
.¯˙BÈ ·¯ ÔÓÊ ˜ÈÊÁÓe«¬ƒ¿««≈
˙BÈ‰Ï ,¯·c‰ ÌÚËÂ¿«««»»ƒ¿

ÈÓÈ�t ‡e‰ ÔBÊn‰Lומכיוון ∆«»¿ƒƒ
הגוף את ולהחיות לחדש שענינו

הגוף ערך כפי מוגבל הוא לכן תמידי, eÁt˙‰באופן ‰‚¯„Óa ‡e‰L ,∆¿«¿≈»¿»
יותר ובזול יותר מצוי כך ומשום מהר ונפסד ‰Ìשכלה ˙Èa‰Â Le·l‰Â ,¿«¿¿««ƒ≈

ÌÈ˜ÈÊÁÓe ¯˜Èa Ì‰ ÔÎÏÂ ,˙ÈÏÚ� ‰‚¯„Óa Ì‰L ÌÈÙÈwÓ«ƒƒ∆≈¿«¿≈»«¬≈¿»≈≈¿…∆«¬ƒƒ
·B¯w‰ ÛÈwÓ ‡e‰ Le·l‰ ‰p‰ ˙eiË¯Ù·e .ÔÓÊ Èea¯שם על ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ≈«¿«ƒ«»

ולכן גודלו לפי הגדול ולבושי קטנו לפי הקטן לבושי האדם, מדת לפי היותו

הקרוב' 'מקיף ‰¯BÁ˜נקרא ÛÈwÓ ‡e‰ ˙Èa‰ C‡ מותאם, אינו שהבית «««ƒ«ƒ»»
דברים שאר גם בתוכו מכיל אלא האדם, גוף ממדי ‰e‡לפי ˙eÏÏÎ·c ,¿ƒ¿»

Ì„‡‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ÔÈ�Ú16'בד המונח הפקר בחפץ זוכה [=אדם ƒ¿««∆»»»
נפעל האדם לגוף שמחוץ הדבר על) (בעלות שקניין בחסידות ומבואר אמותיו.

אמותיו] בד' ומשפיעה מאירה האדם שעצמות הנשמה, עצם בכח ∆«∆Ì‰aLרק
‰lb˙Óממקיף שלמעלה הרחוק (מקיף דמקיף, מקיף דרגת ומתפשט ƒ¿«∆

הוא ‰‡„Ìהקרוב) ÌˆÚ∆∆»»»
המשכן מלאכות ל"ט לסיכום,

קבוצות לשלוש מתחלקות

– האדם צרכי כל את המהוות

הוא המזון ובית. לבוש מזון,

כלי שהוא הגוף את ומחזק פנימי

הוא הלבוש האדם. של לנפשו

על ומקיף מכסה בהיותו חיצוני

מותאם מקום מכל אך האדם,

בשונה האדם. גוף ממדי לפי

במידותיו תלוי שאינו מבית

בתוכו ומכיל האדם של וגודלו

דברים. שאר גם האדם מלבד

מקיף שהדבר שככל וביאר

ממשיך הוא הרי יותר, וחיצוני

נעלים מקיפים כוחות מהנפש

שכך יבאר הבא בסעיף יותר.

האדם אצל למטה הדבר הוא

למעלה בשורשו הוא שכן מכיוון

וגם האור מצד גם העליון, באדם

הכלי .מצד
¯·c‰ ÌÚË ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«««»»
ÔBÊÓ LÈ Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆaL∆¿»¿≈»»»≈»
BÓk ‰Ê È¯‰ ,˙È·e Le·Ï¿«ƒ¬≈∆¿
‰hÓÏ B�LiL ¯·c ÏÎa¿»»»∆∆¿¿«»
BL¯L „vÓ ‡e‰L∆ƒ«»¿
ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿ƒ¿«
Ì„‡aL ˙È·e Le·Ï ÔBÊÓ»¿«ƒ∆»»»

‰„vÓ e‰fL ,ÔBzÁz««¿∆∆ƒ«
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a BL¯L»¿»»»»∆¿
¯NÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«»∆∆
,e�È‰Â ,˙È·e Le·Ï ÔBÊÓc ˙B�ÈÁa‰ '‚ Ì‰a LiL ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ∆≈»∆«¿ƒ¿»¿«ƒ¿«¿

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚaL ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ ÔÈ�ÚLהם שבכלים שהאורות ∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ
הכלי שבפנימיות שהאור והיינו הכלים, ערך ולפי ÈÁa�˙בהתאם ‡e‰¿ƒ«

ÔÎ BÓÎe ,ÔBÊÓמזון מבחינת ÌÈLe·Ï,למעלה ˙�ÈÁa Ìb LÈ »¿≈≈«¿ƒ«¿ƒ
¯Ó‡Ók17ÔBÏ ˙�È˜z ÔÈLe·Ï'ל'ספירות להן, התקנת [=לבושים ¿«¬«¿ƒ¿ƒ«

אדם)] לבני נשמות פורחות אלו ÔÎ(שמלבושים BÓÎe מבחינת, למעלה ¿≈
BÏÎÈ‰Â˙לבושים ÌÈ¯eic‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,˙Èa ˙�ÈÁa Ìb LÈ≈«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿««ƒƒ¿≈»
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ט c"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,ldwie zyxt zay

ז"ל להּקּב"ה18רּבֹותינּו לֹו אין הּמקּדׁש ּבית ׁשּמּׁשחרב ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ענין הּוא אּמֹות הד' והרי הלכה, ׁשל אּמֹות ד' ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות העצם. מתּגּלה ׁשּבהם ּכּנ"ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית
טעם ׁשהרי מזֹון, ּבחינת הּוא ּבכלים אֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָענין
ענין איזה יׁש ׁשּבּכלים לפי הּוא ּבכלים אֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהמׁשכת
זה וענין לתֹוכם, האֹורֹות את ממׁשיכים הם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּצד
את לקּׁשר היא הּמזֹון ׁשּפעּלת ּדכׁשם מזֹון, ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻנקרא
ּגם חּיּות ּתֹוספת נעׂשה ועלֿידיֿזה הּגּוף, עם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַהּנפׁש
ׁשּפֹועל ׁשּבכלים זה ענין ּגם כן ּכמֹו ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבנפׁש
האֹורֹות מקּׁשר להיֹותֹו מזֹון, ּבׁשם נקרא האֹור ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָהמׁשכת
אמנם, ּבהאֹור. ּגם ּתֹוספת ּפֹועל ועלֿידיֿזה הּכלים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעם

ּומ ׁשּבאים ּכמֹו ּבהאֹורֹות היא זֹו תלּבׁשיםהמׁשכה ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ׁשהּוא הּלבּוׁשים ענין א ּפנימי. ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַּבּכלים,

העליֹון חׁשמל ּדבינה19ּבחינת מחיצֹונּיּות ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מּתחת עד ונּוקבא' ל'זעירֿאנּפין להלּביׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָעיּלאה
זה מּקיף ּגם א הּמּקיף. ּבבחינת מּגיע זה הרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַרגליהם,
הּמּקיף היינּו הּפנימי, אל ׁשּׁשּי הּקרֹוב מּקיף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָהּוא
ׁשהם ודּיּורים ההיכלֹות אבל הּכלים. עם וקׁשּור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשּי
ּדבכללּות הרחֹוק, מּקיף ּבבחינת מּגיעים ּבית ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָּבחינת
ׁשאינֹו הּמּקיף הּוא ּובפרטּיּות הרחֹוק, מּקיף ּבׁשם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָנקרא
ּבחינת הם ּבכלל הּמּקיפים ּדהּנה הּכלים. אל ּכלל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּי
,ארי ּובחינת עּתיק ּבחינת ּבחינֹות, ב' יׁש ּובכתר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַּכתר,
הּוא ׁשּי מּכלֿמקֹום מּקיף, היֹותֹו עם ,ארי ּבחינת ְֱֲִִִִִִֵַַַָָָהּנה
וגם מהּכלים נעּתק הּוא עּתיק ּבחינת אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָלהּכלים,

.(ארי (ּבחינת לּכלים הּמּקיף ְְֲִִִִִִֵַַַַַמּבחינת

‰p‰Âמּצד ּובית לבּוׁש ּדמזֹון ההתחּלקּות ׁשּיׁשנּה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבכלים, ׁשהם ּכמֹו האֹורֹות מּצד היינּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָהּכלים,
הּנ"ל, ּבחינֹות ג' יׁשנם ּגּופא האֹורֹות מּצד ּגם כן ְְְִִֵֶַַַַָָָּכמֹו
והּבחינה עלמין ּכל סֹובב עלמין, ּכל ממּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהם

וסֹובב מּממּלא ּבחינת20ׁשּלמעלה ּדהּנה ּבזה, והענין . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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הספירות Ï"Êשבעשר e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,‰ÏÚÓlL18·¯ÁMnL ∆¿«¿»¿«¬««≈∆ƒ∆»«
,‰ÎÏ‰ ÏL ˙Bn‡ '„ ‡l‡ ‰"aw‰Ï BÏ ÔÈ‡ Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»≈««»»∆»«∆¬»»
ÌˆÚ‰ ‰lb˙Ó Ì‰aL Ï"pk ˙Èa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Bn‡ '„‰ È¯‰Â«¬≈««ƒ¿«««ƒ««∆»∆ƒ¿«∆»∆∆
הגלות בזמן המקדש בית מקום בחינת הן הלכה של האמות .שד'

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈
‡e‰ ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ ÔÈ�Úƒ¿«¿≈ƒ
ÌÚË È¯‰L ,ÔBÊÓ ˙�ÈÁa¿ƒ«»∆¬≈««
ÌÈÏÎa ˙B¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿≈ƒ
LÈ ÌÈÏkaL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«≈ƒ≈
Ì‰ ‰Ê „vnL ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆ƒ«∆≈
˙B¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»
‡¯˜� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,ÌÎB˙Ï¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌLÎc ,ÔBÊÓ ÌLa¿≈»ƒ¿≈
‡È‰ ÔBÊn‰ ˙lÚtL∆¿À««»ƒ
ÌÚ LÙp‰ ˙‡ ¯M˜Ï¿«≈∆«∆∆ƒ
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ûeb‰«¿«¿≈∆«¬∆
LÙ�a Ìb ˙eiÁ ˙ÙÒBz∆∆«««∆∆
‰Ê ÔÈ�Ú Ìb ÔÎ BÓk ,Ï"pk««¿≈«ƒ¿»∆
˙ÎLÓ‰ ÏÚBtL ÌÈÏÎaL∆¿≈ƒ∆≈«¿»«
,ÔBÊÓ ÌLa ‡¯˜� ¯B‡‰»ƒ¿»¿≈»
˙B¯B‡‰ ¯M˜Ó B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«≈»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÏk‰ ÌÚƒ«≈ƒ¿«¿≈∆
.¯B‡‰a Ìb ˙ÙÒBz ÏÚBt≈∆∆«¿»
‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰ ,Ì�Ó‡»¿»«¿»»ƒ
ÌÈ‡aL BÓk ˙B¯B‡‰a¿»¿∆»ƒ
e‰fL ,ÌÈÏka ÌÈLaÏ˙Óeƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆∆
ÔÈ�Ú C‡ .ÈÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿«

ÌÈLe·l‰ספירות שבעשר «¿ƒ
ÏÓLÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««¿«

ÔBÈÏÚ‰ביו נעלית תר[=דרגה »∆¿
יחזקאל] בחזיון 19המוזכרת

˙ei�BˆÈÁÓ ‰NÚpL∆«¬∆≈ƒƒ
LÈaÏ‰Ï ‰‡lÈÚ ‰�È·c¿ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ
'‡·˜e�Â ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ'Ïƒ¿≈«¿ƒ¿¿»
דאצילות המידות [=ששת

דאצילות] ÁzÓ˙ומלכות „Ú«ƒ««
ÚÈbÓ ‰Ê È¯‰ ,Ì‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¬≈∆«ƒ«

ÛÈwn‰ ˙�ÈÁ·aשלמעלה ƒ¿ƒ«««ƒ
דאצילות הספירות ‡Cמעשר .«

ÛÈwÓ ‡e‰ ‰Ê ÛÈwÓ Ìb««ƒ∆«ƒ
ÌÚ ¯eL˜Â CiML ÛÈwn‰ e�ÈÈ‰ ,ÈÓÈ�t‰ Ï‡ CiML ·B¯w‰«»∆«»∆«¿ƒƒ«¿««ƒ∆«»¿»ƒ

ÌÈ¯ei„Â ˙BÏÎÈ‰‰ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ספירות ÈÁa�˙שבעשר Ì‰L «≈ƒ¬»«≈»¿ƒƒ∆≈¿ƒ«

˙eÏÏÎ·c ,˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ ˙Èa(כולל במבט (רק «ƒ«ƒƒƒ¿ƒ««ƒ»»¿ƒ¿»
˙eiË¯Ù·e ,˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ ÌLa ‰ÛÈwn(כלשעצמו)�˜¯‡ ‡e‰ ƒ¿»¿≈«ƒ»»ƒ¿»ƒ««ƒ

Ì‰ ÏÏÎa ÌÈÙÈwn‰ ‰p‰c .ÌÈÏk‰ Ï‡ ÏÏk CiL B�È‡L∆≈«»¿»∆«≈ƒ¿ƒ≈««ƒƒƒ¿»≈
¯˙k ˙�ÈÁaהאצילות מעולם B�ÈÁa˙,שלמעלה '· LÈ ¯˙Î·e , ¿ƒ«∆∆¿∆∆≈¿ƒ

˜ÈzÚ ˙�ÈÁaעליונה (בחינה ¿ƒ««ƒ
‡¯CÈשבכתר) ˙�ÈÁ·e¿ƒ«¬ƒ

שבכתר) התחתונה ,(בחינה
ÌÚ ,CÈ¯‡ ˙�ÈÁa ‰p‰ƒ≈¿ƒ«¬ƒƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÛÈwÓ B˙BÈ‰¡«ƒƒ»»

ÌÈÏk‰Ï ‡e‰ CiLמדרגת «»¿«≈ƒ
שמתארך [=מלשון 'אריך'

שורש כבר היא למטה] ונמשך

בצורה רק אמנם לעולמות,

מקומות יש (ולכן מופשטת

בשם מוזכר ש'אריך' בחסידות

לעולמות, שקרוב הקרוב' 'מקיף

הרחוק' 'מקיף נקרא ו'עתיק'

לעולמות) שייכות לו ,שאין
‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁa Ï·‡¬»¿ƒ««ƒ

ÌÈÏk‰Ó ˜zÚ�לבחינה שאין ∆¿«≈«≈ƒ
לעולמות שייכות כל »¿Ì‚Âזו

‰ÛÈwnלמעלה ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«««ƒ
.(CÈ¯‡ ˙�ÈÁa) ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿ƒ«¬ƒ
d�LiL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆∆¿»
Le·Ï ÔBÊÓc ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿
e�ÈÈ‰ ,ÌÈÏk‰ „vÓ ˙È·e«ƒƒ««≈ƒ«¿
Ì‰L BÓk ˙B¯B‡‰ „vÓƒ«»¿∆≈
„vÓ Ìb ÔÎ BÓk ,ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿≈«ƒ«
'‚ Ì�LÈ ‡Ùeb ˙B¯B‡‰»»∆¿»

Ì‰L ,Ï"p‰ ˙B�ÈÁa.א ¿ƒ««∆≈
ה ÔÈÓÏÚאור Ïk ‡lÓÓ– ¿«≈»»¿ƒ

מוגבל מצומצם, אלוקי אור

לפי ונברא נברא לכל ומותאם

ותכונתו מזגו אור,ענינו, ב.

ÔÈÓÏÚה Ïk ··BÒאור – ≈»»¿ƒ
שאינו מוגבל בלתי מאוד נעלה

מדריגת ערך לפי מתצמצם

מתלבש אינו ולכן הנבראים,

משפיע אם כי בפנימיות, בהם

זה אור מקיף. בדרך בהם ופועל

בשווה הנבראים כל על BÒÂ··ג.Âמאיר ‡lÓnÓ ‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa‰ ¿«¿ƒ»∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈
עצמותו אם כי ממנו המתפשט אור איננה זו ובחינה ובעצמו, בכבודו הקב"ה -
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c"iyz'dי ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,ldwie zyxt zay

ׁשּמרפי הּוא ּדחֹורש ּדמזֹון, הּברּור הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּזֹורע,
וכן23לארעא ּבהּגׁשמי, ּוׁשבירה חליׁשּות ׁשּפֹועל והינּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכל ׁשּנרקבים והינּו הּגרעין, רקבֹון ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָזֹורע
מיןֿ העלאת רק ונׁשאר ׁשּבגרעין, הּטפלים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּדברים
ענין הּוא זה ׁשּכל הּצֹומח, לכח ׁשּמעֹורר ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנּוקבין
הּברּור הּוא והאֹורג הּטֹווה כן ּוכמֹו ּבּמזֹון. ְְֵֵֵֵֶַַַַָָהּברּור
הּברּור ענין הּוא הּלבּוׁש ענין ּדכללּות ְְְְְִִִִֵַַַַָּבלבּוׁש,
וגם מּזּולתֹו האדם את מבּדיל הּלבּוׁש ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוההבּדלה,
הּלבּוׁש ּדענין ּבּלבּוׁש, ׁשּנתלּבׁש קדם ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמעצמֹו
ענין ׁשּזהּו האדם, מעלת ּומתּגּלה נּכר ׁשעלֿידֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
הּבית, ּבענין הּברּור ּגם הּוא כן ּוכמֹו וההבּדלה. ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּברּור
אּמֹות ׁשהד' מהאמצע, החּוץ את ּומחּלק מבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּבית
ׁשהּוא מלאכֹות הל"ט ועלֿידי האדם. אל ׁשּייכים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהם
נעׂשה ּובית, לבּוׁש ּדמזֹון הּבחינֹות ּבכל הּברּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָענין
והּתֹוספת הּנ"ל, ּבחינֹות מג' ּבחינה ּבכל אֹור ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָּתֹוספת
לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּוונה ּבהם ׁשּנׁשלם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיא

ּבתחּתֹונים ּדירה ּבכללּות24יתּבר נמׁש זה וענין , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ּבמקֹום ּובפרט 25העֹולם, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְִִִַָָָָועׂשּו

הּבחינֹותp‰Â‰ה) ג' ּבכל הּברּורים עבֹודת על הּכח ¿ƒ≈ְְֲִִֵַַַַַַָֹ
ׁשּיׁשנם מלאכֹות הל"ט עלֿידי הּוא ְְְֵֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּברּוחנּיּות, הענינים ׁשּיׁשנם ׁשעלֿידיֿזה והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמׁשּכן,
העֹולם ּבכללּות ּגם הּברּור ׁשּיהיה ּכח נתינת זה .26הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ל"ט על ׁשהּכח ּגּופא, ּבּמׁשּכן ּגם הּוא כן ְְִֵֶַַַַַָָֹּוכמֹו
ׁשּלמעלה. מהּמׁשּכן נמׁש ׁשּלמּטה ּבמׁשּכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכֹות
ּבמׁשּכן ׁשאינּה ּדוקא ׁשּלמּטה ּבמׁשּכן מעלה יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדהּנה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו לא27ׁשּלמעלה, הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמׁשּכן על קאי הּׁשמים ּוׁשמי ּדׁשמים גֹו', ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָיכלּכלּו

נ ועלֿזה זֹוׁשּלמעלה, ּובחינה ,יכלּכלּו לא אמר ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹ
(יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ׁשהּׁשמים נאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ׁשעליה
הּקּב"ה הראה ּכאׁשר ולכן ׁשּלמּטה, ּבּמׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנמׁשכה
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מא, שלח לקו"ת א. קנז, קו"א תניא שם. ה דרוש ובפרט וחיצוניות)

.116 ע' תש"ד סה"מ ב.23)ד. ב, מו"ק תנחומא24)ראה ראה

ובכ"מ. פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. ח.25)בחוקותי כה, בהבא26)תרומה

ואילך). ב תכז, – החדשה (בהוצאה ואילך ב תרמ, שם פרשתנו תו"ח ראה – מלכיםֿא27)לקמן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰ ˘¯BÁc ,ÔBÊÓc ¯e¯a‰ ‡e‰ ,Ú¯Bf‰Â L¯BÁ‰ .Ë˜� ˙Ùc¿«»««≈¿«≈««≈¿»¿≈
‡Ú¯‡Ï ÈÙ¯nL23[הארץ את eLÈÏÁ˙[=מחליש ÏÚBtL e�È‰Â , ∆«¿ƒ¿«¿»¿«¿∆≈¬ƒ

e�È‰Â ,ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯ ÔÈ�Ú ‡e‰ Ú¯BÊ ÔÎÂ ,ÈÓLb‰a ‰¯È·Le¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈≈«ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ¿«¿
˙‡ÏÚ‰ ˜¯ ¯‡L�Â ,ÔÈÚ¯‚aL ÌÈÏÙh‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ·˜¯pL∆ƒ¿»ƒ»«¿»ƒ«¿≈ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿»««¬»«

ÔÈ·˜e�ŒÔÈÓ.נקביים [=מים «ƒ¿ƒ
מלמטה התחתון, עבודת

BÚnL¯¯למעלה] BaL∆∆¿≈
‰Ê ÏkL ,ÁÓBv‰ ÁÎÏ¿…««≈«∆»∆
.ÔBÊna ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««≈«»
‚¯B‡‰Â ‰ÂBh‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«∆¿»≈
,Le·Ïa ¯e¯a‰ ‡e‰«≈ƒ¿
‡e‰ Le·l‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎcƒ¿»ƒ¿««¿
,‰Ïc·‰‰Â ¯e¯a‰ ÔÈ�Úƒ¿««≈¿««¿»»
˙‡ ÏÈc·Ó Le·l‰ È¯‰L∆¬≈«¿«¿ƒ∆
Ì‚Â B˙ÏefÓ Ì„‡‰»»»ƒ»¿«
Ì„˜ ‡e‰L BÓk BÓˆÚÓ≈«¿¿∆…∆
ÔÈ�Úc ,Le·la LaÏ˙pL∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«
B„ÈŒÏÚL ‡e‰ Le·l‰«¿∆«»
˙ÏÚÓ ‰lb˙Óe ¯k�ƒ»ƒ¿«∆«¬«
¯e¯a‰ ÔÈ�Ú e‰fL ,Ì„‡‰»»»∆∆ƒ¿««≈
‡e‰ ÔÎ BÓÎe .‰Ïc·‰‰Â¿««¿»»¿≈
,˙Èa‰ ÔÈ�Úa ¯e¯a‰ Ìb««≈¿ƒ¿«««ƒ
˜lÁÓe ÏÈc·Ó ˙Èa‰L∆««ƒ«¿ƒ¿«≈

ÚˆÓ‡‰Ó ıeÁ‰ (חלל‡˙ ∆«≈»∆¿«
‡Bn˙הבית) '„‰L שבתוך, ∆««

הבית ‡Ïחלל ÌÈÎÈiL Ì‰≈«»ƒ∆
Ë"Ï‰ È„ÈŒÏÚÂ .Ì„‡‰»»»¿«¿≈«
ÔÈ�Ú ‡e‰L ˙BÎ‡ÏÓ¿»∆ƒ¿«
˙B�ÈÁa‰ ÏÎa ¯e¯a‰«≈¿»«¿ƒ
‰NÚ� ,˙È·e Le·Ï ÔBÊÓc¿»¿«ƒ«¬∆
‰�ÈÁa ÏÎa ¯B‡ ˙ÙÒBz∆∆¿»¿ƒ»
,Ï"p‰ ˙B�ÈÁa '‚Óƒ¿ƒ««
ÌÏLpL ‡È‰ ˙ÙÒBz‰Â¿«∆∆ƒ∆ƒ¿»

Ì‰a,מזון הבחינות (בשלשת »∆
ובית) e‡˙�c‰לבוש ‰�ek‰««»»¿ƒ¿«»

C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc24ÔÈ�ÚÂ , ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿»

˙eÏÏÎa CLÓ� ‰Ê∆ƒ¿»ƒ¿»
ÌB˜Óa Ë¯Ù·e ,ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿
BÓk ,Lc˜Óe ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿

·e˙kL25Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆»¿»ƒƒ¿»
ÌÎB˙a Èz�ÎLÂענין נתבאר ¿»«¿ƒ¿»

הל"ט באמצעות שנעשה הבירור

כללות את המשלימות מלאכות

לג' כן גם הנחלקים האדם צרכי

ובית. לבוש מזון, שהם דברים

ע בין (הבחנה הבירורים ידי הנעשיםעל הרע) מן הטוב הפרדת לטפל, יקר

העולם בכללות אור תוספת נמשך הגשמי הזה בעולם אלו, מלאכות באמצעות

עד מזו, למעלה זו ההשתלשלות, סדר שבכל ובית לבוש מזון, הבחינות; בכל

דירה ית' לו לעשות העולם בריאת כוונת נשלמת ובזה יתברך. לעצמותו

יבאר בהמשך בתחתונים.

ממשיך אלו במלאכות שהבירור

ובכל העולם בכללות אור תוספת

כח והנתינת ההשתלשלות, סדר

העובדה מצד דוקא היא לכך

עם קשורות העבודות שכל

והמקדש. המשכן

˙„B·Ú ÏÚ Ák‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«…««¬«
'‚ ÏÎa ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¿»
‡e‰ ,ÌÏBÚaL ˙B�ÈÁa‰«¿ƒ∆»»
˙BÎ‡ÏÓ Ë"Ï‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»
e�È‰Â ,ÔkLÓa Ì�LiL∆∆¿»«ƒ¿»¿«¿
Ì�LiL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆∆¿»
È¯‰ ,˙ei�Áe¯a ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈
‰È‰iL Ák ˙�È˙� ‰Ê∆¿ƒ«…«∆ƒ¿∆
˙eÏÏÎa Ìb ¯e¯a‰«≈«ƒ¿»

ÌÏBÚ‰26‡e‰ ÔÎ BÓÎe . »»¿≈
Ák‰L ,‡Ùeb ÔkLna Ìb««ƒ¿»»∆«…«
˙BÎ‡Ïn‰ Ë"Ï ÏÚ««¿»
CLÓ� ‰hÓlL ÔkLÓa«ƒ¿»∆¿«»ƒ¿»

‰ÏÚÓlL ÔkLn‰Óומטעם ≈«ƒ¿»∆¿«¿»
המשכן לעשות נצטווה משה זה

המשכן פרטי וככל כתבנית וכליו

ÏÚÓ‰העליון LÈ ,‰p‰c .¿ƒ≈≈«¬»
‡˜Âc ‰hÓlL ÔkLÓa«ƒ¿»∆¿«»«¿»
ÔkLÓa d�È‡L∆≈»«ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,‰ÏÚÓlL27 ∆¿«¿»¿∆»

ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰ƒ≈«»«ƒ¿≈
,'B‚ EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ…¿«¿¿
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓLc¿»«ƒ¿≈«»«ƒ
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dyn ldwie

מֹורה עצמֹו ּד'ממּלא' הּלׁשֹון הרי עלמין, ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָממּלא
ּבהתלּבׁשּות, והּוא ּבפנימּיּות ּבדבר ּבהתּגּלּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָׁשהּוא
ׁשאינֹו הּוא סֹובב ענין א ּדממּלא. הּלׁשֹון ּפרּוׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּזהּו
לדבר, ׁשּי הּוא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָּבהתלּבׁשּות,
עלּֿכלּֿפנים ׁשהּוא עלמין, ּכל סֹובב הּלׁשֹון ּפרּוׁש ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּזהּו
מהתלּבׁשּות, למעלה היֹותֹו ּדעם והינּו לעלמין, ְְְְְְְְְֱִִִֵֵַַַָָסֹובב
עלּֿכלֿ סֹובב ּבבחינת הּוא ׁשהרי ׁשּיכּות, איזה לֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָיׁש

ּגם21ּפנים לבֹוא ׁשּי הּוא עצמֹו ׁשּמּצד והינּו , ְְְִִֶַַַַַָָָ
הרי הּכלים ּומעּוט קטן ׁשּמּצד אּלא הּואּבפנימּיּות, ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּגם ׁשּיהיה ׁשּי עצמֹו מּצד אבל עליהם, מּקיף ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבבחינת
הּמאמר ּבאּור וזהּו נעׂשה22ּבפנימּיּות. ׁשּבעליֹון ּפנימי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּוא עצמֹו מּצד הּנה העליֹון ׁשּגם היינּו, לּתחּתֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָמּקיף
הּתחּתֹון, עם קׁשּור ׁשּלהיֹותֹו אּלא ּפנימי, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָּבחינת
את לקּבל יכֹול ׁשאינֹו מהעליֹון למּטה הּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּתחּתֹון
אבל מּקיף, ּבחינת הּוא הּתחּתֹון לגּבי הּנה לכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהעליֹון,
ּבבחינת הּוא זה וכל ּפנימי. ּבחינת הּוא עצמֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָמּצד
מּסֹובב, ׁשּלמעלה ּבהּבחינה אבל עלמין, ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָסֹובב
ּכלל ׁשּי אינֹו העצמּות הּנה העצמּות, הּוא ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּדבכללּות
מּצד זה ׁשאין והינּו והתלּבׁשּות, ּבהתּגּלּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַלהיֹות
ּכלל ׁשּי אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד אּלא והעֹולמֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּכלים
הּוא וכן מּקיף. ּבבחינת לא ואפּלּו ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּיהיה
ּגּלּוי ׁשּבבחינת ּבהאֹור היינּו מּזה, ׁשּלמּטה ּבדרּגא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם
הּגּלּוי ּבחינת ּבחינֹות, ב' יׁש ּבהאֹור ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָלעצמֹו.
והאֹור לעצמֹו, הּגּלּוי ּובחינת הּזּולת, אל ְְְְִִֶֶַַַַַַָָׁשּׁשּי
והינּו, הּזּולת, אל ּכלל ׁשּי אינֹו לעצמֹו ּגּלּוי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּבבחינת
ׁשּמּצד אּלא לקּבלֹו, יכֹול ׁשאינֹו הּזּולת מּצד זה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין
ולא ּפנימּיּות ּבבחינת לא להּזּולת, ׁשּי אינֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָֹֹעצמֹו

מּקיף. ְִִִַַּבבחינת

ּבסדרp‰Â‰ד) ׁשּנסּתּדרּו ּכמֹו הם הּנ"ל מדרגֹות ג' ¿ƒ≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַ
הּברּורים, עבֹודת עלֿידי א ְְְְֲִִֵֵַַַַַהׁשּתלׁשלּות,
וזהּו הּנ"ל. הּבחינֹות מג' אחד ּבכל אֹור ּתֹוספת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָנעׂשה
הּברּורים עבֹודת נעׂשית ׁשעלֿידם מלאכֹות, ל"ט ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָענין
החֹורׁש נקט ּדפת סידּורא ּתּנא ּדהּנה, ּובית. לבּוׁש ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבמזֹון
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ׁשּמרפי הּוא ּדחֹורש ּדמזֹון, הּברּור הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוהּזֹורע,
וכן23לארעא ּבהּגׁשמי, ּוׁשבירה חליׁשּות ׁשּפֹועל והינּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכל ׁשּנרקבים והינּו הּגרעין, רקבֹון ענין הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָזֹורע
מיןֿ העלאת רק ונׁשאר ׁשּבגרעין, הּטפלים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָהּדברים
ענין הּוא זה ׁשּכל הּצֹומח, לכח ׁשּמעֹורר ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹנּוקבין
הּברּור הּוא והאֹורג הּטֹווה כן ּוכמֹו ּבּמזֹון. ְְֵֵֵֵֶַַַַָָהּברּור
הּברּור ענין הּוא הּלבּוׁש ענין ּדכללּות ְְְְְִִִִֵַַַַָּבלבּוׁש,
וגם מּזּולתֹו האדם את מבּדיל הּלבּוׁש ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוההבּדלה,
הּלבּוׁש ּדענין ּבּלבּוׁש, ׁשּנתלּבׁש קדם ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹמעצמֹו
ענין ׁשּזהּו האדם, מעלת ּומתּגּלה נּכר ׁשעלֿידֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
הּבית, ּבענין הּברּור ּגם הּוא כן ּוכמֹו וההבּדלה. ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָהּברּור
אּמֹות ׁשהד' מהאמצע, החּוץ את ּומחּלק מבּדיל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשהּבית
ׁשהּוא מלאכֹות הל"ט ועלֿידי האדם. אל ׁשּייכים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהם
נעׂשה ּובית, לבּוׁש ּדמזֹון הּבחינֹות ּבכל הּברּור ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָענין
והּתֹוספת הּנ"ל, ּבחינֹות מג' ּבחינה ּבכל אֹור ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָּתֹוספת
לֹו להיֹות הּקּב"ה ּדנתאּוה הּכּוונה ּבהם ׁשּנׁשלם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהיא

ּבתחּתֹונים ּדירה ּבכללּות24יתּבר נמׁש זה וענין , ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ּבמקֹום ּובפרט 25העֹולם, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָ

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְִִִַָָָָועׂשּו

הּבחינֹותp‰Â‰ה) ג' ּבכל הּברּורים עבֹודת על הּכח ¿ƒ≈ְְֲִִֵַַַַַַָֹ
ׁשּיׁשנם מלאכֹות הל"ט עלֿידי הּוא ְְְֵֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּברּוחנּיּות, הענינים ׁשּיׁשנם ׁשעלֿידיֿזה והינּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבמׁשּכן,
העֹולם ּבכללּות ּגם הּברּור ׁשּיהיה ּכח נתינת זה .26הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ל"ט על ׁשהּכח ּגּופא, ּבּמׁשּכן ּגם הּוא כן ְְִֵֶַַַַַָָֹּוכמֹו
ׁשּלמעלה. מהּמׁשּכן נמׁש ׁשּלמּטה ּבמׁשּכן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכֹות
ּבמׁשּכן ׁשאינּה ּדוקא ׁשּלמּטה ּבמׁשּכן מעלה יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּדהּנה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו לא27ׁשּלמעלה, הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמׁשּכן על קאי הּׁשמים ּוׁשמי ּדׁשמים גֹו', ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָיכלּכלּו

נ ועלֿזה זֹוׁשּלמעלה, ּובחינה ,יכלּכלּו לא אמר ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹ
(יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ׁשהּׁשמים נאמר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(ׁשעליה
הּקּב"ה הראה ּכאׁשר ולכן ׁשּלמּטה, ּבּמׁשּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנמׁשכה
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הּכּפּורים יֹום חטא31למחרת על הּסליחה היתה ׁשאז , ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ
נברא32העגל מּלּואֹו על עֹולם ּדהּנה ּבזה, והענין .33, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

זהמא ּבּה והּטיל חּוה על נחׁש ׁשּבא ענין34אּלא ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
זהמתן ּפסקה ּתֹורה מּתן ּובׁשעת הּדעת, עץ ,34חטא ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻ

חזרה העגל חטא הּכּפּורים35ּובׁשעת יֹום למחרת א . ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ
להיֹות העֹולם וחזר העגל, חטא על הּסליחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה
ּדעֹולם ההתהּוּות עצם מּצד ׁשהיה ּכמֹו ּומּצב ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמעמד
ענין להיֹות אפׁשר היה ּובמילא נברא, מּלּואֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָעל
נברא, מּלּואֹו על ּדעֹולם הענין מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהעבֹודה
אליהם ואמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה הקהיל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזי
הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה העבֹודה, ענין ּכללּות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָסדר
מלאכֹות הל"ט על קאי הּדברים אּלה אֹותם, ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלעׂשֹות
ׁשלׁשה, עֹוד הם הּדברים ּודברים ל"ו, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(אּלה

ל"ט הּברּור7הרי ענין הּוא הּמלאכֹות ּבל"ט ׁשהּכּוונה ,( ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
לתּקןוהּתּקּון מּלׁשֹון לעׂשֹות אֹותם, לעׂשֹות ׁשּזהּו ,36. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ

גֹו', הוי' צּוה אׁשר ּדזהּו מּלמעלה, ּכח נתינת זה על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויׁש
ׁשּזהּו ּבהר, הּמׁשּכן את ׁשראה מׁשה עלֿידי הּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהּכח
ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּבּכתּוב ּוממׁשי מׁשה. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוּיקהל
הּוא הּברּורים עבֹודת ענין ׁשּכללּות היינּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמלאכה,

ׁשנין אלפי ּדׁשית הּזמן ימים,37ּבמׁש ׁשׁשת ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּבת הּׁשביעי לּיֹום הכנה הּוא זה זמן ּבמׁש ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוהעבֹודה

ּכמאמר ּבׁשּבת38ׁשּבתֹון, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבמׁש הּברּורים עבֹודת ׁשעלֿידי והינּו מּמילא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבדר
לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום יזּכּו ׁשנין אלפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻׁשית

ׁשּבת39העֹולמים מדרגֹות, ב' ּגּופא ּבזה יׁש ּובפרטּיּות . ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחינה40וׁשּבתֹון הּוא וׁשּבתֹון הּברּורים, לעבֹודת ׁשּׁשּיכת הּבחינה הּוא ׁשּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מדרגה ּתהיה ׁשּמתחּלה הּמבאר עלּֿדר והּוא לגמרי. הּברּור מענין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ׁשעליה הּבא ואחרּֿכ41ּבעֹולם לּצּדיקים, סעּודה לעׂשֹות הּקּב"ה עתיד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אמרּו ׁשעליה יֹותר נעלית מדרגה ּגּלּוי ולא42יהיה אכילה לא ּבֹו אין הּבא עֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הּנ"ל מדרגֹות ּובב' וׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּבחינֹות ב' ּכן ּגם הם ועלּֿדרֿזה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשתּיה,
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ּבהר הּמׁשּכן את למּטה28למׁשה מׁשּכן ׁשּיעׂשּו לֹו אמר , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
להיֹות וצרי מסּפיק, אינֹו ׁשּבהר ׁשהּמׁשּכן היינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדוקא,
על ּכח הּנתינת הּנה מּכלֿמקֹום א ּדוקא. למּטה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמׁשּכן
ׁשּלכן ּדוקא, ׁשּלמעלה מהּמׁשּכן הּוא ׁשּלמּטה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן
ורק ּבהר, הּמׁשּכן את למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּתחּלה
וזהּו למּטה. הּמׁשּכן את לעׂשֹות אפׁשר היה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחריֿזה
זה יׂשראל ּבני עדת ּכל אל מׁשה וּיאמר ּׁשּכתּוב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמה
את ׁשראה ּדוקא מׁשה עלֿידי היה ׁשהּצּוּוי גֹו', ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
לבנֹות ּכח נתינת יׁש ּדוקא עלֿידֹו ולכן למעלה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּמׁשּכן
הּנתינת הּנה הּמׁשּכן ׁשּבענין ּוכׁשם למּטה. הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאת
ּכמֹו ׁשּלמעלה, מהּמׁשּכן הּוא ׁשּלמּטה הּמׁשּכן על ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכח
הּוא העֹולם ּבכללּות הּברּור על ּכח הּנתינת ּגם ְְִִֵֵַַַַַַָָָֹכן
מקּדׁש לי ועׂשּו ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמהּמׁשּכן
ׁשעלֿידי מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשכנּתי
אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי נעׂשה מקּדׁש, לי ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָועׂשּו
ּבכללּות הּברּור על ּכח הּנתינת ׁשהּוא מּיׂשראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואחד
הּוא ּבּמׁשּכן ּדהוה ּדמה הּטעם יּובן ועלּֿפיֿזה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָהעֹולם.

הּברּורים8מלאכה עבֹודת ענין הּוא ׁשּמלאכה ּדכיון , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדהוה מה הּנה לכן מהּמׁשּכן, הּוא עלֿזה והּכח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,
אבל אֹותֹו, לברר ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכיון מלאכה, הוה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבּמׁשּכן
זה, את לברר ּכח לֹו אין הרי ּבּמׁשּכן, הוה ּדלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמה
צרי אׁשר עבֹודתֹו זֹו ׁשאין היינּו מלאכה, הוה לא ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹולכן
נֹותנים היּו זה, ּבענין עבֹודתֹו היתה אם ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹלעבד,
ׁשּכל הּטעם ּגםּֿכן יּובן ועלּֿפיֿזה זה. על ּכח ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלֹו

ּומ הּמקּדׁש מקֹום עם קׁשּורֹות הּמזּבחהעבֹודֹות קֹום ְְְְְֲִִִֵַַַָָ
היּו העבֹודֹות ׁשּכל ּדאף חּוץ, ּדׁשחּוטי ענין ׁשּזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדוקא,
הם הרי מהּמקּדׁש חּוץ ׁשהיּו ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּכדבעי,
הּברּורים עבֹודת על הּכח ׁשּכללּות לפי והינּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹּפסּולֹות,
ּכנגד מכּון ׁשּלמעלה הּמקּדׁש ּדבית ּדוקא, מהּמׁשּכן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא

ׁשּלמּטה הּמקּדׁש קׁשּורֹות29ּבית הן העבֹודֹות ּכל ולכן , ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּדוקא. ּומקּדׁש הּמׁשּכן מקֹום ְְְְִִִַַָָָעם

היהe‰ÊÂ30ו) זה ׁשענין גֹו', יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה וּיקהל ׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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הּכּפּורים יֹום חטא31למחרת על הּסליחה היתה ׁשאז , ְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָ
נברא32העגל מּלּואֹו על עֹולם ּדהּנה ּבזה, והענין .33, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

זהמא ּבּה והּטיל חּוה על נחׁש ׁשּבא ענין34אּלא ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
זהמתן ּפסקה ּתֹורה מּתן ּובׁשעת הּדעת, עץ ,34חטא ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻ

חזרה העגל חטא הּכּפּורים35ּובׁשעת יֹום למחרת א . ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ
להיֹות העֹולם וחזר העגל, חטא על הּסליחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה
ּדעֹולם ההתהּוּות עצם מּצד ׁשהיה ּכמֹו ּומּצב ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמעמד
ענין להיֹות אפׁשר היה ּובמילא נברא, מּלּואֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָעל
נברא, מּלּואֹו על ּדעֹולם הענין מּצד ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָהעבֹודה
אליהם ואמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה הקהיל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאזי
הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה העבֹודה, ענין ּכללּות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָסדר
מלאכֹות הל"ט על קאי הּדברים אּלה אֹותם, ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלעׂשֹות
ׁשלׁשה, עֹוד הם הּדברים ּודברים ל"ו, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ(אּלה

ל"ט הּברּור7הרי ענין הּוא הּמלאכֹות ּבל"ט ׁשהּכּוונה ,( ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
לתּקןוהּתּקּון מּלׁשֹון לעׂשֹות אֹותם, לעׂשֹות ׁשּזהּו ,36. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ

גֹו', הוי' צּוה אׁשר ּדזהּו מּלמעלה, ּכח נתינת זה על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויׁש
ׁשּזהּו ּבהר, הּמׁשּכן את ׁשראה מׁשה עלֿידי הּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהּכח
ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּבּכתּוב ּוממׁשי מׁשה. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוּיקהל
הּוא הּברּורים עבֹודת ענין ׁשּכללּות היינּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָמלאכה,

ׁשנין אלפי ּדׁשית הּזמן ימים,37ּבמׁש ׁשׁשת ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּבת הּׁשביעי לּיֹום הכנה הּוא זה זמן ּבמׁש ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוהעבֹודה

ּכמאמר ּבׁשּבת38ׁשּבתֹון, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח מי ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבמׁש הּברּורים עבֹודת ׁשעלֿידי והינּו מּמילא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבדר
לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום יזּכּו ׁשנין אלפי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻׁשית

ׁשּבת39העֹולמים מדרגֹות, ב' ּגּופא ּבזה יׁש ּובפרטּיּות . ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ּבחינה40וׁשּבתֹון הּוא וׁשּבתֹון הּברּורים, לעבֹודת ׁשּׁשּיכת הּבחינה הּוא ׁשּבת , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

מדרגה ּתהיה ׁשּמתחּלה הּמבאר עלּֿדר והּוא לגמרי. הּברּור מענין ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ׁשעליה הּבא ואחרּֿכ41ּבעֹולם לּצּדיקים, סעּודה לעׂשֹות הּקּב"ה עתיד ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אמרּו ׁשעליה יֹותר נעלית מדרגה ּגּלּוי ולא42יהיה אכילה לא ּבֹו אין הּבא עֹולם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
הּנ"ל מדרגֹות ּובב' וׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּבחינֹות ב' ּכן ּגם הם ועלּֿדרֿזה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשתּיה,
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שם). (וביפ"ת ג ב.34)פי"ג, נב, זח"א א. קמו, שם.35)שבת ובפרש"י36)זהר ו פי"א, ב"ר ראה

א.37)שם. לא, ר"ה א.38)ראה ג, בסופה.39)ע"ז תמיד ואילך40)ראה ג תלו, שם תו"ח גם ראה

החדשה). ועוד.41)(בהוצאה ג. פי"ג, ויק"ר א. עה, ב"ב ב. קיט, פסחים א.42)ראה יז, ברכות
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ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙¯ÁÓÏ ‰È‰31‡ËÁ ÏÚ ‰ÁÈÏq‰ ‰˙È‰ Ê‡L , »»¿»√»«ƒƒ∆»»¿»«¿ƒ»«≈¿
Ï‚Ú‰32B‡elÓ ÏÚ ÌÏBÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â [=בחוזקו]. »≈∆¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«ƒ
‡¯·�33LÁ� ‡aL ‡l‡ Ó‰Ê‡הקדמוני, da ÏÈh‰Â ‰eÁ ÏÚ ƒ¿»∆»∆»»»««»¿ƒƒ»À¬»

אחריה הבאים אנוש בני דורות לכל ממנה עברה וזו רוחנית. טומאה -34,
ıÚ ‡ËÁ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«≈¿≈
ÔzÓ ˙ÚL·e ,˙Úc‰«««ƒ¿«««

Ô˙Ó‰Ê ‰˜Òt ‰¯Bzוחזרו »»¿»À¬»»
כבראשונה טהורים ,34להיות

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ˙ÚL·eƒ¿«≈¿»≈∆
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- ליובאוויטש לידידי -

מוגה בלתי

לראש,‡. לכל זו, הרי נפגשים, יהודים כאשר
ישראל בני את שברא כך על לה' להודות הזדמנות
גרים שונים, לחוגים שייכים שהם שלמרות כזה באופן
בענינים ועוסקים שונות, ובמדינות שונים במקומות
אףֿעלֿפיֿכן, ביניהם, קשר שום אין שלכאורה שונים
הרגשת קיימת לא לראשונה, אפילו נפגשים הם כאשר
מהם ואחד אחד בכל מתעוררת מיד אלא ביניהם, זרות
היה "אחד – אחד לאב בנים הם שכולם הידיעה

-)1אברהם" יצחק של (העיקרי ובנו יצחק, לבנו וכן ,
ולאה. רחל רבקה, שרה, – ולאמהות יעקב,

בירושה העבירו והאמהות שהאבות אלא עוד, ולא
מישראל ואחת אחד כידועzepekzלכל שהורים2שוות,

אלא "נס" בדרך זה ואין לילדיהם. תכונות מעבירים
מההורים עוברות שהתכונות העולם טבע הוא כך
לבעלי בנוגע אפילו אלא אדם בבני רק לא לצאצאיהם,

חיים.

לקבל כדי להתאמץ צורך שאין אףֿעלֿפי אמנם,
כן אלא חידוש זה שאין כיון מהאבות, התכונות את
מיוחד במאמץ צורך יש בכלֿזאת כאמור, הטבע, הוא
השלימות. בתכלית ניצול – כדבעי אותם לנצל כדי

בקשר זה כינוס של הכוונה בעצם, וזוהי,
עצם שהרי לפיתוח), (הקרן פאנד" ל"דעוועלפמענט
שיתכן אלא קיים כבר שהדבר מדגיש "פיתוח" הביטוי
את ממנו הוציאו ולא מספיק מפותח איננו שעדיין
ב"פיתוח", עוסקים כאשר ולכן, הדרושה. התועלת
הפיתוח אלא חלקי, בפיתוח להסתפק שאין בהכרח
את להרוויח כדי דוקא, השלימות בתכלית להיות צריך

האפשרית. התועלת כל

זה בכינוס למשתתפים בנוגע בזה מיוחדת והדגשה
עלֿידי זאת ועשו פרנסה בעניני שהצליחו אנשים –

מה עצמם הם שהרי יגיעה, מתוך דוגמאהתעסקות ווים
במלוא להם שניתנו האפשרויות לניצול והוכחה
היתה לא שלהם שההשתדלות כיון האפשרית, המידה
השתדלו אלא עליו, המוטל חוב שממלא כמי רק
ויניבו השלימות, בתכלית יהיו שפעולותיהם והתאמצו

האפשרית. המידה במלוא פירות

דוקא·. השלימות בתכלית שהפיתוח – ולהוסיף
ענין הוא נתן, שהקב"ה והאפשרויות הכחות כל וניצול

ixwirעדיין יותר, ולפתח להוסיף אפשר עוד כל שכן, .

פעמים כמה וכמדובר כמובן. כדבעי, הפיתוח היה לא
(וכל יהודי של תפקידו לכללות בנוגע עלֿדרךֿזה

בעולם: אדם)
את מילא האם עצמו את לבחון רוצה אדם כאשר
שזכה כך על להביט לו די לא בעולם, שליחותו
שמילוי לזכור צריך הוא אלא וכו', גדולים, להישגים
עלֿידי דוקא הוא בפרט) יהודי (ושל אדם של תפקידו

של מאתlkהניצול לו שניתנו והאפשרויות הכוחות
– הכל,zenilyaהקב"ה את ניצל לא הוא עוד וכל ,

שהיה למה הגיע שלא בלבד זו לא אזי ובשלימות,
להשיג, שביכלתו מה כל את השיג וטרם להגיע, יכול
הקב"ה, מאת ניתנו שהכוחות כיון – מזו יתירה אלא
והאפשרויות הכוחות בנתינת הקב"ה כוונת ובוודאי
האדם שאם נמצא כולם, את לנצל כדי היא זו במידה

את ניצל חיסרון,lkלא גורם הוא הרי לו, שניתן מה
פעמים). כמה (כמדובר הקב"ה של במעשיו כביכול,

בזה: ענין ועוד

גם אזי בשלימות, האפשרויות את מנצלים כאשר
שלא – זה ובכלל בשלימות, היא שמזה והתועלת הרווח
מביא שהוא אלא מפעולותיו, נהנה עצמו האדם רק
– השלימות בתכלית לפיתוח ועד – והתפתחות תועלת
גם מגיעה וההשפעה התועלת אשר ועד סביבתו, לכל
יהודי שכאשר בפשטות שרואים וכפי העולם. לאומות
כל את לנצל כדי בו התלוי כל את לעשות משתדל
רק לא תועלת מביא הוא אזי שבידו, האפשרויות
גם אלא בכלל, ישראל ולעם משפחתו לבני לעצמו,
וככל עסקיו, נמצאים שבו ובמקום גר הוא שבה לעיר
תועלת מביא הוא יותר, ומצליח יותר מתאמץ שהוא
מצליח עסקים איש הוא שאם ועד בסביבתו, יותר גדולה

המדינה. לכל תועלת מביאים עסקיו הרי ביותר,

מיוחדת זכות לנו שיש בנידוןֿדידן, [ובמיוחד
ורואים ארצותֿהברית, תושבי להיות ("פריוויליג'")
וההצלחה ההתפתחות את כדבעי מנצלים שאם בפועל
כל על טובה השפעה לכך יש אזי ארצותֿהברית, של
הרחוקות המדינות על ואפילו שמסביב המדינות

בעולם. ביותר הרחוקות בפינות ביותר,
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כד.1) לג, יחזקאל
מ"ט.2) פ"ב עדיות ראה

dyn ldwie

עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ׁשנין, אלפי ּדׁשית העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנֹוגעת
וׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּמדרגֹות ב' ּגּלּוי יהיה הּברּורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָעבֹודת
ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּׁשּכתּוב מה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
ּבמׁש הּברּורים עבֹודת ׁשעלֿידי ׁשּבתֹון, ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּׁשביעי
וׁשּבתֹון ּדׁשּבת הּמדרגֹות לב' נזּכה ׁשנין אלפי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּׁשית

העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ּבּיֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיהיּו
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ÔÂÈk ,ÔÈ�L ÈÙÏ‡ ˙ÈLc¿ƒ«¿≈¿ƒ≈»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¬«
'· Èelb ‰È‰È ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿∆ƒ
˙aLc ˙B‚¯„n‰««¿≈¿«»
‰Ó e‰ÊÂ .ÔB˙aLÂ¿«»¿∆«
ÌÈÓÈ ˙LL ·e˙kM∆»≈∆»ƒ
ÌBi·e ‰Î‡ÏÓ ‰NÚz≈»∆¿»»«

,ÔB˙aL ˙aL ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ«««»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
˙ÈM‰ CLÓa ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ¿∆∆«ƒ
'·Ï ‰kÊ� ÔÈ�L ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒƒ¿∆¿
ÔB˙aLÂ ˙aLc ˙B‚¯„n‰««¿≈¿«»¿«»
˙aL BlkL ÌBia eÈ‰iL∆ƒ¿«∆À«»
.ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰Áe�Óe¿»¿«≈»»ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דובער שי' המכונה ד"ר סגל

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב עם הפ"נ שלו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נעם לי לקרות בהמכתב אודות גזעו וצור מחצבתו שהוא הרה"ג הרה"ח הרה"צ כו' רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב.

שאם בענינים גשמים באים לידי החלטה שאין דבר בעולם שיאבד מיש לאין, עאכו"כ שכן הוא 

בענינים רוחנים, ומהם מורשת אבות, שנצחית היא ועומדת לעד, זאת אומרת, שפועלת פעולתה בבנים ובני 

בנים וכו', ובפרט שהרה"ג הרה"ח הרה"צ כו' רבי לוי יצחק מברדיטשוב היתה מדתו אהבת ישראל, אשר 

האהבה היא מקרבת, מקרבת אפילו רחוקים, ועאכו"כ קרובים בגוף וקרובים בנפש.

מובן שבכל הנ"ל לא לדרשה קאתינא, כי אם לתוספת זירוז להשתדלות בהפצת היהדות והחזקתה 

בכל סביבתו מתוך אהבת ישראל, וזכות אבות מסייעתו להצליח בזה, והשכר בזה הוא כדבר משנה שכר 

מצוה מצוה, סיפוק נפשי הכי אמיתי והכי עמוק מהטוב והחסד שעושה עי"ז, נוסף על הברכה להמשתדל 

בזה, ברכת אוהב ישראל הוא השי"ת בורא העולם, שמדתו היא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה.

ראיתי במכתבו אשר בן יחיד לו ולומד בישיבה, ובודאי שגם בו ניכר צור מחצבתו, ומשתדל בם, 

ועכ"פ ישתדל מכאן ולהבא להביא את זה בפועל לקבוע עתים לפרקים קרובים לימוד בתורת החסידות, 

לוי  רבי  כו'  והזלזולים שסבל הרה"ג הרה"ח הרה"צ  וכידוע הרדיפות  בזה,  מבלי להתרשם מכל מפריע 

לו  שהיתה  הידידות  וגודל  והבעש"ט,  ממעזריטש  המגיד  הרב  לתורת  מסירתו  בעד  מברדיטשוב  יצחק 

ועניני',  לחסידות  ח"ו התקשרותו  רק שלא החלישו  לא  אלו  רדיפות  כל  ואשר  בעל התניא,  הזקן  לרבנו 

אלא שנעשה לעמוד אש ועמוד אור בכל מקום שהגיע, חום ואור חסידותי בסביבתו הקרובה ובסביבתו 

הרחוקה, ומחובתו וגם מזכותו של בנו הוא שיקח על עצמו חוב קדוש זה, והרי כמה דורות תובעים ממנו 

להיות הצנור להביא תורתם בסביבתו, וגם נותנים לו כחות למלאות תפקיד קדוש זה ככל הדרוש, באם 

רק ירצה, ויהי רצון שכבודו ימצא אותיות מתאימות להחדיר הענין בבנו עוד יותר אם זקוק הוא לזה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.
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- ליובאוויטש לידידי -

מוגה בלתי

לראש,‡. לכל זו, הרי נפגשים, יהודים כאשר
ישראל בני את שברא כך על לה' להודות הזדמנות
גרים שונים, לחוגים שייכים שהם שלמרות כזה באופן
בענינים ועוסקים שונות, ובמדינות שונים במקומות
אףֿעלֿפיֿכן, ביניהם, קשר שום אין שלכאורה שונים
הרגשת קיימת לא לראשונה, אפילו נפגשים הם כאשר
מהם ואחד אחד בכל מתעוררת מיד אלא ביניהם, זרות
היה "אחד – אחד לאב בנים הם שכולם הידיעה

-)1אברהם" יצחק של (העיקרי ובנו יצחק, לבנו וכן ,
ולאה. רחל רבקה, שרה, – ולאמהות יעקב,

בירושה העבירו והאמהות שהאבות אלא עוד, ולא
מישראל ואחת אחד כידועzepekzלכל שהורים2שוות,

אלא "נס" בדרך זה ואין לילדיהם. תכונות מעבירים
מההורים עוברות שהתכונות העולם טבע הוא כך
לבעלי בנוגע אפילו אלא אדם בבני רק לא לצאצאיהם,

חיים.

לקבל כדי להתאמץ צורך שאין אףֿעלֿפי אמנם,
כן אלא חידוש זה שאין כיון מהאבות, התכונות את
מיוחד במאמץ צורך יש בכלֿזאת כאמור, הטבע, הוא
השלימות. בתכלית ניצול – כדבעי אותם לנצל כדי

בקשר זה כינוס של הכוונה בעצם, וזוהי,
עצם שהרי לפיתוח), (הקרן פאנד" ל"דעוועלפמענט
שיתכן אלא קיים כבר שהדבר מדגיש "פיתוח" הביטוי
את ממנו הוציאו ולא מספיק מפותח איננו שעדיין
ב"פיתוח", עוסקים כאשר ולכן, הדרושה. התועלת
הפיתוח אלא חלקי, בפיתוח להסתפק שאין בהכרח
את להרוויח כדי דוקא, השלימות בתכלית להיות צריך

האפשרית. התועלת כל

זה בכינוס למשתתפים בנוגע בזה מיוחדת והדגשה
עלֿידי זאת ועשו פרנסה בעניני שהצליחו אנשים –

מה עצמם הם שהרי יגיעה, מתוך דוגמאהתעסקות ווים
במלוא להם שניתנו האפשרויות לניצול והוכחה
היתה לא שלהם שההשתדלות כיון האפשרית, המידה
השתדלו אלא עליו, המוטל חוב שממלא כמי רק
ויניבו השלימות, בתכלית יהיו שפעולותיהם והתאמצו

האפשרית. המידה במלוא פירות

דוקא·. השלימות בתכלית שהפיתוח – ולהוסיף
ענין הוא נתן, שהקב"ה והאפשרויות הכחות כל וניצול

ixwirעדיין יותר, ולפתח להוסיף אפשר עוד כל שכן, .

פעמים כמה וכמדובר כמובן. כדבעי, הפיתוח היה לא
(וכל יהודי של תפקידו לכללות בנוגע עלֿדרךֿזה

בעולם: אדם)
את מילא האם עצמו את לבחון רוצה אדם כאשר
שזכה כך על להביט לו די לא בעולם, שליחותו
שמילוי לזכור צריך הוא אלא וכו', גדולים, להישגים
עלֿידי דוקא הוא בפרט) יהודי (ושל אדם של תפקידו

של מאתlkהניצול לו שניתנו והאפשרויות הכוחות
– הכל,zenilyaהקב"ה את ניצל לא הוא עוד וכל ,

שהיה למה הגיע שלא בלבד זו לא אזי ובשלימות,
להשיג, שביכלתו מה כל את השיג וטרם להגיע, יכול
הקב"ה, מאת ניתנו שהכוחות כיון – מזו יתירה אלא
והאפשרויות הכוחות בנתינת הקב"ה כוונת ובוודאי
האדם שאם נמצא כולם, את לנצל כדי היא זו במידה

את ניצל חיסרון,lkלא גורם הוא הרי לו, שניתן מה
פעמים). כמה (כמדובר הקב"ה של במעשיו כביכול,

בזה: ענין ועוד

גם אזי בשלימות, האפשרויות את מנצלים כאשר
שלא – זה ובכלל בשלימות, היא שמזה והתועלת הרווח
מביא שהוא אלא מפעולותיו, נהנה עצמו האדם רק
– השלימות בתכלית לפיתוח ועד – והתפתחות תועלת
גם מגיעה וההשפעה התועלת אשר ועד סביבתו, לכל
יהודי שכאשר בפשטות שרואים וכפי העולם. לאומות
כל את לנצל כדי בו התלוי כל את לעשות משתדל
רק לא תועלת מביא הוא אזי שבידו, האפשרויות
גם אלא בכלל, ישראל ולעם משפחתו לבני לעצמו,
וככל עסקיו, נמצאים שבו ובמקום גר הוא שבה לעיר
תועלת מביא הוא יותר, ומצליח יותר מתאמץ שהוא
מצליח עסקים איש הוא שאם ועד בסביבתו, יותר גדולה

המדינה. לכל תועלת מביאים עסקיו הרי ביותר,

מיוחדת זכות לנו שיש בנידוןֿדידן, [ובמיוחד
ורואים ארצותֿהברית, תושבי להיות ("פריוויליג'")
וההצלחה ההתפתחות את כדבעי מנצלים שאם בפועל
כל על טובה השפעה לכך יש אזי ארצותֿהברית, של
הרחוקות המדינות על ואפילו שמסביב המדינות

בעולם. ביותר הרחוקות בפינות ביותר,
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כד.1) לג, יחזקאל
מ"ט.2) פ"ב עדיות ראה

dyn ldwie

עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ׁשנין, אלפי ּדׁשית העבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנֹוגעת
וׁשּבתֹון. ּדׁשּבת הּמדרגֹות ב' ּגּלּוי יהיה הּברּורים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָעבֹודת
ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ּׁשּכתּוב מה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
ּבמׁש הּברּורים עבֹודת ׁשעלֿידי ׁשּבתֹון, ׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּׁשביעי
וׁשּבתֹון ּדׁשּבת הּמדרגֹות לב' נזּכה ׁשנין אלפי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּׁשית

העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ּבּיֹום ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּיהיּו
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הקב"ה, של עולמו שהוא בו ניכר יהיה כי ד"תיקון",
ש"דרכיה בתורתו הקב"ה רצון עלֿפי מתנהג והוא

נתיבותיה וכל נועם העולםmely"6דרכי הנהגת וכל ,
בריאה ובנשמה בריא בגוף ובריא, נעים באופן היא

וכו'.

בכל שלום שמביא באופן מתנהגים וכאשר
כל אצל שלום גם יהיה ממילא שבדרך מובן הבריאה,
בין במשפחה שלום – זה ובכלל בפרט, ואחד אחד
למרות לנכדים, והסבתות הסבים ובין לילדים ההורים
בתורה חדורים כאחד כולם כי, כו', הדורות הבדלי
הקב"ה, מאת שניתנו המצוות אותן את ומקיימים אחת
שכל כמוך", לרעך "ואהבת - שבהם מהעיקריות ואחת
לעצמו, עושה שהוא כפי הזולת למען יעשה יהודי
מסייע המשפחה מבני אחד שכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ולנצל תפקידם את למלאות המשפחה בני שאר לכל

השלימות, בתכלית שבידם האפשרויות כל את

ומהנכדים, מהילדים נחת לרוב זוכים וממילא
מתוך בריאה ובנשמה בריא בגוף הנחת את ומקבלים
בני בין מחלוקת כל ללא היינו בריאה, בצורה חיים
עצמו באדם ולא משפחות, בין לא ובוודאי בכלל, אדם

ואחדות. שלום מתוך אלא כו',

דבר,‰. בכל מהתורה הוראות ללמוד בישראל נהוג
"הוראה" מלשון היא "תורה" –7שהרי מזו ויתירה ,

לבאר יש כן ועל ומאירה. ברורה הוראה אור", "תורה
וכבר הבאה בשבת שיקראו השבוע מפרשת הוראה
עומדים וכעת הקודמת, שבת במנחת בקריאתה הוחל

טוב"(בי כי בו "שהוכפל השלישי שתי8ום בין (

" פרשת היא – icewtהשבתות ldwie."

יש ו"פקודי", "ויקהל" הפרשיות, בשתי והנה,
אבל יהודי, כל של יום היום בחיי הוראות ריבוי

ב נמצאת אלו הוראות כל של הפרשיות,myהתמצית
הפרשיות שתי את קוראים זו שנה שבקביעות ומכיון
אחת פרשה של אחד שם נעשה זה הרי ביחד,
"ויקהל" פרשת של הראשון בפסוק (המתחילה
"פקודי") פרשת של האחרון בפסוק ומסתיימת
הוראה לבאר יש ולכן אחת, בשבת אותה שקוראים
– אחד שם שנעשו כפי השמות משני משותפת

ביחד. "ויקהלֿפקודי"

בזה: והענין

של אסיפה הוא "ויקהל" של הפשוט הפירוש
משה "ויקהל – בכתוב כמפורש ביחד, רבים אנשים
הקהיל רבינו שמשה היינו ישראל", בני עדת כל את
ועלֿדרךֿזה שבדורו, ישראל בני כל את ביחד ואסף
משה של תלמידיו מאז שלאחריֿזה, בדורות גם מסרו
ממשיכי שהם וכו', הגדולה כנסת אנשי ועד רבינו
אנשי כל בין אותה ומפיצים רבינו משה מפי התורה
ולהתאחד להתאסף צריכים ישראל בני שכל – הדור

אחת. כמשפחה ביניהם

אנשים עם מתאחד ואחד אחד כל כאשר אמנם,
הולכת שעלֿידיֿזה לחשוב עלול הוא הרי רבים,

" ולכן, יחיד, בתור ומעלתו חשיבותו "ldwieלאיבוד

אחת) כמשפחה אחד לקהל היחידים כל (התאחדות
" עם ביחד ".icewtבא

כלומר:

(כמסופר ולספור למנות הוא ד"פקודי" הפירוש
מודגשת ומנין שבמספר וכמובן בחומש) באריכות
גם – ובנידוןֿדידן בפניֿעצמו. יחיד כל של חשיבותו
ביחד ומתאחדים מתאספים ישראל שבני לאחרי
ללימוד התאחדות – ובמיוחד אחד, דבר לעשות
– "ויקהל" – היהדות והפצת המצוות קיום התורה,
של ועבודתו למאמציו גדולה חשיבות ישנה עדיין
חסֿושלום, "נאבדת" היא ואין בפניֿעצמו היחיד
נשים אנשים, מישראל, ואחת אחד לכל – ואדרבה
הילדים והן והסבתות הסבים והן ההורים הן וטף,
אחד אדם בתור ביותר גדולה חשיבות ישנה והנכדים,

ויחיד,

הרמב"ם בדברי "מורה9וכמודגש (שהוא
בעולם) להתנהג יש כיצד דרך מורה הנבוכים",
אחד יהודי של בכוחו אשר בתורה, להלכה בפסקֿדין
לדבר דוגמא ומביא העולם. כל מצב את להכריע ויחיד
ועלֿידי בשוה, שקולים צידיה ששני מאזנים מכף
הכף את מכריעים מסויים, לצד ויחיד אחד דבר תוספת
בכף תמיד נמצא העולם כל כן וכמו צד, לאותו
את להכריע יכולה אחת חיובית ופעולה מאזנים,

החיובי. לצד ה"כף"

בעניני גם במוחש נראה שהדבר להוסיף ויש
לבדוק (מאזן) "באלאנס" עורכים לזמן שמזמן מסחר,
כדי הכל", ל"סך מגיעים וכאשר המסחר, מצב את
חשיבות יש אזי וחיובי, טוב הוא המאזן האם לקבוע
החיובית והמסקנה התוצאה שכל ויתכן יחידה, לכל
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שכאשר שונים במקרים במוחש שראו וכמו
כדבעי, השפעתה את לנצל רצתה ארצותֿהברית
לפעול אפשרויות היו בדבר, שהתעסקו שלאלו התברר
הצליחו ואמנם העולם, מדינות כל על הרצוי בכיוון
אלא עוד, ולא העולם. חלקי בכל התפתחות לפעול
במין הקשורים בנושאים רק לא היתה שההתפתחות
לכל לתת כדי חיים, לבעלי בנוגע אפילו אלא המדבר,
באופן צרכיו כל את בעולם החיים מהברואים אחד
צאצאים, ולהביא לחיות כדי ביותר והנוח הטוב
– הבוטני) (העולם הצומח למין בנוגע ועלֿדרךֿזה
ועלֿדרךֿזה ופירות, לאילנות הדרוש כל את לשפר
בתכלית יהיה שהכל – הטכניקה לפיתוח בנוגע
לטובה אפשרויות ניצול שכל מוכח ומזה השלימות,

כנ"ל]. העולם, לכל ועד הסביבה לכל מועיל

האפשרויות‚. שניצול עלֿמנת כי להוסיף, ויש
צריך – הרצויה התועלת את יביא ואכן כדבעי, יהיה
התורה להוראות בהתאם היינו, הנכון, באופן לעשותם

אור" ותורה מצוה "נר :3והמצוות,

ובפשטות סביבתו, כל על להשפיע הוא האור טבע
הסביבה, כל את מאיר אלא לעצמו, רק מאיר שאיננו –

הסביבה את להאיר הוא האור טבע – עלֿזה ונוסף
`linn jxcaהאם שמסביב, את ש"ישאלו" בלי ,

במוחש שרואים וכפי לא, או האור את לקבל ברצונו
כל הרי גדול, בחדר קטן נר מדליקים אם שאפילו
האנשים את "לשאול" מבלי מואר נעשה החדר

שבחדר... והחפצים

– אור" ותורה מצוה ל"נר בנוגע ועלֿדרךֿזה
אור" ד"תורה ההוראות עלֿפי חי יהודי כאשר
תורה לומד הוא הרי מצוה", "נר מקיים ו(ממילא)
כל את התורה באור ומאיר בסביבתו תורה ומפיץ
לכל ועד שמסביב, העולם אומות – גם כולל הסביבה,

ובעניננ למדינה, מחוץ וגם ואחדהמדינה אחד לכל – ו
על רק לא חיובית השפעה להשפיע אפשרות יש
שמחוץ אלו על גם אלא שבארצותֿהברית, המדינות
כולו. העולם לכל ועד ("יונייטעד") והאיחוד ל"ברית"

האפשרויות„. כל את מנצל ואחד אחד כל כאשר
בכל לפעולה ועד שלו, הסביבה לטובת ופועל שבידו
בעולם. ושלום אחדות גם פועלים אזי כולו, העולם

כלומר:

שאלו עלֿידיֿזה היא בעולם והפעולה ההשפעה
אמנם לאחרים. מסייעים האפשרויות, בידם שניתנו

אזי כו', הרצוי ובכיוון כדבעי זאת עושים כאשר
אלו בעצמםmilawnyסוףֿסוף נעשים הסיוע, את

miritynבלבד זו ולא לסביבה, תועלת ומביאים
של בפעולות ומסייעים תומכים נעשים הסיוע שמקבלי
שמוסיפים פעילים נעשים עצמם הם אלא אחרים,
הסביבה בכל השפעה – (וכאמור סביבתם בפיתוח
ועד וצמחים, בעליֿחיים על הן אדם, בני על הן כולה,

המציאות). לכל

האפשרויות בעלי בין אחדות שנפעלת ונמצא,
עד ההשפעה, מקבלי ובין הסביבה על המשפיעים
למשפיעים. הופכים ביחד כולם דבר של שבסופו
והמאיר, הנכון בכיוון נעשים אלו ענינים כל וכאשר
תביא בעולם, החיובית וההשפעה האחדות בוודאי
המלחמה סכנת את ותמעט בעולם, ואחדות לשלום
סתם, מחלוקת או שקטה מלחמה ואפילו חסֿושלום,
בכל האדם בני כל בין ("יוניאן") אחדות תהיה אלא
אחד ברעיון חדורים יהיו שכולם כולו, העולם
הבורא רצון את למלאות – אחת ומטרה ובתכלית
העולם כל ואת ומאתנו מהם ואחד אחד כל את שברא

כמוך" לרעך "ואהבת וציוה גם4כולו, שהוא ציווי –

מבני "לרעך" ולסייע להשפיע ואפשרות כח נתינת
לעצמו. דואג שהוא כשם – "כמוך" – ישראל
בנוגע להשתדל צריך ואחד אחד כל – ועלֿדרךֿזה
להיות כולו העולם וכל העולם אומות על להשפעה
ז"ל חכמינו אמרו שהרי בריאתם, לתכלית 5בהתאם

לכבודו" אלא ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל
ברא שהקב"ה היא פשוטות במילים הדבר ומשמעות
אחד כל את לנצל שאפשר כזה באופן הברואים כל את

להקב"ה. כבוד לתת כדי מהם

זקוק אינו שהקב"ה בפשטות מובן – ולהעיר
בני זה (ובכלל ברא בעצמו שהוא מברואים לכבוד

שהכב אלא כביכול,ישראל), הקב"ה, של והתענוג וד
ומתקדם ומתפתח הולך שברא" מה "כל כאשר הוא
כל בין ואחדות שלום יש וממילא השלימות, בתכלית
מחלוקת של סכנה שאין ופשיטא הבריאה, חלקי
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בכלל, אדם בני בין חסֿושלום
בני בין אמיתית אחדות תהיה וכאשר ישראל. בני בין
ביטול – לראש לכל אלינו שנוגע מה יהיה אזי ישראל,
והשלימה האמיתית הגאולה תהיה ומיד ותיכף הגלות,
במלכות עולם "לתקן יהיה ואזי צדקנו, משיח עלֿידי
ומצב במעמד יעמוד העולם שכל היינו שֿדֿי",
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הקב"ה, של עולמו שהוא בו ניכר יהיה כי ד"תיקון",
ש"דרכיה בתורתו הקב"ה רצון עלֿפי מתנהג והוא

נתיבותיה וכל נועם העולםmely"6דרכי הנהגת וכל ,
בריאה ובנשמה בריא בגוף ובריא, נעים באופן היא

וכו'.

בכל שלום שמביא באופן מתנהגים וכאשר
כל אצל שלום גם יהיה ממילא שבדרך מובן הבריאה,
בין במשפחה שלום – זה ובכלל בפרט, ואחד אחד
למרות לנכדים, והסבתות הסבים ובין לילדים ההורים
בתורה חדורים כאחד כולם כי, כו', הדורות הבדלי
הקב"ה, מאת שניתנו המצוות אותן את ומקיימים אחת
שכל כמוך", לרעך "ואהבת - שבהם מהעיקריות ואחת
לעצמו, עושה שהוא כפי הזולת למען יעשה יהודי
מסייע המשפחה מבני אחד שכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ולנצל תפקידם את למלאות המשפחה בני שאר לכל

השלימות, בתכלית שבידם האפשרויות כל את

ומהנכדים, מהילדים נחת לרוב זוכים וממילא
מתוך בריאה ובנשמה בריא בגוף הנחת את ומקבלים
בני בין מחלוקת כל ללא היינו בריאה, בצורה חיים
עצמו באדם ולא משפחות, בין לא ובוודאי בכלל, אדם

ואחדות. שלום מתוך אלא כו',

דבר,‰. בכל מהתורה הוראות ללמוד בישראל נהוג
"הוראה" מלשון היא "תורה" –7שהרי מזו ויתירה ,

לבאר יש כן ועל ומאירה. ברורה הוראה אור", "תורה
וכבר הבאה בשבת שיקראו השבוע מפרשת הוראה
עומדים וכעת הקודמת, שבת במנחת בקריאתה הוחל

טוב"(בי כי בו "שהוכפל השלישי שתי8ום בין (

" פרשת היא – icewtהשבתות ldwie."

יש ו"פקודי", "ויקהל" הפרשיות, בשתי והנה,
אבל יהודי, כל של יום היום בחיי הוראות ריבוי

ב נמצאת אלו הוראות כל של הפרשיות,myהתמצית
הפרשיות שתי את קוראים זו שנה שבקביעות ומכיון
אחת פרשה של אחד שם נעשה זה הרי ביחד,
"ויקהל" פרשת של הראשון בפסוק (המתחילה
"פקודי") פרשת של האחרון בפסוק ומסתיימת
הוראה לבאר יש ולכן אחת, בשבת אותה שקוראים
– אחד שם שנעשו כפי השמות משני משותפת

ביחד. "ויקהלֿפקודי"

בזה: והענין

של אסיפה הוא "ויקהל" של הפשוט הפירוש
משה "ויקהל – בכתוב כמפורש ביחד, רבים אנשים
הקהיל רבינו שמשה היינו ישראל", בני עדת כל את
ועלֿדרךֿזה שבדורו, ישראל בני כל את ביחד ואסף
משה של תלמידיו מאז שלאחריֿזה, בדורות גם מסרו
ממשיכי שהם וכו', הגדולה כנסת אנשי ועד רבינו
אנשי כל בין אותה ומפיצים רבינו משה מפי התורה
ולהתאחד להתאסף צריכים ישראל בני שכל – הדור

אחת. כמשפחה ביניהם

אנשים עם מתאחד ואחד אחד כל כאשר אמנם,
הולכת שעלֿידיֿזה לחשוב עלול הוא הרי רבים,

" ולכן, יחיד, בתור ומעלתו חשיבותו "ldwieלאיבוד

אחת) כמשפחה אחד לקהל היחידים כל (התאחדות
" עם ביחד ".icewtבא

כלומר:

(כמסופר ולספור למנות הוא ד"פקודי" הפירוש
מודגשת ומנין שבמספר וכמובן בחומש) באריכות
גם – ובנידוןֿדידן בפניֿעצמו. יחיד כל של חשיבותו
ביחד ומתאחדים מתאספים ישראל שבני לאחרי
ללימוד התאחדות – ובמיוחד אחד, דבר לעשות
– "ויקהל" – היהדות והפצת המצוות קיום התורה,
של ועבודתו למאמציו גדולה חשיבות ישנה עדיין
חסֿושלום, "נאבדת" היא ואין בפניֿעצמו היחיד
נשים אנשים, מישראל, ואחת אחד לכל – ואדרבה
הילדים והן והסבתות הסבים והן ההורים הן וטף,
אחד אדם בתור ביותר גדולה חשיבות ישנה והנכדים,

ויחיד,

הרמב"ם בדברי "מורה9וכמודגש (שהוא
בעולם) להתנהג יש כיצד דרך מורה הנבוכים",
אחד יהודי של בכוחו אשר בתורה, להלכה בפסקֿדין
לדבר דוגמא ומביא העולם. כל מצב את להכריע ויחיד
ועלֿידי בשוה, שקולים צידיה ששני מאזנים מכף
הכף את מכריעים מסויים, לצד ויחיד אחד דבר תוספת
בכף תמיד נמצא העולם כל כן וכמו צד, לאותו
את להכריע יכולה אחת חיובית ופעולה מאזנים,

החיובי. לצד ה"כף"

בעניני גם במוחש נראה שהדבר להוסיף ויש
לבדוק (מאזן) "באלאנס" עורכים לזמן שמזמן מסחר,
כדי הכל", ל"סך מגיעים וכאשר המסחר, מצב את
חשיבות יש אזי וחיובי, טוב הוא המאזן האם לקבוע
החיובית והמסקנה התוצאה שכל ויתכן יחידה, לכל
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.Âטובות החלטות יקבל ואחד אחד שכל רצון ויהי
זה ובכלל יהדות, להפיץ מההחלטות החל הנ"ל, בכל
בענין טובות פעולות לעשות וכן הצדקה, מצות –

עצמו, חינוך דהיינו האמורים, הפרטים בכל החינוך
להגיע שניתן ואחד אחד כל של וחינוך ביתו בני חינוך
אור" ותורה מצוה "נר והמצוות, התורה בדרך – אליו

הסביבה. כל את המאירים
וממהרים מזרזים אלו ופעולות החלטות ועלֿידי
רבינו שמשה כשם אשר האמיתי, ה"ויקהל" קיום את
– לנו תהיה כן ישראל", בני עדת כל "את הקהיל
עלֿידי – משובח זה הרי המקדים וכל אלה, בימינו
מבני ואחד אחד כל את ויקבץ שיקהיל צדקנו משיח
ואףֿעלֿפי שהם, מקום מכל ישראל, כלל ואת ישראל
בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד הם שכעת

אחד"14העמים" לאחד תלוקטו "ואתם בהם יקויים ,15,

חסֿושלום "נאבד" איננו ויחיד אחד יהודי שאף כך
כשם מהם ואחד אחד כל את אוספים אלא ("פקודי"),
אשר עד ביותר, ויפה ביותר יקר דבר שאוספים

אחד" "עם יהיה ומפורד" יראו14מ"מפוזר וכולם ,

תורה לו שיש ויחיד אחד עם הוא ישראל עם כיצד
באיזו הבדל כל מבלי אשר עד שוות, ומצוות אחת,
כעם מתנהגים הם נמצאים, הם סביבה ובאיזו מדינה

ומצוו אחת תורה לו שיש אחד,אחד מה' שניתנו ת

ומאתנו, מכם ואחד אחד כל את מברך הקב"ה ואז
בגשמיות הן – כולו העולם כל ואת ישראל, כלל בתוך
ביחד שכולם – העיקרית לברכה ועד ברוחניות, והן
ארץ הקדושה, לארצנו צדקנו משיח עלֿידי נאספים
ובה הקודש, עיר בירושלים – עצמה ובה ישראל,
ובבית הקודש, והר המקדש הר הבית, בהר – עצמה
האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה המקדש,

והשלימה.

***

.Êלהשלוחים שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה כך [אחר
ואמר:] שיחיו,

הזוהר כמאמר בתורה, קשור בעולם ענין 16כל

עלמא", וברא באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
בתורה, קשורים להיות צריכים האדם עניני כל ולכן
עסיק נש בר "אף – זה מאמר בהמשך כמודגש
התורה שלימוד דהיינו עלמא", ומקיים באורייתא

גופא ובזה העולם, כל קיום את פועל נש" "בר עלֿידי
חיּות אלא בעלמא, קיום רק לא –dycgלשון והרי ,

דבר על (גם) קאי הברכהycg"קיום" מנוסח כמובן ,
הזה",epniiwe"שהחיינו לזמן והגיענו

עתה: עומדים שבו הזה, "הזמן ממעלת [ולהעיר

טוב" כי בו "שהוכפל השלישי יום .17א)

האחרונים שבימים השלישי יום – גופא בזה ב)
" אם אשר, אדר, `xcדחודש qpkpynמרבים

להיות18בשמחה" שצריכה עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ובחצי החודש, חצי עבר שכבר לאחר רבה שמחה
כ"ג יום בסיום עומדים עצמו, אדר דחודש השני

שבו. כ"ד יום והתחלת

הפרשיות קריאת לאחר החודש, פרשת בערב ג)
הגאולה עם מיוחד קשר לה שיש ובפרשה שלפניֿזה,

נאמר עליה והשלימה מארץ19האמיתית צאתך "כימי
פרשת שהרי לבוא, לעתיד נפלאות" אראנו מצרים

לכם" הזה יציאת20"החודש לעניני בהקדמה באה
וכו']. פסח קרבן מצרים,

לראש,וממילא לכל האסיפה, את לקשר יש
השבוע "ויקהלֿפקודי":dxezaלפרשת –

יחיד בכל לפעול היא ד"ויקהלֿפקודי" ההוראה
את ישראל, כלל בתוך מישראל, לרבים עד מישראל,
אחד שכל היינו הענינים, בפנימיות ד"ויקהל" הענין
הקדושה ניצוצי את יאספו ביחד וכולם מהם ואחד
יבואו ומזה שבסביבתם, ישראל ולבני להם השייכים
מידי יוצא מקרא "אין (שהרי כפשוטו ל"ויקהל"

רבינו21פשוטו" משה קיבץ ההם שבימים כשם אשר ,(

בחינת גילוי עלֿידי לנו תהיה כן ישראל, בני כל את
הזקן אדמו"ר (כביאור ואחד אחד שבכל "משה"

"בקרב22בתניא בפועל במעשה לפעולות ועד (

.23הארץ"

מלשון ד"פקודי", הפנימי הענין יקויים ועלֿידיֿזה
מושבך" יפקד כי בסיום24"ונפקדת שדוקא היינו ,

(חסרון), ד"ונפקדת" ומצב מעמד ישנו כאשר החודש,
(מעלה) מושבך" יפקד ל"כי ומתקרבים הולכים אזי
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לאחרי שכמובן, אלא אחת, יחידה בזכות תהיה
המאזן הרי החיובית, כשםelekהתוצאה חיובי, הוא

מכריע המאזנים כף של ימין בצד הנוסף קטן שדבר
בצדlkאת שנמצא מה כל – זה ובכלל ימין, לצד הכף

יהודי עלֿידי אחד חיובי מעשה – ובנידוןֿדידן השני,
לכף כולו העולם כל מצב את להכריע יכול ויחיד אחד
הבלתיֿרצויים הענינים כל שגם כך כדי עד זכות,

החיובי! בכיוון ויסייעו הזכות לצד יתהפכו

מסייעים רצויים בלתי שענינים – לדבר דוגמא
גופא: מסחר מעניני – החיובי בכיוון

ובפרט שכל, לו שיש אמיתי סוחר כל של דרכו
לנצל והצליח, שנים וכמה כמה במסחר שנמצא לאחר
ישנם כאשר וגם מסחרו, לתועלת שאפשר מה כל
הנה לעסקיו, להזיק עלולים שלכאורה שליליים דברים
המזיק כדבר נראה אחרים (שבעיני עצמו זה את
את להגדיל כדי החיובי, בכיוון מנצל הוא למסחרו)
בתכלית בהתפתחות נוסף שלב ובתור שלו, הרווחים
הוא עלֿידיֿזה שדוקא אלא עוד, ולא השלימות.
וכיוצא "מדליא" או "פרס", דבר של בסופו מקבל
את ניהל שפלוני וכו' בדפוס עליו ומפרסמים בזה,
תופעות לנצל שהצליח כזה באופן שלו המסחר

בעסקיו. יותר להצליח כדי כבלתיֿרצויות שנראות

בעסק המתחרים הסוחרים כלל בדרך – ולדוגמא
מתחרים, הם שבו לסוחר היזק לגרום עלולים מסויים

התחרותאבל את לנצל כיצד יודע אמיתי סוחר
כדי בדברים עמהם לבוא – ואדרבה מסחרו, לתועלת
שלהם העסקים ואת שבידיהם האפשריות את לנצל
את מנצל הוא ולאחריֿזה אותם, ולפתח עצמם
רצוי, בלתי דבר לכאורה שנראית הזו, ההתפתחות
(היינו לעצמו הן גדולה, תועלת גופא מזה ומפיק
ועד הסביבה, לכל והן זה) במסחר שלו ל"סניף"

כולו. העולם לכל לתועלת

השבוע: מפרשת ההוראה – לענינינו ונחזור

הכח ניתן ("פקודי") יחיד בתור ואחד אחד לכל
מהפצת החל כולו, העולם בכל החיובי בכיוון להשפיע
נתיבותיה וכל נועם דרכי ש"דרכיה התורה הוראות
נכון חינוך יקבלו ישראל ילדי שכל עלֿידי שלום"
וכמו המצוות, וקיום התורה ללימוד חינוך – ואמיתי
העולם דאומות הילדים לכל אמיתי חינוך לתת – כן

וכידוע נח, בני מצוות שבע לאלו10שיקיימו שגם
מאת מיוחדות מצוות ניתנו ישראל לעם שייכים שאינם

מהזולת, לקחת לא כיצד הוראות – ובכללם הקב"ה,
פעמים כמה וכמדובר כו', צדקה לתת בני11אלא שגם

אלא שלהם, המצוות מז' כחלק בצדקה, מחוייבים נח
כו'. מיוחדת שליחות ישנה ישראל שלבני

חסֿושלום, "שוויניזם" בזה שאין להבהיר וראוי
מיוחד, תפקיד מוטל ישראל בני על אדרבה, אלא
את להשפיע כדי יותר קשה עבודה לעבוד ועליהם
מקום בכל האדם בני שכל כולו, העולם בכל התורה
המקור שהוא הקב"ה עלֿידי נברא שהעולם ידעו
דרכי ש"דרכיה התורה את נתן והוא ושלום, לנעימות
התורה את להפיץ יש ולכן שלום" נתיבותיה וכל נועם
אחד שכל מזה החל בעולם, מקום בכל ומצוותיה
בעצמו, מהנהגתו חיה' 'דוגמא מראה מישראל ואחד

התורה. דרך עלֿפי – שלו והנכדים הילדים ועם

מיוחדת שליחות ישנה זה בענין אשר, ולהוסיף,
בית לייסד שמתכוננות מהבנות החל ישראל, לנשי
בית יהיה שביתם לכך לדאוג – הזמן בבוא משלהם
בתורה, וחדור המלא תורהֿהויז") ("א תורה של
אומר שהקב"ה בית (צדקה), חסדים וגמילות עבודה

בתוכם" "ושכנתי .12עליו

וגמילות עבודה בתורה, וחדור מלא הבית וכאשר
בנוסף במסחר, הצלחה לתוספת זוכים אזי חסדים,
בחינוך וכן והבנות, הבנים בחינוך הצלחה לתוספת
צריך ואחד אחד כל שהרי בעצמו, ואחד אחד כל של
סבים גם – זה ובכלל הרף, ללא עצמו את לחנך

שכב כך על הבט מבלי אשר לגילוסבתות, הגיעו ר
שנה, ועשרים מאה אפילו או שנים, עשרה ותשע מאה
מחיל ולהתקדם לעלות החובה עליהם מוטלת עדיין
נותן שהקב"ה האפשרויות כל ניצול עלֿידי חיל אל

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ועד13להם ,
הגאולה את לזרז כדי שביכולתם כל לעשות – לעיקר
יהיה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית
"ויקהלֿ טוב, כי בו שהוכפל השלישי ביום היום,
בני את ומקבצים שאוספים עלֿידיֿזה – ביחד פקודי"
ואחד אחד וכל הפרטיים, הבית מבני החל ישראל,
ביחד וכולם ובסביבתה, שבסביבתו היהודים את מקבץ
ענינו שכל אחד לארגון ד"ויקהל", באופן מתאחדים
בני מצוות שבע ואת ישראל בני בין יהדות להפיץ הוא

העולם. בכל נח
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.Âטובות החלטות יקבל ואחד אחד שכל רצון ויהי
זה ובכלל יהדות, להפיץ מההחלטות החל הנ"ל, בכל
בענין טובות פעולות לעשות וכן הצדקה, מצות –

עצמו, חינוך דהיינו האמורים, הפרטים בכל החינוך
להגיע שניתן ואחד אחד כל של וחינוך ביתו בני חינוך
אור" ותורה מצוה "נר והמצוות, התורה בדרך – אליו

הסביבה. כל את המאירים
וממהרים מזרזים אלו ופעולות החלטות ועלֿידי
רבינו שמשה כשם אשר האמיתי, ה"ויקהל" קיום את
– לנו תהיה כן ישראל", בני עדת כל "את הקהיל
עלֿידי – משובח זה הרי המקדים וכל אלה, בימינו
מבני ואחד אחד כל את ויקבץ שיקהיל צדקנו משיח
ואףֿעלֿפי שהם, מקום מכל ישראל, כלל ואת ישראל
בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד הם שכעת

אחד"14העמים" לאחד תלוקטו "ואתם בהם יקויים ,15,

חסֿושלום "נאבד" איננו ויחיד אחד יהודי שאף כך
כשם מהם ואחד אחד כל את אוספים אלא ("פקודי"),
אשר עד ביותר, ויפה ביותר יקר דבר שאוספים

אחד" "עם יהיה ומפורד" יראו14מ"מפוזר וכולם ,

תורה לו שיש ויחיד אחד עם הוא ישראל עם כיצד
באיזו הבדל כל מבלי אשר עד שוות, ומצוות אחת,
כעם מתנהגים הם נמצאים, הם סביבה ובאיזו מדינה

ומצוו אחת תורה לו שיש אחד,אחד מה' שניתנו ת

ומאתנו, מכם ואחד אחד כל את מברך הקב"ה ואז
בגשמיות הן – כולו העולם כל ואת ישראל, כלל בתוך
ביחד שכולם – העיקרית לברכה ועד ברוחניות, והן
ארץ הקדושה, לארצנו צדקנו משיח עלֿידי נאספים
ובה הקודש, עיר בירושלים – עצמה ובה ישראל,
ובבית הקודש, והר המקדש הר הבית, בהר – עצמה
האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה המקדש,

והשלימה.

***

.Êלהשלוחים שליט"א אדמו"ר כ"ק פנה כך [אחר
ואמר:] שיחיו,

הזוהר כמאמר בתורה, קשור בעולם ענין 16כל

עלמא", וברא באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
בתורה, קשורים להיות צריכים האדם עניני כל ולכן
עסיק נש בר "אף – זה מאמר בהמשך כמודגש
התורה שלימוד דהיינו עלמא", ומקיים באורייתא

גופא ובזה העולם, כל קיום את פועל נש" "בר עלֿידי
חיּות אלא בעלמא, קיום רק לא –dycgלשון והרי ,

דבר על (גם) קאי הברכהycg"קיום" מנוסח כמובן ,

הזה",epniiwe"שהחיינו לזמן והגיענו

עתה: עומדים שבו הזה, "הזמן ממעלת [ולהעיר

טוב" כי בו "שהוכפל השלישי יום .17א)

האחרונים שבימים השלישי יום – גופא בזה ב)
" אם אשר, אדר, `xcדחודש qpkpynמרבים

להיות18בשמחה" שצריכה עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ובחצי החודש, חצי עבר שכבר לאחר רבה שמחה
כ"ג יום בסיום עומדים עצמו, אדר דחודש השני

שבו. כ"ד יום והתחלת

הפרשיות קריאת לאחר החודש, פרשת בערב ג)
הגאולה עם מיוחד קשר לה שיש ובפרשה שלפניֿזה,

נאמר עליה והשלימה מארץ19האמיתית צאתך "כימי
פרשת שהרי לבוא, לעתיד נפלאות" אראנו מצרים

לכם" הזה יציאת20"החודש לעניני בהקדמה באה
וכו']. פסח קרבן מצרים,

לראש,וממילא לכל האסיפה, את לקשר יש
השבוע "ויקהלֿפקודי":dxezaלפרשת –

יחיד בכל לפעול היא ד"ויקהלֿפקודי" ההוראה
את ישראל, כלל בתוך מישראל, לרבים עד מישראל,
אחד שכל היינו הענינים, בפנימיות ד"ויקהל" הענין
הקדושה ניצוצי את יאספו ביחד וכולם מהם ואחד
יבואו ומזה שבסביבתם, ישראל ולבני להם השייכים
מידי יוצא מקרא "אין (שהרי כפשוטו ל"ויקהל"

רבינו21פשוטו" משה קיבץ ההם שבימים כשם אשר ,(

בחינת גילוי עלֿידי לנו תהיה כן ישראל, בני כל את
הזקן אדמו"ר (כביאור ואחד אחד שבכל "משה"

"בקרב22בתניא בפועל במעשה לפעולות ועד (

.23הארץ"

מלשון ד"פקודי", הפנימי הענין יקויים ועלֿידיֿזה
מושבך" יפקד כי בסיום24"ונפקדת שדוקא היינו ,

(חסרון), ד"ונפקדת" ומצב מעמד ישנו כאשר החודש,
(מעלה) מושבך" יפקד ל"כי ומתקרבים הולכים אזי
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ח.14) ג, אסתר
יב.15) כז, ישעי'
רע"ב.16) קסא, ח"ב

ו).17) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
סע"א.18) כט, תענית
טו.19) ז, מיכה
ב.20) יב, בא
וש"נ.21) א. סג, שבת
מב.22) פרק ריש
יח.23) ח, וארא – הכ' ל'
יח.24) כ, ש"א



p"yz'dכ xc` b"k ,icewtÎldwie zyxt 'b mei zgiy

– ליום מיום בשמחה ההוספה עלֿידי ובפרט
ועלֿאחתֿ שלפניֿזה, ביום ל"מרבין" ביחס "מרבין"
והתחלת כ"ג יום לסיום הגיעו שכבר לאחר כמהֿוכמה
הוספה היתה שכבר היינו אדר, בחודש כ"ד יום

– ד"מרבין" ובאופן minrtבשמחה, c"kולהעיר]
הנבואה בלשון המבואר עלֿפי לגאולה, מהשייכות

אקדח"ckck"ושמתי לאבני ושעריך ב'41שמשותיך ,

"מרבין" – בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה כ"ד, פעמים
יום]. בכ"ד

במשך בשמחה" מ"מרבין אשר העיקר, והוא ועוד,
ב)שמחה ל(מרבין עצמו כ"ד ביום נבוא יום, כ"ד
מלכא דוד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

משיחא,

כ"ג יום סיום של אלו ברגעים – ממש ומיד ותיכף
עם ביחד ערבית תפילת נתפלל כ"ד יום והתחלת
לפני ועוד ממש, ומיד תיכף שיבוא צדקנו משיח
לחגירת ההכנות לפני ואפילו לתפילה, האבנט חגירת

ההכנות יושלמו כבר כו', הסידור ולקיחת האבנט
והשלימה, האמיתית ולגאולה העשירית לפרה

כולל ההכנות, כל מזמן נשלמו כבר שבעצם ובפרט
צחצוח דורנו42גם נשיא (כפתגם וכבר43הכפתורים ,(

ההכנות. כל נשלמו

כ"ג יום שסיום היינו בפועל, יהיה שכן והעיקר
ולאחריֿזה והשלימה, האמיתית בגאולה יהיה באדר
אדר כ"ד דיום ערבית לתפילת ההכנות כל את עורכים
העיקרי מנס החל ניסים, שנת תהיה הי' ה'תש"נ, שנת
ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה נס –

עין" כהרף אפילו עיכבן ,44ו"לא

צדקנו. משיח עם ביחד בשמחה", ו"מרבין
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ואילך.41) ד כד, ראה לקו"ת וראה יב. נד, ישעי'

מהשיי42) ונצציםולהעיר שמאירים טובות אבנים – ל"כדכד" כות
כו'.

תרפ"ט.43) שמח"ת שיחת
מא.44) יב, בא ופרש"י מכילתא

p"yz'd xc` b"k ,icewtÎldwie zyxt 'b mei zgiy

– למעליותא "ונפקדת" – שבזה לשלימות ועד
הכתובים פשטות (והרי והשלימה האמיתית בגאולה

משיחא). מלכא דוד המלך, בדוד הם

אל "ויקרא לפרשת באים זו שבשנה ולהוסיף
ל" בהמשך הפרשיותldwieמשה" ב' שהרי (פקודי)",

ביחד, שניהם את (לרביעי) שקוראים כך מחוברות, הם
אחת ברכה מברך הרביעי והעולה בינתיים, הפסק ללא
מב' הכוללת הקריאה על לאחריה, אחת וברכה לפניה

הפרשיות.

.Áואחד אחד שכל עלֿידיֿזה נפעל זה כל
נבראתי "אני – דין בעלמא שליחותו ממלא מישראל

קוני" את ,25לשמש

להיות שנתמנו באלו בהדגשה – גופא ובזה
פעמים כמה כמדובר אשר, כשם26"שלוחים", ,

נאמרה" ופרטות "כללות בכלל ועלֿדרך27ֿשהתורה ,
פרטי, באופן גם שישנו השליחות, לענין בנוגע זה
דירה יתברך לו "לעשות הכללית לשליחות בנוסף

ואחת28בתחתונים" אחד כל על מוטלת שהיא כפי
(כנ"ל פרטית אשה ובתור פרטי איש בתור מישראל
מישראל ואחד אחד כל מעלת אודות "פקודי" בענין
ילד ואפילו לילדים, בנוגע ועלֿדרךֿזה יחיד), בתור
נהיה "שהכל מברך שהוא בשעה אשר, – ביותר קטן
שזהֿעתה קטן ילד ליד תולים כאשר ואפילו בדברו",
המעלות", "שיר היולדת) ליד הרפואה בבית (או נולד
הקב"ה של שליחותו את מקיים קטן ילד אותו אזי
בית בתוך קדושה עניני שמביא עלֿידיֿזה בעולם
אחד ולכל ילד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה כו', הרפואה

ומצבו. למעמדו בהתאם מישראל ואחד

הקב"ה אומר מישראל ואחד אחד כל שעל ולהעיר,
ואוהבהו" ישראל נער –30וידוע29"כי בזה הפירוש

בדרושי (כמובא "ואוהבהו" ולכן ישראל" נער "כי
ביאור, בתוספת ועלֿדרךֿזה, המגיד, בשם חסידות
שנה מאתיים מלאו זו שבשנה צדק' ה'צמח במאמרי

פעמים). כמה כמדובר להולדתו,

.Ëמתחילתו שכבר אדר חודש בסיום ובעמדנו
עד שנשארו הימים את לנצל יש בשמחה", "מרבים
של בהתוועדויות - ובהוספה – להמשיך החודש, סיום

באופן לשמחה ועד הפורים, לימי בהמשך שמחה,
ידע" לא ,31ד"עד

גאולה "מסמך יהיה פורים שמגאולת ויהיֿרצון
עצמו32לגאולה" אדר בחודש שעוד כזה ובאופן ,

בעמדנו ובפרט והשלימה, האמיתית הגאולה תהיה
הוא שענינה החודש פרשת לשבת הסמוכים בימים
פרשת לשבת ממש בסמיכות באה והיא (כנ"ל) גאולה

להחודש" פרה בין מפסיקין "אין (שהרי שאף33פרה (

העשירית הפרה את יעשו שאזי לגאולה, שייכת היא
עלֿידי שנעשתה הראשונה הפרה מאפר גם יהיה שבה
"פרה עם וביחד רבינו, ומשה הכהן אלעזר

שב34העשירית" הענינים לשאר עשריזכו ,35מספר

קודש" יהיה "העשירי אחד36אשר שכל עלֿידיֿזה
וממילא "עשירי" של ענין עניניו מכל יעשה ואחד

"קודש". להיות יוכל

ביותר, גדולה שמחה ממילא בדרך תהיה ואז
אדר, בחודש בשמחה" "מרבין להיות לציווי בהתאם
מדרבנן שהוא (ובפרט כח נתינת גם שהוא ציווי

סופרין" דברי ו"ערבין סופרים" דברי ).37ו"חמורים

מתחילת החל ליום, מיום בהוספה – גופא ובזה
לאחר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אדר", "משנכנס החודש
סיהרא ש"קיימא ולאחר הפורים, ימי שמחת

–38באשלמותא" לאחריֿזה ותיכף פורים", ב"שושן
ג' שישנם היינו טוב", כי בו שהוכפל השלישי "יום
שושן פורים, – ביותר גדולה שמחה של רצופים ימים

השלישי. ויום פורים

דומין וטף) נשים (אנשים "ישראל ש(כל) ומכיון
ללבנה" ו"מונין ואחד39ללבנה" אחד בכל יקויים ,

כמותה" להתחדש עתידים ש"הם ומיד,40מהם תיכף ,

ביום הלבנה לחידוש עד לחכות צורך שיהיה מבלי
כמותה" "להתחדש אלא ניסן, דראשֿחודש השלישי
מראשֿ שכבר אדר, בחודש הלבנה חידוש בדוגמת –

בשמחה", "מרבין ("משנכנס") חודש
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קידושין.25) מס' סוף וברייתא משנה
ועוד.26) השלוחים). לכינוס (בקשר ש.ז. מרחשון כ"ח שיחת
וש"נ.27) ואילך. סע"א ו, חגיגה ראה
ובכ"מ.28) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
א.29) יא, הושע
וש"נ.30) .20 ע' חכ"א לקו"ש ראה

ב.31) ז, מגילה
סע"ב.32) ו, שם
ה"ה.33) פ"ג מגילה ירושלמי
ספ"ג.34) אדומה פרה הל' רמב"ם
ועוד.35) א. טו, בשלח מכילתא ראה
לב.36) כז, בחוקותי
ועוד.37) ה"ד. פי"א שם ירושלמי ב. פח, סנהדרין
פט"ו,38) שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר

כו.
סע"ב39) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
א).40) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת



כי p"yz'd xc` b"k ,icewtÎldwie zyxt 'b mei zgiy

– ליום מיום בשמחה ההוספה עלֿידי ובפרט
ועלֿאחתֿ שלפניֿזה, ביום ל"מרבין" ביחס "מרבין"
והתחלת כ"ג יום לסיום הגיעו שכבר לאחר כמהֿוכמה
הוספה היתה שכבר היינו אדר, בחודש כ"ד יום

– ד"מרבין" ובאופן minrtבשמחה, c"kולהעיר]
הנבואה בלשון המבואר עלֿפי לגאולה, מהשייכות

אקדח"ckck"ושמתי לאבני ושעריך ב'41שמשותיך ,

"מרבין" – בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה כ"ד, פעמים
יום]. בכ"ד

במשך בשמחה" מ"מרבין אשר העיקר, והוא ועוד,
ב)שמחה ל(מרבין עצמו כ"ד ביום נבוא יום, כ"ד
מלכא דוד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

משיחא,

כ"ג יום סיום של אלו ברגעים – ממש ומיד ותיכף
עם ביחד ערבית תפילת נתפלל כ"ד יום והתחלת
לפני ועוד ממש, ומיד תיכף שיבוא צדקנו משיח
לחגירת ההכנות לפני ואפילו לתפילה, האבנט חגירת

ההכנות יושלמו כבר כו', הסידור ולקיחת האבנט
והשלימה, האמיתית ולגאולה העשירית לפרה

כולל ההכנות, כל מזמן נשלמו כבר שבעצם ובפרט
צחצוח דורנו42גם נשיא (כפתגם וכבר43הכפתורים ,(

ההכנות. כל נשלמו

כ"ג יום שסיום היינו בפועל, יהיה שכן והעיקר
ולאחריֿזה והשלימה, האמיתית בגאולה יהיה באדר
אדר כ"ד דיום ערבית לתפילת ההכנות כל את עורכים
העיקרי מנס החל ניסים, שנת תהיה הי' ה'תש"נ, שנת
ממש, ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה נס –

עין" כהרף אפילו עיכבן ,44ו"לא

צדקנו. משיח עם ביחד בשמחה", ו"מרבין

•

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

ואילך.41) ד כד, ראה לקו"ת וראה יב. נד, ישעי'

מהשיי42) ונצציםולהעיר שמאירים טובות אבנים – ל"כדכד" כות
כו'.

תרפ"ט.43) שמח"ת שיחת
מא.44) יב, בא ופרש"י מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמ"ש אודות מצב הפרנסה שאינו כדבעי, בודאי לכוותי' למותר לבאר שאל יתרשם מזה כללו 

כלל, וכידוע דיוק הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה, שצריכה להיות העשי' בפועל - )למען תהי' אחיזה 

לפרנסה בדרכי הטבע, ולא יתמהו הבריות בראותם מעשי נסים(, אבל לא ח"ו דאגה, וגם אין להשקיע כח 

המחשבה והתבוננות, וכלשון הכתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, ולא יגיעת הראש והמוח, ויעוין 

ג"כ בספר תניא ריש פרק מ"א, ענין מצות תפילין שהוא שלא להשתמש בחכמתו ובינתו שבנפשו בלתי לה' 

לבדו, והוקשה כל התורה לתפילין, כי עד"ז הוא ענין ומטרת כל התורה כולה.

כבקשתו בעת מצוא, אעורר את אנ"ש שי' מתאים לכתבו, אף כי בטח אין זקוקים לכגון דא, כיון 

ויה"ר שבקרוב ממה יבשר טוב מהרחבת  ובכ"ז לעשות רצונו חפצתי גם בזה,  שיודעים ומכירים אותו, 

מהגשמיות  עושים  והם  גשמיות  ליהודים  נותן  השי"ת  אשר  הזקן,  רבנו  הוראת  לקיים  ויזכה  הפרנסה, 

רוחניות.

בברכה.



ldwieכב zyxt zegiyÎihewl

לבין ישראל פושעי שבין הקשר על הסוגיא עיקר ב)

במסכת מופיעה בכלל, גיהנם ועל גיהנם, שליטת

לקי16עירובין ריש של אמרתו מובאת שם שגם ש,,

ואם בהן..., שולטת גיהנם של אור אין ישראל שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רביmyכך, דברי את גם

בהן...", שולטת גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי אלעזר

מסכת לעומת זה, בענין הסוגיא עיקר מובא שם (א) שהרי

עירובין מסכת (ב) אגב. בדרך רק הענין מוזכר ששם חגיגה

חגיגה. מסכת לפני היא

שאין הזהב.. ממזבח וחומר "קל לקיש ריש דברי ג)

בו" שולטת האור אין זהב.. דינר כעובי אלא עליו

כן, לפני הגמרא ממסקנת ההיפך את לכאורה, מדגישים,

של שהציפוי גבייהו", ציפוין בטל "מיבטל רבנן שלפי

והזהב הנחושת איןlhaמזבח (ולכן המזבחות כלפי

מודגשים לקיש ריש במאמר ואילו טומאה). מקבל המזבח

נשמר שהציפוי הזהב, ציפוי של הביטול) (חוסר העוצמה

שולטת האור "אין אשר עד המזבח, על הכלי, על ושמר

.17בו"

.‚
‡¯Ó‚· ˙Â¯Ó‡‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

המובאות באימרות דיוקים מספר להבין יש לכך בנוסף

ומהם: בגמרא.

"פושעי לגבי הזהב ממזבח הנלמד וחומר" ה"קל א)

חכמים, תלמידי לגבי כלֿשכן יותר וברור פשוט ישראל"

במזבח לשלוט לאש מאפשר אינו שהזהב כך18שכשם ,

של לאור מאפשרת אינה חכמים התלמידי של תורתם

רצויים, בלתי ענינים עשו אם גם בהם, לשלוט גיהנם

התורה. זכות אילולא גיהנם, של אור להם מגיע שעליהם

היא חכמים תלמידי לגבי האמרה כל (א) מובן: ואין

לגבי האמרה מן בפשטות נלמד הדבר כי לכאורה, מיותרת,

ישראל אמרה19פושעי הגמרא מביאה זאת בכל ואם (ב) ?

ב"קל צורך יש מדוע – חכמים תלמידי לגבי מיוחדת

להשתמש אפשר אשר בעוד הסלמנדרא) (מן אחר וחומר"

המזבח? בענין וחומר", "קל באותו

טמא שרץ היא סלמנדרא יותר: עוד מתחזק זה ,20קושי

חיה לגבי21או ללמוד יש ומדוע –icinlzminkg,משרץ

זאת ללמוד שניתן adfdבשעה gafnn?המקדש שבבית

והן הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן ב)

על בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל" "פושעי

בהם22עבירותיהם שולט אינו גיהנם של שאור אלא ,

– ובאחרים חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים

את מכנים אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני

"פושעי האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים

ישראל"?

.„
˙ÂÂˆÓ Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‰¯Â˙ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הוא: זה לכל ההסבר

היא23ההתקשרות לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין

אך המצוות. וקיום התורה לימוד ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל יש

ה' חכמת את בשכלו ומבין תורה לומד יהודי כאשר

יחוד שאין נפלא ב"יחוד התורה עם מתאחד הוא יתברך,

ופינה" צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות ,24כמוהו..

תורה. היא האדם של מציאותו כל

קיום באמצעות אמנם, כך. הדבר אין במצוות ואילו

אבל העליון, לרצון "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא התורהcg`znאין עם כמו המצוה, .25עם

לקיש: ריש לדברי אלעזר רבי דברי בין ההבדל וזהו

"תלמידי – ישראל אצל התורה מעלת על מדבר אלעזר רבי

" נעשה התורה שבאמצעות – `yחכמים" oteb,כלומר ,"

ואלקות, תורה עם לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי

מדבר לקיש ריש כדלעיל. מציאותם, כל היא שהתורה עד

שאמנם – כרימון" מצוות "מלאים – המצוות מעלת על
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א.16) יט,

שהציפוי17) – שם) חדא"ג (ראה שאין ד"ה כאן התוס' פי' לפי ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין זהב של

שלפנ"ז).18) בהערה (כנ"ל בתוס' החדא"ג פי' כפי

ואלו19) משחירים* פניהם ישראל דפושעי רע"א): (יט, עירובין בתוס'

אין בהסוגיא כאן אבל .(60 הערה לקמן (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי

ותוס' בפרש"י לא (גם זה לחילוק כאןo`kרמז יעקב לעין יעקב עיון וראה .(

וחידושים הרי"ף פי' וראה וצ"ע. הנ"ל. קושיא לתרץ בא כאן התוס' שגם

לע"י.

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז, חולין פרש"י כאן. תוס' ראה

בערכו.21) השלם ערוך כאן. לע"י יוסף, ענף כאן. פרש"י ראה

דליאון).22) הר"מ (בשם לע"י יוסף ענף ראה

ג).23) מה, בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' מצות

פ"ה.24) תניא

ע"י רק הוא ועפ"ז –zriciמשא"כ דלקמן), חד" "כולא (וכן התורה

ויקרא לקו"ת (ראה התורה ברכת מברך ש(בתושב"כ) אף כו', ידע לא באם

תרע"ה). הנערים ויגדלו ד"ה תער"ג. (שלהי תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה,

ובפכ"ג.25) שם תניא

.` ,`i dlibn d`xe .dxicw ileyl oinec mdipt :(` ,fi) d"xn xirdl (*

*ldwie zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
‰¯Â˙‰ ÌÂ˜Ó Y ÔÂ¯‡‰

הפסוק במדרש1על נאמר הארון" את בצלאל :2"ויעש

בא המשכן, עשה למשה הקדושֿברוךֿהוא שאמר "בשעה

לו: אמר הזה? המשכן מהו לו: אמר לבצלאל. ואמר

בתוכו שכינתו הקדושֿברוךֿהוא לישראל3שישרה ומלמד

לו: אמר נתונה? התורה והיכן בצלאל: לו אמר תורה,

לו: אמר הארון, עושין אנו המשכן את עושים משאנו

עושין אנו אלא בכך, תורה של כבודה אין משה, רבינו

המשכן ואחרֿכך שמו,4הארון על שיקרא זכה לפיכך ,

הארון". את בצלאל ויעש שנאמר:

בפני ענין היא הארון ענין שמשמעות נראה, זה ממדרש

גם מובן וכך במשכן, השכינה מהשראת הנפרד עצמו,

אחר הקדוש5ֿממדרש אמר המשכן בנית שלאחר האומר ,

אכסניא תקנו ועכשיו לעצמי אכסניא "תקנתם ברוךֿהוא:

אצלי". שרויה שתהא לתורה

מקום הוא הארון אמנם מובן: גםdxezd6אין אבל ,

ובאמצעותו הארון בתוך היה השכינה השראת ,7עיקר

הרמב"ן של "מקום8כהסברו הוא במשכן" החפץ ש"עיקר

להפריד אפוא, ניתן, כיצד הארון". שהוא השכינה מנוחת

"השראת למען הוא והמקדש המשכן שכלל ולומר,

התורה"? "מקום הוא והארון השכינה",

.·
‡¯Ó‚· ˘È˜Ï ˘È¯Â ¯ÊÚÏ‡ È·¯ È¯·„

לה יש זאת להבין ולהסביר:כדי קדים

מקדש" "דאקרי במשכן השכינה השראת כבר9על ,

בפסוק ומן10נאמר בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו

שהדבר לומדים בתוכם" אלא נאמר לא ש"בתוכו הלשון

ואחד אחד כל בתוך ושכנתי – נוסף ענין עם .11קשור

הפרטי המקדש "בתוך" השכינה השראת לענין ההסבר

הוא: יהודי כל של

אמר אבהו רבי "אמר בגמרא: נאמר חגיגה מסכת בסוף

גיהנם של אור אין חכמים תלמידי אלעזר: שולטת12רבי

אש13בהן שתולדת סלמנדרא ומה מסלמנדרא. וחומר קל

חכמים, תלמידי בו, שולטת אור אין – מדמה הסך היא,

דכתיב אש, גופן –14שכל ה' נאום כאש דברי כה הלא

גיהנם של אור אין לקיש: ריש אמר עלֿאחתֿכמהֿוכמה.

מה הזהב. ממזבח וחומר קל ישראל, בפושעי שולטת

שנים כמה זהב דינר כעובי אלא עליו שאין הזהב מזבח

מצוות שמלאין ישראל פושעי בו, שולטת האור אין

דכתיב אלא15כרימון, רקתך תקרי אל רקתך, הרימון כפלח

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – שבך ריקנין

בהמשך הוא: האמרות שתי בין הקשר פשוט באופן

הזהב מזבח – המזבחות בציפוי הדנה הקודמת לסוגיא

של אור ש"אין לקיש ריש של אמרתו מובאת והנחושת,

הזהב", ממזבח וחומר קל ישראל, בפושעי שולטת גיהנם

היה שהמזבח מודגש מובאתdtevnשבה זה ובענין זהב,

גיהנם של אור ש"אין אלעזר רבי של אמרתו גם כן לפני

חכמים". ב"תלמידי גם שולטת"

מובן: אין זה לפי אבל

ריש של אמרתו קודם להיכתב צריכה היתה כך, אם א)

אימרתו מכן, לאחר ורק הזהב", ממזבח וחומר "קל לקיש

אין לתוכנה אשר חכמים, תלמידי לגבי אלעזר רבי של

לעניננו. קשר שום
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ואילך. 329 ע' טז כרך לקו"ש וראה חגיגה. מס' וסיום (*

א.1) לז, פרשתנו

ח).2) בובער (תנחומא ו. כאן תנחומא וראה ב. פ"נ, פרשתנו שמו"ר

כה3) וסו"ס סכ"ג. מאגה"ק צע"ק – "שישרה" הל' בתוכו: שישרה..

א). (קמא,

על4) פליגא זו שדרשא שם המדרש במפרשי וראה א. פ"נ, שם ס"ל וכן

יא בפסוק פ"ז קה"ר ועד"ז תחלה. המשכן עשה דבצלאל א) (נה, דברכות הא

ואכ"מ. ב'רג. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ד). שם, בשמו"ר ס"ל כן היפ"ת (ולדעת

שסח.5) רמז תרומה ביל"ש הובא – אבכיר מדרש

מכאן6) ב: עב, יומא וראה ב. לד, פרשה שמו"ר גם וכו'.g"zlראה

ובכ"מ.

תנחומא7) גם וראה גו'. שם לך ונועדתי כב) כה, (תרומה הכתוב כפשטות

שהוא הקב"ה של צלו ששם בשביל וכו' מלאכתו בארון פי' ולמה ז: פרשתנו

הארון בשביל אלא נעשה לא כולו שהמשכן שם: ולהלן שכינתו. שם מצמצם

בתוכו. .n"kaeשהשכינה

תרומה.8) ר"פ

וש"נ.9) א. ב, עירובין

ח.10) כה, תרומה

ובכ"מ.11) פסוקים). ושני ד"ה פ"ו האהבה (שער ר"ח

ח"ב12) שם וראה א. רע"ג, ח"ג ועד"ז סע"ב. (רג, פרשתנו מזהר להעיר

בפרשתנו נצטוו בשבת נייחא לון אית גהינם וחייבין דאשא דלפי סע"ב) פט,

השבת". בים מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג) (לה,

רע"א.13) קלב, זח"א רע"א. ר, פרשתנו זהר גם ראה

כט.14) כג, ירמי'

ג.15) ד, שה"ש



כג ldwie zyxt zegiyÎihewl

לבין ישראל פושעי שבין הקשר על הסוגיא עיקר ב)

במסכת מופיעה בכלל, גיהנם ועל גיהנם, שליטת

לקי16עירובין ריש של אמרתו מובאת שם שגם ש,,

ואם בהן..., שולטת גיהנם של אור אין ישראל שפושעי

להביא צריכה הגמרא היתה רביmyכך, דברי את גם

בהן...", שולטת גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי אלעזר

מסכת לעומת זה, בענין הסוגיא עיקר מובא שם (א) שהרי

עירובין מסכת (ב) אגב. בדרך רק הענין מוזכר ששם חגיגה

חגיגה. מסכת לפני היא

שאין הזהב.. ממזבח וחומר "קל לקיש ריש דברי ג)

בו" שולטת האור אין זהב.. דינר כעובי אלא עליו

כן, לפני הגמרא ממסקנת ההיפך את לכאורה, מדגישים,

של שהציפוי גבייהו", ציפוין בטל "מיבטל רבנן שלפי

והזהב הנחושת איןlhaמזבח (ולכן המזבחות כלפי

מודגשים לקיש ריש במאמר ואילו טומאה). מקבל המזבח

נשמר שהציפוי הזהב, ציפוי של הביטול) (חוסר העוצמה

שולטת האור "אין אשר עד המזבח, על הכלי, על ושמר

.17בו"

.‚
‡¯Ó‚· ˙Â¯Ó‡‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÏ‡˘

המובאות באימרות דיוקים מספר להבין יש לכך בנוסף

ומהם: בגמרא.

"פושעי לגבי הזהב ממזבח הנלמד וחומר" ה"קל א)

חכמים, תלמידי לגבי כלֿשכן יותר וברור פשוט ישראל"

במזבח לשלוט לאש מאפשר אינו שהזהב כך18שכשם ,

של לאור מאפשרת אינה חכמים התלמידי של תורתם

רצויים, בלתי ענינים עשו אם גם בהם, לשלוט גיהנם

התורה. זכות אילולא גיהנם, של אור להם מגיע שעליהם

היא חכמים תלמידי לגבי האמרה כל (א) מובן: ואין

לגבי האמרה מן בפשטות נלמד הדבר כי לכאורה, מיותרת,

ישראל אמרה19פושעי הגמרא מביאה זאת בכל ואם (ב) ?

ב"קל צורך יש מדוע – חכמים תלמידי לגבי מיוחדת

להשתמש אפשר אשר בעוד הסלמנדרא) (מן אחר וחומר"

המזבח? בענין וחומר", "קל באותו

טמא שרץ היא סלמנדרא יותר: עוד מתחזק זה ,20קושי

חיה לגבי21או ללמוד יש ומדוע –icinlzminkg,משרץ

זאת ללמוד שניתן adfdבשעה gafnn?המקדש שבבית

והן הראשונה שבאימרה חכמים" "תלמידי הן ב)

על בגיהנם נמצאים השניה שבאימרה ישראל" "פושעי

בהם22עבירותיהם שולט אינו גיהנם של שאור אלא ,

– ובאחרים חכמים", "תלמידי היותם מפני – (בראשונים

את מכנים אפוא, מדוע, מצוות"). "מלאים שהם מפני

"פושעי האחרים ואת חכמים", "תלמידי הראשונים

ישראל"?

.„
˙ÂÂˆÓ Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‰¯Â˙ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

הוא: זה לכל ההסבר

היא23ההתקשרות לקדושֿברוךֿהוא ישראל בין

אך המצוות. וקיום התורה לימוד ענינים: שני באמצעות

ביניהם: הבדל יש

ה' חכמת את בשכלו ומבין תורה לומד יהודי כאשר

יחוד שאין נפלא ב"יחוד התורה עם מתאחד הוא יתברך,

ופינה" צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים להיות ,24כמוהו..

תורה. היא האדם של מציאותו כל

קיום באמצעות אמנם, כך. הדבר אין במצוות ואילו

אבל העליון, לרצון "מרכבה" המצוה מקיים נעשה המצוות

הוא התורהcg`znאין עם כמו המצוה, .25עם

לקיש: ריש לדברי אלעזר רבי דברי בין ההבדל וזהו

"תלמידי – ישראל אצל התורה מעלת על מדבר אלעזר רבי

" נעשה התורה שבאמצעות – `yחכמים" oteb,כלומר ,"

ואלקות, תורה עם לגמרי מתאחדים הם תורה. כאש) (דברי

מדבר לקיש ריש כדלעיל. מציאותם, כל היא שהתורה עד

שאמנם – כרימון" מצוות "מלאים – המצוות מעלת על
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א.16) יט,

שהציפוי17) – שם) חדא"ג (ראה שאין ד"ה כאן התוס' פי' לפי ובפרט

ישרף. שלא העץ על מגין זהב של

שלפנ"ז).18) בהערה (כנ"ל בתוס' החדא"ג פי' כפי

ואלו19) משחירים* פניהם ישראל דפושעי רע"א): (יט, עירובין בתוס'

אין בהסוגיא כאן אבל .(60 הערה לקמן (וראה לא וכלל כלל חכמים תלמידי

ותוס' בפרש"י לא (גם זה לחילוק כאןo`kרמז יעקב לעין יעקב עיון וראה .(

וחידושים הרי"ף פי' וראה וצ"ע. הנ"ל. קושיא לתרץ בא כאן התוס' שגם

לע"י.

סלמנדרא.20) ד"ה א קכז, חולין פרש"י כאן. תוס' ראה

בערכו.21) השלם ערוך כאן. לע"י יוסף, ענף כאן. פרש"י ראה

דליאון).22) הר"מ (בשם לע"י יוסף ענף ראה

ג).23) מה, בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' מצות

פ"ה.24) תניא

ע"י רק הוא ועפ"ז –zriciמשא"כ דלקמן), חד" "כולא (וכן התורה

ויקרא לקו"ת (ראה התורה ברכת מברך ש(בתושב"כ) אף כו', ידע לא באם

תרע"ה). הנערים ויגדלו ד"ה תער"ג. (שלהי תער"ב בהמשך ויל"ע ב). ה,

ובפכ"ג.25) שם תניא

.` ,`i dlibn d`xe .dxicw ileyl oinec mdipt :(` ,fi) d"xn xirdl (*
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מלאים שהם למרות פשוטים, אנשים לגבי זאת לעומת

במצוות לפגוע בלי אותם לבזות אפשר הרי כרימון, מצוות

מהותם כי קיימו, "`dppiשהם רק הם mi`lnהמצוות,

כדלעיל. מצוות",

ישראל" "פושעי לכנותם מקפידה הגמרא ואדרבה:

הגמרא35ולבזותם כדברי מכפרתם. חלק הוא בזיונם כי ,36

חבלים". של מטה על אביו עצמות ש"גירר חזקיהו על

.Ê
˙Â�·¯˜‰Â ÔÂ¯‡‰

חז"ל ושכנתי37מדברי מקדש לי "ועשו לעיל שהובאו

אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו – בתוכם"

הפרטי שבמשכן כשם שבדיוק מובן, מישראל", ואחד

גם קיימים הם כך ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם

הכללי: ובמשכן במקדש

ישנן והמקדש המשכן מטרת לגבי הוא: לכך ההסבר

היא המשכן תכלית שעיקר היא, הרמב"ן דעת דעות. שתי

הרמב"ם ולדעת הארון". שהוא השכינה מנוחת 38"מקום

קרבנות". בו מקריבים "להיות היא התכלית

ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר זה שבענין וישֿלומר,

א) ענינים: שני ישנם שבמשכן בתוכם" ב"ושכנתי פליגי:

של באופן בגלוי, אלקות תהיה ב)`cegiשבמשכן .

בירור באמצעות "בתחתונים", תהיה השכינה שהשראות

למצוות, בדומה והגשמיים, התחתונים הענינים וזיכוך

גשמיים. בדברים דוקא המתבצעות

והמשכן ו"קרבנות" "ארון" של הענינים שני ואלה

בכלל:

הארון "מקום בגלוי, אלקות היתה (התורה) בארון א)

המדה" מן של39אינו שהמציאות בגלוי היה נראה –

היא הארון של הגשמי "נמנעהמקום שהוא אלקות,

מדה40הנמנעות" ,zwiecn`wec,'וגו וחצי אמתים של

מעלת וזוהי – המדה מן אינו זאת עם cegi`dוביחד

התורה באמצעות כנ"ל.41המתבצע ,

י"ג שלקחו בכללותו, והמשכן הקרבנות, ענין (או42ב)

השראת43ט"ו הוא לה', למקדש והפכום גשמיים דברים (

השכינה הדבריםmipezgzl44והורדת לזיכוך בדומה ,

בכלל במשכן גם אמנם, המצוות. קיום עלֿידי הגשמיים

אבל וכדומה, ניסים היו אלקות, גילוי היה בפרט ובקרבנות

הגשמיים הדברים גוף של שהמציאות באופן זה היה לא

לאלקות .45נהפכה

.Á
‰¯Â˙Ï ‡È�ÒÎ‡ Y ÈÓˆÚÏ ‡È�ÒÎ‡

שהובאו המדרשים מבדילים מדוע מובן לפיֿזה

למרות בכללותו, המשכן לבין הארון בין השיחה בתחילת

באמצעות גם במשכן השכינה השראת היתה כללי שבאופן

ענינים: שני כאן יש פרטי באופן כי הארון,

בדברים השכינה המשכת – לעצמי" "אכסניא א)

לענין בדומה הקרבנות, ובעבודת שבמשכן הגשמיים

בעולם ודירה "אכסניא" – לעולם האלקות קישור המצוות,

הגשמי. הזה

"אכסניא השכינהdxezlב) השראת – "oex`aבאופן ,

הארון,`cegiשל ומקום הארון, עם מאוחדת שהאלקות ,

חכמים תלמידי של לענין בדומה שבאמצעות46כדלעיל. ,

" נעשה `yהתורה oteb"47.

.Ë
˙ÂÏË·˙‰ Y ˙ÂÂˆÓ ,„ÂÁÈ‡ Y ‰¯Â˙

באופן למצוות התורה בין לעיל שהוזכר ההבדל

ומקיים תורה הלומד ביהודי הפרטי, במקדש פעולתם
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הע"י35) ובמפרשי ישראל) פושעי (ד"ה כאן התוס' דיוק מתורץ ועפ"ז

וראה מת"ח. יותר פושעים היותם מצד לא הוא ישראל פושעי שנק' זה כי –

.25 הערה לעיל

תר"פ זכור בד"ה (הובא לאמ"ב בהקדמה מצינו מזו דגדולה ולהעיר

" בכלל הוא הוי' אחדות להבין משתדל שאינו דמי l`xyiספ"א) iryet

(בנשמתם)".

א.36) נו, ב.i"yxtaeפסחים י, ברכות ,.i"yxtae.

(37.10 הערה לעיל ראה

ונתבארו38) הדיעות) (ב' הובאו כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ואילך. 116 ע' חי"א בלקו"ש

(39319 ע' חי"א לקו"ש וראה א. צט, ב"ב ב. י, מגילה א. כא, יומא

ואילך.

ואילך.40) 68 ע' להצ"צ החקירה ס' תיח. סי' ח"מ הרשב"א שו"ת

ספל"ז.41) פנ"אֿנג. תניא ראה

בפרש"י42) הובא ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר

וראה ועוד. תרומה. ת"דר"פ הי"ג לנגד שהם (ושם: א'שפג ע' תרומה אוה"ת

א'שצ. דוקא). המצות מעשה ע"י שנמשך כו'

א.43) קלה, שם זהר וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי

ואילך.44) 209 ע' [המתורגם] ח"ו תרומה. פ' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ.

להיותו45) אעפ"כ גשמיים, מדברים הוא (תורה) הארון שגם אף ולאידך:

ד(דירה הענין אמיתית אי"ז המדה, מן אינו ארון שמקום ועד בתכלית מיוחד

שעיקרmipezgzב) שלפנ"ז) בהערה תרומה לקו"ש (ראה המבואר בדוגמת .

דירה – בתוכם דושכנתי בעניניmipezgzaהענין כ"א המצות בקיום לא הוא

בכל ובכלjiyrnהרשות כו'.jikxcלש"ש דעהו

ש"בידיעת46) המע' לענין צ) (ע' פ"ה לתניא והערות קיצורים ראה

כו'". שכינתו צמצם דרך "על – בקרבו" ה' חכמת גם כו' התורה

הכבוד47) שיהי' הוא המשכן ש"סוד שמבאר להיות תרומה ר"פ וברמב"ן

באוה"ת ונתבאר (הובא במ"ת כמו השכינה גילוי שיהי' ה"ס" על שכן אשר

שהוא השכינה מנוחת "מקום דייק לכן ואילך) א'תכח ס"ע ".oex`dתרומה

ldwie zyxt zegiyÎihewl

אין המצוות המצו`cegiבאמצעות בין לביןמוחלט ה

" הם זאת בכל אך אור26מצוות"mi`lnהיהודי, "אין ולכן ,

בהם" שולטת גיהנם .27של

מצוות "מלאים הדיוק משמעות גם ":oenixkוזוהי

שהרימון כשם הם28בדיוק הגרעינים אבל בגרעינים, מלא

שהם למרות ישראל, פושעי גם כך נפרדת, מציאות

" רק אלא מצוות", "גופן אין מצוות, mi`lnמקיימים

".oenixkמצוות

יתרון יש חכמים שלתלמידי למרות אףֿעלֿפיֿכן,

אור ש"אין ישראל" מ"פושעי ללמוד אפשר אי אש", ש"גופן

ב" שולטת" גיהנם minkgשל cinlzחכם תלמיד כאשר כי ,"

ישראל פושעי אצל מאשר יותר הדבר חמור בעבירה נכשל

כזדונות" להם נעשו שגגות חכמים ל"תלמידי ),29(בדומה

לגבי ישראל מפושעי להסיק אפשר אי גם שני ומצד

" חכמים תלמידי כי חכמים, מעלה`otebyתלמידי וזוהי ,"

ישראל פושעי אצל שאיננה .30מיוחדת

.‰
Á·ÊÓ Y Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ,‡¯„�ÓÏÒ Y ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙

·‰Ê‰
חכמים" "תלמידי לגבי לומדים מדוע גם מובן לפיֿזה

הזהב": מ"מזבח ישראל" "פושעי ולגבי מ"סלמנדרא",

אשר חכמים כתלמידי האש" "תולדת היא "סלמנדרא"

מסביר זה וחומר" ב"קל תורה. היא מהותם אש", גופן "כל

חכמים תלמידי על כאן מדובר נוסף: פרט אלעזר רבי

אם שני, ומצד שיחטאו? יתכן וכיצד אש", כברש"גופן

אין מדוע בגיהנם, נמצאים הם שבגינם חטאים, להם יש

"גופן של במצב נשארים והם בהם, שולטת גיהנם של אור

ה"סלמנדרא" מן וחומר" ה"קל עונה כך על אש"?

היא". האש ש"תולדת

בגמרא הדרך31נאמר – בנורא" טבילותא "עיקר

אם ולכאורה, אש. היא הטומאה מן להיטהרות העקרית

יכולה לא האש שמן ברור הרי מטומאה, מטהרת אש

סלמנדרא נוצרת האש שמן רואים ואילו טומאה, להיוצר

(של מדמה "הסך הרי זאת, עם ויחד טמא, שרץ –

בו". שולטת אור אין הסלמנדרא)

אשר חכמים תלמידי שעלֿאחתֿכמהֿוכמה מובן ומכך

מפני חטאים, אצלם שייתכנו למרות אש", גופן "כל

ש"הרשעים הזה בעולם ודם בשר בגוף נמצאת שהנשמה

בו" אור32גוברים ו"אין אש", גופן "כל עדיין זאת בכל ,

בהן". שולטת גיהנם של

"מלאים שהם ישראל", "פושעי לגבי זאת לעומת

שהוא הזהב ממזבח וחומר קל מביאים dtevnמצוות",

" רק היהודי נעשה המצוות באמצעות כי ",dtevnזהב,

עליו מגינה והמצוה במצוה ועטוף מוקף נעשה ,33הוא

הוא אין התורה.cg`znאבל כבלימוד המצוה, עם ממש

.Â
ÈÚ˘ÂÙ"Â "ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙" ÌÈÈÂ�ÈÎÏ ¯·Ò‰‰

"Ï‡¯˘È
מכונים שהראשונים לכך הסיבה מובנת לפיֿזה

ישראל": "פושעי – והאחרים חכמים" "תלמידי

" חכמים שתלמידי `yכיון otebאיֿאפשר הרי ,"

לבזותם. אסור יתרֿעלֿכן, וכדומה. ישראל פושעי לכנותם

את מבזים חכמים, תלמידי ביזוי איןdxezdעלֿידי כי ,

כנאמר התורה, לבין חכם התלמיד בין להפריד אפשרות

בפרהסיא".34בגמרא אותו מבזין אין שסרח חכם "תלמיד

גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי הגמרא אומרת לפיכך

בלתי ענינים אצלם שהיו מאליו מובן ומכך בהן", שולטת

יים.רצו
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הסוג26) מכמו עבירה בעלי יותר הם השני שבסוג שאלו הפי' אין אבל

שבך ריקנין שאפילו כו' ע"פ מארז"ל ע"ד סע"ג): (פ, תו"א וראה דבת"ח. הא'

בהם שאין רק ח"ו ומורדים פושעים פי' אין ריקנים כי כרימון מצות מלאים

בפנים לקמן ראה ישראל פושעי שנק' ומה וד"א. מצות מלאים אבל תורה,

ד"ח ב). תתשל, ויחי לשם (ובאוה"ת ג מו, תו"א ראה אבל .34 ובהערה ס"ו.

ג. קי,

הן27) דהמצות להמבואר בהמשך ב) (סח, תו"א ומקיפיןmiyealראה

היא התורהoefnzeinipteוהתורה כי בו שולט גיהנם של אור אין ת"ח "אבל :

הממרקות הן העניניםzianueganeוהמצות ב' מבאר שם שבתו"א אלא ."

אבל ב), קט, (יבמות כו' תורה אלא לי אין האומר כל דהרי גופא, בת"ח

וזהו ובכ"מ), ס"ה. אגה"ק (ראה בבנ"י סוגים ב' הר"ז המימרותa'בכללות

שבגמ'.

ב.28) נג, שה"ש הרמון פלח קכב. ע' במדבר מאוה"ת להעיר

ס"ג.29) פ"ד לאדמוה"ז ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. לג, ב"מ

הביטול30) – פשוטים) (שבאנשים המצות בקיום מעלה יש ולאידך:

שעיקר מכיון התורה ו)בלימוד (בת"ח משא"כ בקיומן, הנעשה והקב"ע

אינו (ב)השגה הוא וראהybxen(עבודתם) רצה"ע. לגבי רצונו ביטול בזה

לגבי שבזה"ג הביטול מעלות לענין וש"נ) .74 ע' ח"ט ([המתורגם] לקו"ש

הבית. שבזמן העבודה

סע"א.31) לט, סנהדרין

פ"ו.32) בתניא הובא ע"ח

להרמב"ם33) המשניות בפי' המובן וע"פ ובחדא"ג. שאין, ד"ה תוס' ראה

,(20 הערה 322 ע' לעיל (הובא בדעתו קורקס מהר"י וכפי' מ"ד, פי"א כלים

מצופין שהן מפני טומאה) מקבלים אינן שהמזבחות לפנ"ז (בגמ' רבנן שטעם

השייכות ביותר תומתק טומאה, יקבל שלא להכלי מבטל שהציפוי (גם) היינו

– לבושים (שהם שהמצות ישראל בפושעי סי"א) בפנים לקמן (ראה כאן

נקראו) זה (שע"ש דמהותם הביטול פועלים אשiryetציפוי) שאין ישראל,

שולטת. גהינום של

ב.34) צט, מנחות
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מלאים שהם למרות פשוטים, אנשים לגבי זאת לעומת

במצוות לפגוע בלי אותם לבזות אפשר הרי כרימון, מצוות

מהותם כי קיימו, "`dppiשהם רק הם mi`lnהמצוות,

כדלעיל. מצוות",

ישראל" "פושעי לכנותם מקפידה הגמרא ואדרבה:

הגמרא35ולבזותם כדברי מכפרתם. חלק הוא בזיונם כי ,36

חבלים". של מטה על אביו עצמות ש"גירר חזקיהו על

.Ê
˙Â�·¯˜‰Â ÔÂ¯‡‰

חז"ל ושכנתי37מדברי מקדש לי "ועשו לעיל שהובאו

אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו – בתוכם"

הפרטי שבמשכן כשם שבדיוק מובן, מישראל", ואחד

גם קיימים הם כך ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם

הכללי: ובמשכן במקדש

ישנן והמקדש המשכן מטרת לגבי הוא: לכך ההסבר

היא המשכן תכלית שעיקר היא, הרמב"ן דעת דעות. שתי

הרמב"ם ולדעת הארון". שהוא השכינה מנוחת 38"מקום

קרבנות". בו מקריבים "להיות היא התכלית

ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר זה שבענין וישֿלומר,

א) ענינים: שני ישנם שבמשכן בתוכם" ב"ושכנתי פליגי:

של באופן בגלוי, אלקות תהיה ב)`cegiשבמשכן .

בירור באמצעות "בתחתונים", תהיה השכינה שהשראות

למצוות, בדומה והגשמיים, התחתונים הענינים וזיכוך

גשמיים. בדברים דוקא המתבצעות

והמשכן ו"קרבנות" "ארון" של הענינים שני ואלה

בכלל:

הארון "מקום בגלוי, אלקות היתה (התורה) בארון א)

המדה" מן של39אינו שהמציאות בגלוי היה נראה –

היא הארון של הגשמי "נמנעהמקום שהוא אלקות,

מדה40הנמנעות" ,zwiecn`wec,'וגו וחצי אמתים של

מעלת וזוהי – המדה מן אינו זאת עם cegi`dוביחד

התורה באמצעות כנ"ל.41המתבצע ,

י"ג שלקחו בכללותו, והמשכן הקרבנות, ענין (או42ב)

השראת43ט"ו הוא לה', למקדש והפכום גשמיים דברים (

השכינה הדבריםmipezgzl44והורדת לזיכוך בדומה ,

בכלל במשכן גם אמנם, המצוות. קיום עלֿידי הגשמיים

אבל וכדומה, ניסים היו אלקות, גילוי היה בפרט ובקרבנות

הגשמיים הדברים גוף של שהמציאות באופן זה היה לא

לאלקות .45נהפכה

.Á
‰¯Â˙Ï ‡È�ÒÎ‡ Y ÈÓˆÚÏ ‡È�ÒÎ‡

שהובאו המדרשים מבדילים מדוע מובן לפיֿזה

למרות בכללותו, המשכן לבין הארון בין השיחה בתחילת

באמצעות גם במשכן השכינה השראת היתה כללי שבאופן

ענינים: שני כאן יש פרטי באופן כי הארון,

בדברים השכינה המשכת – לעצמי" "אכסניא א)

לענין בדומה הקרבנות, ובעבודת שבמשכן הגשמיים

בעולם ודירה "אכסניא" – לעולם האלקות קישור המצוות,

הגשמי. הזה

"אכסניא השכינהdxezlב) השראת – "oex`aבאופן ,

הארון,`cegiשל ומקום הארון, עם מאוחדת שהאלקות ,

חכמים תלמידי של לענין בדומה שבאמצעות46כדלעיל. ,

" נעשה `yהתורה oteb"47.

.Ë
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באופן למצוות התורה בין לעיל שהוזכר ההבדל

ומקיים תורה הלומד ביהודי הפרטי, במקדש פעולתם
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הע"י35) ובמפרשי ישראל) פושעי (ד"ה כאן התוס' דיוק מתורץ ועפ"ז

וראה מת"ח. יותר פושעים היותם מצד לא הוא ישראל פושעי שנק' זה כי –

.25 הערה לעיל

תר"פ זכור בד"ה (הובא לאמ"ב בהקדמה מצינו מזו דגדולה ולהעיר

" בכלל הוא הוי' אחדות להבין משתדל שאינו דמי l`xyiספ"א) iryet

(בנשמתם)".

א.36) נו, ב.i"yxtaeפסחים י, ברכות ,.i"yxtae.

(37.10 הערה לעיל ראה

ונתבארו38) הדיעות) (ב' הובאו כ. מ"ע ספהמ"צ ביהב"ח. הל' ריש

ואילך. 116 ע' חי"א בלקו"ש

(39319 ע' חי"א לקו"ש וראה א. צט, ב"ב ב. י, מגילה א. כא, יומא

ואילך.

ואילך.40) 68 ע' להצ"צ החקירה ס' תיח. סי' ח"מ הרשב"א שו"ת

ספל"ז.41) פנ"אֿנג. תניא ראה

בפרש"י42) הובא ה. תרומה תנחומא א. קמח, זח"ב יג. פ"ד, שהש"ר

וראה ועוד. תרומה. ת"דר"פ הי"ג לנגד שהם (ושם: א'שפג ע' תרומה אוה"ת

א'שצ. דוקא). המצות מעשה ע"י שנמשך כו'

א.43) קלה, שם זהר וראה ג. שם, יקר כלי ז. כה, תרומה בחיי

ואילך.44) 209 ע' [המתורגם] ח"ו תרומה. פ' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

ובכ"מ.

להיותו45) אעפ"כ גשמיים, מדברים הוא (תורה) הארון שגם אף ולאידך:

ד(דירה הענין אמיתית אי"ז המדה, מן אינו ארון שמקום ועד בתכלית מיוחד

שעיקרmipezgzב) שלפנ"ז) בהערה תרומה לקו"ש (ראה המבואר בדוגמת .

דירה – בתוכם דושכנתי בעניניmipezgzaהענין כ"א המצות בקיום לא הוא

בכל ובכלjiyrnהרשות כו'.jikxcלש"ש דעהו

ש"בידיעת46) המע' לענין צ) (ע' פ"ה לתניא והערות קיצורים ראה

כו'". שכינתו צמצם דרך "על – בקרבו" ה' חכמת גם כו' התורה

הכבוד47) שיהי' הוא המשכן ש"סוד שמבאר להיות תרומה ר"פ וברמב"ן

באוה"ת ונתבאר (הובא במ"ת כמו השכינה גילוי שיהי' ה"ס" על שכן אשר

שהוא השכינה מנוחת "מקום דייק לכן ואילך) א'תכח ס"ע ".oex`dתרומה
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שניוכיו ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה60הענינים לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה61הגמרא אחד62בהמשך שבכל הפרטי במקדש שגם

שהם ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם מישראל ואחד

חכמים תלמידי הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר

ישראל להתבטל63ופושעי יכולים אינם אלו ודברים ,

מציאותם עצם לגבי בלבד ציפוי שהן העבירות .64עלֿידי

גם מובן זה מביאהxcqdלפי תחילה האמרות: שבין

לאחרֿמכן ורק חכמים" "תלמידי לגבי האמרה את הגמרא

רק מוזכר הזהב שמזבח למרות ישראל", "פושעי לגבי –

הסדר שזהו מפני – ישראל פושעי לגבי השניה, באמרה

מעשה" לידי מביא "לימוד של65בכלל בפעולה גם וכך ,

ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש השכינה השראת

שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, ידי על ה' עצמות המשכת

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים" זה

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)

(a"lyz melya dct d"c
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שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י הנחושתgafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה .zxtkdהי'

המקדש,61) – המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

ישראלhxtlאי"צ שבפושעי וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי myבמקדש

millkp,אודותם הדיבור מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי

מתחיל לת"ח שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" מתחילg"zר"א ישראל לפושעי ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין

משא"כ בגמרא. הגי' (כפי ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל

בסגנון: רק לא שינוי ה"ז שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י.

ע"ד הוא הסוגיא הרי שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח ,g"zכשאומרים

בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין

שאינה אומרים (ועלי' גיהנם", של ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל"

"פושעי היא שלפנינו הגירסא עירובין ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של וכהסגנון כו'" גיהנם של אור אין ישראל

הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיוןl"xוהביאור: ור"ל ,

ראה – (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'

כ"א ישראל פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא

שאין מכיון בעירובין אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו

שולל ישראל פושעי ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל

(גם) אבל או"ה) בפושעי הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק

הסוגיא מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל .dbibgcת"ח

– דהש"ס דפוסי ובכמה

תצ"ד: ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס

ק"ק פה פעמים שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער

– דאדר) פ"פ

תקכ"ו: פיורדא תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז חורב, ברלין,

זה תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(

הרי62) עצמו במקדש לפנ"ז)gafnועוד: שם (כבגמרא אדם על מכפר

הפרטי שבמקדש הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן

כפרה. שצריכים

ז)63) פנ"א, שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז

בזכותokynעה"פ zepaxwdeהעדות: dxezdמן אתכם מציל אני הקב"ה אמר

והפרטי. הכללי שבקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם.

הוא64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך l`והיינו,

דענין בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד

פנימיותם. לגבי שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי

ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפניםcegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של

בארוכה.

וש"נ.65) א. יז, ב"ק

•
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כפי ביניהם ההבדל מן נובע הכללי, במקדש וכן מצוות,

לאלקות קשורים :48שהם

נאמר התורה כולא49על וקודשאֿבריךֿהוא "אורייתא

מציאות הם והאלקות התורה כלומר, כשני`zgחד". ולא ,

לזה. זה המחוברים דברים

נקראות העליון, רצון שהן המצוות, זאת לעומת

דמלכא" שהם50"אברין שלמרות למטה, כאיברים ,milha

אינם הם הוראותmicge`nלנפש, הן המצוות ממש. עמה

אותה לומד שהאדם לפני גם שקיימת כתורה ולא .51לאדם,

עם המאוחדת ה' חכמת תורה, לומד יהודי כאשר לכן,

הוא cg`zneאלקות, waczn.ואלקות תורה עם

ה' רצון את ומבצע מצוה מקיים יהודי כאשר אבל

מתאחד אינו אך ה', רצון כלפי מתבטל הוא הרי וציוויו,

המצוה. עם

.È
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"ושכנתי של שלענין יותר טוב להבין ניתן לפיֿזה

בתחתונים יתברך לה' דירה עשיית צורך52בתוכם", יש ,

מצוות. של בענין והן תורה של בענין הן

יתברך לו להיות שנתאוה בכך הקדושֿברוךֿהוא כוונת

יתברך שעצמותו היא, בתחתונים למ53דירה כאן טהתשרה

ממנו למטה תחתון שאין התחתון הזה כך54בעולם ולשם .

את שיביא דבר א) דברים: בשני צורך ה'ezenvrיש של

תרד זו שהשפעה לכך שיגרום ענין ב) .mipezgzlממש,

התורה, עלֿידי למצוות: תורה בין ההבדל וזהו

של השפע יורד חד, כולא וקודשאֿבריךֿהוא שאורייתא

zewl`d zenvr55ירד זה ששפע לכך גורמת היא אין אבל ,

mipezgzlנעלית היא למטה התורה יורדת כאשר גם כי ,

וגשמייםzeyalzd"56מ" תחתונים .57בדברים

הן וכאשר דמלכא", "אברין הן המצוות זאת לעומת

ואדרבה: גשמיים, בדברים "מתלבשות" הן למטה, יורדות

בדברים המצוות של ביצוע – המצוות ענין כל זהו

ולכן וזיכוכם. בירורם ועלֿידיֿכך וגשמיים תחתונים

של השפע והשראת הורדת לידי להביא באמצעותן אפשר

האלקות .mipezgzl58עצמות

.‡È
‡¯Ó‚·˘ ˙Â¯Ó‡‰ ÔÈ·˘ ¯„ÒÏÂ ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

אור ש"אין האמרות שתי שבין הקשר גם מובן זה לפי

ישראל" ו"בפושעי חכמים" ב"תלמידי שולטת" גיהנם של

במסכת דוקא מובאות הן ומדוע שלפניהן, הסוגיה לבין

עירובין: במסכת ולא חגיגה

בפרטי להתבונן שיש היא, האמרות שתי משמעות

חכמים תלמידי הן – יהודים שאצל רואים ואז הדברים,

טפל, ודבר ציפוי רק הן העבירות – ישראל פושעי והן

וקדושה. טוב הוא שבהם והעיקר

שבמקדש, המזבחות לגבי לסוגיה בהמשך מובא וזה

הדברים בפרטי שהתבוננות כיוון נטמאים, אינם שהם

המזבח עיקר לגבי בטל המתכות שציפוי .59מוכיחה
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ואילך).48) קד (ס"ע לשם והערות ובקיצורים פכ"ג, מתניא משמע וכן

מעשה. או גדול תלמוד בביאור ושננתם עה"פ דרושים ואתחנן אוה"ת וראה

ת"ו49) ת"ז א. ס, ח"ב א. כד, זח"א וראה הזהר. בשם שם בתניא הובא

א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו.

שם.50) בתניא הובא תל"א) (סוף תקו"ז

(51.66 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה קה). (ע' שם קצוה"ע ראה

יו"ט52) ד"ה פל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר גם וראה טז. נשא תנחומא

תרס"ו. ר"ה של

ובכ"מ.53) ג) (ס"ע שם תרס"ו המשך ראה

שם.54) תניא

(55.6 הערה לעיל המשכן) (לענין וראה ספל"ז. פנ"אֿנג. תניא ראה

נמצא – עמה. שם השכינה שם שהתורה מקום וכל בסופו: שם ובתנחומא

דדוקא וי"ל חד. כולא יחוד, ב) העצמות, ממשיכה א) בשתיים: התורה פעולת

פ"ה). תניא (ראה התורה" ד"ידיעת באופן צ"ל הב' לפעולה

לעצמות. לא היינו – לתורה" "אכסניא שקודם לעצמי" "אכסניא ועפ"ז

ירדו לא דעליונים הגזירה קיימת (שעדיין מ"ת לפני – מצינו מזה ויתרה

ב). צה, (סנה' מלוני בית ביהמ"ק מקום נקרא – למטה)

ובהנסמן56) א. כב, ברכות וראה פ"כ. תש"ד משה ויאמר ד"ה ראה

.352 ע' ח כרך בלקו"ש

פועלת57) שהתורה דלהיות האדם, בנפש רקcegiועד"ז ה"ז האדם,

כח ולא ודיבור במחשבה רק בלבושים וגם "שכל", שבאדם העליונה בבחי'

וע"ד דוקא. למצות צריך ולכן ופל"ז, פכ"ג כבתניא מעשה, – שבאדם התחתון

הארון. לענין 44 הערה הנ"ל

שם.58) ואתחנן מאוה"ת ולהעיר פל"ז. בתניא כמבואר

ופעולת המצות קיום ע"י היא העצמות שהמשכת מבואר שלפעמים ומה

לקו"ש .194 ע' [המתורגם] ח"ח לקו"ש (ראה בגילוי יהי' שהעצם היא התורה

– (353 ע' ח"ח

אבל בהשתלשלות), שהיא (כפי שבתורה התחתונה בדרגא זהו א) הרי:

לקו"ת (ראה עתיק פנימיות שהוא אבא פנימיות שבתורה העליונה בחי' ע"י

ע"י היא העצמות המשכת ב) העצמות. המשכת נעשית – בהעלותך) ס"פ

ד" שהכוונה לפי דוקא, מצות שהיאdee`zpמעשה – כו'" ezenvraהקב"ה

היא – בתחילתו) תרס"ו המשך – אדה"ז (כמאמר מטו"ד למעלה ית',

(ראהmipezgzב" אור מגילוי שמושלל ממנו" למטה תחתון ש"אין דוקא,

שבו ה"תחתון" – גופא ובאדם ואילך), 21 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה

אלא ל), ע' ח"א התמים (ראה דוקא המצות מעשה –zkyndyהעצמות וגילוי

zevna'במל שנמצא העצמות כח גילוי לענין המבואר וע"ד התורה, ע"י הוא

שהאור א) פרטים: ב' בזה שיש בסופן, תחלתן נעוץ מצד הגשמי) (ובהיש

ב)dlbneמעורר שבמל'. העצמות היאzkyndכח מל' בבחינת העצמות כח

אגה"ק וראה פי"ד. תרצ"ד יחיינו ד"ה תקכח. ע' תרס"ו המשך (ראה האור ע"י

המצות מעלת גודל בסופה: (ושם ועוד).zeiyrnס"כ .(

שהטעם פנ"בֿג), בלק"א למ"ש ביאור ג. (צח, מסידור גם ולהעיר

יו"ד "מפני השתלשלות) ע"י (שלא אוא"ס עצמות גילוי הי' שבארון שבלוחות

דוקא". תחתונים בדברים שהן אבן שבלוחות הדברות

יג).59) יא. (סעיף ואילך 329 ע' לעיל בארוכה כ"ז כמבואר



כז ldwie zyxt zegiyÎihewl

שניוכיו ישנם במשכן השכינה שבהשראת ון

מביאה60הענינים לפיכך המצוות, וענין התורה ענין ,

לזה61הגמרא אחד62בהמשך שבכל הפרטי במקדש שגם

שהם ומצוות, תורה של הענינים שני ישנם מישראל ואחד

חכמים תלמידי הללו, הסוגים מן אחד כל אצל העיקר

ישראל להתבטל63ופושעי יכולים אינם אלו ודברים ,

מציאותם עצם לגבי בלבד ציפוי שהן העבירות .64עלֿידי

גם מובן זה מביאהxcqdלפי תחילה האמרות: שבין

לאחרֿמכן ורק חכמים" "תלמידי לגבי האמרה את הגמרא

רק מוזכר הזהב שמזבח למרות ישראל", "פושעי לגבי –

הסדר שזהו מפני – ישראל פושעי לגבי השניה, באמרה

מעשה" לידי מביא "לימוד של65בכלל בפעולה גם וכך ,

ישנה תחילה והפרטי): (הכללי במקדש השכינה השראת

שפע יורד ולאחרֿמכן התורה, ידי על ה' עצמות המשכת

המצוות. עלֿידי – ל"תחתונים" זה

`"lyz a`Îmgpn s"k zgiyn)

(a"lyz melya dct d"c
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שמעל60) מרבותינו.. ויש מב): כט, (תצוה מפרש"י הנחושתgafnלהעיר

מעל וי"א מדבר.. הקב"ה .zxtkdהי'

המקדש,61) – המזבח בענין המדובר שאין מכיון עירובין במס' משא"כ

ישראלhxtlאי"צ שבפושעי וי"ל ישראל. ופושעי ת"ח הפרטי myבמקדש

millkp,אודותם הדיבור מפורש אין כי שלהם, להתורה בזיון זה ואין ת"ח, גם

יחד. נכללו כי

מתחיל לת"ח שבנוגע בהמימרות, השינוי עכ"פ) הרמז (ע"ד י"ל ועפ"ז

" מתחילg"zר"א ישראל לפושעי ובנוגע בהן", שולטת גיהנם של אור אין

משא"כ בגמרא. הגי' (כפי ישראל" בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ר"ל

בסגנון: רק לא שינוי ה"ז שלכאורה כאן). ור"ח התוס' גי' וכ"מ בע"י.

ע"ד הוא הסוגיא הרי שולטת", גיהנם של אור אין "ת"ח ,g"zכשאומרים

בפושעי שולטת גיהנם של אור "אין ומהלשון בהן): שולטת האור (שאין

שאינה אומרים (ועלי' גיהנם", של ב"אור – הוא שהסוגיא משמע ישראל"

"פושעי היא שלפנינו הגירסא עירובין ובמס' ישראל"). ב"פושעי שולטת

לת"ח. בנוגע כאן ר"א של וכהסגנון כו'" גיהנם של אור אין ישראל

הוא ישראל לפושעי בנוגע דמימרא מארי' מכיוןl"xוהביאור: ור"ל ,

ראה – (וביותר דמעלי אינשי עם רק לדבר ונזהר ביותר, בדיבורו נזהר שהי'

כ"א ישראל פושעי בענין דיבורו קבע לא – ברירה כשיש סע"ב) ט, יומא

שאין מכיון בעירובין אבל א). נד, (פסחים גיהנם של אור הקב"ה של בברייתו

שולל ישראל פושעי ההיא סוגיא שבעניני מובן שמזה – בפ"ע ת"ח מבדיל

(גם) אבל או"ה) בפושעי הא ישראל בפושעי הא שם: (ראה או"ה פושעי רק

הסוגיא מיישב שם (ובתוס' בה. לן לית – בכלל .dbibgcת"ח

– דהש"ס דפוסי ובכמה

תצ"ד: ברליןֿפרנקפורט, ת"ו: אמשטרדם, ר"פ): (וויניצי', ראשון בדפוס

ק"ק פה פעמים שני נדפס וכאשר בבסי"ליאה נדפס אשר כפי שם: (ובשער

– דאדר) פ"פ

תקכ"ו: פיורדא תק"א, אמשטרדם דעירובין בע"י ליתא כן זה. תוס' ליתא

תרפ"ז חורב, ברלין,

זה תוס' נמצא – תקכ"ו זולצבך תע"ו: אמשטרדם בדפוס – ובש"ס

ווילנא zeize`areaixכבש"ס i`vgae zephw.(

הרי62) עצמו במקדש לפנ"ז)gafnועוד: שם (כבגמרא אדם על מכפר

הפרטי שבמקדש הסוגים ב' מביא המזבח ע"ד להמדובר בהמשך ולכן

כפרה. שצריכים

ז)63) פנ"א, שמו"ר ועד"ז ח. (פקודי בתנחומא שאי' מה יומתק ועפ"ז

בזכותokynעה"פ zepaxwdeהעדות: dxezdמן אתכם מציל אני הקב"ה אמר

והפרטי. הכללי שבקדש ומצות דתורה הענינים ב' שהם גיהנם.

הוא64) המזבחות ציפוי לענין שבגמ' שבהמימרות דההמשך l`והיינו,

דענין בהתוכן אלא זהב, מצופה שהי' הזהב" ממזבח "ק"ו ר"ל דברי מצד

פנימיותם. לגבי שבטלים רצויים בלתי בדברים שהן בישראל הציפוי

ישראל, בפושעי המצות לענין אדרבה הוא דר"ל הזהב ממזבח וק"ו

מעלת בפניםcegidשלגבי כנ"ל הציפוי, ענין ע"ד הוא בת"ח תורה של

בארוכה.

וש"נ.65) א. יז, ב"ק

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק תרומה והקודמו, ובטח גם להבא ימשיך להודיע מהנעשה 

בענינים הכללים וכן בעניניו הפרטים.

ולפלא וגם תמי' גדולה מה שכותב שלא יכול להחליט על ההיתר, כו', כי אין ההחלטה תלוי' בו 

יותר פלא מה שכותב עד"ז של אי החלטתו בקור רוח,  ועוד  ואין לחלק בין פסק לפסק,  כ"א בתורתנו, 

כאילו זוהי מדת חסידות שלא להשמע להוראת מרא דאתרא, אבל כיון שכבר נעשה ענין, בודאי גם זה 

יהי' לטובה, וזכות התעסקותו בחינוך על טהרת הקדש וחסידות תעמוד לו ולזוגתו תי' אשר מתוך בריאות 

הנכונה והרחבת הדעת יגדלו את ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כח

פורים - מגילת אסתר

בחדש העשירי, הוא חדש טבת.

אסת"ר — גימטריא שושנ"ה, בחינת מלכות.
והנה, שושנ"ה מספר שם אדנ"י, מלכות, מלא )אל"ף 
דל"ת נו"ן יו"ד(, חסר י', היינו שחסרות האותיות ו"ד 

של מילוי היו"ד.
וכדי להשלים לאסתר את שתי האותיות ו"ד, נלקחה 
חדשי  ששה   - ו"ד  שהוא  העשירי,  בחדש  המלך  אל 
הקיץ )מניסן עד תשרי( וארבע חדשי החורף )מתשרי 

עד טבת(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רנ(

והמלך והמן ישבו לשתות1.

כאשר הדינים נמתקים בשרשן )היינו שנמתקין מצד 
שהיה  מי  על  הדין  נמתק  החסדים(,  מצד  לא  עצמם, 
בסכנה, ונהפך הדין על מי שרצה להרע לו. כי מאחר 

שזהו ממדת הדין, צריך להיות על כל פנים דין.
ישלטו  אשר  הוא  שנהפוך  פורים,  בנס  מצינו  וכן 
 .  . וישוב מחשבתו הרעה  היהודים המה בשונאיהם2, 

על ראשו3. 
והמן  המלך  כאשר  היתה  והסכנה  הגזירה  כן,  כמו 
ישבו לשתות יין, היינו יין של עץ הדעת, שהוא אשכול 
והמן,  בעולם.  מיתה  נמשכה  שממנו  ענבים4,  של 
עץ  על העץ,  לתלות את מרדכי  רצה  לנחש5,  שנמשל 
הדעת6. ונהפך עליו הדין, שמפלתו היתה במשתה היין 

שעשתה אסתר המלכה, ותלו אותו ואת בניו על העץ.
נרגא7,  וביה אבא לישדא ביה  והוא על דרך מיניה 

ופגע בו כיוצא בו8.
)הערות לזהר א עמ' קפג(

1( שם ג, טו.
2( שם ט, א.
3( שם, כה.

4( בראשית רבה פט"ו, ח.
5( קהלת יעקב ערך המן.

6( ראה יערות דבש דרוש ט.
7( סנהדרין לט, ב.

8( שבת קכא, ב.

ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר9.

מרדכי ואסתר הם על דרך אברהם ושרה10, כמאמר11 
מרדכי בדורו כאברהם בדורו. ואסתר מלכה על קכ"ז 

מדינות, כמספר שני חיי שרה12.
שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  כל  כתיב13  באברהם 
בקולה, כי היא היתה גדולה ממנו בנבואה, וכן במרדכי 
כתיב ויעש ככל אשר צותה עליו אסתר. וכתיב עליו, 

לא אותו, שהיא למעלה ממנו במדרגה.
וכן כתיב14 ומאמר אסתר קים דברי הפורים האלה, 

ולא הספיק מה שכתב מרדכי.
)תורת לוי יצחק עמ' צז(

 .  . יום  ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים 
וצומו עלי . . שלשת ימים15.

שלא  יום  )שלשים  הל"ג  ביום  למלך  הלכה  אסתר 
נקראה לבוא אל המלך, ועוד שלשה ימי צום(.

אלקים  של  הגבורות  המתקת  כי  הוא,  הדבר  טעם 
באותיות  לה"י  האותיות  שלש  החלפת  ידי  על  היא 

הקודמות, כד"ט )כי האותיות א"ם אינן מתחלפות(16.
הגבורות  את  להמתיק  למלך  אסתר  שהלכה  זהו 
הקשות של גזירת המן ביום הל"ג דוקא, כמספר כד"ט, 

רמז שנמתקו הגבורות של שם אלקים על ידי הצום.
והיה די בצום של שלשה ימים, ולא ל"ג ימים, כי 

הרי הן רק שלש אותיות )לה"י(.
ונרמז כל זה במלת מגלה:

תיבת מגלה,  והאחרונה של  מ"ה, האות הראשונה 
והן התחלפו בל"ג, האותיות  הן מספר אותיות לה"י. 

האמצעיות של מגלה, מספר כד"ט.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכג, עמ' רנב(

9( אסתר ד, יז.
10( לקוטי תורה להאריז"ל ריש פרשת תולדות.

11( אסתר רבה פ"ו, ב.
12( חיי שרה כג, א.

13( וירא כא, יב.
14( אסתר ט, לב.
15( שם ד, יא-טז.

16( פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כט
בני  עדת  כל  את  משה  ויקהל   – א  לה, 
ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה  ישראל 

ה' לעשות אותם

א. בכל הזמנים ביקשו ומבקשים בנ"י על הגאולה העתידה, 
אפילו לאחרי הגאולה מגלות בבל, וגם בזמן שביהמ"ק )בית 
ה'  חסרו  כא:(  )יומא  שני  שבבית  מכיון  כי  קיים,  הי'  שני( 
הכי  בזמנים  אפילו   – וזאת  הקדושה(,  בענין  )חסרון  דברים 
טובים דבית שני, אזי כאשר מבקשים אודות שלימות הדבר 
גאולה   – השלימות  תכלית  אודות  כבר  מבקשים  )גאולה(, 

העתידה, שאז יהי' ביהמ"ק השלישי בתכלית השלימות.
דהנה, בבית ראשון הי' העילוי דחמשה דברים )שלימות 
הקדושה( שלא הי' בבית שני )שחסרו בו ה' דברים(, ולאידך 
– בבית שני הי' העילוי ד"גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן 
הראשון" )חגי ב, ט( ]כמבואר בגמרא )ב"ב ג, סע"א ואילך( 
השלישי  וביהמ"ק  שני[;  בית  על  קאי  האחרון"  הזה  ש"בית 
יהי' נעלה יותר )באין ערוך( משניהם, גם מבית שני וגם מבית 

ראשון:
בביהמ"ק השלישי יהיו החמשה דברים בשלימותם )ועוד 
)תכלית  ראשון  מבית  יותר  נעלה  ובאופן  נוספים(,  ענינים 
השלימות בענין הקדושה(; ובנוגע למעלת גדלות כבוד הבית 
האחרון"(  הזה  הבית  כבוד  יהי'  "גדול   – שני  בבית  )שהיתה 
)שעמד  בלבד  שנים  עשר  של  זמן  משך  הוספת  אם  הנה   –
ד"גדול  השלימות  את  פועלת  ראשון(  מבית  יותר  שני  בית 
הנצחיות  ענין  שהוספת  עאכו"כ  הרי  גו'",  הבית  כבוד  יהי' 
דביהמ"ק השלישי – "מקדש אדנ‑י כוננו ידיך" – פועלת את 

העילוי ד"גדול יהי' כבוד הבית" בתכלית השלימות!
ובזה מתבטא גם הקשר דענין הגאולה עם הענין ד"ויקהל" 
– כי בגאולה העתידה )שלימות ענין הגאולה( יהי' גם תכלית 
גדול  השלימות ד"קהל", ובלשון הכתוב )ירמי' לא, ז(: "קהל 

ישובו הנה", כלומר, לא רק "קהל" סתם, כי אם "קהל גדול".
כלומר: אע"פ שבנוגע לענינים מסויימים אמרינן ש"קהל 
לענינים  ובנוגע  א(,  עג,  )קידושין  קהל"  איקרי  לא  גרים 
 – ד"קהל"  בגדר  נכללים  אינם  וטף  נשים  גם  מסויימים 
– מדגישים  העתידה  הגאולה  אודות  אעפ"כ, כאשר מדובר 
ד"קהל",  בענין  השלימות  תכלית  הנה",  ישובו  גדול  ש"קהל 

כולל – נשים וטף, וכן גרים.
יהודי א' לא  וע"ד שגאולת מצרים היתה באופן שאפילו 
נשאר בגלות מצרים, ובלשון הכתוב )שמות י, ט(: "בנערינו 
ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", ועד ש"גם ערב רב עלה אתם". 
)פרש"י  כו'  זה  ענין  על  למשה  בטענה  בא  שהקב"ה  ואע"פ 
אויסגעפירט",  רבינו  משה  ָאבער  "הָאט   – ז(  לב,  תשא 

וה"ערב רב" שגיירם משה רבינו נשארו בתוך כלל ישראל!
ועד"ז מובן בנוגע לגרים שבזמן הגלות – שאע"פ שאמרו 
חז"ל )פסחים פז:( קשים גרים לישראל כספחת, הרי סוכ"ס 
אמרו חז"ל שלא גלו ישראל אלא כדי שיתספו עליהם גרים! 
ומזה מובן שבודאי נכללים גם הגרים ב"קהל" שעליו נאמר 
 – מהגלות  יצאו  בנ"י  שכל  כלומר,  הנה",  ישובו  גדול  "קהל 

"בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו", כולל – גרי צדק.
ששם   – כו'  ומקורם  בשרשם  מתבוננים  כאשר  ועאכו"כ 

בודאי  הרי  פל"ב(,  )תניא  לכולנה"  א'  ואב  מתאימות  "כולן 
שכל בנ"י ממש יצאו מהגלות! – "קהל גדול ישובו הנה".

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג משיחות ש"פ ויק"פ פ' 

החודש )הנחה בלתי מוגה(

וביום  מלאכה  תעשה  ימים  ששת   – ב  לה, 
כל  לה'  שבתון  שבת  קדש  לכם  יהיה  השביעי 

העושה בו מלאכה יומת

אלה  אותם,  לעשות  הוי'  צוה  אשר  הדברים  אלה  ב. 
ל"ו,  בגימטריא  דאלה  מלאכות,  הל"ט  על  קאי  הדברים 
ודברים הדברים הם ל"ט1, אשר הכוונה בהל"ט מלאכות הו"ע 
והתיקון, דזהו לעשות אותם לעשות מלשון לתקן2.  הבירור 
ויש נתינת כח ע"ז מלמעלה דזהו אשר צוה הוי' גו', והכח הוא 

ע"י משה שראה את המשכן בהר דזהו ויקהל משה.
ששת ימים תעשה מלאכה, והיינו אשר כללות ענין עבודת 
ששת  שזהו  שנין  אלפי  דשית  הזמן  במשך  הוא  הבירורים 
ימים, והעבודה במשך זמן זה הוא הכנה ליום השביעי שבת 
בדרך  בשבת  יאכל  שבת  בערב  שטרח  מי  כמאמר3  שבתון 
ממילא, והיינו שע"י עבודת הבירורים במשך שית אלפי שנין 

יזכו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
ושבתון,  ב' מדריגות, שבת  יש  גופא  בזה  הנה  ובפרטיות 
הוא  ושבתון  הבירורים  לעבודת  ששייכת  הבחי'  הוא  דשבת 
שמבואר  כמו  והוא  לגמרי,  הבירור  מענין  שלמעלה  בחינה 
אשר מתחילה יהי' מדריגה בעוה"ב שע"ז אמרו )בבא בתרא 
לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב"ה  עתיד  קיט:(  פסחים  עה. 
ואח"כ יהי' גילוי מדריגה נעלית יותר שע"ז אמרו )ברכות יז( 
עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתי' שעל דרך זה הוא ג"כ ב' 

הבחינות דשבת שבתון.
ספר המאמרים תשי"ד – חלק ממאמר ד"ה ויקהל משה 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. כל ששת ימי המעשה נחתמו בשם של י"ה. י'ום ה'שישי 
ר"ת י"ה, כי כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם, 
ושם י"ה משותף בין איש לאשה, אבל עדיין אין השם הגדול 
ר"ת  ה'שמים  ו'יכולו  ה'שישי  י'ום  כי  יום השבת  במלואו עד 
שם של ד' שנתמלא על ידי יום השבת, ו' ה' של ויכלו השמים, 
כי יום השבת הוא כנגד יום שכולו שבת לעתיד ואז יהי' השם 
שלם כמ"ש )תהלים קטו, יז( לא המתים יהללו י‑ה רצה לומר 

לא בשם י‑ה אלא בשם שלם.
כנגד  המשכן  תכנית  כי  שבת  דוחה  משכן  אין  לפיכך 
העולם  כנגד  וכולם  ותיכון  ותחתון  עליון  עולמות  שלשה 
דברים  ט"ו  לנדבה  במשכן  באו  וע"כ  י‑ה,  בשם  הנברא  הזה 
האמורים פרשת תרומה, והשבת כנגד העולם הבא המשלים 
ו"ה של שם הגדול לפיכך השבת גדול מן המשכן ועל כן אין 

נכון לדחות גדול מפני קטן.
לך שאין משכן  לומר  זה מן סמיכות שבת למשכן  ולמד 
דוחה שבת וסבור שטעמו של דבר מפני שהמשכן כנגד חצי 

1( ראה שבת ע, א. וראה פירש"י שם.

2( ראה מפרשי ב"ר פי"א, ו.

3( ע"ז ג, א.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל 



ל
השם והשבת שבתון ליי' רצה לומר במלת ליי' משלים שם 
שמי  שיהא  כדי  לומר  כאן  מדרש  לבעל  סמך  ומכאן  ד'  של 
הגדול מתקלס בין בני דאם לא כן למה אין משכן דוחה שבת.
שפתי דעת4

מושבותיכם  בכל  אש  תבערו  לא   – ג  לה, 
ביום השבת

ד. טוב טעם למה שיבחר אלקים היום הז' לתת לנו מצות 
השבת, רמז גדול הוא לעולם הבא שהוא עולם שכולו טוב, 
וזה השבת דמיון מה אליו כמ"ש ז"ל )ברכות נז:( שבת א' מס' 
מקדשכם  ה'  אני  כי  לדעת  במכילתא  שנו  וכן  הבא,  מעולם 
וכן  הבא,  עולם  מעין  שהוא  שבת  קדושת  כגון  הבא  לעולם 

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת וכו'.
ורמז לשבת הגדול שהוא עולם המנוחה אמר לא תבערו 
בה  יש  כפשוטה  המצוה  היות  עם  כי  מושבותיכם  בכל  אש 
אם  הבא  בעולם  נשמתו  נר  להדליק  האדם  ביד  אין  כי  רמז, 
למחר  ולא  לעשותם  היום  כי  בעה"ז  האורה  לה  קדמה  לא 

לעשותם )עבודה זרה ג(.
יפה עינים5

טוו  בידיה  לב  חכמת  אשה  וכל   – כה  לה, 
את  הארגמן  ואת  התכלת  את  מטוה  ויביאו 

תולעת השני ואת השש

דנשים  הבחירה[  בית  הל'  ]פ"א  ז"ל  הרמב"ם  כתב  ה. 
חייבות בבנין המשכן. תמהו המפרשים6 הא הוי מצות עשה 
פטורות,  נשים  יהיו  וא"כ  בלילה  נבנה  דאינה  גרמא  שהזמן 
ועיי' בכסף משנה שכתב מהא דמבואר בקרא בפרשת ויקהל 

וכל אשה חכמת לב בידי' טוו ויביאו מטוה וכו'.
ולכאורה צ"ע דמאי ראי' מזה שהתנדבו למלאכת המשכן 
דחייבין בבנין המשכן הא קטנים פשיטא דאין חייבין במחצית 

השקל ואעפי"כ אם שקלו מקבלין מידן.
וראיתי בהאחרונים שכתבו דהראי' הוא דאי נימא דאשה 
אינה חייבה בבנין המשכן א"כ צריך להיות עשיותה פסולה 
שישנו(  כל  ד"ה  תוס'   , מה:  גיטין  )עיין  ר"ת  שכתב  כמו 
דאינן  כיון  הכנף  על  הציצית  לתלות  פסולין  דנשים  בציצית 
בלבישה פסול עשייתה דילפינן מסת"ע דדרשינן כל שאינו 
בוקשרתם אינו בוכתבתם, אם כן הוא הדין לענין בנין בהמ"ק 
כיון דחזינן דנשים היו כשרין במלאכת המשכן ע"כ דחייבין 

בבנין המשכן.
אמנם לענ"ד צ"ע לפי מה דמבואר בסוכה )דף מ"א ע"א( 
ברש"י ד"ה א"נ ובתוס' שם דאע"ג דאין בונין בהמ"ק בלילה 
ולא ביו"ט דאין בנין בהמ"ק דוחה יו"ט היינו דוקא בנין הבנוי 
בידי אדם, אבל מקדש שאנו מצפין עליו בנוי ומשוכלל הוא 

יגלה ויבוא משמים שנאמר מקדש ד' כוננו ידיך עכ"ל.
ולכאורה צ"ע היכא כשר בנין בידי שמים כיון דצריך שיהי' 

4( ר' שלמה אפרים ז"ל אב"ד ודרשן בפראג, מח"ס "כלי יקר" על התורה.

5( ר' שמואל יפה אשכנזי ז"ל מקושטנדינא, מח"ס "יפה תואר" על מדרש רבה – נדפס 

תנ"ב בפירדאה.

6( עיין לקוטי שיחות חלק טז פרשת ויקהל עמוד 454.

ועל  ניתנו  לישראל  רק  והמצוה  והתורה  חיובא  בר  ע"י  בנוי 
כרחך צריך לומר דבנין המשכן הוי רק הכשר המצוה ועיקר 
קרבנות  בו  להקריב  מוכן  עומד  שיהי'  הוא  במקדש  המצוה 
אבל הבנין אינו מגוף המצוה ולכן אינו מעכב שיהי' דוקא ע"י 

בר חיובא.
במלאכת  כשרין  היו  דנשים  מזה  ראי'  אין  שוב  וא"כ 
המשכן דחייבין ג"כ בבנין המשכן דהרי מבהמ"ק שאנו מצפין 
עליו שיגלה בב"א נראה מוכרח דאין עשייתו מעכב שיהי' ע"י 
בר חיובא ואין זה דומה לציצית ותפילין דעשייתן צריך דוקא 

להיות ע"י בר חיובא.
אמנם מה שנלפענ"ד בענין זה דבאמת כיון דכתיב בתוה"ק 
וממילא  דוקא  עשיי'  דצריך  נראה  המשכן  ענין  בכל  עשיי' 
צריך שיהי' ע"י בר חיובא ובהמ"ק דלעתיד נראה דג"כ בנוי 
ומשוכלל בכחו של ישראל, דע"י הבנין בהמ"ק בימי שלמה 
ונעשה  ישראל  זכו  זה  ידי  על  ענינים  בכל  וטהרה  בקדושה 
וכל הבהמ"ק של  מכוון בהמ"ק שלמעלה לבהמ"ק שלמטה 
מעלה הוא ע"י עשיית ישראל את הבהמ"ק שלמטה על ידי 
שלמעלה  המקדש  הוא  וזה  בהמ"ק  ג"כ  למעלה  נעשה  זה 

שיתגלה לעת"ל בב"א.
כלי חמדה7

לז, א – ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים 
אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי 

קומתו

הארון  שעליה  במערבו  הקדשים  בקדש  היתה  "אבן  ו. 
מונח כו'". "ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ליחרב 
עמוקות  במטמוניות  למטה  הארון  בו  לגנוז  מקום  בו  בנה 
שלמה  שבנה  במקום  וגנזו  צוה  המלך  ויאשיהו  ועקלקלות, 

וכו'.
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד הלכה א8

נצחי  שהוא  ענין  נקבע  הראשון  הבית  של  בבנינו  כבר 
לשעתו ולעתיד לבוא

ויש לומר שעל דרך זה הוא בתחיית המתים: אין הכוונה 
שייבראו אז גופים חדשים לגמרי, אלא הגופים ייבנו מה"עצם 
לוז" )עיין בראשית רבה פכ"ח, ג( – שזהו עצם הגוף שלפני 

זה, שבו אינו שייך שום הפסד )"חורבן"(.
מקום   – הארון"  בו  לגנוז  מקום  בו  "בנה  של  הענין  וזהו 
הארון הוא ה"עצם" )עיקר( של הבית המקדש, שבו אינו שייך 

שום חורבן והפסד, וממנו נבנה המקדש השלישי.
לקוטי שיחות חלק כא עמוד 156 ואילך

משל  אם  וכרובים  וכפורת  ארון  נעשין  איך  לחקור  יש  ז. 
כסף או זהב או שאר מתכות כמו שאר כ"ש. והנה בכרובים 
נראה דפשיטא דאסור רק של זהב שרי אבל בארון וכפורת 
כשר בכל מתכות, וכן מוכח במכילתא פ' יתרו לפי שמצינו כל 
כלי בית עולמים שאם אין להם של זהב עושין של כסף שומע 

7( ר' מאיר דן פלאצקי ז"ל, אב"ד דוואהרט.

8( עיין באריכות הביאור על הרמב"ם בלקוטי שיחות חלק כא עמוד 156 ואילך. חידושים 

וביאורים על הש"ס חלק ב סימן לח.
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לי
אני אף כרובים כן ת"ל אלקי כסף ל"ת, א"כ מוכח בכל כלים 

כשר רק בכרובים עובר משום אלקי כסף.
במגילת  דהנה  י"ל  ]הרמב"ם[,  רבינו  הביאו  דלא  והא 
ל"ה  ארון  עשיית  לכן  כתב  המצוות  בספר  ג'  שורש  אסתר 
מ"ע לדורות יען דלא יעשו לעולם ארון אחר, דשל משה קיים 
עדיין דיאשיהו המלך גנזו ועתיד להתגלות, ולפי"ז י"ל דגמ' 
יומא דף כ"ב מבואר כן הוא דכפורת וכרובים שגנזם יאשיהו, 

א"כ הוה דברים שלא ינהגו לעתיד ולכן לא כתב רבינו.
מעשי למלך על הרמב"ם הל' בית הבחירה פ"ג, סוף 

הלכה י"ב

בכולהו  כתוב  דלא  מה  הארון.  את  בצלאל  ויעש  ח. 
בצלאל9, משום ששאר דברים עשו גם אחרים בבית עולמים, 
וכן בבית שני ולעתיד. אבל ארון משנגנז, עוד לא עשו אחר 
ורק ארון בצלאל הוא שקיים  כי אין לעשות לוחות אחרים, 
יעשו  שלא  הכתוב  דהקפיד  ואולי  ודו"ק.  אחר.  ולא  לדורות 

לדורות ארון וכרובים רק זה שעשה בצלאל.
משך חכמה

9( כוונתו לשאול, דבכל הכלים כתוב רק "ויעש" פרק לו פסוק יד: "ויעש יריעות עזים". 

י:  פסוק  לז  פרק  הקרשים",  את  "ויעש  כ':  פסוק  וגו'".  נחשת  קרסי  "ויעש  יח:  פסוק 

"ויעש את השלחן". פסוק יז: "ויעש את המנרה". פסוק כה: "ויעש את מזבח הקטרת. 

פרק לח פסוק א: "ויעש את מזבח העלה". פסוק ח': "ויעש את הכיור נחשת". פסוק ט': 

ם מי עשה הארון "ויעש בצלאל" הלא דבר הוא,  "ויעש את החצר". ורק בהארון כתוב השֵׁ

ויתגלה  נגנז כמ"ש ברמב"ם ריש פרק ד בהלכות בית הבחירה,  ועל זה מתרץ דהארון 

לעתיד לבוא.

לז, ט – ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה 
אל  איש  ופניהם  הכפרת  על  בכנפיהם  סככים 

אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים

זצוק"ל  מקארעץ  מהר"ם  הקדוש  הרב  בשם  שמעתי  ט. 
על הא דאמרז"ל )מדרש רבה איכה( בט' בא"ב נולד ב"ן דו"ד 
הטעם הוא להיות נשמת משיח בן דוד היא נשמה היותר גבו' 

וכוללת, וא"כ צריכין ללידת זאת הנשמה זווג היותר עליון.
בענין  בעוה"ז  גשמיות  אהבה  בענין  להתבונן  נוכל  והנה 
כ"כ  לא תוכר  ביחד  בחייהם  ואיש עם אשתו  אהבת חברים 
האהבה, משא"כ כשרוצים להיפרד ולהרחיק נדוד לזמן רב אז 
יתפעלו הנפשות באהבה יתירה אהבה עזה מגודל הגעגועים, 
וע"כ חייב אדם לפקוד וכו' בשעה שיוצא לדרך )יבמות סב:(, 
באהב"ה  הזווג  הוא  אז  הפירוד  דבשעת  לפי"ז  תתבונן  וא"כ 
הנשמה  מזה  ונולד  עליון  היותר  זווג  ומיקרי  ביותר  יתירה 
היותר עליונה, ע"כ להיות בעוה"ר הפירוד בין הדבקים נעשה 
מזה  נולד  לדרך  יציא"ה  יו"ם  בעוה"ר  מיקרי  באב  בתשעה 

הזיוג משי"ח הנשמה היותר עליונה וכוללת. הבן.
ועפי"ז תתבונן מה ששמעתי שהקשו תלמידי הרב הקדוש 
מהרד"ב ]המגיד דמעזריטש[ נבג"מ זצוק"ל על הא דאמרז"ל 
)יומא נד: ועיין שם במהרש"א( שמצאו האויבים ביום ההוא 
רק  הי'  וכו' הלא אמרז"ל שזה לא  את הכרובים כמער איש 
ובהיפך ח"ו הכרובים  בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
הופכים פניהם זה מזה, והשיב להם הקדוש הנ"ל חייב אדם 

לפקוד וכו' בשעה שיוצא לדרך וכו' ואתה הבן.
בני יששכר – מאמר חדשי תמוז אב מאמר ב' בין המצרים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ר, בו כותב אודות מצב רוחו אשר מפריע לו גם כן לפעמים במלאכתו 

מלאכת שמים מלאכת החינוך.

וכבר מבואר ענינו בכמה מקומות ומהם בספר תניא קדישא, אשר ענין העצבות באיזה אופן שלא 

יהי', הן ממילי דשמיא והן ממילי דארעא, אין זה אלא מעצת היצר, וכמבואר שם בארוכה, ובפרט בהנוגע 

אליו, אשר ראה נסים גלוים וחסדי השי"ת גם בעיני בשר, פשוט שאין כל יסוד לעצבות, ואדרבה צריך הוא 

להרבות בשמחה, ועל דרך החותם דהלכות פורים אשר בשו"ע וסיום כל חלק אורח חיים, וטוב לב משתה 

עבודה  לך  ישראל, שאין  בני  חינוך  על חלק היפה,  ובפרט שגם עתה העמידתו ההשגחה העליונה  תמיד, 

קדושה ונעימה יותר מזה, גורם נחת רוח עצום למעלה, שמזה מובן גם שכרו של הגורם נחת רוח זה.

ויהי רצון שימי חדש זה - שאז יתקבלו שורותי אלה - שמסגולת החדש הוא - אשר נהפך להם 

לשמחה וליום טוב.

ימי חדש זה,  והנגלה, מסוגלים  ענינים שאינם טוב הנראה  נהפוך, הרי תוכנו, אשר אפילו  וענין 

להפוך אותם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר, יפעלו פעולה זו בעניניו הנ"ל.

בברכה לבשו"ט.
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיללמחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן אּלאּכׁשּירד ּבּידים, אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים .הן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, עם(רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו

מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. החייםּובבׂשֹורת אור ְְִִַַָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבתהקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו החיים.לֹומר אור ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈא È�·c ‡zL�k Ïk ˙È ‰LÓ L�Î‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ‰LÓ Ï‰˜iÂטעם לדעת צרי ««¿≈∆¿ִַַַַָָ

לֹומר ּדברׁשהצר ׁשהּוא אחר וּיקהל ְְֵֶֶַַַַַַָָֻ

ונראה ה', ּדבר יצּוה אׁשר עת ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהרגיל

מּגׁשת וּייראּו ּפניו עֹור קרן ּכי ׁשראּו לצד ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי

יּמנעּו לבל ּכּלן את להקהיל הצר לזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻֻאליו,

לֹומר ׁשּדקּדק וזה מהּמֹורא, עדת.קצת ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚמה ּפי על ּכל את ƒ¿∆¿¿ִֶַַָ

מאת ּבּפסּוק ּתרּומה ּבפרׁשת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

קטּנים יתֹומים לרּבֹות ׁשּבא וגֹו' אׁשר איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַָָּכל

רּבּויים, ב' ּכל את אֹומרֹו והּוא יע"ש, ְְְִִִֶָָונׁשים

אינֹו זה ׁשֹוע ׁשהּוא הּג' הזּכיר ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַֹוטעם

ּברּנה יבא ּבֹוא מעצמֹו ּכי לֹו לקרא ְְְִִִִֵַָָָֹֹצרי

קצ"ו:) (ח"ג הּזהר ּובספר יׂשראל, ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּבכלל

מהּנקבֹות להפרידם האנׁשים ׁשהקהיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו

ח"ו יּזיקם לבל ּבינם מצּוי הּׂשטן ׁשהיה ְְִֵֶַַַַָָָָָָָלצד

נזּדּמנּו ׁשּלא יכחיׁש לא הּסתם ּומן ְְְְִִִֶַַַָֹֹע"כ,

נדבת להביא ּובפרט ה' ּדבר לׁשמע ְְְְְִִִִִַַַַָָָֹהּנׁשים

וּיבאּו כ"ב) (ּפסּוק אֹומר הּוא וכן ְְִֵֵַַָָָֹהּמׁשּכן,

הקהיל ּכי לֹומר יכּון אּלא הּנׁשים, על ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהאנׁשים

ולא עצמן ּבפני והּנׁשים עצמן ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאנׁשים

והּכתּוב אחת, ּבמסּבה עמדּו ולא יחד ְְְְִִַַַַַָָָָֹּבאּו

ּתבת ּביּתּור הּדברים צרירמז היה ׁשּלא ּבני ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יׂשראל: עדת ּכל את אּלא ְֲִֵֶֶַַָָָלֹומר

.'B‚Â ÌÈ¯·c‰ ‰l‡אֹומרֹו לדעת אּלהצרי ≈∆«¿»ƒ¿ְִֵֶַַָָ

ּדרׁש (צ"ז:) ׁשּבת ּובמּסכת ְְִֶֶַַַַָָָהּדברים,

ל"ו אּלה ּכמנין מלאכֹות ט"ל רּבי ְְְִִִֵֶַַָָמּכאן

ּדר וזה ט"ל, הרי ג' הּדברים ב' ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּדברים

לֹומר הצר לּמה לדעת צרי עֹוד ְְִַַַַָָָָָֻּדרׁש,

צּוה אׁשר ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא אתם ְְְְֲֲִִִֶַָָֹֹלעׂשֹות

ענין אּלא זֹו ּבמצוה אמר ׁשּלא ּכיון ועֹוד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹה',

יתּבאר אכן ּתעׂשּו. עליו לאמר יצּדק אי ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻׁשּבת

(הֹוריֹות ז"ל ּדבריהם ּפי ׁשאמרּועל ח'.) ְְִִֵֶֶַָָ

ׁשּכל וגֹו' תׁשּגּו ּכי כ"ב) ט"ו (ּבּמדּבר ְְְִִִֶַַָָָּבּפסּוק

הּתֹורה, ּבכל ּככֹופר זרה ּבעבֹודה ְְֲֵֶַַַָָָָָהּמֹודה

ּכל לתּקן יׂשראל ּכל צריכין הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּומעּתה

הּוא זה ודבר ּבכּלן ּפגמּו אׁשר מצֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֻּתרי"ג

מצות ּבאה ּכן על אׁשר ההּׂשגה, מּגדר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרחֹוק

ז"ל ואמרּו ׁשּבת, ּבמצות ׁשּיּזהרּו להם ְְְְֲִִֶֶַַָָָָה'

הּתֹורה, ּכל ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול פכ"ה) ְֶֶַַָָָָ(שמו"ר

והּוא הּתֹורה, ּבכל ׁשּפגמּו ּפגם יתּקנּו ְְְְְְֶֶַַָָָָָּובזה

ּכאן מׁשה ה'מאמר צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

יתּקנּו ּבזה ּתּקּון לׁשֹון ּפרּוׁש אתם ְְְֲִֵֶַָָֹֹֻלעׂשת

הּדברים הם ּומה יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפגמיהם

וגֹו' ימים ּובזהׁשׁשת וגֹו', הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָ

לצּוֹות עֹוד חזר לּמה עֹוד ּׁשּקׁשה מה ְְִֵֶֶַַַַָָָָיתיּׁשב

ועֹוד ּפעמים, ּכּמה צּוה ׁשּכבר אחר הּׁשּבת ְְְִִֶַַַַַַָָָָָעל

הּמׁשּכן, מעׂשה למצות סמּו עליו צּוה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלּמה

ּתּקּון על ה' יצו ּכי נכֹון על יבא ְְְִִִֵַַַָָָֹולדברנּו

ּבתֹוכם לׁשּכן מכׁשרים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻהעבר

ּתּקנת היא הּתֹורה ּככל ׁשּׁשקּולה ׁשּבת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָּובמצות

אנֹוׁש אׁשרי נ"ו) (יׁשעיה ּכאֹומרֹו זרה ְְְְְֱֲֵַַָָָָעבֹודה

ּכל קי"ח:) (ׁשּבת ז"ל ודרׁשּו זאת ְְֲֶַַָָָֹיעׂשה

זרה עבֹודה עֹובד אפּלּו ּכהלכתֹו ׁשּבת ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָהּׁשֹומר

לֹו: מֹוחלין אנֹוׁש ְֱֲִּכדֹור

„BÚ'פ (מכילּתא ז"ל ּדבריהם ע"פ ְְְְִִִֵֵֶָָיתּבאר

מּנין אֹומר ּפרטא ּבר אלעזר רּבי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתּׂשא)

עׂשאֹו ּכאּלּו עליו מעלין ׁשּבת המׁשּמר ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכל

ע"כ, הּׁשּבת את לעׂשֹות וגֹו' וׁשמרּו ְְְְֲִִֶַַַָָּדכתיב

ּבאֹומרֹו רּבים ּדרכים ּפרׁשּתי ּתּׂשא ּכי ּבפ' ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָוהּנה

והּוא מקֹומּה, זה זֹו ּודרׁשה הּׁשּבת, את ְְְֲֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

אתםאֹומרֹו לעׂשת ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

עֹוׂשים אּתם ׁשּבתֹות ׁשהם עצמן הּדברים ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

והבן. ְֵָָאֹותם

„BÚהיא ׁשּבת מצות ּכי הגם ּכי לֹומר ְְֲִִִִִֶַַַַָירצה

ּכאן ואין ּוׁשביתה מהּמלאכֹות ְְְְִִֵֵַָָָָׁשמירה

ׂשכר עליה לּטל אׁשרמעׂשה הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׂשכר, עליהם לּטל מעׂשה ּבגדר ׁשּיהיּו ה' ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹצּוה

ט"ז) (ל"א ּתּׂשא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָועּין

לזה, לֹומרטעם הּדגמאודקּדק לׁשלל אּלה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּכבחינת אינֹו לבד ׁשמירה ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

ׂשכר: עליו לּטל ֲִֶַַָָָָֹהּמעׂשה

ÏÚÂאמר ּכי ׁשאמרּו (ילקּוט) הּמדרׁש ּפי ¿«ְְְִִִֶַַַָָָ

ּודרֹוׁש קהילֹות הקהל למׁשה ְְְְִֵֶַהקב"ה

להּקהל הּבאים לדֹורֹות ׁשּילמדּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּברּבים

נכֹון על הּכתּוב יתּבאר וכּו', ׁשּבת וּיקהלּבכל ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

וגֹו' ּפרּוׁשמׁשה הּדברים אּלה אליהם וּיאמר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּתֹורה ּודרׁשת העדה לעׂשתהקהלת ה' צּוה ְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ

ּבאֹומרֹו ירמז אֹו ּבניאתם. על אֹותם לעׂשֹות ְְְְֲִֵַַָָֹֹ

ּכל מתּכּפרים הּדברים ּבאמצעּות ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ׁשם: יׁשמעאל ר' ּכמאמר ְְֲֲִֵַַָָָֹעונֹותם

NÚz‰.ב) ÌÈÓÈ ˙LLעׂשּית זכרֹון טעם ≈∆»ƒ≈»∆ְֲִִַַַ

ׁשאם לֹומר ׁשּיכּון אּולי החֹול, ּבימי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמלאכה

ל הּצריכה הּמלאכה ּתעׂשה קדׁש ז' יֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

ימים. ְִֵֶָּבׁשׁשת

B‡על ּבין ׁשּבת מלאכת לאסר הּכתּוב ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹירצה

אֹומרֹו והּוא ּגֹוי, ידי על ּבין עצמֹו ְְְְְֵֵֵַַידי

ּפרּוׁש הּתי"ו ּתחת ּבציר"י ּתעׂשה ימים ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשׁשת

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אד"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

 לכבוד הנהלת הרשת 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהנוגע  ובפרט  הרשת,  ספר  לבתי  בהנוגע  וידידותית  נעימה  שיחה  בינינו  והיתה  אותי...  ביקר 

לנקודות דלהלן:

א( בשים לב לאופי המיוחד של בתי ספר הרשת, מכיר הוא, כמובן, אשר מינוי מורים ומורות צריך 

להיות בידי אנשי חב"ד. חלוקי הדיעות שהיו עד עכשיו והדרישות שדרש, כוונתם היתה רק שימנו מורים 

ומורות שיש להם גישה פדגוגית, וכמובן גם המינימום עכ"פ במקצועות ההוראה שלהם, שבלאו הכי הרי 

לא יוכלו למלא תפקידם בתור מורים ומחנכים.

ב( הדגשתי במיוחד אשר המעלה המכרעת במעלות וכשרונות המורה צריכה להיות - יראת שמים, 

וגם על זה הסכים.

ג( הוא התאונן, שהיו מקרים של שכירת מורים ומורות מבלי להודיע על דבר זה למשרדו, ורק נודע 

להם משינויים אלה לאחר זמן כשבקשו שכירות עבורם, שאינו רואה כל הצדקה לדבר שכזה, ושזה לא 

טוב לא בעד המשרד הכללי לבד, אלא גם בעד בית-הספר. כמובן שהסכמתי עמו בהחלט בענין זה, והבעתי 

השערתי שבטח לא היו אלה אלא מקרים יוצאים מן הכלל מתוך איזה שגגה.

ד( בהנוגע הפרדת בנים ובנות, שאמרתי לו שאי אפשר לוותר על זה, ואשר ויתור או פשרה במקום 

אחד יגרום ויתורים ופשרות במוסדות חנוך חב"ד בכמה וכמה מקומות, וזה ג"כ נתקבל, והבטיח שישתדל 

בכל כוחו אשר עקרון ההפרדה בבתי ספר חב"ד יתקיים בפועל, ואם יודיעו לו דוגמאות שכך הוא במוסדות 

חינוך שבאה"ק - ממלכתי דתי אחרים, זה יקל עליו ההשתדלות. וכן יקל עליו להשתדל בזה אם יוכל לומר 

שענין זה הוא דרישה ממני, וכמובן שאמרתי לו שהרשות בידו לומר כן, כי כן הוא. והדגשתי כי דרישתי 

על שמירת עקרון ההפרדה במוסדות חב"ד אינה באשר מוסדות חב"ד הם, אלא דעתי ברורה שכן צריך 

גם במוסר  זה רק שאלת-דת, אלא  יתום אין  דור  ובעוה"ר בדורנו  חנוך,  ומוסדות  להיות בכל בתי-ספר 

וצניעות במובנים הכי פשוטים, וכמו שרואים התוצאות במוסדות אשר בהם אין עקרון זה נוהג, שרבו כ"כ 

עדי אשר למרות כל ההשתדלות להעלים אותן ולמנוע פרסום בלתי נעים, בכל זה מתפרצות מפעם לפעם 

ומגיעות לאזני הקהל...

 ב"ה,  כ"ז אד"ר, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

 האברך הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף שי' 

וב"ג מרת שיינדל שושנה תחי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם ליום א', אדר"ח אד"ש הבע"ל.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויבנו בית בישראל 

בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

מוסג"פ. והוא ע"פ מנהג ישראל ומרז"ל. וראה זח"ג )צו, ב. לכלה מכולהו(. תוד"ה האחין )ב"ב 

קמד, סע"ב. לחתן משושבינין(. זח"א )קמט, א. לחו"כ מהנהנין מסעודה(.
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיללמחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן אּלאּכׁשּירד ּבּידים, אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים .הן ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן ּכׁשּירד הּכּפּורים, יֹום א)לּמחרת לה, עם(רש"י מּיד הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּבׂשֹורת ּובפיו הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן ְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָרדּתֹו

מחדׁש הּתֹורה ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ'סלחּתי'

הּסליחה. החייםּובבׂשֹורת אור ְְִִַַָ

(á)íéîé úLLäéäé éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À¦«§¤̧
äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì̈¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈

:úîeé¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבתהקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו החיים.לֹומר אור ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈא È�·c ‡zL�k Ïk ˙È ‰LÓ L�Î‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) ‰LÓ Ï‰˜iÂטעם לדעת צרי ««¿≈∆¿ִַַַַָָ

לֹומר ּדברׁשהצר ׁשהּוא אחר וּיקהל ְְֵֶֶַַַַַַָָֻ

ונראה ה', ּדבר יצּוה אׁשר עת ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהרגיל

מּגׁשת וּייראּו ּפניו עֹור קרן ּכי ׁשראּו לצד ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכי

יּמנעּו לבל ּכּלן את להקהיל הצר לזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻֻאליו,

לֹומר ׁשּדקּדק וזה מהּמֹורא, עדת.קצת ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

B¯ÓB‡a ‰ˆ¯È „BÚמה ּפי על ּכל את ƒ¿∆¿¿ִֶַַָ

מאת ּבּפסּוק ּתרּומה ּבפרׁשת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּׁשּפרׁשּתי

קטּנים יתֹומים לרּבֹות ׁשּבא וגֹו' אׁשר איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַָָּכל

רּבּויים, ב' ּכל את אֹומרֹו והּוא יע"ש, ְְְִִִֶָָונׁשים

אינֹו זה ׁשֹוע ׁשהּוא הּג' הזּכיר ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַֹוטעם

ּברּנה יבא ּבֹוא מעצמֹו ּכי לֹו לקרא ְְְִִִִֵַָָָֹֹצרי

קצ"ו:) (ח"ג הּזהר ּובספר יׂשראל, ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּבכלל

מהּנקבֹות להפרידם האנׁשים ׁשהקהיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאמרּו

ח"ו יּזיקם לבל ּבינם מצּוי הּׂשטן ׁשהיה ְְִֵֶַַַַָָָָָָָלצד

נזּדּמנּו ׁשּלא יכחיׁש לא הּסתם ּומן ְְְְִִִֶַַַָֹֹע"כ,

נדבת להביא ּובפרט ה' ּדבר לׁשמע ְְְְְִִִִִַַַַָָָֹהּנׁשים

וּיבאּו כ"ב) (ּפסּוק אֹומר הּוא וכן ְְִֵֵַַָָָֹהּמׁשּכן,

הקהיל ּכי לֹומר יכּון אּלא הּנׁשים, על ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהאנׁשים

ולא עצמן ּבפני והּנׁשים עצמן ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאנׁשים

והּכתּוב אחת, ּבמסּבה עמדּו ולא יחד ְְְְִִַַַַַָָָָֹּבאּו

ּתבת ּביּתּור הּדברים צרירמז היה ׁשּלא ּבני ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יׂשראל: עדת ּכל את אּלא ְֲִֵֶֶַַָָָלֹומר

.'B‚Â ÌÈ¯·c‰ ‰l‡אֹומרֹו לדעת אּלהצרי ≈∆«¿»ƒ¿ְִֵֶַַָָ

ּדרׁש (צ"ז:) ׁשּבת ּובמּסכת ְְִֶֶַַַַָָָהּדברים,

ל"ו אּלה ּכמנין מלאכֹות ט"ל רּבי ְְְִִִֵֶַַָָמּכאן

ּדר וזה ט"ל, הרי ג' הּדברים ב' ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּדברים

לֹומר הצר לּמה לדעת צרי עֹוד ְְִַַַַָָָָָֻּדרׁש,

צּוה אׁשר ּבאֹומרֹו הסּפיק ולא אתם ְְְְֲֲִִִֶַָָֹֹלעׂשֹות

ענין אּלא זֹו ּבמצוה אמר ׁשּלא ּכיון ועֹוד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹה',

יתּבאר אכן ּתעׂשּו. עליו לאמר יצּדק אי ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֻׁשּבת

(הֹוריֹות ז"ל ּדבריהם ּפי ׁשאמרּועל ח'.) ְְִִֵֶֶַָָ

ׁשּכל וגֹו' תׁשּגּו ּכי כ"ב) ט"ו (ּבּמדּבר ְְְִִִֶַַָָָּבּפסּוק

הּתֹורה, ּבכל ּככֹופר זרה ּבעבֹודה ְְֲֵֶַַַָָָָָהּמֹודה

ּכל לתּקן יׂשראל ּכל צריכין הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּומעּתה

הּוא זה ודבר ּבכּלן ּפגמּו אׁשר מצֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֻּתרי"ג

מצות ּבאה ּכן על אׁשר ההּׂשגה, מּגדר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרחֹוק

ז"ל ואמרּו ׁשּבת, ּבמצות ׁשּיּזהרּו להם ְְְְֲִִֶֶַַָָָָה'

הּתֹורה, ּכל ּכנגד ׁשּבת ׁשקּול פכ"ה) ְֶֶַַָָָָ(שמו"ר

והּוא הּתֹורה, ּבכל ׁשּפגמּו ּפגם יתּקנּו ְְְְְְֶֶַַָָָָָּובזה

ּכאן מׁשה ה'מאמר צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

יתּקנּו ּבזה ּתּקּון לׁשֹון ּפרּוׁש אתם ְְְֲִֵֶַָָֹֹֻלעׂשת

הּדברים הם ּומה יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפגמיהם

וגֹו' ימים ּובזהׁשׁשת וגֹו', הּׁשביעי ּובּיֹום ְְְִִִֵֶֶַַָָ

לצּוֹות עֹוד חזר לּמה עֹוד ּׁשּקׁשה מה ְְִֵֶֶַַַַָָָָיתיּׁשב

ועֹוד ּפעמים, ּכּמה צּוה ׁשּכבר אחר הּׁשּבת ְְְִִֶַַַַַַָָָָָעל

הּמׁשּכן, מעׂשה למצות סמּו עליו צּוה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלּמה

ּתּקּון על ה' יצו ּכי נכֹון על יבא ְְְִִִֵַַַָָָֹולדברנּו

ּבתֹוכם לׁשּכן מכׁשרים ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻהעבר

ּתּקנת היא הּתֹורה ּככל ׁשּׁשקּולה ׁשּבת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָּובמצות

אנֹוׁש אׁשרי נ"ו) (יׁשעיה ּכאֹומרֹו זרה ְְְְְֱֲֵַַָָָָעבֹודה

ּכל קי"ח:) (ׁשּבת ז"ל ודרׁשּו זאת ְְֲֶַַָָָֹיעׂשה

זרה עבֹודה עֹובד אפּלּו ּכהלכתֹו ׁשּבת ְְֲֲִִֵֵַַָָָָָהּׁשֹומר

לֹו: מֹוחלין אנֹוׁש ְֱֲִּכדֹור

„BÚ'פ (מכילּתא ז"ל ּדבריהם ע"פ ְְְְִִִֵֵֶָָיתּבאר

מּנין אֹומר ּפרטא ּבר אלעזר רּבי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּתּׂשא)

עׂשאֹו ּכאּלּו עליו מעלין ׁשּבת המׁשּמר ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָׁשּכל

ע"כ, הּׁשּבת את לעׂשֹות וגֹו' וׁשמרּו ְְְְֲִִֶַַַָָּדכתיב

ּבאֹומרֹו רּבים ּדרכים ּפרׁשּתי ּתּׂשא ּכי ּבפ' ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָוהּנה

והּוא מקֹומּה, זה זֹו ּודרׁשה הּׁשּבת, את ְְְֲֶֶַַַָָָָלעׂשֹות

אתםאֹומרֹו לעׂשת ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

עֹוׂשים אּתם ׁשּבתֹות ׁשהם עצמן הּדברים ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

והבן. ְֵָָאֹותם

„BÚהיא ׁשּבת מצות ּכי הגם ּכי לֹומר ְְֲִִִִִֶַַַַָירצה

ּכאן ואין ּוׁשביתה מהּמלאכֹות ְְְְִִֵֵַָָָָׁשמירה

ׂשכר עליה לּטל אׁשרמעׂשה הּדברים אּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׂשכר, עליהם לּטל מעׂשה ּבגדר ׁשּיהיּו ה' ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹצּוה

ט"ז) (ל"א ּתּׂשא ּכי ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָועּין

לזה, לֹומרטעם הּדגמאודקּדק לׁשלל אּלה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

ּכבחינת אינֹו לבד ׁשמירה ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשּיׁשנֹו

ׂשכר: עליו לּטל ֲִֶַַָָָָֹהּמעׂשה

ÏÚÂאמר ּכי ׁשאמרּו (ילקּוט) הּמדרׁש ּפי ¿«ְְְִִִֶַַַָָָ

ּודרֹוׁש קהילֹות הקהל למׁשה ְְְְִֵֶַהקב"ה

להּקהל הּבאים לדֹורֹות ׁשּילמדּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּברּבים

נכֹון על הּכתּוב יתּבאר וכּו', ׁשּבת וּיקהלּבכל ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ

וגֹו' ּפרּוׁשמׁשה הּדברים אּלה אליהם וּיאמר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּתֹורה ּודרׁשת העדה לעׂשתהקהלת ה' צּוה ְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ

ּבאֹומרֹו ירמז אֹו ּבניאתם. על אֹותם לעׂשֹות ְְְְֲִֵַַָָֹֹ

ּכל מתּכּפרים הּדברים ּבאמצעּות ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיׂשראל

ׁשם: יׁשמעאל ר' ּכמאמר ְְֲֲִֵַַָָָֹעונֹותם

NÚz‰.ב) ÌÈÓÈ ˙LLעׂשּית זכרֹון טעם ≈∆»ƒ≈»∆ְֲִִַַַ

ׁשאם לֹומר ׁשּיכּון אּולי החֹול, ּבימי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָמלאכה

ל הּצריכה הּמלאכה ּתעׂשה קדׁש ז' יֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

ימים. ְִֵֶָּבׁשׁשת

B‡על ּבין ׁשּבת מלאכת לאסר הּכתּוב ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹירצה

אֹומרֹו והּוא ּגֹוי, ידי על ּבין עצמֹו ְְְְְֵֵֵַַידי

ּפרּוׁש הּתי"ו ּתחת ּבציר"י ּתעׂשה ימים ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשׁשת
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ידי על אפּלּו הּׁשביעי ּבּיֹום אבל נעׂשית ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָּתהיה

אמירה ּכהאֹומר וזה לעׂשֹות, ל אין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָאחרים

וטעם ּבא), פ' (מכילּתא ּתֹורה ּדבר אסּורה ְְְְְֲִַַַָָָֹלגֹוי

ּכיאֹומרֹו ּתטעה ׁשּלא ּכדי ּבׁשׁשת ולא ׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹ

ּבהם. מלאכה ּבעׂשּית מצוה ְְֲִִֵֶַַָָָָיׁש

„BÚּבמלאכּתם ימים ׁשׁשת יקּומּו לא ּכי ְְְִִִִֵֶַָָָֹֹירמז

יֹום אם אּלא לעׂשֹות ה' הכינם ֲֲִִֵֶֶַָָאׁשר

יׁשמרּו לא אם אבל קדׁש לכם יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹהּׁשביעי

נפׁש הּוא ׁשּבת ּכי ימים הּׁשׁשת יהיּו לא ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבת

ּבראׁשית ּבפרׁשת ׁשהקּדמנּו ּוכמֹו העֹולם, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָקּיּום

הּׁשביעי ּבּיֹום וגֹו' ויכל ב') (ב' ּפסּוק ְְְְִִֵַַַַָּבפרּוׁש

יע"ש:

B‚Â'.ד) ¯Ó‡Ï 'B‚Â ˙„Ú Ïk Ï‡לדעת צרי ∆»¬«¿≈…¿ִַַָָ

ׁשּלא לצד ּכי ואּולי יׂשראל, ּבני יאמרּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹלמי

ׁשּיהיּו הגם והּקטּנים הּנׁשים עם מׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָידּבר

ואֹומרֹו הּדברים, להם לאמר וצּוה זהׁשם ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

וגֹו' ּׁשאמרּוהּדבר מה ּפי על יתּבאר לאמר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

לא אׁשר טֹוב אֹומר מאיר ר' ּתצא) (פ' ְְֲִִִֵֵֵֵֶֹּבספרי

ר' עּקר ּכל ּתּדר ׁשּלא ּומּזה מּזה טֹוב ִִִִִֶֶֶָָֹֹֹּתּדר

ע"כ, ּומׁשּלם נֹודר ּומּזה מּזה טֹוב אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶַָיהּודה

א' אֹוקימתֹות ב' (ט'.) ּדנדרים ּבפ"א ְְְְְִִִָָואמרּו

מאיר ר' מֹודה ּבנדבה אבל ּבנדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשחֹולקים

ׁשאינֹו ּבאפן ׁשהיה ּוכגֹון ּומׁשּלם נֹודב ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיהא

מביא ׁשהיה הּלל ּוכמעׂשה ּתּקלה לידי ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבא

מקּדיׁשּה, היה וׁשם לעזרה חּלין ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָֻקרּבנֹו

יהּודה ר' אמר ולא ּבנדבה ׁשחֹולקים ְְְְְִִֶַַָָָָֹוהּב'

לא נֹודר אבל נֹודב ּדוקאאּלא עצמֹו ונֹודב , ְְְֲֵֵֵֶַַָָָֹ

לפי יע"ש, ּכּנזּכר ּתּקלה לידי ּבא ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבאפן

לצד ּכי הּדר זה על לֹומר הּכתּוב יכּון ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָזה

לּבֹו נדיב ּכל ּתרּומה מאּתכם קחּו לֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּקדם

אמר לזה הּכתּוב, מדּבר ּבנדבה ּכן זהאם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ה' צּוה הּנדבה ּפרּוׁש ּפרּוׁשהּדבר אֹותּה לאמר ְִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ׁשּתאמרּו ה' ׁשּצּוה ׁשהּוא זה ּבמציאּות ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹּדוקא

ּתּקלה, לידי ּבא ׁשאינֹו ּבסדר והּוא ּומׁשּלם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹודב

מאיר ּכר' ּדרּכנּו יעלה ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלאֹוקימתא

יהּודה: ּכר' ב' ְְְְִָָּולאֹוקימתא

‰'.ה) ˙Óe¯z ˙‡ ‰‡È·Èמראה זה ּפסּוק ¿ƒ∆»≈¿«ְֶֶַָ

והּוא הּמׂשּכל יׁש הּמרּגׁש לבד ּכי ְְְְְְִֵֶַַַַָָֻֻּבאצּבע

מעׂשה ּכי כ"א) ּתּקּון (ּתּקּונים ז"ל ֲֲִִִִֵַַָָמאמרם

לּה ּכי הּׁשכינה ּבחינת היא מׂשּכל ְְְְִִִִַַַָָָָֻהּתרּומה

הּתרּומה מעׂשה ידי ועל ה' ּתרּומת ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָיּקרא

יּמט, ּבל אהל ויחּבר טֹוב ּדבר ּבּה ְִִִֵֶַַַָָָֹֹיפעיל

והּוא הּמׂשּכל, הּוא ּבּמעׂשה הרצֹון ְְְֲִֶַַַַָָָֻועּקר

הּנעלמתאֹומרֹו לּבחינה יביא ּפרּוׁש יביאה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אׁשר הּוא מי הּכתּוב ּובאר ה', ּתרּומת ְֲִִֵֵֶַַָעם

ואמר ּדבריביאה העֹוׂשה ּפרּוׁש לּבֹו נדיב ּכל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

התנֹועעּות לצד ידבּנּו אׁשר הּלב ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַמּנׂשיאּות

יפעיל הּדבר ּבחׁשק ּבּלב הּׁשֹוכן ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרּוחנּיּות

ּבלא הּתרּומה יביא אם אבל נעלם ְְְֱֲִִֶַַָָָָָֹֻּבּמׂשּכל

ּבּמׂשּכל: ּפֹועל זה אין לב ְְִֵֵֵֶַָֻנדיבּות

.'B‚Â ÛÒÎÂ ·‰Êהּפרׁשה ּבכל לב לתת ראיתי »»»∆∆¿ְִִֵֵַָָָָָָ

הּדברים ּופרטי הּׁשמֹות התחּברּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּבסדר

יאמר לפעמים ּבהם מּדֹותיו הׁשוה לא ְְִִִִִֶַָָָָֹֹּכי

י"ג ּבסדר ּכמעׂשהּו הּנֹוסף ּפרט ּבכל ְְְְֲֵֵֶַַָָָָוא"ו

וא"ו ׁשאמר הּמׁשּכן ּבנדבת הּבאים ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּדברים

ּבהתחּברּות וא"ו יאמר ולפעמים נֹוסף ְְְְְְִִִַַָָָָֹּבכל

מכסהּו ואת אהלֹו את הּמׁשּכן את ּכאֹומרֹו ְְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָהּג'

סדר ולקח עצמֹו ּבּכתּוב ּבֹו חזר ְְְֵֵֶֶַַַַָָָותכף

קרׁשיו ואת קרסיו את ואמר אחר ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהתחּברּות

הּמׁשּכן ּפרטי סדר סֹוף עד הּדר זה על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן

זה. ּבפרט ׁשּנּויים ְִִִֶַָָּכּמה

‰‡¯�Âב"ר) ז"ל ּדבריהם ּבהקּדים ליּׁשב ¿ƒ¿∆ְְְְִִֵֵֶַַ

הּנֹוסף התקּׁשרּות יּגיד הּוי"ו ּכי ְְִִִַַַַָָפ"ל)

ּגבּול הּוא ּכי יּגיד הּוא"ו וחסרֹון הראׁשֹון, ְְְִִִִֶַַָָעם

ודבר ּדבר ּכל על נׂשּכיל ּומּזה עצמֹו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבפני

יצא וזה ּבמקֹומֹו, ּופרט ּפרט ּכל ליּׁשב ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָונל

ּכל ּבראׁש ו' אמר הּמׁשּכן ּבנדבת ְְְְִִִַַַָָָָֹראׁשֹונה

ּדברים הּי"ג ּכל ּולהׁשוֹות להסמי ּכדי ְְְְְְְִִֵַַַָָָּפרט

ּוזכּותן ה' ּתרּומת לּקראֹות ׁשוים ׁשּכּלם ְְְִִֶַַָָָָֻלֹומר

ׁשּמצינּו ּכמֹו זהב ּכמביא הּנחׁשת מביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשוה

נחֹוח ריח הּבהמה ּבעֹולת הּכתּוב ְְִֵֵֶַַַַַַָָָׁשאמר

(מנחֹות ז"ל ואמרּו נחֹוח ריח העֹוף ְְְְִֵַַַָָָּובעֹולת

הּממעיט ואחד הּמרּבה אחד ל לֹומר ְְְְִֶֶֶַַַַַָָק"י.)

וּיקרא ּבפרׁשת ּבענין ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָוכּו',

ּדברים הּי"ג ׁשּכל לֹומר נתּכּון ּגם י"ז) ְְִִֵֶַַַַָָ(א'

ּגדֹול ּכדבר קטן ּדבר הּמׁשּכן לצרּכי הם ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָחֹובה

הּווין, ּבמחּברת חּברם ּכן על אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמעּכבין

ּדבר ּבער אבל הּנּתן ּדבר ּבער זה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל

ּכּמה הּקדּׁשה הדרגֹות ּבהם יׁש מּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנעׂשה

ׁשּום תדמה ולא מּזֹו למעלה זֹו הם ְְְְְִִֵֶַָֹֻקדּׁשֹות

מּמּנה: ּׁשּלמעלה למה ְְְְִֶֶַַָָָֻקדּׁשה
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i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות∑‡˙ מׁשּכןיריעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים∑‡˙ יריעֹות אהל העׂשּויהּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֶָֹ
e‰ÒÎÓ.לּגג ˙‡Â∑אילים עֹורֹות החיים.והּתחׁשיםמכסה אור ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé):Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©¨−¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, א)ּבין :(איוב ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעדֹו", ב)"ׂשּכת אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני החיים.": אור ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©¨−§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈ�t‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצהּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי החיים.ׁשהיה אור ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ּומחּתֹות ּבהן∑�¯˙È‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית .והּוא ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ÚwLÏ‡ט ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡�B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד ‡‰�Ó ˙ÈÂ È¯B‰�‡„ ‡z¯�Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יא) ÔkLn‰ הּמׁשּכן‡˙ הדרגת הּנה ∆«ƒ¿»¿ְְִִֵַַַָָ

ׁשּמסּככין להיֹות הּתחּתֹונֹות יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשהם

ּומכסהּו מאהלֹו מעּלה ּבהדרגה הם הּקדׁש ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻעל

הּקדׁש ּפני רֹואים ׁשאינם מהעֹורֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעׂשּויים

אבל אליו להׁשוֹות אהלֹו ואת אמר לא ְְְֲֳֵֶֶַַָָָָָֹלזה

אֹותם הׁשוה הּתחּתֹונֹות יריעֹות ּׁשעל מה ְְְִִֶַַַַָָָּכל

ואמר אחת ּבמדרגה מכסהּוהּכתּוב ואת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

יהיה ולּו אהלֹו, עם אחד ּבגדר ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָלהׁשוֹותֹו

מהּמכסה האהל הדרגת קצת ּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּובהדרגה ּכ ּכל הפרׁש אין ּכי הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָיֹודיע

ואֹומרֹו ּתחׁשב, אמראחת ולא קרסיו את ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

הד ּכי לֹומר אינּהואת הּקרסים ׁשל זֹו רגה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ואמר ּומכסהּו, אהל עם הׁשואה ואתּבגדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואמר הּקרסים, עם ּבגדר הם ׁשוים ּכי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָקרׁשיו

הּקרׁשים, קדּׁשת ּבגדר אינם ּכי ּבריחיו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאת

ואמרואמר הּבריחים ּבגדר ׁשאינם עּמדיו את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

לאדנים, עּמּודים ּבהדרגה ׁשוים ּכי אדניו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָואת

יּכיר הּׂשכל ּכי יראה ּדבר על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוהּמׂשּכיל

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו ׁשהם ְְְִֵֶֶַַַָָההּדרגֹות

‰‡¯Ô.יב) ּבמעּלה‡˙ הּכתּוב התחיל ∆»»…ְְִִֶַַָֻ

ּביריעֹות ּבּמׁשּכן ׁשהתחיל ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָׁשּבּכלים

ׁשּבּבית, המעּלה הּקדּׁשה ּגדר ׁשהם ׁשׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻׁשל

ׁשויםואֹומרֹו ּכי הּכתּוב יֹודיע ּבּדיו ואת ְְְִִִֶַַַָָָ

ּתמצא ולזה ּבּקדּׁשה, ארֹון ׁשל לגּופֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻהּבּדים

יסּורּו לא ט"ו) כ"ה (לעיל הּכתּוב ְִֵֶַָָָֹׁשּצּוה

ואֹומרֹו לקדּׁשתמּמּנּו, ׁשוה לא ּכי הּכּפרת את ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

וגם ּבארֹון קבּוע היה ׁשּלא ּתמצא וכן ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹהארֹון,

ואֹומרֹו להסירֹו, ׁשּלא אזהרה ּפרכתאין ואת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּכּפרת לקדּׁשת קדּׁשתֹו הּכתּוב הׁשוה ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּמס

אחד: ּבגדר ְֵֵֶֶָָׁשהם

‰ÔÁÏM.יג) ׁשוה‡˙ הּׁשלחן קדּׁשת אין ∆«À¿»ְְֵַַָָָֻֻ

אמר לזה לֹו, הּקֹודם ואמרלקדּׁשת את, ְְִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּפרטיו ּבּקדּׁשה,ּבכל ׁשוה ּכּלם מדרגת ּכי ואת ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻ

זֹו ּכי לֹומר וא"ו ּבתֹוספת הּמאֹור מנרת ְְְִֶֶֶַַַָָֹואת

ׁשלחן לקדּׁשת ׁשוים ּכליה ּוקדּׁשת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻֻקדּׁשתּה

ואמר ּבגדרוכליו, כן ּכמֹו הּזהב מזּבח ואת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וׁשמן וכליו הּוא ולׁשלחן למנֹורה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻׁשוה

הּפ מס עד וגֹו' אמרהּמׁשחה ּפרט ּבכל תח ְְְְִֶַַַַַַַָָָָ

הם,הּכתּוב אחד ּבגדר ׁשּכּלם לֹומר ואת ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשאינֹוואמר לֹומר וא"ו ּבלא העלה מזּבח את ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ואמר עליו מכיח ּומקמֹו הּקדם קדׁשת ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבגדר

ואמר עּמֹו, בגדר ׁשהּוא מכּבר ּבדיוואת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
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(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)äeö øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬¦−̈
ýåýé: §Ÿ̈«

(àé)-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª¨−§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות∑‡˙ מׁשּכןיריעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים∑‡˙ יריעֹות אהל העׂשּויהּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֶָֹ
e‰ÒÎÓ.לּגג ˙‡Â∑אילים עֹורֹות החיים.והּתחׁשיםמכסה אור ַַ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé):Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©¨−¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«
i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, א)ּבין :(איוב ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעדֹו", ב)"ׂשּכת אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני החיים.": אור ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©¨−§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈ�t‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצהּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי החיים.ׁשהיה אור ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤
:øBànä©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ּומחּתֹות ּבהן∑�¯˙È‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, Â‡˙.לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ¿≈
¯B‡n‰ ÔÓL∑,'הּזית ּבראׁש 'מגרּגרֹו ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ∆∆«»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

וז ּכתית .והּוא ְִַָָ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåäçLnä ïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤©¦§½̈
:ïkLnä çúôì çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©§¤¬©©¦§¨«

i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

ÚwLÏ‡ט ‡˙eÓÏL‡ È�·‡Â ‡Ï¯e· È�·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡�LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡�B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

ÈÂ˙יג È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד ‡‰�Ó ˙ÈÂ È¯B‰�‡„ ‡z¯�Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»
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B‚Â'.יא) ÔkLn‰ הּמׁשּכן‡˙ הדרגת הּנה ∆«ƒ¿»¿ְְִִֵַַַָָ

ׁשּמסּככין להיֹות הּתחּתֹונֹות יריעֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשהם

ּומכסהּו מאהלֹו מעּלה ּבהדרגה הם הּקדׁש ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻעל

הּקדׁש ּפני רֹואים ׁשאינם מהעֹורֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעׂשּויים

אבל אליו להׁשוֹות אהלֹו ואת אמר לא ְְְֲֳֵֶֶַַָָָָָֹלזה

אֹותם הׁשוה הּתחּתֹונֹות יריעֹות ּׁשעל מה ְְְִִֶַַַַָָָּכל

ואמר אחת ּבמדרגה מכסהּוהּכתּוב ואת ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

יהיה ולּו אהלֹו, עם אחד ּבגדר ְְְְְֳִִֵֶֶַָָָלהׁשוֹותֹו

מהּמכסה האהל הדרגת קצת ּגדֹולה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתהיה

ּובהדרגה ּכ ּכל הפרׁש אין ּכי הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָיֹודיע

ואֹומרֹו ּתחׁשב, אמראחת ולא קרסיו את ְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

הד ּכי לֹומר אינּהואת הּקרסים ׁשל זֹו רגה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ואמר ּומכסהּו, אהל עם הׁשואה ואתּבגדר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואמר הּקרסים, עם ּבגדר הם ׁשוים ּכי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָקרׁשיו

הּקרׁשים, קדּׁשת ּבגדר אינם ּכי ּבריחיו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאת

ואמרואמר הּבריחים ּבגדר ׁשאינם עּמדיו את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

לאדנים, עּמּודים ּבהדרגה ׁשוים ּכי אדניו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָואת

יּכיר הּׂשכל ּכי יראה ּדבר על ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוהּמׂשּכיל

ׁשּכתבּתי: ּכמֹו ׁשהם ְְְִֵֶֶַַַָָההּדרגֹות

‰‡¯Ô.יב) ּבמעּלה‡˙ הּכתּוב התחיל ∆»»…ְְִִֶַַָֻ

ּביריעֹות ּבּמׁשּכן ׁשהתחיל ּכמֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָׁשּבּכלים

ׁשּבּבית, המעּלה הּקדּׁשה ּגדר ׁשהם ׁשׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻׁשל

ׁשויםואֹומרֹו ּכי הּכתּוב יֹודיע ּבּדיו ואת ְְְִִִֶַַַָָָ

ּתמצא ולזה ּבּקדּׁשה, ארֹון ׁשל לגּופֹו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻהּבּדים

יסּורּו לא ט"ו) כ"ה (לעיל הּכתּוב ְִֵֶַָָָֹׁשּצּוה

ואֹומרֹו לקדּׁשתמּמּנּו, ׁשוה לא ּכי הּכּפרת את ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ

וגם ּבארֹון קבּוע היה ׁשּלא ּתמצא וכן ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹהארֹון,

ואֹומרֹו להסירֹו, ׁשּלא אזהרה ּפרכתאין ואת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הּכּפרת לקדּׁשת קדּׁשתֹו הּכתּוב הׁשוה ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֻֻהּמס

אחד: ּבגדר ְֵֵֶֶָָׁשהם

‰ÔÁÏM.יג) ׁשוה‡˙ הּׁשלחן קדּׁשת אין ∆«À¿»ְְֵַַָָָֻֻ

אמר לזה לֹו, הּקֹודם ואמרלקדּׁשת את, ְְִֵֶֶַַַַָָָֻ

ּפרטיו ּבּקדּׁשה,ּבכל ׁשוה ּכּלם מדרגת ּכי ואת ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻֻ

זֹו ּכי לֹומר וא"ו ּבתֹוספת הּמאֹור מנרת ְְְִֶֶֶַַַָָֹואת

ׁשלחן לקדּׁשת ׁשוים ּכליה ּוקדּׁשת ְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻֻקדּׁשתּה

ואמר ּבגדרוכליו, כן ּכמֹו הּזהב מזּבח ואת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

וׁשמן וכליו הּוא ולׁשלחן למנֹורה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻׁשוה

הּפ מס עד וגֹו' אמרהּמׁשחה ּפרט ּבכל תח ְְְְִֶַַַַַַַָָָָ

הם,הּכתּוב אחד ּבגדר ׁשּכּלם לֹומר ואת ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשאינֹוואמר לֹומר וא"ו ּבלא העלה מזּבח את ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

ואמר עליו מכיח ּומקמֹו הּקדם קדׁשת ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבגדר

ואמר עּמֹו, בגדר ׁשהּוא מכּבר ּבדיוואת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
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(æè)úà|Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà: ¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−
:øöçä øòL©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È�„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר ÚL¯.הרי CÒÓ ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«««
¯ˆÁ‰∑הימּנּו ּוסתּומין רחב, חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ∆»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון כז)לצד לּכתף(לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

(èé)ì ãøOä éãâa-úàLãwä éãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå:החיים אור ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ß '` xc` f"i ipy mei ß

(àë)äáãð øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á¨«§¨̧
ìäà úëàìîì ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹¦§¤̧¤³Ÿ¤

:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBîהחיים אור ¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

„�LÁ‡טז ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

ÈÂ˙יח ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡�kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰È�eh‡«≈

È˙יט ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B�·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ ÔÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk e˜Ù�e¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
d�ÁÏt ÏÎÏe ‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

עּמֹו, בגדר עםׁשאינֹו א' ּבגדר ּכליו ּכל ואת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

הּנחׁשת,ּבּדיו, מזּבח ּבגדר אינֹו הּכּיר את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּכּיֹור, עם א' ּבגדר ּכּנֹו החצרואת קלעי את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

וכליו, העלה מזּבח ּבגדר עּמדיואינם את ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

מהּקלעים, למּטה מסּגדר ואת אדניה ואת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

עּמדיה, עם א' ּבפניּבגדר ּגדר יתדת את ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

ּכּלןעצמֹו, מיתריהם ואת החצר יתדת ואת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

אחד, ּבגדר ּדבריםׁשוים הם הּׂשרד ּבגדי את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּומדרגתם הּנסיעה ּבפרק הּקדׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמכּסים

וגֹו', יתדת מּמדרגת הּקדׁשלמּטה ּבגדי את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

ּׁשּכתבּתי מה ועּין עצמן, ּבפני מדרגה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהם

מֹועלים אין ּכי ז') (כ"ה ּתרּומה ְְֲִִֵַָָָּבפרׁשת

הּקדׁש, ּכלי ּבכל ּומֹועלין ּכהּנה ואתּבבגדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֻ

אהרן ּבגדי לקדּׁשת הם ׁשוים בניו ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֻּבגדי

המחּברת: ּבוא"ו חּברם לזה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאביהם

Ï‡¯NÈ.כ) È�a ˙„Ú Ïk e‡ˆiÂׁשּיצאּו ּפרּוׁש «≈¿»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֵֶָ

ּבהם היה ולא להביא ּבזריזּות ּכאחד ְְְְִִִֶֶָָָָָָֹֻּכּלם

מחברֹו: ׁשּנתעּכב ְֲִֵֵֵֶֶַָאחד

.‰LÓ È�ÙlÓלהם ׁשּיּתן קדם מּלפניו ּפרּוׁש ƒƒ¿≈∆ְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

ּדאמרינן והגם מּלפניו, לעמד ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹרׁשּות

לעמד לּתלמיד רׁשּות ׁשאין (נ"ג.) ְְְֲִֵֶַַַָֹּביֹומא

ּדנּו רׁשּות, לֹו ׁשּיּתן עד אּלא רּבֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָמּלפני

ּכי ּתרּומהיׂשראל מאּתכם קחּו להם ּכׁשאמר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

אֹו עמדּו, להם אמר ּכאּלּו ּדבריו וגמר ְְְְְִִֶַַָָָָָוגֹו'

עֹוד הּׁשּורה, קלקלה הּדבר אהבת ּכי ְְְֲִִֶַַַַָָָָָאפׁשר

ויקּדים מׁשה יל לבל להקּדים ׁשּנתּכּונּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַנראה

היה ּגדֹול עׁשיר ּכי מּׁשּלֹו הּצר ּכל ְִִִִֶֶַָָָָָָֹלהביא

יצאּו לזה ה' מצות ּבעׂשֹות הּוא ּגדֹול ְְְֲִֵֶֶַַָָָוחׁשק

וזאת ד') (רּות אֹומרֹו ּדר על ּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַָָֹמּלפניו

לֹו: קֹודם ְִֵָלפנים

B‚Â'.כא) B‡N� ¯L‡ LÈ‡ Ïk e‡·iÂּפרּוׁש «»…»ƒ¬∆¿»¿ֵ

יׁשאֹומרֹו ּכי ּדע וגֹו', ונדבה לּבֹו נׂשאֹו ְְְְְִִֵַָָָ

הּמתנּדב הּוא הא' ּבּמתנּדבים, הדרגֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשּתי

ולזה ממֹונֹו, וער יכלּתֹו ּכפי נפׁשֹו ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָּברצֹון

הּדבר עֹוׂשה ׁשאינֹו לׁשלל רּוחֹו נדבה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹיּקרא

יֹותר הּמתנּדב הּוא והּב' ּבנפׁשֹו, צער ְְְְְִֵֵַַַַַָּכמֹו

נׂשאֹו יּקרא ולזה לּבֹו, טּובּיּות מּגדל ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹמיכלּתֹו

ּבער ּומעריכֹו מנּׂשאהּו ׁשהּלב ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַלּבֹו

ולזה יקר, ּדבר לתת ּׁשהּוא מּמה יֹותר ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָעׁשיר

הּנזּכרים, סּוגים ב' נמצאּו ּביׂשראל ּכי ְְְְְִִִִִִֵַַָָָאמר

ואמר ׁשּבׁשניהם ּבמעּלה אׁשרּופתח איׁש ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתבת לֹומר ודקּדק לּבֹו, לׁשֹוןנׂשאֹו איׁש ְְְְִִִֵֵַַָ

אמר הּב' ּוכנגד נדבהחׁשיבּות, אׁשר וכל ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָ

ּבער חׁשּוב אינֹו ּכי איׁש אמר ולא ְְִִֵֵֶַָָֹרּוחֹו

היּו לא ּכי יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ִִִֵַַָָָָָָֹהראׁשֹון,

לּׁשבח ּוב' הּדרגֹות ב' אּלא הּמתנּדבים ְְְְִִֶֶַַַַַָָָּבכל

רצֹון ּבחסרֹון הּדבר עׂשּו ולא ּבלּבם ְְְְְְִֶֶַָָָָָֹׁשּנדבּו

אּלא ּדקּדקהּלב ולזה מחברֹו, ּגדֹול ׁשאחד ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לּבחינהלֹומר לרמז ה' ּתרּומת את הביאּו ְְְִִִֵֶַַַָֹ

את יביאה ה') (ּפסּוק ּבאֹומרֹו ׁשרמז ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּנעלמת

הּמׂשּכל אל ׁשּיכּון ׁשם ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו ה' ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֻּתרּומת

הּוא: והּנה הּלב ּבנדבת עּקרֹו זה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָודבר

.'B‚Â B˙„·Ú ÏÎÏeצרכי ּכל ּכי הּכתּוב יֹודיע ¿»¬…»¿ְִִֵַַָָָ

ׁשּצריכין ּדברים הּי"ג ּכל ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָהּמׁשּכן
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(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|çç eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â¨´
éðä øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðåó ¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬¥¦²

:ýåýéì áäæ úôeðz§©¬¨¨−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים 'וּיבאּועם מתרּגם: דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהאנׁשים'
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּזרֹוע,∑ÁÁ.הּנׁשים, על נתּון עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּצמידהּוא .והּוא ְִִִִֶֶַַַַָָָָ»ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑נת הּוא, זהב ׁשםּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה, מקֹום אֹותֹו ּכנגד זּמהּון מקֹום ּכאן .ּכּומז, ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

הּנׁשים על האנׁשים כב)וּיבאּו ּגרמא(לה, ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין חּיּובּגברא(ּדאין הּוא אּלא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּייְך ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּצד

ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל החייםזה אור ְְְֲִִִֵֶָָָָ

(âë)úòìBúå ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©
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:eàéáä¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓ�Œ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑הביאּוּתכלת ּכּלם ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן .אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúîeøz úà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−§©´
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ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
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È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד e‡È˙È‡ LÁ�e ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
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הצרכּו ולא ּבנדבה ּבעצמן ּבאּו וכּו' ְְְְְְְְִִַַָָָָָֹֻלּמׁשּכן

ּבתרּומה הּמּובא וזהב ּבכסף מהם ּדבר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָלקנֹות

ְֵָוהבן:

B‚Â'.כב) ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL�‡‰ e‡·iÂצרי «»…»¬»ƒ««»ƒ¿ִָ

אֹומרֹו ּכּונת לּמהלדעת עֹוד הּנׁשים, על ְִַַַַַַָָָָָ

אחרת ּפעם לֹומר ּכיּכפל ואּולי לב, נדיב ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

אנׁשי עׂשּו אׁשר לב נדבת אפן הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹיֹודיע

ּבאהבת הדרגֹות ׁשּיׁש הּוא ידּוע ּדבר ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהחיל,

ּכלי הם ׁשּבראׁשֹונֹות הא' ד', והם ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּנכסים

ּדברים הּבית ּוכלי אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתכׁשיטי

ּכסּפֹו קנין מּכל האדם ּבעיני ערּכם יגּדל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו

קנינים מּכל ּכי הּזהב ב' הּוא, ּפׁשּוט ְְִִִִַַָָָָָָָוהּדבר

ג' מּכּלם, יֹותר הּזהב יאהב ּבעֹולם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיׁשנם

מעלתם יגּדל אצלֹו זּולת ּבּנמצא ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדברים

קניני ׁשאר הם ד' ׁשוים, מּׁשעּור יֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָּבעיניו

הּדרגֹות הּכתּוב וסּדר ּכסף, ּוׁשוה ּכסף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאדם

ּבֹו התחיל ּבּקדׁש וראׁשֹון ּבעם ְְְְִִִִִֶַַַָָֹהּמתנּדבים

מהואמר ּפרּוׁש הּנׁשים על האנׁשים וּיבאּו ְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

וסּדר אֹותם הביאּו לב נדיב ּכל הּנׁשים ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּׁשעל

חּבת להראֹות ׁשהביאּו הּתכׁשיטים ְְְִִִִֵֶַַַַַָהּכתּוב

הּיֹותר ּדבר אּלא להביא רצּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמתנּדבים

לׁשבירה ׁשעֹומדים הגם אצלם וחביב ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻמעּלה

חּבת נפׁשם אהבה כן ּפי על אף ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּולקלקל

ּכל והביאּו עינם ראתה יקר מּכל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁש

ודקּדק וגֹו', וטּבעת ונזם חח נׁשיהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכׁשיטי

ידבּנּולֹומר ּבין הפרׁש יׁש ּכי ּדע לב נדיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַ

ּכל על יאמר לּבֹו ידבּנּו ּכי לב לנדיב ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָלּבֹו

ויׁש הרּבה ׁשּידבּנּו ויׁש מּלּבֹו יתנּדב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַאׁשר

לב על יאמר לב נדיב אבל מּועט ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּידבּנּו

ּבאֹומרֹו הרמּוז והּוא ּכינדיב, לּבֹו נׂשאֹו אׁשר ְְְְֲִִִֶָָָָ

יקּפיד ולא מהיכלת יֹותר יתנּדב נדיב ׁשּלּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמי

ּבּנתינה ׂשמח ּכי ימצאּנּו אׁשר החּסרֹון ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָעל

מה ואֹומרֹויֹותר אצלֹו, ּפרּוׁשּקנין זהב ּכלי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

הּוא הּתכׁשיטין להם ׁשהיּו לצד ּכי ּתאמר ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹלא

אמר לזה הּכפל, לה' זהבׁשהביאּו ּכלי ּכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואֹומרֹו זהב ּכלי להם הּניחּו ונזםׁשּלא חח ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ירצה אֹו הּמין, ׁשּלאׁשם לֹומר זהב ּכלי ּכל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

יׁשּתעׁשע ׁשּבהם זהב ּכלי מן ּכל ּבביתם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּניחּו

ונׁשמחה נגילה א') (שה"ש אֹומרֹו לקּים ְְְְְִִֵַָָָָָאדם

ּבאֹומרֹו רמז ּכי ואּולי ,ׁשהביאּוםּב הּנׁשים על ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

עדים הֹורידּו מׁשה לפני ּובבֹואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָעליהם

נֹודעת יתרה חּבה ה' לתרּומת ּונתנּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמעליהם

היא ב' הדרגה הּוא, ּברּו לאדֹוננּו ּבזה ְֲִֵֶֶַַָָָָָלהם

מּבחינה הּמביא ּכנגד ּתכׁשיט עׂשּו ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּזהב

אמר לה'.זֹו זהב ּתנּופת הניף אׁשר איׁש וכל ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ואין ּבּמדּבר היּו ּכי ּבּנמצא ׁשאינם דברים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָג'

הּמביא ּוכנגד וגֹו' וארּגמן ּתכלת ּבּנמצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם

אמר וגֹו'מהם אׁשר איׁש וארּגמןוכל ּתכלת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת מּכּלן ׁשּלמּטה מדרגה והּוא ד' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻוגֹו'.

אמר ּכסף ּוׁשוה ּכסף ּתרּומתהּקנינים מרים ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו וגֹו', ּונחׁשת אּתֹוּכסף נמצא אׁשר וכל ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָֹ

והּטעם נדבה, ּכּנּוי להם אין אּלּו ׁשּטים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעצי

ּכי ּתרּומה) פ' (ּתנחּומא ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֶֶַַָָָעל

לצרכי ּונטעּום וצּוה וכּו' אבינּו יעקב ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֹצפה

אּלא אמר לא ולזה נמצאהּמׁשּכן, אׁשר וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וגֹו' ׁשּטים עצי לֹומראּתֹו ודקּדק לכלהביאּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָ

עצי מציאת ּכי ּדברנּו לצּדק העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמלאכת

ּביד ׁשאםׁשּטים הּמׁשּכן מלאכת לצרכי היה ם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

לֹו היה ועֹוד ּכן, לֹומר צרי היה לא כן ְִֵֵַָָָָָֹֹלא

לכל יאמר ּכ ואחר הביאּו לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָֹלהקּדים

ּבידם מציאּותם ּכי לֹומר אּלא הּמׁשּכן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמלאכת

ההבאה אּלא עׂשּו לא והם וגֹו' למלאכת ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

והבן, להם ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשאין ּכדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּוי

אמר לּמה נכֹון טעם יׁש ּׁשהּצענּו מה ְְִִֵֶַַַַַָָָָּולפי

ּכי ּבאחת הסּפיק ולא הביאּו ּופרט ּפרט ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבכל

ׁשוה: ההבאה הדרגת ְֲֵַַַָָָָָאין
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:ýåýéì áäæ úôeðz§©¬¨¨−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים 'וּיבאּועם מתרּגם: דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

על ּבעֹודן ונזם חח ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻהאנׁשים'
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּזרֹוע,∑ÁÁ.הּנׁשים, על נתּון עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּצמידהּוא .והּוא ְִִִִֶֶַַַַָָָָ»ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ÊÓeÎÂ∑נת הּוא, זהב ׁשםּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה, מקֹום אֹותֹו ּכנגד זּמהּון מקֹום ּכאן .ּכּומז, ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

הּנׁשים על האנׁשים כב)וּיבאּו ּגרמא(לה, ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין חּיּובּגברא(ּדאין הּוא אּלא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּייְך ולכן יׂשראל, ּכלל עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּצד

ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל החייםזה אור ְְְֲִִִֵֶָָָָ
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i"yx£Bz‡ ‡ˆÓ�Œ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑הביאּוּתכלת ּכּלם ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן .אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
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daÏכב ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL� ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»
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Âb¯‡Â�‡כג ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡�BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד e‡È˙È‡ LÁ�e ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡�ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הצרכּו ולא ּבנדבה ּבעצמן ּבאּו וכּו' ְְְְְְְְִִַַָָָָָֹֻלּמׁשּכן

ּבתרּומה הּמּובא וזהב ּבכסף מהם ּדבר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָלקנֹות

ְֵָוהבן:

B‚Â'.כב) ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL�‡‰ e‡·iÂצרי «»…»¬»ƒ««»ƒ¿ִָ

אֹומרֹו ּכּונת לּמהלדעת עֹוד הּנׁשים, על ְִַַַַַַָָָָָ

אחרת ּפעם לֹומר ּכיּכפל ואּולי לב, נדיב ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

אנׁשי עׂשּו אׁשר לב נדבת אפן הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹיֹודיע

ּבאהבת הדרגֹות ׁשּיׁש הּוא ידּוע ּדבר ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָהחיל,

ּכלי הם ׁשּבראׁשֹונֹות הא' ד', והם ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּנכסים

ּדברים הּבית ּוכלי אדם ׁשל ּביתֹו ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּתכׁשיטי

ּכסּפֹו קנין מּכל האדם ּבעיני ערּכם יגּדל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּלּו

קנינים מּכל ּכי הּזהב ב' הּוא, ּפׁשּוט ְְִִִִַַָָָָָָָוהּדבר

ג' מּכּלם, יֹותר הּזהב יאהב ּבעֹולם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּיׁשנם

מעלתם יגּדל אצלֹו זּולת ּבּנמצא ׁשאינם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדברים

קניני ׁשאר הם ד' ׁשוים, מּׁשעּור יֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָּבעיניו

הּדרגֹות הּכתּוב וסּדר ּכסף, ּוׁשוה ּכסף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאדם

ּבֹו התחיל ּבּקדׁש וראׁשֹון ּבעם ְְְְִִִִִֶַַַָָֹהּמתנּדבים

מהואמר ּפרּוׁש הּנׁשים על האנׁשים וּיבאּו ְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

וסּדר אֹותם הביאּו לב נדיב ּכל הּנׁשים ְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּׁשעל

חּבת להראֹות ׁשהביאּו הּתכׁשיטים ְְְִִִִֵֶַַַַַָהּכתּוב

הּיֹותר ּדבר אּלא להביא רצּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמתנּדבים

לׁשבירה ׁשעֹומדים הגם אצלם וחביב ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻמעּלה

חּבת נפׁשם אהבה כן ּפי על אף ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּולקלקל

ּכל והביאּו עינם ראתה יקר מּכל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁש

ודקּדק וגֹו', וטּבעת ונזם חח נׁשיהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּתכׁשיטי

ידבּנּולֹומר ּבין הפרׁש יׁש ּכי ּדע לב נדיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַ

ּכל על יאמר לּבֹו ידבּנּו ּכי לב לנדיב ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָלּבֹו

ויׁש הרּבה ׁשּידבּנּו ויׁש מּלּבֹו יתנּדב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַאׁשר

לב על יאמר לב נדיב אבל מּועט ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּידבּנּו

ּבאֹומרֹו הרמּוז והּוא ּכינדיב, לּבֹו נׂשאֹו אׁשר ְְְְֲִִִֶָָָָ

יקּפיד ולא מהיכלת יֹותר יתנּדב נדיב ׁשּלּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹמי

ּבּנתינה ׂשמח ּכי ימצאּנּו אׁשר החּסרֹון ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָעל

מה ואֹומרֹויֹותר אצלֹו, ּפרּוׁשּקנין זהב ּכלי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ

הּוא הּתכׁשיטין להם ׁשהיּו לצד ּכי ּתאמר ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹלא

אמר לזה הּכפל, לה' זהבׁשהביאּו ּכלי ּכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ואֹומרֹו זהב ּכלי להם הּניחּו ונזםׁשּלא חח ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

ירצה אֹו הּמין, ׁשּלאׁשם לֹומר זהב ּכלי ּכל ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

יׁשּתעׁשע ׁשּבהם זהב ּכלי מן ּכל ּבביתם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּניחּו

ונׁשמחה נגילה א') (שה"ש אֹומרֹו לקּים ְְְְְִִֵַָָָָָאדם

ּבאֹומרֹו רמז ּכי ואּולי ,ׁשהביאּוםּב הּנׁשים על ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

עדים הֹורידּו מׁשה לפני ּובבֹואם ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָעליהם

נֹודעת יתרה חּבה ה' לתרּומת ּונתנּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמעליהם

היא ב' הדרגה הּוא, ּברּו לאדֹוננּו ּבזה ְֲִֵֶֶַַָָָָָלהם

מּבחינה הּמביא ּכנגד ּתכׁשיט עׂשּו ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּזהב

אמר לה'.זֹו זהב ּתנּופת הניף אׁשר איׁש וכל ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ואין ּבּמדּבר היּו ּכי ּבּנמצא ׁשאינם דברים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָג'

הּמביא ּוכנגד וגֹו' וארּגמן ּתכלת ּבּנמצא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם

אמר וגֹו'מהם אׁשר איׁש וארּגמןוכל ּתכלת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבבחינת מּכּלן ׁשּלמּטה מדרגה והּוא ד' ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻוגֹו'.

אמר ּכסף ּוׁשוה ּכסף ּתרּומתהּקנינים מרים ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ואֹומרֹו וגֹו', ּונחׁשת אּתֹוּכסף נמצא אׁשר וכל ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָֹ

והּטעם נדבה, ּכּנּוי להם אין אּלּו ׁשּטים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעצי

ּכי ּתרּומה) פ' (ּתנחּומא ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֶֶַַָָָעל

לצרכי ּונטעּום וצּוה וכּו' אבינּו יעקב ְְְְְֲִִֵַָָָָָָֹצפה

אּלא אמר לא ולזה נמצאהּמׁשּכן, אׁשר וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וגֹו' ׁשּטים עצי לֹומראּתֹו ודקּדק לכלהביאּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָ

עצי מציאת ּכי ּדברנּו לצּדק העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמלאכת

ּביד ׁשאםׁשּטים הּמׁשּכן מלאכת לצרכי היה ם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

לֹו היה ועֹוד ּכן, לֹומר צרי היה לא כן ְִֵֵַָָָָָֹֹלא

לכל יאמר ּכ ואחר הביאּו לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָֹלהקּדים

ּבידם מציאּותם ּכי לֹומר אּלא הּמׁשּכן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמלאכת

ההבאה אּלא עׂשּו לא והם וגֹו' למלאכת ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹהּוא

והבן, להם ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשאין ּכדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוהּוי

אמר לּמה נכֹון טעם יׁש ּׁשהּצענּו מה ְְִִֵֶַַַַַָָָָּולפי

ּכי ּבאחת הסּפיק ולא הביאּו ּופרט ּפרט ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבכל

ׁשוה: ההבאה הדרגת ְֲֵַַַָָָָָאין
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(äë)-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤«
:LMä-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין(שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותןאהיא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æë)íéàlnä éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´©¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàì̈«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑לא הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
אֹותֹו'. מׁשלימין אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהתנּדבּו

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו לו)ּכיון הביאּו(לקמן לעׂשֹות? עלינּו מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
א והּנׂשאםאת מּׁשמם, אֹות נחסרה מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

החיים.ּכתיב אור ְִ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåäçLnä ïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈
:íénqä úøè÷ìå§¦§−Ÿ¤©©¦«

(èë)-ìëì àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ§¨
eàéáä äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®¥¦¯

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðáהחיים אור §¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ß '` xc` g"i iyily mei ß

(ì)äLî øîàiåíLa ýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−§¥®
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היהּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היה מרים ׁשל ל)ּבנּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, ב)יׁש ׁשּגם(לא, , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

מיח הּבאׁשם ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס מֹודיע(פסוק הּכתּוב ּכלֹומר: . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ׁשהּיחּוסהאםּגדל ּבפׁשטּות, לֹומר יׁש תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא ּבּכתּובחּורלחּור .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְֲִֶַַַַָָָֹ

(àì)úòãáe äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©
^äëàìî-ìëáe§¨§¨¨«

ÏfÚÓ‡כה ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡�Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

ÓÎÁa‡כו Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL� ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז ‡Ï¯e· È�·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È�·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡�LeÁ·e¿¿»

e¯‰�‡Ï˙‡כח ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÔB‰nÚכט ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„� Ï‡¯NÈ È�· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e�˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כז) Ì‡Np‰Âּבאחרֹונה ׁשּבאּו לצד ¿«¿ƒƒ¿ְֲֶַַָָָ

נׁשים: ּבחכמת העּזים מטוה אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָנכּתבּו

Ï‰'.כט) ‰·„� Ï‡¯NÈ È�· e‡È·‰הּתֹורה ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»«ַָ

נדבת ׁשהביאּו יׂשראל ּכללּות על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמעידה

נדבה: לּקרא הראּוי ּדבר ּפרּוׁש ְִֵֵָָָָָָָה'

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(áì)^úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
^úáLçî úëàìî§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר החיים.": אור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|øLà áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á
-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð̈©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨

^ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìîהחיים אור §¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

(á)Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´
BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§¨−§¦®µŸ£¤´§¨´

^dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

^ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáäהחיים אור ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà: ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

tÒÎ·e‡לב ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙לג ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Óe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂ�Óe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b� ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂ�Óe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e�˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒ�e¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ È�a e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„� „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לד) Ô˙� ˙¯B‰Ïeׁשּיׁש לצד ּפרּוׁש ¿…»«¿ְֵֵֶַ

לבד ּבלּבם חכמתם ׁשּתהיה רּבים ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָחכמים

אמר לזה ללּמדּה, ידעּו נתןׁשּלא ּולהֹורת ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֹ

לׁשלל ּבא עֹוד הּלּמּוד, חכמת הׂשּכיל ְְְְִִִִִַַָָֹּבלּבֹו

ּגרמּו ּבית ׁשל (ל"ח) ּדיֹומא ּבפ"ג ּׁשּכתּוב ְְְֵֶֶַַָָמה

ׁשל הּפנים לחם מעׂשה על ללּמד רצּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּכתּוב והֹודיענּו וכּו', רצּו לא אבטינס ְְְִִֵַַָָָָֹּבית

לברכה צּדיק זכר י') (מׁשלי יאמר אּלּו על ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

הרֹוצה: ּכל ּומלּמדים מֹורים היּו ְְִִִֶַָָָּכי

וגֹו'.NÚÂ‰א) מלאכת ּכל את וגֹו' בצלאל ¿»»ְְְְְֵֶֶֶַָ

לא עדין הּנדבה לקיחת אפּלּו והלא ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹקׁשה

לֹומר יצּדק ואי לעׂשֹות וגֹו',לקח ועׂשה ְְְְֲֵַַַַָָָֻ

הּצריכין אּמנּות ּכלי ׁשהכין היא הּכּונה ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאכן

צּוה אׁשר הּמלאכה ּפרטי ּכל ּבהם ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות

אּמנּות, ּכלי ּפרטי ּכּמה צריכין ּכי לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָֻה'

הּכתּוב ׁשעּור וגֹו'וזה בצלאל ּכלועׂשה את ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מעׂשה מלאכת ׁשהם ּכלים ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַמלאכת

עבֹודת יׁש ּכי ה' צּוה אׁשר לכל הּקדׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹעבֹודת

האבנים ועבֹודת העץ ּכלי ועבֹודת ְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָהּמּתכֹות

(ׁשּבת ז"ל ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָוהאריגה,

ּבּמקּדׁש, היּו ּכּלן מלאכֹות הּמ' ּכי ְְִִַַָָָָֻמ"ט:)

אחד ּביֹום ּכי מּובן מהּכתּובים ְְְִִִֵֵֶַַָָָּומהּנׁשמע

אּמנּות: ּכלי ּכל ְִֵֵָָֻהכינּו

B‚Â'.ג) „BÚ ÂÈÏ‡ e‡È·‰ Ì‰Âמּדברים ּפרּוׁש ¿≈≈ƒ≈»¿ְִִֵָ

מטוה ׁשּתאמר ּכמֹו מלאכה ּבהם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנעׂשית

אׁשר הּפרטים וכל עּזים וׁשל וגֹו' ּתכלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשל

הביאּו ׁשּלא עּכבתם סּבת וזה ּבּידים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתעׂשּנה

ּומביאים היּו עסּוקים ּכי יֹומים אֹו יֹום אחר ְֲִִִִִַַַַָעד

הּצריכה ממֹון נדבת אבל יֹום, יֹום ְְְְֲִִַַַָָָָמלאכּתם

אחת: ּבפעם ראׁשֹון ּביֹום הביאּו ְְְִִֵַַַַָּכבר



לט ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(áì)^úLçpáe óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤

(âì)-ìëa úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−§¨
^úáLçî úëàìî§¤¬¤©«£¨«¤

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑,הּמׁשּכן למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי לד)והּוא לפניֿדל(איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר החיים.": אור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

(äì)Løç úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî| ¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
í÷øå áLçåLMáe éðMä úòìBúa ïîbøàáe úìëza §¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²©¥−

:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|øLà áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á
-ìk-úà úNòì úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð̈©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©©«£½¤¨

^ýåýé äeö-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìîהחיים אור §¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

(á)Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´
BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§¨−§¦®µŸ£¤´§¨´

^dúà úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«

(â)éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´
íäå dúà úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

^ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáäהחיים אור ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà: ¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

tÒÎ·e‡לב ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂ�Óe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ�·eƒ¿»»

e¯b�·e˙לג ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙e�Óe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂ�Óe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

a¯לד ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡�Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b� ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂ�Óe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e�˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒ�e¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ È�a e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„� „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לד) Ô˙� ˙¯B‰Ïeׁשּיׁש לצד ּפרּוׁש ¿…»«¿ְֵֵֶַ

לבד ּבלּבם חכמתם ׁשּתהיה רּבים ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָחכמים

אמר לזה ללּמדּה, ידעּו נתןׁשּלא ּולהֹורת ְְְְֶֶַַַָָָָָֹֹ

לׁשלל ּבא עֹוד הּלּמּוד, חכמת הׂשּכיל ְְְְִִִִִַַָָֹּבלּבֹו

ּגרמּו ּבית ׁשל (ל"ח) ּדיֹומא ּבפ"ג ּׁשּכתּוב ְְְֵֶֶַַָָמה

ׁשל הּפנים לחם מעׂשה על ללּמד רצּו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּכתּוב והֹודיענּו וכּו', רצּו לא אבטינס ְְְִִֵַַָָָָֹּבית

לברכה צּדיק זכר י') (מׁשלי יאמר אּלּו על ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

הרֹוצה: ּכל ּומלּמדים מֹורים היּו ְְִִִֶַָָָּכי

וגֹו'.NÚÂ‰א) מלאכת ּכל את וגֹו' בצלאל ¿»»ְְְְְֵֶֶֶַָ

לא עדין הּנדבה לקיחת אפּלּו והלא ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹֹקׁשה

לֹומר יצּדק ואי לעׂשֹות וגֹו',לקח ועׂשה ְְְְֲֵַַַַָָָֻ

הּצריכין אּמנּות ּכלי ׁשהכין היא הּכּונה ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאכן

צּוה אׁשר הּמלאכה ּפרטי ּכל ּבהם ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָלעׂשֹות

אּמנּות, ּכלי ּפרטי ּכּמה צריכין ּכי לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵַַָָָֻה'

הּכתּוב ׁשעּור וגֹו'וזה בצלאל ּכלועׂשה את ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מעׂשה מלאכת ׁשהם ּכלים ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַמלאכת

עבֹודת יׁש ּכי ה' צּוה אׁשר לכל הּקדׁש ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹעבֹודת

האבנים ועבֹודת העץ ּכלי ועבֹודת ְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָהּמּתכֹות

(ׁשּבת ז"ל ּׁשאמרּו מה ּולמד וצא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָוהאריגה,

ּבּמקּדׁש, היּו ּכּלן מלאכֹות הּמ' ּכי ְְִִַַָָָָֻמ"ט:)

אחד ּביֹום ּכי מּובן מהּכתּובים ְְְִִִֵֵֶַַָָָּומהּנׁשמע

אּמנּות: ּכלי ּכל ְִֵֵָָֻהכינּו

B‚Â'.ג) „BÚ ÂÈÏ‡ e‡È·‰ Ì‰Âמּדברים ּפרּוׁש ¿≈≈ƒ≈»¿ְִִֵָ

מטוה ׁשּתאמר ּכמֹו מלאכה ּבהם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנעׂשית

אׁשר הּפרטים וכל עּזים וׁשל וגֹו' ּתכלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשל

הביאּו ׁשּלא עּכבתם סּבת וזה ּבּידים ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתעׂשּנה

ּומביאים היּו עסּוקים ּכי יֹומים אֹו יֹום אחר ְֲִִִִִַַַַָעד

הּצריכה ממֹון נדבת אבל יֹום, יֹום ְְְְֲִִַַַָָָָמלאכּתם

אחת: ּבפעם ראׁשֹון ּביֹום הביאּו ְְְִִֵַַַַָּכבר
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(ä)écî àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³
:dúà úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä̈«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«

i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודהיֹותר צר החיים.מּכדי אור ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

(å)äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈
íòä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà©©«£²§¨¨−¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈

:àéáäî¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)dúà úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨¨−©«£´Ÿ¨®
:øúBäå§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ׁשל הּמלאכה לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ּולהֹותר אֹותּה לעׂשֹות ח)ּכמֹו∑B‰Â˙¯.מׁשּכן "והכּבד(לעיל ל: ג)ּבֹו",את ב מֹואב(מלכים את "והּכֹות החיים.": אור ְְֲִֵַָָ¿≈ְְְְִֵֶֶַַָ

ß '` xc` h"i iriax mei ß

(ç)ïkLnä-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤©¦§−̈
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½

:íúà äNò áLç äNòî íéáøk§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr fh zegiy ihewl)

יריעֹות עׂשר הּמׁשּכן את לב חכם ּכל ח)וּיעׂשּו הּקרׁשים(לו, לעׂשּית הּיריעֹות עׂשּית קדמה מּדּוע לׁשאל, כ)יׁש והרי(פסוק , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּגג לפני הּבית קירֹות את לעׂשֹות העֹולם כב)מנהג לח, פקודי רש"י יריעֹות(ראה את והביאּו הזּדרזּו ׁשהּנׁשים ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

העּזים,העּזים ּגּבי ללאעל עצמּה, ּבפני ׂשערה ּכל ּתצמח ּבינתים ׁשהרי הּקרׁשים, עׂשּית לאחר עד הּגזיזה את לדחֹות יכלּו לא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

יֹותר. מׁשּבחת האריגה אז ּכי הּגזיזה, לאחר מּיד הּיריעֹות את וארגּו ּביחד. החייםטוּיה אור ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)áçøå änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
:úòéøéä-ìëì úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−§¨©§¦«Ÿ

È‡Ï˙‡‰ה ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡�ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

·È¯LÓ˙‡ו ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡�kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט ‡È�Ó˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

È·‰Ï‡.ה) ÌÚ‰ ÌÈa¯Óרע וכי קׁשה «¿ƒ»»¿»ƒְִֶַָ

זהב ּבאֹוצרֹות אלהינּו ּבית ׁשּיהיה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָֹהּדבר

על לקּבל ּבאּו לא אכן ּולתפארת, ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹלכבֹוד

על אּלא וגֹו' וכסף מהּזהב ה' ּבית ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמּובא

צר ׁשאין ּדבר ׁשהּוא מלאכה עׂשּוי ְֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמּובא

מחסֹור, ּדי ׁשּיׁש ּכל להתקלקל עֹומד ּגם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָּבֹו

אֹומרֹו וגֹו'והּוא לּמלאכהמרּבים העבדה מּדי ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹ

העבֹודה מּׁשעּור יֹותר להביא מרּבים ְְֲִִִִֵֵַָָָּפרּוׁש

למדּת הא ה' צּוה אׁשר לּמלאכה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָהּצריכה

לדברנּו והעד הקּפידּו, העבֹודה ּפרטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשעל

הּכרּוז לתרּומתמאמר מלאכה עֹוד יעׂשּו אל ְְְֲֲִַַַַַַָָ

ואֹומרֹו ולאהּקדׁש, מהביא העם וּיּכלא ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ׁשהּכר ּדבר הּכתּוב יאמר ּכי מעׂשֹות ֲִֵֶַַַַָָָָֹֻאמר

ההבאה: והיא ּבּמלאכה העֹוׂשים ְְֲֲִִִַַַָָָָָָלחכמים

B‰Â˙¯.ז) 'B‚Â Ìicהפּכּיים ּדברים ב' הם «»¿¿≈ְְִִִֵַָ

ּדּים, אינֹו הֹותר ואם הֹותר אינֹו ּדּים ְִִֵֵֵֵַַָָאם

ז אף זֹו לא לֹומר מקֹום אין לצדוכאן ֹו ְְֵַַַָָֹ

ּדר ואין אחת ּובחינה אחד סּוג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּׁשניהם

ּבּנׁשמע יׁש ּכי סּוגים ב' אחד סּוג ְֲִִִֵֶַַָָלעׂשֹות

אּלא ּדּים לֹומר צרי היה לא ועֹוד ְְִֶַַַָָָָָָָֹהכחׁשה,

ועֹוד הּמלאכה, לכל הֹותר היתה ְְְְְְֵַַָָָָָָָוהּמלאכה

מרּבים למעלה אמר ׁשהרי מיּתר הּכתּוב ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻּכל

ּופׁשיטא לּמלאכה העבדה מּדי להביא ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹהעם

עֹוד ּצר ּומה ׁשּׁשערּו עד ּכן אמרּו ְֲִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּכתּוב ׁשּיׁשמיענּו ואּולי וגֹו'. והּמלאכה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָלֹומר

ׁשהביאּו לצד ּכי הּמקֹום ּבעיני יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּבת

לכבֹוד ה' חׁש הּצרי מּׁשעּור יֹותר ְְִִִִִֵֵַָָָיׂשראל

הּמּובא ּכל ונכנס והביאּו ׁשּטרחּו איׁש ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכל

הּכתּוב ׁשעּור וזה הּמׁשּכן, ּבמלאכת ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבית

ּבּמׁשּכן לעׂשֹות ה' צּוה אׁשר ְְְֲֲִִֶַַַָָָָוהּמלאכה

ׁשעׂשּו הּמלאכה ּכל ּבתֹוכּה להּכנס ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָהסּפיקה

יֹותר ׁשהיה ּפרּוׁש ׁשהֹותר הגם יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּבני

מּׁשעּורֹו יֹותר לקּבל המקּבל הסּפיק ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָמהּצרי

הּדר זה על אֹו נס. ידי ׁשהביאּועל והּמלאכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיתה הגם יֹותר ולא חסר לא ּדּים ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹֹהיתה

אֹומרֹו והּוא האמת ּכפי נעׂשהיֹותר ּכי והֹותר ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָ

הֹותיר: ולא ְִֵֹנס

Ï·.ח) ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂׁשהעֹוׂשים הגם ּפרּוׁש ««¬»¬«≈ֲִֵֶַָ

הּמלאכה היתה כן ּפי על אף הם ְְִִֵֵַַַַָָָָרּבים
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(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«

(áé)úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò̈¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìlä©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúçà úòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNò úòéøé§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä CøàúBnà òaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ãáì§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ
:ãçà¤¨«

(èé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

LÓÁÂי ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡˙È�z ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡�kLÓ«¿¿»»

kLÓ�‡יד ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט ÈÎLÓ ‡�kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבזה והּכּונה אחד, אדם עׂשאּה ּכאּלּו ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָנעׂשית

ּפנים ּכל על רּבים הּמלאכה את ּכׁשּיעׂשּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּכי

ּתדמה ולא מּזה זה מלאכת ּתאר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹיׁשּתּנה

והׁשמיענּו אחד, אּמן ּכּלּה ׁשּיעׂשּנה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻלּמלאכה

ּגם היתה ׁשלמה הּמׁשּכן מלאכת ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

הׁשוה ּבהּמה חכמה הּנֹותן ּכי זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָָּבבחינה

ּכּלם ודֹומים ׁשוה החכמה ּבהתּבֹוננּות ְְְְְִִַָָָָָָֻאֹותם

אֹומרֹו טעם יתיּׁשב זה ּולדר אחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָלאיׁש

מי ּפרׁש ולא יחיד לׁשֹון הּמעׂשים ּפרטי ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹּבכל

לא ּכי ּבצלאל על חֹוזר ׁשאינֹו ּופׁשיטא ְְְִִֵֵֵֶַַָֹהּוא

א') ל"ז (לקּמן הּנאמן והעד הּכל עׂשה ְְֱֵֶַַַָָָָָֹהּוא

עֹוׂשי אל יכּון אּלא הארן, את ּבצלאל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעׂש

לּט יחיד ּבלׁשֹון והזּכירם עםהּמלאכה ְְְְִִִִַַַַָָָָ

ְִֶַָׁשּכתבּתי:

.'B‚Â ÈNÚa ·Ï ÌÎÁׁשּבאמצעּות ׁשּירמז אּולי ¬«≈¿…≈¿ְְְִֶֶֶַָֹ

לב: חכמי נעׂשּו ּובסּבתּה הּמלאכה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּיתם

.'B‚Â eNÚiÂּכל הּכתּוב החזיר אׁשר טעם ««¬¿ֱֲִֶֶַַַָָ

ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר הסּפיק ולא ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹהּפרטים

(ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על מׁשה, את ה' ְִֶֶֶֶַָָצּוה

ּכי אברהם עבד אליעזר ּפרׁשת ּבכפל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָפ"ז)

ּוכמֹו ּפעמים, ב' ּכתבּה עליו ׁשחביבה ְְְֲִִִֶָָָָָָמּתֹו

חביב ּכי הּמׁשּכן מעׂשה ּבענין הּכתּוב ּגּלה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָכן

ּפעמים: ב' נכּתב ולזה ְְְִִֶַָָָָעליו



מי ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i iriax meil inei xeriy

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)äöwî úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
úøaçna äðBöéwä äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈©©§¤−¤

:úéðMä©¥¦«

(áé)úàìì íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò̈¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìlä©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúçà úòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)äøNò-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«¤§¥¬
:íúà äNò úòéøé§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä CøàúBnà òaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½
:úòéøé äøNò ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬©§¦−Ÿ
:ãáì§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ
:ãçà¤¨«

(èé)äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²
:äìòîìî íéLçz úøòŸ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

LÓÁÂי ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

Á„‡יב ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·e�Ú Ô�eÎÓ ‡˙È�z ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡�kLÓ«¿¿»»

kLÓ�‡יד ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·e�Ú „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·e�Ú ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙È�z ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁ�c ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡�kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט ÈÎLÓ ‡�kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡�BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבזה והּכּונה אחד, אדם עׂשאּה ּכאּלּו ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָנעׂשית

ּפנים ּכל על רּבים הּמלאכה את ּכׁשּיעׂשּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּכי

ּתדמה ולא מּזה זה מלאכת ּתאר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַֹֹיׁשּתּנה

והׁשמיענּו אחד, אּמן ּכּלּה ׁשּיעׂשּנה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻלּמלאכה

ּגם היתה ׁשלמה הּמׁשּכן מלאכת ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

הׁשוה ּבהּמה חכמה הּנֹותן ּכי זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָָּבבחינה

ּכּלם ודֹומים ׁשוה החכמה ּבהתּבֹוננּות ְְְְְִִַָָָָָָֻאֹותם

אֹומרֹו טעם יתיּׁשב זה ּולדר אחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָלאיׁש

מי ּפרׁש ולא יחיד לׁשֹון הּמעׂשים ּפרטי ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹּבכל

לא ּכי ּבצלאל על חֹוזר ׁשאינֹו ּופׁשיטא ְְְִִֵֵֵֶַַָֹהּוא

א') ל"ז (לקּמן הּנאמן והעד הּכל עׂשה ְְֱֵֶַַַָָָָָֹהּוא

עֹוׂשי אל יכּון אּלא הארן, את ּבצלאל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיעׂש

לּט יחיד ּבלׁשֹון והזּכירם עםהּמלאכה ְְְְִִִִַַַַָָָָ

ְִֶַָׁשּכתבּתי:

.'B‚Â ÈNÚa ·Ï ÌÎÁׁשּבאמצעּות ׁשּירמז אּולי ¬«≈¿…≈¿ְְְִֶֶֶַָֹ

לב: חכמי נעׂשּו ּובסּבתּה הּמלאכה ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּיתם

.'B‚Â eNÚiÂּכל הּכתּוב החזיר אׁשר טעם ««¬¿ֱֲִֶֶַַַָָ

ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר הסּפיק ולא ְְְֲִִִֶַַַַַַָֹהּפרטים

(ב"ר ז"ל אֹומרם ּדר על מׁשה, את ה' ְִֶֶֶֶַָָצּוה

ּכי אברהם עבד אליעזר ּפרׁשת ּבכפל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָפ"ז)

ּוכמֹו ּפעמים, ב' ּכתבּה עליו ׁשחביבה ְְְֲִִִֶָָָָָָמּתֹו

חביב ּכי הּמׁשּכן מעׂשה ּבענין הּכתּוב ּגּלה ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָכן

ּפעמים: ב' נכּתב ולזה ְְְִִֶַָָָָעליו



ldwieמב zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

ß '` xc` 'k iying mei ß

(ë)^íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòáçø änàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈−Ÿ©
^ãçàä Løwä©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´
^ïkLnä éLø÷ ìëì äNò̈½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

(âë)úàôì íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½¦§©−
^äðîéz áâð¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéLøwä íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLéðLe åéúãé ézL §¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà^åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«

(äë)íéøNò äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬
^íéLø÷§¨¦«

(åë)Løwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
^ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë)^íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®¨¨¨−¦¨¬§¨¦«

(çë)^íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦

(èë)BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìàì íäéðLéðL^úòö÷nä ¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)íéðãà øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈£¨¦®
^ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)ïkLnä-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©©¦§−̈
^úçàä̈«¤¨«

(áì)äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³
^äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦
^äöwä-ìà äöwä©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)áäæ äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈
^áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íézä¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

ÔÈhLכ ÈÚ‡c ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡�kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»

ÔÈtcכג ÔÈ¯ÒÚ ‡�kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה ‡�etˆ Áe¯Ï ‡˙È�z ‡�kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡�kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ�‡כח ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט ÔÈ�eÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈ�eÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡È�Óz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡�kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

È�z˙‡לב ‡�kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡�kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(äì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
^íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ¨−§ª¦«

(åì)áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®
^óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå©¦´Ÿ¨¤½©§¨¨−©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî NòiåéðL úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
^í÷ø äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)íäéLàø ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦¨−§«¤

æì(à)éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà̈§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑,חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן א)לפי לז, את(רש"י עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד ׁשאדם ּומּובן עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהארֹון

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה "ועׂשּולא ולא הּכלים).ועׂשיתארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈
^áéáñ̈¦«

(â)ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
^úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

(ã)^áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
^ïøàä-úàהחיים אור ¤¨«¨«Ÿ

(å)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
^daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåúBö÷ éðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
^úøtkä©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî^åéúBö÷החיים אור ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

Ú·ˆeלה ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

Ôe�ÙÁÂלו ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ� ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙È�z d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז „·Ú „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯Ô.ה) ˙ÚÏˆ ÏÚנזּכר ּפעמים הארֹוןג' ««¿…»»…ְְִִַָָָ

ּבצלאל ׁשעׂשה ארֹונֹות ג' ּכנגד זֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָּבפרׁשה

ע"ב:): (יֹומא ז"ל ְְָָּכאֹומרם

˜ˆÂÈ˙B.ח) È�MÓׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ¿≈¿»ְֵֶֶַַַֹ

ּבכלעׂשה ּבּקרנס מּכה והיה ׁשוה הּכּפרת ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתי ההּתכה ּבׁשעת אּלא וכּו' הּכּפרת ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹרחב

הרּבה קצֹותיו ּובב' הּכּפרת ּכׁשעּור רחב ְְְְְִִֶַַָָָָָֹּבמקֹום

אֹומרֹו ידּיק ּובזה לּכרּובים ׁשּיסּפיק ׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָֻזהב

קצֹותיו: ְְִֵָמּׁשני



מג ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(äì)LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
^íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî̈§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ¨−§ª¦«

(åì)áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨¨®
^óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå©¦´Ÿ¨¤½©§¨¨−©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî NòiåéðL úòìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
^í÷ø äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)íäéLàø ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦¨−§«¤

æì(à)éöçå íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà̈§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑,חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשמֹו על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן א)לפי לז, את(רש"י עׂשה ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד ׁשאדם ּומּובן עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהארֹון

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה "ועׂשּולא ולא הּכלים).ועׂשיתארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)áäæ øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈
^áéáñ̈¦«

(â)ézLe åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´
^úéðMä Bòìö-ìò úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−©¥¦«

(ã)^áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)úàNì ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ¨¥−
^ïøàä-úàהחיים אור ¤¨«¨«Ÿ

(å)änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬
^daçø éöçå̈¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåúBö÷ éðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬
^úøtkä©©«Ÿ¤

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî^åéúBö÷החיים אור ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

Ú·ˆeלה ‡�Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

Ôe�ÙÁÂלו ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז ‡�kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ� ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡�B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙È�z d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡�B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡�B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז „·Ú „È‚� ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

Á„ח ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯Ô.ה) ˙ÚÏˆ ÏÚנזּכר ּפעמים הארֹוןג' ««¿…»»…ְְִִַָָָ

ּבצלאל ׁשעׂשה ארֹונֹות ג' ּכנגד זֹו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָּבפרׁשה

ע"ב:): (יֹומא ז"ל ְְָָּכאֹומרם

˜ˆÂÈ˙B.ח) È�MÓׁשּלא לֹומר ׁשּיכּון אּולי ƒ¿≈¿»ְֵֶֶַַַֹ

ּבכלעׂשה ּבּקרנס מּכה והיה ׁשוה הּכּפרת ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

הּתי ההּתכה ּבׁשעת אּלא וכּו' הּכּפרת ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹרחב

הרּבה קצֹותיו ּובב' הּכּפרת ּכׁשעּור רחב ְְְְְִִֶַַָָָָָֹּבמקֹום

אֹומרֹו ידּיק ּובזה לּכרּובים ׁשּיסּפיק ׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַָָָֻזהב

קצֹותיו: ְְִֵָמּׁשני



ldwieמד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(è)íäéôðëa íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkä©§ª¦«

(é)änàå Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§¨−£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø^Búî÷ ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé)^áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨¨−¨¦«

(áé)Bzøbñîì áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−
^áéáñ̈¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
^åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)úàNì íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½¨¥−
^ïçìMä-úà¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà NòiåúàNì áäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ¨−¨¨®¨¥−
^ïçìMä-úà¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|åéúøò÷-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³
ïäa Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®

:øBäè áäæ̈¨−¨«

ß '` xc` `"k iyiy mei ß

(æé)äøðnä-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤©§Ÿ̈Æ
:eéä äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

הּמנֹורה את יז)וּיעׂש לעיל(לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, (תרומההקׁשּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לא) ידיכה, על ׁשּנעׂשתה עלמׁשהמׁשמע נפׁשֹו ׁשּנתן "לפי לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשליְך , ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . החייםהּמלאכה אור ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|dcvî äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ
ìLe ãçàä^éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

�ÔÈÏËט ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆
:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù�„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ�„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù�„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡i�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq�˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז „·Ú „È‚� ÈÎc ·‰c ‡z¯�Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d�˜e d„ÈL ‡z¯�Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

˜�Èיח ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù� ÔÈ�˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯�Ó È�˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯�Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡�È�z d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יז) ‰¯�n‰ ˙‡ NÚiÂּבכל ּתמצא «««∆«¿…»¿ְְִָָ

ּכלׁשֹון הּמעׂשה לׁשֹון ׁשּידּיק ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַהּמעׂשה

ּבּמנֹורה ׁשּנה לּמה לדעת וצרי ְְְִִִַַַַָָָָָָָהּמצוה

אמר אמרׁשּבּמצוה וכאן זהב אתמנרת ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבהּקֹומץ ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי ּכי ואּולי ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹהּמנרה.

ּגם ּבאה הּמנֹורה ּכי כ"ח:) (מנחֹות ְְִַַַָָָָָרּבה

אמר לזה לרּבֹות, ּתיעׂשה ּדכתיב ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמהּמּתכֹות

ּברּבּויה' ּׁשהּתיר מה ּכי לֹומר זהב ְְִִִִֶַַַָָֹמנרת

מעּכבּתיעׂש ּבּמׁשּכן אבל לדֹורֹות אּלא אינֹו ה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הסמי ולזה זהב, ּבלאלהיֹות זהב מנרת ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹ

ׁשל אּלא ּבּמנֹורה מעׂשי ׁשאין לֹומר ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָהפסקה

מנֹורת ולא זהב מנֹורת הּדר זה על אֹו ְְְֶֶֶַַַַָָָָֹזהב.

ודקּדּוק ,ל ׁשהכׁשרּתים הגם מּתכֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָׁשאר

הֹודיע אּלא ּבּמעׂשה להֹודיע ׁשּיכּות אין ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָזה

והבן: זהב ועׂשאּה ה' מצות ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּקּים

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(èé)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeáâ äLïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ

ì^äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL §¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë)^äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨

(àë)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

íéðwä:äpnî íéàöiä ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ¨−¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
:øBäè̈«

(âë)áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬
:øBäè̈«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)änàå Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á§©¨̧
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçøהחיים אור ¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ§¥´
Búà úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:íää¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−
:ç÷ø äNòî øBäè̈®©«£¥−Ÿ¥«©

ß '` xc` a"k ycew zay ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåúBnà Lîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

(á)óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬
:úLçð BúàŸ−§«¤

eÊÁ¯יט „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

�‚È„‡כב dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó�‰‡:כד Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««
:È‰B�¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:e�ÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ� d˙È ‡ÙÁÂ È‰B�¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ëw¯˙.כה) ÁaÊÓ ˙‡ NÚiÂּתרּומה ּבפרׁשת ּכתבּתי מהּכל מאחר עליו ה' ּׁשּצּוה ּומה אחריו, מהאמּור ּפנימי ּכי זכרֹונֹו מקֹום הּוא זה «««∆ƒ¿««¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

וּיקהל ּפרׁשת חסלת ט'): (כ"ה ּתעׂשּו וכן ְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָּבּפסּוק



מה ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(èé)ìLçøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼
ìLeáâ äLïk çøôå øzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ¨¨®©¥µ
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(ë)^äéçøôe äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨§¨¤«¨

(àë)éðL úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©§¥³
ì äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwäúLL ©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ

íéðwä:äpnî íéàöiä ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ¨−¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬
:øBäè̈«

(âë)áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬
:øBäè̈«
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:íää¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«
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:ç÷ø äNòî øBäè̈®©«£¥−Ÿ¥«©

ß '` xc` a"k ycew zay ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåúBnà Lîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á©¸
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà:Búî÷ úBnà L ¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬©−«Ÿ¨«

(á)óöéå åéúðø÷ eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´©§Ÿ¨®©§©¬
:úLçð BúàŸ−§«¤

eÊÁ¯יט „Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È�˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯�Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯�Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ�˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ù�c ÔÈ�˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

�‚È„‡כב dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È�˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג ‡Ú·L ‡‰�ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
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„‡ÈÚכה ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««
:È‰B�¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B�¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:e�ÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»

ÔÈhLא ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B�¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ� d˙È ‡ÙÁÂ È‰B�¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰Ëw¯˙.כה) ÁaÊÓ ˙‡ NÚiÂּתרּומה ּבפרׁשת ּכתבּתי מהּכל מאחר עליו ה' ּׁשּצּוה ּומה אחריו, מהאמּור ּפנימי ּכי זכרֹונֹו מקֹום הּוא זה «««∆ƒ¿««¿…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

וּיקהל ּפרׁשת חסלת ט'): (כ"ה ּתעׂשּו וכן ְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָּבּפסּוק



ldwieמו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(â)íéòiä-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ
åéìk-ìk úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈

:úLçð äNò̈¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤
:íécaì íézä¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)úàNì çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©¨¥¬
:Búà äNò úçì áeáð íäa BúàŸ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·�∑וכן חלּול, הּוא נב)נבּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·�∑עצי ׁשל הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ֲֵֶַ
ּבאמצע והחלל רּוח לכל .ׁשּטים ְְְְִִֶֶַַָָָ

(ç)úàøîa úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל עּכבּוּבנֹות לא ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אּלּו ּכי 'קּבל, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

צבאֹות הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי היּוחביבין ,ּפר ּבעבֹודת יגעים ּבעליהן ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה אחת וכל הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהֹולכֹות

ויֹולדֹותּומׁשּדלּתֹו ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, לידי לבעליהם מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר ח)ׁשם, לׂשּום(שה"ש ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". "ּבמראֹות ׁשּנאמר: וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ

ּבעלּה לּה ׁשּקּנא למי ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשהריׁשלֹום מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש וגֹו' ּכּכר ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת ּכּיֹורנאמר: ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּתרּגּום והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, רּבי ּדרׁש ּכ הּתנּופה, מירוא"ׁשמּנחׁשת מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּביׁשעיה מצינּו וכן (ׁשפיעגעל), ג)ּבלע"ז, 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑נדבתןלהביא. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ¬∆»¿ְְִִָָָ
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ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«
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:øöçä¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«

i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑החצרּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh zegiy ihewl)

החצר קלעי יח)ּכמּדת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשהיהטעםהיינּו האהל, ׁשער ּכמסְך (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמסְך היה מּדּוע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות החצרעׂשר קלעי ּכחלקלעּמת הּוא הּמסְך ּכגבהם.מהּקלעים- ּגבהֹו להיֹות צריְך ולכן , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

(èé)íäéåå úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהלקכ"ב פרשת חסלת

‡ÔÈn:יג ÔÈLÓÁ ‡Á�È„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È�˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
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:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז ÈÂÂ ‡LÁ� ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»
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åð÷ 'îòá äñôãð ìä÷éå úùøôì äøèôä
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‡ÔÈn:יג ÔÈLÓÁ ‡Á�È„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È�˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז ÈÂÂ ‡LÁ� ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
ÛÒÎc ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿»
:‡z¯„ È„enÚ Ïk ÛÒÎc ÔÈLaÎÓ Ôep‡Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«…«≈«¿»

ÏÎz‡יח ¯iˆ „·BÚ ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe¿»»ƒ¿««¿»««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÒÚÂ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡�Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈn‡ LÓÁ ‡È˙eÙa ‡Óe¯Â ‡k¯‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»¿»¿¿»¬≈«ƒ

:‡z¯„ È„¯Ò Ï·˜Ï»√≈¿»≈«¿»

‡¯Úa‡יט ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa¯‡ ÔB‰È„enÚÂ¿«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»
ÔB‰ÈLÈ¯ ÈetÁÂ ÛÒÎc ÔB‰ÈÂÂ ‡LÁ�¿»»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

BÁÒ¯כ ¯BÁÒ ‡z¯„Ïe ‡�kLÓÏ ‡ikÒ ÏÎÂ¿»ƒ«»¿«¿¿»¿«¿»¿¿
:‡LÁ�cƒ¿»»

åð÷ 'îòá äñôãð ìä÷éå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

ב"ה, י' אדר, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ג שבט נתקבל ולפלא שפסק מלרשום ספורי ושיחות הק' אשר בזכרונו ובטח ימשיך 

ואקוה שסו"ס יהי' גם תועלת הרבים עי"ז.

מוסג"פ קונט' שהו"ל זה עתה ובל"ס יזכה בו את הרבים.

בפ"ש כל החבורה תי' לפורים שמח

הרב מנחם שניאורסאהן



מח
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מפרק צ 

עד סוף פרק צו 
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מפרק פג
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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(, 
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inybd enewn zpigan mby inl xzei dcak dnglndy s`y ,oldl

lr zelvpzd mey el oi` ,z`f lka - `ehgl lelr `ed ipgexde

.rxd exvi lr xaeb epi`y
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íéøîà éèå÷éì
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ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì
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י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק אבות



`'נ xc` h"iÎf"i iriaxÎipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ז שני יום
יוםשנֿירביעיי"זֿי"טאדרא'

,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî íâ úîàá äðäå,76 'nr cr.åúãìåúá áìä

א' אדר י"ח שלישי יום

,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

א' אדר י"ט רביעי יום

,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

zepeiqpd zexnl ,`ehgl epnn repnl jixv did d"awdn cgtd ,oky

:owfd epax xne` jke .mda cenrl eilryàeäL éî íb úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤©¦¤
,Bòáèa ãàî ínçî§ª¨§Ÿ§¦§
úBéäì àéä Búñðøôe©§¨¨¦¦§
íBiä ìk úBðø÷ éáLBiî- ¦§¥§¨¨©

,`ed mbíeL Bì ïéà¥
,åéàèç ìò úeìvðúä¦§©§©£¨¨

éø÷îe,`xwpe -òLø" ¦§¥¨¨
ãçt ïéà øLà ìò "øeîb̈©£¤¥©©

,åéðéò ãâðì íéäìà,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨
ezaiaqe enewn lr had ilan

did - xread rxd exvi lre

;miiywd lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtdBì äéä ék¦¨¨
äàBøä 'ä ãçt éðtî ,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦¦§¥©©¨¤
øàaúpL Bîk ,åéNòî ìk̈©£¨§¤¦§¨¥

ìéòì6ìò èélL çnä ék §¥¦©Ÿ©©¦©
.BzãìBúa álämc`d - ©¥§©§

gend geka yiy ,raha clep

zee`za leynle helyl

cgtd mc`l did eli` .ald

zexnl ixd - 'd iptn ie`xd

- `hgl zenxebd zeaiqpd

ziiyrn rpnidl leki did

.zexiar

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøòBaä øöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤©¥
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk,mixeng miiyw jka yie -ïBéqð Bîëe §¥¤¨¨¦§¥©©§¦¨

,Cëìäå .Lnî,okle -éøöBîB÷î àeäM äî éôì ,íãà ìk C ©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©¤§
,'ä úãBáòa Búâøãîe©§¥¨©£©

ìíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
úðéçáe Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¥¤§¦©
ïBéqðå Bæk äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¨§¦¨

,äækepnn zyxcpyk - ¨¤
cenrl eilre ,efk dngln

efk dnglny ,dfk oeiqp ipta

lkn zyxcp zeidl dleki

lrae lde` ayein mb) cg`

mizrle ("opev" rxd xvi

,zeaexwäNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥
"áBè7.mipiprae zeevna -

,aeh ziiyra mixeywd,ïBâk§
,äðeëa älôzä úãBáòa- ©£©©§¦¨§©¨¨

zxevy ,zinei mei `idy

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,zceara mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd9,rxd xvid mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,

íéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe,mirixtne-äðekä §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦©©¨¨
wa`idl eilre -íã÷ øôòk íúzëìe íLháìe ,äîeöò äîçìîa§¦§¨¨£¨§©§¨§©§¨§¨¨Ÿ¤

úéáøòå úéøçL älôzä©§¦¨©£¦§©§¦
,íBéa íBé écîidefy - ¦¥§

dnglndiptly- dlitzd

ytpd z`e sebd z` oikdl

erixti `ly zindad

.dpeeka dlitzlúòLa íâå§©¦§©
Bîöò òbéì ,älôzä©§¦¨§©¥©©§

Lôð úòéâéadidi `ly - ¦¦©¤¤
z` un`l el dyw

xdxdle wnrzdl ezaygn

,yexcd onfd lk ,'d zlecba

,øNa úòéâéåz` xiqdl - ¦¦©¨¨
aepd zeripnd,sebd on zer

ïn÷ì øàaúiL Bîk10 §¤¦§¨¥§©¨
.úeëéøàazekixv cvik - ©£¦

`ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd zribi zeidl

dngln ldpnefk,dlitzd zceara

äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨
Bôeb íò íçläì ,Bæ§¦¨¥¦
ïéãò ¯ Bæk äîeöò äîçìî¦§¨¨£¨¨£©¦

Cøòå úðéçáì òébä àìŸ¦¦©¦§¦©§¥¤
øöiä úîçìîdnglnd - ¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mrøòBaä©¥
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íéøîà éèå÷éì
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úîàá äðäå
úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîä

àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה

מ"ב.10.ס"א". בפרק

'` xc` 'k iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ' חמישי יום

,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

,äáäì Làkmglidl eilry ,zepxwd iayein "milway lw"a - §¥¤¨¨
,rxd xvia.'ä ãçt éðtî øaLðå òðëð úBéäìm`d ,`p opeazi - ¦§¦§¨§¦§¨¦§¥©©

itk ,dpeeka dlitzl rbepa ,rxd exvia dfk sweza mgel ok` `ed

mipiprl rbepa mb jke ;ely rxd xvia megll "milway lw"d lry

.oldl xaecn mdilr mixg`

ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨
ïéðäpä úBëøa ìëå§¨¦§©¤¡¦

úBönäå,olek dpiidzy - §©¦§
,äðeëajk myly - §©¨¨

dnglne zevn`zd zeyxcp

,rxd xvid cbpéøö ïéàåC §¥¨¦
ì úBönä úðek øîBì.ïîL ©©¨©©¦§¦§¨

enyle devn myl oniiwl -

jk myly ,d"awd ly

zevn`zd i`cea zyxcp

xvid mr dnglne dlecb

`edy xacd xexae ,rxd

oiicry ,envra `evnl leki

dnyl dpeeka ea xqg

.zeevn miiwn `edykïëå- §¥
,mglidl epnn yxcpykäaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçî øúBécr cenll ick ,ik - ¥¥¤§§§¦¦§§¦
cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy dnk

ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` - dcnzda

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzei cenlléãé ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìîlry - ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jkdì ïéàå ,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨§¥¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò,"milway lw"a - ¥¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itkéø÷îc,`xwpy -çvðî Bðéà íà "øeîb òLø" §¦§¥¨¨¨¦¥§©¥©

.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöézvw cenll eznglny ixd - ¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥
ezelibxe erah itkn xzeidlecbd eznglnl llk dnec dpi` -

myly ,epevxa xy`n xzei daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly

ok` m` ,envr z` `p wecai - dlecb dnglna wa`idl eilr jk

s`e .efk dngln el yi

"milway lw"d lv`y

ly mipipra `id dnglnd

elv` eli`e - "rxn xeq"

xne` - "aeh dyre"a xqg

:owfd epax jk lrél äîe©¦
äîe ,"òøî øeñ" úðéça§¦©¥©©
¯ "áBè äNòå" úðéça él¦§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøaoiay lcadd - ¨
"aeh dyre"l "rxn xeq"

ly mipiprl rbepa wx `ed

j` ,jkn raepy dne zepeek

oi` - zeevnd meiw mvra

deeivy df ,deevnd cvn©

i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine cigi `edy ,zeevnd lr

fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly mipipra ie`xk eznigl

."rxn xeq" ly mipipra,úBöî øàLa ïëåyxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl epnn

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe- ¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevnä÷ãvä úãBáò Bîkzzl - §£©©§¨¨

ly ote`a dwcvdcearepevxa yi xy`n xzei dwcv zzl ,

,ezelibxae.àðåb éàäëe`evnl leki `ed mda ,dnecke - §©©§¨
.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra

àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ
ìk ìkî ìka òøäî éøîâì øñ BðéàL BLôða11éøvL íB÷îa ,C §©§¤¥¨§©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦

Cøòk äîeöò äîçìîì§¦§¨¨£¨¨¥¤
,ìéòì økæpädnglnd - ©¦§¨§¥

,"milway lw"n zyxcpd

økæpä Cøòî úBçt elôàå©£¦¨¥¥¤©¦§¨
,ìéòìepnn zyxcpyk - §¥

xy`n xzei dlw dnigl

leki `ed oi` - fldn yxcp

,ef dnglna cenrlïBâk§
äçéN òöîàa ÷éñôäì§©§¦§¤§©¦¨

Bà ,äàð,rvn`a -ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa øetñ ¨¨¦¦§£¥©£¦§©¨¨§©
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàîz`f xtqn `edyk -úBwðì éãk §Ÿ©¤¡¤©£¦§¥§©

,Bîöòeniy`i `ly -eze` ©§
,df i`pbaòãBpk12àäî- ©©¥¨

,dnnïBòîL éaø øîàc§¨©©¦¦§
:LBãwä eðaø åéáàì- §¨¦©¥©¨

`ly jaeqn hbl xywa

:jixvy enk azkpåàì"¨
àãeäé àlà ,déáúk àðà£¨©§¥¤¨§¨

,"déáúk àèiçip` `l" - ©¨¨©§¥
m` ik ,hbd z` izazk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎוכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (

כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".·ÏÎנדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא בבא



ני '` xc` 'k iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ' חמישי יום

,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

,äáäì Làkmglidl eilry ,zepxwd iayein "milway lw"a - §¥¤¨¨
,rxd xvia.'ä ãçt éðtî øaLðå òðëð úBéäìm`d ,`p opeazi - ¦§¦§¨§¦§¨¦§¥©©

itk ,dpeeka dlitzl rbepa ,rxd exvia dfk sweza mgel ok` `ed

mipiprl rbepa mb jke ;ely rxd xvia megll "milway lw"d lry

.oldl xaecn mdilr mixg`

ïBænä úkøa ïéðòa ïëå§¥§¦§©¦§©©¨
ïéðäpä úBëøa ìëå§¨¦§©¤¡¦

úBönäå,olek dpiidzy - §©¦§
,äðeëajk myly - §©¨¨

dnglne zevn`zd zeyxcp

,rxd xvid cbpéøö ïéàåC §¥¨¦
ì úBönä úðek øîBì.ïîL ©©¨©©¦§¦§¨

enyle devn myl oniiwl -

jk myly ,d"awd ly

zevn`zd i`cea zyxcp

xvid mr dnglne dlecb

`edy xacd xexae ,rxd

oiicry ,envra `evnl leki

dnyl dpeeka ea xqg

.zeevn miiwn `edykïëå- §¥
,mglidl epnn yxcpykäaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçî øúBécr cenll ick ,ik - ¥¥¤§§§¦¦§§¦
cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy dnk

ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` - dcnzda

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzei cenlléãé ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìîlry - ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jkdì ïéàå ,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨§¥¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò,"milway lw"a - ¥¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itkéø÷îc,`xwpy -çvðî Bðéà íà "øeîb òLø" §¦§¥¨¨¨¦¥§©¥©

.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöézvw cenll eznglny ixd - ¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥
ezelibxe erah itkn xzeidlecbd eznglnl llk dnec dpi` -

myly ,epevxa xy`n xzei daxd cnel `ed ok m` `l` ,fld ly

ok` m` ,envr z` `p wecai - dlecb dnglna wa`idl eilr jk

s`e .efk dngln el yi

"milway lw"d lv`y

ly mipipra `id dnglnd

elv` eli`e - "rxn xeq"

xne` - "aeh dyre"a xqg

:owfd epax jk lrél äîe©¦
äîe ,"òøî øeñ" úðéça§¦©¥©©
¯ "áBè äNòå" úðéça él¦§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøaoiay lcadd - ¨
"aeh dyre"l "rxn xeq"

ly mipiprl rbepa wx `ed

j` ,jkn raepy dne zepeek

oi` - zeevnd meiw mvra

deeivy df ,deevnd cvn©

i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine cigi `edy ,zeevnd lr

fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly mipipra ie`xk eznigl

."rxn xeq" ly mipipra,úBöî øàLa ïëåyxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl epnn

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe- ¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevnä÷ãvä úãBáò Bîkzzl - §£©©§¨¨

ly ote`a dwcvdcearepevxa yi xy`n xzei dwcv zzl ,

,ezelibxae.àðåb éàäëe`evnl leki `ed mda ,dnecke - §©©§¨
.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra

àöîì ìékNî Léà ìk ìBëé ,"òøî øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©¥©¨¨¦©§¦¦§Ÿ
ìk ìkî ìka òøäî éøîâì øñ BðéàL BLôða11éøvL íB÷îa ,C §©§¤¥¨§©§¥¥¨©©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¨¦

Cøòk äîeöò äîçìîì§¦§¨¨£¨¨¥¤
,ìéòì økæpädnglnd - ©¦§¨§¥

,"milway lw"n zyxcpd

økæpä Cøòî úBçt elôàå©£¦¨¥¥¤©¦§¨
,ìéòìepnn zyxcpyk - §¥

xy`n xzei dlw dnigl

leki `ed oi` - fldn yxcp

,ef dnglna cenrlïBâk§
äçéN òöîàa ÷éñôäì§©§¦§¤§©¦¨

Bà ,äàð,rvn`a -ì÷å ïè÷ éàðb elôàå ,Bøáç úeðâa øetñ ¨¨¦¦§£¥©£¦§©¨¨§©
elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàîz`f xtqn `edyk -úBwðì éãk §Ÿ©¤¡¤©£¦§¥§©

,Bîöòeniy`i `ly -eze` ©§
,df i`pbaòãBpk12àäî- ©©¥¨

,dnnïBòîL éaø øîàc§¨©©¦¦§
:LBãwä eðaø åéáàì- §¨¦©¥©¨

`ly jaeqn hbl xywa

:jixvy enk azkpåàì"¨
àãeäé àlà ,déáúk àðà£¨©§¥¤¨§¨

,"déáúk àèiçip` `l" - ©¨¨©§¥
m` ik ,hbd z` izazk
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎוכהדוגמא] (האבות) הקווין הג' בכל העבודה (

כו' בכל שמשכרם - וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא

עבודתם מהנ"ל".·ÏÎנדע בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות ב.12.כו' קסד, בתרא בבא



`'נב xc` `"k iyiy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"א שישי יום

,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà úîàá ìáà,hl 'nr cr.úåââùë

,lecb jk lk `l i`pb meyn jka did mewn eze`a - "`hiig dcedi

z`f lkae ,envr z` zewpl ick ea ynzyd `ede:Bì øîàåepax - §¨©
:oerny iax epal yecwdlî Clk""òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" - ©¥¦¨¨©

,[àøúa àáác é ÷øt Léø àøîba íL ïiò]mc`l el xyt`y ixd - ©¥¨©§¨¨¥¤¤§¨¨©§¨
mipipra mby ,envra `evnl

`ed oi` ,"rxn xeq" ly

dnglnd z` ie`xk ldpn

,rxd exvie eteb mréàäëe§©
àðåb,jkl dnece -änk ©§¨©¨

.àáeè éçéëLc élî- ¦¥¦§¦¥¨
mizra ,miax migiky mixac

leki cg` lky ,ixd ,zeaexw

`ed oi`y ,envra `evnl

xvid z` gvpl witqn mgel

.rxdLc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥
àúéøBàcî àeäL ,Bì øzna Bîöò13,z` ycwl aiiegn mc`y - ©§©ª¨¤¦§©§¨

: ,mixzend mixac mb zeyrln rpnidle envráeúkL Bîk14: §¤¨
"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15;`ven `ed ,z`f lkae - §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§

epnn zyxcpyk ,dzenilya ef devn miiwn `ed oi`y ,envra

,dnevr dnglníéøôBñ éøác ,íâå,mze` eraw minkgy mixac - §©¦§¥§¦
äøBz éøácî íéøeîç16.'eëåjnvr ycw"y dricd itl mby - £¦¦¦§¥¨§

ipicn mixeng ,opax erawy mipic ixd - opaxcn `ed "jl xzena

.dxezdelà ìkL àlà¤¨¤¨¥
úBðBòî ïä ,ïäa àöBiëå§©¥¨¤¥¥£

åéá÷òa Lc íãàäL17,ik - ¤¨¨¨¨©£¥¨
epi`e mzxnega yg `ed oi`

meyn jka yiy al my

,dxiar,øzäk eNòð íâå§©©£§¤¥
.'eëå äðLå øáòL úîçî- ¥£©¤¨©§¨¨§

zxne` `xnbdy itk18oeik" :

dpye dxiar mc` xary

- "xzidk el ziyrp ...da

`edy ,yg epi`y meyn

xzei aeh `ed oi`y ixd ,xen`l m`zda .edyna `heglw"d xy`n

myk ,oky ,"milwayfldyeznglna gvpl wa`zn epi``edmb jk ,

`edzepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpn epi`ely.

,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa

`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáà- £¨¤¡¤¦
,oeaygd z` dyery mc` eze`,øôñ òãBé,dxez cenll rcei - ¥©¥¤

,'ä úøBúa ÷éæçîe©£¦§©
¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å§¦§©¡Ÿ¦¤§¨
,àNpî BðBò ìBãb̈£¦§Ÿ
éìôëa äìãb BúîLàå§©§¨§¥¨§¦§¥

íéìôk?dnl jk lke - ¦§©¦
íçìð BðéàM äîa§©¤¥¦§¨
Cøòa Bøöé ìò øabúîe¦§©¥©¦§§¥¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

ìéòì úøkæpäzyxcpd - ©¦§¤¤§¥
ezny` ."milway lw"dn

`eti` `id xtq rceid ly

,daxda dlecbúîLàî¥©§©
éáLBiî íélwaL ì÷©¤©©¦¦§¥
'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷§¨¨§¦¥

íéLáBk íðéàM äîa Ck ìk äìBãb íúîLà ïéàå .BúøBúå§¨§¥©§¨¨§¨¨¨§©¤¥¨§¦
,äáäì Làk øòBaä íøöé,mdly rxd xvia mihley mpi`e - ¦§¨©¥§¥¤¨¨

,íäéNòî ìk ìà èéaîe ïéánä 'ä ãçt éðtîmzny` oi` - ¦§¥©©©¥¦©¦¤¨©£¥¤

,jk lk dlecbìà áøwä áøwä ìk úîLàk19BúøBz ìàå 'ä §©§©¨©¨¥©¨¥¤§¤¨
:øçà éab ì"æø eøîàL Bîëe ,BúãBáòåoa ryil` iabl - ©£¨§¤¨§©©©¥©¥

'iea`20,"xg`" dpeknd ,."'eëå éãBáëa òãiL"lkae ,'d ceaka - ¤¨©¦§¦§
,xzei dlecb ezny`y ixd - `hg z`fìò ì"æø eøîà ïëìå§¨¥¨§©©©

õøàä énò21úBðBãfL" : ©¥¨¨¤¤§
:"úBââLk íäì eNòð- ©£¨¤¦§¨

,dbby jezn e`hg eli`k

mircei md oi`y ori

eli`e .mi`hg ly mzxneg

,jetd xacd ,mkg cinlza

dler cenlz zbby"y

"oecf22lykp `ed m` mby ,

cnl `ly iptn `hga

xacd el aygp - witqn

.cifna `hg eli`k dxnega

wfgzn `ed oi`y jka ,ixd

`ed - rxd xvia leynl

."milway lw"dn rexb

ipta gex lty iede" l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df oeayg

gex zxiayl `iaiy ,"xayp al"l mb ribi jk ici lre ,"mc`d lk

.h"k wxta xaqedy itk ,dnypd xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî

.'åëå äðùå øáòù

øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå

:úåââùë íäì åùòð úåðåãæù ä"ò ìò ì"æøà
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כז.13. פרק סוף לעיל ב.14.ראה יט, ז.15.ויקרא כ, מ"ג.16.ויקרא פי"א א.17.סנהדרין יח, זרה ב.18.עבודה פו, הפסוק19.יומא לשון

כח. יז, שם.20.במדבר הב"ח הגהות ראה א. טו, ב.21.חגיגה לג, מציעא יג.22.בבא משנה ד פרק אבות

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ב קודש שבת יום

,78 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå .àì ÷øô,`n 'nr cr.áì éçîùî

.àì ÷øts`e ;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
zeixnega helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay

al"l eze` e`iaiy zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd

dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d gex z` xaey `ed jk ici lry ,"xayp

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

eze`a ,owfd epax xikfdy xg`l

mciay ,mipey zepeayg ,wxt

wxta ,uri ,"xayp al"l e`iadl

,dcaera opeazi mby ,'l

wa`p `ed oi` mipey mipipray

yxcpy itk ,zindad eytpa

lw"dn rexb `ed - jkae :epnn

exvi cbpk mgel epi`y "milway

jk ici lr ;zexiara lykpe rxd

xn`n zn`a miiwl ecia didi

ipta gex lty iede" l"f epinkg

ep` eze` ,`"l wxta ."mc`d lk

s`y xiaqi ,cenll miligzn

wnrzi xy`ky zeidl ieyr m`

,dkex` dry jyna xen`d lka

,z`f lka - dlecb zeavra leti

.jkn cgti l`

éøàiLk íà óà ,äpäåC §¦¥©¦§¤©£¦
íéðéðòa ÷éîòäì äaøä©§¥§©£¦¨¦§¨¦
äòLk ìéòì íéøkæpä©¦§¨¦§¥§¨¨
úëéîða úBéäì ,íézLe§©¦¦§¦§¦©
éãéì àáé ,øaLð áìå çeø©§¥¦§¨¨Ÿ¦¥

äìBãb úeáöòixd icedie - ©§§¨
`le ,dgnya zeidl jixv

,zeavra.Leçé àì,jkl - Ÿ¨
.zeavra oezp `edyóàå§©

ãöa ék ,äMãwä ãvî àìå ,dâð útì÷ ãvî àéä úeáöòL¤©§¦¦©§¦©Ÿ©§Ÿ¦©©§ª¨¦§©
áéúk äMãwä1äøBL äðéëMä ïéà"å ,"BîB÷îa äåãçå æò" : ©§ª¨§¦Ÿ§¤§¨¦§§¥©§¦¨¨

"äçîN CBzî àlà2;dgny ly avna `vnp icediyk - ,ïëå" ¤¨¦¦§¨§¥
,"'eëå äëìä øáãì;dgny jezn dxezd ipic cenll eilry - ¦§©£¨¨§

,àiîLc élnî àéä úeáöòä íàL àlàipgexd eavn zngn - ¤¨¤¦¨©§¦¦¦¥¦§©¨
- zeidl jixvy itk epi`yàéä,f` zraep zeavrd -ðéçaîáBè ú ¦¦§¦©

dâðaLaeh mb yi "dbep" ztilway ,oey`xd wxta epcnly itk - ¤§Ÿ©
ztilway "rx"dn zraep miinyb mipiprn zeavrd okl ,rx mbe

ztilway "aeh"dn zraep miipgex mipiprn zeavrd eli`e ,dbep

dyecw `le dtilw `ed s` "dbep"ay "aeh"d mb ,mxa .dbepïëìå] .§¨¥
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ïäa Léaìäì ,úBöîe,zevnae dxeza -äéúBðéça øNò ìk- ¦§§©§¦¨¤¨¤¤§¦¤¨
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íéøîà éèå÷éì
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו דיעה˘·‡Ó˙"לכאורה מסביר האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז

בדא"פ: וי"ל - האמת? העדרÒ„¯דהיפך בתכלית, עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות אותהÂ·ˆÚ˙המציאות ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(Ú‚¯‰דהעדר

) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, עצבותÊ"Á‡Ïהחיות זה שאין בכ"זÂ‡„¯·‰שביאר, ,

מהפך דעי"ז כו'".‰Úˆ·ממשיך) נפשו במר כו' האמתי העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי

א.7. ה, הכוונה8.ברכות - הרוחני ממצבו למרירות הכושר שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeevne dxeza miyeal eidi ytpd zegeke zepiga zxyr lky

zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada "yeal" didi "lky"dy

'd zad` zecn oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna
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z` `ivedl dnbnd cgeina

dzelbn ziwl`d ytpd
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Bæå .Cøaúé,ef dcear - ¦§¨¥§
dnypd z` `ivedl

dxifgdle seba dzelbn

iciÎlr d"awd mr dcegiil

iciÎlre llka zeevne dxez
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íéNòîe äáeLz"§¨©£¦

"íéáBè10dxe`kl ,oky - , ¦
"miaeh miyrn"e "daeyz"

:mipey mipipr ipy md

owzl ick d`a "daeyz"

Î`ld xard z` aihidle

miaeh mipipre zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn" eli`e ,aeh

miyrpddzr,`eti` ,cvik - "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,

?miaeh miyrne daeyz :cg` xac md eli`k mdipy z` mixywn

.("miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg oeylk)

jezn zeyridl mikixv miaehd miyrndy ,o`k xaqeny itk ,`l`
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miaeh miyrnydl`,dyxeye dxewnl ytpd zxfgda mixeyw

"daeyz"d oipr dfy.
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,äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa- §¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨

zrvazn ef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyläøBzä úòLa¦§©©¨
,äãBáòäåytpd zxfeg ,'d zceara wqere dxez cnel `edyk - §¨£¨

.seba dyalzdy iptl ,dligzak dyxeya dcegiiløîàîëe§©£©
ì"æø11.äáeLúa åéîé ìk úBéäì :-`"hily x"enc` w"k oeyl: ©©¦§¨¨¨¦§¨

dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l - oaen epi` dxe`klc"

,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd `l` - "?daeyz

ytpd zaydl mexbl

oipr dfy ,dyxeye dxewnl

.daeyzdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤
úéáa ïçBèå äéáLa äéäL¤¨¨§¦§¨§¥§¥

íéøeñàä12dyw xq`n - ¨£¦
weqrl yxcp `ed ea

,zekxtne zeyw zeceara

,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨
avnúéa ìà éLôçì àöéå§¨¨§¨§¦¤¥

.Cìnä åéáàel dpzipe - ¨¦©¤¤
eia` zial xefgl zexyt`d

dgnyd ef ixd - izeklnd

`dz ok ;xzeia dlecbd

,l`xyi oa ly ezgny

,zeevnde dxezd zceara

`iven `ed ,jk ici lr ik

,jln oa `idy ,ytpd z`

eipiprae seba dzelbn

.mler ly ekln - dyxeyl dxifgne ,mizegpdãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL Bîëe ,Báeòúå BöewLa§¦§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨
,"àéåçc`xwp sebdy -"ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn" §¦§¨

dztilwny icedi ly etebe ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyl dpeek

("ygpd xer" - "`iegc `kyn" ,okl `xwp ,"dbep"13.dúeäî ék¦¨¨
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde zeevnd ,oky

dzenvre dzedn eli`e .zinyb devn ziyrp mciÎlry zindad

jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly

`edy drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l

avn eze`a oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei

- !?zegpdúçîNa çîNì ,åéðéòa BLôð ø÷éz ,íB÷î ìkî- ¦¨¨¦©©§§¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
zewl`a ycgn dzecg`zde ,sebd zelbn dz`ivia ,ytpd zgny

,dceare dxez iciÎlr,äæápä óebäî øúBédxwi didz ytpdy - ¥¥©©¦§¤
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íéøîà éèå÷éì
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
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שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות,

אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת

כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך:

המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב

מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים

של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו

(יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה

בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה ד.9.זה: יז.10.פרק ד, 11.אבות

א. קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים ˘ËÈÏ"‡:13."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכמבואר"
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zeevnd meiwa - "zecn"de ,dxezd zpada "yeal" didi "lky"dy

'd zad` zecn oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna
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miyrpddzr,`eti` ,cvik - "xar"l zekiiy mey mdl oi`e ,
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ytpd zaydl mexbl

oipr dfy ,dyxeye dxewnl

.daeyzdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤
úéáa ïçBèå äéáLa äéäL¤¨¨§¦§¨§¥§¥

íéøeñàä12dyw xq`n - ¨£¦
weqrl yxcp `ed ea

,zekxtne zeyw zeceara

,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨
avnúéa ìà éLôçì àöéå§¨¨§¨§¦¤¥

.Cìnä åéáàel dpzipe - ¨¦©¤¤
eia` zial xefgl zexyt`d

dgnyd ef ixd - izeklnd

`dz ok ;xzeia dlecbd

,l`xyi oa ly ezgny

,zeevnde dxezd zceara

`iven `ed ,jk ici lr ik
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eipiprae seba dzelbn

.mler ly ekln - dyxeyl dxifgne ,mizegpdãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -àëLî" àø÷ðc øäfa áeúkL Bîëe ,Báeòúå BöewLa§¦§¦§¤¨©Ÿ©§¦§¨©§¨
,"àéåçc`xwp sebdy -"ygp") "ygpd xer" - "`iegc `kyn" §¦§¨

dztilwny icedi ly etebe ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyl dpeek

("ygpd xer" - "`iegc `kyn" ,okl `xwp ,"dbep"13.dúeäî ék¦¨¨
äMãwa ììkì áBèì Ctäð àì úéîäaä Lôpä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©§¦¨¥©§ª¨

ytpd iyeal lr wx mirityn miaehd miyrnde zeevnd ,oky

dzenvre dzedn eli`e .zinyb devn ziyrp mciÎlry zindad

jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly

`edy drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l

avn eze`a oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei

- !?zegpdúçîNa çîNì ,åéðéòa BLôð ø÷éz ,íB÷î ìkî- ¦¨¨¦©©§§¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨
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,dceare dxez iciÎlr,äæápä óebäî øúBédxwi didz ytpdy - ¥¥©©¦§¤
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íéøîà éèå÷éì
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
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שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר שעת היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות,

אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות נתון שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת

כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה בתוכה לעורר ביותר קשה שמחה של בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך:

המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר כמו למרירות. להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב

מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים המקדש בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים

של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו שמחה-קדושה באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו

(יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה, להיות הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה

בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן, הבהמית); בנפש לבושה שהיא

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה בין נתון שהוא בשעה ד.9.זה: יז.10.פרק ד, 11.אבות

א. קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים ˘ËÈÏ"‡:13."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכמבואר"



`'נו xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfapd eteb xy`n - dzgnya genyl - eipiraáaøòì àlL¤Ÿ§©§¥
.óebä ïBáöòa Lôpä úçîN ìaìáìezpigany had ilany - §©§¥¦§©©¤¤§¦§©

zpigan dgnya z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq zniiw sebd

.daxda eipira dxwiy ,ytpdBæ äðéça ,äpäåly df ote` - §¦¥§¦¨
ziwl`d ytpdy ,dcear

sebd zelbn dnvr zwzpn

iciÎlr ,zindad ytpde

,miaeh miyrne zeevn

x`yp sebdy zexnl

,ezezigpaúðéça àéä¦§¦©
øîàpL ,íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦¤¤¡©

da14,"íòä çøá ék" :- ¨¦¨©¨¨
mixvnn `vi l`xyi mry

.dgixa ly dxeva

,deîz àeä äøBàëìc§¦§¨¨©
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dk oia ul`p drxt did

did ,`eti` ,recn ,mglyl

ly dxeva zeidl jixv df

mi`veiy el xnel ,dnxr

xg`le ,cala mini dylyl

?gexal oknàlàlk ik - ¤¨
dyrpd xacipa lv`

exewn - zeinyba l`xyi

zelba zeinyba eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n

d`nehde dtilwd zelba mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn

mdizenyp z`ivin drap zeinyba mixvnn mz`ivie ;mixvn ly

jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne :zeipgexa mixvn z`nehn

ztilwe z`neh ly "rx"d on geka dxxgzyd ziwl`d mytpy

ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan ,oky) oda dwacpy mixvn

mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn z`nehe ztilw mda oiicr

:"`ipz"d oeylae - dgixa ly dxevaúBLôðaL òøäL éðtî¦§¥¤¨©¤§©§
ìàøNé,zindad mytpe mteb zpigan -ììça Bt÷úa äéä ïéãò ¦§¨¥£©¦¨¨§¨§¤¨¨

,éìàîOärxd xvid lye zindad ytpd ly dnewn ,alay -15,ék ©§¨¦¦
äúéä íöôçå íúnâî ÷ø ,äøBz ïzî ãò íúîäæ ä÷ñt àìŸ¨§¨ª£¨¨©©©¨©§©¨¨§¤§¨¨§¨
úàîè àéä ,àøçà àøèqä úeìbî úéäìàä íLôð úàöì̈¥©§¨¨¡Ÿ¦¦¨©¦§¨¨¢¨¦ª§©

áéúëãëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ,íéøöî16éñeðîe éfòîe éfò 'ä" : ¦§©¦§¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¦¨ª¦§¦
,"'Bâå äøö íBéazxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" - §¨¨§

,'d l` dgixa ly dcear"'Bâå éñeðîe éabNî"17éì ñBðî àeäå" , ¦§©¦§¦§§¨¦
"'Bâå18.okl ,"rx"dn ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - §

."mrd gxa ik" ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk

,ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦©©ª§¨¦
,õøàä,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa didz `l `linne - ¨¨¤

dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik

- okly ,"dgixa" ly

áéúk19àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ
'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤

."'Bâå§
mixvnn d`ivid ,j` -

,dqepn ly dxeva dzid

zipgexd dceara mb jke

sebdy s`y ,icedi ly

oiicr x`yp,ezezigpa

ytpd z`f lka z`vei

seba dzelbn ziwl`d

iciÎlr ,zindad ytpae

,miaeh miyrne zeevn

.mixvn z`ivi zpiga idefy

Bæ äáeLz úðéça úBéäìå§¦§§¦©§¨
dyxeyl ytpd zayd -

,zeevne dxez iciÎlrøúéa§¤¤
à÷îòî æò øúéå úàN§¥§¤¤¨¥¨§¨

,àaìc,ald wnern -íâå §¦¨§©
Lôpä úçîNdeelznd - ¦§©©¤¤

,ef "daeyz"läéäz¦§¤
äçîNå äøBà úôñBza- §¤¤¨§¦§¨

df ixdìà áéLé øLàk©£¤¨¦¤
äðeáúe úòc Baì- ¦©©§¨

zrca ,eala opeaziyk

,dpeazaeBîçðì,ald z` -,BðBâéå BðBáöòîmiraepd - §©£¥¤§¦
,ipgexd eavn zepeaygn'eë úîà ïä :ìéòì økæpk øîàìip`y - ¥Ÿ©¦§¨§¥¥¡¤

,uweyne arezne ,d"awdn zilkza wegxúà éúéNò àì éðà Cà©£¦Ÿ¨¦¦¤
,éîöòly dfk avnl `eal zlbeqn ziwl`d ytpdy dcaerd - ©§¦

xzeia milty mipiprl dze` zekyend ,zindad ytpae seba zelb

`l` ,zeedzdl lkei dfk avny zeaiqpd z` izxvi ip` `l -

`idy jk ,zindad ytpae seba ziwl`d ytpd z` yiald d"awd

,dfk avnl `eal zlbeqn÷ìç ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ§¦¥¤
,Cøaúé BøBàî,ziwl`d ytpd -ïéîìò ìk ááBñå àlîîälk - ¥¦§¨¥©§©¥§¥¨¨§¦

,zenlerd,áéLç àìk dén÷ àlëåerl lkde -aygp `l ezn §ª¨©¥§¨¨¦
,melklBLéaìäå,d"awd yiald ,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦

"àéåçc àëLî"a"ygpd xer" ,xen`k ,`xwpd ,seba -ätè"å §©§¨§¦§¨§¦¨
"äçeøñ?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -Bæ äãéøé íà ék äæ ïéà §¨¥¤¦¦§¦¨

,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä:dcixid ixg` `eazy - ¦Ÿ¤£¦¨
ìëå dâð útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨

,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáìelrzi mleky - §¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨
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ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
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."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה ה.14.הענין יד, ˘ËÈÏ"‡:15.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שלא זה ג"כ מתורץ "בזה

כו'". עין כהרף אפילו יט.16.עיכבן טז, יט.17.ירמי' טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ישעי'

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr iciÎlr -

dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn jk ici lry - dxez

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòytpd ly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad

éà ,úeëéøàaàéäL C- ©£¦¥¤¦
,ef d`lrdúàéøa úéìëz©§¦§¦©

àBôà ïk íàå ,[íìBòä̈¨§¦¥¥
äéäz úàæå ,äNòà úàæŸ¤¡¤§Ÿ¦§¤
éãìç éîé ìk éúnâî ìk- ¨§©¨¦¨§¥¤§¦

,iig ini jyn lkïäa ìëì§¨¨¤
xeaic ,daygna qipkdl -

,dxez ly dyrneéçeø éiç©¥¦
áeúkL Bîëe ,éLôðå21: §©§¦§¤¨

éìà","àOà éLôð 'ä E ¥¤©§¦¤¨
eðéäc13ézáLçî øM÷ì §©§§©¥©£©§¦

úBëeøòä úBëìä éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥£¨¨£
,eðéðôì,d"awd ly exeaice ezaygn od od ,dxezd zekld - §¨¥

xedxdde xeaicd iciÎlreexeaic z` mc`d xywn ,dxezd zeklda

,d"awd ly ezaygne exeaica ,ezaygneäNòîa äNòî ïëå§¥©£¤§©£¥
,úBönäyeal xywzn ,dyrna zeevnd ziiyr iciÎlry - ©¦§

,d"awd ly dyrnd zpigal ,mc`ay dyrndúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22Leøt ,"Lôð úáéLî"ytpd z` daiyn -døB÷îì ©¨§¦©¤¤¥¦§¨

øîàð äæ ìòå ,dLøLå23:xeay `edy dryay ,epcnly dn lr - §¨§¨§©¤¤¡©
dxez iciÎlr envr z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn z`tn eala

xifgi jk ici lre ,zeevne

dyxeye dxewnl eytp z`

:weqta xn`p -'ä éãewt"¦¥
:"áì éçnNî íéøLé- §¨¦§©§¥¥

iciÎlry ,oeaygd iciÎlry

mb dlrzn ,zeevne dxez

- ,zewl`l zindad eytp

,ely "daeyz"d didz

,xzei dwenre dlecb

daxda didz ytpd zgnye

itl oky ,dgnye xe` xzei

ixd ,ok iptl xen`d oeaygd

on gxaze ,zindad ytpde sebd zelbn `vz cala ziwl`d eytp

zindad eytpe eteb zpigan ixd f`e - etweza oiicr `edy ,"rx"d

mby opeazi m` ,z`f znerl ;cexie zegp avna x`yp oiicr `ed

siqei - zeevn eneiwe dxez ecenil iciÎlr dlrzz zindad eytp

.dgny daxd xacd el
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום השני, בו שואל דעתי באם להשתתף בשיעורים אשר לומדים שם בנים 

נוסף שזה יתפרש כנתינת הכשר מצדו על  ויש גם מקום לחשש  ובנות במעורב ומורים ומורות במעורב, 

הנהגה כזו.

ולפלא הספק בענין מבואר ופשוט, ובפרט כשקוראים לזה גם שם דתי, שזה עוד מגדל את המכשול 

והטעת הרבים, מובן שאין הנ"ל דומה כלל לאם בא מורה אחד יושב מן הצד ומסתכל איך מתנהל שיעור 

לבנות ע"י מורה א' או שתים פלונית, שאין בזה חשש משא"כ באופן האמור.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

מובן שבהנ"ל ובכלל בכגון דא, יש להזהר ולהשמר ביותר שלא להביא הצד שכנגד לרגשי נצחנות 

)ע"י התגרות ופרסומת בקול תרועה שלא ישמעו לקולם ומורדים בהם וכו'(. והרי נצחונות מעבירה את 

האדם אפילו על דעתו, וזה עלול לגרום לנקיטת צעדים חריפים ושלא הכל יעמדו אז בנסיון. - והרי הכוונה 

צ"ל שלא ישתתפו בפועל, וזהו שולל כל ענין המסכן את זה. ובטח יתיעצו ביניהם איך לכלכל את הנ"ל, 

ותשועה ברוב יועץ.



היום יום . . . נח

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְוֹלא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ֵלי ַהּמִ ָכל ּכְ ַאֲחרֹוָנה ּבְ ּתֹוָרה[ ּבָ ִאים ]ּבַ ּיֹור ְוַכּנֹו ֵהם ַהּבָ ּיֹור ְוַכּנֹו. ַהּכִ ֶהן ַנֲעׂשּו ַהּכִ ּמֵ ַהצֹוְבאֹות, ׁשֶ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ ֹראׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
דָאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער הָאט געפועלט אזא התלהבות והתלהטות 

בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ֶאל  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַעם  ּפַ ָיָצא  תקנ"ט(  ַנת  ׁשְ ּבִ ֲאָסר  ַהּמַ ָהָיה  ם  )ׁשָ עֶטְרּבּוְרג  ּפֶ ִלְפֵני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ה; ֹלא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ָהל ְוָאַמר: ּבְ ַהּקָ
ָכל ּכֹחֹו,  אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ ָהִראׁשֹוִנים – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ָכל ּכַ ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ּכְ
ָנה ָאְמרּו  ל ַהּשָׁ ּכָ זֹו, ׁשֶ ַעל ֵאֶצל ׁשֹוְמָעיו ִהְתַלֲהבּות ְוִהְתַלֲהטּות ּכָ ֲאָמר. ְוהּוא ּפָ ל ַהּמַ ֶזה ָהָיה ּכָ

ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה ה'  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ַעל ּפְ

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ר ָהָיה  ּוִמְנָהג ְמֻסּדָ "ְך ]=ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים[.  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ינֹוִנים, ָהיּו  ַהּבֵ ַהֲחִסיִדים, ֲאִפּלּו 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



נט היום יום . . . 

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די נעגעל 
זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל על פניו.

ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ א ָהֱאֶמת ַעְצָמּה ִהיא ֲעבֹוָדה, ׁשֶ ֱאֶמת, ֶאּלָ ְהֶיה ּבֶ 'ֲעבֹוָדה' ּתִ ל 'ֲעבֹוָדה', ׁשֶ ָמעּוָתּה ׁשֶ ֵאין ַמׁשְ
ָניו. ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל ּפָ ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ִהּנָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(,  ּגַ ַרַז"ל  י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְמָצא  ַהּנִ ם ָקדּום  ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
תֹוַרת ֲחִסידּות  ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ַאר ַהּשְׁ ְוהּוא ּתֹ
ִקּיּום  בֹו ּבְ יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה ּוַמּצָ יר ַמהּותֹו ָהַעְצִמי ּוַמֲעָמדֹו ּבִ ּכִ ּמַ ַאר "ָחִסיד" הּוא ִמי ׁשֶ "ד ּתֹ ַחּבַ
ֶדֶרְך  ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ְצֹות. יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשֶׁ ַהּמִ

ַלת ֹעל. ַקּבָ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום ֹלא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ְנָחה". ִיְתרֹון  ת ַהּמִ ְתִפּלַ ת ּבֹואֹו ְלִליָאְזנָא: "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ְתִחּלַ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ּתֹוַרת ַרּבֵ
ֵני ָאָדם  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶאְמַצע ַהּיֹום, ּבְ ִהיא ּבְ ֶזה, ׁשֶ ֲחִרית ְוַעְרִבית הּוא ּבָ ׁשַ ִפּלֹות ּדְ ְנָחה ַעל ַהּתְ ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  רּות ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְוֶזה ִנּכָ ּבְ ּדֹות, ָזִהיר ָיִאיר, ַהְינּו ִהְתּגַ ּמִ ִאיר ּופֹוֵעל ּבַ ֶכל ַהּמֵ ֵהא ָאָדם ׂשֵ ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א א' אדר ט"ז ראשון יום בעולם חוזר גלגל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨

áBç ìòáì eàéáäå ,...äåì ìL Bãé äâéOä ïîæ øçàìe ...áBç ìòáì§©©§©©§©¦¦¨¨¤Ÿ¤§¥¦§©©

íéìòaì úøæBç àîeMäL ;ò÷ø÷ dúBàî BúBà ïé÷lñî ¯ åéúBòî úà¤§¨§©§¦¥¨©§©¤©¨¤¤©§¨¦

.áBhäå øLiä úéOòå :øîàpL íeMî ,íìBòì§¨¦¤¤¡©§¨¦¨©¨¨§©

הרמב"ן ב)לדעת טז, כדי(ב"מ בקרקע קנין לעשות הלווה על

הר"ן אך מחדש. בה שכתב(שם)לזכות הרמב"ם מדברי דייק

את לקנות צריך הלווה שאין קרקע" מאותה אותו "מסלקין

החוב. כסף את שמשלם בכך די אלא מחדש הקרקע

זו: למחלוקת השלכות וכמה

אם לפדייה: הגביה שעת בין התייקר הקרקע מחיר כאשר

מחירה כפי לשלם הלווה על – חדשה כקניה נחשבת הפדייה

את ולפרוע למפרע הגביה את לבטל באפשרותו אם אך עכשיו,

החוב כפי רק לשלם עליו – במעות .תרכ"ז)ב"ב(קוב"שחובו

כתב לפדותה, הלווה ובא קטן עבור הקרקע את גבו ואם

ק"גהש"ך סי' זוסקי"א)(חו"מ אם אלו: דעות בשתי תלוי שהדבר

יכול אינו בקטנותו כי שיגדל, עד להמתין יש חדשה קניה

לפדות. יכול הקטן גם למפרע מתבטלת הגביה אם אך להקנות,

ה'תומים' סק"ח)אך אין(שם בקטן השניה לדעה שאף כתב

והטוב', הישר 'ועשית מחיוב נובע החזרה דין כי חוזרת, הקרקע

בכך. חייב אינו והקטן

ה'תשע"א א' אדר י"ז שני יום לחצאין שיעבוד אין

:È ‰ÎÏ‰ ,‰"Î ˜¯Ù ‰ÂÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eáøòL íéðL§©¦¤¨§

.äöøiL ïäî äæ éàî òøté ¯ áøòä ïî òøtì äåìnä àBáiLk ,ãçàì§¤¨§¤¨©©§¤¦¨©¦¤¨¥¦¨©¥¥¤¥¤¤¦§¤

הסמ"ע י"א)ופירש ס"ק ע"ז סי' את(חו"מ לגבות המלווה שיכול

את לפרוע יכול השני הערב כאשר גם הערבים, מאחד החוב כל

אחד מכל לגבות המלוה את הטריחו לא חז"ל כי החוב, חצי

החוב. חצי את

קודמת להלכה סותרת זו הלכה שלוו(ה"ט)ולכאורה, "שנים :

ערב אחד שכל היינו, לזה", זה ערבאין הן הרי אחד... בשטר

ולכן כלווה, דינו החוב חצי לגבי אבל השני של החוב לחצי

החוב! חצי את אחד מכל המלווה גובה

לחלק: ויש

מחצית קיבל מהם אחד שכל לומר ניתן מאחד שלוו בשנים

אחד מכל ההלוואה חצי את לגבות יש ולכן ההלוואה, מדמי

קיבלו לא עצמם הם לאחד, שערבו בשנים אך לחוד, מהם

על שקיבלו הערבות מצד היא והתחייבותם כלום, מהמלווה

לחצאין שיעבוד ואין הכס"מ)עצמם, כתב וכן ג, ס"ק שם .(סמ"ע

שערבו בשנים שגם הרמב"ן שיטת את הביא משנה' וה'מגיד

את מהערבים אחד מכל תחילה לגבות המלווה על לאחד,

החוב. כל את מהשני גובה לאחד, אין כאשר ורק החוב, מחצית

ערוך' ע"ז(חו"מ)וב'שולחן בסימן הדעות. שתי (ס"ג)הובאו

החוב, מן ליפרע המלוה כשיבוא לאחד, שערבו "שנים כתב:

קל"ב ובסימן שירצה", מהם מאיזה "ויש(ס"ג)יפרע כתב:

מאחד יפרע לא משניהם, להיפרע יכול שאם האומרים חולקים

מחצה". ומזה מחצה מזה גובה אלא מהם,

החושן' סק"ג)וה'קצות ע"ז סי' ערבים(חו"מ נעשו שאם הכריע,

מחצית לשלם הערבים מן אחד כל צריך מעות, מתן בשעת

שניהם, של הערבות סמך על כספו את הוציא המלוה כי החוב,

את לגבות המלוה יכול המעות מתן לאחר ערבים נעשו אם אך

לחצאין". שיעבוד "אין כי מהם, מאחד החוב כל

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום ממון? נחשב פרוטה משוה פחות האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ,ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰úö÷îa äãBî ïéà¥¤§¦§¨

àéä änëå ...øúé Bà äèeøôa äãBiL ãò äøBzä ïî äòeáL áiç©¨§¨¦©¨©¤¤¦§¨¨¥§©¨¦

.é÷ð óñk ìL äøBòO éöç ì÷Lî ?äèeøt§¨¦§©£¦§¨¤¤¤¨¦

שעורה כחצי נקי כסף - גרם)פרוטה שיעור(0.022 הינה -

בפירוש הרמב"ם כתב וכך התורה. בשיעורי ביותר הקטן הממון

מ"ח)המשניות פ"ד פחות(מע"ש שוה שהוא מה כי אצלנו "העיקר :

ולא גזל לענין לא התורה, בכל לו חוששין אין פרוטה משוה

הענינים". מן ענין לשום ולא ההקדש מן נהנה לענין

הדבר: בהגדרת הדעות ונחלקו

חינוך' ק"ל)ה'מנחת ככל(מצוה הוא פרוטה שוה ששיעור כתב

מדברי זאת ולמד מסיני. למשה הלכה שהם תורה, שיעורי

ה"ט)הרמב"ם פ"ט מלכים בפחות(הל' אף הגזל על חייב נח שבן ,

לישראל. רק ניתנו שהשיעורים כיון פרוטה, משוה

אומרים ה"א)ויש פ"ד ולוה מלוה המלך, השיעורים(יד שכל אף כי

שיעורו שממון התורה בחוקי מצאנו לא מסיני, למשה הלכה הם

מפרוטה. בפחות אף לקיימן שניתן מצוות ישנן ואדרבה, פרוטה.

הכרי כל את פוטרת אחת חיטה - בתרומה קלז,ולדוגמה: (חולין

"קונהב) - חליפין בקנין וכן פרוטה. שווה בה שאין אף ,

פרוטה" שווה בו שאין פי על אף א)בכלי מז, .(ב"מ

הלכות, בכמה מפרוטה לפחות פרוטה שווה בין וההבדל

אין מפרוטה שפחות האדם דעת את אמדו שחכמים מכך נובע

משוה פחות גזל להשיב חיוב אין ולכן בעיניו, חשיבות כל בו

חיובו – מפרוטה פחות על גם המקפיד – נח בן ורק פרוטה,

פרוטה. משווה בפחות גם

ה'תשע"א א' אדר י"ט רביעי יום לקרקע? הוקש אדם

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰Bøáç äãOa øôBçä©¥¦§¥£¥

:øîBà àeäå ,øôçL BðòhL ïéa ...äeãéñôäå úBøòîe ïéçéL úBøBa¦¦§¨§¦§¦¨¥¤§¨¤¨©§¥

ézøôç àì :øîBà àeäå ,úBøòî ézL øôçL BðòhL Bà ,ézøôç àìŸ¨©§¦¤§¨¤¨©§¥§¨§¥Ÿ¨©§¦

.ìkä ìò úqä òaLð äæ éøä ...úçà àlà¤¨©©£¥¤¦§¨¤¥©©Ÿ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

טוען השדה בעל כאשר ולכן, הקרקעות. על נשבעין אין

("טענו מודה חברו מאשר יותר בחפירתו נזק לו גרם שחברו

לדעת אחת"), אלא חפרתי לא אומר והוא מערות שתי שחפר

שבועת להישבע אותו מחייבת הנתבע הודאת אין הרמב"ם,

ואף מדרבנן. היסת שבועת אלא במקצת", "מודה של התורה

קלקול על שמשלם כיון בממון, הנזק את לשלם היא שהתביעה

הקרקעות. על נשבעין ואין כקרקע, נדון הוא הרי הקרקע

בקרקע שנגרם הנזק את לשלם התביעה הראב"ד, לדעת אך

שבועה חייב במקצת והמודה ממון", תביעת "כשאר היא

וליישר החפירות את למלא יתבע השדה בעל אם ורק מהתורה.

עליה נשבעין שאין קרקע כתביעת זו תהיה הקרקע, (מגידאת

.משנה)

שתביעת הרמב"ם דברי rwxwdועל incכתביעת נחשבת

מהגמרא הראב"ד הקשה ב)קרקע מד, חבלת(שבועות לו "אמר :

כדין נשבע אחת", אלא בך חבלתי לא אומר והלה שתים, בי

לקרקע הוקש אדם הרי הרמב"ם כדעת ואם במקצת. (רש"ימודה

ד"ה א, ז, שתביעתשיש)קדושין מכאן אלא נשבע? incומדוע

dlagd!קרקע נזקי תביעת גם וכך ממון, כתביעת נחשבת

בפסוק לקרקע הוקשו עבדים רק משנה': ה'מגיד ומבאר

לא חורין בן אדם אבל אחריכם", לבניכם אותם "והתנחלתם

ממון. תביעת היא באדם חבלה דמי תביעת ולכן לקרקע הוקש

הלוי' סק"ב)וה'בית מ, סי' אחר:(ח"ג באופן מיישב

אפשרות זו שהרי ממון, היא החיוב מהות כל באדם בחובל

בשדה בחופר אך ממון. תביעת ככל דינו ולכן היחידה, התשלום

את למלא יכול הנתבע שהרי קרקע היא החיוב מהות חברו

קרקע תביעת זו הרי ממון תובע שלמעשה אף ולכן החפירות,

עליה. נשבעין ואין

ה'תשע"א א' אדר כ' חמישי יום מטלטלים חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ú÷æça ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦§¤§©

eìlä ïéìèìhnäL íéãò òáBzä àéáäL ét ìò óà ,Bãé úçz ïäL äæ¤¤¥©©¨©©¦¤¥¦©¥©¥¦¤©¦©§§¦©¨

.øèôðå úqä òaLð òaúpä äæ éøä ...Bì ïéòeãé§¦£¥¤©¦§¨¦§¨¤¥§¦§¨

הנמצא המיטלטל שדבר חזקה היא מטלטלים' 'חזקת

על ויערער אחר אדם יבוא אם וגם לו. שייך אדם של ברשותו

היה שהחפץ עדים יביא ואפילו שלו שהחפץ בטענה כך,

או לי מכרתו אומר: (אם בחפץ למחזיק מאמינים – בבעלותו

היסת'). 'שבועת כך על ונשבע במתנה לי נתתו

שהאחד העובדה מול והרי זו חזקה של טעמה מה לכאורה,

לפני אך כי עדים מביא שאף המערער טענת ניצבת בחפץ מחזיק

שלו? היה החפץ קלה שעה

האחרונים: בכך נחלקו

אחת דעה פ)לפי סי' אהע"ז סופר חתם אינה(שו"ת החזקה ,zxxan

אלא הנתונה, המציאות על דבר אומרת ואינה הספק את

חובת מוטלת עליו מחברו להוציא שהמנסה העיקרון את מחילה

כי עדיף בחפץ המחזיק שקול הספק עוד כל זה, לפי ההוכחה.

הראיה'. עליו מחברו 'המוציא

אחרת דעה לז)לפי סי' אהע"ז מהדו"ק, ביהודה, החזקה(נודע ,zxxan

יוכח שלא ועד החפץ, של הבעלים מי ומוכיחה המציאות את

בתורת הקודמת חזקתו על הדבר את מעמידה החזקה אחרת

ופסול גזלן נקרא חברו מיד חפץ החוטף לדבר: ראיה ודאי.

למה? כך וכל אחר. ביד הנמצא חפץ שחטף משום רק לעדות

בחפץ המחזיק שלו.reciaכי שהוא

(milhlhn zwfg 'r ,c"i zicenlz dictelwp`)

ה'תשע"א א' אדר כ"א שישי יום ו'נוגע' דבר' 'בעל

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íéãò eàa elôà£¦¨¥¦

elà ïéëéøö ...äìéláe íBia da eðøã eðàå øékOä eðì :eøîàå§¨§¨¦§¦§¨©§¨©©©§¨§¦¦¥

ïéàå ,ïäa éeìz øácä äfL ;ãéîz da eøcL äéàø àéáäì ïéøëBOä©§¦§¨¦§¨¨¤¨¨¨¦¤¤©¨¨¨¨¤§¥

.Bì eãéòiL éãk ÷éæçnä úðòèa éeìz̈§©£©©©£¦§¥¤¨¦

בגמרא הרמב"ם: על השיג א)הראב"ד כט, שרק(ב"ב מבואר

למחזיק השכירות דמי את כבר ששילמו טוענים העדים כאשר

למערער שייך שהבית יתברר אם כי בעדותם, נוגעים נחשבים

מעוניינים וממילא האמיתיים, לבעלים שוב לשלם יצטרכו

להם אין שלמו לא עדיין אם אך המחזיק. ביד תישאר שהקרקע

ומדוע בדין. שיזכה למי ישלמו אופן בכל כי בדבר, נגיעה

זה?הרמב"ם חילוק הזכיר לא

עדות שבהלכות ה"ה)ובפרט כך(פט"ו חילק כן עצמו הרמב"ם

מי כל ואמר בידו השכירות לקח אם השוכר, "אבל וכתב:

מעיד"! זה הרי – יטול בידו זו שדה שתתקיים

"צריכים לשונו דיוק פי על הרמב"ם שיטת את לבאר ויש

העדים המחזיקmixkeydאלו הרי ולכאורה, ראיה...". להביא

בתחילת הרמב"ם (כדברי ראיה להביא ועליו הנתבע הוא

"אומרים ומדועwifgnlההלכה: הסתלק") או עדים... תביא או

השוכרים? על מוטלת הראיה חובת כאן

את מהשוכרים תובע שהמערער מדובר שכאן incאלא

zexikydלהם ואין שילמו לא כשעדיין אף נאמנים אינם ולכן ,

נגיעה לו כשאין אף בעצם, פסול דין בעל כי בדבר, נגיעה

בפוסקים כמבואר סק"ה)ממונית, נ"ו סי' חו"מ התובע(ש"ך לגבי

להעבירו כדי שליש בתורת לו שנמסר טוען והלה פיקדון מחברו

לו שאין למרות דין, הבעל שהוא משום נאמן שאינו לאחר,

בידו. יישאר לא הפיקדון אופן בכל כי בדבר נגיעה

דמי את תובע לא כשהמערער מדובר עדות בהלכות אך

דבר בעלי אינם העדים זה ולענין הבית, את אלא השכירות

ולכן 'נוגע', מדין אלא פסולים ואינם הנתבעים, אינם שהרי

נאמנים. נוגעים, ואינם בידם המעות כאשר

(f"wq n"w 'iq htynd xry)
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טוען השדה בעל כאשר ולכן, הקרקעות. על נשבעין אין

("טענו מודה חברו מאשר יותר בחפירתו נזק לו גרם שחברו

לדעת אחת"), אלא חפרתי לא אומר והוא מערות שתי שחפר

שבועת להישבע אותו מחייבת הנתבע הודאת אין הרמב"ם,

ואף מדרבנן. היסת שבועת אלא במקצת", "מודה של התורה

קלקול על שמשלם כיון בממון, הנזק את לשלם היא שהתביעה

הקרקעות. על נשבעין ואין כקרקע, נדון הוא הרי הקרקע

בקרקע שנגרם הנזק את לשלם התביעה הראב"ד, לדעת אך

שבועה חייב במקצת והמודה ממון", תביעת "כשאר היא

וליישר החפירות את למלא יתבע השדה בעל אם ורק מהתורה.

עליה נשבעין שאין קרקע כתביעת זו תהיה הקרקע, (מגידאת

.משנה)

שתביעת הרמב"ם דברי rwxwdועל incכתביעת נחשבת

מהגמרא הראב"ד הקשה ב)קרקע מד, חבלת(שבועות לו "אמר :

כדין נשבע אחת", אלא בך חבלתי לא אומר והלה שתים, בי

לקרקע הוקש אדם הרי הרמב"ם כדעת ואם במקצת. (רש"ימודה

ד"ה א, ז, שתביעתשיש)קדושין מכאן אלא נשבע? incומדוע

dlagd!קרקע נזקי תביעת גם וכך ממון, כתביעת נחשבת

בפסוק לקרקע הוקשו עבדים רק משנה': ה'מגיד ומבאר

לא חורין בן אדם אבל אחריכם", לבניכם אותם "והתנחלתם

ממון. תביעת היא באדם חבלה דמי תביעת ולכן לקרקע הוקש

הלוי' סק"ב)וה'בית מ, סי' אחר:(ח"ג באופן מיישב

אפשרות זו שהרי ממון, היא החיוב מהות כל באדם בחובל

בשדה בחופר אך ממון. תביעת ככל דינו ולכן היחידה, התשלום

את למלא יכול הנתבע שהרי קרקע היא החיוב מהות חברו

קרקע תביעת זו הרי ממון תובע שלמעשה אף ולכן החפירות,

עליה. נשבעין ואין

ה'תשע"א א' אדר כ' חמישי יום מטלטלים חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ú÷æça ïéìèìhnä ìk̈©¦©§§¦§¤§©

eìlä ïéìèìhnäL íéãò òáBzä àéáäL ét ìò óà ,Bãé úçz ïäL äæ¤¤¥©©¨©©¦¤¥¦©¥©¥¦¤©¦©§§¦©¨

.øèôðå úqä òaLð òaúpä äæ éøä ...Bì ïéòeãé§¦£¥¤©¦§¨¦§¨¤¥§¦§¨

הנמצא המיטלטל שדבר חזקה היא מטלטלים' 'חזקת

על ויערער אחר אדם יבוא אם וגם לו. שייך אדם של ברשותו

היה שהחפץ עדים יביא ואפילו שלו שהחפץ בטענה כך,

או לי מכרתו אומר: (אם בחפץ למחזיק מאמינים – בבעלותו

היסת'). 'שבועת כך על ונשבע במתנה לי נתתו

שהאחד העובדה מול והרי זו חזקה של טעמה מה לכאורה,

לפני אך כי עדים מביא שאף המערער טענת ניצבת בחפץ מחזיק

שלו? היה החפץ קלה שעה

האחרונים: בכך נחלקו

אחת דעה פ)לפי סי' אהע"ז סופר חתם אינה(שו"ת החזקה ,zxxan

אלא הנתונה, המציאות על דבר אומרת ואינה הספק את

חובת מוטלת עליו מחברו להוציא שהמנסה העיקרון את מחילה

כי עדיף בחפץ המחזיק שקול הספק עוד כל זה, לפי ההוכחה.

הראיה'. עליו מחברו 'המוציא

אחרת דעה לז)לפי סי' אהע"ז מהדו"ק, ביהודה, החזקה(נודע ,zxxan

יוכח שלא ועד החפץ, של הבעלים מי ומוכיחה המציאות את

בתורת הקודמת חזקתו על הדבר את מעמידה החזקה אחרת

ופסול גזלן נקרא חברו מיד חפץ החוטף לדבר: ראיה ודאי.

למה? כך וכל אחר. ביד הנמצא חפץ שחטף משום רק לעדות

בחפץ המחזיק שלו.reciaכי שהוא

(milhlhn zwfg 'r ,c"i zicenlz dictelwp`)

ה'תשע"א א' אדר כ"א שישי יום ו'נוגע' דבר' 'בעל

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰íéãò eàa elôà£¦¨¥¦

elà ïéëéøö ...äìéláe íBia da eðøã eðàå øékOä eðì :eøîàå§¨§¨¦§¦§¨©§¨©©©§¨§¦¦¥

ïéàå ,ïäa éeìz øácä äfL ;ãéîz da eøcL äéàø àéáäì ïéøëBOä©§¦§¨¦§¨¨¤¨¨¨¦¤¤©¨¨¨¨¤§¥

.Bì eãéòiL éãk ÷éæçnä úðòèa éeìz̈§©£©©©£¦§¥¤¨¦

בגמרא הרמב"ם: על השיג א)הראב"ד כט, שרק(ב"ב מבואר

למחזיק השכירות דמי את כבר ששילמו טוענים העדים כאשר

למערער שייך שהבית יתברר אם כי בעדותם, נוגעים נחשבים

מעוניינים וממילא האמיתיים, לבעלים שוב לשלם יצטרכו

להם אין שלמו לא עדיין אם אך המחזיק. ביד תישאר שהקרקע

ומדוע בדין. שיזכה למי ישלמו אופן בכל כי בדבר, נגיעה

זה?הרמב"ם חילוק הזכיר לא

עדות שבהלכות ה"ה)ובפרט כך(פט"ו חילק כן עצמו הרמב"ם

מי כל ואמר בידו השכירות לקח אם השוכר, "אבל וכתב:

מעיד"! זה הרי – יטול בידו זו שדה שתתקיים

"צריכים לשונו דיוק פי על הרמב"ם שיטת את לבאר ויש

העדים המחזיקmixkeydאלו הרי ולכאורה, ראיה...". להביא

בתחילת הרמב"ם (כדברי ראיה להביא ועליו הנתבע הוא

"אומרים ומדועwifgnlההלכה: הסתלק") או עדים... תביא או

השוכרים? על מוטלת הראיה חובת כאן

את מהשוכרים תובע שהמערער מדובר שכאן incאלא

zexikydלהם ואין שילמו לא כשעדיין אף נאמנים אינם ולכן ,

נגיעה לו כשאין אף בעצם, פסול דין בעל כי בדבר, נגיעה

בפוסקים כמבואר סק"ה)ממונית, נ"ו סי' חו"מ התובע(ש"ך לגבי

להעבירו כדי שליש בתורת לו שנמסר טוען והלה פיקדון מחברו

לו שאין למרות דין, הבעל שהוא משום נאמן שאינו לאחר,

בידו. יישאר לא הפיקדון אופן בכל כי בדבר נגיעה

דמי את תובע לא כשהמערער מדובר עדות בהלכות אך

דבר בעלי אינם העדים זה ולענין הבית, את אלא השכירות

ולכן 'נוגע', מדין אלא פסולים ואינם הנתבעים, אינם שהרי

נאמנים. נוגעים, ואינם בידם המעות כאשר

(f"wq n"w 'iq htynd xry)
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ה'תשע"א א אדר כ"ב קודש שבת חוב תמורת יתומים של בקרקע מחזיק

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚË�Â ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰éñëða ÷éæçäL éî¦¤¤¡¦§¦§¥

ïäéìò äáBç éì Léå ,éãéa ïä äðBkLî :øîàå ïòèå ,úBaø íéðL ïè÷̈¨¨¦©§¨©§¨©©§¨¥§¨¦§¥¦¨£¥¤

.ïîàð ¯ éãéa ïä íéçe÷ì :øîà äöø elàå ìéàBä ,Cëå Ck̈§¨¦§¦¨¨¨©§¦¥§¨¦¤¡¨

יכול והיה קטן של בקרקע המחזיק כי מלמדנו הרמב"ם

את ולאכול בה להחזיק להמשיך נאמן – בידי היא לקוחה לומר

אם ואפילו אביהם. על לו יש שלטענתו החוב כשיעור פירותיה

והחזיק זה חוב עבור פירות אכל כבר בדין שעומד השעה עד

נאמן – אחר חוב על משכונה בטענת רק היום עד הקרקע את

האב. על לו שיש שטען החוב תמורת בה ולהחזיק להוסיף

החוב, סכום על להישבע שחייב כיון הראב"ד: משיג כך על

אין והרי בידי, היא לקוחה לומר יכול שהיה במיגו נאמן הכיצד

שבועה? ללא לכתחילה מועיל מיגו

בגמרא הדין מקור בפירוש תלוי הדבר ב)אלא לב, יצא(ב"ב :

והסביר יתומים. של קרקע אוכל שהוא שרשום בר רבא על קול

מאבי כמשכון בידו מצויה הקרקע מעשיו: פשר את לאביי רבא

ממנו לו אין שעליו נוסף חוב לו ויש מסוים], חוב [על היתומים

אך הראשון החוב על המישכון תקופת נסתיימה ואמנם משכון.

החוב את לפרוע מהם וידרוש ליתומים הקרקע את יחזיר אם

יתומים מנכסי נפרעים "אין כי כך על להישבע יצטרך הנוסף

שיוכל כדי המשכנתא שטר את העלים ולכן בשבועה", אלא

יכול שהיה מיגו בסיס על השני, החוב תמורת בקרקע לאכול

שנים). ג' חזקת לו היתה (כי בידי" היא "לקוחה לטעון

במקרה שרשום בר רבא של נאמנותו לגבי הראשונים ונחלקו

לשעבר, רק נאמן האם והראב"ד): הרמב"ם מחלוקת (ע"ד זה

ולאכול להמשיך שנאמן גם או אכל שכבר מה מידו יוציאו שלא

החוב. דמי שימלאו עד להבא גם זו מקרקע פירות

יונה כאן)רבינו דר"י אכל,(עליות שכבר מה על רק שנאמן כתב

מכאן גם נאמן הרמב"ם לדעת אך יוסף'. ה'נימוקי גם הביא וכן

שיכול במיגו שבועה, ללא טענתו, כפי פירות לאכול ולהבא

מיגאש הר"י דעת וכן הן. שלי הרמב"ןלומר בחידושי .כאן)(מובא

dele deln zekld - '` xc` f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd '` xc` a"kÎf"h -

ה'תשע"א א' אדר ט"ז ראשון יום

dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤
ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק

¤¤§©¦§¤§¦

לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר
ויתקּים לנכסיו2ּדין יֹורדין ואין ׁשּלם. לּלוה: אֹומרים -3 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיתּבעּנּו עד לנכסי4ּתחּלה הּמלוה והֹוריד הּדּין טעה ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹותֹו מסּלקין - ׁשּיתּבעּנּו קדם הּלוה5לוה אמר הריני6. : ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אמׁשּכן אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו אמּכר7מׁשּלם, אֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מחּיבין ואין יֹום, ׁשלׁשים זמן לֹו קֹובעין - הּמעֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָואביא

מׁשּכֹון לּתן ּבית8אֹותֹו היּו מּיד - מּטלטלים ׁשם היּו ׁשאּלּו ; ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מהם ּגֹובין לֹו9ּדין ׁשּיׁש מי על להחרים הּמלוה רצה ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחרים זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג מּטלטלין אֹו .10מעֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
הּׁש ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה מחּיבין לׁשיםואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - הביא ּבּתחּלה11ולא אמר אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ,12ּכׁשּתבעֹו: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפה על מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין אֹו13ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹורין14ׁשהֹודה ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין לֹו.15- ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אני16טען·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא

לֹו17ּופלֹוני קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אּלא18זמן ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּבעלילֹות
יחזר ראיה לֹו יׁש אם ּכ אּלם19ואחר הּמלוה היה ואם .20, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אינֹו .21וׁשּמא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּׁשטר22קבעּו‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן והּגיע23לֹו , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

וׁשני וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא -24הּזמן ּבא לא . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּפתיחא עליו והּוא26ּומׁשּמתין25ּכֹותבין לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִַַָָָ
יֹום ּתׁשעים טֹורח27ּבנּדּויֹו ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים : ְְְִִִִִִֵֶַָ

למּכר טֹורח הּוא ׁשּמא - אמצעים -28ללוֹות; אחרֹונים ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אדרכ לֹו ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ּומּתיריןולא נכסיו, על ּתא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נּדּויֹו. ִלֹו

ּכֹותבין„. והּוא29אין לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב יתר30ׁשּיהיה ּפחֹות; אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

זה להֹודיעֹו31על צריכין אין אמּורים?32- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ
נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ראיה33ּכׁשהיה אביא עּתה ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שומא.1) ודיני טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר העדים.2)מבאר חתימת יאשר דין יורד3)בית אינו דין בית
החוב. פירעון מהם להגבות כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה הגבייה.4)לנכסי ויבקש הדין לבית יבוא שהמלוה

דינם5) הלווה שנכסי שם: ונימקו חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא בבבא הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים
עצמו). הלווה את שתבע (לפני תחילה הערב מן גובים ואין משנה).6)כערב (מגיד הרי"ף בתשובות זו שבהלכה הדינים מקור

שלי.7) גם9)מטלטלין.8)קרקע יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על הגבייה שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
מייד. לו שמים מטלטלין אבל מסויים, זמן נזכר10)כן ולא הגאונים תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי סתם חרם

מלשון11)בגמרא. הוא ש"אדרכתא" מפרש ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס למלוה כוח ייפוי כותבים דין בית
(שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף רשות פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות למלוה רשות שנותנים "דורך",
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר, ה סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית הדריכוהו מג): כ.

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא התביעה.14)בעדים.13)בבא של בנכונותה ולא15)הלווה נמכרו שלא
משועבדים. מנכסים גובים אין פה על שמלוה כבר נתבאר לאחרים. שם.16)נשתעבדו רבא של סתם:17)מימרא אמר רבא

הראשונה מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים שמות להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא הלווה טען
ורבא לו. שומעים אין מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח". עומד ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר ברישא גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר זמן לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך
(אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו פירש ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין פשוט, הדבר כן לא שאם

ומקומם. שמותם כשפירש יום.18)עדים") שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט חושן ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
מעותיו.19) המלוה לו תקיף.20)יחזיר לדיינים21)אדם כשנראה זה וכל ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

שער התרומות בעל בשם שם יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש להם כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין
חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים אלים גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט) (ויניציאה התרומות ג).[בבעל
ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה ואפשר כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא של מעשה כפי

ה)]. שם.22)והלכה קמא תקיף.23)בבא אדם אינו החוב ובעל בדבריו ממש כשיש שני24)המדובר ביום יושבים דין בתי
וישלם.וחמ יבוא שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. רבינו25)ישי שגם ונראה (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

ה). הלכה סנהדרין מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך פרק26)התכוון תורה תלמוד בהלכות מבוארים ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
שם.27)ז. לקרקעותיו.28)גמרא קונה מחפש הוא ללוות מצא יספיק30)שם.29)כשלא שהשליח כדי מפרש, בגמרא

מה לו יש אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא ויוכל אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע ללכת
ישלם. או ימים.31)לטעון שני ממהלך יותר רחוק במקום נמצא בא.32)כשהלווה ולא יום תשעים כבר לו שהמתינו מכיוון

ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה זמן והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה עשה שרבינא אמרו, שם [בגמרא
הודעה]. לעניין אלים גבר דין לגמרי השמיט שרבינו הדין.33)היא, בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום מיום ודוחה משתמט

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ב אד"ר, ונעם לי לקרות בו אשר ממשיך להתקשר עם יו"ח של אנשי 

המדרש  לא  משנה  וכדבר  העיקר,  זהו  סו"ס  שהרי  לפועל,  בהנוגע  גם  מחצבתם  צור  על  ומעוררם  חב"ד 

עיקר אלא המעשה, וידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, אף שמובן שלא 

בכל האישים זמן הצמיחה בשוה הוא, ואשרי חלקו שכבר זכה לראות פירות בתעמולתו זו בכמה מקרים 

שבודאי גם זה מוסיף אצלו לא רק בסיפוק נפשי אלא גם בתוספת אומץ בפעולה האמורה, והשי"ת יצליחו.

ובפרוס ימי הפורים הבע"ל, הנה יה"ר שתהי' השמחה שלימה ומלאה על כל גדותי', שהרי זה ענין 

ימי הפורים שצ"ל עד דלא ידע, נוסף על שמחת המועדים, וסגולה מיוחדת לזה שמהפכים מן הקצה אל 

ז. א. שענינים בלתי רצוים לא רק שאינם מפריעים, אלא אדרבה, כלשון המגילה, ורבים מעמי  הקצה, 

הארץ מתייהדים ומוסיפים כח בקדושה ועניני', ומובן הדבר קצת עכ"פ מדברי רבנו הזקן בביאור הענין 

דע"י תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכיות, עיין תניא סוף פרק ז'...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

שלוח לכ' ברגיל מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

ונתבאר ע"פ חסידות  ב(  יו"ד,  )ב"ב  - הוא ע"פ מרז"ל  לפני התפלה  נתינת צדקה  במש"כ לטעם 

באגה"ק בתניא ס"ח.
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לבית‡. ׁשטרֹו הּמלוה ּכׁשּיביא הּוא: ּכ החֹוב ּגבּית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסדר
ויתקּים לנכסיו2ּדין יֹורדין ואין ׁשּלם. לּלוה: אֹומרים -3 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּיתּבעּנּו עד לנכסי4ּתחּלה הּמלוה והֹוריד הּדּין טעה ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹותֹו מסּלקין - ׁשּיתּבעּנּו קדם הּלוה5לוה אמר הריני6. : ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

אמׁשּכן אֹו מאחר ׁשאלוה ּכדי זמן לי קבעּו אמּכר7מׁשּלם, אֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
מחּיבין ואין יֹום, ׁשלׁשים זמן לֹו קֹובעין - הּמעֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַָָואביא

מׁשּכֹון לּתן ּבית8אֹותֹו היּו מּיד - מּטלטלים ׁשם היּו ׁשאּלּו ; ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מהם ּגֹובין לֹו9ּדין ׁשּיׁש מי על להחרים הּמלוה רצה ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מחרים זה הרי - ּבדברים אֹותֹו ּומפליג מּטלטלין אֹו .10מעֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָ
הּׁש ׁשלמּו ׁשּיּתן. עד ערב להביא הּלוה מחּיבין לׁשיםואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אדרכּתא ּכֹותבין ּדין ּבית - הביא ּבּתחּלה11ולא אמר אם וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין - מׁשּלם איני ,12ּכׁשּתבעֹו: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפה על מלוה אּלא ׁשם אין אם וכן זמן. לֹו קֹובעין אֹו13ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

חֹורין14ׁשהֹודה ּבני נכסי על אדרכּתא ּכֹותבין לֹו.15- ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אני16טען·. הּוא, מזּיף ּבפניכם ׁשּנתקּים זה ׁשטר ואמר: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּפלֹוני והם ּפלֹוני, ּבמקֹום והעד ואבּטלּנּו, ראיה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאביא

לֹו17ּופלֹוני קֹובעין - ּבדבריו מּמׁש ׁשּיׁש לּדּינין נראה אם : ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
אּלא18זמן ּבא ׁשאינֹו להם נראה ואם עדיו; להביא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּלם, לֹו: אֹומרים - ּדפי ׁשל ּובטענֹות ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹּבעלילֹות
יחזר ראיה לֹו יׁש אם ּכ אּלם19ואחר הּמלוה היה ואם .20, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשליׁש ידי על מּניחין - מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אינֹו .21וׁשּמא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּׁשטר22קבעּו‚. ּולבּטל ראיה להביא זמן והּגיע23לֹו , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

וׁשני וחמיׁשי ׁשני לֹו ממּתינין - ּבא ולא -24הּזמן ּבא לא . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּפתיחא עליו והּוא26ּומׁשּמתין25ּכֹותבין לֹו ּוממּתינין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִִַַָָָ
יֹום ּתׁשעים טֹורח27ּבנּדּויֹו ׁשּמא - ראׁשֹונים ׁשלׁשים : ְְְִִִִִִֵֶַָ

למּכר טֹורח הּוא ׁשּמא - אמצעים -28ללוֹות; אחרֹונים ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
יֹום ּתׁשעים ׁשלמּו מעֹות. להביא טֹורח מּמּנּו הּלֹוקח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא

אדרכ לֹו ּכֹותבין ּדין ּבית - ּבא ּומּתיריןולא נכסיו, על ּתא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נּדּויֹו. ִלֹו

ּכֹותבין„. והּוא29אין לֹו. ּומֹודיעין ׁשּׁשֹולחין עד אדרכּתא ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
ימים ׁשני מהל ּדין לבית קרֹוב יתר30ׁשּיהיה ּפחֹות; אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

זה להֹודיעֹו31על צריכין אין אמּורים?32- ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ
נׁשמט יֹום הּתׁשעים ּכל ראיה33ּכׁשהיה אביא עּתה ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שומא.1) ודיני טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר העדים.2)מבאר חתימת יאשר דין יורד3)בית אינו דין בית
החוב. פירעון מהם להגבות כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה הגבייה.4)לנכסי ויבקש הדין לבית יבוא שהמלוה

דינם5) הלווה שנכסי שם: ונימקו חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא בבבא הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים
עצמו). הלווה את שתבע (לפני תחילה הערב מן גובים ואין משנה).6)כערב (מגיד הרי"ף בתשובות זו שבהלכה הדינים מקור

שלי.7) גם9)מטלטלין.8)קרקע יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על הגבייה שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
מייד. לו שמים מטלטלין אבל מסויים, זמן נזכר10)כן ולא הגאונים תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי סתם חרם

מלשון11)בגמרא. הוא ש"אדרכתא" מפרש ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס למלוה כוח ייפוי כותבים דין בית
(שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף רשות פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות למלוה רשות שנותנים "דורך",
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר, ה סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית הדריכוהו מג): כ.

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא התביעה.14)בעדים.13)בבא של בנכונותה ולא15)הלווה נמכרו שלא
משועבדים. מנכסים גובים אין פה על שמלוה כבר נתבאר לאחרים. שם.16)נשתעבדו רבא של סתם:17)מימרא אמר רבא

הראשונה מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים שמות להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא הלווה טען
ורבא לו. שומעים אין מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח". עומד ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר ברישא גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר זמן לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך
(אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו פירש ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין פשוט, הדבר כן לא שאם

ומקומם. שמותם כשפירש יום.18)עדים") שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט חושן ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
מעותיו.19) המלוה לו תקיף.20)יחזיר לדיינים21)אדם כשנראה זה וכל ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

שער התרומות בעל בשם שם יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש להם כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין
חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים אלים גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט) (ויניציאה התרומות ג).[בבעל
ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה ואפשר כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא של מעשה כפי

ה)]. שם.22)והלכה קמא תקיף.23)בבא אדם אינו החוב ובעל בדבריו ממש כשיש שני24)המדובר ביום יושבים דין בתי
וישלם.וחמ יבוא שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. רבינו25)ישי שגם ונראה (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

ה). הלכה סנהדרין מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך פרק26)התכוון תורה תלמוד בהלכות מבוארים ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי
שם.27)ז. לקרקעותיו.28)גמרא קונה מחפש הוא ללוות מצא יספיק30)שם.29)כשלא שהשליח כדי מפרש, בגמרא

מה לו יש אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא ויוכל אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע ללכת
ישלם. או ימים.31)לטעון שני ממהלך יותר רחוק במקום נמצא בא.32)כשהלווה ולא יום תשעים כבר לו שהמתינו מכיוון

ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה זמן והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה עשה שרבינא אמרו, שם [בגמרא
הודעה]. לעניין אלים גבר דין לגמרי השמיט שרבינו הדין.33)היא, בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום מיום ודוחה משתמט



deleסד deln zekld - '` xc` f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכֹותבין מּיד - ּדין לבית ּבא איני אמר: אבל הּׁשטר; ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואבּטל
הּמּטלטלין על ּבין הּקרקעֹות על ּבין נכסיו, על .34אדרכּתא ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ

הּפּקדֹון על הּׁשטר היה אם ּתׁשעים35וכן לֹו ממּתינין אין - ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיד נכסיו על אדרכּתא ּכֹותבין אּלא .36יֹום, ְְְְִִֶַַַָָָָָ

ּכֹותבין‰. הּתׁשעים ּבסֹוף ּבא לא ׁשאם ׁשאמרנּו, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹזה
הּמּטלטלין על אבל הּקרקעֹות; על - אחר37אדרכּתא אפּלּו , ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָ

ואבּטל ראיה אביא עּתה אֹומר: ׁשהּוא זמן ּכל יֹום, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשעים
יאכל38הּׁשטר ׁשּמא לּמּטלטלין, הּמלוה מֹורידין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּיּטל. מה ימצא ולא הּׁשטר, ויבּטל ראיה זה ויביא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאֹותם,
קרקע לּמלוה היה תכסיף39ואפּלּו ׁשּמא ּתׁשּתדף40, .41אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

.Âחֹורין ּבני לנכסים אם האדרכּתא? ּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד
אֹומרים - ּכ42הֹורידּוהּו ּבּדין לפלֹוני נתחּיב ּפלֹוני איׁש : ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

ּׂשדה על זֹו אדרכּתא לֹו וכתבנּו מעצמֹו, לֹו נתן ולא ,ְְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹוכ
ׁשלׁשה לֹו ׁשמין ּכ ואחר ׁשּלֹו. ּכנגד43ּפלֹונית ּׂשדה מאֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עליה44חֹובֹו ּומכריזין ּׁשּיראּו45. מה ׁשּיפסקּו46ּכפי עד , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
אֹותֹו ׁשּׁשמּו לחלק ּבחֹובֹו אֹותֹו ּומֹורידין .47הּמֹוסיפין. ְִִִִֵֶֶַַָ

החֹוב ׁשטר לֹו48וקֹורעין היּו לא ואם ׁשטר. ׁשם היה אם , ְְְְְִִִַַָָָָָֹ
נתחּיב ּפלֹוני איׁש :ּכ האדרכּתא ּכֹותבין - חֹורין ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנכסים
חֹובֹו, לֹו נתן ולא ּבידֹו, ׁשּיׁש חֹוב ּבׁשטר וכ ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלפלֹוני

לּׁשטר קרענּו ּוכבר חֹורין, ּבני נכסים לֹו מצאנּו ׁשהיה49ולא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ידֹו ולהיֹות ולחקר לדרׁש רׁשּות לפלֹוני ונתּנּו עליו, ְְְְְְְְִִִִַַָָָָֹלֹו
מּזמן ׁשּמכר קרקעֹות וכל לֹו, ׁשּיּמצאּו הּנכסים ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנטּויה

הּכל.50ּפלֹוני מן חֹובֹו לגּבֹות להּפרע לֹו יׁש והלאה ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

.Êאם ּומחּפּׂש. הּמלוה הֹול זֹו, אדרכּתא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָואחר
נכסים לֹו מצא מהן. לֹו ׁשמין - חֹורין ּבני נכסים לֹו ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָמצא

מהן טֹורף - ׁשטרֹו זמן מאחר ׁשטר51מׁשעּבדין וקֹורעין . ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
הּטרּפא.52האדרכּתא ׁשטר לֹו וכֹותבין , ְְְְְְִִַַַַָָָ

.Áלטרף ּבּדין זכה ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני איׁש ּכֹותבין? ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּכיצד
ׁשּלקח ּפלֹונית מּׂשדה ,וכ ּכ ׁשהּוא לֹו, חּיב ׁשּפלֹוני ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבחֹוב
האדרכּתא קרענּו ּוכבר ּפלֹוני. מּזמן וכ ּבכ 53ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

.וכ ּבכ מּזה לטרף והרׁשינּוהּו ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹׁשהיתה
.Ëּבקיאין ׁשלׁשה מֹורידין לטרף, הּטרּפא ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹואחר

מּמּנה לֹו וׁשמין ּׂשדה, מה54לאֹותּה ּכפי חֹובֹו ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבח, וחצי הּקרן מן לֹו ּומכריזין55ּׁשראּוי . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

יֹום ׁשלׁשים יתֹומים.56עליה נכסי על ׁשּמכריזין ּכדר , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
.Èּכלּום לֹו ׁשאין הּלוה את מׁשּביעין ּכ ּכתּקנת57ואחר , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

את ּומׁשּביעין ּבּמדינה. עּמנּו הּלוה היה אם ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּגאֹונים,
חפץ58הּטֹורף מחלֹו,59ּבנקיטת ולא זה, חֹוב נפרע ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

לאחר מכרֹו אֹותֹו60ולא מֹורידין ּכ ואחר הּלֹוקח61. לנכסי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹ
ׁשּלֹו הֹורדה.62ּבּׁשּומא וכֹותבין , ְְִֶַָָָ

.‡Èּכֹותבין ׁשהיתה63וכיצד ּבּׁשּומא לפלֹוני ׁשּׁשמנּו אחר ? ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּטֹורף64ּבידֹו זה את והׁשּבענּו ּכראּוי, יֹום ׁשלׁשים והכרזנּו , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבּה מׁשּתּמׁש להיֹות ּפלֹונית לּׂשדה הֹורדנּוהּו חֹוב, ּבעל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָואת
ּבקנינֹו. אדם ׁשּמׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָּכדר

.·Èימי65ּומאימתי מּׁשּיּפסקּו זֹו? ּׂשדה ּפרֹות הּטֹורף אֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.66ההכרזה ְַַָָ
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ה.34) הלכה אצלו.35)ראה שהופקד דבר להחזיר ולפיכך36)נתבע לשלם, מעות ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה
בו, להשתמש לנפקד ואסור לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או בהלוואה כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים
כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע דינו פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ותובע. בא כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו

ז. הלכה ד פרק ופיקדון שאלה שם.37)בהלכות קמא הדין.38)בבא בית לפקודת לסרב מתחצף לגבות39)ואינו ויוכל
פירות.40)ממנה. תוציא ולא בהלכה41)תכחש קדים). ושדופות - ו מא, בראשית - המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש

שאין משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין על גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני באומר הקודמת
מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה בשטר.42)עושים קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם הקרקע44)בני שטח קובעים

החוב. לסכום שווה השומא.45)שערכו על ויוסיפו קונים יבואו אולי למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים
אלא46) קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן רבינו ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים יתבאר, ט בהלכה

המקח. על ויוסיפו חדשים קונים שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל קובעים קונים47)הדיינים באו לא אם כלומר,
או השומא כפי קונים נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את למלוה הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
משנה). (מגיד השדה לבעל - השומא על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים השדה את להם מוכרים השומא מן למעלה

שנייה.48) פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא כדי קסט. בתרא הכת50)שם.49)בבא בשטר.מזמן וב
משנה).51) מגיד (ראה הלווה מן הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" בקריעת52)המונח שאמרנו הנימוק מאותו שם.

לאדרכתא.53)השטר. קודמת טירפא ולפיה אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בדין54)בספרים ו בהלכה שנתבאר כפי
חורין. א.55)בני הלכה כ"א פרק עומדים56)למעלה דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים "שום שנינו: כא: בערכין

למלאכתם יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים יום שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל להגבות
ההכרזה, לזמן קצבה אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים, בנכסים הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
התרומות בעל בשם כתב קג סימן משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים

יום]. שלושים מכריזים חורין בבני שגם ג מלקוחות.57)שער גובים אין - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
פז.58) כתובות ונוטלים.59)משנה הנשבעים כל כדין מצוה, הקדמונים.60)של המשנה חכמי תקנת היא זו אם61)שבועה

הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה את כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה במחיר קונים נמצאו לא
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את מוכרים בשבילו.62)אלא הבקיאים ששמו מה ההורדה.63)כפי שטר

אם64) מסופק משנה והמגיד שומא, שטר שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו שומא לשטר שהכוונה נראה
מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן בטור ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני שומא שטר בכלל כותבים

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו הורדה שטר לה:65)של מציעא אחרון,66)בבא הוא שרבא משום שם, כרבא

dele deln zekld - '` xc` f"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èאדרכּתא לׁשטר67ּכל קרענּוהּו ּבּה: ּכתּוב ׁשאין ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
אדרכּתא אינּה - ּבּה:68ההלואה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא וכל טרּפא. אינּה - לאדרכּתא ּכתּוב69קרענּוה ּדלא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
ׁשּומא. אינּה - לּטרּפא קרענּוה ְְְִֵַַָָָָָּבּה:

.„Èּבמנה70ׁשלׁשה אֹומר אחד לׁשּום, ּוׁשנים71ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים

ּבמעּוטֹו יחיד ּבטל - אֹומר72ּבמנה ואחד ּבמנה, אֹומר אחד . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּבמאה נּדֹון - ועּׂשרים ּבמאה אֹומר ואחד אחד73ּבׁשמֹונים, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מאה אֹומר ואחד ּתׁשעים, אֹומר ואחד ּבמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ועּׂשרה ּבמאה נּדֹון - ּביניהן.74ּוׁשלׁשים ׁשמין זֹו ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂËוטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ׁשהּואּבית ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבטל מכרן להן75- ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעּות לא אבל לתּקן ּכׁשליח76רׁשּות ּכזה77, הּמֹורים וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הֹורּו.

.ÊËּדין ּבין78ּבית לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לוה ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהן, ׁשל אֹו נטרף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹו

אֹותֹו מסּלקין - קרקע79מעֹותיו חֹוזרת80מאֹותּה ׁשהּׁשּומא ; ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּטֹוב. הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום לעֹולם, ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָלּבעלים

.ÊÈּבית81קרקע ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל יהא82ּדין לא חֹוזרת; זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

נתנּה אֹו חֹוב ּבעל מכרּה הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח גדֹול ְְִִַַַַַָָָָָָֹֹּכחֹו
מּדעּתֹו חֹוב לבעל ׁשּׁשמּה אֹו והֹוריׁשּה83ּבמּתנה, ׁשּמת אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזרת אינּה קרקע84- ׁשמּו ׁשּׁשמּו87ונּׂשאת86לאּׁשה85. אֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוא88מּמּנה ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ולא89ונּׂשאת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

לֹו90מחזיר מחזירין .91ולא ְֲֲִִִַַֹ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבהן‡. טֹורף ׁשהרי ּפסּולין; - הּמקּדמים חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻׁשטרי
יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו קנסּו ּולפיכ ּכּדין. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקֹוחֹות
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רבו). רבה על בזה חולק רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה
קסט.67) בתרא שנייה.68)בבא פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת המלוה יוכל השטר את קרעו לא למעלה69)שאם ראה

כאן הכוונה - ההורדה בשטר השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר כותבים שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה
הורדה. קז.70)לשטר בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השניים.72)השדה שומת ל-73)מקבלים 80 שבין ההפרש

שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך ויוצא 120 מה- 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא כפי74)120
הקודמת. בבבא י"ב75)החשבון פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום דומה זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת

היה בשומא רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם חייבים שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות י"א) הלכה
שלוחי ואינם עצמם דעת על עושים הדיינים ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל כשגוביםעליכם גם הדין וכן היתומים. של ם

מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים הדיינים את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל אין הלוקח על אבל עצמו, מהלווה
טעה77)לקלקל.76)כממונים. שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות כוח בתוקף פועל שאינו שליח כדין

מפרש, שם זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע וגם משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
בבעל אבל עצמם, היתומים כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם משום בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים בין חורין מבני גובה כשהוא בין - לה.78)חוב מציעא שומא79)בבא "הילכתא שם:
בטורף הדין שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו עצמו הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת) הדרא
משום והטוב, הישר ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק שהרא"ש כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח.
מעותיו את המוכר לו יחזיר ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס קנאה כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע

קיבלן]. והרי והרשב"א).80)- והרמב"ן הר"ן בשם שם מציעא בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל דווקא, קרקע
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב צריך אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן בשם משנה [בכסף

מכר]. שטר ומצריך חולק שם.81)והרמב"ן מציעא דין82)בבא בית והגבו מלוי לווה ושמעון משמעון שלווה ראובן כגון,
שמעון. של חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך ואחר לשמעון ראובן השדה83)שדה את מסר עצמו הלווה

דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו החוב לפירעון חוזרת.84)למלוה אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו: שם
אם מדעתו בשמאה ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע שיורד כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
[דעת דעתו. קיבל ורבינו בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם הרי"ף ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה
עליו ומוטלות אביו במקום עומד שהבן חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה שהמדובר שם, בטור מובאה הרא"ש
"מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה הירושה שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך לא וגם התחייבויותיו, כל

מעותיה.86)שם.85)והורישה"]. שהלוותה [רש"י87)פנוייה, בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה אחר
המבוארים התנאים פי על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה שמאה שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
סובר רבינו שגם ונראה נכסיה. גוף גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם שיאכל ט"ז פרק אישות בהלכות
"בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה בחיי ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה, ומתה מלוג בנכסי שהמדובר

שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח אשתו עליה.88)בנכסי לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
הנכסים את כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל התקינו, ומיבנה מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

ראשון. כלוקח מידם מוציא הוא - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם חוב.90)ממנה כבעלת שגבתה הקרקע בעל91)את אם
שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו אין מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול בעלה אין שלה שדה גבה חוב

מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו רבינו דעת פילפי על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת, בבבא כמבואר
שלו). הבית ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים

ושאין1) חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח שטרי ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר
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.‚Èאדרכּתא לׁשטר67ּכל קרענּוהּו ּבּה: ּכתּוב ׁשאין ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
אדרכּתא אינּה - ּבּה:68ההלואה ּכתּוב ׁשאין טרּפא וכל . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּומא וכל טרּפא. אינּה - לאדרכּתא ּכתּוב69קרענּוה ּדלא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ
ׁשּומא. אינּה - לּטרּפא קרענּוה ְְְִֵַַָָָָָּבּה:

.„Èּבמנה70ׁשלׁשה אֹומר אחד לׁשּום, ּוׁשנים71ׁשּירדּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
אֹומרים ּוׁשנים ּבמאתים אֹומר אחד אֹו ּבמאתים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹומרים

ּבמעּוטֹו יחיד ּבטל - אֹומר72ּבמנה ואחד ּבמנה, אֹומר אחד . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּבמאה נּדֹון - ועּׂשרים ּבמאה אֹומר ואחד אחד73ּבׁשמֹונים, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

מאה אֹומר ואחד ּתׁשעים, אֹומר ואחד ּבמאה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאֹומר
ועּׂשרה ּבמאה נּדֹון - ּביניהן.74ּוׁשלׁשים ׁשמין זֹו ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

.ÂËוטעּו לֹוקח, ּבנכסי לטֹורף ׁשּׁשמּו ּדין ׁשהּואּבית ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּבטל מכרן להן75- ויׁש ולּלֹוקח, לּטֹורף ּכׁשליח הן ׁשהרי ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לעּות לא אבל לתּקן ּכׁשליח76רׁשּות ּכזה77, הּמֹורים וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הֹורּו.

.ÊËּדין ּבין78ּבית לוה ּבנכסי ּבין חֹוב, לבעל ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

לוה ׁשל ידֹו הּׂשיגה זמן ּולאחר הּלֹוקח, ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּבמׁשעּבדין
את חֹוב לבעל והביאּו יֹורׁשיהן, ׁשל אֹו נטרף ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹו

אֹותֹו מסּלקין - קרקע79מעֹותיו חֹוזרת80מאֹותּה ׁשהּׁשּומא ; ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
והּטֹוב. הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום לעֹולם, ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָלּבעלים

.ÊÈּבית81קרקע ׁשמּוה ּכ ואחר חֹוב, לבעל אֹותּה ׁשּׁשמּו ְְְֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמלוה זה ׁשל חֹוב לבעל יהא82ּדין לא חֹוזרת; זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ

נתנּה אֹו חֹוב ּבעל מכרּה הראׁשֹון. חֹוב ּבעל מּכח גדֹול ְְִִַַַַַָָָָָָֹֹּכחֹו
מּדעּתֹו חֹוב לבעל ׁשּׁשמּה אֹו והֹוריׁשּה83ּבמּתנה, ׁשּמת אֹו , ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזרת אינּה קרקע84- ׁשמּו ׁשּׁשמּו87ונּׂשאת86לאּׁשה85. אֹו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּוא88מּמּנה ּכלֹוקח אׁשּתֹו ּבנכסי ּבעל - ולא89ונּׂשאת , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹ

לֹו90מחזיר מחזירין .91ולא ְֲֲִִִַַֹ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבהן‡. טֹורף ׁשהרי ּפסּולין; - הּמקּדמים חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻׁשטרי
יגּבה ולא חכמים, אֹותֹו קנסּו ּולפיכ ּכּדין. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלקֹוחֹות
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רבו). רבה על בזה חולק רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה
קסט.67) בתרא שנייה.68)בבא פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת המלוה יוכל השטר את קרעו לא למעלה69)שאם ראה

כאן הכוונה - ההורדה בשטר השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר כותבים שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה
הורדה. קז.70)לשטר בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השניים.72)השדה שומת ל-73)מקבלים 80 שבין ההפרש

שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך ויוצא 120 מה- 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא כפי74)120
הקודמת. בבבא י"ב75)החשבון פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום דומה זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת

היה בשומא רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם חייבים שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות י"א) הלכה
שלוחי ואינם עצמם דעת על עושים הדיינים ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל כשגוביםעליכם גם הדין וכן היתומים. של ם

מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים הדיינים את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל אין הלוקח על אבל עצמו, מהלווה
טעה77)לקלקל.76)כממונים. שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות כוח בתוקף פועל שאינו שליח כדין

מפרש, שם זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע וגם משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
בבעל אבל עצמם, היתומים כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם משום בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים בין חורין מבני גובה כשהוא בין - לה.78)חוב מציעא שומא79)בבא "הילכתא שם:
בטורף הדין שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו עצמו הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת) הדרא
משום והטוב, הישר ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק שהרא"ש כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח.
מעותיו את המוכר לו יחזיר ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס קנאה כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע

קיבלן]. והרי והרשב"א).80)- והרמב"ן הר"ן בשם שם מציעא בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל דווקא, קרקע
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב צריך אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן בשם משנה [בכסף

מכר]. שטר ומצריך חולק שם.81)והרמב"ן מציעא דין82)בבא בית והגבו מלוי לווה ושמעון משמעון שלווה ראובן כגון,
שמעון. של חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך ואחר לשמעון ראובן השדה83)שדה את מסר עצמו הלווה

דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו החוב לפירעון חוזרת.84)למלוה אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו: שם
אם מדעתו בשמאה ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע שיורד כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
[דעת דעתו. קיבל ורבינו בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם הרי"ף ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה
עליו ומוטלות אביו במקום עומד שהבן חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה שהמדובר שם, בטור מובאה הרא"ש
"מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה הירושה שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך לא וגם התחייבויותיו, כל

מעותיה.86)שם.85)והורישה"]. שהלוותה [רש"י87)פנוייה, בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה אחר
המבוארים התנאים פי על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה שמאה שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
סובר רבינו שגם ונראה נכסיה. גוף גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם שיאכל ט"ז פרק אישות בהלכות
"בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה בחיי ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה, ומתה מלוג בנכסי שהמדובר

שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח אשתו עליה.88)בנכסי לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
הנכסים את כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל התקינו, ומיבנה מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

ראשון. כלוקח מידם מוציא הוא - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם חוב.90)ממנה כבעלת שגבתה הקרקע בעל91)את אם
שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו אין מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול בעלה אין שלה שדה גבה חוב

מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו רבינו דעת פילפי על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת, בבבא כמבואר
שלו). הבית ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים

ושאין1) חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח שטרי ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר
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מּזמן ּבֹו יטרף ׁשּמא ּגזרה חֹורין, מּבני אּלא מקּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבׁשטר
ׁשהקּדימֹו. ְִִִֶראׁשֹון

ּבעל·. ׁשל ּכחֹו הּורע ׁשהרי ּכׁשרין; - המאחרין חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻׁשטרי
ׁשּלא ּפי על ואף הּׁשטר. מּזמן אּלא טֹורף ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטר,

ּכׁשר. זה הרי - מאחר ׁשהּוא ּבֹו ְְֲֵֵֶֶָָָֻּכתבּו
ּפסּול,‚. - לֹו הּסמּו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום, ׁשּכתבּוהּו ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָׁשטר

ׁשּנכנס עד ּבענין עסּוקים היּו ואם מקּדם. ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּפני
ּכׁשר. - ּבּלילה מּמּנּו ׁשּקנּו ּפי על אף וחתמּוהּו, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּלילה

ׁשטר„. - ּבתׁשרי ּבעּׂשרה אֹו ּבׁשּבת ּכתּוב ׁשּזמּנֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשטר
ּובאחד הּוא, מקּדם ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין וכׁשר. הּוא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָֻֻמאחר
הּׁשטר מעמידין אּלא נכּתב, ּבתׁשרי עּׂשר ּבאחד אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּׁשּבת
ּולפיכ ּבׁשּבת, ּכֹותבין ׁשאין הּוא ידּוע ׁשהּדבר חזקתֹו; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל

ֲֵאחרּוהּו.
ואין‰. עּמֹו, הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ללוה ׁשטר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכֹותבין

אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמֹו. לוה ׁשּיהיה עד למלוה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּכֹותבים
נׁשּתעּבדּו מּידֹו ׁשּקנּו מּׁשעה ׁשהרי קנין, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבׁשטר

ׁש ׁשטר אבל ללּוהנכסיו; אפּלּו ּכֹותבין אין - קנין ּבֹו אין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשּמא ּבפנינּו. הּמלוה ּביד הּׁשטר ויּתן עּמֹו מלוה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעד
ּתׁשרי, עד מּמּנּו ילוה ולא ּבניסן, מּמּנּו ללוֹות עּתה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹיכּתב
הּגיע ׁשּלא ּכּדין, ׁשּלא מּניסן זה ּבׁשטר טֹורף הּמלוה ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונמצא

ּתׁשרי. עד ְְִֵַָלידֹו
.Âונתאחרה ּבהן, וכּיֹוצא הּמֹוכר אֹו הּלוה מּיד ׁשּקנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעדים

- ּבֹו מּמּנּו ׁשּקנּו יֹום ידעּו אם מרּבה: זמן הּׁשטר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻּכתיבת
חתימתן, זמן ׁשאינֹו ּפי על ואף הּקנין זמן ּבּׁשטר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּכֹותבין
ּפלֹוני; יֹום עד ידנּו ּכתיבת ונתאחרה לֹומר: צריכין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָואין
מּׁשעת ׁשטר ׁשל זמּנֹו ּכֹותבין - ּבֹו ׁשּקנּו יֹום ידעּו לא ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹואם
וכתבּו אחת, ּבמדינה העדּות להן ׁשּנמסרה מי וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכתיבה.
ׁשּנמסרה מקֹום ּבּׁשטר מזּכירין אין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים

ידן. חתימת ּבֹו ׁשּכתבּו מקֹום אּלא העדּות, ְֲִֵֶֶַָָָָָָּבֹו
.Êהמאחרין אפּלּו ּבזמּנן, נכּתבּו ׁשּלא ּוממּכר מקח ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשטרי

ּכגֹון ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ּבהן לטרף אפׁשר ׁשהרי ּפסּולין; -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
זמן ׁשּיּגיע קדם הּלֹוקח מּיד הּׂשדה וקנה הּמֹוכר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹׁשחזר
חזרּתי ויאמר: המאחר הּׁשטר הּלה ויֹוציא המאחר, ְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהּׁשטר
ולּמה ּכּדין. ׁשּלא טֹורף ונמצא ,מּמ ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּולקחּתיה
ׁשּיּגיע קדם יפרעּנּו ׁשּמא המאחר, חֹוב לׁשטר ּכן נחׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻלא
ּבֹו ויטרף המאחר הּׁשטר ויֹוציא ויחזר ׁשֹובר, ויכּתב ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֻזמּנֹו
ׁשּיכּתב ּתּקנתֹו - מאחר ׁשטר הּכֹותב ׁשּכל לפי ּכּדין? ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
זה אֹותֹו יׁשּבר הּׁשטר ׁשּיצא זמן ׁשּכל סתם, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשֹובר
הּוא - הּפרעֹון ּבזמן הּׁשֹובר וכתב ּכן עּׂשה לא ואם ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּׁשֹובר;

עצמֹו. על ְְִִַַהפסיד
.Áּומכר ׁשּקדם אֹו מֹודעא, ּומסר ּבאנס ּׂשדהּו ׁשּמכר ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמי

אּנס ׁשל הּמעֹות הרי - לאּנס ׁשּימּכר קדם לאחר נתן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאֹו
ׁשּבידֹו מכר ּבׁשטר טֹורף ואינֹו ּפה, על ּכמלוה הּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאצל
אּלא נכּתב ולא ׁשּיּכתב, זה ׁשטר ּדין ׁשאין מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכלּום;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האּנס. ְְִֵֵֵֶַַָָָֹמּפני
.Ë.ּפה על ּבעדּות אּלא ׁשטר, ּבלא ׁשּיטרף לטֹורף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאפׁשר

לֹו יׁש הרי - מאביו גזּולה ׁשּזֹו עדּות לֹו ׁשּיׁש ּכגֹון ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָּכיצד?
לֹו העידּו אם וכן ׁשטר. ּכאן ואין אּלּו, ּבעדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָלהֹוציא

מּזמן וכ ּבכ ּפלֹוני מּנכסי לטרף לאביו הּדין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּנגמר
ּבעדּות טֹורף הּבן הרי - טרף לא ועדין אביו ּומת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּפלֹוני,

זֹו.
.Èׁשּמא אחת, ּׂשדה על מכר ׁשטרי ׁשני ּכֹותבין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ

ּכיצד? ּכּדין. ׁשּלא ויטרף חֹוב ּבעל עם קנּוניא הּלֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיעּׂשה
אביו, מחמת לֹו ׁשהעידּו ּבעדּות זֹו ּׂשדה ויטרף זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיבֹוא
הּלקֹוחֹות מן ׁשּבידֹו הּמכר ּבׁשטר ויטרף הּלֹוקח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹויחזר
ּבקנּוניא ויחזר ׁשּבידֹו, הּמכר ׁשטר ויקרע אחריו, ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ּבעצמּה ׁשּטרפּה הּוא ויבֹוא מּמּנּו, ׁשּנטרפה ּבּׂשדה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויעמד
ׁשטר הּלה ויֹוציא עדיו, ּבעדּות אחרת ּפעם אֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹויטרף
ּכן, אם ּכּדין. ׁשּלא אחרים לקֹוחֹות ּבֹו ויטרף הּׁשני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּמכר
יכּתבּו יעּׂשה? ּכיצד קּימין, ועדיו הּמכר ׁשטר לֹו ׁשּנאבד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמי
מּנכסים לא ּבֹו ּגֹובין אין זה ׁשטר ּבֹו: ויאמרּו ׁשני, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹׁשטר
אּלא ּכתבנּוהּו ולא חֹורין, ּבני מּנכסים ולא ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
מּידֹו יֹוציאּה ׁשּלא ּכדי הּלֹוקח, ּפלֹוני ּביד זֹו ּׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהעמיד

יֹורׁשיו. ולא ְְֵַָֹהּמֹוכר
.‡Èוקנּוּבׁשט קּימין ׁשעדיו ּפי על אף ּכן. אינֹו החֹובֹות רי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אֹו אבד עּתה לי, ׁשּכתבּתם ׁשטר ואמר: ּבׁשעתֹו וחזר ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּידֹו,
מחלֹו. אֹו ּפרעֹו ׁשּמא ׁשני, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין - ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנּׂשרף
אּלא ּכלּום, אּלּו ּבעדים גֹובה ואינֹו לזמן. החֹוב היה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואפּלּו
ּכפרן החזק ׁשּזה מעֹולם; דברים היּו לא אֹומר: הּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻאם

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָּבעדּותן,
.·Èמעמיד - להּמחק הֹול הּוא והרי חֹובֹו ׁשטר ׁשּבלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

עדי אבל קּיּום. לֹו עֹוּׂשין והם ּדין, לבית ּובא עדים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
ׁשּנמחק ּפי על אף אחר, ׁשטר לֹו ּכֹותבין אין עצמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשטר
קּיּום. לֹו עֹוּׂשין ּדין ּובית ּדין, לבית ּבאין אבל ְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָּבפניהם;

.‚È:ואֹומרים אחר ׁשטר ּכֹותבין זה? ׁשטר מקּימין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הֹוציא ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֶָאנּו
עדיו. ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּביֹום ּוזמּנֹו לפנינּו, נמחק ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָׁשטר
- מכּונת ונמצאת עדים ׁשל לעדּותן והזקקנּו ּכתבּו: ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻֻואם
לא ואם אחר; קּיּום צרי ואין לֹו, ׁשּכתבּו זה ּבׁשטר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגֹובה
עד הראׁשֹונים העדים על ראיה להביא צרי - ּכן ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּכתבּו

עדּותן. ְִֵֵֶַָׁשּתתקּים
.„Èאם נּטׁשטׁש, אֹו נמחק ּכׁשר. - ׁשּנתקרע חֹוב ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשטר

ּפסּול. זה הרי - ּדין ּבית קרע נקרע ּכׁשר. - נּכר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרּׁשּומֹו
וערב. ׁשתי ּדין? ּבית קרע ְִִֵֵֵֶֶֶַָאיזהּו

.ÂËלֹו וכֹותבין מחליף, - רצה אם חֹובֹו: מקצת ׁשּפרע ְְְֲִִִִִֶַַָָָָמי
עדי לא אבל ראׁשֹון, מּזמן החֹוב ּבׁשאר אחר ׁשטר ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבית

ׁשֹובר. יכּתב - רצה ואם ְְְִִֵַָָָֹהּׁשטר;
.ÊËהרי - הּׁשטר לי אבד הּמלוה: ואמר חֹובֹו, לפרע ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

סתם להחרים לּלוה ויׁש חֹובֹו. ּכל ויּפרע ׁשֹובר לֹו יכּתב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה
טענת הּלוה טען ואם ׁשאבד. וטֹוען ׁשטרֹו ׁשּכֹובׁש מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל
רּבֹותי, הֹורּו - ּבכיסֹו הּניחֹו ועּתה אצלֹו, הּׁשטר ואמר: ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָוּדאי
חֹובֹו יּפרע ּכ ואחר הּׁשטר, ׁשאבד הּסת הּמלוה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּיּׁשבע

ׁשֹובר. ְְִֵֹויכּתב
.ÊÈׁשנים מּמּנּו לי עּׂשּו ואמר: ּבמנה, חֹוב ׁשטר ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָמי

להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות עֹוּׂשין; אין - חמּׁשים ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַֹּבחמּׁשים
ּפגּום. ׁשטרֹו נמצא - מקצת יפרעּנּו ׁשאם אחד, ּבׁשטר ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהּכל
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עּׂשּו ואמר: חמּׁשים, ּבחמּׁשים ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָוכן
לכל קּיּום לֹו עֹוּׂשין אּלא לֹו, עֹוּׂשין אין - ּבמאה אֹותן ְְִִִִֵֵֶָָָָלי
אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד

הּכל. לגּבת אחת ּבפעם ְְִִַַַַַַֹֹּבּדין
.ÁÈׁשטר לי וכתבּו קרעּוהּו ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָהֹוציא

לֹו וכתב הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ׁשטר על זה קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה; ׁשל ׁשטר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹובר
אחר ׁשטר זה לֹו: יאמר - הּׁשֹובר הּלוה ויֹוציא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹחמּׁשים,

הּוא.

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

אֹותֹו‡. ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכבר
למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף

וׁשֹוב עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ׁשאיןעל ּפי על אף לאּׁשה ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן

הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
.Á- ׁשמעֹון ּבן יֹוסף מהן אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינן
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
לֹו ׁשהעדנּו וזהּו עליו ׁשהעדנּו הּׁשטר זהּו ואמרּו: ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצמן
וכן זה. ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן מגרׁשין אין וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהלואה.
ּבן יֹוסף ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאם

ׁשטרֹות - ּפרּוע יעּׂשּוׁשמעֹון וכיצד ּפרּועין. ׁשעליו ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
היּו יׁשּלׁשּו. ׁשוין? אביהן ּוׁשמֹות ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
זה דֹומין היּו סימניהן. יכּתבּו - ׁשוין אבֹותיהן אבֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמֹות
ׁשניהם לוּיים, ׁשניהם היּו יחּוסן. יכּתבּו - ּבצּורתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלזה

דֹורֹות. יכּתבּו - ְְֲִִֹּכהנים
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

ׁשּיצא מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף מנה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ
ולֹומר: לדחֹותֹו יכֹול ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה ידֹו מּתחת זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשטר
ּבעיר הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל. הּוא אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
- העיר מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
חּיב, אני ּכׁשמ ׁשהּוא לפלֹוני לֹו: ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאינֹו
ּגֹובה, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר; נפל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומּמּנּו

לנפילה. חֹוׁשׁשין ְְְִִִֵָואין
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהֹוציאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי אּלּו לראׁשֹון: לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
היה חֹובֹו. ּגֹובה וזה חֹובֹו ּגֹובה זה אּלא מּמּני? לוה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּתה
לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד ואחד אחד ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהן,
ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובינֹונית,

הּזּבּורית. ִִִַמן
.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהֹוציא

ּכ ואחר הּמעֹות הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם הּׂשדה: ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלֹו
ּבטל; זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹותב
.חֹוב לפרע ל היה - ל חּיב הייתי אּלּו לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מי ודין שטר, על לחתום מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר, שטר אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים
להיפך, או חמישים בני שטרות שני לו וליתן מאה על חוב שטר להחליף מבקש ודין שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר במאה חוב שטר הוציא שניהם1)ודין מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר
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עּׂשּו ואמר: חמּׁשים, ּבחמּׁשים ׁשטרֹות ׁשני הֹוציא אם ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָוכן
לכל קּיּום לֹו עֹוּׂשין אּלא לֹו, עֹוּׂשין אין - ּבמאה אֹותן ְְִִִִֵֵֶָָָָלי
אֹותֹו יכף ׁשּלא ׁשנים, להיֹות לּלוה היא ׁשּזכּות ואחד; ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאחד

הּכל. לגּבת אחת ּבפעם ְְִִַַַַַַֹֹּבּדין
.ÁÈׁשטר לי וכתבּו קרעּוהּו ואמר: ּבמאה, חֹוב ׁשטר ְְְְְְְִִִֵַַָָָָהֹוציא

לֹו וכתב הּכל, ּפרעֹו ׁשּמא לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבחמּׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹאחר
ׁשטר על זה קּיּום ויֹוציא ּוכׁשּיחזר מאה; ׁשל ׁשטר על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשֹובר
אחר ׁשטר זה לֹו: יאמר - הּׁשֹובר הּלוה ויֹוציא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹחמּׁשים,

הּוא.

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

אֹותֹו‡. ּכֹותבין - קנין ּבֹו ׁשּיׁש חֹוב ׁשּׁשטר ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכבר
למֹוכר ׁשטר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּמלוה ׁשאין ּפי על אף ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלּלוה
אף למלוה ׁשֹובר ּכֹותבין וכן עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַאף

וׁשֹוב עּמֹו, הּלוה ׁשאין ּפי ׁשאיןעל ּפי על אף לאּׁשה ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
אבל עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש וגט עּמּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבעלּה
וקּבלנּות, אריסּות וׁשטרי ונּׂשּואין, ארּוסין ׁשטרי ּכֹותבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָאין
מעּׂשה וכל דינין ּבעלי טענֹות ׁשטר אֹו הּדּינין ּברירת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָּוׁשטר
צריכין האּלּו הּׁשטרֹות וכל ׁשניהם. מּדעת אּלא ּדין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבתּקּונן ְְְְִִִֵַָָָָלהּזהר
נֹותן·. הּלוה - הלואה ּבׁשטרי הּסֹופר? ּׂשכר נֹותן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּומי

והאּׁשה ּׂשכר. נֹותן הּלֹוקח - ּוממּכר מקח ּובׁשטרי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּׂשכר.
אֹו הארּוסין ׁשטר ּׂשכר נֹותן והחתן הּגט. ּׂשכר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנֹותנת
הּׁשטר. ּׂשכר נֹותן הּׂשכיר אֹו האריס וכן והמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּנּׂשּואין.
ׁשניהם - דינין ּבעלי טענֹות אֹו הּדּינין ּברירת ׁשטר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאבל

ּׂשכר. ְִָָנֹותנין
ואחד‚. חברֹו ּבפני ׁשּלא לאחד הּנכּתבין הּׁשטרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ּוׁשניהן ׁשניהם מּדעת אּלא אֹותן ּכֹותבין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות
צריכין ּכּלן - לּלֹוקח אֹו לּמלוה ׁשּכֹותבין ׁשטר ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻעֹומדין,
ּבן ּפלֹוני הּוא ׁשּזה ׁשּבּׁשטר, הּׁשמֹות מּכירין העדים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיּו
קנּוניא, ויעּׂשּו ׁשנים יבֹואּו ׁשּמא ּפלֹוני; ּבן ּפלֹוני וזהּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני

לזה. זה ויֹודּו אחרים, ּבׁשמֹות ׁשמֹותיהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָויׁשּנּו
חֹוׁשׁשין„. אין - יֹום ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו ׁשהחזק מי ְְְְִִִִֵֶַָָֻּכל

ולעּׂשֹות לרּמֹות ּכדי ׁשּנהּו והּוא לֹו, יׁש אחר ׁשם ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו
מי ,לפיכ סֹוף. לּדבר אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָקנּוניא;
עלי ּכתבּו ואמר: ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּבעיר ׁשמֹו החזק ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻׁשּלא
ּכֹותבין אין - ּדינרין וכ ּכ לזה אֹו לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשטר

יחזק. אֹו ׁשמֹו ׁשּזה ראיה ׁשּיביא עד ְְְִֶֶֶַַָָָֻלֹו
חּיב‰. איני ויאמר: הּלוה ויטען לפנינּו ׁשּיצא ׁשטר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אֹו לזה; והֹודה ּכׁשמי ׁשמֹו העלה אחר רּמאי ׁשּמא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום,
הּוא רּמאי וזה לאחר, אּלא ּכלּום חּיב אני לזה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמר:
ׁשנים ׁשם החזק ׁשּלא מאחר - חֹובי ּבעל ּכׁשם ׁשמֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהעלה
ׁשאין הּוא, ׁשחזקה לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ׁשוין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּׁשמֹותיהן

הּנזּכרים אּלּו מּכירין ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעדים
נֹודע ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ׁשאין חזקה וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו.
ואין דעת. ּובני ּגדֹולים עצמן על ׁשהעידּו ׁשאּלּו ּבוּדאי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהם
לקרֹות יֹודעים ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהעדים

ְְַֹולחּתם.
.Âוחתמּו חלק ניר להן וקרעּו לחּתם, יֹודעין ׁשאין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעדים

ּפסּול. והּׁשטר מרּדּות, מּכת אֹותן מּכין - הרּׁשּום ְְְִִַַַַַַָָָָעל
.Êלפניו הּׁשטר וקרא הּׁשטר, ענין יֹודע ׁשהיה ּדין ּבית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹראׁש

הרי - עליו ואימתֹו אֹותֹו מאמין והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהּסֹופר
ּבעצמֹו. הּוא קראהּו ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר על חֹותם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
הּׁשטר העד ׁשּיקרא עד ּכן, לעּׂשֹות רּׁשאין העם ׁשאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואין

ּבמּלה. ְִִָָמּלה
.Á- ׁשמעֹון ּבן יֹוסף מהן אחד ּכל ׁשם ּבעיר, ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשנים

יכֹול אחר ולא זה, על זה חֹוב ׁשטר להֹוציא יכֹולין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאינן
הּׁשטר עדי ּבאּו ּכן אם אּלא חֹוב, ׁשטר עליהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהֹוציא
לֹו ׁשהעדנּו וזהּו עליו ׁשהעדנּו הּׁשטר זהּו ואמרּו: ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעצמן
וכן זה. ּבפני זה אּלא נׁשֹותיהן מגרׁשין אין וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהלואה.
ּבן יֹוסף ׁשל ׁשּׁשטרֹו ׁשֹובר ׁשטרֹותיו ּבין לאחד נמצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאם

ׁשטרֹות - ּפרּוע יעּׂשּוׁשמעֹון וכיצד ּפרּועין. ׁשעליו ׁשניהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
היּו יׁשּלׁשּו. ׁשוין? אביהן ּוׁשמֹות ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
זה דֹומין היּו סימניהן. יכּתבּו - ׁשוין אבֹותיהן אבֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשמֹות
ׁשניהם לוּיים, ׁשניהם היּו יחּוסן. יכּתבּו - ּבצּורתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָלזה

דֹורֹות. יכּתבּו - ְְֲִִֹּכהנים
.Ëלויתי ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אני ּבֹו: ׁשּכתּוב ׁשטר עליו ְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָהֹוציא

ׁשּיצא מי ּכל - הּמלוה ׁשם ּבֹו ׁשאין ּפי על אף מנה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמ
ולֹומר: לדחֹותֹו יכֹול ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה ידֹו מּתחת זה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשטר
ּבעיר הּדרין ׁשמעֹון ּבן יֹוסף ׁשני וכן ונפל. הּוא אחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
- העיר מּבני אחד על חֹוב ׁשטר מהן אחד ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת,
חּיב, אני ּכׁשמ ׁשהּוא לפלֹוני לֹו: ולֹומר לדחֹותֹו יכֹול ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאינֹו
ּגֹובה, ידֹו מּתחת ׁשּיצא זה הרי אּלא הּׁשטר; נפל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּומּמּנּו

לנפילה. חֹוׁשׁשין ְְְִִִֵָואין
.È- חברֹו על חֹוב ׁשטר מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהֹוציאּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשנים

היא ,ל חּיב הייתי אּלּו לראׁשֹון: לֹומר יכֹול האחרֹון ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאין
היה חֹובֹו. ּגֹובה וזה חֹובֹו ּגֹובה זה אּלא מּמּני? לוה ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאּתה
לזה אֹו עּדית, ולזה עּדית לזה ויׁש ּבמאה, וזה ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָזה
נזקקין אין - זּבּורית ולזה זּבּורית לזה ּבינֹונית, ולזה ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבינֹונית
עּדית לזה היה ּבׁשּלֹו. עֹומד ואחד אחד ּכל אּלא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָלהן,
ּגֹובה וזה הּבינֹונית, מן ּגֹובה זה - זּבּורית ולזה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּובינֹונית,

הּזּבּורית. ִִִַמן
.‡Èׁשּמכר ׁשטר מֹוציא והּלה חברֹו, על חֹוב ׁשטר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָהֹוציא

ּכ ואחר הּמעֹות הּלֹוקח ׁשּנֹותן ּבמקֹום היּו אם הּׂשדה: ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלֹו
ּבטל; זה ׁשל חֹובֹו ׁשטר הרי - הּׁשטר את הּמֹוכר לֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכֹותב
.חֹוב לפרע ל היה - ל חּיב הייתי אּלּו לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מי ודין שטר, על לחתום מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר, שטר אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים
להיפך, או חמישים בני שטרות שני לו וליתן מאה על חוב שטר להחליף מבקש ודין שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר במאה חוב שטר הוציא שניהם1)ודין מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר



deleסח deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החֹוב ׁשטר הרי - נֹותנין ּכ ואחר ׁשּכֹותבין ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָאבל
ׁשהר לקּים; ׁשּיהיּו ּכדי הּׂשדה את ל מכרּתי אֹומר: זה י ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּלי. חֹוב מהן ׁשאגּבה ידּועים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָנכסים

ה'תשע"א א' אדר י"ז שני יום

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

אני2הּמלוה‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ואני הּנח אחר: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹערב;
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק חברֹו את חֹונק ׁשהיה אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָערב;

ּכלּום חּיב הערב אין - ערב ואני 'אני3הּנח אמר ואפּלּו , ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּדין ּבית ּבפני ממֹון4ערב' ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו אם אבל . ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לבין ּבינֹו ּבין ּדין ּבית ּבפני ּבין הּפנים, אּלּו ּכל - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָזה
נׁשּתעּבד .5הּמלוה, ְְְִֵֶַַַ

לֹו·. נׁשּתעּבד6אמר - ערב ואני הלוהּו מעֹות: מּתן ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָ
ערב7הערב אֹותֹו עּׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדין ּבית ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו. קנּו ׁשּלא ּפי על אף נׁשּתעּבד, -ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לכם. ערב ואני הּניחּוהּו להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹרֹוצין
הניה ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָהֹואיל

עצמֹו .8ׁשעּבד ְְִֵַ
ע9הּמלוה‚. ידי על חברֹו ׁשהערבאת ּפי על אף רב, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתֹובע אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשּתעּבד

ונפרע הערב אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה; הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
לּלוה נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה אבל10מּמּנּו. ; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּכלל הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש מן11אם אּלא , ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם הּלוה היה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּלוה.
ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו
- מּידֹו להֹוציאֹו יכֹול אם הּלוה; עם ּדין הערב יעּׂשה ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּדין ּבית יׁשּמתּוהּו אֹו לֹו.12יֹוציא, ׁשּיּתן עד ְְִִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע13התנה„. מנת על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים יׁש אם ׁשארצה, .14מּמי ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ּתחּלה ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת על ׁשהיה15אמר: אֹו , ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקּבלן16קּבלן את אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי -17 ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע לּלוה.18ּתחּלה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ערב‰. נֹותן19איזהּו ואני לֹו ּתן לֹו: אמר קּבלן? ואיזהּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
על אף ּתחּלה מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן, זהּו - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָל
ׁשארצה. מּמי ׁשאּפרע מנת על אמר: ולא ּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּפי
ּפֹורע, ואני הלוהּו ערב, ואני הלוהּו לֹו: אמר אם ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָאבל
ּתן קּבלן, ואני הלוהּו נֹותן, ואני הלוהּו חּיב, ואני ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָהלוהּו
לֹו ּתן חּיב, ואני לֹו ּתן ּפֹורע, ואני לֹו ּתן קּבלן, ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלֹו

הן ערבנּות לׁשֹון ּכּלן - ערב ּתחּלה,20ואני ּתֹובעֹו ואינֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ
ׁשּיפרׁש עד לּלוה, נכסים ׁשּיׁש ּבמקֹום מּמּנּו נפרע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

אּפרע ׁשארצה מּמי .21ויאמר: ְְִִֶֶֶֶַַָֹ
.Âמּלׁשּלם;22ערב ּפטּור - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּכתּבה, ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
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על חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר נותן ומי
שהיו שניים ודין קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית וראש וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת וקבלנות.1)בעיר ערבות דיני קעו:2)מבאר בתרא את3)בבא נתן שהמלוה משום
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב של ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו על שלא4)הכסף

הדין. בית התערבות פי שהלוקח5)על הדעת, על ומתקבל קול לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות אפילו משמע
בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם קכט סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות הערב של ששדותיו ידע

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו מסתימת אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין כתב, שם שם.6)בתרא
הכסף.7) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה הלווה8)משום את להציל רוצה אלא עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

ממון. הפסד של הסיכון עצמו על שקיבל אומרים, אנו שהיא כל הנאה לו כשיש אבל ממון, הפסד של סיכון בלי הקשה ממצבו
בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו שהכוונה רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית "ערב אמרו: שם [בגמרא

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד סיבה כל ללא - ייפרע9)דין לא ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
תחילה. הערב מן ייפרע לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" הכוונה10)מן לו" נתן "ולא כן לפני שכתב מה מבאר רבינו

מהם. לגבות נכסים מצא לפרוע.11)שלא מסרב הלווה אם ג.12)אפילו הלכה כ"ב פרק למעלה האמור קעג:13)כפי שם
תחילה,14) הערב מן גובה נכסים ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים: במחלוקת שנוי זה שדין כתב שם בטור

של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים כשאין אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור שם תוספות (ראה תם רבינו ודעת
(המגיד הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים כאן משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י רבו שיטת נוגדת רבינו
מהם להיפרע שאפשר ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול - כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו יכול הערב אין יתירה טירחה בלי
ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח ויש ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין יתחייב ואם תחילה

רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין לבית ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם לטרוחנכסים וצריך
מהערב נפרעים שאין מודה הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים ממש ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא (בבא שבידינו הספרים וגירסת בפירוש15)תחילה. התנה כשלא המדובר הקודמת בבבא
שארצה". "ממי אלא ערב.16)"תחילה" ומי קבלן מי יתבאר הבאה "תחילה".17)בהלכה בפירוש אמר שלא פי על אף

מהם.18) לגבות ואפשר ידועים בידינו19)אפילו (כלל אחרון שהוא משום כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
כאחרונים). - כבתראי הלכה ורבא לך.20)מאביי אתן ואני לו תן שיאמר: עד קבלן, נעשה לא שאמר21)ולפיכך לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה) (מגיד ב.22)"תחילה" עמוד שם

dele deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשה מצוה ממֹון23ׁשהרי חּסר ולא ערב24, האב היה ואם .25 ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹ
חּיב - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, חּיב26לכתּבת - ּכתּבה ׁשל וקּבלן .27. ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻֻ

.Êאחריּות וקּבל לוי ּובא ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָראּובן
היא28עליו אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא קנּו29- ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּירצה עת ּכל זה מכר ּדמי לׁשּלם ערב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּידֹו
חּיב זה הרי - לׁשמעֹון רּבֹותי.30ׁשּיתּבעּנּו הֹורּו וכזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.Áּפי על אף ּתנאי, על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהּוא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ּכיצד?31ׁשּקנּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹו ּתן לֹו: ׁשאמר לאּכגֹון אם אֹו וכ ּכ יהיה אם ל אּתן ואני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד הּתֹולה ׁשּכל יהיה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלא
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם, קנין והקנה גמר לא - יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

.Ëׁשּלוּו וכן32ׁשנים אחד, מקח ׁשּלקחּו אֹו אחד ּבׁשטר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הן הרי - ּבׁשּתפּות לקח אֹו מהן אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לזה זה ּפרׁש.33ערבאין ׁשּלא ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.È- הערב מן לּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא לאחד, ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ׁשּירצה מהן זה מאי החֹוב34יּפרע ּכדי לאחד היה לא ואם . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
החֹוב. ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע חֹוזר -ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע לׁשנים, ׁשערב על35ואחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
עליו ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, מּׁשניהם איזה .36חֹוב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.·Èלחברֹו לֿהרי37האֹומר ערב ואני וכ ּכ לפלֹוני ערב : ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב; ואני הלוהּו לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ראׁשֹון לערב ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, הערב38הערב ודין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא. אחד ּדין הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ודין הּמלוה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעם

.‚Èּכל לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ׁשערב, הּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי
הלוהּו אֹו ערב, ואני לֹו מכר אֹו ערב, ואני לֹו ּתן ּׁשּתּתן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמה
ּבעּׂשרת לֹו מכר אפּלּו ׁשהֹורה: הּגאֹונים מן יׁש - ערב ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואני
ויראה ּבּכל. הערב נׁשּתעּבד - אלף מאה הלוהּו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלפים
הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכיון ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלי,
עצמֹו ׁשעּבד ולא דעּתֹו סמכה לא - ּבֹו עצמֹו .39ׁשּׁשעּבד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לּמבין. הם טעם ׁשל ְִִֵֵֶַַַָּודברים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנישואין.23) לקיים שזה24)עזר שנהנה משום אלא ממנו, יתבעו ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות כל
ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך, ומשום עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו, סמך על מעות ונתן לו האמין
נידונית ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה בכתובה כגון
כשקנו אפילו מחייבת אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מועיל שהקניין מעות מתן שלאחר לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה גם שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו,

משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו, אמונתו על שלא פי על משעבד25)אף שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו ביחס (אב משום26)נפשיה מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין שצריך אמרו לא שם בגמרא

שביארנו כמו מועיל אינו קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק אין - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא
כשקנו משתעבד זר כתובה ערב שאפילו לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא שאפילו ואומר חולק [הראב"ד למעלה

מידו]. קנו כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו שמה - ומכאן יטרוף28)שם.27)מידו, שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר השדה את המוכר של חוב וסמכה29)בעל השדה את יטרפו שלא היה בטוח לוי

קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם יצטרך שלא דעתו
המעות על היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות לדמות שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב כמו
אותו שקנה ללוקח דמיו המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה דמי על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה,
המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא והערבות ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת זה תשלום להגדיר ואין בו, וזכה
למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם ואפילו מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע, את שטרפו בשעה

אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו להלוואה30)שקניין דומה זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
המגיד של ביאורו וגם הראב"ד של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן יוסף בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת
בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו אלא חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא כשהערב שהמדובר מוכיחים, משנה

זו]. הר31)הלכה - יהיה לא או יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש ומוחלטכשתלה גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י
תוקף. כל זה לקניין אין א.32)ולפיכך הלכה ה פרק שבועות וכערב33)ירושלמי ההלוואה מחצית לגבי כלווה דינו אחד כל

שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי שהמלוה רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור השנייה. למחציתה
ככל ודינם ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא הנכונה הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא הוכיח

כאן]. משנה בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו שחלקו34)ערב "האחים קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אף אחד, יורש מנכסי הכל לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם אחד של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת
יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה יוצא ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו כערבים דינם הלווה שנכסי פי על
אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד הכל לגבות המלוה
ידי על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו על רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי לווה שזה
תחילת מציעא בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד שאפרע מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
הערבים מן מאחד כלום תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק
ופסק הרשב"א גם פירש וכן ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם מאיזה שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא

לערב.35)כרבינו]. יודיע עצמו.36)המלוה סברת היא זה דין מעותיו. החזרת לדרוש ממי ידע מקור37)שהערב נמצא לא
משנה). (מגיד זה לדין מתן38)ברור בשעת שלא קניין בלי משתעבד אינו ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה השעבודמעות חלות שעת - דבר של וטעמו כלל. מעות נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת ראשון ערב הלכה39)של למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו



סט dele deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּׂשה מצוה ממֹון23ׁשהרי חּסר ולא ערב24, האב היה ואם .25 ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹ
חּיב - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, חּיב26לכתּבת - ּכתּבה ׁשל וקּבלן .27. ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻֻ

.Êאחריּות וקּבל לוי ּובא ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָראּובן
היא28עליו אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא קנּו29- ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּירצה עת ּכל זה מכר ּדמי לׁשּלם ערב ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמּידֹו
חּיב זה הרי - לׁשמעֹון רּבֹותי.30ׁשּיתּבעּנּו הֹורּו וכזה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

.Áּפי על אף ּתנאי, על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהּוא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ּכיצד?31ׁשּקנּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לֹו ּתן לֹו: ׁשאמר לאּכגֹון אם אֹו וכ ּכ יהיה אם ל אּתן ואני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ׁשעּבּוד הּתֹולה ׁשּכל יהיה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלא
נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם, קנין והקנה גמר לא - יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹלא

.Ëׁשּלוּו וכן32ׁשנים אחד, מקח ׁשּלקחּו אֹו אחד ּבׁשטר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הן הרי - ּבׁשּתפּות לקח אֹו מהן אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לזה זה ּפרׁש.33ערבאין ׁשּלא ּפי על אף , ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.È- הערב מן לּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא לאחד, ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים

ׁשּירצה מהן זה מאי החֹוב34יּפרע ּכדי לאחד היה לא ואם . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
החֹוב. ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע חֹוזר -ְְִִֵֵֵַַַָ

.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע לׁשנים, ׁשערב על35ואחד ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ
עליו ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, מּׁשניהם איזה .36חֹוב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.·Èלחברֹו לֿהרי37האֹומר ערב ואני וכ ּכ לפלֹוני ערב : ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּתעּבד ּוכׁשם ערב; ואני הלוהּו לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ראׁשֹון לערב ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, הערב38הערב ודין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּוא. אחד ּדין הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ודין הּמלוה ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעם

.‚Èּכל לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ׁשערב, הּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי
הלוהּו אֹו ערב, ואני לֹו מכר אֹו ערב, ואני לֹו ּתן ּׁשּתּתן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹמה
ּבעּׂשרת לֹו מכר אפּלּו ׁשהֹורה: הּגאֹונים מן יׁש - ערב ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואני
ויראה ּבּכל. הערב נׁשּתעּבד - אלף מאה הלוהּו אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאלפים
הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ׁשּכיון ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלי,
עצמֹו ׁשעּבד ולא דעּתֹו סמכה לא - ּבֹו עצמֹו .39ׁשּׁשעּבד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לּמבין. הם טעם ׁשל ְִִֵֵֶַַַָּודברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הנישואין.23) לקיים שזה24)עזר שנהנה משום אלא ממנו, יתבעו ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות כל
ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך, ומשום עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו, סמך על מעות ונתן לו האמין
נידונית ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה בכתובה כגון
כשקנו אפילו מחייבת אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מועיל שהקניין מעות מתן שלאחר לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה גם שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו,

משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו, אמונתו על שלא פי על משעבד25)אף שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו ביחס (אב משום26)נפשיה מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין שצריך אמרו לא שם בגמרא

שביארנו כמו מועיל אינו קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק אין - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא
כשקנו משתעבד זר כתובה ערב שאפילו לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא שאפילו ואומר חולק [הראב"ד למעלה

מידו]. קנו כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו שמה - ומכאן יטרוף28)שם.27)מידו, שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר השדה את המוכר של חוב וסמכה29)בעל השדה את יטרפו שלא היה בטוח לוי

קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם יצטרך שלא דעתו
המעות על היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות לדמות שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב כמו
אותו שקנה ללוקח דמיו המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה דמי על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה,
המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא והערבות ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת זה תשלום להגדיר ואין בו, וזכה
למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם ואפילו מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע, את שטרפו בשעה

אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו להלוואה30)שקניין דומה זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
המגיד של ביאורו וגם הראב"ד של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן יוסף בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת
בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו אלא חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא כשהערב שהמדובר מוכיחים, משנה

זו]. הר31)הלכה - יהיה לא או יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש ומוחלטכשתלה גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י
תוקף. כל זה לקניין אין א.32)ולפיכך הלכה ה פרק שבועות וכערב33)ירושלמי ההלוואה מחצית לגבי כלווה דינו אחד כל

שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי שהמלוה רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור השנייה. למחציתה
ככל ודינם ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא הנכונה הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא הוכיח

כאן]. משנה בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו שחלקו34)ערב "האחים קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אף אחד, יורש מנכסי הכל לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם אחד של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת
יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה יוצא ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו כערבים דינם הלווה שנכסי פי על
אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד הכל לגבות המלוה
ידי על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו על רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי לווה שזה
תחילת מציעא בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד שאפרע מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
הערבים מן מאחד כלום תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק
ופסק הרשב"א גם פירש וכן ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם מאיזה שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא

לערב.35)כרבינו]. יודיע עצמו.36)המלוה סברת היא זה דין מעותיו. החזרת לדרוש ממי ידע מקור37)שהערב נמצא לא
משנה). (מגיד זה לדין מתן38)ברור בשעת שלא קניין בלי משתעבד אינו ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה השעבודמעות חלות שעת - דבר של וטעמו כלל. מעות נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת ראשון ערב הלכה39)של למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו



deleע deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„È,זה לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני הלוהּו לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמי
ממֹון ׁשל לעצמֹו ערב אביאּנּו40לא ׁשּתרצה זמן ּכל אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכל41ל הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר אם וכן , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מּידֹו וקנּו ,ל אביאּנּו ׁשּתתּבעּנּו יביא42זמן לא אם זה, על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - הּלוה ;43זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
אֹו אביאּנּו לא אם ואמר: התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹויׁש
ולא אסמכּתא, זֹו הרי - לׁשּלם חּיב אהיה ׁשּברח אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמת

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַַָָנׁשּתעּבד.

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּבּׁשטר‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה
ונׁשּתעּבד מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף הּלוה, את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
הערב מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלׁשּלם
ׁשל ּבגּופֹו הערב היה מׁשעּבדים. מּנכסים טֹורף אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהּזה

ּפלֹוני ּכתבּו: אם העדים: חתימת קדם ׁשהריׁשטר ערב, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מן מּמּנּו גֹובה אינֹו - ּבּמלוה הּלוה עם מערב ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאינֹו
ּכ מּפלֹוני לוה ּפלֹוני ּבּׁשטר: ּכתּוב אם אבל ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻהמׁשעּבדים;
מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, ערב עם לוה ערבּו ׁשהרי ערב, ּופלֹוני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכ
נפרע זה הרי - ּבּׁשטר עדים חתמּו ּכ ואחר ערב, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

המׁשעּבדים. ערב ְְְִִִֵֵַָָֻמּנכסי
יכֹול·. אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמלוה

הערב ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלהּפרע
הֹורּו וכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה ּכח יהיה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם.

הּתנאי. לפי הּכל - עּמֹו התנה ואם ְְְְִִִִִַַַַָֹהּמֹורים.
אינֹו‚. - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמלוה

לתּבע ל יׁש הרי הּקּבלן, אצל ל ולֹומר: לדחֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיכֹול
נּׂשא ואם ּתחּלה. ׁשרצה מי ּכל ּתֹובע אּלא ּתחּלה; ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו
לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנֹו הּמלוה מּיד הּמעֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהּקּבלן
יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ּבמדינה הּלוה היה ּכלּום. הּלוה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּביד
יתֹומים והּניח הּלוה ׁשּמת אֹו אליו, ליל ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלהֹודיעֹו
את ּתֹובע זה הרי - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָקטּנים,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהערב
יכֹול„. אינֹו - עני ׁשהּוא ּומצאֹו הּלוה את ׁשּתבע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמלוה

ׁשאין אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע
ערב. ׁשל נכסיו על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָלֹו

לתּבע‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
הבא הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה
.Âוגֹובה חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָערב

ּפה על מלוה ׁשהיתה ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמן
הּלוה לֹו ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּברׁשּות עמד אם אבל וׁשּלם; ערבני ערב: לֹו ׁשּנעּׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבעת
ולא ערבני, הּלוה: לֹו ׁשאמר אֹו קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעּׂשה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצמֹו
ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ויפרע ׁשּיּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהרׁשהּו
החֹוב היה אפּלּו מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ׁשטר הּפֹורע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
והרי ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום, חּיב הּלוה אין - הּמׁשּכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
הּמלוה את מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּבד
את ׁשּיֹודיע קדם החֹוב ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומֹוחל
קדם חֹובֹו ׁשטר הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּיֹורׁשים,
ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ּומת ׁשּנּדּוהּו אֹו קדם, ּבֹו ׁשהֹודה ּכגֹון ְְִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּימּות,
ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הרי - להּגבֹות הּמלוה זמן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגיע
חּיבין הּיֹורׁשין אין - ּכֹוכבים עֹובד הּמלוה היה ּׁשּפרע. ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמה
עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל הערב ליד נתן אביהן ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשּלם;
זה ּפרע ּולפיכ ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ׁשהעֹובד הֹודיען אם אבל היתֹומים. ׁשּיֹודיע קדם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּדעּתֹו

לׁשּלם. חּיבין - נֹותן הּוא והרי אֹותֹו ּתֹובע ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּכֹוכבים
.Êמּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין ּׁשּפרע, מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ׁשּפרע. ראיה להביא צרי זה הרי - עצמֹו מּלוה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלוה
נפל ׁשּמא ראיה, הערב ּביד ׁשעליו החֹוב ׁשטר מציאת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואין

ּכלּום. זה ּפרע ולא הּמלוה מּיד ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּׁשטר
.Áאֹו ערבּתי; לא אֹומר: והּוא לי, ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

והּוא ולּתן, אֹות לערב הרׁשיתני אּתה לּלוה: הערב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאמר
הערב: ׁשאמר אֹו ּכלל; ערבּת לא אֹו ערבּת, מּדעּת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשאמר אֹו ּפרעּת, לא אֹומר: והּלה ,ּבפני הּמלוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּפרעּתי
הּמלוה: ׁשאמר אֹו ּׁשּפרעּת; מה ל ונתּתי ּפרעּת, ּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹו:
מּכל - מנה אּלא ערבּתי לא אֹומר: והּוא מאתים, לי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹערבּת
אֹו הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא ּבהן, וכּיֹוצא הּטענֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלּו
הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו הּסת, ׁשבּועת הּנתּבע ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָיּׁשבע

הּממֹון. טענֹות ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִַַָָָָּבמקצת,
.Ëאחרים את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו, איׁש אׁשת אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָעבד

אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - לׁשּלם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונתחּיבּו
יׁשּלמּו. ְְְְִֵַַּתתאלמן

.Èעליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב - ׁשּלוה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן
מּידֹו; ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשטר,

ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין
.‡Èחּיב ׁשאינֹו הּגאֹונים, הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָקטן

ּפי על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו. את אּבד - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן
ּכּיֹוצא ּבכל ולא ּבערבנּות ולא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן הּוא, אמת ודין ְְֱִֵֶֶָָָּבזה.
.·Èחּיבת - ונּׂשאת ּבׁשטר ערבה אֹו ּבׁשטר ׁשּלותה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּפה על מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשּלם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרמב"ן דברי מביא קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי ח
השיג (שם) מכירה בהלכות הראב"ד גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב יכול שאדם ודעתו, רבינו על החולק בתשובה
משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי בין לפשרה נכנס וכאן רבינו על

הלווה.40)שם]. ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה הלווה.41)לא את להביא רק עצמו על למעלה42)קיבל נתבאר
קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בטור43)בהלכה שהובאה בתשובה גאון נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור ונראה קכט. סימן משפט ערבות1)חושן דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

dele deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרׁשּות ּבעל ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמׁשּלמת
אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

לּמלוה. אֹותן יחזירּו - קּימין עצמן ההלואה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּכתּקּון‡. עּׂשּוי היה אם ּכתב: ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶָָָָָָָָָׁשטר
לגרע, ולא להֹוסיף ולא להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יּׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹׁשטרי
וגֹובין ּכׁשר, הּוא הרי - לקרֹותֹו ויֹודעין יּׂשראל, עדיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָוהיּו
עֹובדי ׁשחֹותמיהן הּׁשטרֹות ּכל אבל המׁשעּבדין. מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבֹו
וׁשטרי ּוממּכר מקח מּׁשטרי חּוץ ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּכֹוכבים
לפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, הּמעֹות ׁשּיּתן והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב.
והּוא החֹוב. מעֹות אֹו הּמכר ּדמי וכ ּכ לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמנה
ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עּׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו לא - ׁשּלהם הּׁשֹופט קּיּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּבלא
ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים העֹובדי אּלּו על ׁשּיעידּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ׁשטרי חסרּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשחד.
ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ּכחרס. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהן
הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ּכחרסים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהן
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
ׁשל ּבערּכאֹות הּנעּׂשה זה ׁשטר לקרֹות יּׂשראל דּיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָידעּו
זה ּבפני ׁשּלא זה ּכֹוכבים עֹובדי לׁשני נֹותנֹו - ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹעֹובדי
ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו. לפי ּכמסיח מהן אחד ּכל ׁשּנמצא לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוקֹורין

ּבֹו, טֹורפין אין אבל חֹורין, ׁשהרימּבני קֹול, לֹו ׁשאין מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ׁשּנעּׂשה ּבּמה הּלקֹוחֹות ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלא

הּמלוה·. ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּכֹוכבים עֹובדי ׁשעדיו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשטר
ּפי על אף מּיּׂשראל, עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח ליד הּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָאֹו
ּכל ּבֹו ואין ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות עּׂשּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיּו והּוא חֹורין. מּבני גֹובה זה הרי - ׁשּמנינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּדברים
ּכׁשּמסרֹו ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ּבפניהם ׁשּמסר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעדים
ולא להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יּׂשראל, ׁשטר ּכתּקּון ויהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפניהן,
המׁשעּבדים? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֻלהֹוסיף

קֹול. לֹו ׁשאין ְִֵֵֶמּפני
.‚צרי ּכּלן הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יּׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

ׁשאין [אּלא] אחרֹונה. ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחזר
מּגּופֹו מרחקין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻלמדין
הרוח ּבאֹותֹו וכתב המזּיף זה ּובא הּׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

זֹו. ִָׁשיטה
ּפסּול;„. - ׁשיטין ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻעדים

עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין ׁשּתי ּכׁשר. - מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפחֹות
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו - המזּיף ׁשּכל סֹופר; ידי ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
למ"ד ּכגֹון ואוירן, הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין העדים היּו ּכ"ף. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין הרוח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה
ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָקרֹובים
על העדים ׁשּמא ּפסּול; - ּדיֹו ׁשל ּבּׂשריטֹות ְְְִִִִֵֶֶַָָָָמלאהּו
ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר]. [ׁשל ּגּופֹו על ולא חתמּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָֹֻהּׂשריטֹות

ּכׁשר. זה הרי - אחת ּבׁשיטה עדיו ְֲִִֵֵֵֶַַָָָעם
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים זֹו ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה ּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חתּומים העדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה
ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין - העדים לרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּונּתי
ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ׁשטר ּכתב ׁשחת הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

עדיו. ּוׁשני ְֵֵֶָזה
.Âאֹו עדים ידי לכתב סמּו ׁשּיהיה צרי ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָקּיּום

ּבין היה ואם הּכתב. ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר לצד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָסמּו
הּׁשטר יחּת ׁשּמא ּפסּול; - אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקּיּום
ונמצא עדיו, ּוׁשני ׁשטר ׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּנתקּים,

מזּיף. ׁשטר על ְְִַַָָֻהּקּיּום
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ּׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר. ׁשל ְֶָּגּופֹו
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

על ּפלֹונית ׁשיטה אֹו ּפלֹונית מּלה אֹו ּפלֹונית אֹות ְְְְִִִִִַַָָֹויאמר:
ׁשריר ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים. והּכל ּתלּויה, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמחק,
ּפסּול; - וקּימֹו ׁשחזר ּפי על אף וקּים, ׁשריר ּובׁשעּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוקּים,
הּכ ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו, תבׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ְִֵָוהעדים.
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. - הּמחק על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹׁשטר

אחת ּפעם ׁשּנמחק מי דֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק
ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלנמחק
ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר העדים, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם. נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעל
.Èעל מּלמּטה והּקּיּום הּמחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים אּלא הּקּיּום מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק הּׁשטר, ּגּוף וחת ּדיֹו, ׁשל ּׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

הּמחק. על ועדיו הּׁשטר וכתב ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּׂשריטֹות,
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָימחק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק נתבארו גויים,1)שלא שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר
הפחות אחר ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות ודין הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת ודין



עי dele deln zekld - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרׁשּות ּבעל ׁשרׁשּות ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמׁשּלמת
אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָלֹוקח

לּמלוה. אֹותן יחזירּו - קּימין עצמן ההלואה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָמעֹות

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּכתּקּון‡. עּׂשּוי היה אם ּכתב: ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְְִִֶָָָָָָָָָׁשטר
לגרע, ולא להֹוסיף ולא להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יּׂשראל, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹׁשטרי
וגֹובין ּכׁשר, הּוא הרי - לקרֹותֹו ויֹודעין יּׂשראל, עדיו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָוהיּו
עֹובדי ׁשחֹותמיהן הּׁשטרֹות ּכל אבל המׁשעּבדין. מן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבֹו
וׁשטרי ּוממּכר מקח מּׁשטרי חּוץ ּפסּולין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָָּכֹוכבים
לפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, הּמעֹות ׁשּיּתן והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָחֹוב.
והּוא החֹוב. מעֹות אֹו הּמכר ּדמי וכ ּכ לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמנה
ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; ּבערּכאֹות עּׂשּויין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּיהיּו
עדי צריכין וכן ּכלּום. יֹועילּו לא - ׁשּלהם הּׁשֹופט קּיּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּבלא
ועל הּׁשטר עדי ׁשהן ּכֹוכבים העֹובדי אּלּו על ׁשּיעידּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
ּבקּבלנּות ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
הרי - אּלּו מּכל ּדבר ּכֹוכבים העֹובדי ׁשטרי חסרּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשחד.
ׁשהן ּומחילֹות ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ּכחרס. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהן
הרי - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשּלהן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּנתנּו ׁשּלהן חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי: והֹורּו ּכחרסים. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהן
מקח ׁשטרי אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמעֹות
לא אם ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם. הּמעֹות ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּוממּכר
ׁשל ּבערּכאֹות הּנעּׂשה זה ׁשטר לקרֹות יּׂשראל דּיני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָידעּו
זה ּבפני ׁשּלא זה ּכֹוכבים עֹובדי לׁשני נֹותנֹו - ּכֹוכבים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹעֹובדי
ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו. לפי ּכמסיח מהן אחד ּכל ׁשּנמצא לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוקֹורין

ּבֹו, טֹורפין אין אבל חֹורין, ׁשהרימּבני קֹול, לֹו ׁשאין מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ
ּכֹוכבים. ּבעֹובדי ׁשּנעּׂשה ּבּמה הּלקֹוחֹות ידעּו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלא

הּמלוה·. ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּכֹוכבים עֹובדי ׁשעדיו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשטר
ּפי על אף מּיּׂשראל, עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח ליד הּמֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָאֹו
ּכל ּבֹו ואין ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּבערּכאֹות עּׂשּוי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
ׁשּיהיּו והּוא חֹורין. מּבני גֹובה זה הרי - ׁשּמנינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּדברים
ּכׁשּמסרֹו ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, יֹודעין ּבפניהם ׁשּמסר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעדים
ולא להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו יּׂשראל, ׁשטר ּכתּקּון ויהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבפניהן,
המׁשעּבדים? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה לגרע. ולא ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹֻלהֹוסיף

קֹול. לֹו ׁשאין ְִֵֵֶמּפני
.‚צרי ּכּלן הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יּׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

ׁשאין [אּלא] אחרֹונה. ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיחזר
מּגּופֹו מרחקין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻלמדין
הרוח ּבאֹותֹו וכתב המזּיף זה ּובא הּׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשל

זֹו. ִָׁשיטה
ּפסּול;„. - ׁשיטין ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֻעדים

עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין ׁשּתי ּכׁשר. - מּכאן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפחֹות
הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו - המזּיף ׁשּכל סֹופר; ידי ּבכתב ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹולא
למ"ד ּכגֹון ואוירן, הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן מרחקין העדים היּו ּכ"ף. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ׁשּבין הרוח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה
ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָקרֹובים
על העדים ׁשּמא ּפסּול; - ּדיֹו ׁשל ּבּׂשריטֹות ְְְִִִִֵֶֶַָָָָמלאהּו
ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר]. [ׁשל ּגּופֹו על ולא חתמּו, ְְְְְִֶַַַָָָָָֹֻהּׂשריטֹות

ּכׁשר. זה הרי - אחת ּבׁשיטה עדיו ְֲִִֵֵֵֶַַָָָעם
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים זֹו ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה ּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חתּומים העדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
אני ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה
ׁשל מעדים זה ׁשטר מקּימין אין - העדים לרּבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנתּכּונּתי
ּבּׁשיטה ׁשּמא מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ׁשטר ּכתב ׁשחת הּׁשטר ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

עדיו. ּוׁשני ְֵֵֶָזה
.Âאֹו עדים ידי לכתב סמּו ׁשּיהיה צרי ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָקּיּום

ּבין היה ואם הּכתב. ּכנגד מאחֹוריו אֹו הּׁשטר לצד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָסמּו
הּׁשטר יחּת ׁשּמא ּפסּול; - אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּקּיּום
ונמצא עדיו, ּוׁשני ׁשטר ׁשיטה ּבאֹותּה ויזּיף ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּנתקּים,

מזּיף. ׁשטר על ְְִַַָָֻהּקּיּום
.Êּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ּׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר. ׁשל ְֶָּגּופֹו
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

על ּפלֹונית ׁשיטה אֹו ּפלֹונית מּלה אֹו ּפלֹונית אֹות ְְְְִִִִִַַָָֹויאמר:
ׁשריר ּבמקֹום הּמחק היה ואם קּים. והּכל ּתלּויה, אֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹמחק,
ּפסּול; - וקּימֹו ׁשחזר ּפי על אף וקּים, ׁשריר ּובׁשעּור ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוקּים,
הּכ ׁשּבין ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו, תבׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ְִֵָוהעדים.
.Ë:ּתאמר ואם ּכׁשר. - הּמחק על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹׁשטר

אחת ּפעם ׁשּנמחק מי דֹומה אינֹו - ּומֹוחק וחֹוזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמֹוחק
ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ׁשּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלנמחק
ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר העדים, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמקֹום
הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ּׁשּירצה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמה
חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ּפעמים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשּתי

ּבפניהם. נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעל
.Èעל מּלמּטה והּקּיּום הּמחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָׁשטר

מעדים אּלא הּקּיּום מעדי אֹותֹו מקּימין אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָהּניר
והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמעלה;
ּומחק הּׁשטר, ּגּוף וחת ּדיֹו, ׁשל ּׂשריטֹות מלא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָהרוח

הּמחק. על ועדיו הּׁשטר וכתב ְְְְְִֵַַַַַָָָָהּׂשריטֹות,
.‡Èׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָימחק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק נתבארו גויים,1)שלא שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר
הפחות אחר ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות ודין הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת ודין
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הּניר על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:
יזּיף. ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר. -ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ

.·Èואפּלּו ּפסּול. - הּניר על ועדיו הּמחק, על הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר
על והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם אֹותֹו מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמחק.
נּכר; אינֹו ּפעמים ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמה
הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו היה ְְִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשאּלּו
להתּבֹונן הּׁשטרֹות: ּומּתּקּון נּכר. היה - ּפעמים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָׁשּתי
הּתבֹות, ּבין דחּוקין יהּו ׁשּלא ׁשּלֹו וזיני"ן ּבווי"ן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבּׁשטר
אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ולא זֹו. והֹוסיף זּיף ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשּמא
ו"ו. מקֹום האחת רגלּה והּניח חי"ת, אֹו ה"א ּכגֹון ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָאחת,
ּכתב. ּובכל לׁשֹון ּבכל ּבֹו מדקּדקין ּבזה ּכּיֹוצא ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֹוכל

.‚Èיזּיף ׁשּמא ׁשיטה, ּבסֹוף ּכֹותבין אין עּׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּׁשלׁש
ּבסֹוף לֹו נזּדּמן ואם עּׂשרים. והעּׂשר לׁשלׁשים הּׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָויחזיר
עד רּבֹות, ּפעמים ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו הּדּבּור מחזיר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשיטה

הּׁשיטה. ּבאמצע ְְִֶֶַַָָׁשּיבֹוא
.„Èמלמעלה מאתים, ּומּלמּטה מנה מלמעלה ׁשּכתבּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשטר

אין ולמה הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמאתים
ּתלּוי האחד ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהֹולכין
מאתים אֹו מאתים, ׁשהן מאה ּבֹו: ּכתּוב היה ׁשאם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחברֹו.
האחרֹון ׁשאין דברים ׁשני אבל מאה; נֹוטל היה - מאה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהן
ׁשם, מלמעלה ּבֹו היה אחרֹון. אחר הּל - ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָּתלּוי
לּמה ּכן, אם הּתחּתֹון. אחר הּל - לֹו קרֹוב ׁשם ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּולמּטה
הּתחּתֹון, מן אחת אֹות ּתּמחק ׁשּמא העליֹון? את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכֹותבין
ענני, אֹו חנני ּבעליֹון ׁשהיה ּכגֹון העליֹון. מן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָויּלמד
לא אבל העליֹון. הּׁשם ׁשהּוא ּבידּוע - ענן אֹו חנן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּתחּתֹון

אֹותּיֹות. ּבׁשּתי מעליֹון ּתחּתֹון ְְְִִִֵֵֵֶַָיּלמד
.ÂËאחר הֹול הּכל - קפל ּומּלמּטה ספל, מלמעלה ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכתּוב

קפל, מלמעלה ּבֹו ּכתּוב הּספל. מן ּפחּות ׁשהּקפל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון,
ונעּׂשית הּקּוף רגל הסיר זבּוב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּלמּטה
ּכּיֹוצא ּכל וכן הּקטּנה. קפל ּבמּדת אּלא גֹובה ואינֹו ,"ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹסמ

מע הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשהיהּבזה. ּבׁשטר, ּׂשה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשׁשמאֹות אם ספק, הּדבר והרי אחד, וזּוז ׁשׁשמאֹות ּבֹו: ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּכתּוב
יּטל חכמים: אמרּו וזּוז; אסּתירא מאֹות ׁשׁש אֹו אחד וזּוז ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹזּוז
אם הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, אסּתירא מאֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשׁש
ׁשהּפרּוטֹות לפי וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר: לא לּמה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכן,

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכֹותבין. ּכ ואחר זּוזין הּסֹופר אֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכֹולל
עֹוּׂשין. ּפיו על - הּידּוע דרּכם לפי מקֹום, ּובכל זמן ְְְְְִִִַַַַַָָָָָּבכל

.ÊË:ּבֹו ׁשּכתּוב אֹו מעי, מאה אסּתירא ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַָָָָָָׁשטר
ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא מעי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה
הּתחּתֹונה, על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אחת. אסּתירא אּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוטל
ׁשאין ּבדבר אּלא מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
לׁשֹונֹות, ׁשּתי מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ ספק. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ׁשּבׁשּתיהן; הּפחּות אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּמא
ּברּורה. ּבראיה אּלא מּידֹו מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפס ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואם

.ÊÈזהב זהב. מּדינר ּפחֹות אין - זהב מטּבע ּבֹו: ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב
ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - זהב ּדינרין אֹו ְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּדינרין,
ּכסף ׁשל דינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין - ּבדינרין זהב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָזהב.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזהב. ְִֵֵֶַַָָָֹמן
ולוה מלוה הלכֹות ְְְִֶֶַַֹּתּמּו

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום
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ו היא. אחת עּׂשה ּכֹופר.מצות אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין היא: ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הרי2הּטֹוען‡. - ּבמקצת לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ
הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּבֹו, ּׁשהֹודה מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

זה הּוא ּכי יאמר אׁשר וכן3ׁשּנאמר: ואֹומר:4. ּבּכל ּכפר אם ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
- לֹו] חּיב [ׁשהּוא מעיד אחד ועד מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלא

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן נׁשּבע זה ׁשּכל6למדּו5הרי , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשבּועה. מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמקֹום

למדּו חּטאת7וכן ּולכל עֹון לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
קם לׁשבּועה.8אינֹו הּוא קם אבל , ְֲִֵָָָָ

מי·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֻאין
והּׁשֹומר. אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּוכבר ׁשניהם. ּבין ּתהיה יי ׁשבּועת ּבׁשֹומר: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
מן אחד וכל ּׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ׁשבּועת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבארנּו

מּלׁשּלם ונפטר נׁשּבע הּנׁשּבעין9הּׁשלׁשה ּכל אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּׂשכיר10ונֹוטלין ּכגֹון ׁשטרֹו12ונחּבל11, את וכּיֹוצא13ּופֹוגם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השטר. במקצת.1)שבלשונות מודה או בכל כופר דין לח:2)מבאר שבועות דרשו:3)משנה ט"ו פרשה משפטים במכילתא
הד הוא זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא ודווקא"כי קו:). קמה בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני בר

וכלל). ופרט מכלל זה למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין ושטרות עבדים קרקעות על אבל גמרא4)במטלטלין,
מ. רבינו.5)שם משה עד מרבו ורבו מרבו תלמיד שם.6)ששמע השמועה.7)ברייתא מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,

אבל8) קם, אינו חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב
(שם). לשבועה הוא מד:9)קם שם הבית11)שם.10)משנה בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק שכירות בהלכות נתבאר

שבעל מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו את לשכיר נתתי
טועה ואינו שוכח אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן, ולא - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית

מה). שם למקום12)(גמרא (פירוש הנתבע של ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם ונתבאר מד: שם משנה
היא החבלה שאם שמואל, אמר שם [בגמרא בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא שלם כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע

לחבול]. לו היה שאפשר אחר אדם שם היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו הנחבל שאין הוציא13)במקום
עליו ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק פרעת אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על חוב שטר

orhpe oreh zekld - '` xc` g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׁשּתפין14ּבֹו ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ,15 ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּב16והאריסין נׁשּבעין ּכּלן חכמים- אּלּו17תּקנת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ

ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, מּדברי ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשבּועֹות,
חפץ18ּתֹורה .19ּבנקיטת ְִִֵֶַָ

היּו20הּטֹוען‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים

והיל זה אּלא ּבידי אצלי,21ל ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ; ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו

הּתֹורה הּגמרא22מּׁשבּועת חכמי אבל ׁשּיּׁשבע23. ּתּקנּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ּבכל הּסת24הּנתּבע ׁשל25ׁשבּועת ּכעין ואינּה ויּפטר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ׁשאין לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה,
ׁשבּועֹות ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ודר ּתֹורה .26ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָ

נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
לנכסיו27ונפטר יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם וגֹובין28. ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹ

עליו חברֹו ּׁשּתבע מה ּכל לֹו:29מהם אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, מּדין זז 30איני ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ונֹותן ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּטען מי ׁשּנתחּיב31על מי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּדבריהן אינֹו32ׁשבּועה - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
הּׁשבּועה את להּפ הּׁשבע33יכֹול לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוטל,
לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,

הּתֹובעים34חכמים ּכׁשאר הריני אּלא מׁשּביע35, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּסת הּנתּבע מחּיבין36את - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

להּׁשבע הּתֹובע לֹו.37את יל אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

ספק טענת על רצה38הּנׁשּבעין ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אֹותֹו מׁשּמתין - ולא39להּׁשבע ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

נּדּויֹו מרּדּות40ּתבע מּכת אֹותֹו מלקין ׁשחלה41- מי וכל . ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ׁשמּתא ְְְְִִַַַַַַַָָָעליו

נּדּויֹו מּתירין לנכסיו42ּכ יֹורדין ואין מחּיב43. ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
הּתֹורה מן .44ׁשבּועה ְִַָָ
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שבועה. בלא נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא שם.14)להישבע. במשנה שנמנו לאלה יישבע15)והדומים טוען התובע
לו. מהמגיע יותר נטל מהיבול.16)שלא חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות בין17)החוכרים מה שאלו מח: שם בגמרא

שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים שאלה ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם, לכל ואריסים שותפים
ופירש כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו שמא טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את להשקיט
כשזה אבל דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת מחוייב היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
ושותפין שלוחין מהלכות ט בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא - התורה משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר
משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות בפירושו מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב לכתחילה, הכל כופר שגם פסק,

רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם מדייק צג ט.18)סימן פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע19)רי"ף
בידו, תפילין אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק שבועות בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז

תורה. ספר - אדם כל לח:20)ושאר שם בו.21)משנה מודה שאני הסכום לך משלם אני ששת22)והנה כרב פסק בהילך
שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים והדינים משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי ד.) מציעא (בבא
שישנם (=ומכיוון דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם מקום בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך מבאר,
במלוה אבל בפיקדון, אלא פטור הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם

להוצאה שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ברשות הן שהמעות לומר אפשר לגמריאי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה, ִ
ובפיקדון משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום מזומן בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא המלוה, מרשות
הוא המפקיד של ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך, היא עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו

י"ד). הלכה ג פרק לקמן ה.23)(ראה מציעא ובבא מ: שם נחמן רב של ששבועת24)מימרא חביבא, רב אמר שם בשבועות
פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי, תנהו לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם ששנינו מה על רק נאמרה היסת
כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו הדגיש ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר שלדעתו שם וביארו
שאין תם, רבינו בשם כתבו ומאן המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן חביבא.
מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה זצ"ל רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן מיימוניות ובהגהות הכל. הכופר את משביעים

ימיו]. בסוף בו חזר תם ראה25)שרבינו שם. מציעא בבא (רש"י זו לשבועה חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות ד.26)רש"י הלכה י"א, לח:27)פרק שבועות מא.28)משנה על29)שם השבועה את להפוך יכול ואינו

כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר אשי רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו חייב שאני יישבע ולומר: התובע
ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור גרשון רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור שם ובתוספות מפכינן.

כמותו]. הלכה שאין כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר גדולות זכות.30)הלכות יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) מיגאש33)מתקנת הר"י פסק וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף - הנוטלים שבועת היפוך לעניין

כתב, ל קטן סעיף שם משפט חושן (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו
כרש"י). פסקו קדמונים פוסקים ואטול.34)שכמה ונפטר.35)שאשבע נשבע שהוא מכחיש, היה36)והנתבע מהפך כשהוא

חכמים בתקנת רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא" "כעין היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה נשבע הנתבע
היסת. נשבע הנתבע - לטובתי מהפכים.37)שתיקנו היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה והשותפים38)לקמן האריסים כגון

ב). הלכה למעלה הנידוי.40)שם.39)(ראה את לו להתיר ביקש מדרבנן41)לא מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד מפני
מרדות". "מכת שם.42)נקרא אשי אותו)".43)כרב (ועוזבים ליה "ושבקינן מסיים: שם אשי התורה44)רב מן בשבועה

מהם. וגובים לנכסיו יורדים להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו



עג orhpe oreh zekld - '` xc` g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּׁשּתפין14ּבֹו ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל וכן ,15 ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּב16והאריסין נׁשּבעין ּכּלן חכמים- אּלּו17תּקנת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ

ׁשל ּכעין הן הרי סֹופרים, מּדברי ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַהּׁשבּועֹות,
חפץ18ּתֹורה .19ּבנקיטת ְִִֵֶַָ

היּו20הּטֹוען‚. לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹ
אין ואמר: מּיד ּונתנֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה אֹו מעֹולם; ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים

והיל זה אּלא ּבידי אצלי,21ל ל ׁשהיה אמת ׁשאמר: אֹו ; ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אֹו ;ל החזרּתי אֹו לי מכרּת אֹו לי נתּת אֹו לי מחלּת ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָאבל
ּפטּור אּלּו ּבכל - ּבּׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים ְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּטענֹו

הּתֹורה הּגמרא22מּׁשבּועת חכמי אבל ׁשּיּׁשבע23. ּתּקנּו, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
אּלּו ּבכל הּסת24הּנתּבע ׁשל25ׁשבּועת ּכעין ואינּה ויּפטר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשבּועה דר ּבארנּו ּוכבר חפץ. נקיטת ּבּה ׁשאין לפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה,
ׁשבּועֹות ּבהלכֹות הּסת ׁשבּועת ודר ּתֹורה .26ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָ

נׁשּבע„. זה הרי - הּתֹורה מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
לנכסיו27ונפטר יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ואם וגֹובין28. ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָֹ

עליו חברֹו ּׁשּתבע מה ּכל לֹו:29מהם אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

להחרים לֹו ויׁש לי. ּתן אֹו הּׁשבע אֹו ּתֹורה, מּדין זז 30איני ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ונֹותן ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּטען מי ׁשּנתחּיב31על מי אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מּדבריהן אינֹו32ׁשבּועה - ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן היה אם , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
הּׁשבּועה את להּפ הּׁשבע33יכֹול לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

והֹורּו לֹו. יל - להּׁשבע רצה לא ואם .ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוטל,
לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה איני הּתֹובע: אמר ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרּבֹותי,

הּתֹובעים34חכמים ּכׁשאר הריני אּלא מׁשּביע35, זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּסת הּנתּבע מחּיבין36את - הּתֹובע על להּפכּה רצה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

להּׁשבע הּתֹובע לֹו.37את יל אֹו , ְִֵֵֵֶַַַָ
ּכגֹון‰. ונפטרין, הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה מחּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיה

ספק טענת על רצה38הּנׁשּבעין ולא הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
אֹותֹו מׁשּמתין - ולא39להּׁשבע ּבא לא אם יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִִַַָָֹֹ

נּדּויֹו מרּדּות40ּתבע מּכת אֹותֹו מלקין ׁשחלה41- מי וכל . ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
ואחר מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - יֹום ׁשלׁשים ׁשמּתא ְְְְִִַַַַַַַָָָעליו

נּדּויֹו מּתירין לנכסיו42ּכ יֹורדין ואין מחּיב43. ׁשאינֹו לפי , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻ
הּתֹורה מן .44ׁשבּועה ְִַָָ

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
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שבועה. בלא נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא שם.14)להישבע. במשנה שנמנו לאלה יישבע15)והדומים טוען התובע
לו. מהמגיע יותר נטל מהיבול.16)שלא חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות בין17)החוכרים מה שאלו מח: שם בגמרא

שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים שאלה ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם, לכל ואריסים שותפים
ופירש כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו שמא טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את להשקיט
כשזה אבל דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת מחוייב היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
ושותפין שלוחין מהלכות ט בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא - התורה משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר
משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות בפירושו מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב לכתחילה, הכל כופר שגם פסק,

רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם מדייק צג ט.18)סימן פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע19)רי"ף
בידו, תפילין אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק שבועות בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז

תורה. ספר - אדם כל לח:20)ושאר שם בו.21)משנה מודה שאני הסכום לך משלם אני ששת22)והנה כרב פסק בהילך
שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים והדינים משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי ד.) מציעא (בבא
שישנם (=ומכיוון דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם מקום בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך מבאר,
במלוה אבל בפיקדון, אלא פטור הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם

להוצאה שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ברשות הן שהמעות לומר אפשר לגמריאי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה, ִ
ובפיקדון משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום מזומן בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא המלוה, מרשות
הוא המפקיד של ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך, היא עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו

י"ד). הלכה ג פרק לקמן ה.23)(ראה מציעא ובבא מ: שם נחמן רב של ששבועת24)מימרא חביבא, רב אמר שם בשבועות
פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי, תנהו לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם ששנינו מה על רק נאמרה היסת
כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו הדגיש ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר שלדעתו שם וביארו
שאין תם, רבינו בשם כתבו ומאן המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן חביבא.
מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה זצ"ל רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן מיימוניות ובהגהות הכל. הכופר את משביעים

ימיו]. בסוף בו חזר תם ראה25)שרבינו שם. מציעא בבא (רש"י זו לשבועה חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות ד.26)רש"י הלכה י"א, לח:27)פרק שבועות מא.28)משנה על29)שם השבועה את להפוך יכול ואינו

כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר אשי רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו חייב שאני יישבע ולומר: התובע
ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור גרשון רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור שם ובתוספות מפכינן.

כמותו]. הלכה שאין כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר גדולות זכות.30)הלכות יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) מיגאש33)מתקנת הר"י פסק וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף - הנוטלים שבועת היפוך לעניין

כתב, ל קטן סעיף שם משפט חושן (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו
כרש"י). פסקו קדמונים פוסקים ואטול.34)שכמה ונפטר.35)שאשבע נשבע שהוא מכחיש, היה36)והנתבע מהפך כשהוא

חכמים בתקנת רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא" "כעין היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה נשבע הנתבע
היסת. נשבע הנתבע - לטובתי מהפכים.37)שתיקנו היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה והשותפים38)לקמן האריסים כגון

ב). הלכה למעלה הנידוי.40)שם.39)(ראה את לו להתיר ביקש מדרבנן41)לא מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד מפני
מרדות". "מכת שם.42)נקרא אשי אותו)".43)כרב (ועוזבים ליה "ושבקינן מסיים: שם אשי התורה44)רב מן בשבועה

מהם. וגובים לנכסיו יורדים להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו
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.Âהמחּיב על45ּכל הּׁשבּועה להפ רצה אם הּסת, ׁשבּועת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ל ואין מחברֹו. ונֹוטל הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי - 46הּתֹובע ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל הּסת ׁשּנׁשּבע ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָמי
הּסת ׁשבּועת אּלא ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ואין הּסת. ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשבּועת
ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשבּועה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבד;

ּתֹורה ׁשבּועתן.47ׁשל הֹופכין אין - ְְִֵֶָָָ
.Êאבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

ּפטּור - ספק טענת אצל48על לי ׁשּיׁש לי ּכמדּמה ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּפרעּתני; ׁשּלא לי וכמדּמה ,הלויתי מנה ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמנה;

אּבא לי עדים49אמר ּבפני לי צּוה אֹו מנה, אצל לי ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשם היה ולא מּביתי, נגנב ּפלֹוני ּדבר מנה; אצל לי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיׁש
מעֹות חּׁשבּתי גנבּתֹו; ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא
והּנתּבע ּבחׁשּבֹון; הטעיתני אּתה ׁשּמא חסר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצאתי
מּׁשבּועת אף ּפטּור זה הרי - ּכלּום ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֵֶֶַָֹהּסת.
.Áחּטים איני50ּכֹור אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשבּועת יּׁשבע הּנתּבע הרי - ל אין ׁשּמא ל יׁש ׁשּמא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיֹודע,
ונפטר יֹודע ׁשאינֹו וכן51הּסת ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

והּנתּבע ּבוּדאי, ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
נׁשּבע זה הרי - ּׂשעֹורים אֹו הּוא חּטים אם יֹודע איני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָאֹומר:

יֹודע ׁשאינֹו ּׂשעֹורין52הּסת ּומׁשּלם ּבזה.53, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

.Ëּביד לי יׁש ל54מנה היה ּכן אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
החזרּתי לא עדין אֹו ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם; חּיב - ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

זה והרי חּיב, ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא מּפני 56טֹוען55הּסת. ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּכל וכן נפטר. לא אֹו נפטר אם ונסּתּפק וּדאי, טענת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַֹֹאֹותֹו

ּתֹובע לֹו אין אם אבל ּבזה. ואמר:57ּכּיֹוצא מעצמֹו והֹודה , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ואיני מנה, אצלי הפקיד אבי מנה, הלויתני אֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּגזלּתי
ואם לׁשּלם. חּיב אינֹו - החזרּתיו לא אֹו החזרּתיו אם ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹודע

ׁשמים ידי לצאת לׁשּלם.58ּבא חּיב - ְְִֵֵֵַַַָָָָ
.Èּביד לי הּסת59מנה הּׁשבע ּכלּום; ּבידי ל אין ,60,ול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

הּסת אּתה רֹוצה62וטל61הּׁשבע איני הּתֹובע: ואמר ; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבלא ּתל אֹו וטל, הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהּׁשבע

אחר הּפּו ׁשם ואין סתם63ּכלּום. להחרים לֹו ויׁש מי64. על ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
לי. יּתן ולא לי חּיב ְִִִֵֶַָֹׁשהּוא

.‡Èּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי: ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו
קדם סתם להחרים לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבין
ׁשּיׁשּביע ּכדי ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיּׁשבע

אמן הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם, ותּקנה65אֹותֹו יּׁשבע. ואחר , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
יגרמּו ולא ׁשקר, מּטענת ׁשּיּמנעּו ּכדי דינין, לבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹטֹובה

לבּטלה ׁשמים ׁשם ׁשוא66להֹוציא ׁשמע יּׂשיאּו ולא ,67. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
.·Èמי ׁשל68ּכל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: הכוונה46)שם מפכינן" "בדרבנן שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו למעלה נתבאר
ה בלבד.לשבועת ה.47)יסת בהלכה למעלה משום48)נתבאר - הכל הכופר את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק ובטענת עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין יעקב,49)חזקה בן אליעזר רבי שלשיטת אמרו,
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה, פטור הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת על מסתמך התובע הבן אם
[הראב"ד ונקי". קב יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו

שם]. ראה השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו ודעתו אבא, לי אמר בדין רבינו על יד50)משיג בכתב
משנה. המגיד גירסת וכן בידך". לי "מנה בגמרא51)תימן: יוחנן. ורבי נחמן כרב רבינו ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה עליו נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף ורבינו "פטור" אמרו שם
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון יעדיף במקצת,52)שהרי כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה

משום ח? הלכה ד פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני חמישים בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה אלא שבועה מחוייב אינו במקצת מדברי53)שמודה זה על משיג הראב"ד

עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים. מדמי אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה: קמא בבבא נתן בר רבה
מכחישה, בשאינו אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא אלא נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת מבאר
מאיר רבינו של לנימוקו שהתכוון ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על היסת שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא
גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון שיכול מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי
ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך (ראה השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך, חייב אינני שעורים
כאן - מחל השעורים על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור שטעם האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף שם
ששאל הודה וכשהנתבע חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק זכר לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב,
ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות בזה שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני הפחות לו לשלם צריך אחד מין

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה שם.57)כלומר, הרי"ף פסק וכן תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא
(58- לפניו וידוע גלוי שהכל הקדושֿברוךֿהוא, כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא אבל לשלם, מחייבו אינו דין בית

משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף פסקו וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה באומר הדין והוא משלם.
שמים. ידי לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו ואמר ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף ע"ה סימן

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק מהפכים.59)וכן היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה כך.60)נתבאר טוען תשובת61)התובע
לך.62)הנתבע. סוף.63)ואשלם לדבר אין - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים הנתבע.64)אין שם הזכרת בלי

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן שמים.66)עניית שם הזכרת יש מלשון67)בשבועה שקר. טענות דין לבית יסבירו לא
טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע תשא לא א): כג, (שמות המקרא

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר טענת להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות שלא דין כז:68)לבית קידושין

orhpe oreh zekld - '` xc` g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמׁשּביע עליו מגלּגל - מּדברים69ּדבריהם ּׁשּירצה מה ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד ּגלּגּול? ּכח היכן ועד ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם

לי נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ׁשבּועה ּובכלל עברי70ׁשּיאמר: 71ּבעבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּתה עבּדי ּבארנּו72ועדין ּוכבר על73. מגלּגלין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

.74הּׂשכיר ִַָ
.‚Èׁשבּועה ׁשּנתחּיב הּתֹובע75מי והתחיל הּסת, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּנתּבע וראה אֹותם, טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלגלּגל
הּטענה מׁשּלם הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה איני ואמר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ
ׁשֹומעין אין - ׁשבּועה ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹונה

עלי76לֹו ּׁשּגלּגל מה ּכל לֹו ּתן אֹו לּנתּבע: אֹומרים אּלא ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשבע אֹו הּוּדאּיֹות והּפטר.77מּטענֹות ְְִִִִֵַַַָָָָ

.„Èאֹותֹו78הּטֹוען מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
וטענה טענה ּכל הּכל79על על אחת ׁשבּועה אּלא נתחּיב80, . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מׁשּביעין82וחמּורה81ׁשּתי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
ּדברים. ׁשאר ּבּה ּומגלּגלין החמּורה, על ְְְְְֲִִַַַָָָָאֹותֹו

.ÂËלׁשּלם חּיב אינֹו הֹודה ׁשאם טענה חברֹו את הּטֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּסת ׁשבּועת אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָממֹון,
דברים היּו לא מנה, לי ׁשּתּתן אמרּת ּכיצד? סתם. חרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
הֹודה ׁשאּלּו חרם; ולא הּסת אֹותֹו מׁשּביעין אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם

ּכלּום חּיב אינֹו - זה אּתה83ּבדבר אֹותי, קּללּת אּתה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעֹולם דברים היּו לא רע, ׁשם עלי מחרימין84הֹוצאת אין - ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

אּלּו. מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעל
.ÊËנׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ּבי, חבלּת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּתה
עצמֹו85הּסת ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ;86, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

דברים היּו לא ּבּיׁשּתני, אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ׁשבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם
ּבמ היּו אם - נׁשּבעמעֹולם זה הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין קֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּבׁשת. מׁשּלם היה - הֹודה ׁשאּלּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָהּסת;
.ÊÈּכׁשהֹודה ּפטּור? - ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם אבל ּבזה; חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּדבר
לּתן וחּיבּוני ּדין, ּבבית עדים עלי והביא ּבזה, חבלּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר:
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עליהן.69) שבועה מחייבים אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות גם זו בשבועה שיכלול לדרוש כח.70)יכול שם
שנים.71) שש לעבוד -72)שמחוייב אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי עבד כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

דרבנן. בשבועה גם שמגלגלים מברייתא למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל ואין אותו מהלכות73)מנדים י"א בפרק
ט. הלכה המשנה74)שכירות חכמי תיקנו קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית בעל שאם ו, בהלכה שם נתבאר

משבועת שם בקידושין למדו גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל כופר שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע
מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש אמן נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב): ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה,
שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי ודבי זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש שבנוגע פי על ואף אחר
ופרק ב הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים חלקו לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא טענות גם
שבועת שהרי מגלגלים, - התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה אם שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט
אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא מגמרא הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה). (מגיד שמא טענת על היא סוטה
אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי, טענת טוען כשהנתבע
שיש כלולמר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים שאין עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן מגלגלים

עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם שנסתרה בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד הרי"ף75)איזה
ז. פרק סוף שבועות שבועות76)בהלכותיו עליו שמגלגלים לו שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב משום

לחזור77)אחרות. יכול אינו אומר קמא תנא יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא בירושלמי הכל. על
להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה שאם להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה "לא אומר: יוסי ורבי בו
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם כלומר, יישבע".
שאינו בהשגותיו, הראב"ד [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף וקיבל קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הכל, וייטול התובע ויישבע הכל יהפוך או הכול על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר העיקרית השבועה את להפך יכול
נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד סימן משפט חושן ובטור
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים פרטי בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע והגלגולים

שבועות.78) בשערי גאון האי עצמה.79)רבינו בפני שבועה טענה אחת.80)לכל בשבועה הטענות כל שבועת81)כוללים
מצא82)היסת. - ממש. התורה ושבועת תורה של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא תורה, של כעין שבועה

בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא. סנהדין במשנה לזה (והובא83)סימוכין שם גאון האי רב כתב
ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות מתן בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל כאן): מיימוניות בהגהות

שבועה". מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב), והלכה א הנתבע.84)הלכה הכל.85)תשובת כופר ככל
ישלם86) אלוקים ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון נזקי מהלכות ב בפרק כמבואר,

דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר, ו הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע ולא - לרעהו" שניים
שווה הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של שוויו את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,
ידי על לנחבל שנגרם ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שאינו תשלום וכל שבת, מקבל הוא שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים מתבייש האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו
חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון. חיסרו לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר של ממונו שחסר מפני בא
אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש לו גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם רבינו ביאר ממון?

דין. בית בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת כאן



עה orhpe oreh zekld - '` xc` g"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמׁשּביע עליו מגלּגל - מּדברים69ּדבריהם ּׁשּירצה מה ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד ּגלּגּול? ּכח היכן ועד ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם

לי נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ׁשבּועה ּובכלל עברי70ׁשּיאמר: 71ּבעבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
אּתה עבּדי ּבארנּו72ועדין ּוכבר על73. מגלּגלין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

.74הּׂשכיר ִַָ
.‚Èׁשבּועה ׁשּנתחּיב הּתֹובע75מי והתחיל הּסת, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּנתּבע וראה אֹותם, טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלגלּגל
הּטענה מׁשּלם הריני אּלא להּׁשבע, רֹוצה איני ואמר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ
ׁשֹומעין אין - ׁשבּועה ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹונה

עלי76לֹו ּׁשּגלּגל מה ּכל לֹו ּתן אֹו לּנתּבע: אֹומרים אּלא ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּׁשבע אֹו הּוּדאּיֹות והּפטר.77מּטענֹות ְְִִִִֵַַַָָָָ

.„Èאֹותֹו78הּטֹוען מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
וטענה טענה ּכל הּכל79על על אחת ׁשבּועה אּלא נתחּיב80, . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מׁשּביעין82וחמּורה81ׁשּתי - ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
ּדברים. ׁשאר ּבּה ּומגלּגלין החמּורה, על ְְְְְֲִִַַַָָָָאֹותֹו

.ÂËלׁשּלם חּיב אינֹו הֹודה ׁשאם טענה חברֹו את הּטֹוען ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּסת ׁשבּועת אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָממֹון,
דברים היּו לא מנה, לי ׁשּתּתן אמרּת ּכיצד? סתם. חרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹולא
הֹודה ׁשאּלּו חרם; ולא הּסת אֹותֹו מׁשּביעין אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם

ּכלּום חּיב אינֹו - זה אּתה83ּבדבר אֹותי, קּללּת אּתה . ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
מעֹולם דברים היּו לא רע, ׁשם עלי מחרימין84הֹוצאת אין - ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹ

אּלּו. מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעל
.ÊËנׁשּבע זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא ּבי, חבלּת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאּתה
עצמֹו85הּסת ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ;86, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

דברים היּו לא ּבּיׁשּתני, אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ׁשבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם
ּבמ היּו אם - נׁשּבעמעֹולם זה הרי קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין קֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּבׁשת. מׁשּלם היה - הֹודה ׁשאּלּו ְִֵֵֶֶֶַַָָָהּסת;
.ÊÈּכׁשהֹודה ּפטּור? - ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם אבל ּבזה; חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּדבר
לּתן וחּיבּוני ּדין, ּבבית עדים עלי והביא ּבזה, חבלּתי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר:
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עליהן.69) שבועה מחייבים אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות גם זו בשבועה שיכלול לדרוש כח.70)יכול שם
שנים.71) שש לעבוד -72)שמחוייב אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי עבד כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

דרבנן. בשבועה גם שמגלגלים מברייתא למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל ואין אותו מהלכות73)מנדים י"א בפרק
ט. הלכה המשנה74)שכירות חכמי תיקנו קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית בעל שאם ו, בהלכה שם נתבאר

משבועת שם בקידושין למדו גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל כופר שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע
מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש אמן נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב): ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה,
שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי ודבי זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש שבנוגע פי על ואף אחר
ופרק ב הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים חלקו לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא טענות גם
שבועת שהרי מגלגלים, - התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה אם שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט
אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא מגמרא הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה). (מגיד שמא טענת על היא סוטה
אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי, טענת טוען כשהנתבע
שיש כלולמר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים שאין עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן מגלגלים

עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם שנסתרה בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד הרי"ף75)איזה
ז. פרק סוף שבועות שבועות76)בהלכותיו עליו שמגלגלים לו שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב משום

לחזור77)אחרות. יכול אינו אומר קמא תנא יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא בירושלמי הכל. על
להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה שאם להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה "לא אומר: יוסי ורבי בו
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם כלומר, יישבע".
שאינו בהשגותיו, הראב"ד [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף וקיבל קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הכל, וייטול התובע ויישבע הכל יהפוך או הכול על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר העיקרית השבועה את להפך יכול
נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד סימן משפט חושן ובטור
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים פרטי בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע והגלגולים

שבועות.78) בשערי גאון האי עצמה.79)רבינו בפני שבועה טענה אחת.80)לכל בשבועה הטענות כל שבועת81)כוללים
מצא82)היסת. - ממש. התורה ושבועת תורה של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא תורה, של כעין שבועה

בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא. סנהדין במשנה לזה (והובא83)סימוכין שם גאון האי רב כתב
ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות מתן בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל כאן): מיימוניות בהגהות

שבועה". מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב), והלכה א הנתבע.84)הלכה הכל.85)תשובת כופר ככל
ישלם86) אלוקים ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון נזקי מהלכות ב בפרק כמבואר,

דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר, ו הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע ולא - לרעהו" שניים
שווה הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של שוויו את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,
ידי על לנחבל שנגרם ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שאינו תשלום וכל שבת, מקבל הוא שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים מתבייש האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו
חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון. חיסרו לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר של ממונו שחסר מפני בא
אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש לו גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם רבינו ביאר ממון?

דין. בית בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת כאן
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לׁשּלם חּיב זה הרי - ּבנזקי וכ 87ּכלפיכ טען88. אם , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מּׁשּום דינרין מאה לי לׁשּלם חּיבּו ּדין ׁשּבית ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהּטֹוען:
זה הרי - מעֹולם דברים היּו לא אֹומר: והּוא ּבי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשחבלּת

הּסת ּבזה.89נׁשּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֵֶֶַָָֹ
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ׁשבּועת‡. לא אֹותֹו מׁשּביעין אין - הּׁשבּועה על חׁשּוד ְְְִִֵַַַַָָָֹּכל
ואפּלּו הּסת. ׁשבּועת ולא מּדבריהם ׁשבּועה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּתֹורה

לֹו. ׁשֹומעין אין - הּתֹובע ְִֵֵַַָָרצה
אֹו·. עדּות, ׁשבּועת אֹו ּבּטּוי, ׁשבּועת לּׁשקר הּנׁשּבע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאחד

על חׁשּוד הּוא הרי - ׁשוא ׁשבּועת אֹו הּפּקדֹון, ְְְֲִֵַַַַָָָׁשבּועת
ּפסלנּות ּבין עברה, מּׁשּום לעדּות הּפסּול ּכל וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהּׁשבּועה.
ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ּבעלי ּכגֹון ּתֹורה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשל
- יֹונים ּומפריחי ּבקּוביא מּׂשחק ּכגֹון ּדבריהם, ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּפסלנּות

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין הּׁשבּועה, על חׁשּוד הּוא ְְְֲִִֵֵַַַָָהרי
עבר‚. ׁשהּוא עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד נעּׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

חׁשּוד ׁשהּוא עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה; ׁשּנפסל ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעברה
ואין לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף ּבּה, ׁשּנפסל עברה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוׁשעבר
מׁשּביעין - ׁשבּועה נתחּיב אם ּבּתחּלה, עד לעּׂשֹותֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָראּוי
ולא הּׁשבע, - אֹומר אּתה אמת אם לֹו: אֹומרים ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו.
ׁשקר ואם ּבאמת; להּׁשבע ל אסּור עברה ׁשעברּת ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּפני
אין - ּבעדים הּנחׁשד אבל .ּדינ לבעל הֹודה - אֹומר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּתה

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים ֲִִִֶַַָָאנּו
על„. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא: חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם נׁשּבע הּתֹובע הרי - חׁשּוד היה אם וּדאי, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ׁשבּועה חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו ּׁשּטען. מה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָונֹוטל
לּׁשבע יכֹול ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע, ׁשהּוא לּה, ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלמחּיב
- נגנב אֹו הּפּקדֹון ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמׁשּלם.
וּדאי טֹוענֹו אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכנגּדֹו
יד ׁשלח ּבפני ואמר: הּפּקדֹון ּבעל טען אם ,לפיכ ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשאכלֹו.
חכמים ּבתּקנת נׁשּבע הּתֹובע הרי - ּבֹו ּפׁשע אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָּבפקדֹוני

ְֵונֹוטל.
הּנׁשּבעין‰. מן היה אם מּדבריהם, ׁשבּועה החׁשּוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנתחּיב

ׁשּכנגּדֹו הּנתּבע אּלא ולּטל, להּׁשבע יכֹול אינֹו - ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹונֹוטלין
ׁשהיה ּבזה ּכּיֹוצא וכל ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיּׁשבע
הּנתּבע הרי - לי יּׁשבע ואמר: ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹחׁשּוד,

הּׁשטר. מן ויּפטר הּסת ְְְִִִֵֵֶַָָָנׁשּבע
.Âואין נׁשּבע, אינֹו - ספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן החׁשּוד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה

הּתֹורה, מן ׁשבּועה זה נתחּיב ׁשּלא לפי נׁשּבע; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּכנגּדֹו
על ׁשּיּׁשבע ּכדי וּדאי טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּולפי

ֲַָטענתֹו.
.Ê.ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין - הּסת ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

אחרת ּתּקנה לּה עּׂשּו ולא היא, ּתּקנה עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה. ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיּׁשבע

.Áאין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

להּׁשבע, יכֹול אין ׁשהרי הּׁשבּועה, עליו להפ יכֹול ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנתּבע
ּבדבר לתלֹות לזה ׁשֹומעין ואין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
ׁשאין הּקטן, על ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאי

יׁשּלם. אֹו הּסת יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָׁשֹומעין
.Ë,ּדבריהם ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמי

עדים עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע
ּדינֹו לבעל ויׁש ּכלּום, ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
מּמּנּו. ויּטל ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלהֹוציא

.Èהיּו אם ּדין. ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, דנין ּכזה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלעֹולם
ּבין לכׁשרּותֹו יחזר - ּתׁשּובה ועּׂשה ׁשּלקה עדים ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו

לׁשבּועה. ּבין ְְִֵֵָלעדּות
.‡Èׁשבּועת ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חברֹו, על ׁשּטען ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָמי

עליו והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.·Èהיה ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים אצלֹו חֹוב לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

ּכ ואחר ונׁשּבע, ּכלּום, ל חּיב איני ׁשאמר: אֹו ,ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּופרעּתי
מׁשּלם זה הרי - ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבאּו
אמר ולא ּפרעֹו, ׁשּלא העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹואינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעֹולם. דברים היּו לא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהּנתּבע:
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ׁשּיֹודה‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין
היא וכּמה יתר. אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבפרּוטה
ׁשּתי הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ּׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֻמעין?
עּׂשרים·. והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ׁשהיה ירּוׁשלים, מּמטּבע - ּדבריהן ׁשל ּכסף וכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמעה.
ּכמֹו נחׁשת, והּׁשאר ּכסף ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהן ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּסלע
ּבירּוׁשלים, אפּלּו נקי ּכסף היתה היא הּמעה אבל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארנּו,
ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ׁשּזה ּולפי ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָוהיא
ׁשל ּכסף ׁשּתי אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, היא ּכסף ׁשּתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּטענה
ׁשקלים ׁשני אֹותּה עּׂשּו ולא מעין, ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹירּוׁשלים,
הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור הּנראה הּדבר זהּו הּקדׁש. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבׁשקל
עּׂשרה ּתׁשע מׁשקל היא הּטענה ׁשּכפירת הֹורּו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָורּבֹותי
לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ּׂשעֹורה וחצי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּׂשעֹורֹות
לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ׁשּתפסּו הּדר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה

טעּות. ֶָׁשהּוא
אּלא‚. ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּתי
ּפטּור,ּפ - ּפרּוטֹות ׁשּתי אּלא ּבידי ל אין חּיב; - רּוטה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּבידי ל אין ,ביד לי מנה מעין. מּׁשתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמּפני
- מּפרּוטה ּבפחֹות הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה חצי ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּכלּום. הֹודה לא ְְִָֹּכאּלּו
.„- ּתׁשעים אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּתמרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמאה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קנס.87) תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי - תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו שהודאה88)אחר מפני
אותו. חייב.89)מחייבת היה בו הודה שאילו ממון כפר חשודים.1)שהרי שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר1)מבאר

orhpe oreh zekld - '` xc` h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- מעין ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העּׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרֹואים:
לי יׁש אגֹוזים ׁשּׁשה אֹו חמּׁשה ּפטּור. - לאו ואם ְְֱֲִִִִִִֵָָָָָנׁשּבע;
ׁשוה אם רֹואין: - אחד אגֹוז אּלא [ּבידי] ל אין ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּביד
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - לאו ואם נׁשּבע; - ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהאחד

ֶָּבזה.
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ואפּלּו ּדמיהן, את מׁשערין אין - הּכלים אבל ּבהן; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבאחת הֹודה מחטין, ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהן
הּכלים ּכל - כלים אֹו ּכסף ׁשּנאמר: חּיב; - ּבאחת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם ּבּכסף: וכפר ּבּכלים והֹודה וכלים, ּכסף טענֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. - לאו ואם חּיב; - מעין ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבפרּוטה הֹודה אם ּבּכלים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Âהרי - ּפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו אחד, עד עליו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
אם וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגררּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמקצת,
- קטן אזֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: ואמר ּגדֹול, אזֹור ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָטענֹו
לֹו והֹודה אּמה, עּׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּפטּור.
ׁשּיכֹול מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עּׂשר ּבת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביריעה

ּבז ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשר. על ּולהעמידּה ה.לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Èּׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּכֹור
ּביד לי אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּׂשעֹורים; מּדמי אף ּפטּור -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
מנה ּדין: ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי דֹומה זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׂשעֹורים,
ּדין ּבית ׁשאין - ּביד לי אין האחר: לֹו ואֹומר ּבידי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָל
הּׂשעֹורים ּדמי הּתֹובע ּתפס ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמחּיבין

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

וכֹור חּטין ּכֹור ּכגֹון ּכיצד? ונׁשּבע. הּטענה מּמין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָההֹודיה
חּיב. - חּטין ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּׂשעֹורין
ׁשּיׁשלים וקדם ,ּביד לי יׁש חּטין ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהתחיל
הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי יׁש ּׂשעֹורים ּכֹור ויאמר: ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּדבריו
ׁשהּנטען לּדּינין נראה אם ּׂשעֹורים, ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּפטּור. - ּתּמֹו לפי ואם ׁשבּועה; חּיב - ְְְֱִִִֶַָָָֻהערים
.·Èאמר ּׂשעֹורים, וכֹור הן, לֹו: אמר ,ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַַָָָּכֹור

מֹודה זה ואין ּפטּור; זה הרי - ּׂשעֹורין ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָלֹו:
ּׂשעֹורין וכֹור חּטים ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹּבמקצת,
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין הּנטען: לֹו ויאמר ,ּביד לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּׂשעֹורים.
.‚Èאּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלֹוא

לֹו והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן ּבלא ּכּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹעּׂשרה
אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין ּכּדין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשרה

והֹודה ּבזה.והּׁשמן, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
.„Èלויתי ולא מעֹולם דברים היּו לא הלואה, אצל לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמנה

נזק מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון ּבידי ל יׁש ּדינרין חמּׁשים אבל ,ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָמּמ
ׁשהרי ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה רּבֹותי: הֹורּו - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
חמּׁשים, חּיב ׁשהּוא לֹו והֹודה מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָטענֹו
מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון מּׁשּום אֹו הלואה מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ְְִִִִִִֵַַַָָָּומה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְִֶֶֶַָָנזק?
.ÂËוהא הּכלי אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמנה

זה. אּלא אצלֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָל

ּכליֹו. ׁשּזה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - הּכלי זה אין הּכלי: ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאמר
חּיב זה הרי - ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו זה ׁשאין הּנטען ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹודה
ּפטּור זה הרי - ּפטּור זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשבּועה.
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב הּתֹורה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּׁשבּועת

ְִָפעמים.

ה'תשע"א א' אדר י"ט רביעי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הטענה. ממין הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור שבמידה1)דין דבר שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר
יכול ואינו שבועה מחוייב ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל

בזה. כיוצא וכל מג.2)להישבע שם וגמרא מב: שבועות או4)שיתבע.3)משנה המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שעליה5)המניין. בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל שבמידה דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה
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- מעין ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העּׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָרֹואים:
לי יׁש אגֹוזים ׁשּׁשה אֹו חמּׁשה ּפטּור. - לאו ואם ְְֱֲִִִִִִֵָָָָָנׁשּבע;
ׁשוה אם רֹואין: - אחד אגֹוז אּלא [ּבידי] ל אין ,ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָּביד
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - לאו ואם נׁשּבע; - ּפרּוטה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהאחד

ֶָּבזה.
ּופרֹות‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ואפּלּו ּדמיהן, את מׁשערין אין - הּכלים אבל ּבהן; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
ּבאחת הֹודה מחטין, ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עּׂשר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהן
הּכלים ּכל - כלים אֹו ּכסף ׁשּנאמר: חּיב; - ּבאחת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם ּבּכסף: וכפר ּבּכלים והֹודה וכלים, ּכסף טענֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף הֹודה ּפטּור. - לאו ואם חּיב; - מעין ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבפרּוטה הֹודה אם ּבּכלים, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Âהרי - ּפרּוטה אּלא ּכפר לא אפּלּו אחד, עד עליו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבים ׁשּׁשנים מי ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
,ּביד לי יׁש פרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמחּיבֹו
נׁשּבע. זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום, ּבידי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאין
ׁשוה אֹו ּפרּוטה אצלֹו הפקיד אפּלּו הּׁשֹומרים, ּבׁשבּועת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָוכן
אינֹו - מּפרּוטה ּפחֹות וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָפרּוטה,
- ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָממֹון,

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין ְְְְְִִִִַָָָָנׁשּבעין
.Êׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו

ואחר מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר: ואני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹכסף.
הּנׁשּבעין ׁשהרי ויּטל. חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּכ
ואחר מעין, ׁשּתי ּכפירת ּביניהם ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ִִֵַָָָּכ
.Áמּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלת
והּמין ּבֹו, לֹו הֹודה לא ׁשּטענֹו ׁשהּמין ּפטּור; - ּׂשעֹורים ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשל
לא ּפּקדֹון, ּביד לי יׁש זהב ּדינר טענֹו. לא ּבֹו לֹו ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשהֹודה
,אצל הפקדּתי ּכסף מעה ּכסף; דינר אּלא אצלי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהפקדּת
אחד, מין ׁשּטענֹו ּפטּור; - פרּוטה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
דינרים עּׂשרה לֹו: אמר אם וכן אחר. ּבמין לֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוהֹודה
עּׂשרה אּלא אצלי הפקדּת לא ,אצל הפקדּתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרּיֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. - ְִֵֵֶַָָֹצֹורּיֹות
.Ëמנֹורה אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש גדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָמנֹורה

עּׂשר ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה
מֹודה זה הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָליטרין,
אם וכן חמׁש. על ּולהעמידּה לגררּה ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבמקצת,
- קטן אזֹור אּלא ּבידי ל אין לֹו: ואמר ּגדֹול, אזֹור ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָטענֹו
לֹו והֹודה אּמה, עּׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָּפטּור.
ׁשּיכֹול מּפני נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עּׂשר ּבת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביריעה

ּבז ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשר. על ּולהעמידּה ה.לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Èּׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּכֹור
ּביד לי אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ּׂשעֹורים; מּדמי אף ּפטּור -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
מנה ּדין: ּבבית לחברֹו ׁשאמר למי דֹומה זה ונמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׂשעֹורים,
ּדין ּבית ׁשאין - ּביד לי אין האחר: לֹו ואֹומר ּבידי, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָל
הּׂשעֹורים ּדמי הּתֹובע ּתפס ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמחּיבין

מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ
.‡Èהרי - מהן ּבאחד והֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

וכֹור חּטין ּכֹור ּכגֹון ּכיצד? ונׁשּבע. הּטענה מּמין ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָההֹודיה
חּיב. - חּטין ּכֹור אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּׂשעֹורין
ׁשּיׁשלים וקדם ,ּביד לי יׁש חּטין ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהתחיל
הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי יׁש ּׂשעֹורים ּכֹור ויאמר: ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹּדבריו
ׁשהּנטען לּדּינין נראה אם ּׂשעֹורים, ּכֹור אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

ּפטּור. - ּתּמֹו לפי ואם ׁשבּועה; חּיב - ְְְֱִִִֶַָָָֻהערים
.·Èאמר ּׂשעֹורים, וכֹור הן, לֹו: אמר ,ּביד לי יׁש חּטין ְְְְִִִִֵֵַַָָָּכֹור

מֹודה זה ואין ּפטּור; זה הרי - ּׂשעֹורין ּבידי ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָלֹו:
ּׂשעֹורין וכֹור חּטים ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹּבמקצת,
ּכֹור אּלא ּבידי ל אין הּנטען: לֹו ויאמר ,ּביד לי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹיׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּׂשעֹורים.
.‚Èאּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמלֹוא

לֹו והֹודה ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן ּבלא ּכּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹעּׂשרה
אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עּׂשרה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבחרסים.
הּכּדין טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין ּכּדין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעּׂשרה

והֹודה ּבזה.והּׁשמן, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. לֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
.„Èלויתי ולא מעֹולם דברים היּו לא הלואה, אצל לי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמנה

נזק מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון ּבידי ל יׁש ּדינרין חמּׁשים אבל ,ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָמּמ
ׁשהרי ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה ׁשּזה רּבֹותי: הֹורּו - ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכּיֹוצא
חמּׁשים, חּיב ׁשהּוא לֹו והֹודה מאה, לֹו חּיב ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָטענֹו
מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון מּׁשּום אֹו הלואה מּׁשּום לֹו נתחּיב ּלי ְְִִִִִִֵַַַָָָּומה

נֹוטה. ּדעּתי ולזה ְְִֶֶֶַָָנזק?
.ÂËוהא הּכלי אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמנה

זה. אּלא אצלֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָל

ּכליֹו. ׁשּזה ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - הּכלי זה אין הּכלי: ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאמר
חּיב זה הרי - ּבאחר לֹו ונתחּלף ּכליֹו זה ׁשאין הּנטען ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹודה
ּפטּור זה הרי - ּפטּור זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשבּועה.
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת וחּיב הּתֹורה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמּׁשבּועת

ְִָפעמים.

ה'תשע"א א' אדר י"ט רביעי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּיטענּנּו2אין‡. עד הּתֹורה מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת 3מֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבמנין אֹו ּבמׁשקל אֹו ׁשּבמּדה לֹו4ּבדבר ּבדבר5ויֹודה ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָ

יׁש דינרין עּׂשרה ּכיצד? ׁשּבמנין. אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבמּדה
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הטענה. ממין הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור שבמידה1)דין דבר שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר
יכול ואינו שבועה מחוייב ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל

בזה. כיוצא וכל מג.2)להישבע שם וגמרא מב: שבועות או4)שיתבע.3)משנה המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שעליה5)המניין. בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל שבמידה דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה
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,ּביד לי יׁש חּטים ּכֹור חמּׁשה; אּלא ּבידי ל אין ,ּביד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָלי
ּביד לי יׁש מׁשי ׁשל ליטרין ׁשּתי ;לת אּלא ּבידי ל ,אין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. זה הרי - רֹוטל אּלא ּבידי ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאין
מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מלא ּכיס לֹו: אמר אם ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹאבל

חמּׁשים אּלא לי6לי מסרּת לא ,ל מסרּתי דינרין מאה ; ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
ּדינרין ׁשל צרֹור ּבפני7אּלא אֹותן מנית ולא יֹודע8, ואיני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

וכן ּפטּור. זה הרי - נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

לי·. מסרּת לא אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּבית
ּכּמה יֹודע איני ,ל מסרּתי ּכֹורין עּׂשרה ּכֹורין; עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
נֹוטל אּתה ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּתם לא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהם,

ּפטּור -9. ָ
זה‚. הּזיז10ּבית עד עד11מלא אֹומר: והּלה ,ל מסרּתי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

חּיב - ּבזה.12החּלֹון ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבמקצת„. מֹודה ּבדבר13אין ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה חּיב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

מאה ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? ּבֹו. לכּפר לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאפׁשר
ּבלא וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹדינרין

מֹודה זה אין - ׁשּבּׁשטר חמּׁשים אּלא ּבידי ל אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר,
נכסיו ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
נׁשּבע לפיכ לׁשּלם. חּיב היה ּבֹו ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים14הּסת .15על ֲִִֵֶַַ
אֹומר:16ׁשטר‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא סלעים, ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

אֹומר: והּלוה ּבֹו, הּכתּובים הם ּביד לי ׁשּיׁש סלעים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחמׁש
ּפי על אף ּבּׁשטר, הּכתּובים והם ׁשלׁש אּלא ּבידי ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאין

ּבׁשּתים אּלא זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין הֹודה17ׁשאין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּפטּור זה הרי - ּבּה לכּפר ׁשאפׁשר ׁשהּוא18ּבסלע מּפני ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

- אבדה ׁשּיׁשיב ׁשּכל היא: חכמים ותּקנת אבדה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמׁשיב
יּׁשבע ּבמקֹומֹו19לא ׁשּבארנּו ּכמֹו וכן20, לחברֹו:21. האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ּבידי ל אין אֹומר: והּלה מנה, ּביד לי ׁשּיׁש אּבא לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאמר
אבדה מׁשיב זה הרי - חמּׁשים ּופטּור22אּלא אף23, ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּסת ואמר:24מּׁשבּועת מעצמֹו הֹודה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לֹו ונׁשאר ּדינרין, חמּׁשים לֹו ונתּתי ּבידי, לאבי היה ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָָָָָמנה
ׁשּטען יֹורׁש אבל הּסת. מּׁשבּועת אף ּפטּור ׁשּזה - ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָחמּׁשים
מנה, אבי ּביד אֹו ּביד לאבי ׁשּיׁש ּבוּדאי יֹודע אני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואמר:
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שבמשקל בדבר שיטעננו עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא אולם ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים
ושבמניין. שבמשקל בדבר לו ויודה לא.6)ושבמניין והטענה מסויימת היא לא.7)ההודאה וההודאה מסויימת הטענה

מלא.8) אימון בי נתת -9)כנראה נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע, איני אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
כששתיהן אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו ומכיוון מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן זה במקרה פטור".
טענה א. בבות: לשתי ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,

משנה). לחם (ראה מסויימת בלתי הודעה ב. מסויימת. שם.10)בלתי הבית.11)משנה לכותל מחוץ הבולט הקורה חלק
ליד12) ימסור שהנתבע צריך בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה הרי - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור שם [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו חייב כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע
שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א לשיטת זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום בעין, אינם כשהפירות
הזכירה ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר לא אפילו
ובתים גדולים בתים שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית שהרי רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר

רמח.13)קטנים]. אות א פרק מציעא בבא חפץ.14)רי"ף נקיטת בלי נחמן רב משום15)מתקנת זה, דין מנמק שם ברי"ף
בו תועיל לא "שהשטר נימוק כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה קרקעות שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין
שאין מבאר והוא משנה. בלחם כתב [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו בפני נימוק שכל ונראה, כפירתו".
וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של הפטור שגם ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה משום זה על נשבעים
יוצא, רבינו של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים שאין למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו, לקבל
חמישים עוד תובע והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב חמישים על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם
נא). סימן משפט חושן ש"ך (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין פי על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה
פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים היא כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב הוציא שאם משנה, במגיד וכתב
לוויתי לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה, המלוה חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי על אף החוב. את

שם). (ראה שחייב פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, ד.16)אלא מציעא בבא בטענת17)ברייתא כלל משגיחים אין
שלוש עוד לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק, מניין בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה

פה). על יחיד.18)כמלוה דעת נגד מקום בכל כמותו שהלכה עקיבא, כרבי ממה19)פסק יותר מצאת טוען האבידה כשבעל
לי. משיב כדי20)שאתה מציאה, מלהגביה יימנע להישבע נחייבהו שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ג בפרק

שבועה. עליו יטילו לח:21)שלא שבועות (בבבא22)משנה אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור יכול שהיה משום
יח:). (כתובות מעיז - בנו בפני אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.) (כתובות23)מציעא בברייתא שנוי זה דין

מפני יעקב בן אליעזר כרבי פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים. וחכמים חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.)
חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני כנראה משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר רבי משנת סב.): (עירובין שאמרו
משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין משנה סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים בעלי בזה [האריכו
בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון שהרי"ף מבאר,

התורה24)זו). משבועת פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור פטור וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
המלוה שהרי ממש, אבידה משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה ובמגיד מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל
קשה ולא שמא, טענת זו הרי - מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת, אותו מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען

orhpe oreh zekld - '` xc` h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אבי ּביד לֹו אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי לֹו אין אֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוהּוא
ויּׁשבע ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים .25אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

.Âאּלאלי26מנה עליו ּבידי ל אין זה, מׁשּכֹון על ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמקצת מֹודה זה הרי - ׁשוה27חמּׁשים הּמׁשּכֹון אין ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּבהן הֹואיל28ׁשהֹודה יתר, אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

דמיו ּכדי עד עליו לטען יכֹול הּמלוה29והּמלוה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונֹוטל נׁשּבע30נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבהן ׁשּכפר העּׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ּכפר31ונׁשּבע . ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּכל
מּׁשמֹונים ּפחֹות לֹו ׁשאין הּמלוה נׁשּבע הּלוה32- ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

העּׂשרים על .33הּסת ְִֵֶֶַָ
.Êּביד לי ּבידי,34מנה ל יׁש וּדאי חמּׁשים אֹומר: והּלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת

ׁשבּועה להחרים35ּבלא לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן על36. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען .37מי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.Áוהּנטען38מנה עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב מה39זה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי לּׁשבע? יכֹול ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ׁשּפרעֹו וטען אחד, ּכפרן40עד וכן אחד,41; עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ׁשּפרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוטען

ּבאחד מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, יכֹול לׁשֹון42ואינֹו ׁשחטף , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

חכמים ואמרּו יכֹול43חטפּתי; ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי : ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע,

.Ëהלויתי אחד44מנה עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחד;45ּומׁשּלם, עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ׁשבּועה ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ּכמֹו46ׁשבּועה. , ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
.47ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Èּביד לי עליו48מנה מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים מהעדאת .49ּגדֹולה ְֲִֵֵַַָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּקרקעֹות‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּבמקצת, ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהעבדים
- הּׁשֹומרין טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכל לכפור להעיז גבילנתבע באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף משנה ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי -

גבי "כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה כף בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב סלעים
ל"כמשיב"). "משיב" בין הבדילו לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה שבתקופת משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים,

פב).25) קטן סעיף עה סימן משפט חושן ש"ך ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב בן אליעזר רבי גם בזה
שמשכון26) סובר ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ולווה המשכון באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות ִבמשנה

זו. שבהלכה הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, הבאות27)אינו ובבבות כהילך, אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי מדין הנובעים המפורטים הדינים לטעון29)פשוט.28)יתבארו יכול

בו. מחזיק שהוא משום המשכון, של שוויו כדי עד סכום מודה30)שהלווה שבועת ידי על עצמו לפטור יכול אינו והלווה
עליהם.31)במקצת. משכון המלוה ביד הקודמת.32)ואין בבבא ג33)כמו הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום

היסת. שיישבע תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכול שכופר צח.34)למדנו, מציעא בבבא רבא של זה35)מימרא כלל
הבאה). ההלכה (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא: הגאונים.36)מנוסח הזכרת37)מתקנת בלי הוא והחרם

התובע. של אבא".38)שמו דרב "נסכא בשם: ובפוסקים בגמרא וידוע לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
הנתבע39) או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון זמן תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע המדובר

אפילו שהרי פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו המקרים משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
מיגו לדמות ואין א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה
יקום "לא טו): יט, (דברים הכתוב מן מ.) (בשבועות למדנו אחד עד נגד ששבועה משום העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה
אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא: אמרו לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד
הלוואה עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד שבועה בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד עד - ממון
את אבא רב האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע על אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים

בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל משום החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח שני40)החוטף היו ואילו
התובע. ביד מקויים כששטר פרעתי, לומר נאמן היה לא הלווה41)עדים וחזר שלווה והעיד אחד ובא לוויתי לא שטען כגון

משנה). וכסף משנה במגיד (ראה ופרעתי לוויתי זו43)שם.42)וטען: הלכה ונקראה לדעתו אחרים והסכימו שם אבא רב
מהותך). כסף לשון = (נסכא אבא" דרב "נסכא שמו: הקודמת.44)על שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה לקמן45)כל

א. הלכה ו שבועה.46)פרק מחוייב אינו י"א.47)התובע הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד ג.48)בפרק מציעא אם49)בבא
חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת כזו עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה מחייבת בחמישים פיו הודאת

מהדברים1) אחד עם כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות כגון התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר
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אבי ּביד לֹו אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי לֹו אין אֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוהּוא
ויּׁשבע ּבמקצת, מֹודה זה הרי - חמּׁשים .25אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

.Âאּלאלי26מנה עליו ּבידי ל אין זה, מׁשּכֹון על ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמקצת מֹודה זה הרי - ׁשוה27חמּׁשים הּמׁשּכֹון אין ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

החמּׁשים ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּבהן הֹואיל28ׁשהֹודה יתר, אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

דמיו ּכדי עד עליו לטען יכֹול הּמלוה29והּמלוה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונֹוטל נׁשּבע30נׁשּבע - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבהן ׁשּכפר העּׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ּכפר31ונׁשּבע . ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּכל
מּׁשמֹונים ּפחֹות לֹו ׁשאין הּמלוה נׁשּבע הּלוה32- ונׁשּבע , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

העּׂשרים על .33הּסת ְִֵֶֶַָ
.Êּביד לי ּבידי,34מנה ל יׁש וּדאי חמּׁשים אֹומר: והּלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הרי - לאו אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
הּמנה מׁשּלם לפיכ יֹודע, אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמקצת

ׁשבּועה להחרים35ּבלא לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן על36. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבֹו חּיב ׁשאני ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען .37מי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

.Áוהּנטען38מנה עליו, מעיד אחד עד והרי ,ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרי - מנה אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב מה39זה ּומּפני . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ׁשהעיד ּבּמה מֹודה הּוא ׁשהרי לּׁשבע? יכֹול ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

העד את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע אחד עד ּבהעדאת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר : לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ׁשּפרעֹו וטען אחד, ּכפרן40עד וכן אחד,41; עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשבּועה מחּיב זה הרי - הּפּקדֹון ל החזרּתי אֹו ׁשּפרע ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוטען

ּבאחד מעּׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע, יכֹול לׁשֹון42ואינֹו ׁשחטף , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
וׁשּלי חטפּתי ּכן: אחר ואמר אחד, עד ּבפני מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכסף

חכמים ואמרּו יכֹול43חטפּתי; ואינֹו ׁשבּועה מחּיב זה הרי : ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע,

.Ëהלויתי אחד44מנה עד הביא מעֹולם, דברים היּו לא , ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּכפרן מחזק היה ׁשנים היּו ואּלּו הֹואיל ּבפניו, מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחד;45ּומׁשּלם, עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מחּיבֹו אחד - ממֹון אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

ׁשבּועה ּבלא מׁשּלם - ּפרעּתי ואמר: חזר ּכמֹו46ׁשבּועה. , ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹ
.47ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Èּביד לי עליו48מנה מעידין והעדים ּכלּום, ּבידי ל אין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ
הלכה, הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - חמּׁשים אצלֹו לֹו יׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעדין
ּפיו הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

עדים מהעדאת .49ּגדֹולה ְֲִֵֵַַָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּקרקעֹות‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
ּבמקצת, ׁשהֹודה ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהעבדים
- הּׁשֹומרין טענת וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכל לכפור להעיז גבילנתבע באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף משנה ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי -

גבי "כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה כף בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב סלעים
ל"כמשיב"). "משיב" בין הבדילו לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה שבתקופת משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים,

פב).25) קטן סעיף עה סימן משפט חושן ש"ך ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב בן אליעזר רבי גם בזה
שמשכון26) סובר ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ולווה המשכון באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות ִבמשנה

זו. שבהלכה הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, הבאות27)אינו ובבבות כהילך, אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי מדין הנובעים המפורטים הדינים לטעון29)פשוט.28)יתבארו יכול

בו. מחזיק שהוא משום המשכון, של שוויו כדי עד סכום מודה30)שהלווה שבועת ידי על עצמו לפטור יכול אינו והלווה
עליהם.31)במקצת. משכון המלוה ביד הקודמת.32)ואין בבבא ג33)כמו הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום

היסת. שיישבע תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכול שכופר צח.34)למדנו, מציעא בבבא רבא של זה35)מימרא כלל
הבאה). ההלכה (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא: הגאונים.36)מנוסח הזכרת37)מתקנת בלי הוא והחרם

התובע. של אבא".38)שמו דרב "נסכא בשם: ובפוסקים בגמרא וידוע לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
הנתבע39) או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון זמן תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע המדובר

אפילו שהרי פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו המקרים משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
מיגו לדמות ואין א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה
יקום "לא טו): יט, (דברים הכתוב מן מ.) (בשבועות למדנו אחד עד נגד ששבועה משום העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה
אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא: אמרו לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת" ולכל עוון לכל באיש אחד עד
הלוואה עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד שבועה בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד עד - ממון
את אבא רב האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע על אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים

בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל משום החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח שני40)החוטף היו ואילו
התובע. ביד מקויים כששטר פרעתי, לומר נאמן היה לא הלווה41)עדים וחזר שלווה והעיד אחד ובא לוויתי לא שטען כגון

משנה). וכסף משנה במגיד (ראה ופרעתי לוויתי זו43)שם.42)וטען: הלכה ונקראה לדעתו אחרים והסכימו שם אבא רב
מהותך). כסף לשון = (נסכא אבא" דרב "נסכא שמו: הקודמת.44)על שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה לקמן45)כל

א. הלכה ו שבועה.46)פרק מחוייב אינו י"א.47)התובע הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד ג.48)בפרק מציעא אם49)בבא
חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת כזו עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה מחייבת בחמישים פיו הודאת

מהדברים1) אחד עם כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות כגון התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר
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ּפרט - רעהּו אל איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: ּפטּור. זה ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי
ׁשהּקׁשּו ולעבדים לקרקעֹות ּפרט - ּכלים אֹו ּכסף ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻלהקּדׁש;
ּככסף ממֹון ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות, יצאּו וכן ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָלקרקעֹות;
ׁשבּועת נׁשּבע ּכּלן ועל ׁשּבהן. לראיה אּלא ואינן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּוככלים,
ׁשאף ההקּדׁשֹות, מן חּוץ וּדאי; טענת ׁשם היתה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסת,
חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהם חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
יזלזלּו ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ּכעין עליהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיּׁשבע

ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.
ׁשני·. אחת; אּלא ל מכרּתי לא לי, מכרּת ּׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּתי

ׁשטר אּלא ּבידי ל אין ,ּביד לי יׁש ׁשטרֹות ׁשני אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבדים
טען אם וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - אחד עבד אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד
הּוא ׁשּלי ּביד ׁשּיׁש זה ׁשטר אֹו זה עבד אֹו זֹו חצר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָואמר:
ּבין מעֹולם, דברים היּו לא אֹומר: והּנטען לי, מכרּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹואּתה
נׁשּבע זה הרי - הביא ׁשּלא ּבין אחד עד הּטֹוען ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהביא
ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות חברֹו ּבּׂשדה החֹופר וכן ונפטר. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָהּסת
והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ּבין לׁשּלם, חּיב הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהפסידּוה,
והּוא מערֹות, ׁשּתי ׁשחפר ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי, לא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹומר:
אחד עד ׁשם ׁשהיה אֹו אחת, אּלא חפרּתי לא ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
הּסת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום חפרּתי לא אֹומר: והּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשחפר,

הּכל. ַַֹעל
וכפר‚. הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין וקרקעֹות, ּכלים ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָטענֹו

הּקרקעֹות, ּבכל וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין הּכלים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכל
הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ׁשהֹודה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבין
וכפר ּכלים ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ּבכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
על ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהן, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ועבדים ּכלים ּבטענֹו הּדין וכן אחת. טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמהן,

הּוא. אחד ּדין הּכל ּוׁשטרֹות, ּכלים ְִִֵֶַָָֹאֹו
העֹומדת„. יבׁשה ּותבּואה לּבצר העֹומדֹות ענבים ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָטענֹו

נׁשּבע זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
ׁשּכל לּקרקע, צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין. ּכׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעליהם
והֹודיה; ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי - להּבצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהעֹומד
ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכים היּו אם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָואין
ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען

ׁשכנּתי לא אֹומר: והּוא חדׁשים, ׁשני ּׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ּׂשכר היה ואם ּבמקצת, מֹודה זה הרי - אחד חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשני ׁשוה ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחדׁש

מּטלטלין. ׁשהּוא ּבּׂשכרּה, אּלא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּקרקע,
.Âהיּו לא ראיה, ּבֹו לי היּו דינרין ועּׂשרה ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹׁשטר

נׁשּבע זה הרי - עליו הפ הּסת. יּׁשבע - מעֹולם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָדברים
ּבאבדת ואבדּו דינרים לעּׂשרה ראיה ּבֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּסת
- ואבד לי, מסרּת אמת הּנתּבע: אמר ואם ויּטל. ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשטר,
- ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; מּׁשבּועת אף ּפטּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָּפטּור,

.Êוזה ּבֹו, לי יׁש זכּות ּביד לי ׁשּיׁש ׁשטר לחברֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר
ראיה ּבֹו ל יׁש אם יֹודע איני אֹו ׁשטרי, מֹוציא איני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָאֹומר:

להֹוציאֹו. אֹותֹו ּכֹופין - לא ְִִֹאֹו
.Á,זה טען סתם. חרם אֹותֹו מחרימין - הּׁשטר ׁשאבד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָטען

הרי - אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּוא
רּבֹותי. הֹורּו וכזה מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה

.Ëהּבא אחד וקטן, ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשהֹודה הּמקצת ׁשּזה לפי אביו; ּבטענת אֹו עצמֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָּבטענת
ּובא ּבּכל, ּכפר אם וכן אבדה. ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבֹו
ואין אחד, עד ׁשּזה נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
נמצאת גמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לֹו היה אּבא אֹו ,ּביד לי מנה לּגדֹול: ׁשאמר קטן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָאֹומר:
ל אין אֹו חמּׁשים, אּלא ּבידי ל אין אֹומר: והּלה ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי - ׁשאבד וטען לקטן ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה. מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה
- עליו אּפֹוטרֹוּפֹוס אֹו לקטן ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם ְְְִֵֶַָָָָָָָָֻוכן
וכּיֹוצא הּׁשּתף ויּׁשבע לּקטן, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻיעמידּו

ׁשּמא. ּבטענת ְֲֶַַָּבֹו
.Èׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי: ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו

ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין. - הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ׁשּלא טענתֹו. על הּסת נׁשּבעין - ּומּתן מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחריף
ּדעּתי ולזה ּבחּנם. לֹו ויל קטן ּכׁשהּוא ממֹונֹו נֹוטל זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיהיה
על ׁשּטען ׁשהּקטן למד: נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנֹוטה,
ׁשם ׁשהיה ּבין ּבּכל, ׁשּכפר ּבין ּבמקצת ׁשהֹודה ּבין ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּגדֹול,
יכֹול ואינֹו הּסת. נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם היה ׁשּלא ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹעד
חרם ואפּלּו ּכלל, הּקטן את מׁשּביעין ׁשאין הּקטן, על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלהפ

הּׁשבּועה. ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹסתם
.‡Èהניה לֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם הּגדֹול: ׁשּטענֹו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָקטן

מּנכסיו. נפרעין - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסק ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָלּקטן,
הּקטן ּכפר ואם ויׁשּלם. לֹו ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואם
ׁשאין ּבדבר טענֹו ואם הּסת. ויּׁשבע ׁשּיגּדיל, עד ממּתינין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
על ואף ׁשּמֹודה ּפי על אף וחּבלֹות, נזקין ּכגֹון הניה, ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָלּקטן
ואם ׁשהגּדיל. לאחר ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּפי
ּבֹו, וכּיֹוצא הּׂשכיר ּכגֹון ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיה
ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ּׂשכיר לֹו ׁשּיּׂשּתּכר לּקטן הניה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ונֹוטל נׁשּבע אינֹו - ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני אבל הּקטן. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמן
לפֹועליו לּתן חּיב ׁשהרי הניה, ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן; ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמן
ׁשּנתן נפׁשֹו על הפסיד החנוני וזה מּמּנּו, ונֹוטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָונׁשּבעין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קטן. ּפי על ְִֵֵֶַַָָָָֹממֹונֹו
.·Èנ אין - והּׁשֹוטה לאהחרׁש טענה, לכל להן זקקין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לׁשבּועה לא עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים על ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹלטענתן
אבל ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָקּלה
ונׁשּבע אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָהּסּומא

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ְְְֲִִִֵַַָָָּכל

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וקטן. שוטה חרש טענת על נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין

orhpe oreh zekld - '` xc` h"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

יׁש‡. מנה ואמר: האחד טען ּדין, לבית ׁשּבאּו דינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי
מּמּני, ׁשּגזל אֹו אצלֹו, ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיו, זה, אצל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלי
הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשכרי, אצלֹו לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו ּכלּום, חּיב איני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואמר:
לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
ׁשאר וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹהפקיד,
ׁשּמא זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטענֹות.
אפׁשר ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטֹועה
לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהלוהּו
מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
ׁשּמא ּכלּום, חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהחֹוב.
הֹודע אּלא יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
אין אֹו חּיב אּתה אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּדּינין
הפסד ל אין לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
מּפני לֹו, חּיב אּתה אין ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו, על ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּתׁשיב
אנּו ׁשהרי לֹו, והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם דברים היּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
הּטֹוען טען אם וכן מקֹום. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָדנין
לֹו: אֹומרים - אצלֹו לי יׁש מנה אֹו מנה, לי חּיב זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואמר:
הּזיק אֹו אצלֹו, הפקדּת אֹו אֹותֹו, הלוית ּפנים? זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמאי
לֹו ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי .ל נתחּיב היא אמר ?ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממֹונ
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון חּיב. אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מנה, ל ׁשאּתן לֹו: ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
מעֹולם, דברים היּו לא לֹו: ואמר זה והׁשיב מנה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהלוהּו
הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - ּופרעּתי ולויתי היה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואמר:
ל אין אֹו חּיב, איני הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהחזק
והל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען, אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבידי
ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
החזק לא - חֹובֹו ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו לֹו החזרּתי אבל ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֻהיה,

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּותבעֹו·. הן, מה ידעּו ולא מעֹות לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

נתּת מּתנה ואמר: ,ׁשהלויתי מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּדין
אמר: ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו ּפרעֹון אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלי
לֹו ׁשּמנה עדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עד ּכפרן מחזק אדם אין ּולעֹולם ּכפרן. החזק - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבפניהם
ׁשּכפר. ּבּמה ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּפר

דברים‚. היּו לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמנה
והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם,
האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּדמי, ּפרעּתי לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי, ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹלא
אֹותֹו מעידים והעדים ּפרעּתי, לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונמצא

ּד עדים ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - הּמלוהׁשּפרעֹו ואין מי. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. זה החזק ׁשהרי ׁשבּועה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחּיב

מעֹולם דברים היּו לא ואמר: לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכתב
אֹו ּדין ּבבית ידֹו ּכתב החזק אם ידי, ּכתב אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻוזה
ּכפרן החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא עדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבאּו

ְֵַּומׁשּלם.
והלֹוא„. הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי והּוא הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמנה

היּו לא ואמרּו: עדים ּובאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפרעּתי
אּלא זֹוכרין העדים ׁשאין ּכפרן; החזק לא - מעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻדברים
הּלוה ויּׁשבע ּכפרן, החזק לא לפיכ ּבֹו. עדים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻדבר
עמדּת ואּתה ׁשהלויתי מנה לי ּתן ּבֹו: ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסת
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי לא הּנטען: ואמר זה, עּמּוד ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהן ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים, והרי ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתן
הביאם לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹּפרעּתי
אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ּבאּו לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר.
להביאן אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו. הּסת יּׁשבע -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ׁשהּמלוה מּׁשבּועה; אף ּולהּפטר ּדבריו לברר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעדים, לפרעֹו צרי אינֹו - ּבעדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָחברֹו

.Âלמחר הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
ל ואין ּב הייתי מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתבעֹו
ואפּלּו ּכלּום. ּבידֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבידי
אּתם להם: אמר לא ׁשהרי מעֹולם. דברים היּו לא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר:
אמר: אם ּולפיכ זֹוכרֹו, אדם אין עדּות ׁשאינֹו ודבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדי,

ּכפרן. החזק לא - מעֹולם דברים היּו ְְְִֵַַָָָָֹֹֻלא
.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני ּב ׁשּיעידּו רצֹונ הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
מה לי ואין למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא לא, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּופלֹוני?
ואמר: ׁשּטען ּבין העדים, ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתן
הרי - מעֹולם דברים היּו לא ׁשאמר: ּבין ּבֹו, הייתי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּטה
הּלוה: ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר. הּסת נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אבל הּלוה, ויׁשּתק הּלוה ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹאּתם
קֹורין ׁשהיּו ּבאחד, מעּׂשה ּכפרן. החזק לא הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבעדּות
מי אמר: הרּבה. חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר, רׁשּו. קב ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
ּותבעֹו, ּפלֹוני אֹותֹו ּובא ּפלֹוני. אּלא לֹו, חּיב ׁשאני ְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא
הּסת יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּכלּום. לֹו חּיב איני הּוא: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמר
ּבׁשעת ממֹון. ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויּפטר.
לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי לא ממֹון, לי היה אּלּו אמר: ְְִִִִִִִַָָָָָָֹמיתתֹו
ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ּבאּו מיתתֹו ואחר ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹולפלֹוני?
עצמֹו להראֹות עּׂשּוי ׁשהאדם ּכלּום; להם אין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחכמים:
ּכּיֹוצא וכל ממֹון. ּבעלי ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאינֹו

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Áהּמֹודה וכן עדּות, אינּה - עדים ׁשהּמטמין ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבפני לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָמעצמֹו
וכּיֹוצא הּדברים ּבכל - הן לֹו: ואמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעדים:
תּתן לא לּמה לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ּכׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן,
אֹומרים - ּכלּום אצלי לֹו אין אמר: ?אצל לֹו ּׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניו.1) או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה ודין כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר
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ׁשּׁשי 1ּפרק
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יׁש‡. מנה ואמר: האחד טען ּדין, לבית ׁשּבאּו דינין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי
מּמּני, ׁשּגזל אֹו אצלֹו, ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיו, זה, אצל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלי
הּנטען והׁשיב ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשכרי, אצלֹו לי ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ּבידי ל אין אֹו ּכלּום, חּיב איני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואמר:
לּנטען: ּדין ּבית אֹומרים אּלא נכֹונה; ּתׁשּובה זֹו אין - ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָטֹוען
טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה ּופרׁש טענתֹו, על ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהׁשב
לא אֹו אצל הפקיד לוית, לא אם מּמּנּו לוית אם ְְְֱִִִִִִִֶֶֶָָָָֹֹֹואמר
ׁשאר וכן ּׂשכרּתֹו, לא אֹו ּׂשכרּתֹו גזלּתֹו, לא אֹו ּגזלּתֹו ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹהפקיד,
ׁשּמא זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלים אין מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּטענֹות.
אפׁשר ׁשהרי ׁשקר. על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטֹועה
לאׁשּתֹו, אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשהלוהּו
מן ׁשּנפטר ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
ׁשּמא ּכלּום, חּיב איני ּתאמר היא לֹו: אֹומרים לפיכ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהחֹוב.
הֹודע אּלא יֹודע; אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
אין אֹו חּיב אּתה אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלּדּינין
הפסד ל אין לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב. ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּתה
מּפני לֹו, חּיב אּתה אין ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו, על ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשּתׁשיב
אנּו ׁשהרי לֹו, והחזרּת ׁשהיּו מּפני אֹו מעֹולם דברים היּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
הּטֹוען טען אם וכן מקֹום. ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָדנין
לֹו: אֹומרים - אצלֹו לי יׁש מנה אֹו מנה, לי חּיב זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָואמר:
הּזיק אֹו אצלֹו, הפקדּת אֹו אֹותֹו, הלוית ּפנים? זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָמאי
לֹו ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי .ל נתחּיב היא אמר ?ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹממֹונ
אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון חּיב. אינֹו והּוא לֹו, חּיב ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מנה, ל ׁשאּתן לֹו: ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר
מעֹולם, דברים היּו לא לֹו: ואמר זה והׁשיב מנה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהלוהּו
הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים הּטֹוען הביא ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואחר
אּלא מּמּנּו, מקּבלין אין - ּופרעּתי ולויתי היה ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואמר:
ל אין אֹו חּיב, איני הׁשיב: אם אבל ּומׁשּלם. ּכפרן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻהחזק
והל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹוען, אּתה ׁשקר אֹו ּכלּום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבידי
ּכן הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹובע
החזק לא - חֹובֹו ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו לֹו החזרּתי אבל ְְְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֻהיה,

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶַָָָּכפרן,
ּותבעֹו·. הן, מה ידעּו ולא מעֹות לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

נתּת מּתנה ואמר: ,ׁשהלויתי מעֹותי לי ּתן לֹו: ואמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבּדין
אמר: ונפטר. הּסת ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו ּפרעֹון אֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלי
לֹו ׁשּמנה עדים ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם, דברים היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
עד ּכפרן מחזק אדם אין ּולעֹולם ּכפרן. החזק - ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבפניהם
ׁשּכפר. ּבּמה ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּפר

דברים‚. היּו לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמנה
והּמלוה ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם,
האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר:
ּדמי, ּפרעּתי לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו לויתי, ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹלא
אֹותֹו מעידים והעדים ּפרעּתי, לא אֹומר הּלוה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹונמצא

ּד עדים ּכמאה ּדין ּבעל הֹודאת - הּמלוהׁשּפרעֹו ואין מי. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. זה החזק ׁשהרי ׁשבּועה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻחּיב

מעֹולם דברים היּו לא ואמר: לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹּכתב
אֹו ּדין ּבבית ידֹו ּכתב החזק אם ידי, ּכתב אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻוזה
ּכפרן החזק זה הרי - ידֹו ּכתב ׁשהּוא עדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּבאּו

ְֵַּומׁשּלם.
והלֹוא„. הּנטען: לֹו אמר ,ּביד לי והּוא הלויתי ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמנה

היּו לא ואמרּו: עדים ּובאּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹּפרעּתי
אּלא זֹוכרין העדים ׁשאין ּכפרן; החזק לא - מעֹולם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻדברים
הּלוה ויּׁשבע ּכפרן, החזק לא לפיכ ּבֹו. עדים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻדבר
עמדּת ואּתה ׁשהלויתי מנה לי ּתן ּבֹו: ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּסת
זה עּמּוד ּבצד עמדּתי לא הּנטען: ואמר זה, עּמּוד ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹּבצד
אדם ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהן ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים, והרי ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתן
הביאם לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַֹּפרעּתי
אחרת למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו אֹו ּבאּו לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר.
להביאן אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו. הּסת יּׁשבע -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את ׁשהּמלוה מּׁשבּועה; אף ּולהּפטר ּדבריו לברר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעדים, לפרעֹו צרי אינֹו - ּבעדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָחברֹו

.Âלמחר הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר
ל ואין ּב הייתי מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּתבעֹו
ואפּלּו ּכלּום. ּבידֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, - ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבידי
אּתם להם: אמר לא ׁשהרי מעֹולם. דברים היּו לא ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאמר:
אמר: אם ּולפיכ זֹוכרֹו, אדם אין עדּות ׁשאינֹו ודבר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעדי,

ּכפרן. החזק לא - מעֹולם דברים היּו ְְְִֵַַָָָָֹֹֻלא
.Êואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני ּב ׁשּיעידּו רצֹונ הן, לֹו: אמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
מה לי ואין למחר ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא לא, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּופלֹוני?
ואמר: ׁשּטען ּבין העדים, ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתן
הרי - מעֹולם דברים היּו לא ׁשאמר: ּבין ּבֹו, הייתי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּטה
הּלוה: ׁשּיאמר עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר. הּסת נׁשּבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
אבל הּלוה, ויׁשּתק הּלוה ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹאּתם
קֹורין ׁשהיּו ּבאחד, מעּׂשה ּכפרן. החזק לא הּזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבעדּות
מי אמר: הרּבה. חֹובֹות עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר, רׁשּו. קב ְְְִֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו
ּותבעֹו, ּפלֹוני אֹותֹו ּובא ּפלֹוני. אּלא לֹו, חּיב ׁשאני ְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא
הּסת יּׁשבע חכמים: ואמרּו ּכלּום. לֹו חּיב איני הּוא: ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָואמר
ּבׁשעת ממֹון. ּבעל ׁשהּוא עליו אֹומרים היּו אחד וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָויּפטר.
לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי לא ממֹון, לי היה אּלּו אמר: ְְִִִִִִִַָָָָָָֹמיתתֹו
ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ּבאּו מיתתֹו ואחר ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹולפלֹוני?
עצמֹו להראֹות עּׂשּוי ׁשהאדם ּכלּום; להם אין ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָחכמים:
ּכּיֹוצא וכל ממֹון. ּבעלי ּבניו הּניח וׁשּלא ממֹון, ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשאינֹו

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.Áהּמֹודה וכן עדּות, אינּה - עדים ׁשהּמטמין ּפי על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבפני לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָמעצמֹו
וכּיֹוצא הּדברים ּבכל - הן לֹו: ואמר ,ּביד לי מנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעדים:
תּתן לא לּמה לּנתּבע: אֹומרין ּדין, לבית ּכׁשּיבֹואּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהן,
אֹומרים - ּכלּום אצלי לֹו אין אמר: ?אצל לֹו ּׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בניו.1) או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה ודין כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר
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הֹודית אֹו ,וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה והלֹוא ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָלֹו:
ו מּוטב; - וׁשּלם עמד אם !איןמעצמ - טען לא אם ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ

לא אֹו ּבֹו, הייתי מׁשּטה ואמר: טען אם אבל לֹו. ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹטֹוענין
נתּכּונּתי עצמי את להּׂשּביע ׁשּלא אֹו מעֹולם, דברים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ונׁשּבע ּפטּור -ְְְְִֵֵֶֶַָָ

ה'תשע"א א' אדר כ' חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

להן‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה
הֹודיה אּתם2ּבדר אמר: ׁשּלא ּפי על אף ּׂשיחה, דר לא , ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

עדּות זה הרי - עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹו3עדי, . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
לֹו ׁשֹומעין אין - מעֹולם דברים היּו לא אמר: אם ,4ּבּדין, ְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

נׁשּבע - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ואמר5ּומׁשּלם הֹואיל . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הֹודיה להּׂשּביע6ּדר ׁשּלא ואמר: העדים אּלּו ּכׁשּבאּו טען . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכׁשהֹודה ואם הּסת. ונׁשּבע נאמן - הֹודיתי עצמי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאת
ּכדי ולֹומר: לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבפניהם

הֹודיתי עׁשיר ׁשאיני ׁשּנתן7להראֹות טען אם אבל נאמן8; - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּסת. ְְִֵֶָונׁשּבע

הּמֹודה·. מׁשּט9ּכל ולֹומר: לחזר יכֹול אינֹו - ׁשנים הּבפני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשלׁשה ּבפני הֹודה אם לֹומר צרי ואין ּבֹו, אבל10הייתי , ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

- הֹודיה ּבדר האֹומר ׁשּכל ּפיו. ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּיבין
ּכֹותבין אין אבל עדי. אּתם ּכאֹומר: זה ּכן11הרי אם אּלא , ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

לֹו ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: ּבֹו12אמר להּמל ּוצריכין .13, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ׁשּבארנּו לֹו,14ּכמֹו ׁשּׁשלחּו אחר ּדין ּבבית הֹודה אם וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּיתּבאר ּדין15ּכמֹו ּבית ׁשּיהיּו והּוא ּכֹותבין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָ

ׁשניהם16מּכירין איׁש17את לחּיב ׁשניהם יערימּו ׁשּלא ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ֵַאחר.

ּדין‚. ּבּמקֹום18ּבית מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
לפניהם וקבל הּתֹובע ּובא להן, ׁשליח19הּקבּוע וׁשלחּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ונֹותנין ּכֹותבין אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא הּנתּבע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאצל
אפּלּו לֹו, ׁשלחּו ולא קבּועין היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
הוּו להן: ואמר ּבפניהן והֹודה הּׁשלׁשה והֹוׁשיב אֹותן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּבץ
- הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: הּתֹובע ּכ אחר ּובא ּדּינין, ְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

ּכֹותבין לֹו20אין יּתן ׁשּמא אֹותֹו21; ּתֹובע זה ונמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
אבל22ּבּׁשטר ּבמּטלטלין; אמּורים? ּדברים ּבּמה אם23. ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

ּבּקרקעֹות קנּו24הֹודה ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּבפני אפּלּו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
ונֹותנין; ּכֹותבים אּלּו הרי - ּותנּו ּכתבּו להם: אמר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמּידֹו
ׁשנּיה ּפעם ּתֹובעֹו ונמצא לֹו יּתן ׁשּמא לחׁש ּכאן .25ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הֹודיה„. לנּו27ׁשּיצא26ׁשטר אמר ּבֹו: ּכתּוב היה ולא , ְְֶַַָָָָָָָָָֹ
ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; זה הרי - לֹו ּותנּו וחתמּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָּכתבּו
היה נֹותנין. היּו לא - ּותנּו וחתמּו ּכתבּו להם: אמר ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹלא
ּכתּוב אין אם ּדין, ּבית ּבפנינּו ּפלֹוני הֹודה ּבּׁשטר: ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּכתּוב

מּכללן ׁשּׁשֹומעין דברים אֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו ׁשלׁשה28ּבֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָ
ּבׁשנים ׁשההֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּדין ּבבית ׁשטר29הֹודיה דין ּבֹו ּדנין אין ּולפיכ ,30. ְְְִִִִֵֵָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הישבע1) או לו תן צא ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב ודין הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא בפניכם.2)לו מודה הריני שאמר כשאמר3)כגון,

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד עליהם הטיל שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין עדי משטה4)אתם לומר נאמן ואינו
בך. כתב,5)הייתי כט. סנהדרין הגדול בהמאור (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים ששניים מקום שכל הכלל, לפי

פא). סימן משפט חושן טור ראה כלום. אינו בהודאה אחד "הוא6)שעד שם: בסנהדרין מנהשנינו לפלוני חייב שהוא לנו אמר
ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו "שאמר שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד כלום אמר לא ...

אתם שיאמר צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא שאמרו ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר" עדים".
ובכסף הלוי. מאיר רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה דרך אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי".

שם). (ראה ג פרק סנהדרין מירושלמי זה לדין הוכחה מביא בפני7)משנה שלא כשהודה רק מתקבלת להשביע שלא טענת
משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו ממה זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה. כשתבעו לא אבל התובע,
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם, היורשים מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום מיתה, בשעת
"וכן ח: הלכה הקודם בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף משנה (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
עצמי את להשביע שלא או וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר - בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר
משטה לטוען רק ונמשכת האומר" "וכן בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי

בלבד). מעולם" דברים היו "לא הקודמת.9)פרעתי.8)או בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם הודאה.11)שלושה שטר
כט:12) למסור.13)שם אם הלווה את שנית לשאול צריכים שכתבו א.14)אחר הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק
הבאה.15) קסז:16)בהלכה בתרא בבא המלוה.17)משנה את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר לא והלווה. המלוה

פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה ג.ראה הלכה שם.18)כ"ד משלם.19)סנהדרין ואינו כסף לפלוני שהלווה התלונן
מר20) המתחיל דיבור שם בתוספות כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף, שם הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר הלכתא "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו של (בפירושו חננאל. רבינו בשם
אשי"). רב בר כמר לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם: ובהגהה אשי)" שלא21)רב הלווה לו ישלם שמא

אינו22)בעדים. יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית בפני כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא
הכתיבה. ידי על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון שקרקע24)שם.23)נאמן לתובע והודה בקרקע מוחזק היה

שם). (רש"י התובע של רכושו הוא מסויימת.25)זה שדה חלקת תבעו בו27)שם.26)שהרי וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית בפני הייתה מהם.28)שההודאה להבין טועין".29)שיש דין לבית "חיישינן (ל.): שם בו30)במסקנא גובים אין

orhpe oreh zekld - '` xc` 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבארנּו‰. -31ּכבר ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבׁשטר הּכתּובה לבעל32ּכמלוה ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ , ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ

עד33ּדינֹו הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו והביאּוהּו, לּדין,34ׁשּׁשלחּו ׁשּבאּו ׁשנים אבל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל יׁש הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

ויצא35לֹו לֹו, ּתן צא ׁשאמרּו: ּבין ּפרעּתי36, -37ואמר: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר38נאמן הּתֹובע אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמא39לּדּינים לֹו, ּכֹותבין אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכן40ּפרעֹו ואמר:41. ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - היּו42נׁשּבעּתי . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ
לאֹותּה43העדים ּכפרן החזק - נׁשּבע ׁשּלא אֹותֹו מעידין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, לֹומר לעֹולם נאמן ואינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָׁשבּועה,
ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ּדינֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבעל

.Âלֹו44ׁשנים ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, :45ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ותן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָצא

ּפרעֹו ממֹון46ׁשּלא לאֹותֹו ּכפרן החזק חּיב47- לֹו: אמרּו . ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻ
לֹו לּתן מעידין48אּתה ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא עד49אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
דינֹו ׁשּפרעֹו50ׁשּיחקרּו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין

הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים עלי ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

.51עדים ִֵ
.Êׁשהֹודה מנה,52מי הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּפיהם על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - עדים ;53והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הכחיׁש לא מעֹולם54ׁשהרי לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו ,55. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ
.Áאחרת57לּטֹוען56יׁש טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה58ואף על59לּטענה ואף . ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין מּבית ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטענֹות
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעדים

לּטענה60להּׂשיאֹו אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
עליה ּבמׁשמעּה61ׁשּסמ ויׁש הּטענה62, ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ׁשּלא והּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאחרת.
אנׁשים ׁשּמא עדים; ׁשּבאּו אחר ולטען לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשקר ׁשל טענֹות לּמדּוהּו ּבזה.63רעים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן א.31)הלקוחות הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א נאמן32)בפרק הלווה ואין הלקוחות מן גובה
פרעתי. יתירה.33)לומר זכות למלוה מוסיף אינו השטר שהרי ג.34)למלוה, ציוו35)בהלכה לא אבל הדין, את לו הודיעו

לשלם. בפירוש (רי"ף).36)עליו הדין את עליו הדין.37)וקיבל בבית שחוייבתי יז.38)אחר מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק ואמר41)וכן דין בבית שבועה לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

וחייב שבועה לאותה כפרן הוחזק - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי,
נאמן. - שבועה לאותה כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו מימרא עדים). (בפני יוסף42)להישבע בנימוקי

אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת במחוייב אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון האי רב בשם כתב כאן
ונוטלים נשבעים אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד וכתב והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע היסת

שנשבעו. ראייה להביא צריכים הקודמת.43)- ההערה בתחילת שם.44)מבואר לנתבע.45)גמרא הדין מעידים,46)בית
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה ש47)שלא שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן דין.ואינו בית ידי על נית

לו.48) תן ציווי: בלשון אמרו ולא הדין את שעה.49)הודיעוהו לפי הפירעון את ולדחות להשתמט לעסוק50)כוונתו ימשיכו
יזכוהו. ואולי החלטי, צו עליו הטילו ולא הואיל זה, א),51)במשפט הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות לשיטתו רבינו

שם). הערות (ראה בעדים אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן לאחר בגמרא52)שאפילו מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד היא עצמו וסברת זה, דמי.53)לדין עדים כמאה דין בעל הודאת בזה אומרים אנו לפני54)ואין בו חזר שהרי

העדים. לשלם.55)שהעידו וחייב פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם בפרק שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו
שפרעו מעידים ועדים מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים
היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא ולמה במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו,
הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען אבל ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי לומר נאמן אינו - מעולם דברים

מחצה]. רק שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ, משנה במגיד לא.57)רשאי.56)כפרן? בתרא בבא
לא].58) אמת - [=אמתלא אחרת. טענה תחילה טען למה כתב59)הסבר שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם בגמרא

באמתל צורך שאין מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא הראשונהבפירוש: טענתו והכחישו עדים כשבאו אלא א,
בנימוקי וכתב מטענתו. בו לחזור יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא זמן כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו
ידי על טענתו כשהוכחשה רק נאמרו שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת עם זהה רבינו ששיטת שם, יוסף

השיאו).60)עדים. המתחיל דיבור לד: שם ותוספות אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו פירוש,
למעלה.61) שהבאנו שהיא62)כרי"ף עדים ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא במעשה הקודמת. הטענה של

מאבותי. אותה ירשתי כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר: שהתכוון הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם
שם.63) לכך.1)גמרא עשויים ושאינם ולהשכיר להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר
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ּבארנּו‰. -31ּכבר ּדין ּבבית עדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשהֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּבׁשטר הּכתּובה לבעל32ּכמלוה ונֹותנין ּכֹותבין ּולפיכ , ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ

עד33ּדינֹו הּדין את קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו והביאּוהּו, לּדין,34ׁשּׁשלחּו ׁשּבאּו ׁשנים אבל ; ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לֹו ואמר ,ּביד לי מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
לּתן אּתה חּיב הּדּינין: ׁשאמרּו ּבין ּבידי, ל יׁש הן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

ויצא35לֹו לֹו, ּתן צא ׁשאמרּו: ּבין ּפרעּתי36, -37ואמר: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר38נאמן הּתֹובע אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּמא39לּדּינים לֹו, ּכֹותבין אין - הֹודיתי לי ּכתבּו ואמר: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
וכן40ּפרעֹו ואמר:41. ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ׁשּנׁשּבע אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - היּו42נׁשּבעּתי . ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ
לאֹותּה43העדים ּכפרן החזק - נׁשּבע ׁשּלא אֹותֹו מעידין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻ

לֹו ׁשּיֹודה עד נׁשּבעּתי, לֹומר לעֹולם נאמן ואינֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָׁשבּועה,
ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים יביא אֹו ּדינֹו ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּבעל

.Âלֹו44ׁשנים ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, :45ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אֹותֹו מעידים ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, לֹו, ותן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָצא

ּפרעֹו ממֹון46ׁשּלא לאֹותֹו ּכפרן החזק חּיב47- לֹו: אמרּו . ְְְְְֶַַַָָָָָֹֻ
לֹו לּתן מעידין48אּתה ועדים ּפרעּתי, ואמר: וחזר ויצא, , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

מהן נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו ׁשּלא עד49אֹותֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
דינֹו ׁשּפרעֹו50ׁשּיחקרּו וטען אחרת ּפעם חזר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עדים ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין

הּלוה ּכׁשּיֹודה ׁשּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ּכׁשּיתחּיב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאֹו
ּבפני אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים עלי ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהיּו

.51עדים ִֵ
.Êׁשהֹודה מנה,52מי הּתֹובע לזה חּיב ׁשאני ּדין: ּבבית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי נזּכרּתי אמר: ּכ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָואחר
ּפיהם על ועֹוּׂשין מֹועלת עדּות זה הרי - עדים ;53והרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הכחיׁש לא מעֹולם54ׁשהרי לויתי לא ּכאֹומר: ואינֹו ,55. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹ
.Áאחרת57לּטֹוען56יׁש טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

האחרֹונה. טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, הּטענה ְְְְֲֲֲִִִַַַַַַָָָָָָלהכחיׁש
אמתלא נתן ׁשּלא ּפי על הראׁשֹונה58ואף על59לּטענה ואף . ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש - וחזר ּדין מּבית ׁשּיצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּיבֹואּו מאחר אבל עדים. ׁשּיבֹואּו עד ׁשּירצה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּטענֹות
יכֹול אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ויכחיׁשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעדים

לּטענה60להּׂשיאֹו אמתלא נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
עליה ּבמׁשמעּה61ׁשּסמ ויׁש הּטענה62, ּבזאת ׁשהּׂשיא ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּדין מּבית יצא אם אבל ּדין; מּבית יצא ׁשּלא והּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאחרת.
אנׁשים ׁשּמא עדים; ׁשּבאּו אחר ולטען לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשקר ׁשל טענֹות לּמדּוהּו ּבזה.63רעים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
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פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן א.31)הלקוחות הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א נאמן32)בפרק הלווה ואין הלקוחות מן גובה
פרעתי. יתירה.33)לומר זכות למלוה מוסיף אינו השטר שהרי ג.34)למלוה, ציוו35)בהלכה לא אבל הדין, את לו הודיעו

לשלם. בפירוש (רי"ף).36)עליו הדין את עליו הדין.37)וקיבל בבית שחוייבתי יז.38)אחר מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק ואמר41)וכן דין בבית שבועה לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

וחייב שבועה לאותה כפרן הוחזק - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי,
נאמן. - שבועה לאותה כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו מימרא עדים). (בפני יוסף42)להישבע בנימוקי

אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת במחוייב אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון האי רב בשם כתב כאן
ונוטלים נשבעים אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד וכתב והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע היסת

שנשבעו. ראייה להביא צריכים הקודמת.43)- ההערה בתחילת שם.44)מבואר לנתבע.45)גמרא הדין מעידים,46)בית
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה ש47)שלא שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן דין.ואינו בית ידי על נית

לו.48) תן ציווי: בלשון אמרו ולא הדין את שעה.49)הודיעוהו לפי הפירעון את ולדחות להשתמט לעסוק50)כוונתו ימשיכו
יזכוהו. ואולי החלטי, צו עליו הטילו ולא הואיל זה, א),51)במשפט הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות לשיטתו רבינו

שם). הערות (ראה בעדים אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן לאחר בגמרא52)שאפילו מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד היא עצמו וסברת זה, דמי.53)לדין עדים כמאה דין בעל הודאת בזה אומרים אנו לפני54)ואין בו חזר שהרי

העדים. לשלם.55)שהעידו וחייב פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם בפרק שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו
שפרעו מעידים ועדים מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים
היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא ולמה במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו,
הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען אבל ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי לומר נאמן אינו - מעולם דברים

מחצה]. רק שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ, משנה במגיד לא.57)רשאי.56)כפרן? בתרא בבא
לא].58) אמת - [=אמתלא אחרת. טענה תחילה טען למה כתב59)הסבר שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם בגמרא

באמתל צורך שאין מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא הראשונהבפירוש: טענתו והכחישו עדים כשבאו אלא א,
בנימוקי וכתב מטענתו. בו לחזור יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא זמן כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו
ידי על טענתו כשהוכחשה רק נאמרו שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת עם זהה רבינו ששיטת שם, יוסף

השיאו).60)עדים. המתחיל דיבור לד: שם ותוספות אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו פירוש,
למעלה.61) שהבאנו שהיא62)כרי"ף עדים ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא במעשה הקודמת. הטענה של

מאבותי. אותה ירשתי כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר: שהתכוון הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם
שם.63) לכך.1)גמרא עשויים ושאינם ולהשכיר להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר
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ּכיצד? לֹו. ידּועין הּללּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשהביא
אֹו הּוא, ׁשּלי ּבית ׁשּבתֹו אֹו ׁשּביד זה ּכלי אֹו זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָּבגד
ׁשהן העדים והרי ,ל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהפקדּתיהּו
אּלא ּכי, לא אֹומר: והּנתּבע ּברׁשּותי, מּקדם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹודעין
נׁשּבע הּנתּבע זה הרי - ּבמּתנה לי נתּתֹו אֹו לי מכרּתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָאּתה

ונפטר. ְְִֵֶָהּסת
דמיו,·. ּכדי עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹטען

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָונׁשּבע
להׁשאיל‚. עּׂשּויין ׁשאינן ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּבּמה

ּודברים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּולהּׂשּכיר,
להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים אבל ּבהן; וכּיֹוצא סחֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל
ׁשּלא ּפי על ואף זה, ׁשל ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹּולהּׂשּכיר,
ּבחזקת הן הרי - ּבעדים לֹו הּׂשּכירֹו ולא זה ּכלי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַֹהׁשאילֹו
להׁשאיל העּׂשּוי ּכלי לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבעליהן.
הּכלי אֹותֹו והרי לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָּולהּׂשּכיר,
ּׂשכּור, אֹו ׁשאּול ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ְְִֵֵֶַַַָָּתחת
אּתה ּבמּתנה, לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָוׁשמעֹון
ונׁשּבע ּכליֹו, נֹוטל ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמׁשּכנּתֹו
נֹוטל ראּובן הרי - ׁשמעֹון מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַהּסת
ליֹורׁש. ׁשּטֹוענין הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים: והֹורּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּכליֹו.

ּביד„. ועֹומד נראה זה ּכלי ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
יׁש ּפלֹוני ּכלי לׁשמעֹון: ואמר טען ראּובן אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון;
ׁשהּוא עדים לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וּׂשכּור ּביד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָלי
לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָידּוע
ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר. הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבמּתנה
לֹומר: נאמן ּכלּום, ּבידי ואין מעֹולם דברים היּו לא ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹלֹומר:

לי. מכרּתֹו ואּתה אצלי ְְְְְִִֶֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
הּכלי‰. ּבעל ׁשהיה אּלא אמּורים האּלּו הּדברים ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

אם אבל ;אצל הׁשאלּתיהּו אֹו אצל הפקדּתיו אני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָטֹוען:
והביא נגזל, אֹו אבד אֹו ונגנב ׁשּלי היה זה ׁשּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָטען:
אבל יֹודע, איני אֹומר: ידֹו ׁשּתחת וזה לֹו, ידּוע ׁשהּוא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ׁשהּוא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתנּוהּו אֹו לי מכרּוהּו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאחרים
ּביד אֹותֹו מעמידין - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ׁשעּׂשּויין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָמּדברים
טֹוען. לֹו אין ׁשהרי ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו, ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָזה

.Âיּׁשבע - ׁשּנגנבּו מּכליהן חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיצא
לּבעלים הּכלי ויחזר ויּטל, הֹוציא ּכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹזה
מכרּתֹו אּתה טען: ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהראׁשֹונים,
אם ּגנבה, ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּבמּתנה, לי נתּתֹו אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלי
זה הרי - ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין מּדברים היה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹלא
מי לכל למד אּתה מּכאן ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹנׁשּבע
ׁשּלקּוחין לֹומר: ׁשּיכֹול ּפי על אף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
חּיב אבל הן, ׁשּל אמר: אם ויּפטר, הּסת ויּׁשבע ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהן
ּכדין יּטל, ּכ ואחר חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - וכ ּכ לי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּתה

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ְְְִִִַָָּכל
.Êאף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי

ּפלֹוני אבל ,ׁשּל ׁשהם אני יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה לי נתנם אֹו לי ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר עּׂשּוי ׁשאדם לֹו. ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Áהׁשאלּתים אֹו ל הּׂשּכרּתים ׁשאני ואמר: עליו זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָטען

עּׂשּויין ׁשאינן מּדברים היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָל
לֹו הׁשאיל ׁשּלא הּסת נׁשּבע זה הרי - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלהׁשאיל
ּבידֹו. ּכליו ויעמיד לקח, מּפלֹוני אּלא לֹו, הּׂשּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹולא

.Ëּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָאל
רּבים ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
להׁשאיל, ודרּכן להׁשאיל ראּויין הּדברים ׁשּכל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּוגדֹולים.
אבל להׁשאיל; ראּויין ּומּטתֹו ּומּצעֹו אדם ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
אֹותּה ׁשּבני הּכלים הם ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּדברים
ּולהּׂשּכירן להׁשאילן ּכדי עּׂשּיתן מּתחּלת אֹותן עֹוּׂשין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָמדינה
ּפרֹותיה ׁשאֹוכל קרקע, ּכמֹו לבעליהן. הן והרי ּׂשכרן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹולּטל
ּבּׂשכרן. להנֹות ּכדי עּׂשּיתן עּקר הּכלים אּלּו ּכ קּים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָוהּגּוף
ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין נחׁשת ׁשל הּגדֹולֹות הּיֹורֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָּכגֹון
אֹותֹו ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב הּטּוח נחׁשת ּכלי ּוכגֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָהּמׁשּתאֹות,
למכירת אינן הּכלים אּלּו ׁשעּׂשּית ּבֹו. להתקּׁשט ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָלּכּלה
אּלא ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן להׁשּתּמׁש ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעצמן,
ולּטל להּׂשּכירן אֹו ּכנגּדן, להנֹות ּכדי לאחרים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהׁשאילן
עדים לֹו ויׁש הּכלים, מּׁשאר לאדם היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָּׂשכרן.
להׁשאיל ׁשהּוא לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ּתמיד מּׂשּכירֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻׁשהּוא

ּולהּׂשּכיר.ּולהּׂשּכ להׁשאיל העּׂשּויין ּככלים הן הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָ
.Èעליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

להׁשאיל עּׂשּוי ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - יׁשאילּוהּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
ּבני ּבאּו אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה. ׁשל סּכין ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ּבהן מבּטלין אין - זה הּׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו והעידּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאדם
ׁשהרי לדברינּו: ראיה הּכלים. ּככל הן הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחזקתן,
ּבדברים הּגדה וספר הּסרּבל ּבֹו ׁשעֹוּׂשין זֹוג הֹוציא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָרבא
ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ולּולי ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּׂשּויין
יתֹומים. ידי מּתחת הֹוציא לא להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹמּדברים
אף זה, ּדין ּבכלל אינן - הּספרים ּוׁשאר הּזֹוגֹות ׁשאר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהא
ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהּׂשּכיר. להׁשאיל ראּויין ׁשהן ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי טעם ׁשל דבר והּוא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבּדין,
עיניו לנגד אֹותֹו לּׂשּום לּדּין וראּוי דעת, למֹוצאי הּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור

יּלֹוז. ְִֹולא

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּכלים‡. אחד ידֹו. ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן
ראה ּכיצד? ּכלים. ׁשאר ואחד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהעּׂשּויים
ׁשּלֹו, זה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכליֹו
ּבא לא אֹומר: והאּמן ,ל נתּתיו לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
אּתה לי, נתּתֹו אּתה ׁשּטען: אֹו מּתנה, אֹו ּבמכירה אּלא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלידי
לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף לתּקנֹו, לידי ׁשּבא אחר לי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָמכרּתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דקל1) ואכרות אלך אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית יוצא ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר
שלו. שהם טוען אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין שניים ודין שדה פירות אוכל או פלוני של
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האּמן, מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
אף ׁשּדנּו: ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. על הּסת הּבית ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָויּׁשבע
הֹואיל ׁשּלֹו, הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹעל
ׁשּלֹו ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוראה
מעֹולם, דברים היּו לא אמר: אם אבל נאמן. - לֹו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹּומכרֹו
ּבעל הביא ואם הּסת. ונׁשּבע האּמן נאמן - הּכלי הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלי
ודין נאמן. האּמן אין - לֹו ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבית

ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶָזה
ּפלֹוני·. ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

- לי נתּתֹו אֹו ּומכרּתֹו חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן, לֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻנתּתיו
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן
נאמן, האּמן - ּבעדים לתּקן מסרֹו ואפּלּו מעֹולם. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻדברים
ּבעדים חברֹו אצל ׁשהּמפקיד החזרּתי; לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּתֹו
הּסת האּמן נׁשּבע לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הֹוציאֹו, ואם הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָונפטר,
ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהֹואיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹונֹוטלֹו,
ּובעל ּבּׂשכרי, לי קצצּת ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻלפיכ
נראה הּכלי היה אם אחת, אּלא ל קצצּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבית
לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּבפניהם
על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
הּכלי אין ואם ונֹותן; ּבּׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּקציצה,
ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר
ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי

ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין
קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו

מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו
אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר
לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו

הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,
.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל ערמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבצד
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

הי חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ׁשּלאמחציֹו, ּכדי א, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָנֹוטל
ׁשאינֹו חמּורה, ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
ּפי על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָנׁשּבע

יֹותר. ֵֵֶׁשּטֹוען
.Ëוזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי ּכּלּה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר:
אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָעד
ּׁשּנטל מה ׁשּכל חברֹו, על לגלּגל אחד לכל ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבעין.

נטל. ּכּדין -ִַַָ
.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבּׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה

וכל ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה ּכּלּה חֹולקין - האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּׂשפה
ּכלי ׁשל עצמֹו ׁשּיפסידּו לא ּבדמים, - ּכאן האמּורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻחלּקה

הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית ׁשל ְִִֵֶֶַַָָאֹו

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



פה orhpe oreh zekld - '` xc` 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האּמן, מּיד אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
אף ׁשּדנּו: ּגאֹונים ויׁש טענתֹו. על הּסת הּבית ּבעל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָויּׁשבע
הֹואיל ׁשּלֹו, הּכלי ׁשּזה עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹעל
ׁשּלֹו ׁשהיה לֹו מֹודה האּמן והרי האּמן, ּביד ּכליֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻוראה
מעֹולם, דברים היּו לא אמר: אם אבל נאמן. - לֹו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹּומכרֹו
ּבעל הביא ואם הּסת. ונׁשּבע האּמן נאמן - הּכלי הּוא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלי
ודין נאמן. האּמן אין - לֹו ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּבית

ּבעיני. הּוא ּפלא ְֵֶֶֶָזה
ּפלֹוני·. ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

- לי נתּתֹו אֹו ּומכרּתֹו חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן, לֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻנתּתיו
היּו לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּתֹו ונפטר, הּסת נׁשּבע ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהאּמן
נאמן, האּמן - ּבעדים לתּקן מסרֹו ואפּלּו מעֹולם. ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻדברים
ּבעדים חברֹו אצל ׁשהּמפקיד החזרּתי; לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמּתֹו
הּסת האּמן נׁשּבע לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הֹוציאֹו, ואם הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָונפטר,
ׁשּלֹו ׁשהּוא עדים מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהֹואיל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹונֹוטלֹו,
ּובעל ּבּׂשכרי, לי קצצּת ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֻלפיכ
נראה הּכלי היה אם אחת, אּלא ל קצצּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּבית
לטען יכֹול ואינֹו חזקה ּבֹו לֹו אין והאּמן הֹואיל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻּבפניהם
על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּבית ּבעל הרי ּבידֹו, לקּוח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוא
הּכלי אין ואם ונֹותן; ּבּׂשכירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהּקציצה,
ּבידי, הּוא לקּוח לֹומר: נאמן והאּמן הֹואיל - ּבפניהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנראה
ּכדר ונֹוטל, חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע דמיו, ּכדי עד לטען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיכֹול

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְִִִֵֶַַָָּכל
ּכל‚. ּכׁשאר הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו, ׁשּירד ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻֻאּמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמּטלטלין, ּבכל חזקה להן ויׁש ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
וכלים„. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי

ּתבעֹו זמן ּולאחר אֹותֹו, רֹואין והעדים ּכנפיו, ּתחת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָטמּונין
והרי ,ׁשהׁשאלּתי ּכלים לי החזר לֹו: ואמר הּבית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָּבעל
ונׁשּבע נאמן; אינֹו - ּבידי הן לקּוחין אֹומר: והּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶָָָָהעדים,
ויחזירּו נתנן, ולא מכרן ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעל
ּבבעל אמּורים? ּדברים ּבּמה הּבית. לבעל הּכלים ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָּבית
הּכלים ׁשהֹוציא וזה ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
ּבני ּדר אין הּכלים ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּתחת
אּלא הצניען ׁשּלא לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאדם
על אף ּכליו, את למּכר העּׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלכּפר
ּתחת להטמינן הּכלים אֹותן ּדר ואין צנּוע זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּפי
אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ׁשהן הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכנפים
הּבית ּבעל ׁשאין ּפי על אף עדים, ּבפני מגּלין ּבהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻיצא
הן לקּוחין לֹומר: נאמן זה הרי - ּכליו את למּכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעּׂשּוי
יהיּו ׁשּלא ּובלבד ּומכר. מעֹות לֹו נצטרכּו ׁשּמא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּבידי;
העּׂשּויין ּדברים אבל ּולהּׂשּכיר; להׁשאיל העּׂשּויים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָמּדברים
ּכמֹו ּבעליהן, ּבחזקת הן לעֹולם - ּולהּׂשּכיר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלהׁשאיל
ׁשּבעל ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻׁשּבארנּו.
ׁשּזה עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית
- לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהּׂשּכיר להׁשאיל העּׂשּוי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּכלי

ׁשּמכרֹו ראיה ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין
קרקעֹות. ּכדין ּבמּתנה, לֹו נתנֹו אֹו ְְְְִַַָָָָלֹו

מּיד‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו
אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
הּיֹורׁש טען ואם להׁשּביעֹו. יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבעל הרי - לֹו מכרֹו אֹו לאבי נתנֹו ּבפני ואמר: וּדאי ְְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָטענת
ׁשּיׁש ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
ּכליֹו יחזיר ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה: ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמי

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש. ְְִִֵֵֶַַַָָמּיד
.Âּפלֹוני ׁשל ּדקלֹו לגזר הֹול הריני ואמר: קרּדם ׁשּלקח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמי

מעז אדם ׁשאין ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל וכרת לי, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמכרֹו
ׁשּלא הּבעלים טענּו ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפניו
וכיון ונפטר. ׁשּלֹו, ׁשהּוא הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמכרּוהּו
לּׂשדה הּיֹורד וכן הּמּטלטלין. ּכל ּכׁשאר הּוא הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשּנכרת
ׁשּזה טֹוענין והּבעלים ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחברֹו
ׁשאכל, העדים והרי ואכל, הּוא וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹירד
זה הרי - ּפרֹותיה לאכל ירדּתי ּברׁשּות אֹומר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהּיֹורד
אדם ׁשאין היא, חזקה ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאֹוכל
ׁשהּקרקע ּפי על אף ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמעז
אדם ׁשאין הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליהן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת
הבא ׁשאכל: לזה ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר ּׂשדהּו ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמֹוכר
- רּבֹות ׁשנים ּפרֹותיה אכל ׁשאם לֹומר, צרי ואין .ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשטר
לפרֹות לֹומר: נאמן ּבידי, היא לקּוחה לֹומר: ׁשּיכֹול ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמּתֹו

הּסת. ויּׁשבע ְְִִֵֶַַָָירדּתי,
.Êּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד ׁשהיה אֹו אחת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהמה
ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא ּומּנחֹות חּטים ׁשל ערמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבצד
ּכל - ׁשּלי הּכל אֹומר: וזה ׁשּלי, הּכל אֹומר: זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם,
ּפחֹות הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מּׁשניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

הי חכמים ּתּקנת זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ׁשּלאמחציֹו, ּכדי א, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופס אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Áהאֹומר - ׁשּלי חציּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻּכּלּה
וזה מרביע, ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָנֹוטל
ׁשאינֹו חמּורה, ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
ּפי על אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָנׁשּבע

יֹותר. ֵֵֶׁשּטֹוען
.Ëוזה ׁשּלי, ּכּלּה אֹומר: זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהיּו

נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי ּכּלּה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹומר:
אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָעד
ּׁשּנטל מה ׁשּכל חברֹו, על לגלּגל אחד לכל ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבעין.

נטל. ּכּדין -ִַַָ
.Èּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבּׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה

וכל ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה ּכּלּה חֹולקין - האחרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבּׂשפה
ּכלי ׁשל עצמֹו ׁשּיפסידּו לא ּבדמים, - ּכאן האמּורה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻחלּקה

הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית ׁשל ְִִֵֶֶַַָָאֹו
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.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את האחד אֹוחז ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּכּלּה. את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -ְְֲֵֵֶֶַָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשניהם ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין אין - וצוח ׁשחזר ּפי על אף הּׁשני, וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,

ז הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; חזראֹותּה לֹו. ּכמֹודה ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
צוח (לא) ׁשהראׁשֹון ּפי על אף מראׁשֹון, ּותקפּה ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני

חֹולקין. - סֹוף ועד ְְְִִִַָמּתחּלה
.‚Èוחּלקּו צאּו להם: ואמרנּו ּבּטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּבאּו

טֹוען זה מהן, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו יצאּו ּדמיה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
נתּגּבר אֹו לֹו, ׁשּמכרּתיו טֹוען: וזה מּמּנה, ונסּתּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהֹודה
הביא לא ואם הראיה; עליו מחברֹו הּמֹוציא - וחטפּה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹעלי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ויּפטר. ׁשּלֹו ׁשהיא זה יּׁשבע - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראיה

ה'תשע"א א' אדר כ"א שישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
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מקֹום2ּבהמה‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתפסּה זה ּבחזקת אינּה - ידּועה3ורֹועה ׁשהיא מאחר , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ידּועה הּזאת ׁשהּבהמה עדים הּתֹובע הביא ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹלּבעלים.
-4לֹו לי מכרּתּה אּתה לי, נתּתּה אּתה טֹוען: הּתֹופס וזה ,ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

היא ׁשהרי ראיה, ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; הלכה5אינֹו ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
- ראיה הביא לא אם ,לפיכ ּברׁשּותֹו. ונכנסה ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹמעצמּה

ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה זֹו.6ּתחזר טענה על הּסת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשמּורה·. הּבהמה לרֹועה7היתה מסּורה ּפי8אֹו על אף , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

זה ה9ׁשהביא הרי - ׁשּלֹו ׁשהיא ׁשהיאעדים זה ּבחזקת יא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ
יּׁשבע - לי נתּתּה אֹו מכרּתּה אּתה טען: ואם ידֹו; ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָּתחת

ויּפטר ׁשּלֹו ׁשהיא הּסת .10הּתֹופס ְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ּביד‚. אֹו ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפס מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ

,אצל ּובאה מעצמּה יצאת היא טֹוענין: והּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹועה,
אֹומר: והּתֹופס ,ל היא ׁשאּולה אֹו ,ּביד היא ּפּקדֹון ְְְְְִִִֵֵַָָָאֹו
אּתה אֹו ,וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכן
חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי הּזקּת אֹו ,וכ ּכ על ּבידי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמׁשּכנּתּה
ׁשּיכֹול מּתֹו דמיה, ּכדי עד לטען יכֹול - וכ ּכ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשּלם

ּבידי היא לקּוחה חפץ11לֹומר: ּבנקיטת ויּׁשבע ויּטל.12. ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
העבדים„. ׁשהן13וכן זה ּבחזקת אינן - להּל ׁשּיכֹולין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשהּוא ידּוע ׁשּזה עדים הּטֹוען ׁשהביא ּכיון אּלא ידֹו. ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתחת
ּבמּתנה לי נתּתֹו אּתה לי, מכרּתֹו אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָעבּדֹו,

הּטֹוען ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן; אינֹו ׁשּלא14- ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּיׁש עדים העבד ׁשּתפס הּנטען זה הביא נתן. ולא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמכר
והּוא ליֹום, מּיֹום רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אצלֹו העבד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָלזה
ולא הֹואיל רּבן, את מׁשּמׁשין ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשּתּמׁש

נאמן זה הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו ּומעמידין15מחה , ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לֹו נתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו הּסת ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

קטן עבד אבל רגליו16ּבמּתנה. על להּל יכֹול ׁשאינֹו , ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּיהיה מי וכל הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי - קטנּותֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּפני
עליו מחברֹו והּמֹוציא ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּברׁשּותֹו

ְָָָהראיה.
זה17הּטֹוען‰. עבד אֹו ּבהמה אֹו ּבגד ואמר: חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו אצל הפקדּתיו אֹו גזּול, אֹו ׁשאּול אֹו הּוא, ׁשּלי ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשּביד
וירּׁשתי, ממֹוני זה אּלא ּכי, לא אמר: והּנטען ,ל ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּׂשכּור
אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ׁשהן ׁשהעידּו עדים הּטֹוען ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַוהביא
הּנטען חזר לזה, היתה ׁשהיא ידּועה הּבהמה אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהעבד
וזה לי, מכרּתֹו אֹו לי נתּתֹו אּתה אבל ,ׁשּל היה ּכן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָואמר:
ׁשּלי ׁשהּוא אּלא מאבֹותי, ׁשּירׁשּתיו לא - ירּׁשתי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשאמרּתי
ּבארנּו ׁשּכבר הּסת. ונׁשּבע נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו ,18ּכאּלּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּנׁשמע ּדבר לטען לחזר לּטֹוען .19ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבעלות1) טוענים שניים ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים אלא שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר
ספינה. לו.2)על בתרא שימצאו)3)בבא מקום בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן הגודרות לקיש: ריש של מימרא

חזקה. להם שלו.4)אין שהיא הדבר היה.5)ידוע שכך לשלול הבהמה.6)שאין עליה.7)בעל לשמור בעליה של דרכו
עליה.8) ומשגיח מרעה למקום אותה לו.9)שמוציא ידועה של10)שהיא תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא

העיזים של שוויים כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים ותירצו א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי בגמרא והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול לרועה מסורה שמכירה11)שבבהמה ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
הקודמת. בהלכה מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא כאן12)בעדים ובנידון היסת שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים

שהבהמה טוען כשהוא ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל של טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל
ונוטל. נשבע כדין תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו - בה מוחזק והוא שלו היא שנינו:13)עצמה כח. שם

הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין הגודרות שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא שנים" שלוש "חזקתן ... והעבדים
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר, חזקה להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת דרכם עבדים והרי א)

היסת.14) הלכה15)שבועת י"א פרק לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש בקרקע בהחזיק כמו נאמן הנתבע
וכן בפירוש, הרשב"ם שם כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג
במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין לאלתר בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה קלה, סימן משפט חושן הטור פסק
שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל הזכירה לא שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה לבהמה שאין משנה,
נון באות זכר בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים" שלוש אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש הוא

והלכה16)לרבים)]. הנתבע של לביתו אימו אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו למקום ממקום ללכת יכול שאינו
אותו. וטוען.17)ושכחה וחוזר טוען הלכתא אמרו: ובמסקנא וטוען וחוזר טוען עולא ופסק שהיה מעשה לא. למעלה18)שם

ח. הלכה ז עדים19)פרק באו שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה הראשונה טענתו כך לפרש שאפשר
טענתו לגמרי מכחישה היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול - הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו

orhpe oreh zekld - '` xc` `"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âאֹומר:20ספינה זה עליה, נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלי ּכּלּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ואמר21ּכּלּה ּדין לבית ּובאּו ,22 ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
עדים ׁשאביא עד ּתפסּוה אֹותּה23אחד: ּתֹופסין אין -24. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּניחּוה ואמר: עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפסּוה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹואם
אין - מּקדם דינּה ּכׁשהיה יּטל, הּמתּגּבר וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבינינּו,

להן עד25ׁשֹומעין מּידן ּדין ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּברצֹונם יחלקּו אֹו לזה זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיביאּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו .26ּובׁשבּועה, ְְְִֵֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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עּתה‡. ׁשהן ּפי על אף לבעליהן, הידּועֹות הּקרקעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ּבחזקת הן הרי - אחרים יד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתחת
מׁשּתּמׁשים ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
וסֹותר, ּובֹונה לאחרים, ּומּׂשּכירּה ּבּה, ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחצרֹותיהן:
ׁשּתחת זֹו חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָואחר
והׁשיבֹו ׁשאּולה, אֹו ּביד היא ּוּׂשכּורה היא, ׁשּלי ְְְְְֱִִִִֶֶָָָָיד
ּבמּתנה, לי נתּתּה אֹו לי מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָראּובן:
ראּובן נׁשּבע - לֹו ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאם
ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהּסת
לראּובן: ואֹומרין ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָזֹו
ראיה הביא לא ואם ;ל נתנּה אֹו ל ׁשּמכרּה ראיה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהבא
ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין -ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ
יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאין

לׁשמעֹון. ְְִִֵעדים
אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא אם אבל מרּבה; זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ּבכּלּה ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעדים
אפׁשר ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
- ּבֹו מחּו ולא ׁשהחזיק ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבעלים
לֹו ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעמידין
אם לׁשמעֹון: לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. לֹו נתנּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָׁשמעֹון
זה היה למה נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען אּתה ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאמת
ׁשטר לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש
מּפני ואמר: טען ּבֹו. מחית ולא מׁשּכֹונה, ׁשטר ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹּׂשכירּות
- רחֹוקה ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר ליד יּגיע ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאֹומרים:
אֹותם: ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה ל ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכיון
מחית, ולא הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי גזל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפלֹוני
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עּׂשר ראּובן אכלּה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשמעֹון,
ידעּתי לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון, וחֹוזרת ידֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹטרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹותר
ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדין

ֶֶָׁשּלהן.
ׁשּמכר„. הּדבר אמת אם לראּובן: אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני ?ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
אדם ׁשאין וחזקה ימיו, ּכל והֹול ּבׁשטרֹו נזהר אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָׁשאין
אדם ׁשאין ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנזהר

נזהר. אינֹו ׁשּוב - ּבֹו ְְִֵֶַָממחה
יטען‰. לא מה מּפני רחֹוקה, ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹהרי

ויאמר: ּבּׁשטר?ראּובן ׁשאּזהר ּכדי ּבי ׁשּמחה ׁשמעּתי לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
חבר, לֹו יׁש וחברֹו חבר, לֹו יׁש חבר לֹו: ׁשאֹומרין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָמּפני
ּבתֹו ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחזקה
אּתה ּבֹו, נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם ׁשנים, ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש

.עצמ על ְְְְִַַַָהפסדּת
.Âאל להם: ואמר עדים ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אמרּו אם אבל מחאה. זה אין - מּפיכם זה דבר ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּתֹוציאּו
זֹו גם הרי - מּפינּו יֹוצא זה ּדבר אין מעצמן: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעדים
ּבכּונה. ׁשּלא אֹומרֹו עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשהּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻמחאה;
ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו, אל להם: ואמר לעדים צּוה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
אף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו מֹודיעין אנּו אין מעצמן: ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
זה ודבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ׁשאינן ּפי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. שביאר מה על וסמך קיצר וכאן לד:20)הראשונה. יתבאר,21)שם ד הלכה ט"ו בפרק ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד המתגבר "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים בדבר מחזיק אדם שאין מקום שבכל
ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק למעלה בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה" ועליו מידו המוציא האחר

גבר"]. - דאלים "כל מידו.23)להדיינים.22)כחוק: להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים אותה יתפוס שלא ואם24)כדי
משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם בהסכמת25)הסכימו שלא דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

ידם, מתחת מוציאים אין - תפסו כדין ושלא עדשניהם להוציא אין - ברשות שלא בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל
שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א אות עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת בהוכחה או בעדים הדבר שיתברר
בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים כל שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון יכול ואינו תפס,

לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא אלא הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא למעלה26)הדין
הסכם או הודאה עדים, האלה: המקרים שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר [לא מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק
שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד האחרונה לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה. עליהם מטילים למה הדדי
נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל החלוקה את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר שלא כדי לחלוקה,

שלו]. שאינו המחאה.1)דבר ודין קרקעות, חזקת דין מבאר
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.Âאֹומר:20ספינה זה עליה, נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה וכּיֹוצא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלי ּכּלּה אֹומר: וזה ׁשּלי, ואמר21ּכּלּה ּדין לבית ּובאּו ,22 ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
עדים ׁשאביא עד ּתפסּוה אֹותּה23אחד: ּתֹופסין אין -24. ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּניחּוה ואמר: עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפסּוה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹואם
אין - מּקדם דינּה ּכׁשהיה יּטל, הּמתּגּבר וכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבינינּו,

להן עד25ׁשֹומעין מּידן ּדין ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
ּברצֹונם יחלקּו אֹו לזה זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיביאּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו .26ּובׁשבּועה, ְְְִֵֶַָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

עּתה‡. ׁשהן ּפי על אף לבעליהן, הידּועֹות הּקרקעֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכל
ראּובן ּכיצד? ּבעליהן. ּבחזקת הן הרי - אחרים יד ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתחת
מׁשּתּמׁשים ׁשהעם ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
וסֹותר, ּובֹונה לאחרים, ּומּׂשּכירּה ּבּה, ּדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבחצרֹותיהן:
ׁשּתחת זֹו חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָואחר
והׁשיבֹו ׁשאּולה, אֹו ּביד היא ּוּׂשכּורה היא, ׁשּלי ְְְְְֱִִִִֶֶָָָָיד
ּבמּתנה, לי נתּתּה אֹו לי מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָראּובן:
ראּובן נׁשּבע - לֹו ידּועה ׁשהיתה לׁשמעֹון עדים אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאם
ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא אם אבל ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהּסת
לראּובן: ואֹומרין ׁשמעֹון, ּבחזקת היא הרי - היתה ׁשּלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָזֹו
ראיה הביא לא ואם ;ל נתנּה אֹו ל ׁשּמכרּה ראיה ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָֹהבא
ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ּומחזירין מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין -ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָ
יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשאין

לׁשמעֹון. ְְִִֵעדים
אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא אם אבל מרּבה; זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ּבכּלּה ונהנה רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעדים
אפׁשר ׁשּיהיה והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
- ּבֹו מחּו ולא ׁשהחזיק ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלּבעלים
לֹו ׁשּמכרּה הּסת ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעמידין
אם לׁשמעֹון: לֹו ׁשאֹומרים מּפני ויּפטר. לֹו נתנּה אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָׁשמעֹון
זה היה למה נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא טֹוען אּתה ְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאמת
ׁשטר לא עליו ל ואין ,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתּמׁש
מּפני ואמר: טען ּבֹו. מחית ולא מׁשּכֹונה, ׁשטר ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֹּׂשכירּות
- רחֹוקה ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר ליד יּגיע ׁשּלא אפׁשר אי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹאֹומרים:
אֹותם: ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה ל ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכיון
מחית, ולא הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי גזל ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּפלֹוני
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים עּׂשר ראּובן אכלּה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָׁשמעֹון,
ידעּתי לא לֹומר: ׁשּיכֹול מּפני לׁשמעֹון, וחֹוזרת ידֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתחת

ּבקרקעי. מׁשּתּמׁש ְְְִִֵֶֶַַָׁשּזה
ועֹומד‚. ׁשנה ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

מּפני לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹטרּוד
עמד ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את אּבד - מחה ולא יֹום מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹיֹותר
ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּדין

ֶֶָׁשּלהן.
ׁשּמכר„. הּדבר אמת אם לראּובן: אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני

מּפני ?ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל
אדם ׁשאין וחזקה ימיו, ּכל והֹול ּבׁשטרֹו נזהר אדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָׁשאין
אדם ׁשאין ׁשרֹואה וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנזהר

נזהר. אינֹו ׁשּוב - ּבֹו ְְִֵֶַָממחה
יטען‰. לא מה מּפני רחֹוקה, ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹהרי

ויאמר: ּבּׁשטר?ראּובן ׁשאּזהר ּכדי ּבי ׁשּמחה ׁשמעּתי לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
חבר, לֹו יׁש וחברֹו חבר, לֹו יׁש חבר לֹו: ׁשאֹומרין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָמּפני
ּבתֹו ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחזקה
אּתה ּבֹו, נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם ׁשנים, ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש

.עצמ על ְְְְִַַַָהפסדּת
.Âאל להם: ואמר עדים ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אמרּו אם אבל מחאה. זה אין - מּפיכם זה דבר ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּתֹוציאּו
זֹו גם הרי - מּפינּו יֹוצא זה ּדבר אין מעצמן: ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהעדים
ּבכּונה. ׁשּלא אֹומרֹו עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשהּדבר ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻמחאה;
ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו, אל להם: ואמר לעדים צּוה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
אף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו מֹודיעין אנּו אין מעצמן: ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהן
זה ודבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, מֹודיעין ׁשאינן ּפי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. שביאר מה על וסמך קיצר וכאן לד:20)הראשונה. יתבאר,21)שם ד הלכה ט"ו בפרק ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד המתגבר "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים בדבר מחזיק אדם שאין מקום שבכל
ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק למעלה בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה" ועליו מידו המוציא האחר

גבר"]. - דאלים "כל מידו.23)להדיינים.22)כחוק: להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים אותה יתפוס שלא ואם24)כדי
משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם בהסכמת25)הסכימו שלא דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

ידם, מתחת מוציאים אין - תפסו כדין ושלא עדשניהם להוציא אין - ברשות שלא בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל
שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א אות עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת בהוכחה או בעדים הדבר שיתברר
בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים כל שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון יכול ואינו תפס,

לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא אלא הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא למעלה26)הדין
הסכם או הודאה עדים, האלה: המקרים שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר [לא מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק
שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד האחרונה לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה. עליהם מטילים למה הדדי
נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל החלוקה את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר שלא כדי לחלוקה,

שלו]. שאינו המחאה.1)דבר ודין קרקעות, חזקת דין מבאר
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.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד
ּבּדין. אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן ּבּׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבחצרי
יטען ואם מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו היא ּׂשכּורה להם: אמר אם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכן
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּדין, אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי, אֹו ׁשּמכרּתי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעלי
זֹו ּבמדינה מחה ׁשּלא ּפי על אף מחאה. זֹו הרי - ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבזה
ׁשּמׁשּתּמׁש ּפלֹוני להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהחזיק
אֹומר: ראּובן ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא ּגזלן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבחצרי
לא ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּׁשמעּתי

ּבׁשטרי. ְְְִִִִַָנזהרּתי
.Áׁשּלא ּפי על אף וכֹותבין, מחאה; - ׁשנים ּבפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחאה

צרי אינֹו - ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון ּכתבּו. להם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאמר
ּבין יהיה ׁשּלא צרי אבל וׁשנה. ׁשנה ּבכל ולמחֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלחזר
למחֹות צרי לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה ְְְְִִִִֶֶָָָָָָָָמחאה
ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשנים. ׁשלׁש ּכל ְְְְִִִִַָָָָָָָּבסֹוף

מחאה. אינּה - מחה ּכ ְִֵֶַַָָָָָואחר
.Ëּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לֹו ּונתנם זֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּׂשדה
נתן, אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתן אֹו לֹו מכרּה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
ּפרֹותיה. לֹו ונֹותן זֹו ּבּׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלא

.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען
וחֹוזר נאמן, - מכרּתי לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹלׁשמעֹון;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְִֵֶַָמחה

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

יֹום‡. חסרים היּו אפּלּו ליֹום. מּיֹום - ׁשאמרנּו ׁשנים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשלׁש
ּדברים ּבּמה מּמּנה. אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד
הּבּתים ּכגֹון ּתמיד, ּפרֹות עֹוּׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאמּורים?
והּפנּדקֹות והחנּיֹות והּמערֹות, והּׁשיחין והּבֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֻֻוהחצרֹות,
הּׁשלחין ּבית ּוּׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמרחצאֹות,
והּגּנֹות ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּמׁשקין
ּׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, עבדים וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּפרּדסין,
אינּה - אילן ּוּׂשדה ּבלבד, גׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל,
- אחד מּמין ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכלֹו ּכיון אּלא ליֹום; ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָמּיֹום
וגדר ּתמרים ּׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהרי
ּׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ּובצר ענבים ּׂשדה אֹו ּגדירֹות, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָׁשלׁש

ּומסק והחזיק.זיתים ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּכראּוי, הרחקה ּביניהן היה ולא רצּופין האילנֹות היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹואפּלּו
החזיק. - ּתבּואֹות ׁשלׁש ואֹוכלן הֹואיל ליבׁש, סֹופן ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָׁשהרי

אֹו·. ׁשנים ׁשלׁש זֹו ּבחצר דר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָהביא
החצר ּבעל טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּׂשּכירּה
אּלּו ׁשּמא אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר:
טענה; זֹו הרי - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּׂשּכירּה
ּבּיֹום ּגמּורֹות אּלּו ׁשּׁשנים עדים ּתביא אֹו לּמחזיק: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָואֹומרים

הּׂשּכיר לנּו ואמרּו: עדים ּבאּו אפּלּו הסּתּלק. אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּובּלילה
יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה דרנּו ְְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָָואנּו
להביא הּׂשֹוכרין אּלּו צריכין - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעדים
ּתלּוי ואין ּבהן, ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק ְְֲֲִִֵֶַַַַָּבטענת
הרֹוכלין‚. מן ּבּה ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

לכּתחּלה, אֹותֹו טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהמחּזרין
מחזיק ׁשהיית עדים הבא לֹו: אֹומר חזקה, עדי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּוכׁשּיביא
ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּובּלילה. ּבּיֹום ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבּה
אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור עּׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחנּיֹות

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון -ֲֲִֵֵֶַָָָָָָָ
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צרי ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשלׁש

ׁשנה ּוזרעּה ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבּׂשדה ׁשהחזיק ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָהרי
היה החזיק. לא - ׁשנים ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשנה, ְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹוהֹובירּה
ׁשּמקצתן ּפי על אף להֹוביר, הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָדרּכן
ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה זֹורעין ּומקצתן ׁשנה אחר ׁשנה ְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָזֹורעין
אּלא אֹותּה הֹוברּתי לא אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי -ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּזריעה. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכדי
אכלּה‰. האחד ׁשנים, ׁשׁש ּבּׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

ּורביעית ׁשנּיה אכלּה והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָראׁשֹונה
הּקרקע ּבעל ׁשהרי מהם; לאחד חזקה עלתה לא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּׁשית
אחד אדם ּבּה ׁשהחזיק ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא ּכיון ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹאֹומר:
אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ מחיתי. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשנה
ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן ׁשטר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּתפין
קֹול, לֹו יׁש ׁשהּׁשטר חזקה; להן עלתה ׁשנים ׁשלׁש ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעברּו
ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. אּבד - מחה ולא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹוהֹואיל
ׁשטר ּכתבּו אם ׁשנה, אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבֹו

החזיקּו. הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶּביניהן
.Âׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

- ּבׁשטר לזה זה מכרּו אם ׁשנה: ואכלּה ׁשני, ללֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּומכר
ואם מחה; ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים ׁשהּבעלים חזקה; אינּה - ּבׁשטר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹאֹומרים:

למחֹות. ְְְִִַֻהצרכּתי
.Ê;ׁשנה והּבן ׁשּתים, האב ׁשּתים; והּבן ׁשנה, האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה, והּבן ׁשנה, ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהאב
ּבׁשטר. ׁשּלקח ְְִֶַָָוהּוא

.Á,הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב, ּבפני ּבנֹואכלּה ּובפני ׁשנה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
האב ּבפני אֹו ׁשנה; הּבן ּובפני ׁשּתים, האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים;
זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה, ּבנֹו ּובפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנה,
לא ׁשהרי ּׂשדֹותיו, ּבכלל הּׂשדה זֹו הּבן ׁשּמכר והּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחזקה.
אם אבל ּבׁשטרֹו; נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה הּמחזיק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכיר
מּזֹו. גדֹולה מחאה ל אין - עצמּה ּבפני זֹו ּׂשדה הּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואחד1) בקרקע החזיק אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק ודין חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר
בפירות.

orhpe oreh zekld - '` xc` a"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëנהנה ולא הֹואיל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹנרּה
ּופּתח הּמים ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן חזקה. אינּה - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

חזקה. אינּה - ּפרֹות אכל ולא הֹואיל ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּׂשּדד
.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה. לא ׁשהרי ֱֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,
.‡Èלזרע ּדרּכן הּמקֹום היה ואם החזיק. לא - ׁשחת ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאכלּה

חזקה. זֹו הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלׁשחת
.·Èׁשּנהנה ּפי על אף וכלאים, ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ֲֲֲֵֵַָָָּבעברה
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש, אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
ּבֹו נהנה לא ואם ּבזה. וכּיֹוצא ּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּפרֹות
החזיק. לא - לֹו הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ְְֱִִֶַָָָָָָָָֹּבכל

.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
וכירים ּתּנּור ׁשם מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה
ּבין מחיצה ׁשם ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָורחים,
ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם העמיד, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נתּת אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשנים

חזקה. זֹו הרי - לי מכרּתֹו אֹו זה מקֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָלי
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּגדר
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה. לֹו עלתה לא - ׁשנה אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
מה ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻואֹומרין:
הּדין והּוא מחיתי. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו, הּׂשדה חּית - ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּזרע
אדם ּכל ויד חּיה רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלכל

ּבֹו. ְִמצּויין
.ÊËמאֹותֹו חּוץ ּבכּלּה החזיק - רבע מּבית חּוץ ּכּלּה ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֻֻאכלּה

הּׂשדה, ּבתֹו חּלמיׁש היה אפּלּו ּבֹו. נהנה ׁשּלא רבע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבית
חזקה. ּבֹו לזה אין - לֹו ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהֹואיל

.ÊÈהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל ּבאילנֹות אחד ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
טֹוען: מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלן ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו ואני ׁשּלי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש - ׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁש

ׁשהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חּוצה וסּלֹו האֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָּכמלֹוא
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש - ְְְֵַַַַַַָּבּקרקע

.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות ּכל האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן
ל מכרּת אּתה לֹוהאילן: יׁש זה הרי - וקרקעֹו זה אילן י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּתהֹום. עד האילן ּכעבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע
.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָּׂשדה

ׁשנּיה, ּבׁשנה ועּׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עּׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
עּׂשרה ׁשהיּו והּוא ּבּכל. החזק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻועּׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ׁשאכל. ּבּמה אּלא החזק לא - ְֲֶֶֶַַַָָָָֹֻאכלן
.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשאכלּום2ואּלּו‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמנין ׁשנים: והּׁשּתפין,4והאריסין3ׁשלׁש והאּפֹוטרֹוּפין ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבנכסי ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָוהאיׁש
הּבן ּבנכסי והאב זה5אביו, מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

א ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ּבהןעל מחּו ׁשּלא ּפי על ף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.

הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה נתנּו,6הּקרקע וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו .7ּכמֹו ְְֵֶַ

זמן8וכן·. אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ּכֹוכבים9ראׁשי והעֹובד והּגזלן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרֹוע ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, אכילתן אין חרׁש10- וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

טענה להם ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין - וקטן 11ׁשֹוטה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּמחזיק וכן לּבעלים. ּתחזר אּלא ּבידן, הּקרקע ׁשּתעמד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּכדי

ראיה.12ּבנכסיהן אכילתן אין - ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
ּׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והשותפים.1) האומנים כגון חזקה, להם שאין אלה דין מב.2)מבאר בתרא בבא בונים3)משנה או לתקנם בניינים שמקבלים
ידו תחת שהם האדם בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש [רשב"ם בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים
במטלטלין, שהמדובר כן גם מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום ורבינו ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה
גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות ובהגהות חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים היו שאפילו המשנה, ומלמדת
שהוא ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות ללמדו לאומן רבו שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין" גורס אינו

שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מידה4)מפרש או מסויים אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
כאן.5)קבועה. שמנה אלה כל של דיניהם בפרטות רבינו מבאר מכר.6)לקמן חזקת7)שלא בדין א הלכה ט פרק למעלה

לו.8)מטלטלין. זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה [בגמרא10)אותה בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים
חזקה לנו ואין בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו מחזיקינן ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
להם שיש משום השני, הדין את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג כאן רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם).
בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את לעבד יכולים ואינם קרקעות הרבה

מיחו. שלא פי על [ובמגיד11)אף חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו: והרי בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
הלכה י"ב פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה שבעל משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם משנה

חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א והרמב"ן זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא מימרא12)ז).
לט. מציעא בבא רבא, של



פט orhpe oreh zekld - '` xc` a"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëנהנה ולא הֹואיל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹנרּה
ּופּתח הּמים ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן חזקה. אינּה - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

חזקה. אינּה - ּפרֹות אכל ולא הֹואיל ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּׂשּדד
.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה. לא ׁשהרי ֱֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,
.‡Èלזרע ּדרּכן הּמקֹום היה ואם החזיק. לא - ׁשחת ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאכלּה

חזקה. זֹו הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלׁשחת
.·Èׁשּנהנה ּפי על אף וכלאים, ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ֲֲֲֵֵַָָָּבעברה
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש, אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
ּבֹו נהנה לא ואם ּבזה. וכּיֹוצא ּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּפרֹות
החזיק. לא - לֹו הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ְְֱִִֶַָָָָָָָָֹּבכל

.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
וכירים ּתּנּור ׁשם מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה
ּבין מחיצה ׁשם ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָורחים,
ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם העמיד, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נתּת אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשנים

חזקה. זֹו הרי - לי מכרּתֹו אֹו זה מקֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָלי
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּגדר
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה. לֹו עלתה לא - ׁשנה אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
מה ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻואֹומרין:
הּדין והּוא מחיתי. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו, הּׂשדה חּית - ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּזרע
אדם ּכל ויד חּיה רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלכל

ּבֹו. ְִמצּויין
.ÊËמאֹותֹו חּוץ ּבכּלּה החזיק - רבע מּבית חּוץ ּכּלּה ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֻֻאכלּה

הּׂשדה, ּבתֹו חּלמיׁש היה אפּלּו ּבֹו. נהנה ׁשּלא רבע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבית
חזקה. ּבֹו לזה אין - לֹו ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהֹואיל

.ÊÈהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל ּבאילנֹות אחד ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
טֹוען: מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלן ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו ואני ׁשּלי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש - ׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁש

ׁשהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חּוצה וסּלֹו האֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָּכמלֹוא
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש - ְְְֵַַַַַַָּבּקרקע

.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות ּכל האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן
ל מכרּת אּתה לֹוהאילן: יׁש זה הרי - וקרקעֹו זה אילן י ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּתהֹום. עד האילן ּכעבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע
.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָּׂשדה

ׁשנּיה, ּבׁשנה ועּׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עּׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
עּׂשרה ׁשהיּו והּוא ּבּכל. החזק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻועּׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ׁשאכל. ּבּמה אּלא החזק לא - ְֲֶֶֶַַַָָָָֹֻאכלן
.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשאכלּום2ואּלּו‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמנין ׁשנים: והּׁשּתפין,4והאריסין3ׁשלׁש והאּפֹוטרֹוּפין ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻ

ּבנכסי ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָוהאיׁש
הּבן ּבנכסי והאב זה5אביו, מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

א ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ּבהןעל מחּו ׁשּלא ּפי על ף ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.

הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה נתנּו,6הּקרקע וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו .7ּכמֹו ְְֵֶַ

זמן8וכן·. אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ּכֹוכבים9ראׁשי והעֹובד והּגזלן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
זרֹוע ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, אכילתן אין חרׁש10- וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

טענה להם ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין - וקטן 11ׁשֹוטה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הּמחזיק וכן לּבעלים. ּתחזר אּלא ּבידן, הּקרקע ׁשּתעמד ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּכדי

ראיה.12ּבנכסיהן אכילתן אין - ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
ּׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והשותפים.1) האומנים כגון חזקה, להם שאין אלה דין מב.2)מבאר בתרא בבא בונים3)משנה או לתקנם בניינים שמקבלים
ידו תחת שהם האדם בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש [רשב"ם בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים
במטלטלין, שהמדובר כן גם מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום ורבינו ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה
גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות ובהגהות חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים היו שאפילו המשנה, ומלמדת
שהוא ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות ללמדו לאומן רבו שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין" גורס אינו

שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מידה4)מפרש או מסויים אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
כאן.5)קבועה. שמנה אלה כל של דיניהם בפרטות רבינו מבאר מכר.6)לקמן חזקת7)שלא בדין א הלכה ט פרק למעלה

לו.8)מטלטלין. זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה [בגמרא10)אותה בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים
חזקה לנו ואין בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו מחזיקינן ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
להם שיש משום השני, הדין את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג כאן רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם).
בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את לעבד יכולים ואינם קרקעות הרבה

מיחו. שלא פי על [ובמגיד11)אף חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו: והרי בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
הלכה י"ב פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה שבעל משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם משנה

חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א והרמב"ן זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא מימרא12)ז).
לט. מציעא בבא רבא, של
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והביא ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא טען והּוא חזקה, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשמעֹון
ידּוע ׁשראּובן עדים הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
מחה לא זה ּומּפני אּפֹוטרֹוּפֹוסֹו, אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻׁשהּוא
נתן. ולא מכר ׁשּלא הּסת ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

לׁשארן הּדין ראיה13והּוא ׁשמעֹון הביא לא אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹ
מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף היה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשראּובן
חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל לי, ּומכר ׁשּתפי הּוא הן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואמר:

נאמן זה הרי - מעֹולם ׁשּתפי היה לא לֹומר: ּכׁשאר14ויכֹול ְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
אדם. ָָָּכל

אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. א15ׁשנים אם ׁשנים, ׁשלׁש אֹותן כלּו ְְִִִֵַָָָָָָָָֻ

חזקה להן יׁש - מאּמנּותן ׁשּירדּו .16מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
לאביו17האריסין‰. אריס ׁשהיה ּכגֹון ּבעל18ּכיצד? ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה
ּבידֹו19אבֹות הּבעלים ממחין אין הּוא20, זה אם אבל . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ּתחּלה אריס -21ׁשּנעּׂשה חזקה ׁשני ּכּלּה ואכלּה הֹואיל , ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻ
ׁשנה אכל היא לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו; אֹותּה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמעמידין

ּבֹו. מחית ולא ׁשנה ְִִַַָָָֹאחר
.Âידֹו22אריס ּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי יׁש23ׁשל - ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחרים אריסים מֹורידין ׁשאין חזקה; והּוא24לֹו אדם לנכסי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.

אֹותֹו עּׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ואריס25חזקה; ׁשּירד26. ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
החזיק27מאריסּותֹו - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש .28ואכלּה ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Êּׂשדה על אּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשהיה ּבין ּכיצד? ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין
ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנּו ּבין נכסים, ׁשאר על ּבין ׁשּמּנה29זֹו ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

יתֹומים אבי אֹותן30אֹותם והּניחּו היתֹומים וגדלּו ּבין31, , ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
והן הֹואיל והכנסתֹו, הֹוצאתֹו על אּפֹוטרֹוּפֹוס אדם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּמּנה

חזקה להן אין - ּברׁשּות האּפֹוטרֹוּפין32מׁשּתּמׁשין עברּו . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ
חזקה זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו .33מּמּנּוין, ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

.Áּדין34הּׁשּתפין ּבּה ואין זֹו, ּבּׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
ׁשנים35חלּקה ּכּמה מהן האחד ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף , ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהם ּבחזקת היא הרי ואכלּה36- חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ואם . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
חזקה לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה אֹומר37האחד ׁשהרי ; ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻ

את אכלּתי היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת אם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻלׁשּתפֹו:
האיׁש וכן ׁשנים? ׁשלׁש ּכל מחית ולא ׁשֹותק ואּתה 38ּכּלּה ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻ

עּמּה ׁשהתנה ּפי על אף חזקה, ׁשני אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאכל
ּבנכסיה ּפרֹות לֹו ארּוסה39ׁשאין ּכׁשהיא עּמּה התנה ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

יירׁשּנה והרס40ׁשּלא ּובנה אכל ּכ ואחר מה41, ּכל ועּׂשה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
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למעלה.13) שנמנו אלה שלך.14)לכל שותף אינני לטעון היה שיכול מתוך מז.15)במיגו, שם בבית16)ברייתא אפילו
ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד לפני לידו מטלטלין).שנמסר חזקת מו:17)בדין במשך18)שם קבוע אריס

רבות. יותר20)משפחות.19)שנים או שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות כל שיאכל מקפידים הבעלים אין
כשהייתי לטעון: הוא יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין אריס למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי
ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן: רבי ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי ועכשיו, מהפירות חלק נטלתי אריס

כאן. כמבואר במשפחתו.21)רבינו ראשונה שם.22)פעם נחמן רב של להם23)מימרא מסר כלומר, "תחתיו", שם: בגמרא
בשדה. מטיפול ידיו וסילק האריסות כל השדה.24)את מן בחלק כן גם מתעסק להוריד25)והוא רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו שיעבדו אחרים אריסים מז.26)גם שם באריסות.27)ברייתא מלהתעסק כשקיבל28)הפסיק אפילו
מאריסותו. שירד לפני יתומים.29)באריסות נכסי שהרי30)על כוונתו: ונראה משנה. (מגיד דין בית שמינוהו הוא שכן כל

לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים אין ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו יפה בודקים דין בית
כך). כל בודק שאינו אביהם, ידי על האפוטרופוס.31)שמונה בידי הנכסים את כותב32)השאירו ז) הלכה יד (פרק לקמן

ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד ... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין רבינו:
אפוטרופוס בין ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש כשיאכל אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
כאן) משנה ולחם שם רש"י (ראה לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים לטעם כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר

שם). הערותינו ראה עוד, יתבאר ז הלכה י"ד פרק רבינו33)ולקמן למד ומהם ואריסים אומנים לגבי זה דין נאמר שם בגמרא
מב:34)לאפוטרופוס. בתרא מהלכות35)בבא א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה לא יחלקוה שאם קטנה, שדה

שם). ראה חלוקה, דין בהם שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה הסכמתי36)שכנים לטעון יכול השותף
לשני לחלקו רצוי ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני כך ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה

לו37)חלקים. שיש אמר אחר ובמקום חזקה לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי הסתירה על עמדו שם בגמרא
"השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל משמע שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה כשיש כאן רבינא, ותירץ חזקה,
דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה", שני כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב רבינו של מלשונו
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש אפילו חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב. חלוקה;
רק וקובעת חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
לכולה". (וירד) נחית וקא חלוקה דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת דעתו והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא

שם]. משפט חושן יוסף בית מט.38)ראה וגמרא מב. שם חזקה,39)משנה לו שאין להשמיענו צריך אינו כך התנה כשלא
השדה. את שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה נכסי פירות אוכל הבעל הנישואין,40)שהרי לפני הותנה אם זה, ותנאי

כשאכל חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי שהסתלק פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב מועיל,
כ"ג בפרק מבוארים אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן משפט חושן סמ"ע וראה שם ראה אישות. וקלקל41)מהלכות הזיק אם אבל הנכסים, לטובת
משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא ואם מערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב למחות, צריכה הקרקע, את

orhpe oreh zekld - '` xc` a"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

האּׁשה וכן ונׁשּתּמׁשה42ּׁשעּׂשה; ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ּכחפצּה ּׂשדה43ּבהן לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּׂש ואכלה ראיהּבמזֹונֹותיה אכילתן אין - אחרֹות וכן44דֹות . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ּבני45הּבן ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו נכסי אכל אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּביתֹו,
ראיה אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו סֹומ ׁשהּוא זה .46ּבן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

.Ëספק48ׁשּפרׁש47ּובן אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם49ּגרּוׁשין ּכל ּכׁשאר הן הרי -50. ְֲִִֵֵֵָָָָ

.Èגלּיֹות ּכח51ראׁשי ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ואם52זה נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èּכיצד מי53הּגזלן אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אבֹותיו אף54ׁשהחזקּו ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ּפי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ְִַָלּבעלים.

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכ ּכ לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָואין
את הּבעלים לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין -ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּדמים,
זֹו‚. ּׂשדה ׁשאכלּו האּפֹוטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבן

- להן נתנּו אֹו להן מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם חזקה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
מאביהם להן ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיׁש
עדים, הביאּו ואם חזקה. להן אין - חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאכלּוה
מעמידין - נתנּוה אֹו להן ׁשּמכרּוה לאביהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהֹודּו

ּבידן. הּׂשדה ְֶֶַָָָאת
הּגזל„. הּבעליםּבן ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף ן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגזלן, ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה - ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאביו
אביו אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש - אביו ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָאפּלּו

חזקה. לֹו אין -ֲֵָָ
אכילתֹו‰. אין - ׁשנים ּכּמה אכלּה אפּלּו ּכֹוכבים, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהעֹובד

ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹראיה;
ליּׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ׁשבּועה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום
ּכעֹובד הּוא הרי - ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָויּׂשראל

ראיה. אכילתֹו ׁשאין ְֲִִֵֶָָָָּכֹוכבים
.Â:ואמר ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא הּיּׂשראל זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָטען

הּיּׂשראל מּזה לי ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד לקחּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבפני
מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע נאמן, זה הרי - עלי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמערער
חזקה, ׁשני אכלּתיה והרי מּמ לקחּתיה אני לֹומר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹול

.מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה מּפלֹוני לֹומר: ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָיכֹול
.Êאכלּה ּכיצד? הגּדיל. ואפּלּו קטן ּבנכסי מחזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאין

וטען: ׁשהגּדיל, אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבפניו
ׁשּיאכל עד ּכלּום, זה אין - לי נתּת אּתה לי, מכרּת ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה

ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ְְִִִֶַַָָׁשלׁש
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

ואּלּו הֹואיל ,וכ ּכ עליהן חֹובה לי ויׁש ּבידי, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמׁשּכֹונה
מחזקת אינּה ׁשהרי נאמן, - ּבידי הן לקּוחים אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻרצה
ּׁשּטען, מה מּׁשבחּה גֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
יתֹומים ׁשל ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹותחזר
הּׂשדה ותחזר קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו -ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדין. עּמהן ויעּׂשה ׁשּיגּדלּו עד ליתֹומים, ׁשאכל הּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכל

.Ë:לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה
על לי יׁש חֹוב לֹומר: נאמן מאביהן, ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות. מן אֹותֹו וגֹובה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹאביהן,

הן. ׁשּלי לֹומר: ׁשּיכֹול ִִֵֶֶַָמּתֹו
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק לא שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל רבינו דברי פירש
ולמה אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב מדברי

רבא)]. של רבו הוא יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע מב.42)לנו שם נא.43)משנה שם שהבעל44)גמרא
לה. שקצב מזה יותר למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד מב.45)אינו שם ורשב"ם46)משנה זה. על זה להקפיד דרכם שאין

לזה. זה כאפוטרופוסים שהם מפרש, מז.47)שם והלכתא48)שם אמרו: נב. שם בנכסיו. מתעסק ואינו אביו בית את עזב
חזקה). לו אין אמרו לא (פירוש: לא - מגורשת49)חלקו חכמים שאמרו מקום "כל שמואל: בשם שאמר זירא כרבי מז: שם

במזונותיה". חייב בעלה גירושין) (=ספק מגורשת כשייחד50)ואינה שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור שם בתוספות
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה שדה ב.51)לה בהלכה היסת52)נתבאר שנשבעים פעמים, כמה כבר נתבאר

קרקעות. של אותה53)בתביעות על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא" זו שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שם). (טור שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה חסדא54)שדה רב בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף

יוחנן כרב - כשניהם רבינו ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם שאין מובן ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם:
כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, הביאו1)וכרב אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

שאין חזקה ודין איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין בורח ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו עדים
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האּׁשה וכן ונׁשּתּמׁשה42ּׁשעּׂשה; ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ּכחפצּה ּׂשדה43ּבהן לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּׂש ואכלה ראיהּבמזֹונֹותיה אכילתן אין - אחרֹות וכן44דֹות . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ּבני45הּבן ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו נכסי אכל אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּביתֹו,
ראיה אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו סֹומ ׁשהּוא זה .46ּבן ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

.Ëספק48ׁשּפרׁש47ּובן אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
אדם49ּגרּוׁשין ּכל ּכׁשאר הן הרי -50. ְֲִִֵֵֵָָָָ

.Èגלּיֹות ּכח51ראׁשי ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן

הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ואם52זה נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èּכיצד מי53הּגזלן אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ

אבֹותיו אף54ׁשהחזקּו ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ּפי ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעל

ְִַָלּבעלים.

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
וכ ּכ לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָואין
את הּבעלים לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין -ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּדמים,
זֹו‚. ּׂשדה ׁשאכלּו האּפֹוטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבן

- להן נתנּו אֹו להן מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם חזקה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
מאביהם להן ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיׁש
עדים, הביאּו ואם חזקה. להן אין - חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאכלּוה
מעמידין - נתנּוה אֹו להן ׁשּמכרּוה לאביהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהֹודּו

ּבידן. הּׂשדה ְֶֶַָָָאת
הּגזל„. הּבעליםּבן ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף ן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגזלן, ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה - ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאביו
אביו אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש - אביו ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָאפּלּו

חזקה. לֹו אין -ֲֵָָ
אכילתֹו‰. אין - ׁשנים ּכּמה אכלּה אפּלּו ּכֹוכבים, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהעֹובד

ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹראיה;
ליּׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ׁשבּועה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום
ּכעֹובד הּוא הרי - ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָויּׂשראל

ראיה. אכילתֹו ׁשאין ְֲִִֵֶָָָָּכֹוכבים
.Â:ואמר ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא הּיּׂשראל זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָטען

הּיּׂשראל מּזה לי ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד לקחּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבפני
מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע נאמן, זה הרי - עלי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמערער
חזקה, ׁשני אכלּתיה והרי מּמ לקחּתיה אני לֹומר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹול

.מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה מּפלֹוני לֹומר: ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָיכֹול
.Êאכלּה ּכיצד? הגּדיל. ואפּלּו קטן ּבנכסי מחזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאין

וטען: ׁשהגּדיל, אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבפניו
ׁשּיאכל עד ּכלּום, זה אין - לי נתּת אּתה לי, מכרּת ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה

ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ְְִִִֶַַָָׁשלׁש
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

ואּלּו הֹואיל ,וכ ּכ עליהן חֹובה לי ויׁש ּבידי, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמׁשּכֹונה
מחזקת אינּה ׁשהרי נאמן, - ּבידי הן לקּוחים אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻרצה
ּׁשּטען, מה מּׁשבחּה גֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
יתֹומים ׁשל ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹותחזר
הּׂשדה ותחזר קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו -ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדין. עּמהן ויעּׂשה ׁשּיגּדלּו עד ליתֹומים, ׁשאכל הּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכל

.Ë:לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה
על לי יׁש חֹוב לֹומר: נאמן מאביהן, ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות. מן אֹותֹו וגֹובה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹאביהן,

הן. ׁשּלי לֹומר: ׁשּיכֹול ִִֵֶֶַָמּתֹו
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק לא שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל רבינו דברי פירש
ולמה אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב מדברי

רבא)]. של רבו הוא יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע מב.42)לנו שם נא.43)משנה שם שהבעל44)גמרא
לה. שקצב מזה יותר למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד מב.45)אינו שם ורשב"ם46)משנה זה. על זה להקפיד דרכם שאין

לזה. זה כאפוטרופוסים שהם מפרש, מז.47)שם והלכתא48)שם אמרו: נב. שם בנכסיו. מתעסק ואינו אביו בית את עזב
חזקה). לו אין אמרו לא (פירוש: לא - מגורשת49)חלקו חכמים שאמרו מקום "כל שמואל: בשם שאמר זירא כרבי מז: שם

במזונותיה". חייב בעלה גירושין) (=ספק מגורשת כשייחד50)ואינה שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור שם בתוספות
אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה שדה ב.51)לה בהלכה היסת52)נתבאר שנשבעים פעמים, כמה כבר נתבאר

קרקעות. של אותה53)בתביעות על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא" זו שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שם). (טור שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה חסדא54)שדה רב בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף

יוחנן כרב - כשניהם רבינו ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם שאין מובן ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם:
כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, הביאו1)וכרב אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

שאין חזקה ודין איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין בורח ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו עדים
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הּמחזיק אכל אפּלּו ּבנכסיו. מחזיקין אין - להמיתֹו ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמבּקׁש
אֹומרים ואין ראיה. אכילתֹו אין - ׁשּלקח וטען ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני מחית? לא לּמה הּׂשדה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבעל
לא ואם אדם, ּככל הּוא הרי - ממֹון מחמת הּבֹורח ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל

ּבנכסיו. מחזיקין - ְֲִִִִַָָָמחה
.‡Èׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין

וטען הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָחזקה
מּתֹו ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - ּובעלי אּת לי מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָואמר:
אכלּה ׁשהרי ,ּבעלי מֹות אחר לקחּתיה מּמ לֹומר: ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אכלּה אם אבל ּבֹו. מחת ולא הּבעל מיתת אחר חזקה ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשני
מיתת אחר חזקה ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיי

חזקה. לֹו אין - ְֲֵַָָָּבעלּה
.·Èהרי ּכיצד? חזקה. אינּה - טענה עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
יֹודע איני לֹו: ואמר הׁשיבֹו הּוא! ׁשּלי זֹו? ּׂשדה ל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמאין

וכ היא, מי לתֹוכּהׁשל ירדּתי ּכלּום אדם לי אמר ׁשּלא יון ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ולא לֹו ׁשּנתנּה ולא ׁשּלקחּה טען לא ׁשהרי חזקה, זֹו אין -ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
עד מּידֹו אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּירׁשּה.
ּתחזר - עדים הביא ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיביא
ּפֹותחין ואין ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו
ל היה ׁשטר ׁשּמא אֹומרים: ואין ּתחּלה, הּמחזיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלזה
הּפרֹות ּכל יחזיר - טען לא ואם מעצמֹו; ׁשּיטען עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואבד,
ּבידֹו, ׁשטר ׁשּיׁש מחמת חזקה ׁשני האֹוכל וכן ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאכל.
ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה - ּבטל הּׁשטר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹונמצא

לּבעלים. ְִֵַַָהּפרֹות
.‚Èאביו ׁשּדר ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּבא

הּוא ׁשאכלּה וכיון אחד, יֹום אפּלּו ּבּה נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּׂשדה
אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - אביו מחמת ׁשנים ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָׁשלׁש
וכל הּׂשדה ּתחזר - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹלא
טֹוען אינֹו ׁשהרי ׁשּלֹו; ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפרֹות
הביא לאבֹותיו. זֹו קרקע נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹעליו
אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה - אביו ּבּה ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָראיה
אפּלּו ּבּה אביו ׁשּדר ראיה להביא צרי אּלא קנאּה; ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָָָֹולא

אחד. ֶָיֹום
.„Èואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ּׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה אני יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו? ּולּׂשדה ּל מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
ׁשהיא והֹודה הֹואיל הּוא, ּגזלן ל ׁשּמכר ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהמערער:
למערער, הּפרֹות וכל הּׂשדה ּתחזר - מּמּנּו לקחּה וׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלֹו
ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער לזה ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאף
ּדר לֹו ׁשּמכר ׁשּפלֹוני עדים, הּמחזיק זה הביא ּבזה. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
ואחר מּמ לקח ּבפני לֹו: ׁשאמר אֹו אחד, יֹום אפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבּה
טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - לי מכרּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכ

יׁש ׁשהרי לקחּתיה, מּמ ואמר: טען רצה ואּלּו חזקתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם
חזקה. ׁשני ְֲֵָָלֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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לֹו,‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא זֹו, ּׂשדה על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמי
עדים והביא מּמּנּו, ׁשּלקחּה ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהביא
אם .ׁשטר קּים ּבּתחּלה: לֹו אֹומרים - חזקה ׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאכלּה
לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון טֹוב, הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנתקּים

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע חזקה, עדי על סֹומכין -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשני·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהם אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין קּימת; עדּותן - ּׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לא זה ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות. הּקרקע ותחזר זה. ּבּה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹהעיד
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש ׁשהּוא ּבחזקת לּׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין לירׁשּה, וראּוי מּמּנּו קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
חּיב - ּתחּלה ׁשּירד זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצא

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְֲִֵֶַַַָָלהחזיר
אֹומר„. וזה ׁשּלי, אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ע מהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין דיםׁשּלי, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל אֹו ׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהיא
הן אּלּו ּבהן ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעדים
וכל ּבידיהן, אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
הראיה. ועליו מּידֹו מֹוציא האחר ויהיה ּבּה, ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמתּגּבר
אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה וירד עליהן ותקף ׁשליׁשי ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואם

ִֶָמּמּנה.
ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא

ׁשני ׁשאכלּה עדים האחר והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזקה
ׁשניהם ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחזקה
החזקה עדי עליו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכחׁשת,
והביא הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
עדּות ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאף
הראׁשֹון, אף מּמּנה ּומסּלקין ּדין ּבית חֹוזרין - מכחׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻזֹו

ּבּה. ירד הּמתּגּבר וכל ׁשניהם, ּביד אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּניחין
.Âהביא זה אבֹותי, ׁשל אֹומר וזה אבֹותי, ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
הּפרֹות ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ּכלּום, טען לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכל;
זה חזר ּכלּום. אינּה - הּבעלים על טענה עּמּה ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחזקה
וזה לי, מכרּתּה ואּתה היתה, אבֹותי ׁשל ּכן ואמר: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחזיק
סֹומ ׁשאני ּכלֹומר, - אבֹותי ׁשל ׁשהיא ּתחּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטענּתי
אבֹותי ׁשל ׁשאמר: אֹו אבֹותי, ּכׁשל ׁשּלי היא והרי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממך. שקנה מפלוני קניתי טוען או ירושה מחמת בא ודין טענה, וגם1)עימה שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר
ודין אבותי, של אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין ואימתי לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני אכל

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך

ayene akyn zekld - '` xc` f"h oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם
מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה
.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל

אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי אתּבׁשטרֹו, מֹוציאין ואין נאמן, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלקחּת
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
לעבר יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
לֹו. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעל
והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאבל
מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעל
ּבעל ׁשּירצה ּׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היא זֹו ואֹומר: ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשדה.

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָדרּכי

�
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ּבטמאתן‡. הם לעֹולם והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב
אפּלּו ׁשּיטּבלּו. עד ּומרּכב ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עּׂשר·. וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת

- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה,
הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש. לח ּומטּמא הּנּדּות ּכדם הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹהרי

ּוטבילה. ּבימים אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֶַָָָָּבימים
דם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת

ואין טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבירידתּה
ּבבּׂשרּה. היא ׁשעדין ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
מּפני טהֹורה, זֹו הרי - הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הּמבלע הּדם לכל מֹועלת והּטבילה טהר, דם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא
טהר. דם אֹותֹו ּומּׂשימה ְִִֵַַָָָֹּבאיברים

ׁשל„. עּׂשר וארּבעה זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת
יֹולדת היתה אם נקּיים ימים ׁשבעה ספירת אחר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום טבּולת היא והרי ׁשמׁשֹו, העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב יֹום ּכטבּול היא הרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָהּימים
אבל ּומעּׂשר; ּתרּומה לענין יֹום? ּכטבּול ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָאמּורים
אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ּכראׁשֹון היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלקדׁשים
ּבהן. וכּיֹוצא טבל לא ׁשעדין מת ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמי

למ אּתה ּבמעּׂשרנמצאת אֹוכלת טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת ד, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּופֹוסלת
הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם ְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרּקּה
ּומטּמאה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ְְְְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָָָּבטהרתֹו,
ותהיה טהר ימי ׁשּתׁשלים עד הּטמאֹות ּכולד הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאת
הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטהֹורה
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אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם
מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות

ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה
.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל

אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי אתּבׁשטרֹו, מֹוציאין ואין נאמן, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה
הייתי לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלקחּת
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
לעבר יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
לֹו. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעל
והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאבל
מּכל לֹו: אֹומר זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבעל
ּבעל ׁשּירצה ּׂשדה זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקֹום
היא זֹו ואֹומר: ּבּדר החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׂשדה.

ּברּורה. ּבראיה אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָדרּכי

�
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ּבטמאתן‡. הם לעֹולם והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּזב
אפּלּו ׁשּיטּבלּו. עד ּומרּכב ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּומטּמאין
הן הרי - טבלּו ולא טמאה ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עּׂשר·. וארּבעה לזכר ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹיֹולדת

- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה,
הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש. לח ּומטּמא הּנּדּות ּכדם הּוא ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹהרי

ּוטבילה. ּבימים אּלא ּבלבד, ְְְְִִִִֶַָָָָּבימים
דם‚. מּמּנה ונעקר לטהרה מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻיֹולדת

ואין טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבירידתּה
ּבבּׂשרּה. היא ׁשעדין ּפי על ואף זה, לדם מֹועלת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּטבילה
מּפני טהֹורה, זֹו הרי - הּמקוה מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הּמבלע הּדם לכל מֹועלת והּטבילה טהר, דם ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא
טהר. דם אֹותֹו ּומּׂשימה ְִִֵַַָָָֹּבאיברים

ׁשל„. עּׂשר וארּבעה זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָיֹולדת
יֹולדת היתה אם נקּיים ימים ׁשבעה ספירת אחר אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנקבה,
ועדין ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה טהר ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום טבּולת היא והרי ׁשמׁשֹו, העריב ְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָֹלא
ּבמׁשלם אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה
ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ׁשהעריב יֹום ּכטבּול היא הרי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָהּימים
אבל ּומעּׂשר; ּתרּומה לענין יֹום? ּכטבּול ׁשהיא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָאמּורים
אּלא טבל, לא ׁשעדין לטמאה ּכראׁשֹון היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻלקדׁשים
ּבהן. וכּיֹוצא טבל לא ׁשעדין מת ּבטמא אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמי

למ אּתה ּבמעּׂשרנמצאת אֹוכלת טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת ד, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
נפל ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּופֹוסלת
הּוא הרי - ּתרּומה ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם ְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָֻמרּקּה
ּומטּמאה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טהֹור יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ְְְְְְְֳִֵֵֶֶַַָָָָָּבטהרתֹו,
ותהיה טהר ימי ׁשּתׁשלים עד הּטמאֹות ּכולד הּקדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאת
הּקדׁש את מטּמאה ׁשהיא ׁשּמאחר לי, ויראה לּכל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹטהֹורה
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ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ואחר ּבּסֹוף אחרת טבילה צריכה ׁשהיא -ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּתרּומה. לאכילת אחרת טבילה צריכה ׁשאינּה ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאף

אֹו‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹולדת
ּכרּקּה טמא ׁשּלּה טהר דם הרי - נקבה ׁשל עּׂשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻארּבעה
הּטמאין הּמׁשקין ׁשּכל טמאין. ּכמׁשקין וכּלן רגליה. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּוכמימי
וכּיֹוצא מּזב חּוץ ּבהן; נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין
ּכמֹו טמאֹות, אבֹות מּמּנּו הּיֹוצאין מׁשקין ׁשלׁשה ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבֹו,

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âּכמֹו הנץ, אחר ׁשּלּה הּׁשּמּור ּבּיֹום ׁשּטבלה קטּנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָזבה

ּתלּויים: ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּובֹועלּה טהֹור, ּבֹו ׁשּנגעה ּכל - ראתה ולא הּיֹום נגמר ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֹאם
טהרֹות ּכל - ׁשּטבלה אחר ּדם ראתה ואם ּופטּור; ְְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור
חּיב ּובֹועלּה ּומרּכב, מׁשּכב ועֹוּׂשה טמאֹות, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָׁשעּׂשתה
- הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹחּטאת.

ּומֹוׁשב. מרּכב עֹוּׂשה ועדין טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהרי
.Êעּׂשר ׁשנים ליל לערב וטבלה עּׂשר אחד ּביֹום דם ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהרֹואה

ראּויה ׁשאינּה ּפי על אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
נּדה. אּסּור ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלהיֹות

.Áּפי על אף החּמה, הנץ אחר עּׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
טהֹור, ּבֹועלּה - ׁשּמׁשה אם לערב, [עד] לׁשּמׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאסּורה
ּביֹום ּדם ׁשראתה ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה
ּכמֹו נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני הּטבילה. אחר עּׂשר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשנים
עּׂשר, אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
טֹובלת אּלא עּׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפיכ
ּביֹום טֹובלת - ּבעּׂשירי דם הרֹואה אבל ּבטהרֹות. ְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָָועֹוסקת
טבילה אחר דם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו, ּומׁשּמרת עּׂשר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעּׂשתה טהרֹות ּכל נטמאּו -ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ
נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו גדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאינּה

.Ëּכמֹו ׁשּלהן, ׁשביעי ּביֹום ׁשּטבלּו גדֹולה וזבה ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָזב
יראּו ׁשּמא לערב; עד ּבטהרֹות יתעּסקּו לא - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבארנּו
הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו הּספירה, ימי ׁשבעת ויסּתרּו ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֻטמאה
ּומֹוׁשב מׁשּכב עֹוּׂשין ׁשהן ּפי על אף למפרע. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָטמאֹות
אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט חרס ּכלי מטּמאין אין - ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלמפרע
חרס ּכלי וכל הּכל, וסתרּו טמאה וראּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻעל

טהֹור. ראּו ׁשּלא עד ִֵֶֶַָָֹׁשהסיטּו

ה'תשע"א א' אדר י"ז שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ּומֹוׁשב‡. מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב ּבארנּו, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
ּבּתֹורה נאמר ולּמה הּוא. אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
לבד, מׁשּכב מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו. - ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָהּמֹוׁשב
ּכגֹון לרכיבה, הראּוי זה מרּכב? זהּו ואי למֹוׁשב. הּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהּוא

וטּפיטן החמֹור הּסּוס.מרּדעת ְְֲֵַַַַַַַ
הּטמאֹות·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב

האדם את ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשל

היה אם ּבמׁשּכב, ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמּׂשא.
- מּמטּמאיו ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם
- ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ראׁשֹון ועּׂשאן טּמאם זה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ּכלים ולא ּבגדים מטּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינֹו
ּבגדים מטּמא זה הרי - הּמרּכב את אֹו הּמׁשּכב את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹוּׂשא
ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא עד נּׂשיאתֹו ּבׁשעת ּכלים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּוׁשאר
חּלק? לא ּובמׁשּכב מּמּׂשאֹו מּגעֹו חּלק מרּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּבטמאת
יכּבס ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ואיׁש ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהרי
עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב וכל אֹומר: הּוא ּובמרּכב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבגדיו.
ולא הערב, עד יטמא תחּתיו יהיה אׁשר ּבכל הּנגע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוכל
ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו. יכּבס ּבֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנאמר
את הּנֹוּׂשא אחד ּבגדיו. יכּבס אֹותם והּנֹוּׂשא ונאמר: ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּגעֹו.
נּׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב הּנֹוּׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי
- נּׂשאן אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאחד
נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
- אדם המטּמא ׁשּכל חרּׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי מטּמא אינֹו - אדם מטּמא ׁשאינֹו וכל חרּׂש, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמטּמא
הרי - ּבגדיו יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרּׂש.
מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהם ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה
ּכלים ׁשאר ּומטּמא ּכמֹוהּו. לטמאה ראׁשֹון אֹותן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻועֹוּׂשה
ּכלי ולא אדם לא מטּמא ׁשאינֹו חרּׂש, מּכלי חּוץ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכבגדים,
ּבֹו נאמר ׁשּלא טמא וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחרּׂש
ׁשאינֹו ׁשּפרׁש, ּכאחר ּפרׁש ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכּבס
ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין ולד, ׁשהּוא מּפני ּבגדים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמטּמא
אינֹו ּבמרּכב הּנֹוגע ,ּולפיכ חרּׂש. ּכלי ולא אדם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמטּמא
מטּמא הּמרּכב את והּנֹוּׂשא מּגעֹו, ּבׁשעת ּבגדים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמטּמא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּׂשיאתֹו, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַָָּבגדים
מּדף,‚. הּנקראין הם - הּזב מן למעלה ׁשּיּנּׂשאּו הּכלים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

לטמאה, ראׁשֹון ׁשהם ּבהם, נֹוגע ׁשהּוא ּככלים ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻוהם
אכלין מטּמאין אבל ּכלים ולא אדם לא מטּמאין ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָֹֹואינן
מּדבריהם. מּדף וטמאת הּטמאה. ולדֹות ּכׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּומׁשקין,

הן„. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב
עד חּיין ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
יתעּלף ׁשּמא ּגזרה מּדבריהם, זֹו וטמאה הּבּׂשר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיּמֹוק
מׁשּכבֹו נמצא מת. לא עדין והּוא ׁשּמת וידּמּו מאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחד
אבל סֹופרים. ּדברי ׁשל טמאה אב מיתה אחר ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבֹו
אינֹו חי ּכׁשהּוא ׁשהרי מׁשּכב, עֹוּׂשה אינֹו - ׁשּמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנכרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָמטּמא
אינֹו‰. - ּומרּכב מׁשּכב טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

אּלא עליהן, ּכׁשּיּנּׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגע
למׁשּכב העּׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים היּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָאפּלּו
הּמׁשּכב נטמא - מלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָאֹו
מרּכב אֹו מׁשּכב אלף אפּלּו טמאה. אב ונעּׂשה הּמרּכב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
מּמטּמאי אחד ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה

ה נטמאּו - האבן מן למעלה ּומֹוׁשב ואחדמׁשּכב ּכל. ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבֹו נגע אם מעלה ׁשל הּמׁשּכב אֹו ּבארץ הּנֹוגע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשּכב
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היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשקין.
למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו יּגע ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹולא
והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻהעּׂשּויים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבחמׁש‡. והּמרּכב והּמֹוׁשב הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזב
ּכלי ּכיצד? ונׁשען. נתלה ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים:
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
יׁשב אֹו האבן על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן,
ונתנּׂשא הֹואיל ּבּה, נתלה אֹו עליה נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה
וכל טמאה. אב ונעּׂשה נטמא - מקֹום מּכל הּזה הּכלי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻעל
מקֹום. ּבכל מדרס הּנקרא הּוא אּלּו דרכים מחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָאחד

ּבׁשבעה·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדרכים:
הּנֹוגע - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
הּׁשֹוכב אֹו העֹומד אֹו עליו הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוּׂשאֹו אֹו ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָּבֹו
ּבין מבּדלת אבן ׁשהיתה ּפי על אף הּנׁשען, אֹו הּנתלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
על והּיׁשב ׁשּנאמר: נטמא. זה הרי - הּמדרס ּובין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּטהֹור
ׁשּמקֹום למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּזב. עליו יׁשב אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכלי
הּזב מה נטמא. - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ּומטּמא, יֹוׁשב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּזב
מן מתטּמא הּטהֹור אף האבן, ׁשּתחת ּומֹוׁשב מרּכב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמא
ׁשאין ּפי על אף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמטּמא

הּמׁשּכב‚. על רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמׁשּכב את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין
מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב. על אֹו הּמֹוׁשב על ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאֹו
אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמדרס מחמת מתטּמא אינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהּזב
ּכיצד? טהֹור. זה הרי - נגע ולא הֹואיל מעּוטֹו, נּׂשא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאם

- מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת הּמׁשּכב על טמא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמקצת
הּטמא טהֹורין. עליו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּמׁשּכב
הּמׁשּכב נטמא - הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנּׂשא
מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו. הּמרּכב אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻּכּלֹו

הּמֹוׁשב.ה מקצת אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ּמדרס ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
.„- לארּכן מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻזב

לרחּבן מּנחין היּו מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻטמאים,
יׁשן ואם מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהם נתהּפ ׁשּמא טמאים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם
העּׂשּויים ּכלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,
זה אּלא מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו. רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתחת
טמאין. ׁשניהן - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָרגלֹו

ּתחת‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע

ׁשלׁש. על ֲַַָֹלעמד
.Âארּבע ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהיה

על לעמד יכֹולה ׁשהּבהמה מּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻרגליה
מּמׁש; ּבֹו אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָׁשלׁש,
אי יֹודעים אנּו ואין מסּיע להיֹות ראּויה אחת וכל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהֹואיל
לא הרי - עליה נׁשענת היתה ׁשּלא היא רגל זֹו ואי יד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
אם ,לפיכ טהֹורֹות. ּכּלן ּולפיכ מהן, ּבאחת טמאה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻֻֻהחזקה
רגליה ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה ידי ׁשּתי ּתחת אחד מׁשּכב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא, זה הרי - ורגלּה ידּה ּתחת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

.Êׁשּבעקל הּכלים ּכל - הּבד ּבית קֹורת על הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיׁשב
על יׁשב אם אבל הּקֹורה. ּתחת רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאים,
טהֹורים, הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי - ּכֹובס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמכּבׁש
לא רגליו, על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּפני
וכּיֹוצא סּכין להכניס אדם ירצה ׁשאם ׁשּתחּתיו; הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
אף מכניס, - הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָּבּה

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל
.Áאֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ׁשּדרס ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹזב

ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
מלאכּתנּו ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה הרי -ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ויׁשב ערבה ּכפה עליה, ויׁשב סאה ּכפה ּכיצד? זה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבכלי
וכּיֹוצא ספינה ׁשל קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעליה,
המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. אּלּו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבהן
מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרים לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹליׁשיבה,
עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. נעּׂשה לא זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכלי
הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לּה ׁשעֹוּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמלאכּתֹו
מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף והחמת, והּתרמל והּטּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהחלּוק
הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב מּתחּלה נעּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלא
אבאר ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָֹעם
ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס הּמּטּמאין הּכלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ראּוי ּכלי זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָואי
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היה אם וכן הּטמאה. אב מהן אחד ּכל - ׁשכיבתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשעת
ואכלין ּגּביו, על ואבן למּטה ּומֹוׁשב מׁשּכב מּמטּמאי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאחד
ּכּלן - מּזה למעלה זה האבן ּגּבי על ואדם וכלים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּומׁשקין
אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאין
למעלה ׁשהּוא אדם אֹו ּומׁשקה אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹוגע
לא מטּמא ואינֹו טמאה, ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻעל
ׁשּלא ׁשעד הּזב, ּגּבי ׁשעל האדם מן חּוץ ּכלים; ולא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאדם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלים, ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפרׁש
.Âלמׁשּכב לא עּׂשּויים ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאכלים

ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו למרּכב ולא למֹוׁשב ְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹולא
היה אם אבל טהֹורין. ּכּלן - ּבהן נגעּו ולא למעלה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעליהם
הרי - ּבֹו נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף למעלה, והּזב למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם
ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא דבר נֹוּׂשא ּככל זב, נֹוּׂשא מּׁשּום טמא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָזה
למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הא לטמאה. ראׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשהּנֹוּׂשא
למׁשּכב העּׂשּויין ּכלים ּבין אדם, ּבין טמא. - הּזב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָמן
ּבין אכלים ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ּולמרּכב ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָּולמֹוׁשב
הּזב מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻמׁשקין.
למׁשּכב העּׂשּוי ּכלי אֹו האדם מן חּוץ טהֹור, - ּבֹו יּגע ְְְְִִִִֶַָָָָָָֹולא
והּכלים ראׁשֹון, ׁשהאדם אּלא למרּכב; אֹו למֹוׁשב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ּכמֹו הּטמאה, אב למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו למֹוׁשב ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָֻהעּׂשּויים

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ּבחמׁש‡. והּמרּכב והּמֹוׁשב הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּזב
ּכלי ּכיצד? ונׁשען. נתלה ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים:
ּתחת היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
יׁשב אֹו האבן על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן,
ונתנּׂשא הֹואיל ּבּה, נתלה אֹו עליה נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה
וכל טמאה. אב ונעּׂשה נטמא - מקֹום מּכל הּזה הּכלי ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻעל
מקֹום. ּבכל מדרס הּנקרא הּוא אּלּו דרכים מחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָאחד

ּבׁשבעה·. האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָוכן
ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדרכים:
הּנֹוגע - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
הּׁשֹוכב אֹו העֹומד אֹו עליו הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוּׂשאֹו אֹו ְְֵֵֵֵֵַַַָָָָּבֹו
ּבין מבּדלת אבן ׁשהיתה ּפי על אף הּנׁשען, אֹו הּנתלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו
על והּיׁשב ׁשּנאמר: נטמא. זה הרי - הּמדרס ּובין ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּטהֹור
ׁשּמקֹום למדּו, הּׁשמּועה מּפי הּזב. עליו יׁשב אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּכלי
הּזב מה נטמא. - הּטהֹור ׁשם יׁשב אם ּומטּמא, יֹוׁשב ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּזב
מן מתטּמא הּטהֹור אף האבן, ׁשּתחת ּומֹוׁשב מרּכב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמא
ׁשאין ּפי על אף האבן, מּתחת ׁשהּוא הּמרּכב אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשּכב
הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ואדם הּמׁשּכב. על ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּזב
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמטּמא

הּמׁשּכב‚. על רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמׁשּכב את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאין
מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב. על אֹו הּמֹוׁשב על ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאֹו
אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנּׂשא עד הּמדרס מחמת מתטּמא אינֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהּזב
ּכיצד? טהֹור. זה הרי - נגע ולא הֹואיל מעּוטֹו, נּׂשא ְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאם

- מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת הּמׁשּכב על טמא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמקצת
הּטמא טהֹורין. עליו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּמׁשּכב
הּמׁשּכב נטמא - הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנּׂשא
מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו. הּמרּכב אֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻֻֻּכּלֹו

הּמֹוׁשב.ה מקצת אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, - ּמדרס ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
.„- לארּכן מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻזב

לרחּבן מּנחין היּו מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻטמאים,
יׁשן ואם מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהם נתהּפ ׁשּמא טמאים, ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם
העּׂשּויים ּכלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,
זה אּלא מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו. רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתחת
טמאין. ׁשניהן - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָרגלֹו

ּתחת‰. מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה ּגּבי על יֹוׁשב ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהיה
יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻארּבע

ׁשלׁש. על ֲַַָֹלעמד
.Âארּבע ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָהיה

על לעמד יכֹולה ׁשהּבהמה מּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻרגליה
מּמׁש; ּבֹו אין ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָׁשלׁש,
אי יֹודעים אנּו ואין מסּיע להיֹות ראּויה אחת וכל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהֹואיל
לא הרי - עליה נׁשענת היתה ׁשּלא היא רגל זֹו ואי יד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזֹו
אם ,לפיכ טהֹורֹות. ּכּלן ּולפיכ מהן, ּבאחת טמאה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻֻֻהחזקה
רגליה ׁשּתי ּתחת אֹו הּבהמה ידי ׁשּתי ּתחת אחד מׁשּכב ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהיה
הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא, זה הרי - ורגלּה ידּה ּתחת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹו
ׁשּתים. על לעמד יכֹולה הּבהמה ׁשאין זה, מׁשּכב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

.Êׁשּבעקל הּכלים ּכל - הּבד ּבית קֹורת על הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיׁשב
על יׁשב אם אבל הּקֹורה. ּתחת רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָטמאים,
טהֹורים, הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי - ּכֹובס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַמכּבׁש
לא רגליו, על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּפני
וכּיֹוצא סּכין להכניס אדם ירצה ׁשאם ׁשּתחּתיו; הּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
אף מכניס, - הּמכּבׁש ּובין הּמכּבׁש ׁשּתחת הּכלים ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָּבּה

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל
.Áאֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב נעּׂשה ׁשּלא ּכלי על ׁשּדרס ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹזב

ּבֹו נגע ולא הֹואיל למׁשּכב, ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלמרּכב,
מלאכּתנּו ונעּׂשה עמד לֹו: אֹומרים ׁשהרי טהֹור; זה הרי -ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ויׁשב ערבה ּכפה עליה, ויׁשב סאה ּכפה ּכיצד? זה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבכלי
וכּיֹוצא ספינה ׁשל קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעליה,
המיחד - עליו יׁשב אׁשר ׁשּנאמר: טהֹורים. אּלּו הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבהן
מּפני מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרים לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֹליׁשיבה,
עם ליׁשיבה מׁשּמׁש הּכלי היה ליׁשיבה. נעּׂשה לא זה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּכלי
הרדיד ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לּה ׁשעֹוּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמלאכּתֹו
מהן אחד ׁשּכל ּפי על אף והחמת, והּתרמל והּטּלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהחלּוק
הּמׁשּכב את מׁשּמׁש הּוא הרי - למׁשּכב מּתחּלה נעּׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלא
אבאר ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָֹעם
ּבמדרס. מּטּמאין ׁשאין וכלים ּבמדרס הּמּטּמאין הּכלים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
זה ואי לׁשכיבה, ראּוי זה ואי ליׁשיבה, ראּוי ּכלי זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָואי
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את‡. האדם הסיט ׁשאם זה, ספר ּבתחּלת ּבארנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר
אבל נֹוּׂשא; מּׁשּום נטמא - ּבמּׂשא מטּמאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻהּטמאה

הּט הסיטה נטמא.אם לא - האדם את מאה ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻ
את·. ּתסיט ׁשאם טמאה, ּכּלן הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻאין

הּזב אּלא אֹותן, ּתטּמא הּטהֹור הּכלי את אֹו הּטהֹור ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם
מצינּו ׁשּלא ּבּזב היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד. חבריו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאֹו
טמאין. - הּטהֹורין את הסיט ׁשאם הּתֹורה, ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמֹותּה
אֹו טהֹור ואדם הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכיצד?
הּקצה את הּזב והניד קצתּה, על חרס, ּכלי אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכלים,
ּבהן ׁשּנגע ּכמי זה הרי - הּזב מחמת ונתנדנדּו הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשני,
לֹומר, צרי ואין ּתֹורה. ּדין לטמאה ראׁשֹון ונעּׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻּוטמאין
ואחד ׁשּטּמאן. - הּכלים את אֹו האדם את הּזב נּׂשא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
למדּת, הּנה האּלּו. הּדברים ּבכל ויֹולדת נּדה וזבה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָזב
זב; נֹוּׂשא מּׁשּום נטמא - הּזב את ׁשהסיט הּטהֹור ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהאדם
ּכלי אפּלּו ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּזב
ּבהן. נגע ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשהנדת מּפני טמאין, - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחרס

הּמּקף‚. חרס ּבכלי נגע ׁשאם מּמּגעֹו: הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻחמר
חרס ּכלי וכן טּמאהּו. - הסיטֹו ואם טהֹור, - ּפתיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶָָָָצמיד
אלּפסין ּכמֹו ּפה, לֹו נעּׂשה לא ועדין ּככּדּור נבּוב ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
טהֹורין ׁשהן ּפי על ואף טמאים, - הּזב הסיטן אם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאירנּיֹות,
ׁשּפתחֹו ּפתיל צמיד הּמּקף חרס ּככלי הן ׁשהרי הּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻּבאהל
הּבלּועה וטּבעת העץ ּבתֹו ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָסתּום.
נטמאּו - הּלבנה אֹו העץ את הּזב והסיט הּלבנה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבתֹוכן. הּבלּועים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים
ולא„. הֹואיל חרס, ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאיברים. מטּמאין ּבּה ְְְְִִֵֵַַָָוכּיֹוצא

ּבקצה‰. והֹוציא והסיט קמטֹו, ּבתֹו אחּוז קנה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻזב
אׁשר וכל ׁשּנאמר: טהֹורין. הן הרי - ּכלי אֹו אדם ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקנה
למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמים. ׁשטף לא וידיו הּזב ּבֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָֹיּגע
נגיעה ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּכתּוב
הּגלּוי ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו - ּנגיעה מה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָלֹומר:
לא ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף הּנגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאצל
והסיט טהֹור ׁשל ּבקמטֹו הּקנה היה הּסתרים. ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּיסיט
אֹותּה, ּכנֹוּׂשא הּטמאה את ׁשהּמסיט טמא; - הּזב את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו
ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו טמא, - הּסתרים ּבבית ׁשהּנֹוּׂשא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם

טמא. - הּסתרים ּבבית הּמסיט ּכ זה, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָספר
.Âּבכף למרּכב אֹו למׁשּכב העּׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּזב

ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ּככלים הן הרי - הּזב ּכרע ּכנגּדֹו: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשנּיה
ׁשהרי אב, ונעּׂשּו מׁשּכב מּׁשּום טמאין - הן ּכרעּו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָהסיטן;
הּכלים ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. עמד ּוכאּלּו הּזב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנּׂשאּו
הּזב ׁשּכרע ּבין הן ׁשּכרעּו ּבין אדם, אֹו ּומׁשקין אכלין ְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

לטמאה. ראׁשֹון ּכּלן -ְְִָָֻֻ
.Êׁשהן ּבזמן הּנסר על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּזב

ׁשאין האילן והּוא רע, ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמחּגירין,
רע, ׁשּכחּה ּבסּכה ׁשעלּו אֹו הּקב, רבע לחק ּכדי עּקרֹו ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻּבעבי
ּבסּלם ׁשעלּו אֹו ּבֹו, ּתזּוז אֹותּה ודֹוחק ּבּה ׁשּנחּבא ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻוהּוא
הּקֹורה ועל הּכבׁש על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמצרי
מּפני טמא, זה הרי - ּבטיט מחּברין ׁשאינן ּבזמן הּדלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻועל

ׁשעּמֹו.ׁשה הּטהֹור את הּזב הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבאדם, להסיט יכֹולה ׁשאינּה גדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָאבל
ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינם ּבזמן הּספסל על אֹו הּנסר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאֹו
ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם אֹו יפה, ׁשּכחן ּובסּכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבאילן
מּצד עלּו אפּלּו ּבטיט, ׁשּמחּברים ּובדלת ּובקֹורה ּבכבׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻאֹו

טהֹור. זה הרי - ֲֵֶֶָָאחד
.Áאֹו הּדלת את מגיפין ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו וטהֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזב

- ּפֹותח ואחד מגיף אחד היה טהֹור. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפֹותחין
את העלה הּטמא אם הּבֹור: מן זה את זה העלּו ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנטמא.
את העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשאֹו, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא
.Ëמֹוׁש זה היה אם ּבחבלים, מפׁשילין ׁשהיּו וטהֹור ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָזב

ּבעֹומדין ּבין אֹורגין, היּו נטמא. - איל מֹוׁש וזה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאיל
טֹוענין: אֹו החמֹור מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ְְְֲֲֲִִִִִֵַּבין
- קל מּׂשֹוי היה ואם טמא; זה הרי - ּכבד ׁשּמּׂשאן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבזמן

ָטהֹור.
.Èׁשהּכה וזב טהֹור, זה הרי - הּזב את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָטהֹור

הּטמא והרי - הּטהֹור יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; - הּטהֹור ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאת
הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ עליו. נׁשען ּכאּלּו ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנֹופל,

ְִֵטמאין.
.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב

מן למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
על אף הּזב, מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח הּטהֹור אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּטהֹור
טמא. זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא קֹורה אֹו אבן ּביניהן ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפי

ח ׁשּנּׂשאּווכן טהֹור חּבּורי אֹו הּטהֹור על ׁשּנּׂשאּו הּזב ּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עצמֹו מהם אחד ּכל נּׂשא ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
והּׂשער הּצּפרנים הּׁשּנים החּבּורים: הם ואּלּו חברֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשל

מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה לי, ויראה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻׁשּלהן.
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היה‡. אם ּבמסמרים: מסּמר אֹו ּבארץ מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻּדבר
ּכלי הניד ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו והּקיׁש וחזק, יפה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכחֹו
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכאתֹו מּכח ּומׁשקין אכלין ְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו
והּקיׁש מתנדנד, אּלא וחזק יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹטהֹורים;
אכלים אֹו ּכלים הּכאתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, ְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹעליו
נפלּו. מּכחֹו ׁשהרי הסיטן, ּוכאּלּו טמאין, אּלּו הרי - ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּומׁשקין
- הרעדה מּכח טמא; - הּסטֹו מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹזה
על אֹו רע, ׁשּכחן סּכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? ִִִֵֶַַַַָָָָֹֻטהֹור.
וכבׁש ודלת קֹורה על אֹו ּבמסמר, קבּוע ׁשאינֹו מצרי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻסּלם
הּמנעּול על הּנגר על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, מחּברים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻׁשאינם
ּכלים, אֹו ּומׁשקין אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ּובׁשעה ְְְֳִִִִִִִֵֶַַָָָָוהּמׁשֹוט,
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הּקיׁש אם אבל טמאים. אּלּו הרי - נפלּו ולא הנידן ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵָָָֹאפּלּו
על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סּכה על אֹו אילן ְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻֻעל
הּמריׁש, על אֹו ּבטיט, המחּברין קֹורה אֹו ּדלת על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכבׁש
ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - הּפילן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפּלּו

ונפל·. הּתּנּור על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור
מן חרס היה ואם טהֹור. זה הרי - ּתרּומה היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר,
טמא. זה הרי - חּלין היה אפּלּו ׁשּנפל, ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

ּומׁשקין‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאין
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו מהן, למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
אּלּו הרי - ּבהן נגע ולא הֹואיל ניר, אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
האכלים את אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטהֹורין.

טהֹורין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵַַוהּמׁשקין
להמיט„. היכֹולה קטּנה ּבספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּזב

על אף ּבהמה, ּגּבי על ׁשרכבּו אֹו ּבאסּדא, אֹו אחד, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאדם
טמאים הּטהֹור ּבגדי הרי - ּבזה זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּפי
נּדה וכן עליהן. הּזב דרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמדרס,
מּכּפה חּוץ מדרס, טמאין ּבגדים - ּבמּטה הּטהֹור עם ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּיׁשבה
טהֹורין. ׁשּבּספינה הּנס ׁשּבראׁש הּבגדים וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבראׁשּה.

וכּיֹוצא‰. זב אֹו ּבתֹוכם ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּברחים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנדחק
ּברחים אמרּו? רחים זה ּבאי מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ודֹוחפין ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמנדנדין
ׁשּמא ּבספק, זֹו ׁשּטמאה הּוא, ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻאֹותֹו

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָנעקר
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ּבתֹורה‡. ויׁשנֹו יּׂשראל ׁשהּוא ּפי על אף הארץ, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם
טמ ּבחזקת הּוא הרי - לטהרֹות.ּובמצֹות מדרס ּובגדיו א, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

נגע ואם טמאין. הן הרי - ּומׁשקין ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָואם
על הּתרּומה את וּׂשֹורפין טּמאהּו. - מאוירֹו חרס ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכלי
על נאמנין ואינן ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמּגען,
וטמאֹות. טהרֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻהּטהרֹות,
ׁשּיקּבל עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו זֹו ּבחזקה הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולעֹולם
עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה חברּות. ּדברי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָעליו
יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות נזהר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּיהא
הארץ מעם יּקח וׁשּלא ּובטהרתן, ידים ּבנטילת ויּזהר ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹותם,
ּבכסּותֹו. אצלֹו יארחֹו ולא אצלֹו, יתארח ולא לח, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּדבר

אין·. - מהן אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
מקּבלין - ּביתֹו ּבתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָמקּבלין
לא ואם וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָֹֻאֹותֹו
ּכ ואחר אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָראינּוהּו
ואחר הּידים, לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. ְְְְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָמקּבלין
אּלא מקּבל איני אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכ
- לּידים ולא לטהרֹות קּבל אֹותֹו. מקּבלין - הּידים ְְְְְֳִִִִִֵַַַַַַָָָָֹלטהרת
חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ּכׁשּמקּבלין אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָאף

ואחר ּבטהרֹות; רגיל ויהיה ׁשּילמד עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלֹו
וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי חברּות ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ונאמן טהֹורין, ּומׁשקיו ְְְְְֱֳִִֶַַַָָָָָָָָאכליו

חכם. ּתלמיד ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהחברים,
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
אפּלּו טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, סלסּול ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹּכהנים

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשי„. ויֹוׁשב ּבׁשעהזקן קּבל ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו בה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ֶַָׁשּיׁשב.
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו. עד חברים ּבחזקת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָביתֹו
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
וכן הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה.
חברּות ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעבּדֹו

ְְִַָּכבּתחּלה.
.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

ּבזמן נטמאּו, ׁשּלא וּדאי יֹודע אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
הּוא ואם ּכמּקדם; אסּורֹות הן הרי - אחרים ּבהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּנתעּסקּו
אדם. לכל ואסּורֹות לֹו מּתרֹות הן הרי - ּבהן נתעּסק ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעצמֹו
ואין לעצמֹו, טהרה ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו על החבר ְְְְְֳֳִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונׁשאל

.ּבכ אֹותֹו ְְִָחֹוׁשדין
.Áּדֹוחין - ּבהן וכּיֹוצא מֹוכסן אֹו לּמל גּבאי ׁשּנעּׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחבר

אדם, ּככל הּוא הרי - הרעים מּמעּׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו
ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָוצרי

.Ëּדבר עליו ׁשּקּבל הארץ אחדעם לדבר ונחׁשד חברּות י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נחׁשד - לחמּור החׁשּוד וכל דבר. לאֹותֹו אּלא חׁשּוד אינֹו -ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לחמּור. נחׁשד לא - לּקל הּקל; ְֶֶַַַַַָָֹעל
.Èטמאין אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על ׁשּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחבר

ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
גמּורה. ּבתׁשּובה ְְִֶַָָָׁשחזר

.‡Èלׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּוד
ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
הּטמאין והאכלין סֹופרים, ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי - ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה
וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּדבריהן, אּלא אחרים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבֹו ולדּון לאחרים ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחׁשּוד
ּבֹו ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין היא, חזקה ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאחרים.

ֲִֵאחרים.

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

ּפרת‡. טהרת על הן נאמנים הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר
על הן נאמנים וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה מּפני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהחּטאת.
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הּקיׁש אם אבל טמאים. אּלּו הרי - נפלּו ולא הנידן ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵָָָֹאפּלּו
על אֹו מסּמר, סּלם על אֹו יפה, ׁשּכחן סּכה על אֹו אילן ְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻֻעל
הּמריׁש, על אֹו ּבטיט, המחּברין קֹורה אֹו ּדלת על אֹו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּכבׁש
ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים הניד ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על ְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. אּלּו הרי - הּפילן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָֹאפּלּו

ונפל·. הּתּנּור על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּתּנּור
מן חרס היה ואם טהֹור. זה הרי - ּתרּומה היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר,
טמא. זה הרי - חּלין היה אפּלּו ׁשּנפל, ּבּכּכר מדּבק ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּתּנּור

ּומׁשקין‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאין
ּומׁשקין אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו מהן, למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
אּלּו הרי - ּבהן נגע ולא הֹואיל ניר, אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
האכלים את אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטהֹורין.

טהֹורין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵַַוהּמׁשקין
להמיט„. היכֹולה קטּנה ּבספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּזב

על אף ּבהמה, ּגּבי על ׁשרכבּו אֹו ּבאסּדא, אֹו אחד, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאדם
טמאים הּטהֹור ּבגדי הרי - ּבזה זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּפי
נּדה וכן עליהן. הּזב דרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻמדרס,
מּכּפה חּוץ מדרס, טמאין ּבגדים - ּבמּטה הּטהֹור עם ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּיׁשבה
טהֹורין. ׁשּבּספינה הּנס ׁשּבראׁש הּבגדים וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּבראׁשּה.

וכּיֹוצא‰. זב אֹו ּבתֹוכם ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּברחים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנדחק
ּברחים אמרּו? רחים זה ּבאי מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ודֹוחפין ּכאן העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמנדנדין
ׁשּמא ּבספק, זֹו ׁשּטמאה הּוא, ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻאֹותֹו

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא ְְֱִֵֵֶַַַַַָָָנעקר
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ּבתֹורה‡. ויׁשנֹו יּׂשראל ׁשהּוא ּפי על אף הארץ, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם
טמ ּבחזקת הּוא הרי - לטהרֹות.ּובמצֹות מדרס ּובגדיו א, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

נגע ואם טמאין. הן הרי - ּומׁשקין ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָואם
על הּתרּומה את וּׂשֹורפין טּמאהּו. - מאוירֹו חרס ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָּבכלי
על נאמנין ואינן ּבספק. ׁשּטמאתן ּפי על אף ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻמּגען,
וטמאֹות. טהרֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻהּטהרֹות,
ׁשּיקּבל עד הּטהרֹות על נאמן ואינֹו זֹו ּבחזקה הּוא ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולעֹולם
עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה חברּות. ּדברי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָעליו
יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ּבטמאֹות נזהר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּיהא
הארץ מעם יּקח וׁשּלא ּובטהרתן, ידים ּבנטילת ויּזהר ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאֹותם,
ּבכסּותֹו. אצלֹו יארחֹו ולא אצלֹו, יתארח ולא לח, ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּדבר

אין·. - מהן אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא
מקּבלין - ּביתֹו ּבתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָמקּבלין
לא ואם וטהרה; טמאה עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר ְְְְְְְֳִִִֵַַַָָָָֹֻאֹותֹו
ּכ ואחר אֹותֹו מלּמדין - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָראינּוהּו
ואחר הּידים, לטהרת ּתחּלה אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. ְְְְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָמקּבלין
אּלא מקּבל איני אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכ
- לּידים ולא לטהרֹות קּבל אֹותֹו. מקּבלין - הּידים ְְְְְֳִִִִִֵַַַַַַָָָָֹלטהרת
חֹוׁשׁשין אֹותֹו, ּכׁשּמקּבלין אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָאף

ואחר ּבטהרֹות; רגיל ויהיה ׁשּילמד עד יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלֹו
וכל טהֹורין, ּבגדיו הרי חברּות ּדברי מּׁשּיקּבל יֹום ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשלׁשים
ּכל ּכׁשאר הּטהרֹות, ּכל על ונאמן טהֹורין, ּומׁשקיו ְְְְְֱֳִִֶַַַָָָָָָָָאכליו

חכם. ּתלמיד ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהחברים,
ואינן‚. נאמנין טהרה, ּבחזקת הן הרי חכמים ְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי

נהגּו הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב אבל חברּות. ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
אפּלּו טהרֹות מֹוסרין יהּו ׁשּלא ּבעצמן, סלסּול ְְְְְְֲֲִִִִֶַָָֹֹּכהנים

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלתלמידי
ּביׁשי„. ויֹוׁשב ּבׁשעהזקן קּבל ׁשּכבר לקּבל, צרי אינֹו בה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ֶַָׁשּיׁשב.
חברים.‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי - חברּות ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהמקּבל

ׁשהּוא מּפני ׁשלׁשה, ּבפני לקּבל צריכין אינן ביתֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּובניו
ביתֹו ּובני ּובניו חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמלּמדן
ּובני ּובניו אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר. הן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָועבדיו

ׁשּיחׁשדּו. עד חברים ּבחזקת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָביתֹו
.Âׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
וכן הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר אׁשת אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה.
חברּות ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעבּדֹו

ְְִַָּכבּתחּלה.
.Êטהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

ּבזמן נטמאּו, ׁשּלא וּדאי יֹודע אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
הּוא ואם ּכמּקדם; אסּורֹות הן הרי - אחרים ּבהן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹׁשּנתעּסקּו
אדם. לכל ואסּורֹות לֹו מּתרֹות הן הרי - ּבהן נתעּסק ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעצמֹו
ואין לעצמֹו, טהרה ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו על החבר ְְְְְֳֳִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָונׁשאל

.ּבכ אֹותֹו ְְִָחֹוׁשדין
.Áּדֹוחין - ּבהן וכּיֹוצא מֹוכסן אֹו לּמל גּבאי ׁשּנעּׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחבר

אדם, ּככל הּוא הרי - הרעים מּמעּׂשיו ּפרׁש מחברּותֹו. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו
ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָוצרי

.Ëּדבר עליו ׁשּקּבל הארץ אחדעם לדבר ונחׁשד חברּות י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
נחׁשד - לחמּור החׁשּוד וכל דבר. לאֹותֹו אּלא חׁשּוד אינֹו -ְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

לחמּור. נחׁשד לא - לּקל הּקל; ְֶֶַַַַַָָֹעל
.Èטמאין אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על ׁשּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחבר

ׁשּיּודע עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת
גמּורה. ּבתׁשּובה ְְִֶַָָָׁשחזר

.‡Èלׁשם ׁשּמכרן הּתרּומה על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחׁשּוד
ׁשל ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
הּטמאין והאכלין סֹופרים, ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי - ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה
וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּדבריהן, אּלא אחרים מטּמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
ּבֹו ולדּון לאחרים ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָהחׁשּוד
ּבֹו ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין היא, חזקה ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאחרים.

ֲִֵאחרים.

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת
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ּפרת‡. טהרת על הן נאמנים הארץ ׁשעּמי ּבארנּו, ְְֱֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכבר
על הן נאמנים וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה מּפני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהחּטאת.
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זה הרי - הּוא טהֹור אמר: אם נסכים. ׁשל וׁשמן יין ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהרת
על הן נאמנים וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו מּפני טהרה. ְְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּבחזקת
מטהרין העם ׁשּכל מּפני והּבּדים, הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּתרּומה
הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. וׁשמנם יינם לעּׂשֹות ּכדי ּוכליהן ְְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעצמן

נאמנים. אינן - ְֱִִֵֶַַָָוהּבּדים
ּתרּומה·. ׁשל ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכהן

עם הּניחּה טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא -ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
אף מּמּנּו, יקּבלּנה - לֹו והביאּה הּבאה ּגת עד אצלֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ

אׁש ׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי עליהםעל גזרּו ׁשּלא ּתקד; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
והּבּדים. הּגּתֹות ּבׁשעת ְְְִִִַַַַָֻטמאה

העם‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה גּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם
ּכּמה ׁשּׁשהה ּפי על אף לּכהן, מּיד הּמפּתח את והֹולי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלדר
ּבפניו ּופֹותח ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹימים
- ּכן עּׂשה לא ואם ּבטהרה. ּתרּומה ונֹוטל ודֹור ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָֹּומטּבילֹו
ׁשאינן וענבים זיתים אּלא הארץ מעם ּתרּומה יּטל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

טמאה. מקּבלין ׁשאינן ְְְְִִֵֶַָָָֻֻמכׁשרין,
הּׁשנה„. ימֹות ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהביא

ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש, ּבתֹוכּה הפרׁשּתי ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹואמר:
הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש טהרת ְֱֲֳִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹעל
על נאמנין אינן הּתרּומה, על נאמנין הארץ ׁשעּמי ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהּבּדים,
נאמנין אין וכן לתרּומה. טהֹור ׁשהּוא לֹומר הריקם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכלי

לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם ּכלי על ְְְִֵֶֶַַָָָֹלעֹולם
יֹוׁשב‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

על נאמן הּוא הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָּומׁשּמרֹו
אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו הּכלי, ְְְְֲֲֳִִִִִִֶַַַַַַָָֹטהרת
ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה נאמנים. אינן - לׁשבעים ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹקדם
הריקם חרס ּכלי על נאמנים ּבירּוׁשלים אבל יּׂשראל; ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָארץ
ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם, לקדׁש טהֹור ׁשהּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר
אף הּכלי, על נאמן הּוא הרי - ריקנים ּבין מלאין ּבין ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּגּסים,
ׁשהּוא ּבגדֹו, היה אפּלּו טמאין. ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ּומּפני לקדׁש. טהרה ּבחזקת הּכלי הרי - הּכלי ּבתֹו ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמדרס,
ּבירּוׁשלים. ּכבׁשֹונֹות עֹוּׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמה

.Âמן חרס; ּכלי על נאמנים - ולפנים הּמֹודיעית ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָמן
- עצמּה והּמֹודיעית נאמנין. אינן - ולחּוץ ְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָהּמֹודיעית
ועם נכנס חבר היה ּכיצד? ּכלפנים. ּופעמים ּכלחּוץ ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּפעמים
לֹומר ּבּמֹודיעית נאמן זה הרי - ּבידֹו חרס ּוכלי יֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהארץ
- יֹוצאין ׁשניהן אֹו נכנסין ׁשניהן היּו לקדׁש; טהֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשהּוא

הּמֹודיעית. מן לפנים ׁשּיהא עד נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָאינֹו

.Êּובאּו הּמֹודיעית, מן לפנים והּניחן קדרֹות ׁשהביא ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָקּדר
ונכנס קדרה לקח הן: ׁשּטהֹורֹות להן אֹומר והּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקחין
ּכמֹו לתרּומה, לא אבל לקדׁש טהֹורה היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֶָָָָֹֹּבּה
זֹו הרי - לּמֹודיעית חּוץ ּבּה ויצא קדרה לקח ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו;
הּקדרֹות הם ׁשהן ּפי על אף לתרּומה. ּבין לקדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹטמאה
הּמֹודיעית. מן לפנים אּלא נאמן אינֹו עצמֹו, הּקּדר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא

.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרס ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּבהן נגע ׁשּמא אֹומרים ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹטהֹורין
ּפי על ואף הראׁשֹון, הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ. ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעם
על טמאה גזרּו ׁשּלא חציֹו; נלקח ּוכבר ּפתּוח ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכבׁשן

ׁשּבּכבׁשן. ְִִֵֶַָּכלים
.Ëׁשּכל חׁשּובה, היא ּכטהֹורה ּברגל הארץ עם ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻטמאת

ּומׁשקיהן ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ּברגלים, הן חברים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻיּׂשראל
לרגל. ועֹולים עצמן מטהרין ׁשהּכל מּפני ּברגל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹטהֹורים
על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל ימֹות ּכל נאמנים הן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ

לטמאתן. חֹוזרין הרגל מּׁשעבר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֻהּתרּומה.
.Èהרי - הרגל ועבר ּבעּסתֹו והּמתחיל ּברגל חביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּפֹותח

ּבֹו נגעּו ׁשהרי טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשאר
ׁשהּוא ּבזמן אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ. ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעּמי

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכחבר
.‡Èהּכלים ּכל מטּבילין היּו טֹוב יֹום ּבמֹוצאי הרגל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחר

ּבׁשעת ּברגל הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבׁשעה ּבּׁשלחן, ּתּגעּו אל להן: אֹומרים היּו ּולפיכ ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻהחג.
ּבמּגעֹו טמא יהיה ׁשּלא ּכדי רגלים, לעֹולי אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמראין
ּבלחם ונאמר ׁשמׁש, והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, ְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחר
והערב טבילה טעּונים היּו הּכלים וכל ּתמיד. לפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים:
ׁשּצּפּוייהן מּפני הּנחׁשת, ּומזּבח הּזהב מּמזּבח חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשמׁש,

לגּביהן. ְְִִֵֵֶַּכבטלין
.·È:ׁשאמר אֹו מת, מּטמאת אני טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש הערב וצרי ּבלבד, הארץ עם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻטמאת
הּוא; טהֹור ואמר ּבׁשּׁשאלֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּזאה.
ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הארץ עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
הּכלים ּככל ּוׁשביעי ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָטמא
על טמאה גזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻהּנמצאים
ּבטמאת ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻהּכלים

ְֵַהּספקֹות.
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נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבהלואת
ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא מהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלאחד
והּוא הרּבית, מעניני עליו ּׁשהסּכימּו ּבמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשטר
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"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון יתעּלה: ak,אמרֹו zeny) ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
(ckמציעא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(.dr)ועדים "ערב : ְְְְִִֵֵָָָָָָ

עליו "לאֿתׂשימּון מּׁשּום: אּלא עֹוברין ְְִִִֵֶָָָָֹאינם
― ּביניהם ּבּמתעּסקים ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנׁש
יהיה ּולפיכ אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהרי

עֹובר ּברּבית ―הּמלוה האחד לאוין: ׁשּׁשה על ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹלאֿתהיה
,אכל לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלֹו
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָוהרביעי
עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאֿתׂשימּון
ּבלאֿ עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם מכׁשל. ְְְְְְִִִֵֵָָֹֹֹלאֿתּתן
וחכמים והעדים; הערב, והּלוה, הּמלוה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה:
ועל ּבלּֿתּתן, על עֹוברין ― הּסֹופר אף ְְְִִִֵֵַַַַַאֹומרים:
ועל ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹּבלּֿתּקח
תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמכׁשל".
תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹלוה
מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ערב ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹמכׁשל:
זה לאו על והעֹובר ."נׁש עליו ְְִֵֶֶֶַָָָָֹלאֿתׂשימּון

(ziaixa delnd)קצּוצה רּבית היא אם ―ziaix) ְִִִִָ
.y`xn dxeriy z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn

("ziaix wa`" znerlמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"א א' אדר י"ז שני יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישבתקודשי"זֿכ"באדרא'

― הקצ"ח רּביתהּמצוה לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז הּגֹוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹמן
עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו נּזיקֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אמרֹו והּוא יׂשראל, עם מּלעׂשֹותֹו ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּכזה
"תּׁשי "לּנכרי k`)יתעּלה: ,bk mixac)ׁשּבא לפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָָֹֻלנּו
ּבספרי my)אמרם `vz ik zyxt)תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ

מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ―ְְְֲִִִִֵַַַָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם (zelabd)לאֿתעׂשה". ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום

ה'תשע"א א' אדר י"ט רביעי יום

ה'תשע"א א' אדר כ' חמישי יום

ה'תשע"א א' אדר כ"א שישי יום

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר g)וגֹו' ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה dreay)עד aiig Ð eaeg)ּובדין ." ְְְִִֶֶַָ
הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
ּובריׁש ּבפרק(aa`)קּמא וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ו' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות מפּזרֹות ְְְִִַַַַָֻרּבֹות
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צט '` xc` a"kÎf"i ycew zayÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון יתעּלה: ak,אמרֹו zeny) ְְְִִֶֶֶַָָָֹ
(ckמציעא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(.dr)ועדים "ערב : ְְְְִִֵֵָָָָָָ

עליו "לאֿתׂשימּון מּׁשּום: אּלא עֹוברין ְְִִִֵֶָָָָֹאינם
― ּביניהם ּבּמתעּסקים ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנׁש
יהיה ּולפיכ אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהרי

עֹובר ּברּבית ―הּמלוה האחד לאוין: ׁשּׁשה על ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לאֿתּתן אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹלאֿתהיה
,אכל לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלֹו
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָוהרביעי
עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹלאֿתׂשימּון
ּבלאֿ עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם מכׁשל. ְְְְְְִִִֵֵָָֹֹֹלאֿתּתן
וחכמים והעדים; הערב, והּלוה, הּמלוה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה:
ועל ּבלּֿתּתן, על עֹוברין ― הּסֹופר אף ְְְִִִֵֵַַַַַאֹומרים:
ועל ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹּבלּֿתּקח
תּתן לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמכׁשל".
תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹלוה
מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ערב ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹמכׁשל:
זה לאו על והעֹובר ."נׁש עליו ְְִֵֶֶֶַָָָָֹלאֿתׂשימּון

(ziaixa delnd)קצּוצה רּבית היא אם ―ziaix) ְִִִִָ
.y`xn dxeriy z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn

("ziaix wa`" znerlמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"א א' אדר י"ז שני יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישבתקודשי"זֿכ"באדרא'

― הקצ"ח רּביתהּמצוה לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז הּגֹוי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֹמן
עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו נּזיקֹו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאּלא

אמרֹו והּוא יׂשראל, עם מּלעׂשֹותֹו ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּכזה
"תּׁשי "לּנכרי k`)יתעּלה: ,bk mixac)ׁשּבא לפי , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש ְְְִֵֶֶַַָָֹֻלנּו
ּבספרי my)אמרם `vz ik zyxt)תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ

מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ―ְְְֲִִִִֵַַַָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם (zelabd)לאֿתעׂשה". ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"א א' אדר י"ח שלישי יום

ה'תשע"א א' אדר י"ט רביעי יום

ה'תשע"א א' אדר כ' חמישי יום

ה'תשע"א א' אדר כ"א שישי יום

ה'תשע"א א' אדר כ"ב קודש שבת

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
"על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכי-הּוא יאמר אׁשר g)וגֹו' ,ak zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)― זה "ּכי-הּוא : ְְִִֶַָ

ּבמקצת ׁשּיֹודה dreay)עד aiig Ð eaeg)ּובדין ." ְְְִִֶֶַָ
הּטענֹות מן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזה
והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
ּובריׁש ּבפרק(aa`)קּמא וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ו' ּופרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָה'
ּבּתלמּוד. רּבים ּבמקֹומֹות מפּזרֹות ְְְִִַַַַָֻרּבֹות
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



ekÎdkק wxt `Îl`eny - mi`iap

`Îl`enydkcnÎflekgÎ`

æì:ïáàì äéä àeäå Baø÷a Baì úîiå älàä íéøácä-úà BzLà Bì-ãbzå ìápî ïéiä úàöa ø÷aá éäéå©§¦´©ÀŸ¤§¥³©©Æ¦Æ¦¨½̈©©¤´¦§½¤©§¨¦−¨¥®¤©¨³¨¦Æ§¦§½§−¨¨¬§¨«¤

çìbiå íéîiä úøùòk éäéå:úîiå ìáð-úà ýåýé óèìøLà ýåýé Ceøa øîàiå ìáð úî ék ãåc òîLiå ©§¦−©«£¤Ÿ́¤©¨¦®©¦¯Ÿ§Ÿ̈²¤¨−̈©¨«Ÿ©¦§©´¨¦»¦´¥´¨¨¼©¿Ÿ¤¨´§Ÿ̈¿£¤´

ãåc çìLiå BLàøa ýåýé áéLä ìáð úòø úàå äòøî Cùç Bcáò-úàå ìáð ãiî éútøç áéø-úà áø̈Á¤¦¸¤§¨¦¹¦©´¨À̈§¤©§Æ¨©Ÿ́¥«¨½̈§¥Æ¨©´¨½̈¥¦¬§Ÿ̈−§Ÿ®©¦§©³¨¦Æ

:äMàì Bì dzç÷ì ìéâéáàa øaãéåîãåc øîàì äéìà eøaãéå äìîøkä ìéâéáà-ìà ãåã éãáò eàáiå ©§©¥´©«£¦©½¦§©§¨¬−§¦¨«©¨¹Ÿ©§¥¬¨¦²¤£¦©−¦©©§¤®¨©§©§³¥¤Æ¨Æ¥½Ÿ¨¦Æ

éìà eðçìL:äMàì Bì Czç÷ì Càîì Eúîà äpä øîàzå äöøà íétà eçzLzå í÷zåõçøì äçôL §¨¨´¥©½¦§©§¥¬−§¦¨«©¾̈¨©¦§©¬©©−¦¨®§¨©ÀŸ¤¦¥³£¨«§Æ§¦§½̈¦§¾Ÿ

:éðãà éãáò éìâøáîCìzå dìâøì úBëìää äéúøòð Lîçå øBîçä-ìò ákøzå ìéâéáà í÷zå øäîzå ©§¥−©§¥¬£Ÿ¦«©§©¥º©¨´¨£¦©À¦©¦§©Æ©©«£½§¨¥Æ©«£Ÿ¤½¨©«Ÿ§−§©§¨®©¥À¤

:äMàì Bì-éäzå ãåã éëàìî éøçàâî:íéLðì Bì ïäézL-íb ïééäzå ìàòøæiî ãåc ç÷ì íòðéçà-úàå ©«£¥Æ©§£¥´¨¦½©§¦−§¦¨«§¤£¦²Ÿ©¨©¬¨¦−¦¦§§¤®©¦«§¤²¨©«§¥¤¬−§¨¦«
ãî:íélbî øLà Léì-ïá éèìôì ãåc úLà Bza ìëéî-úà ïúð ìeàLå§¨À¨©²¤¦©¬¦−¥´¤¨¦®§©§¦¬¤©−¦£¤¬¦©¦«

åëà:ïîéLéä éðt ìò äìéëçä úòáâa øzzñî ãåã àBìä øîàì äúòábä ìeàL-ìà íéôfä eàáiå©¨³Ÿ©¦¦Æ¤¨½©¦§−̈¨¥®Ÿ£¸¨¦³¦§©¥Æ§¦§©´©«£¦½̈©−§¥¬©§¦«Ÿ

áéæ-øaãî-ìà ãøiå ìeàL í÷iåìL Bzàå óéæ-øaãîa ãåc-úà Lwáì ìûøNé éøeça Léà íéôìà-úL:ó ©¨´¨¨À©¥Æ¤Æ¤¦§©¦½§¦²§«¤£¨¦¬¦−§¥´¦§¨¥®§©¥¬¤¨¦−§¦§©¦«

âìeàL àá ék àøiå øaãna áLé ãåãå Cøcä-ìò ïîéLéä éðt-ìò øLà äìéëçä úòáâa ìeàL ïçiå©¦̧©¨¹§¦§©´©«£¦À̈£¤²©§¥¬©§¦−Ÿ©©¨®¤§¨¦Æ¥´©¦§½̈©©¾§¦´¨¬¨²
:äøaãnä åéøçàã:ïBëð-ìà ìeàL àá-ék òãiå íéìbøî ãåc çìLiåäøLà íB÷nä-ìà àáiå ãåc í÷iå ©«£−̈©¦§¨«¨©¦§©¬¨¦−§©§¦®©¥¾©¦¨¬¨−¤¨«©¨´̈¨¦À©¨Ÿ»¤©¨»£¤´

áëL ìeàLå Bàáö-øN øð-ïa øðáàå ìeàL íL-áëL øLà íB÷nä-úà ãåc àøiå ìeàL íL-äðç̈«¨¨´¨¼©©´§¨¦À¤©¨Æ£¤´¨«©¨´¨½§©§¥¬¤¥−©§¨®§¨ÆŸ¥´

åúáéáñ íéðç íòäå ìbòna(éø÷ åéúáéáñ):åäéeøö-ïa éLéáà-ìàå ézçä Cìîéçà-ìà | øîàiå ãåc ïòiå ©©«§½̈§¨−̈Ÿ¦¬§¦«Ÿ¨«§¦Ÿ¨«©©̧©¨¦¹©´Ÿ¤¤£¦¤´¤©«¦¦À§¤£¦©̧¤§¹̈

:Cnò ãøà éðà éLéáà øîàiå äðçnä-ìà ìeàL-ìà ézà ãøé-éî øîàì áàBé éçàæ| éLéáàå ãåã àáiå £¦³¨Æ¥½Ÿ¦«¥¥¬¦¦²¤¨−¤©©£¤®©´Ÿ¤£¦©½£¦−¥¥¬¦¨«©¨ŸÁ¨¦̧©«£¦©¬

åúLàøî õøàá-äëeòî Búéðçå ìbòna ïLé áëL ìeàL äpäå äìéì íòä-ìà(éø÷ åéúLàøî)íòäå øðáàå ¤¨¨»©§¨¼§¦¥´¨ÀŸ¥³¨¥Æ©©«§½̈©«£¦¬§¨«¨−̈¤§©£Ÿ¨®§©£Ÿ¨®§©§¥´§¨½̈

åúáéáñ íéáëL(éø÷ åéúáéáñ):çepkà äzòå Eãéa Eáéà-úà íBiä íéýìû øbñ ãåc-ìà éLéáà øîàiå «Ÿ§¦−§¦«Ÿ¨«§¦Ÿ¨«©³Ÿ¤£¦©Æ¤¨¦½¦©̧¡Ÿ¦¬©²¤«Ÿ¦§−§¨¤®§©¨Á©¤̧

äðLà àìå úçà íòt õøàáe úéðça àð:Bì ¹̈©«£¦³¨Æ̈¤Æ©´©©©½§¬Ÿ¤§¤−«

i"yx

(ÊÏ).Ï·�Ó ÔÈÈ‰ מנבל:(תרגום:)·ˆ‡˙ חמרא פג Â·Ï.כד ˙ÓÈÂ:לדוד שהובאת המנחה על שנצטער

(ÁÏ).ÌÈÓÈ‰ ˙¯˘ÚÎכך ואחר באבלו, רשע אבל יתערב שלא הקב"ה, לו תלה שמואל של אבלו ימי שבעת

מר ואמר נבל, את ה' ויגוף שנאמר: כענין ומת, ימים שלשה ט)חלה ג זו(שמחות ומת, ימים שלשה חלה היא:

אמרו ורבותינו מגפה. א)מיתת יח השנה ויש(ראש בתשובה. שיחזור הקב"ה לו שהמתין תשובה, ימי עשרת אלו :

והאכילן: נערים עשרה דוד לו ששלח דוד, לעבדי נבל שנתן לגימות עשר כנגד È˙Ù¯Á.(ËÏ)אומרים: ·È¯ ˙‡
שחרפני י)גדופי פסוק המתפרצים:(לעיל עבדים רבו היום :.‰Ú¯Ó Í˘Á Â„·Ú ˙‡Â:הרגתיו ÎÂÚÓ‰.(Ê)שלא

נעוצה:

cec zcevn
(ÊÏ).ÔÈÈ‰ השכרות:·ˆ‡˙ סרה בעת לומר: Â·Ï.רצה ˙ÓÈÂ

כי דוד, מפחד החרדה גודל על והפלגה, גוזמא דרך על אמר
עליו: יבוא זה כל עם פן Ô·‡Ï.חשב ‰È‰ ‡Â‰Âשבטלו

החרדה: מרוב Ú¯Ó‰.(ËÏ)הרגשותיו Í˘Á:בידי המיתו לבל
.˙Ú¯ ˙‡Â:רעת גמול Â‚Â'.(Ó‡)את ‰ÁÙ˘Ïאמרה כאלו

עבדיו: רגלי לרחוץ לשפחה, אם כי לאשה, לו ראויה אינני
(·Ó).‰È˙Â¯Ú� ˘ÓÁÂ:'וגו נערותיה חמש וגם רכבה, היא
(‚Ó).Ô‰È˙˘ Ì‚:מאז שקדשה שאול בת מיכל על נוסף
(„Ó).Â˙· ÏÎÈÓ ˙‡ Ô˙�ז"ל ורבותינו טעות, לקדושי דוד קדושי חשב ב)כי יט בו:(סנהדרין ‰ÌÈÙÊ.(‡)נחלקו Â‡·ÈÂעוד באו
ÛÈÊ.(·)הפעם: ¯·„Ó Ï‡:החכילה גבעת היתה ההוא, בבירור:ÈÂ¯‡.(‚)ובמדבר עדיין ידע ולא שבא, לו נראה ‡Ï(„)היה
.ÔÂÎ�:בבירור ידע לומר: רצה בנכון, לרגל:ÈÂ·‡.(‰)כמו הלך שאול:ÂÈ˙·È·Ò.בתחילה „Â„.(Â)סביבות ÔÚÈÂשובו אחרי

בארץ:ı¯‡·Â.(Á)אליהם: גם החנית שתנעץ ‡Á˙.עד ÌÚÙ:שניה מכה להכותו אצטרך ולא אחת, בפעם אעשה זה את

oeiv zcevn
(ËÏ).Í˘Áכמו טז)מנע, כב חשכת:(בראשית ולא :

(‡Ó).ÌÈÙ‡:פניה ואחריה:Ï‚¯Ï‰.(Ó·)על מהלכה עם
(‰).Ï‚ÚÓ·מסביב יראו למען בעגול, לחנות המחנה דרך

עליהם: הבא מלשוןÎÂÚÓ‰.(Ê)כל הוא וקרוב (ויקראנעוצה,

כד) וכתות:כב ומעוך :.ÂÈ˙Â˘‡¯Ó:לראשו Ò‚¯.(Á)סמוך
כמו מסירה, ו)ענין א לאדום:(עמוס להסגיר מלשון‡˘�‰.:

שנים:

eh wxt mildz - miaezk

mildzehdÎ`

åèà:ELã÷ øäa ïkLé-éî Eìäàa øeâé-éî äåäé ãåãì øBîæîáúîà øáãå ÷ãö ìòôe íéîz CìBä ¦§À§Å̈¦¬−§Ÿ̈¦«¨´§¨«¢¤®¦«¦¹§ÀŸ§©´¨§¤«¥´−¨¦Ÿ¥´¤®¤§Ÿ¥¬¡¹¤À

:Bááìaâì-ìò | ìâø-àì:Báø÷-ìò àNð-àì ätøçå äòø eäòøì äNò-àì BðLãñàîð åéðéòa | äæáð ¦§¨««Ÿ¨©̧©§ŸÀ«Ÿ¨¨´§¥¥´¨¨®§¹¤§À̈«Ÿ¨¨¬©§Ÿ«¦§¤³§¥»¨³¦§À̈

:øîé àìå òøäì òaLð ãaëé äåäé éàøé-úàåääNò ç÷ì-àì é÷ð-ìò ãçLå CLða ïúð-àì | Btñk §¤¦§¥´§Ÿ̈´§©¥®¦§©¬§¹¨©À§´Ÿ¨¦«©§³«Ÿ¨©´§¤¤»§¬Ÿ©©¨¦À«ŸÅ̈¨¬¬Ÿ¥
:íìBòì èBné àì älà¥®¤−Ÿ¦´§¨«

i"yx

(‚)‚¯ ‡Ï.Â�Â˘Ï ÏÚ Ïבעבדך וירגל כמו בלעז יט)אנקוש"א חסידות:(ש"ב מדת להודיע זה ‡Ó˙מזמור ¯·Â„Â
.Â··Ï·בלב ואחד בפה אחד ואינו אמת הוא בלבבו אומר שהוא �˘‡.:(סא"א)הטוב ‡Ï ‰Ù¯ÁÂ:בלעז רפורט"א

.Â·Â¯˜ ÏÚלמחרף פה פתחון שיהא חרפתו עליו נשא ולא במשפט ענשו עונש בה שיש עבירה קרובו עבר אם

עליו: וחפית קרובך פלוני עבר כך �Ò‡Ó.(„)לומר ÂÈ�ÈÚ· ‰Ê·�של בעיניו נמאס ברשעתו נבזה שהוא מי

בבזיון: אביו עצמות שגירר חזקיהו כגון Ú¯‰Ï.צדיק Ú·˘�בדבר ממירה שאינה ק"ו שבועתו ימיר ולא לעצמו

לרעתו: Á˜Ï.(‰)שאינה ‡Ï „ÁÂ˘Âלקח לא רבותינו פירשוהו ועוד משפטו להטות בדין להרשיעו עני על

המשפט: להטות שוחד לוקח שאינו ק"ו בדינו לנקותו נקי על ËÂÓÈ.שוחד ‡Ïבאהליך לגור ראוי :(סא"א)והוא

.ÌÏÂÚÏ ËÂÓÈ ‡Ï:ועולה מתמוטט אלא לעולם מוטה מוטתו אין ימוט אם

cec zcevn
(‡).¯Â‚È ÈÓבאהלך לדור הראוי הוא מי ה' אתה שואל כאלו

וכו' ביקש מי וכמ"ש ראוים כולם אין כי המקדש בית וזהו
חצרי יב)רמוס א ˙ÌÈÓ.(·):(ישעי' ÍÏÂ‰ההולך משיב כאלו

בה: יגור אשר הוא הוא וכו' תמים מאמת·Â··Ï.בדרך
מצוה: לדבר לבו �˘‡.(‚)מחשבת ‡Ï:חרפה דבר קרובו על הטיל יחניף�·Ê‰.(„)לא ולא בעיניו נמאס הוא הנבזה אדם

נפשו:Ú¯‰Ï.למי: �˜È.(‰)לענות ÏÚ:הנקי דין ÌÏÂÚÏ.להטות ËÂÓÈ ‡Ïראוי וממילא עשה הטוב את כי לנפול ינטה לא
ה': בו חפץ כי המקדש בבית לשבת הוא

oeiv zcevn
(‚).Ï‚¯בעבדך וירגל כמו ולה"ר רכילות י"ט)ענין Ï‡:(ש"ב

הטיל:�˘‡. וחלוף:ÈÓÈ¯.(„)לא תמורה ·�˘Í.(‰)מלשון
ברבית:

xe` ldi
רל"טלאג ח"א ילקוט ג'. רע"ד רבות כ"ד. מכות וכו'. רגל

חקת פ' רבות ד'. רט"ו בחיי תקמ"ז. ס"ח א'. שנ"ה של"ה ג'.
לא זש"ה אדום מלך אל מלאכים משה וישלח ע"פ ג' רע"ד
הדום גבי כסאי השמים ע"פ בביאור עמ"ש כו'. לשונו על רגל

כו': רגל לא לענין להעיר יש ומשם מרגלים בענין רגלי
מצותבסוף תרי"ג שמלאי ר' דרש וכ"ד כ"ג דף מכות מס'

כו': חבקוק בא עד כו' י"א על והעמידן דוד בא כו'
המעשיםפי' כי ע"ג דס"ט פנ"ד ישראל תפארת בספר

עם חסד העושה כי כזה זה שאין מחולקים הם הטובים
עמ"ש (הג"ה. כו' דין שעושה כמו ושכרו מעלתו אין הבריות
שהם המצות כל שעושה מי אבל אמון) אצלו ואהי' בד"ה
כל בו נמצא שהרי ית' בו הדבקות לו יש מצות תרי"ג

המחולקים. השלמות
קומהוה(הג"ה. שיעור ממשיך דוקא מ"ע רמ"ח ע"י כי יינו

כו'. טפ"ט ט"ס שהם דמלכא אברין רמ"ח אדם כמראה בחי'
בלק"ת לסוסתי ד"ה ע' גידים. שס"ה נגד ל"ת שס"ה וכן
או דפק. אותיות פקד אשר בענין פקודי אלה ובד"ה בשה"ש
זכור לסד"ה עמ"ש המל'. בנין היינו בנוק' לשמרה ל"ת שס"ה
פסח אשר כ"ד סי' בהשמטות בזח"א מ"ש בענין ושמור
כמנין הם ולכן ומל"ת. מ"ע שמחברים לפי בכרת הן ומילה
הוי' ומגן ושמש יחו"ע הוי' שמש ענין הנה כי החמה. ימות
ונק' אלקים דשם ההסתר מונע יום בכל אתכפייא וע"י אלקים.
ולכן מנרתקה. חמה מוציא הקב"ה לע"ל ועי"ז אלקים. עובד
וקטרת הוי' צרופי י"ב החמה חדשי י"ב עד שס"ה דוקא צ"ל
הפנימי מזבח על וקטרת כו'. החמה ימות נגד מנין שס"ה ג"כ
הגדול המאור את בזהר וכמ"ש חמה ג"כ נק' שבינה בינה.

י"ב שלה חדשים וי"ב כו'. גדולה ה' כו' הפנימי מזבח זהו
שנות של חדשים וי"ב שנה ערך בפרדס וכ"מ דז"א. ג"א
דאד'. אתוון י"ב ח' ח' ובמא"א דבריאה בקר י"ב הם הלבנה
החמה ושנת תתאין. ליומין עילאין יומין משכו במאמר וע'
והכתר דאצילות ע"ס י"ל יום. י"א הלבנה שנות על יתירה
בבי"ע. משא"כ באצילות מאיר שכ"ז בחושבן. ולא חד שנק'
י"א כתרין י"א בק"נ יש ג"כ לחמה מונין שעכומ"ז מה ולהפך
סעי' יו"ד אות במא"א ע' לנדה נדה שבין יום י"א ארורים
מלובשים בהם והנה נ"ז. וסעי' עזים יריעות י"א בענין ל"ז
לאהל עזים יריעות י"א נעשו ועי"ז הקליפות לדחות הל"ת
עכ"ה) י"א. על והעמידן דוד בא וזהו בחושבן ולא חד ונמשך
אלו שגם בזה ורצה י"א על והעמידן דוד בא אמר ולפיכך
(הג"ה. מצות בתרי"ג שהוא כמו כללי שלימות הם דברים י"א
א"ס אור ובחי' ע"ס כללות קומה שיעור ג"כ בזה שיש לפי
כו' מחורב יום עשר אחד ע"פ ארז"ל שע"ז בכתר המאיר
אחד ע"פ דברים בפ' אצלי קצת ונת' ע"ש תשא פ' ברבות
וראינה צאינה בד"ה בלק"ת ועמ"ש כו'. מחורב יום עשר
הדברים עשרת קראו רפ"ג תמיד במס' איתא ולכן הראשון.
יום עשר אחד ענין הן כי התורה. עיקר שהן הרע"ב ופי'
במדרגה אינו בודאי כי ועם עכ"ה). שם ברבות כמ"ש

בוד שהם מצות תרי"ג שעושה מי כמו הדבקותובמעלה אי
כשהן בע"ס הפרש בודאי שיש ור"ל (הג"ה. יתברך בו הגמור
הם שאז כו' מיו"ד יו"ד כשכלולו' או עשרה. בבחי' רק
סע"א ד' דף פ"ו ראשון שער בפרדס כמ"ש יותר שלימות
חיי בענין וכמ"ש ע"ש. כו' העשיר ובחי' הדל בחי' ענין שזהו
כל הרי כו'. בז"ת ז' באו"א עשרים בא"א הם שנה מאה שרה
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(‚)‚¯ ‡Ï.Â�Â˘Ï ÏÚ Ïבעבדך וירגל כמו בלעז יט)אנקוש"א חסידות:(ש"ב מדת להודיע זה ‡Ó˙מזמור ¯·Â„Â
.Â··Ï·בלב ואחד בפה אחד ואינו אמת הוא בלבבו אומר שהוא �˘‡.:(סא"א)הטוב ‡Ï ‰Ù¯ÁÂ:בלעז רפורט"א

.Â·Â¯˜ ÏÚלמחרף פה פתחון שיהא חרפתו עליו נשא ולא במשפט ענשו עונש בה שיש עבירה קרובו עבר אם

עליו: וחפית קרובך פלוני עבר כך �Ò‡Ó.(„)לומר ÂÈ�ÈÚ· ‰Ê·�של בעיניו נמאס ברשעתו נבזה שהוא מי

בבזיון: אביו עצמות שגירר חזקיהו כגון Ú¯‰Ï.צדיק Ú·˘�בדבר ממירה שאינה ק"ו שבועתו ימיר ולא לעצמו
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.ÌÏÂÚÏ ËÂÓÈ ‡Ï:ועולה מתמוטט אלא לעולם מוטה מוטתו אין ימוט אם

cec zcevn
(‡).¯Â‚È ÈÓבאהלך לדור הראוי הוא מי ה' אתה שואל כאלו

וכו' ביקש מי וכמ"ש ראוים כולם אין כי המקדש בית וזהו
חצרי יב)רמוס א ˙ÌÈÓ.(·):(ישעי' ÍÏÂ‰ההולך משיב כאלו

בה: יגור אשר הוא הוא וכו' תמים מאמת·Â··Ï.בדרך
מצוה: לדבר לבו �˘‡.(‚)מחשבת ‡Ï:חרפה דבר קרובו על הטיל יחניף�·Ê‰.(„)לא ולא בעיניו נמאס הוא הנבזה אדם

נפשו:Ú¯‰Ï.למי: �˜È.(‰)לענות ÏÚ:הנקי דין ÌÏÂÚÏ.להטות ËÂÓÈ ‡Ïראוי וממילא עשה הטוב את כי לנפול ינטה לא
ה': בו חפץ כי המקדש בבית לשבת הוא

oeiv zcevn
(‚).Ï‚¯בעבדך וירגל כמו ולה"ר רכילות י"ט)ענין Ï‡:(ש"ב

הטיל:�˘‡. וחלוף:ÈÓÈ¯.(„)לא תמורה ·�˘Í.(‰)מלשון
ברבית:
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רל"טלאג ח"א ילקוט ג'. רע"ד רבות כ"ד. מכות וכו'. רגל

חקת פ' רבות ד'. רט"ו בחיי תקמ"ז. ס"ח א'. שנ"ה של"ה ג'.
לא זש"ה אדום מלך אל מלאכים משה וישלח ע"פ ג' רע"ד
הדום גבי כסאי השמים ע"פ בביאור עמ"ש כו'. לשונו על רגל

כו': רגל לא לענין להעיר יש ומשם מרגלים בענין רגלי
מצותבסוף תרי"ג שמלאי ר' דרש וכ"ד כ"ג דף מכות מס'

כו': חבקוק בא עד כו' י"א על והעמידן דוד בא כו'
המעשיםפי' כי ע"ג דס"ט פנ"ד ישראל תפארת בספר

עם חסד העושה כי כזה זה שאין מחולקים הם הטובים
עמ"ש (הג"ה. כו' דין שעושה כמו ושכרו מעלתו אין הבריות
שהם המצות כל שעושה מי אבל אמון) אצלו ואהי' בד"ה
כל בו נמצא שהרי ית' בו הדבקות לו יש מצות תרי"ג

המחולקים. השלמות
קומהוה(הג"ה. שיעור ממשיך דוקא מ"ע רמ"ח ע"י כי יינו

כו'. טפ"ט ט"ס שהם דמלכא אברין רמ"ח אדם כמראה בחי'
בלק"ת לסוסתי ד"ה ע' גידים. שס"ה נגד ל"ת שס"ה וכן
או דפק. אותיות פקד אשר בענין פקודי אלה ובד"ה בשה"ש
זכור לסד"ה עמ"ש המל'. בנין היינו בנוק' לשמרה ל"ת שס"ה
פסח אשר כ"ד סי' בהשמטות בזח"א מ"ש בענין ושמור
כמנין הם ולכן ומל"ת. מ"ע שמחברים לפי בכרת הן ומילה
הוי' ומגן ושמש יחו"ע הוי' שמש ענין הנה כי החמה. ימות
ונק' אלקים דשם ההסתר מונע יום בכל אתכפייא וע"י אלקים.
ולכן מנרתקה. חמה מוציא הקב"ה לע"ל ועי"ז אלקים. עובד
וקטרת הוי' צרופי י"ב החמה חדשי י"ב עד שס"ה דוקא צ"ל
הפנימי מזבח על וקטרת כו'. החמה ימות נגד מנין שס"ה ג"כ
הגדול המאור את בזהר וכמ"ש חמה ג"כ נק' שבינה בינה.

י"ב שלה חדשים וי"ב כו'. גדולה ה' כו' הפנימי מזבח זהו
שנות של חדשים וי"ב שנה ערך בפרדס וכ"מ דז"א. ג"א
דאד'. אתוון י"ב ח' ח' ובמא"א דבריאה בקר י"ב הם הלבנה
החמה ושנת תתאין. ליומין עילאין יומין משכו במאמר וע'
והכתר דאצילות ע"ס י"ל יום. י"א הלבנה שנות על יתירה
בבי"ע. משא"כ באצילות מאיר שכ"ז בחושבן. ולא חד שנק'
י"א כתרין י"א בק"נ יש ג"כ לחמה מונין שעכומ"ז מה ולהפך
סעי' יו"ד אות במא"א ע' לנדה נדה שבין יום י"א ארורים
מלובשים בהם והנה נ"ז. וסעי' עזים יריעות י"א בענין ל"ז
לאהל עזים יריעות י"א נעשו ועי"ז הקליפות לדחות הל"ת
עכ"ה) י"א. על והעמידן דוד בא וזהו בחושבן ולא חד ונמשך
אלו שגם בזה ורצה י"א על והעמידן דוד בא אמר ולפיכך
(הג"ה. מצות בתרי"ג שהוא כמו כללי שלימות הם דברים י"א
א"ס אור ובחי' ע"ס כללות קומה שיעור ג"כ בזה שיש לפי
כו' מחורב יום עשר אחד ע"פ ארז"ל שע"ז בכתר המאיר
אחד ע"פ דברים בפ' אצלי קצת ונת' ע"ש תשא פ' ברבות
וראינה צאינה בד"ה בלק"ת ועמ"ש כו'. מחורב יום עשר
הדברים עשרת קראו רפ"ג תמיד במס' איתא ולכן הראשון.
יום עשר אחד ענין הן כי התורה. עיקר שהן הרע"ב ופי'
במדרגה אינו בודאי כי ועם עכ"ה). שם ברבות כמ"ש

בוד שהם מצות תרי"ג שעושה מי כמו הדבקותובמעלה אי
כשהן בע"ס הפרש בודאי שיש ור"ל (הג"ה. יתברך בו הגמור
הם שאז כו' מיו"ד יו"ד כשכלולו' או עשרה. בבחי' רק
סע"א ד' דף פ"ו ראשון שער בפרדס כמ"ש יותר שלימות
חיי בענין וכמ"ש ע"ש. כו' העשיר ובחי' הדל בחי' ענין שזהו
כל הרי כו'. בז"ת ז' באו"א עשרים בא"א הם שנה מאה שרה
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מיו"ד ויו"ד יו"ד הע"ס התכללות ריבוי יותר שלמעלה מה
יתרו פ' הזהר בביאור שבת גבי בסדור ג"כ מזה ועמ"ש כו'.
שלימות בין ההפרש יובן ועד"ז השפע. ריבוי נמשך שאז כו'
רק כשהן ובין גידין ושס"ה אברים רמ"ח שהם מצות תרי"ג
כו' תומ"צ להן הרבה כו' לזכות הקב"ה רצה וזהו בחי' י"א
ז' היו ריחות טובים שמניך לריח ע"פ שה"ש במדרש וע'
ל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח שמך תורק שמן אנו אבל לבד מצות
מ"מ עכ"ה) י"א. לשלימות תרי"ג שלימות דומה אין לכך כו'
מצות. לתרי"ג דומה כללי שלימות ג"כ דברים י"א באלו יש
השלימות הוא מצות תרי"ג וע"י מחולקים המע"ט כי קיצור.
תהיה תמים וז"ש אבר. חסר משא"כ שלים באתר שרי (וקב"ה
דוד ובא הזאת) המצוה כי בד"ה נצבים פ' בלק"ת ע' כו'
כמו שאינו עם שלימות יש בהם גם כי י"א על והעמידן
ושס"ה אברים רמ"ח מ"ע רמ"ח ענין (ובהג"ה תרי"ג שלימות
בקדושה הלבנה ימי על יתירים י"א החמה. ימות כמנין ל"ת
י"א דנוגה כתרין י"א זה ולעומת בחושבן ולא וחד ע"ס
דוחין הל"ת וע"י מנין. שס"ה הם ע"כ הקטרת סממני

דוד ובא חד. הוא אנת דקדושה ע"ס וממשיכים הקליפות
כלולים יו"ד ויש מחורב. יום עשר אחד י"א על והעמידן
שזהו י"ל גם תורק) שמן תרי"ג וזהו"ע יותר גבוה והוא מיו"ד
בה היו סממנים עשר ואחד לפניך. קטרת תפלתי תכון ע"ד
בתוך שיאיר בחושבן ולא חד הוא אנת מבחי' להמשיך כדי
צריך ואח"כ למדותיו ולא אליו קראנו בכל כי ספירות עשר
זה וכנגד ושמו"ע. ק"ש וזהו"ע בע"ס. להמשיכו בשם לכוין
יום עשר אחד ע"פ ועמ"ש עשרה אחת על דוד העמידן

כו'. וצדיקבאמחורב שנאמר אחת על והעמידן חבקוק
בלק"ת שאלתי אחת ע"פ עדמ"ש י"ל המכוון יחיה. באמונתו
לכל ממילא יבא האחת זו שע"י דהמכוון מסעי. ס"פ
לכל יבא יחיה באמונתו ע"י כך כו' והמעלות המדרגות
כאן הכל אזי כאן מל' שהוא אני אם ע"ד זהו כי המדרגות.
כו' לחזר איש של דרכו כי כאן הוא כל הנק' היסוד גם פי'
בהאמונה החיות שבחי' יחיה. באמונתו וצדיק בבחי' וכ"ש

האמונה: שהיא בהמל' חי הנק' יסוד חיבור גורם זהו
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ורק.430 אְך ּתבא הּׁשכינה ׁשל431)הׁשראת ּבבּקׁשתֹו ְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשכינה: עליו ׁשרתה ּבטרם הּנביא "אליׁשע מנּגן,432) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּׁשם". יד עליו וּתהי המנּגן, ּכנּגן ׁשּצריְך433)והיה ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשכינה, להׁשראת לזּכֹות ּכדי מצוה ׁשל צריְך434)ׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּגם. מצוה ׁשל הּתֹורה,435)ׂשמחה ּבדיני ּולהכריע לפסק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ו. לדבר436הֹוסיף לגׁשת ׁשראּוי רב, ּבׁשם הּנאמר על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּגמרא: ׁשֹואלת מצוה, ׁשל ׂשמחה מּתֹוְך ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָהלכה
מדּיק,437) אינֹו זה הלא זאת440)ו439)והרי.438)האמנם?! ְְְֲֲֲֵֵֶַָָָֹֹֻ

ּכלֹומר:442)להפְך:441)ּבׁשם מרירה. חריפּות ּבעל ּבׂשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אֹותן ּכבֹוד, ויראת אימה נּכרת לא הרב עם ּדּבּורֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבצּורת

היּו.443)ׂשפתים זֹו ׁשּבׁשעה ּתֹורה, מּתן ׁשל444)על ְְִֶֶַַַַָָָָָ
ללמד445)הּקּב"ה. חּיב ׁשהּתלמיד אנּו, רֹואים רב מּדברי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

קדם עצמֹו רב אמר וכיצד ּבׂשמחה! ולא ּבאימה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתֹורה
מׁשיבה מצוה"? ׁשל ׂשמחה מּתֹוְך הלכה "לּמּוד ְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָלכן:

ּבׂשמחה,446)הּגמרא: נלמדת ׁשּתֹורה הּדין ּכלֹומר: זה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשֹות447)נאמר. הּוא צריְך ּבעצמֹו, לֹומד ּכׁשהּוא ּברב ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָ

ּבׂשמחה. ויראה,448)זאת אימה ׁשּצריְך ּׁשּנאמר מה זה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ופחד.449)מדּבר ּבאימה לׁשבת צריְך הּוא הּתלמיד, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ההבּדל450) את להבין נֹוספת, זוית לָך אבאר ּתרצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאם

"אימה", לבין "ׂשמחה" וזה.451)ּבין ּכלֹומר:452זה ּברב. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ההלכה וגם ׂשמחה, מּתֹוְך ללמד ׁשּצריְך ההלכה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם

ּוביראה, ּבאימה ללמד הּׁשאלה,453)ׁשּצריְך זאת בכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
ׁשּתיהן. יּתכנּו קׁשה,454)ּכיצד ׁשל455)אינּה הּדין זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נאמר לּלּמּוד456)ׂשמחה ּכהקּדמה ללמד, יתחילּו ּבטרם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבׂשמחה. להתחיל ופחד,457)יׁש אימה ׁשל הּדין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

להתיחס458)מדּבר. צריְך אז ללמד, ּכבר ׁשהתחילּו אחר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ראׁש. ּובכבד ּברצינּות ּבאימה, הּתֹורה ּכמֹו459)ללּמּוד ְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

את461)נֹוהג,460)ׁשהיה. להם ּפתח [=רּבה] ׁשהּוא לפני ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ללּמד.462)הׁשעּור. התחיל ּובטרם הלכה, ּבדבר לחכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבאּגדה.463) ּכלׁשהּו מאמר ׂשמחה464)ּתחּלה ּדברי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
הּלב. את המאירים הּדעת ׂשמחּו.465)ּובדיחּות החכמים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּתלמידיו.466) עם ופחד,467)יׁשב התחיל468)ּבאימה ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ְֵַללּמד.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה 

יצחק ליב שי'

שלום וברכה!

גם  אשר  וכן  חב"ד,  לאנשי  שייכותו  אודות  בו  לקרות  לי  נעם  הראשון,  מיום  מכתבו  על  במענה 

המלמד שלו הי' מחסידי חב"ד וכן כמה מקרוביו, ובודאי אשר כיון שנזכר על זה ומזכיר את זה, רישומו 

בהדרכותי'  והליכה  חב"ד  חסידות  תורת  בלימוד  עתים  קביעות  אומרת,  זאת  פועל,  של  בענינים  ניכר 

ומנהגי' במדה מסוימה עכ"פ.

וכמובן גם מדבר משנה, שצריך ללמוד מכל אדם, אשר פשיטא שהלימוד הוא באופן הרצוי, זאת 

אומרת, לימוד המביא לידי מעשה, ומעשה איש הישראלי הרי הוא בעיקרו מילוי תפקידו, אני נבראתי 

לשמש את קוני ע"י עניני תורה ומצות, וכיון אשר ההשגחה נתנה לו אפשרית להשפיע בסביבתו, הרי כל 

הוספה בהמשפיע נכפלת כ"פ ככה לפי מספר ואופי המושפעים שלו, וק"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, 

ובפרט שזכות הרבים מסייעתו.

ומדי דברי בכגון זה, וכיון שמזכיר במכתבו שהוא רב שו"ב וגם מלמד, בודאי למותר לעוררו על 

ההכרח הכי גדול בימינו אלה אשר כל שיעור הנלמד ברבים עכ"פ חלק ממנו מוקדש יהי' ללימוד הלכות 

הצריכות בחיי היום יומים, וכנראה במוחש גודל התועלת, ולאידך גיסא, גודל העדר הידיעה בזה יותר 

מאשר בשאר חלקי התורה, - דוקא בהלכות הצריכות בחיי היום יומי העם הארצות גדולה ביותר.

כבקשתו אזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להצלחה 

בכל האמור מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב. במ"ש אודות יסוד ישיבה בסביבתו, עליו לדבר בזה עם עסקני חב"ד אשר על אתר ובסמיכות 

מקום.



קג zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' ל ìLדף dðéàL äçîN Bæ "äNò äf äî äçîNìe"§¦§¨©ŸŸ¨¦§¨¤¥¨¤

àìå ,úeìöò CBzî àì] äøBL äðéëL ïéàL ,Eãnìì ,äåöî¦§¨§©¤§¤¥§¦¨¨Ÿ¦©§§Ÿ

àìå ,Làø úel÷ CBzî àìå ,÷BçN CBzî àìå ,úeáöò CBzî¦©§§Ÿ¦§§Ÿ¦©Ÿ§Ÿ

àlà ,íéìèa íéøác CBzî àìå ,äçéN CBzî430øác CBzî [ ¦¦¨§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦§©

øîàpL ,äåöî ìL äçîN431:(ג ב éì"(מלכים eç÷ äzòå"432 ¦§¨¤¦§¨¤¤¡©§©¨§¦

äãeäé áø øîà .'Bâå433ïëå :434äëìä øáãì435:àáø øîà . §¨©©§¨§¥¦§©£¨¨¨©¨¨

.áBè íBìçì ïëå436éðéà437äå ,438ìãéb áø øîà439øîà ,440 §¥©£¥¦§¨¨©©¦§¨©

áø441øBî úBôèBð åéúBúôN ïéàå ,Baø éðôì áLBiL íëç ãéîìz ìk :442øîàpL .äðéåkz ,443: ©¨©§¦¨¨¤¥¦§¥©§¥¦§¨§¦¨¤¨¤¤¡©

ה) åéúBúôN"444øáò(שה"ש øBî" ,éø÷z ìà ,"øáò øBî úBôèð íépLBL."øáBò øî" ,àlà ," ¦§¨©¦Ÿ§Ÿ¥©¦§¦Ÿ¥¤¨©¥

"íéðBML" ,àlà ,"íépLBL" ,éø÷z ìà445àä ,àéL÷ àì .446äaøa447àä ,448àãéîìúa449. ©¦§¦©¦¤¨¤¦¨©§¨¨§©¨¨§©§¦¨

àîéà úéòa éàå450àäå àä :451äaøa452å ,453àéL÷ àì454àä ,455çzôéìc énwî456àä457 §¦¨¦¥¨¨§¨§©¨§¨©§¨¨¦©¥§¦§©¨

çúôc øúáì458c àä ék .459äaø460eäì çúôc dénwî ,461ïðaøì462øîà ,463àúlî §¨©§¨©¦¨§©¨¦©¥§¨©§§©¨¨¨©¦§¨

àúeçéãác464ïðaø éçãáe ,465áéúé ,óBñì .466àúîéàa467àzòîLa çúôe468. ¦§¦¨¨§¥©¨¨§¨¦§¥¨¨¨©¦§©§¨

i"yx

.ùàø úåì÷:oevl.ïâðî éì åç÷
:dpiky eilr zexydl `id devn

.äëìä øáãìilina geztl jixv

:`yixa `zegicac.áåè íåìçì
oi`xn dgny jezn oyil `a m`

:aeh melg el.øî úåôèåðzexixn

:dni` zngn.ïðáø éçãáågztp

:dgnyd zngn mal

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ורק.430 אְך ּתבא הּׁשכינה ׁשל431)הׁשראת ּבבּקׁשתֹו ְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשכינה: עליו ׁשרתה ּבטרם הּנביא "אליׁשע מנּגן,432) ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּׁשם". יד עליו וּתהי המנּגן, ּכנּגן ׁשּצריְך433)והיה ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּׁשכינה, להׁשראת לזּכֹות ּכדי מצוה ׁשל צריְך434)ׂשמחה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּגם. מצוה ׁשל הּתֹורה,435)ׂשמחה ּבדיני ּולהכריע לפסק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ו. לדבר436הֹוסיף לגׁשת ׁשראּוי רב, ּבׁשם הּנאמר על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּגמרא: ׁשֹואלת מצוה, ׁשל ׂשמחה מּתֹוְך ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָהלכה
מדּיק,437) אינֹו זה הלא זאת440)ו439)והרי.438)האמנם?! ְְְֲֲֲֵֵֶַָָָֹֹֻ

ּכלֹומר:442)להפְך:441)ּבׁשם מרירה. חריפּות ּבעל ּבׂשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
אֹותן ּכבֹוד, ויראת אימה נּכרת לא הרב עם ּדּבּורֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבצּורת

היּו.443)ׂשפתים זֹו ׁשּבׁשעה ּתֹורה, מּתן ׁשל444)על ְְִֶֶַַַַָָָָָ
ללמד445)הּקּב"ה. חּיב ׁשהּתלמיד אנּו, רֹואים רב מּדברי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

קדם עצמֹו רב אמר וכיצד ּבׂשמחה! ולא ּבאימה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹּתֹורה
מׁשיבה מצוה"? ׁשל ׂשמחה מּתֹוְך הלכה "לּמּוד ְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָלכן:

ּבׂשמחה,446)הּגמרא: נלמדת ׁשּתֹורה הּדין ּכלֹומר: זה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לעׂשֹות447)נאמר. הּוא צריְך ּבעצמֹו, לֹומד ּכׁשהּוא ּברב ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָ

ּבׂשמחה. ויראה,448)זאת אימה ׁשּצריְך ּׁשּנאמר מה זה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ופחד.449)מדּבר ּבאימה לׁשבת צריְך הּוא הּתלמיד, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
ההבּדל450) את להבין נֹוספת, זוית לָך אבאר ּתרצה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאם

"אימה", לבין "ׂשמחה" וזה.451)ּבין ּכלֹומר:452זה ּברב. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
ההלכה וגם ׂשמחה, מּתֹוְך ללמד ׁשּצריְך ההלכה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם

ּוביראה, ּבאימה ללמד הּׁשאלה,453)ׁשּצריְך זאת בכל ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
ׁשּתיהן. יּתכנּו קׁשה,454)ּכיצד ׁשל455)אינּה הּדין זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נאמר לּלּמּוד456)ׂשמחה ּכהקּדמה ללמד, יתחילּו ּבטרם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבׂשמחה. להתחיל ופחד,457)יׁש אימה ׁשל הּדין זה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

להתיחס458)מדּבר. צריְך אז ללמד, ּכבר ׁשהתחילּו אחר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ראׁש. ּובכבד ּברצינּות ּבאימה, הּתֹורה ּכמֹו459)ללּמּוד ְְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

את461)נֹוהג,460)ׁשהיה. להם ּפתח [=רּבה] ׁשהּוא לפני ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ללּמד.462)הׁשעּור. התחיל ּובטרם הלכה, ּבדבר לחכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבאּגדה.463) ּכלׁשהּו מאמר ׂשמחה464)ּתחּלה ּדברי ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
הּלב. את המאירים הּדעת ׂשמחּו.465)ּובדיחּות החכמים ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּתלמידיו.466) עם ופחד,467)יׁשב התחיל468)ּבאימה ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ְֵַללּמד.
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,døébñä ïøäà øîàzy itl ,jk xnel oi`áBø÷ ïøäàly dgtyn Ÿ©©£Ÿ¦§¦¨©£Ÿ¨

mixndì ÷ìç ìBãb ãBák àlà .íéòâpä úà äàBø áBø÷ ïéàå ,àeä§¥¨¤¤©§¨¦¤¨¨¨¨©¨
íéøîì àeä Ceøa LBãwäa,äòL dúBà,xn`yéðàå ,ïäk éðà ©¨¨§¦§¨¨¨¨£¦Ÿ¥©£¦

dèìBç éðà ,døébñî,d`nehl dze` hilgn -døèBt éðàå- ©§¦¨£¦§¨©£¦§¨
:`xnbd zwiicn .dxdhnúäéî éðz÷`ziixaa mewn lkn epipy - ¨¨¥¦©

yøæ äLî,`ed,íéòâpä úà äàBø øæ ïéàåxn`y ax ixac lr dywe Ÿ¤¨§¥¨¤¤©§¨¦
.did lecb odk dyny

:`xnbd zvxznéðàL ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoic dpey -úBàøî ¨©©©§¨©¦§¨¨¦©§
äLøta ïéáeúk 'åéðáe ïøäà'c ,íéòâðxn`py ,mirbp ze`xn ly §¨¦§©£Ÿ¨¨§¦©¨¨¨

(a bi `xwie)l` `aEde 'ebe zgRq F` z`U FxyA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¥©©©§¨¤
leki did `l dyn okle ,'mipdMd eipAn cg` l` F` odMd oxd ©̀£Ÿ©Ÿ¥¤©©¦¨¨©Ÿ£¦

.oxd` ipan did `ly meyn ,odk didy s` ,mirbp ze`xl
:ax ixac lr `iyew ceréáéúéî,`ziixaa epipy -úBçîN Lîç ¥¦¥¨¥§¨

òáLéìà äúéä,oxd` zy` ,acpinr zaìò äøéúéx`yúBða ¨§¨¡¦¤©§¥¨©§
ìàøNédgny .dl dzid zg` zelia`e ,mi`elinl ipinyd meia ¦§¨¥
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dyny rnyneïéà Cìîj` did [ok-]àì ìBãb ïäkdywe ,did ¤¤¦Ÿ¥¨Ÿ
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:`xnbd zx`anéàpúkoezp ,did odk dyny ,ax xn`y oicd - §©¨¥
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,xe`id zty lr drxtlLé÷ì Léø øîàå,'ez`xwl' zaiz yexita §¨©¥¨¦
drxt ,dynl d"awd xn`yíéðt Bì øéañäå ,àeä Cìîoekd - ¤¤§©§¥¨¦

,ezlecb itl ez`xwl,øîà ïðçBé éaøådrxt ,dynl d"awd xn` §©¦¨¨¨©
ä òLøéðt æéòäå ,àe,Ba Ednglnl avizdl `ed 'ez`xwl' yexite ¨¨§¨¥¨¤

ixd ,drxt z` dyn dkdyyiwl yix xn` ji` dzrne .zefr xacle
:`xnbd zvxzn .mipt el xiaqdl dyn dehvp ezrclCeôéàjetd - ¥

,mipt firdl `ed 'ez`xwl' yexity xn` yiwl yixy ,ef dreny
.mipt xiaqdl `ed 'ez`xwl' yexity xn` opgei iaxe

meyn ,drxtl mipt xiaqdl dynl d"awd xn`y lirl `aedy ab`
:zeklnd ceak oipra zexnin cer `xnbd d`ian ,jln `edyøîà̈©

éìò úeëìî úîéà àäz íìBòì ,éàpé éaøáéúëc ,Edxzd xy`k ©¦©©§¨§¥¥©©§¨¤¦§¦
,dknd `eaz xy`ky dyn el xn` ,zexeka zkn lr drxta dyn
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,did ok seqaly s` ,'ebe 'xn`l il ziegzyde il` zcxie' dyn
mixvnn z`vl eywal dynl `xw envr drxty(`l-l ai my),

.zeklnl ceak welgl yiy jkn micnl ep`vnpe,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
cnlp zeklnd zni` oipràëäîxn`py ,[o`kn-](en gi '` mikln)ãéå' ¥¨¨§©
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.zeklnd ceak df oi`e ,icigi akex did a`g` oky a`g` iptl

.zeklnl ceak welgl yiy jkn micnl ep`vnp
ly `xnin `xnbd d`ian ,jln did dyny lirl xkfedy ab`
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'íBìä ãòxn`yky `vnp .jkl ie`x iziid `ly s` ipzklndy - ©£

.zeklnl axwi `ly ezpeek ,'mld axwY l`' dynl d"awd©¦§©£Ÿ
:`xnbd dywn,àáø áéúî,epipydîáé ,øîBà ìàòîLé éaøly ¥¦¨¨©¦¦§¨¥¥§¨¨
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:`xnbd zvxzn .dynl dkeln dpzip `lyBòøæìe Bì ,àáø øîà̈©¨¨§©§
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.jln did envr dyn j` ,mikln erxf eid `ly epiidc ,ef dywa el

:`xnbd dywn .erxfle el zekln `ed 'meld' oeyl ,ok m`eìëå§¨
àëéälka ike -mewn,'íBìä' áéúëczekln m`d,àeä úBøBãì ¥¨¦§¦£§
àäåixde -áéúëc ìeàL éabin xxal lxeb l`eny litd xy`k §¨©¥¨¦§¦

,lxeba yiw oa le`y cklpe ,jln zeidl 'd xgay yi`d `ed
aey el`ye ,[milkd l` `agp did ik] ede`vn `le edeytige

'd z` l`xyi(ak i '` l`eny)'Léà íìä ãBò àáä'o`kl `a m`d - £¨£Ÿ¦
'd mdl xn`e ,edep`vn `le le`y z` epywia ixdy ,yi` cer
oeyl xn`p mewn lkn .milkd l` `agp `ede my le`y ok`y

y s` ,le`ya 'meld'ïéà àeäe dkelnl dkf [ok-],àì Bòøæok m`e ¦©§Ÿ
:`xnbd zvxzn .'zexecle el zekln' 'meld' yexit oi`úéòaéà¦¨¥
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קה oifge` mipy` cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

.íéòâðä úà äàåø øæ ïéàå:'ebe oxd` l` `aede (bi `xwie) aizkcäàåø áåø÷ ïéàå
.íéòâðä úàmiaexwa `ly miaix dn rbp lke aix lk (:cl sc) oixcdpqa `ipzck

:miaexwa `ly mirbp s`.äøéúé òáùéìà äúéäxcqa i`w okynd mwedy meia

:mler.ïâñ äðá:xfrl`.äðá ïáz`e mze` oicna ogky`ck dngln geyn qgpt

xacnd `ede `avl odkd xfrl` oa qgpt

meid miaxw mz` l`xyi rny mrd l`

:mkiaie` lr dnglnl.äéçà:oeygp.éàðúë
:did odk dyn m`.íùåø åá øîàðdn oniq

dtifp minrt d`kd minrt my did oexg ly

xgie (k ` l`eny) oebk secibe dllw minrt

xgie zecxnd zerp oa dixza aizk le`y s`

(my) enkgi miax `l (al aei`) `edil` s`

ziy`xa) midl` zgzd lgxa awri s` xgie

:`ed dtifp oeyl (l.êéçà ïøäà àìädidy

`ed xaci xac ik izrci iel zeidl ie`x

:dpedkl dkf myne.äùî ïäëúð àì`le

:mlern dpedk el ewqt.íéøîåà ùéå`l

eini lk `ed la` erxfn `l` dpedk dwqt

:mixne` yik xn`c axe did odkåàø÷é åéðá
.éåìä èáù ìò:odk `ed la`àîéú éëå

.áéúëã àåä úåøåãìeidyk azkp onf xg`l

hwp ikdle dield z`e dpedkd z` miqgiin

`xwi dyn xninl dil ded `lc e`xwi eipa

xnel el oi`e miiw `l ixdy ield hay lr

:miqgiiznd lr `l`.åøèñ:eigl lr edkd

.íéðô åì øéáñäitl ez`xwl zavpe epiide

:ez`xwl oekd ezlecb.êéðô åá æéòäepiid

:zefr xacle dnglnl ez`xwl zavpeåìéàå
äéì øîà÷ àì äéãéãìziegzyde il` zcxie .

aizkc ded ikd `pwqnc b"r`e 'ebe xn`l il

xn`ie dlil oxd`le dynl `xwie (ai zeny)

:'ebe enew.áàçà éðôì õøéå`ede akex a`g`

gxe` e`le icigi a`g` didy eiptl ux

:`rx`.éëðà éî:dxn` cecìåàù éðàù
äéåâá 'éôàã.àî÷ àìzekln meld edine

zekln le`yl el ewqtyke `ed zinler

envrl mxb `ed la` el ewqt zinler

:epnid lhpzy.øæòìà éáøãëqibd m` xn`c

mal zedab miwfa mixeq` m`e edabie 'ek

ilaga eckli miwfa mixeq` zeidl mdl mxeb

:iper.øëæ ìëz` eva aizk dgpna `nw

:oxd`.äìéëàì íàwlgn lek`l exizdl

mdnr edepnfi m` eixiag:welgi `l `ed la`

.ä÷åìçì:mixykd cg`k wlg lehil.øëæ ìë
my`a iyilyde aizk z`hga `piipz

:ze`xwnd yxcna k"za elld zeziixae

àééì éôìëith exizdl rnyn xaer men lra .

:reaw men lranêåôéú àì`xw jixhvi`e .

reaw `nw `xw `nizc edn ikd diyxcinl

zilc meyn dilr qg `pngxc xyk`c `ed

xaer la` `pixg` `neile xgnl `xizid dil

:zxgnl `xizid dil zi`c
àîéà)

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

ïøäà(d"n) a"t mirbp zkqna `id `zbelt .mirbpd z` d`ex aexw oi`e `ed aexw

`pze eiaexw irbp `l s` xne` n"x envr irbpn ueg d`ex mc` mirbpd lk opzc

miaix yiwn zepenn ipic cg`a yxtnck xi`n iaxc `nrhe xi`n iaxk `kdc `ziixa
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ciqtn z`vnp oxd` xn` `ipz

`le d`nhl `le dxibqdl leki epi`y epzeg`l

oi` yxec oxd` didy epcnl eixac itl dxdhl

did dna dnize eaexw irbpa d`ex mc`

lk mirbpd z` d`ex mc` oi`c `d dciqtn
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äpç øa øa äaø øîàäå .éëä ãéáò éëéäå .øçà ïäëì eléôà ,áéúk 'Cì äéäé íøNáe' ,'÷øBfä©¥§¨¨¦§¤¨§¦£¦§Ÿ¥©¥§¥¦¨¦¨¦§¨¨©©¨©©©¨
:éðàL ,BñðBàì .àqkä úéaîe õçønî õeç ,øäøäì øzeî íB÷î ìëa ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¨¨§©§¥¦¤§¨¦¥©¦¥§§¨¦
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זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף קב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc migaf(oey`x meil)

`ed xaer men lra ly epicyékly epic [enk-],àîèxnelkäî ¦¨¥©
änk ,àîh[cr-]énð éàä óà ,ìéëà àì ,øBäè àìclra ,df s` - ¨¥©¨§Ÿ¨Ÿ¨¦©©©¦

y ,jk epic ok mb ,xaer menï÷úî àìc änk,enen xaer `ly cr - ©¨§Ÿ¦§©
.ìéëà àì,dpwz el oi`y oeikny ,lke` reaw men lra mewn lkne Ÿ¨¦

okle .lek`l el xizde eilr d"awd qgïì òîLî à÷epl rinyn - ¨©§©¨
s` miycw iycwa xzen xaer men lra `l` ,jk df oi`y weqtd

.enen xar `l oiicry
:dpyna epipy(:gv lirl)'åëå éeàø BðéàL ìkwleg epi` ,dcearl ¨¤¥¨

.xyaa
:`xnbd dywn .df oic zxxan `xnbdàìåepi`y in zn`a ike - ¨Ÿ

,xyaa wleg epi` dcearl ie`xéøäåodkéeàø àìc ,íeî ìòa ©£¥©©§Ÿ¨
å ,äãBáòìok it lr s`÷ìBç.my dpyna x`eank ,`edeúå,cere - ©£¨§¥§

wiicl yi 'wleg epi` dcearl ie`x epi`y lk' dpynd oeylnàäin ¨
`edyäãBáòì éeàø`ed ixd,÷ìBç,dyweéøäodk,àîè ¨©£¨¥£¥¨¥

äãBáòì éeàøc ,øeaéö úBðaø÷amiaxw xeaiv zepaxw oky ,`ed §¨§§¦§¨©£¨
,dxdha maixwdl xyt` i`yk d`nehaåok it lr s`,÷ìBç Bðéà §¥¥

lirl x`eank(.hv).:`xnbd zvxznøîà÷ äìéëàì éeàø- ¨©£¦¨¨¨©
oic ok m`e ,'dlik`l ie`x' dzpeek ,'dcearl ie`x' dpynd dxn`yk
oebk ,dcearl ie`x `edy s`] dlik`l ie`x epi`y lky `ed dpynd
ie`x epi`y s`] dlik`l ie`xy ine ,wleg epi` [xeaiv zepaxwa `nh

.wleg [men lra oebk dcearl
:`xnbd dywnéøäåodkäìéëàì éeàøc ,ïè÷,`edåok it lr s` ©£¥¨¨§¨©£¦¨§

,÷ìBç Bðéàdlik`l ie`xy lky ,dpyndn epwiicy oicd lr dywe ¥¥
:`xnbd zvxzn .wlegéðz÷ àì àälk' dpyna epipy `l ixd - ¨Ÿ¨¨¥

wiicl oi`e ,'wleg epi` ie`x epi`y lk' epipy `l` ,'wleg ie`xy
lk] df oic zepyl dpynd dkxvpy meyn ,wleg ie`xy lky o`kn
epi` ie`x epi`y lky cnll ,envr jxevl [wleg epi` ie`x epi`y

.wleg ie`xy lky epnn wiicl ick `le ,wleg
:mcewd uexizdn da zxfeg `xnbdéëäì úéúàc àzLäeiykr - ©§¨§¨¥§¨¦

m` ,wleg dlik`l ie`xdy dpyna wiicl oi`y ,df uexizl eprbdy
okàøwéòî øîà÷ãk íìBòìdheytd dpadd enk yxtl xyt` - §¨¦§¨¨©¥¦¨¨

`le 'dcearl ie`x' zn`a `ed 'dcearl ie`x'y ,dpynd ixaca
meyn ,men lra meyne `nh meyn zeywdl oi`e ,'dlik`l ie`x'

yéàjl dywàîè íeMîdcearl ie`xy s` wleg epi`y,uxzl yi ¦¦¨¥
y [oexg`d uexizk]éðz÷ àì àîèdcearl ie`xy lk' epipy `l - ¨¥Ÿ¨¨¥

,wleg epi`e dcearl ie`xy `nhn zeywdl oi` okle ,'wlegéàå§¦
jl dyw,íeî ìòa íeMîdpyna ixde ,wlege dcearl ie`x epi`y ¦©©

y uxzl yi ,wleg epi` dcearl ie`x epi`y lky aezkàðîçø©£¨¨
dééaølirl x`eank ,wlegy men lra yexita dzaix dxezd - ©§¥
(`"r)epi`y lky llk jxc dpynd dxn`y dna llkp df oi` ok m`e ,

.wleg epi` dcearl ie`x
:dpyna epipyúòLa øBäèå íéîc ú÷éøæ úòLa àîè eléôà£¦¨¥¦§©§¦©¨¦§¨¦§©

.÷ìBç Bðéà ,íéáìç øè÷ä¤§¥£¨¦¥¥
`nh didi `ly dfa ielz dwelgd oicy rnyn dpynd ixacn

:`xnbd zwiicn .minc zwixf zryaàädidy odkúòLa øBäè ¨¨¦§©
,íéáìç øè÷ä úòLa àîèå ,íéîc ú÷éøædwixfd oia `nhpy §¦©¨¦§¨¥¦§©¤§¥£¨¦

,xhwdl.÷ìBçok m`eàìc ïéúéðúîdpi` epizpyn -kzrcàaà ¥©§¦¦§Ÿ§©¨
àéðúc ,ìeàL,`ziixaaãò ìëBà Bðéà íìBòì ,øîBà ìeàL àaà ¨§©§¨©¨¨¥§¨¥¥©

àø÷ øîàc ,íéáìç øè÷ä úòL ãò ä÷éøæ úòMî øBäè àäiL- ¤§¥¨¦§©§¦¨©§©¤§¥£¨¦§¨©§¨
weqta xn`p oky(bl f `xwie)áìçä úàå íéîìMä íc úà áéø÷nä'©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤

pnl oinId wFW didz Fl ,oxd` ipAnzwixfa mb ielz dikfd oicy ,'d ¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
ok m`e ,['algd z`e'] mialg xhwda mbe ['minlyd mc'] minc

x`eaneléôàczryaéòa énð ,íéáìç øè÷ädidiy jixv f` mb - ©£¦¤§¥£¨¦©¦¨¥
zwixf zrya xedh didiy icy zxaeqy epizpyne .xedh odkd

.le`y `a` zrck dpi` ,mincd
:le`y `a` zrc z` zxxan `xnbdéòal`y -,éMà áøzrcl ¨¥©©¦

cr mcd zwixf zryn' xedh odkd didiy jixvy xaeqd le`y `a`
onfa xedh odkd didy ote`a wtzqdl yi ,'mialgd xhwd zry

j` ,dxhwdd onfae dwixfd,íééúðéa àîèðxg` `nhpy epiidc ¦§¨¥§©¦
,dxhwdd iptl xdhpe dwixfdeäîwx m`d .oicdä÷éøæ úòLa ©¦§©§¦¨

ïðéòa äøè÷ä úòLáe,xedh didiy ep` mikixv -àkéàäåixde - ¦§©©§¨¨¨¦©§¨¦¨
,wlege el` mipnfa xedh didàîìc Bàwleg epi` `ny e` -ãò ¦§¨©

øBäè àäiLy onfd lka.íéáìç øè÷ä úòL ãòå ä÷éøæ úòMî ¤§¥¨¦§©§¦¨§©§©¤§¥£¨¦
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

dpyna epcnly xg`(:gv lirl)lek`l miycwa wleg epi` mei leahy
el miweqt eli`n `xnbd zxxan ,axrlmikxvp recne ,df oic micn

:jkl elld miweqtd lkàðéc éàä ,àáø øîàdf cenil -éaøî ¨©¨¨©¦¨¥©¦
àðøéîb ïBòîL éaøa øæòìà,izcnl -øîàcdidy onfaúéáa ¤§¨¨§©¦¦§§¦§¨§¨©§¥

äzðc ,àqkäm`y ,jk cenlle oecl dz` leki -íBé ìeáè àa ©¦¥©§¨¨§
xedh odkløîàå,eléì ïzwlgìëBàå äçðnîepiidc ,axra §¨©¤¦¦¦§¨§©

,dgpna welgl mei leah dvexyBì øîàxedhd odkd leki - ¨©
,jk el aiydl,Eçk äôiL íB÷îa íà äîeepiidc,Eúàhçalekiy ¨¦¦§¤¨¤Ÿ£§©¨§

dz`e ,jly epi`y xnyna elit` jnvr z`hg z` aixwdl dz`
ok it lr s`e ,elk`l dxyaa dkeféúéçcî Ea welglìàøNé úàhç §¦¦¥©©¦§¨¥

lirl `xnbd dyxc jky ,[odk epi`y] l`xyi `iady z`hga -(.hv)

ok m` ,z`hga wleg epi` mei leahy ,weqtn,Eçk òøeäL íB÷î§¤©Ÿ£
epiidcîa,Eúçðm`d ,dlke`l i`yx jpi`yEçécàL ïéc Bðéà §¦§¨§¥¦¤©¦£

îa lek`l.ìàøNé úçðndgcpd ly egk itl oc xedhd odkd xnelk ¦¦§©¦§¨¥
dgpna zekf zegt yi odkly ,xnege lw edf ok m`e ,[mei leahd]
xnege lw ,z`hga wleg epi` mei leah m` okle ,z`hga xy`n
xnege lwd z` jextl mei leahd lekiy `l` .dgpna wleg epi`y
dgecd gk itl `l` [mei leahd] dgcpd gk itl oecl oi` ,el aiydle

,ok m`e ,[xedhd odkd]éðúéçc íà äîeipzegcl jgka -îlek`l ¨¦§¦©¦¦
aéçk äôiL íLkL ,ìàøNé úàhçaixwn ip`y z`hga dkef ip`y ©©¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ¦

ily epi`y xnynaEçk äôé Ckaixwn dz`y z`hga dkef dz`y ¨¨¤Ÿ£
m`d j` ,ipzigc jkle ,jly epi`y xnynaéðéçãz[ize` dgcz-] ©§¥¦

îa lek`lL ,äçðnmewn lkn ,da igek rxedy s`òøeäL íLk ¦¦§¨¤§¥¤©
,Eçk òøeä Ck éçk,acpzn dz`y dgpn lke` jpi` dz` mb ixdy Ÿ¦¨©Ÿ£

lw df oi` ok m`e .ipzegcl jgka oi`y okzi ok m`eyiy s`e ,xnege
oi`y jkn cenll oi` ,z`hga wleg epi` mei leahy cnlnd weqt

,mei leahl xedhd el aiyn .dgpna wleg mei leahàeä éøä- £¥
aezkdøîBàdgpn iabl(h f `xwie),,'äéäú Bì dúBà áéø÷nä ïäkì' ¥©Ÿ¥©©§¦¨¦§¤

ok m`e ,lke` daxwdl ie`xy odk wxy,ìBëàå áø÷ä àaxnelk Ÿ©§¥¤¡
weqtd jxvp okle .lek`l leki jpi` jk ,aixwdl leki jpi`y myk

.z`hg iabl xn`py weqta ic oi`e ,dgpn iabl
iabl sqep weqt jxvp recn oerny iaxa xfrl` iax cnil cer
weqt xn`p did `le ,dgpn iabl weqtd wx xn`p did m` .z`hg

,xedh odkl xnele `eal mei leah leki did ,z`hg iabléì ïz¤¦
,ìëBàå ìàøNé úàhçîaixwdy z`hga welgl dvexy xnelk ¥©©¦§¨¥§©

,[odk epi`y] l`xyiBì øîà,jk el aiydl xedhd odkd leki - ¨©
,éçk òøeäL íB÷îa äîeepiidcéúçðîadlke`l i`yx ipi`y ©¦§¤©Ÿ¦§¦§¨¦

ok it lr s` ,llkéúéçcî Ea inr welgl,ìàøNé úçðncnlpk §¦¦¦¦§©¦§¨¥
ok m` ,weqtn lirl,éçk äôiL íB÷îepiidcéúàhçai`yx ip`y §¤¨¤Ÿ¦§©¨¦

m`d ,ily xnyna `ly daixwn ip`yk elit` dlke`lïéc Bðéà¥¦
[xnege lw-]î EçécàLa inr welgl.ìàøNé úàhçxnelk ¤©¦£¦©©¦§¨¥

,rx egk day ,dgpnn dgc m`y ,dgecd gk itl oecl yi ezprhly
.dti egk day ,z`hgn dgciy xnege lwBì øîàel aiydl leki - ¨©

,mei leahdL íà äîempn`,ìàøNé úçðnî éðúéçcmeyn edf j` ¨¦¤§¦©¦¦¦§©¦§¨¥
L íLkLEçk òøeäjzgpn lke` jpi`yéçk òøeä Cklke` ipi`y ¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦

ji` ok m`e ,izgpnEçk äôiL íLkL ,ìàøNé úàhçî éðéçãz©§¥¦¥©©¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ£
xnyn lka jz`hg aixwdléçk äôé Cklka iz`hg aixwdl ¨¨¤Ÿ¦

oecl yi [mei leahd zprhl] oky ,xnege lw df oi` ok m`e .xnyn
lkn ,rx egk day dgpnn dgcp mei leahd m` s`y ,dgcpd gk itl
aiyn .dpnn dgcp epi`y okzi ok m`e ,dti egk z`hga ixd mewn

,mei leahl xedhd elàeä éøäaezkd -øîBà,z`hg iable `xwie) £¥¥
(hi'äðìëàé dúBà àhçîä ïäkä',lke` daxwdl ie`xd odk wxy , ©Ÿ¥©§©¥¨Ÿ§¤¨
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קז oifge` mipya cenr aw sc ± oey`x wxtzereay

:('ek `nh ik `ni`).øåáéö úåðáø÷á àîè [éøä]sc) oiwxit yixa lirl oxn`

:wleg oi`c (:hv.÷ìåç åðéà ïè÷(.br sc) zegpna dil opiyxce eig`k yi` aizkc

:mz elit` wleg ohw oi`e men lra elit` wleg yi` (.bp sc) oiyecwaeàì àä
.éðú÷dipin wecz `l ohw jl iywizc ipzw `l zwiicc wleg dlik`l ie`x `d

lkc opireny`l jixhvi` dteb `idc ikd

:ipz `weic e`le wleg epi` ie`x epi`y

.àø÷éòî ïðéøîàãë:dcearl ie`xàì àä
.éðú÷zwiic `wc wleg dcearl ie`x `d

`l xeaiv zepaxwa `nh dlr jl `iywe

`weicn iziz `l z`e oizipzn dl ipzw

e`le 'ipzn i`z` dteb `id opireny`lc

:dlic `weicléîð íéáìç øè÷ä åìéôàã
.éòáel xaq w"ze xihwdl ie`x `diy

mc aixwnd` dpnl oinid wey didz

odkl `pixg` `xw ogky`ck i`w minlyd

(f `xwie) didi el minlyd mc z` wxefd

z` aizkc `kde mialg xihwn aizk `le

dcenl `l` `z` ie`xl `l algd

sc) oileg zhigya dil yixcck zeceara

dcen epi`y odk lk xne` oerny iax (:alw

aixwnd xn`py dpedka wleg epi` dceara

oipn dwixf `l` il oi` minlyd mc z`

oipn algd z`e l"z mialg xhwd zeaxl

an l"z zecear lk x`y zeaxloxd` ip

epi`y odk lk oxd` ipal dxeqnd dcear

:dpedka wleg epi` da dcen.éùà áø éòá
:le`y `a`c `ail`.äúðã:oecl dz` leki

.øîàå íåé ìåáè àázia ly xedh exiagl

:ely a`.éì ïúl`xyi ly dgpnd on wlga

:axrl lke`e.ì"àxnelk mei leahl xedh

:eaiydl el yi okäôéù íå÷îá íà äîå
.êúàèçá êçëe`ian z`hg aiiegnd odkc

dzceare ely epi`y xnyna elit` aixwne

oipn (:hw sc) w"aa lfebd wxta ely dxere

lkae zr lka eizepaxw aixwne `ay odkl

zxye eytp ze` lka `ae l"z dvxiy dry

z` yi`e l"z ely dxere dzceary oipne

:eidi el eiycw.ìàøùé úàèçî êéúéçã
(e `xwie) aizkc da wleg epi` mei leahc

`pniwe`e dplk`i dze` `hgnd odkd

:dpwlgi (.hv sc) lirlêçë òøåäù íå÷î
.êúçðîázaxwde dgpn zacpzd m`y

aizkck dlke` dz` i` xedh dz` elit`

:(e `xwie) 'ebe lilk odk zgpn lkïéã åðéà
.êçéãàùjpi`e mei leah dz`y onf lk

:l`xyi zgpnn aixwdl ie`x.êçë äôé êë
:jz`hga.äéäú åì äúåà áéø÷îä ïäëì

:aizk dgpna.'åë íå÷îá äîåxedh

welgi `ly ikd mei leahl dil xcdnw

:enr.éçë òøåäù íùëùrxed jk izgpna

:jzgpna jgk.÷åùå äæçî éì ïújenk wlg

:axrl lke`eééùð ìöà éçë òøåä ïëù
.ééãáòåi`yx ipi`y xedh ip`yk s`

:mdl dlik`dl.íåé ìåáè àöé:ytp igta

.åéøîåçå åéìå÷:'ek ipzigc dnl xne`e ez`pdl yxec didy.'åë åðéîéî ïðåà:dcearl oiie`x opi`y elld ze`xwnd on migcp md s`y.àîéìå éàçà áø êéøôipzile

:`pic i`da oerny 'xa xfrl` 'x.ìëåàå øåëáî éì ïú:'ek mewna m` dn xedh el xn` axrl.÷åøæú íîã úàlk`p xeka oi`c b"r`e lek`e wexf `a aizk xekaa

:dry dze`a dcearl ie`xy inl `l` xeka epzi `lc dpin ol wetiz edin xekad oeictke dnexzk dvxiy odk lkl `l` xnyn iyp`l ozip epi`y zwelgnaéëéäå
.éëä ãéáò:`qkd ziaa `pic i`d xn`c oerny iaxa xfrl` iax.åñðåàì:(.bl sc) oiyecwa izrny eznbece egxk lr da xdxdne eita dxeby ezreny dzidy
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ìòádlik`l cg exwirn men lral jixhvi` `nlc dniz .xkf lk l"z oipn xaer men

wleg epi`e lke`c ohw enk dwelg `le dlik` `wec `"d cgn i`c dwelgl cge

gky`c oeik l"ied"d `nzqac dwelgl dlik` oia welig oi`c men lra dyrpe mz o

z`hge dgpna iaizkc xkf lk `zlz jpd dil ixziin `kdc z"`e exwirn men lral

`pica mei leah iabe iccdn itlic rnyn my`e

zgpnl i`xw zlz jixvn oerny 'xa `"xc

:weye dfge z`hge l`xyiéøäzepaxwa `nh

jixtc dniz .wleg epi`e dcearl ie`xc xeaiv

dede lirl `ira `idy xeaiv zepaxwa `nhn

dcearl ie`xe ope` lecb odkn jxtinl ivn

oiwxit yixa lirl ol `hiytc wleg epi`c

:`icda `ipzckäîoky z`hgn ipzigc m`

`l i`n` dniz .iicare iiyp lv` igk rxed

z`hgn ipzigc m` dne lirl xn`wck xn`w

dfgn ipgicz jgk dti jk igk dtiy myky

:jgk rxed jk igk rxedy myky weyeêéøô
ogky`ck dpeyn epeyl mewn lka .i`g` ax

jk jezne i`g` ax hiyt (:a sc) zeaezk yixa

dyry i`g` ax `edc l`eny epiax xne` did

`piax xzac i`xeaq opaxn didy zezl`yd

eixac ok ixg` eazke d`xed siqedc iy` axe

ax gky` zeaezkc `idda edine q"yd seqa

:dixza ixiinc iy`

`gipd
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éàä óà .ìéëà àì ,øBäè àìc änk ,àîh äî .àîè ék¦¨¥©¨¥©¨§Ÿ¨Ÿ¨¦©©
ìc änk ,énðBðéàL ìk :ïì òîLî à÷ .ìéëà àì ,ï÷úî à ©¦©¨§Ÿ¦§©Ÿ¨¦¨©§©¨¨¤¥

,äãBáòì éeàø àìc ,íeî ìòa éøäå .àìå :'eëå éeàø̈§¨Ÿ©£¥©©§Ÿ¨©£¨
úBðaø÷a ,àîè éøä .÷ìBç ,äãBáòì éeàø àä ,eúå .÷ìBçå§¥§¨¨©£¨¥£¥¨¥§¨§§
.øîà÷ ,äìéëàì éeàø .÷ìBç Bðéàå äãBáòì éeàøc ,øeaéö¦§¨©£¨§¥¥¨©£¦¨¨¨©
.éðz÷ àì àä .÷ìBç Bðéàå äìéëàì éeàøc ,ïè÷ éøäå©£¥¨¨§¨©£¦¨§¥¥¨Ÿ¨¨¥
éà .àøwéòî øîà÷ãk íìBòì ,éëäì úéúàc àzLä©§¨§¨¥§¨¦§¨¦§¨¨©¥¦¨¨¦
àðîçø ,íeî ìòa íeMî éàå .éðz÷ àì àîè ,àîè íeMî¦¨¥¨¥Ÿ¨¨¥§¦¦©©©£¨¨
úòLa øBäèå íéîc ú÷éøæ úòLa àîè eléôà :dééaø©§¥£¦¨¥¦§©§¦©¨¦§¨¦§©
ú÷éøæ úòLa øBäè ,àä :÷ìBç Bðéà ,íéáìç øè÷ä¤§¥£¨¦¥¥¨¨¦§©§¦©
àìc ,ïéúéðúî .÷ìBç ,íéáìç øè÷ä úòLa àîèå ,íéîc̈¦§¨¥¦§©¤§¥£¨¦¥©§¦¦§Ÿ
Bðéà íìBòì ,øîBà ìeàL àaà ,àéðúc .ìeàL àaàk§©¨¨§©§¨©¨¨¥§¨¥
øè÷ä úòL ãò ä÷éøæ úòMî øBäè àäiL ãò ìëBà¥©¤§¥¨¦§©§¦¨©§©¤§¥
úàå íéîìMä íc úà áéø÷nä' àø÷ øîàc ,íéáìç£¨¦§¨©§¨©©§¦¤©©§¨¦§¤
,éMà áø éòa :éòa énð ,íéáìç øè÷ä eléôàc ,'áìçä©¥¤©£¦¤§¥£¨¦©¦¨¥¨¥©©¦
øBäè àäiL ãò ,àîìc Bà .àkéàäå ,ïðéòa äøè÷ä úòLáe ä÷éøæ úòLa .eäî ,íééúðéa àîèð¦§¨¥§©¦©¦§©§¦¨¦§©©§¨¨¨¦©§¨¦¨¦§¨©¤§¥¨
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøî ,àðéc éàä ,àáø øîà .e÷éz .íéáìç øè÷ä úòL ãòå ä÷éøæ úòMî¦§©§¦¨§©§©¤§¥£¨¦¥¨©¨¨©¦¨¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
äîe ,Bì øîà .ìëBàå äçðnî éì ïz ,øîàå íBé ìeáè àa .äzðc àqkä úéáa øîàc .àðøéîb§¦§¨§¨©§¥©¦¥©§¨¨§§¨©¤¦¦¦§¨§©¨©¨

éúéçc ,Eúàhça ,Eçk äôiL íB÷îa íàBðéà ,Eúçðîa ,Eçk òøeäL íB÷î .ìàøNé úàhçî E ¦¦§¤¨¤Ÿ£§©¨§§¦¦¥©©¦§¨¥¨¤©Ÿ£§¦§¨§¥
äôé Ck ,éçk äôiL íLkL ,ìàøNé úàhçî éðúéçc íà äîe .ìàøNé úçðnî EçécàL ïéc¦¤©¦£¦¦§©¦§¨¥¨¦§¦©¦¦©©¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ¦¨¨¤
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,éçk òøeäL íB÷îa äîe ,Bì øîà .ìëBàå ,ìàøNé úàhçî éì ïz .ìBëàå áø÷ä àa ,'äéäú Bì¦§¤Ÿ©§¥¤¡¤¦¥©©¦§¨¥§©¨©©¦§¤©Ÿ¦

éúéçc ,éúçðîa.ìàøNé úàhçî EçécàL ïéc Bðéà ,éúàhça ,éçk äôiL íB÷î .ìàøNé úçðnî E §¦§¨¦§¦¦¦¦§©¦§¨¥¨¤¨¤Ÿ¦§©¨¦¥¦¤©¦£¦©©¦§¨¥
L ,ìàøNé úçðnî éðúéçcL íà äîe ,Bì øîàúàhçî éðéçãz .éçk òøeä Ck ,Eçk òøeäL íLk ¨©¨¦¤§¦©¦¦¦§©¦§¨¥¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦©§¥¦¥©©

àa ,'äðìëàé dúBà àhçîä ïäkä' øîBà àeä éøä .éçk äôé Ck ,Eçk äôiL íLkL ,ìàøNé¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ£¨¨¤Ÿ¦£¥¥©Ÿ¥©§©¥¨Ÿ§¤¨Ÿ
,Eúàhça ,Eçk äôiL íB÷îa äîe ,Bì øîà .ìëBàå ÷BLå äæçî éì ïz ,Bì øîà .ìBëàå àèç£¥¤¡¨©¤¦¥¨¤¨§©¨©©¦§¤¨¤Ÿ£§©¨§

éúéçcäæç àlà ïäa Eì ïéàL ,íéîìLa ,Eçk òøeäL íB÷î .(÷BLå äæçî) [ìàøNé úàhçî] E §¦¦¦©©¦§¨¥¥¨¤¨§¤©Ÿ£¦§¨¦¤¥§¨¤¤¨¨¤
éðéçãz .ééãáòå ééLð ìöà éçk òøeä ïkL ,úàhçî éðúéçc íà äî .EçécàL ïéc Bðéà ,÷BLå̈¥¦¤©¦£¨¦§¦©¦¦©¨¤¥©Ÿ¦¥¤¨©©£¨©©§¥¦
Bì ,íéîìMä íc úà ÷øfä ïäkì' øîBà àeä éøä .ééãáòå ééLð ìöà éçk äôé ïkL ,÷BLå äæçî¥¨¤¨¤¥¨¤Ÿ¦¥¤¨©©£¨©£¥¥©Ÿ¥©Ÿ¥¤©©§¨¦
äøtk øqeçî ,Bðéîéî ïðBà .BLàø ìò åéøeîçå åéle÷ ,íBé ìeáè àöé .ìBëàå ÷Bøæ àa ,'äéäé¦§¤Ÿ§¤¡¨¨§¨©£¨©Ÿ¥¦¦§©©¨¨

éøt .BìàîOîòøeäL íB÷îa äîe ,Bì øîàc íeMî .ìëBàå øBëaî éì ïz déì àîéì ,éàçà áø C ¦§Ÿ¨¦©£©¥¨¥¤¦¦§§©¦§¨©©¦§¤©
éúéçc ,ééãáòå ééLð ìöà ,úàhça ,éçkéìéc déleëc ,øBëáa éçk äôiL íB÷î .ìàøNé úàhçî E Ÿ¦§©¨¥¤¨©©£¨©§¦¦¥©©¦§¨¥¨¤¨¤Ÿ¦¦§§¥¦¦

.éçk òøeä Ck ,Eçk òøeäL íLkL ,úàhçî éðúéçc íà äîe .epnî EçãàL ïéc Bðéà ,àéä¦¥¦¤¤§£¦¤¨¦§¦©¦¥©¨¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦
,çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà' øîBà àeä éøä .éçk äôé Ck ,Eçk äôiL íLkL ,øBëaî éðçécz©¦¥¦¦§¤§¥¤¨¤Ÿ£¨¨¤Ÿ¦£¥¥¤¨¨¦§©©¦§¥©

éøt Cãéàå .ìBëàå ÷Bøæ àa ,'Cì äéäé íøNáe ,øéè÷z íaìç úàåïäkì íøNáe' áéúk éî ,C §¤¤§¨©§¦§¨¨¦§¤¨Ÿ§¤¡§¦¨¨¦¦§¦§¨¨©Ÿ¥
äpç øa øa äaø øîàäå .éëä ãéáò éëéäå .øçà ïäëì eléôà ,áéúk 'Cì äéäé íøNáe' ,'÷øBfä©¥§¨¨¦§¤¨§¦£¦§Ÿ¥©¥§¥¦¨¦¨¦§¨¨©©¨©©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc migaf(oey`x meil)

`ed xaer men lra ly epicyékly epic [enk-],àîèxnelkäî ¦¨¥©
änk ,àîh[cr-]énð éàä óà ,ìéëà àì ,øBäè àìclra ,df s` - ¨¥©¨§Ÿ¨Ÿ¨¦©©©¦

y ,jk epic ok mb ,xaer menï÷úî àìc änk,enen xaer `ly cr - ©¨§Ÿ¦§©
.ìéëà àì,dpwz el oi`y oeikny ,lke` reaw men lra mewn lkne Ÿ¨¦

okle .lek`l el xizde eilr d"awd qgïì òîLî à÷epl rinyn - ¨©§©¨
s` miycw iycwa xzen xaer men lra `l` ,jk df oi`y weqtd

.enen xar `l oiicry
:dpyna epipy(:gv lirl)'åëå éeàø BðéàL ìkwleg epi` ,dcearl ¨¤¥¨

.xyaa
:`xnbd dywn .df oic zxxan `xnbdàìåepi`y in zn`a ike - ¨Ÿ

,xyaa wleg epi` dcearl ie`xéøäåodkéeàø àìc ,íeî ìòa ©£¥©©§Ÿ¨
å ,äãBáòìok it lr s`÷ìBç.my dpyna x`eank ,`edeúå,cere - ©£¨§¥§

wiicl yi 'wleg epi` dcearl ie`x epi`y lk' dpynd oeylnàäin ¨
`edyäãBáòì éeàø`ed ixd,÷ìBç,dyweéøäodk,àîè ¨©£¨¥£¥¨¥

äãBáòì éeàøc ,øeaéö úBðaø÷amiaxw xeaiv zepaxw oky ,`ed §¨§§¦§¨©£¨
,dxdha maixwdl xyt` i`yk d`nehaåok it lr s`,÷ìBç Bðéà §¥¥

lirl x`eank(.hv).:`xnbd zvxznøîà÷ äìéëàì éeàø- ¨©£¦¨¨¨©
oic ok m`e ,'dlik`l ie`x' dzpeek ,'dcearl ie`x' dpynd dxn`yk
oebk ,dcearl ie`x `edy s`] dlik`l ie`x epi`y lky `ed dpynd
ie`x epi`y s`] dlik`l ie`xy ine ,wleg epi` [xeaiv zepaxwa `nh

.wleg [men lra oebk dcearl
:`xnbd dywnéøäåodkäìéëàì éeàøc ,ïè÷,`edåok it lr s` ©£¥¨¨§¨©£¦¨§

,÷ìBç Bðéàdlik`l ie`xy lky ,dpyndn epwiicy oicd lr dywe ¥¥
:`xnbd zvxzn .wlegéðz÷ àì àälk' dpyna epipy `l ixd - ¨Ÿ¨¨¥

wiicl oi`e ,'wleg epi` ie`x epi`y lk' epipy `l` ,'wleg ie`xy
lk] df oic zepyl dpynd dkxvpy meyn ,wleg ie`xy lky o`kn
epi` ie`x epi`y lky cnll ,envr jxevl [wleg epi` ie`x epi`y

.wleg ie`xy lky epnn wiicl ick `le ,wleg
:mcewd uexizdn da zxfeg `xnbdéëäì úéúàc àzLäeiykr - ©§¨§¨¥§¨¦

m` ,wleg dlik`l ie`xdy dpyna wiicl oi`y ,df uexizl eprbdy
okàøwéòî øîà÷ãk íìBòìdheytd dpadd enk yxtl xyt` - §¨¦§¨¨©¥¦¨¨

`le 'dcearl ie`x' zn`a `ed 'dcearl ie`x'y ,dpynd ixaca
meyn ,men lra meyne `nh meyn zeywdl oi`e ,'dlik`l ie`x'

yéàjl dywàîè íeMîdcearl ie`xy s` wleg epi`y,uxzl yi ¦¦¨¥
y [oexg`d uexizk]éðz÷ àì àîèdcearl ie`xy lk' epipy `l - ¨¥Ÿ¨¨¥

,wleg epi`e dcearl ie`xy `nhn zeywdl oi` okle ,'wlegéàå§¦
jl dyw,íeî ìòa íeMîdpyna ixde ,wlege dcearl ie`x epi`y ¦©©

y uxzl yi ,wleg epi` dcearl ie`x epi`y lky aezkàðîçø©£¨¨
dééaølirl x`eank ,wlegy men lra yexita dzaix dxezd - ©§¥
(`"r)epi`y lky llk jxc dpynd dxn`y dna llkp df oi` ok m`e ,

.wleg epi` dcearl ie`x
:dpyna epipyúòLa øBäèå íéîc ú÷éøæ úòLa àîè eléôà£¦¨¥¦§©§¦©¨¦§¨¦§©

.÷ìBç Bðéà ,íéáìç øè÷ä¤§¥£¨¦¥¥
`nh didi `ly dfa ielz dwelgd oicy rnyn dpynd ixacn

:`xnbd zwiicn .minc zwixf zryaàädidy odkúòLa øBäè ¨¨¦§©
,íéáìç øè÷ä úòLa àîèå ,íéîc ú÷éøædwixfd oia `nhpy §¦©¨¦§¨¥¦§©¤§¥£¨¦

,xhwdl.÷ìBçok m`eàìc ïéúéðúîdpi` epizpyn -kzrcàaà ¥©§¦¦§Ÿ§©¨
àéðúc ,ìeàL,`ziixaaãò ìëBà Bðéà íìBòì ,øîBà ìeàL àaà ¨§©§¨©¨¨¥§¨¥¥©

àø÷ øîàc ,íéáìç øè÷ä úòL ãò ä÷éøæ úòMî øBäè àäiL- ¤§¥¨¦§©§¦¨©§©¤§¥£¨¦§¨©§¨
weqta xn`p oky(bl f `xwie)áìçä úàå íéîìMä íc úà áéø÷nä'©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤

pnl oinId wFW didz Fl ,oxd` ipAnzwixfa mb ielz dikfd oicy ,'d ¦§¥©£Ÿ¦§¤©¨¦§¨¨
ok m`e ,['algd z`e'] mialg xhwda mbe ['minlyd mc'] minc

x`eaneléôàczryaéòa énð ,íéáìç øè÷ädidiy jixv f` mb - ©£¦¤§¥£¨¦©¦¨¥
zwixf zrya xedh didiy icy zxaeqy epizpyne .xedh odkd

.le`y `a` zrck dpi` ,mincd
:le`y `a` zrc z` zxxan `xnbdéòal`y -,éMà áøzrcl ¨¥©©¦

cr mcd zwixf zryn' xedh odkd didiy jixvy xaeqd le`y `a`
onfa xedh odkd didy ote`a wtzqdl yi ,'mialgd xhwd zry

j` ,dxhwdd onfae dwixfd,íééúðéa àîèðxg` `nhpy epiidc ¦§¨¥§©¦
,dxhwdd iptl xdhpe dwixfdeäîwx m`d .oicdä÷éøæ úòLa ©¦§©§¦¨

ïðéòa äøè÷ä úòLáe,xedh didiy ep` mikixv -àkéàäåixde - ¦§©©§¨¨¨¦©§¨¦¨
,wlege el` mipnfa xedh didàîìc Bàwleg epi` `ny e` -ãò ¦§¨©

øBäè àäiLy onfd lka.íéáìç øè÷ä úòL ãòå ä÷éøæ úòMî ¤§¥¨¦§©§¦¨§©§©¤§¥£¨¦
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

dpyna epcnly xg`(:gv lirl)lek`l miycwa wleg epi` mei leahy
el miweqt eli`n `xnbd zxxan ,axrlmikxvp recne ,df oic micn

:jkl elld miweqtd lkàðéc éàä ,àáø øîàdf cenil -éaøî ¨©¨¨©¦¨¥©¦
àðøéîb ïBòîL éaøa øæòìà,izcnl -øîàcdidy onfaúéáa ¤§¨¨§©¦¦§§¦§¨§¨©§¥

äzðc ,àqkäm`y ,jk cenlle oecl dz` leki -íBé ìeáè àa ©¦¥©§¨¨§
xedh odkløîàå,eléì ïzwlgìëBàå äçðnîepiidc ,axra §¨©¤¦¦¦§¨§©

,dgpna welgl mei leah dvexyBì øîàxedhd odkd leki - ¨©
,jk el aiydl,Eçk äôiL íB÷îa íà äîeepiidc,Eúàhçalekiy ¨¦¦§¤¨¤Ÿ£§©¨§

dz`e ,jly epi`y xnyna elit` jnvr z`hg z` aixwdl dz`
ok it lr s`e ,elk`l dxyaa dkeféúéçcî Ea welglìàøNé úàhç §¦¦¥©©¦§¨¥

lirl `xnbd dyxc jky ,[odk epi`y] l`xyi `iady z`hga -(.hv)

ok m` ,z`hga wleg epi` mei leahy ,weqtn,Eçk òøeäL íB÷î§¤©Ÿ£
epiidcîa,Eúçðm`d ,dlke`l i`yx jpi`yEçécàL ïéc Bðéà §¦§¨§¥¦¤©¦£

îa lek`l.ìàøNé úçðndgcpd ly egk itl oc xedhd odkd xnelk ¦¦§©¦§¨¥
dgpna zekf zegt yi odkly ,xnege lw edf ok m`e ,[mei leahd]
xnege lw ,z`hga wleg epi` mei leah m` okle ,z`hga xy`n
xnege lwd z` jextl mei leahd lekiy `l` .dgpna wleg epi`y
dgecd gk itl `l` [mei leahd] dgcpd gk itl oecl oi` ,el aiydle

,ok m`e ,[xedhd odkd]éðúéçc íà äîeipzegcl jgka -îlek`l ¨¦§¦©¦¦
aéçk äôiL íLkL ,ìàøNé úàhçaixwn ip`y z`hga dkef ip`y ©©¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ¦

ily epi`y xnynaEçk äôé Ckaixwn dz`y z`hga dkef dz`y ¨¨¤Ÿ£
m`d j` ,ipzigc jkle ,jly epi`y xnynaéðéçãz[ize` dgcz-] ©§¥¦

îa lek`lL ,äçðnmewn lkn ,da igek rxedy s`òøeäL íLk ¦¦§¨¤§¥¤©
,Eçk òøeä Ck éçk,acpzn dz`y dgpn lke` jpi` dz` mb ixdy Ÿ¦¨©Ÿ£

lw df oi` ok m`e .ipzegcl jgka oi`y okzi ok m`eyiy s`e ,xnege
oi`y jkn cenll oi` ,z`hga wleg epi` mei leahy cnlnd weqt

,mei leahl xedhd el aiyn .dgpna wleg mei leahàeä éøä- £¥
aezkdøîBàdgpn iabl(h f `xwie),,'äéäú Bì dúBà áéø÷nä ïäkì' ¥©Ÿ¥©©§¦¨¦§¤

ok m`e ,lke` daxwdl ie`xy odk wxy,ìBëàå áø÷ä àaxnelk Ÿ©§¥¤¡
weqtd jxvp okle .lek`l leki jpi` jk ,aixwdl leki jpi`y myk

.z`hg iabl xn`py weqta ic oi`e ,dgpn iabl
iabl sqep weqt jxvp recn oerny iaxa xfrl` iax cnil cer
weqt xn`p did `le ,dgpn iabl weqtd wx xn`p did m` .z`hg

,xedh odkl xnele `eal mei leah leki did ,z`hg iabléì ïz¤¦
,ìëBàå ìàøNé úàhçîaixwdy z`hga welgl dvexy xnelk ¥©©¦§¨¥§©

,[odk epi`y] l`xyiBì øîà,jk el aiydl xedhd odkd leki - ¨©
,éçk òøeäL íB÷îa äîeepiidcéúçðîadlke`l i`yx ipi`y ©¦§¤©Ÿ¦§¦§¨¦

ok it lr s` ,llkéúéçcî Ea inr welgl,ìàøNé úçðncnlpk §¦¦¦¦§©¦§¨¥
ok m` ,weqtn lirl,éçk äôiL íB÷îepiidcéúàhçai`yx ip`y §¤¨¤Ÿ¦§©¨¦

m`d ,ily xnyna `ly daixwn ip`yk elit` dlke`lïéc Bðéà¥¦
[xnege lw-]î EçécàLa inr welgl.ìàøNé úàhçxnelk ¤©¦£¦©©¦§¨¥

,rx egk day ,dgpnn dgc m`y ,dgecd gk itl oecl yi ezprhly
.dti egk day ,z`hgn dgciy xnege lwBì øîàel aiydl leki - ¨©

,mei leahdL íà äîempn`,ìàøNé úçðnî éðúéçcmeyn edf j` ¨¦¤§¦©¦¦¦§©¦§¨¥
L íLkLEçk òøeäjzgpn lke` jpi`yéçk òøeä Cklke` ipi`y ¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦

ji` ok m`e ,izgpnEçk äôiL íLkL ,ìàøNé úàhçî éðéçãz©§¥¦¥©©¦§¨¥¤§¥¤¨¤Ÿ£
xnyn lka jz`hg aixwdléçk äôé Cklka iz`hg aixwdl ¨¨¤Ÿ¦

oecl yi [mei leahd zprhl] oky ,xnege lw df oi` ok m`e .xnyn
lkn ,rx egk day dgpnn dgcp mei leahd m` s`y ,dgcpd gk itl
aiyn .dpnn dgcp epi`y okzi ok m`e ,dti egk z`hga ixd mewn

,mei leahl xedhd elàeä éøäaezkd -øîBà,z`hg iable `xwie) £¥¥
(hi'äðìëàé dúBà àhçîä ïäkä',lke` daxwdl ie`xd odk wxy , ©Ÿ¥©§©¥¨Ÿ§¤¨
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המשך בעמוד בלק



xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc migaf(ipy meil)

äðùî
:miycwd zexera dkef in zx`an dpyndìkdler oaxw znda ¨

døNáa çaænä äëæ àlL,gafnd lr axwdl dxya xzed `ly ± ¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨
,oaxwd mc wxfpy iptl xyaa leqt rxi`y oebkíéðäk eëæ àìŸ¨Ÿ£¦

aøîàpL ,døBò(g f `xwie)z` aixwOd odMde'Léà úìBòdlrd xFr §¨¤¤¡©§©Ÿ¥©©§¦¤©¦¨Ÿ¨
xera wx odkd dkfy rnyne ,'didi Fl odMl aixwd xy`äìBò £¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤¨

Léàì äúìòLgafnl yi` dze` yicwdy xnelk ,gafnd iab lr ¤¨§¨¨¦
.dlqtp `le dxyaa gafnd dkfeì àlL äèçLpL äìBòóà ,dîL ¨¤¦§£¨¤Ÿ¦§¨©
íéìòaì äúìò àlL ét ìòdxyk `idy oeik ,daeg myldøBò ©¦¤Ÿ¨§¨©§¨¦¨

.íéðäkì ïäéúBøBò ,äMàä úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçà .íéðäkì©Ÿ£¦¤¨©¨¦§¤¨©¨¦¨¥¤©Ÿ£¦
,íéðäkì íéLã÷ éLã÷ úBøBò .íéìòaì íél÷ íéLã÷ úBøBòmrhn ¨¨¦©¦©§¨¦¨§¥¨¨¦©Ÿ£¦

eëæ àlL ,äìBò íà äîe ,øîBçå ì÷mipdkd,døBòa eëæ ,døNáa ©¨¤¨¦¨¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¨
.ïøBòa ekæiL ïéc Bðéà ,ïøNáa eëfL íéLã÷ éLã÷eïéàlw jextl ¨§¥¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¦§§¨¥

y xnele df xnege,çéëBé çaæîdkf `le zepaxwd ixen`a dkfy ¦§¥©¦©
,mxera `le miycw iycw xyaa ekfi mipdkd s` ok m`e ,mdizexera

meyn ,ok xnel oi`Bì ïéàLgafnlíB÷î ìëa øBò,dn ok m`e ¤¥§¨¨
.xac giken epi` zepaxwd xera gafnd dkf `ly

àøîâ
xkfpd 'yi` zler' weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna,ïðaø eðzweqtd'Léà úìBò'hrnn,Lc÷ä úìBòì èøt ¨©¨¨©¦§¨§©¤§¥
,dxera mikef mipdkd oi`yäãeäé éaøa éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥§©¦§¨
,íéøb úìBòì èøt ,øîBà:`xnbd zl`ey .dxera mikef oi`yéàî ¥§¨§©¥¦©

[dpeekd dn-].Lc÷ä úìBòì èøt:`xnbd daiynàéiç éaø øîà §¨§©¤§¥¨©©¦¦¨
,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì èøt ,óñBé øadgwlpy dler oebk ©¥§¨§¨©¨¨¦©¨

zerxl el` zeny` oicy ,eilra ezny my` e` my` zxenz inca
,xeaiv zacpl dler mdinca egwie exkni f`e ,men mda letiy cr
oi`y dhrnzp ok lre ,xeaiv zler `l` yi` zler dpi` ef dlere

.dxera mikef mipdkd
:`xnbd dywnàçéðäxacd oaen ±øîàc ïàîìd incyúBøúBî ¨¦¨§©§¨©¨

ok`éö úáãðì,éìæà øeazrc epiide ,xeaiv zeler miaygp mde §¦§©¦¨§¦
minkg(:k dxenz),øîàc ïàîì àlàd incyãéçé úáãðì úBøúBî ¤¨§©§¨©¨§¦§©¨¦
,éìæàxfrl` iax zrc epiide(my dxenz),øîéîì àkéà éàîji` ± ¨§¦©¦¨§¥©

zexzend on d`ad dler zhrnny `ziixad ixac z` x`ap
zler'k ef dler aiygdl yi ezhiyl ixd ,'yi` zler' weqtdn

:`xnbd zvxzn .'yi`àáø øîàãk`neia(.cl)xn`p ,(d e `xwie) ¦§¨©¨¨
dilr Kxre 'ebe gAfOd lr W`de','äìòäjxre' xn`p `ly dnne §¨¥©©¦§¥©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨

cin dilr jexriy dpeekdy yexcl yi ,'dlerd' `l` 'dler dilr
d epiidc ,daeygd 'dlerd' z` [mivrd zxrad xg`]äìBò¨

däðBLàømeid zepaxw zyxta zxkfpd(hk-gk xacna)zler `idy , ¦¨
xgy ly cinz(c gk my).oaxw mey diptl aixwdl oi`y jkn cnlpe .

énð àëäweqtd z` yexcl yi o`k mb ±(g f `xwie)aixwOd odMde' ¨¨©¦§©Ÿ¥©©§¦
xFr Wi` zlFr z`äìòäd epiidy ,'didi Fl odMl aixwd xy`äìBò ¤©¦¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤¨

däðBLàød`ad dler `le ,dler myl dlgzn dyxtedy ¦¨
.my`l dligzn dyxtedy dnda gkn d`a ixdy ,my` zexzenn
jiiy epi` zexzend on d`ad dler xery `ziixad dhrin o`kne

.mipdkl
xn` :`ziixad xe`iaa zxg` drc d`ian `xnbdøîà eáééà éaø©¦©§¨©

,éàpé éaø,'ycwd zlerl hxt' `ziixad zpeekäìBò ñétúîì èøt ©¦©©§¨§©§¦¨
,úéaä ÷ãáìe .dxera mikef mipdkd oi`yàéòaéî àìjixv oi`e ± §¤¤©©¦Ÿ¦©§¨
df oic xnelàúééøBàcî éñôz úéaä ÷ãa éLã÷ øîàc ïàîì± §©§¨©¨§¥¤¤©©¦¨§¦¦§©§¨

wca zyecwa `ziixe`cn zqtzp ziad wcal dycwedy dlery
i`ceey ,ycwd zler `l` llk 'yi` zler' dpi` efy `vnpe ,ziad

,dxera mikef mipdkd oi`yøîàc ïàîì eléôà àlàwca zyecwy ¤¨£¦§©§¨©
ziadéñôz àì,`ziixe`cn dlerd lr dlg dpi` -,øNa éléî éðä Ÿ¨§¦¨¥¦¥¨¨

,ziad wca zyecwa qtzp epi` gafn zyecwa yecwd xyadyìáà£¨
,øBò,gafn oenn epi`yñéôzokle ,ziad wca zyecwa `ziixe`cn ¨¦

ea mikef mipdkd oi`dxer 'yi` zler' wxy `ziixad zpeek efe .
.ycwd zler `le ,mipdkl

:df oipra mi`xen` ixacn cer d`ian `xnbdïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîà'ycwd zlerl hxt' `ziixad dxn`y dny ¨©©¨©£©

epiid.úBøúBnä ïî äàaä äìBòì èøt:`xnbd dywndéì øîà §¨§¨©¨¨¦©¨¨©¥
ïàîk ,ïîçð áøì àðeðîä áøm`d ,jzreny zkled in zxaqk ± ©©§¨§©©§¨§©

äãeäé éaøk,oldlc `ziixaaydéa øãä àä`xaqn ea xfg ixd ± §©¦§¨¨£©¥
,ef,àéðúcmiqipkn eid mday ycwna eid zextey xyr dyly §©§¨

,ycwd xear zernäMLmicrein eid mdnìziipwzeleräáãð, ¦¨¦§¨¨
epiiddøBòa ïéàkæ íéðäk eäé àlL ,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì§¨©¨¨¦©¨¤Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨

uiwl dlerl dnda einca migwele xerd mixkene mixfeg `l`
,gafnddì éøîàå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøácyie ± ¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¨§¦¨

el xn`y mixne`ïk íà ,ïBòîL éaø,mipdkl dxer oi`yzìhéa ©¦¦§¦¥¦©§¨
z`BLøãî[ezyxc-]ïäkä òãéBäé ìLLøc Løãî äæ ,àéðúc , ¦§¨¤§¨¨©Ÿ¥§©§¨¤¦§¨¨©

,ïäkä òãéBäéxn`p(hi d `xwie),''äì íLà íLà àeä íLà'rnyny §¨¨©Ÿ¥¨¨¨Ÿ¨©©
xak ixdy ,jk xnel xyt` i` j` ,odkl `le 'dl `ed my`dy

my`a xn`p(f f my)my`dy rnyny ,'didi Fl FA xRki xW` odMd'©Ÿ¥£¤§©¤¦§¤
`l` ,odklìkoaxw,íLà íeMîe úàhç íeMî àaLepiidc ¨¤¨¦©¨¦¨¨

,'odkl' mbe ''dl' mb ea miiwl jixv ,my` zexzen e` z`hg zexzen
okleíMì øNaä ,úBìBò Ba ç÷lée [''dl' edfe]íéðäkì døBòedfe] ¦¨©©¨¨©¥¨©Ÿ£¦

,odkd rciedi ly ezyxc zngn ea xfg dcedi iaxy rnyne .['odkl'
j`id ,ongp axl `pepnd ax dywn okle .xac dilr aiyd `l ixdy

.eixacn ea xfg envr dcedi iax ixd ,dcedi iaxk xaeq dz`
déì øîà,ongp axdì íé÷Bî éàîa ,øî àlàcinrn dz` ji` ± ¨©¥¤¨©§©¦¨

.'ycwd zlerl hxt' `ziixaa xen`d z`déì øîà,`pepnd ax ¨©¥
déì àðéî÷Bîedf 'ycwd zler'y x`ane cinrn ip` ±Léc÷îa §¦¨¥§©§¦

ïðúc ,òLBäé éaøãëå ,åéñëð(f"n c"t milwy),Léc÷nälk z`åéñëð §¨¨§¦§©¦§ª©¦§©©©§¦§¨¨
,ziad wcaleéäåúBéeàøä úBîäa ïäadaxwdl,çaæî éaâì §¨¨¤§¥¨§§©¥¦§¥©

,mininz xnelk,øîBà øæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëædeøëné íéøëæ §¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦¨§
éëøBöìaixwdl mivexdúBìBòdeéëøBöì eøëné úBá÷ðmivexd §§¥§¥¦¨§§§¥
aixwdlïäéîãe ,íéîìL éçáæzeawpde mixkfd inc ±øàL íò eìté ¦§¥§¨¦§¥¤¦§¦§¨

d,úéaä ÷ãáì íéñëðiably oeik xnelk ,eycwd wleg mc` oi` oky §¨¦§¤¤©©¦
zyecwl dzid ezpeek jgxk lr ixd gafnl miie`x mpi`y miqkpd
dzid ezpeek ,gafnl zeie`xd zenda iabl s` ok m` ,ziad wca
ikxvl mze` micet ,mictp mdyk mewn lkne .ziad wca zyecwl

.gafnd iabl miie`x md oky ,zepaxw,øîBà òLBäé éaøwleg mc` ©¦§ª©¥
gafnl ie`xdy dzid ezrc ,mzqa yicwdy s`y xnelk ,eycwd
okle ,ziad wcal ycwei gafnl ie`x `ly dne gafnl ycwei

dàéáéå íéîìL éëøBöì eøëné úBá÷ðe ,úBìBò eáø÷é íîöò íéøëæ§¨¦©§¨¦§§§¥¦¨§§§¥§¨¦§¨¦
.úéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe ,úBìBò ïäéîãa:`xnbd zx`an ¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤©©¦
,BLéc÷ä ÷ìBç íãà øîàc òLBäé éaøì eléôàågafnl ie`xde ©£¦§©¦§ª©§¨©¨¨¥¤§¥

,gafn zyecwa yecwéléî éðäa `l` mpi` el` mixac ±,øNa ¨¥¦¥¨¨
,gafnl ie`x `edy,øBò ìáà,gafnl ie`x epi`yñéôzzyecwa £¨¨¦

idef `pepnd ax zrcl ok m`e .eycwedy miqkpd x`yk ,ziad wca
elld mixkfd oky ,mipdkl dxer oi`y 'ycwd zler' `ziixad zpeek

.ziad wcal mxere ,zeler md
,lirl `ziixaa epipy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø'yi` zler'èøt ©¦¥§©¦§¨¥§¨

,íéøb úìBòì.mipdkl dxer oi`yéà÷ìéç øa éànéñ áø déì øîà §©¥¦¨©¥©¦©©¦§©
eèà ,àðéáøì[m`d-],àeä Léà åàì øbhrnzn `ed j`ide §©¦¨¨¥¨¦

.weqtdndéì øîà`id `ziixad zpeek ,`piaxïéàå únL øâì èøt ¨©¥§¨§¥¤¥§¥
íéLøBé Bìzler' dpi`e ezlerl milra oi`y oeiky ,xwtd eiqkpy §¦

.mipdkl dxer oi` 'yi`
'yi` zler' weqtd zyxc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dpynay,ïðaø eðzxn`p(g f `xwie)úìBò àlà éì ïéà ,'Léà úìBò' ¨©¨¨©¦¥¦¤¨©
Léà,mipdkl dxeryïépî ,íéãáòå íéLð íéøb úìBòdxery ¦©¥¦¨¦©£¨¦¦©¦

,mipdkløîBì ãeîìz(my)aéø ,'äìBòä øBò'ä,mipdkl dxer s`y ©§©¨¨¦¨
.'odkl xerd' wx xnel ic didy ,ieaixl zxzein 'dlerd' zaizyíà¦
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המשך בעמוד בלז



קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc migaf(ipy meil)

äðùî
:miycwd zexera dkef in zx`an dpyndìkdler oaxw znda ¨

døNáa çaænä äëæ àlL,gafnd lr axwdl dxya xzed `ly ± ¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨
,oaxwd mc wxfpy iptl xyaa leqt rxi`y oebkíéðäk eëæ àìŸ¨Ÿ£¦

aøîàpL ,døBò(g f `xwie)z` aixwOd odMde'Léà úìBòdlrd xFr §¨¤¤¡©§©Ÿ¥©©§¦¤©¦¨Ÿ¨
xera wx odkd dkfy rnyne ,'didi Fl odMl aixwd xy`äìBò £¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤¨

Léàì äúìòLgafnl yi` dze` yicwdy xnelk ,gafnd iab lr ¤¨§¨¨¦
.dlqtp `le dxyaa gafnd dkfeì àlL äèçLpL äìBòóà ,dîL ¨¤¦§£¨¤Ÿ¦§¨©
íéìòaì äúìò àlL ét ìòdxyk `idy oeik ,daeg myldøBò ©¦¤Ÿ¨§¨©§¨¦¨

.íéðäkì ïäéúBøBò ,äMàä úìBò ãçàå Léàä úìBò ãçà .íéðäkì©Ÿ£¦¤¨©¨¦§¤¨©¨¦¨¥¤©Ÿ£¦
,íéðäkì íéLã÷ éLã÷ úBøBò .íéìòaì íél÷ íéLã÷ úBøBòmrhn ¨¨¦©¦©§¨¦¨§¥¨¨¦©Ÿ£¦

eëæ àlL ,äìBò íà äîe ,øîBçå ì÷mipdkd,døBòa eëæ ,døNáa ©¨¤¨¦¨¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¨
.ïøBòa ekæiL ïéc Bðéà ,ïøNáa eëfL íéLã÷ éLã÷eïéàlw jextl ¨§¥¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¦§§¨¥

y xnele df xnege,çéëBé çaæîdkf `le zepaxwd ixen`a dkfy ¦§¥©¦©
,mxera `le miycw iycw xyaa ekfi mipdkd s` ok m`e ,mdizexera

meyn ,ok xnel oi`Bì ïéàLgafnlíB÷î ìëa øBò,dn ok m`e ¤¥§¨¨
.xac giken epi` zepaxwd xera gafnd dkf `ly

àøîâ
xkfpd 'yi` zler' weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna,ïðaø eðzweqtd'Léà úìBò'hrnn,Lc÷ä úìBòì èøt ¨©¨¨©¦§¨§©¤§¥
,dxera mikef mipdkd oi`yäãeäé éaøa éñBé éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥§©¦§¨
,íéøb úìBòì èøt ,øîBà:`xnbd zl`ey .dxera mikef oi`yéàî ¥§¨§©¥¦©

[dpeekd dn-].Lc÷ä úìBòì èøt:`xnbd daiynàéiç éaø øîà §¨§©¤§¥¨©©¦¦¨
,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì èøt ,óñBé øadgwlpy dler oebk ©¥§¨§¨©¨¨¦©¨

zerxl el` zeny` oicy ,eilra ezny my` e` my` zxenz inca
,xeaiv zacpl dler mdinca egwie exkni f`e ,men mda letiy cr
oi`y dhrnzp ok lre ,xeaiv zler `l` yi` zler dpi` ef dlere

.dxera mikef mipdkd
:`xnbd dywnàçéðäxacd oaen ±øîàc ïàîìd incyúBøúBî ¨¦¨§©§¨©¨

ok`éö úáãðì,éìæà øeazrc epiide ,xeaiv zeler miaygp mde §¦§©¦¨§¦
minkg(:k dxenz),øîàc ïàîì àlàd incyãéçé úáãðì úBøúBî ¤¨§©§¨©¨§¦§©¨¦
,éìæàxfrl` iax zrc epiide(my dxenz),øîéîì àkéà éàîji` ± ¨§¦©¦¨§¥©

zexzend on d`ad dler zhrnny `ziixad ixac z` x`ap
zler'k ef dler aiygdl yi ezhiyl ixd ,'yi` zler' weqtdn

:`xnbd zvxzn .'yi`àáø øîàãk`neia(.cl)xn`p ,(d e `xwie) ¦§¨©¨¨
dilr Kxre 'ebe gAfOd lr W`de','äìòäjxre' xn`p `ly dnne §¨¥©©¦§¥©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨

cin dilr jexriy dpeekdy yexcl yi ,'dlerd' `l` 'dler dilr
d epiidc ,daeygd 'dlerd' z` [mivrd zxrad xg`]äìBò¨

däðBLàømeid zepaxw zyxta zxkfpd(hk-gk xacna)zler `idy , ¦¨
xgy ly cinz(c gk my).oaxw mey diptl aixwdl oi`y jkn cnlpe .

énð àëäweqtd z` yexcl yi o`k mb ±(g f `xwie)aixwOd odMde' ¨¨©¦§©Ÿ¥©©§¦
xFr Wi` zlFr z`äìòäd epiidy ,'didi Fl odMl aixwd xy`äìBò ¤©¦¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤¨

däðBLàød`ad dler `le ,dler myl dlgzn dyxtedy ¦¨
.my`l dligzn dyxtedy dnda gkn d`a ixdy ,my` zexzenn
jiiy epi` zexzend on d`ad dler xery `ziixad dhrin o`kne

.mipdkl
xn` :`ziixad xe`iaa zxg` drc d`ian `xnbdøîà eáééà éaø©¦©§¨©

,éàpé éaø,'ycwd zlerl hxt' `ziixad zpeekäìBò ñétúîì èøt ©¦©©§¨§©§¦¨
,úéaä ÷ãáìe .dxera mikef mipdkd oi`yàéòaéî àìjixv oi`e ± §¤¤©©¦Ÿ¦©§¨
df oic xnelàúééøBàcî éñôz úéaä ÷ãa éLã÷ øîàc ïàîì± §©§¨©¨§¥¤¤©©¦¨§¦¦§©§¨

wca zyecwa `ziixe`cn zqtzp ziad wcal dycwedy dlery
i`ceey ,ycwd zler `l` llk 'yi` zler' dpi` efy `vnpe ,ziad

,dxera mikef mipdkd oi`yøîàc ïàîì eléôà àlàwca zyecwy ¤¨£¦§©§¨©
ziadéñôz àì,`ziixe`cn dlerd lr dlg dpi` -,øNa éléî éðä Ÿ¨§¦¨¥¦¥¨¨

,ziad wca zyecwa qtzp epi` gafn zyecwa yecwd xyadyìáà£¨
,øBò,gafn oenn epi`yñéôzokle ,ziad wca zyecwa `ziixe`cn ¨¦

ea mikef mipdkd oi`dxer 'yi` zler' wxy `ziixad zpeek efe .
.ycwd zler `le ,mipdkl

:df oipra mi`xen` ixacn cer d`ian `xnbdïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîà'ycwd zlerl hxt' `ziixad dxn`y dny ¨©©¨©£©

epiid.úBøúBnä ïî äàaä äìBòì èøt:`xnbd dywndéì øîà §¨§¨©¨¨¦©¨¨©¥
ïàîk ,ïîçð áøì àðeðîä áøm`d ,jzreny zkled in zxaqk ± ©©§¨§©©§¨§©

äãeäé éaøk,oldlc `ziixaaydéa øãä àä`xaqn ea xfg ixd ± §©¦§¨¨£©¥
,ef,àéðúcmiqipkn eid mday ycwna eid zextey xyr dyly §©§¨

,ycwd xear zernäMLmicrein eid mdnìziipwzeleräáãð, ¦¨¦§¨¨
epiiddøBòa ïéàkæ íéðäk eäé àlL ,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì§¨©¨¨¦©¨¤Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨

uiwl dlerl dnda einca migwele xerd mixkene mixfeg `l`
,gafnddì éøîàå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøácyie ± ¦§¥©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¨§¦¨

el xn`y mixne`ïk íà ,ïBòîL éaø,mipdkl dxer oi`yzìhéa ©¦¦§¦¥¦©§¨
z`BLøãî[ezyxc-]ïäkä òãéBäé ìLLøc Løãî äæ ,àéðúc , ¦§¨¤§¨¨©Ÿ¥§©§¨¤¦§¨¨©

,ïäkä òãéBäéxn`p(hi d `xwie),''äì íLà íLà àeä íLà'rnyny §¨¨©Ÿ¥¨¨¨Ÿ¨©©
xak ixdy ,jk xnel xyt` i` j` ,odkl `le 'dl `ed my`dy

my`a xn`p(f f my)my`dy rnyny ,'didi Fl FA xRki xW` odMd'©Ÿ¥£¤§©¤¦§¤
`l` ,odklìkoaxw,íLà íeMîe úàhç íeMî àaLepiidc ¨¤¨¦©¨¦¨¨

,'odkl' mbe ''dl' mb ea miiwl jixv ,my` zexzen e` z`hg zexzen
okleíMì øNaä ,úBìBò Ba ç÷lée [''dl' edfe]íéðäkì døBòedfe] ¦¨©©¨¨©¥¨©Ÿ£¦

,odkd rciedi ly ezyxc zngn ea xfg dcedi iaxy rnyne .['odkl'
j`id ,ongp axl `pepnd ax dywn okle .xac dilr aiyd `l ixdy

.eixacn ea xfg envr dcedi iax ixd ,dcedi iaxk xaeq dz`
déì øîà,ongp axdì íé÷Bî éàîa ,øî àlàcinrn dz` ji` ± ¨©¥¤¨©§©¦¨

.'ycwd zlerl hxt' `ziixaa xen`d z`déì øîà,`pepnd ax ¨©¥
déì àðéî÷Bîedf 'ycwd zler'y x`ane cinrn ip` ±Léc÷îa §¦¨¥§©§¦

ïðúc ,òLBäé éaøãëå ,åéñëð(f"n c"t milwy),Léc÷nälk z`åéñëð §¨¨§¦§©¦§ª©¦§©©©§¦§¨¨
,ziad wcaleéäåúBéeàøä úBîäa ïäadaxwdl,çaæî éaâì §¨¨¤§¥¨§§©¥¦§¥©

,mininz xnelk,øîBà øæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëædeøëné íéøëæ §¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦¨§
éëøBöìaixwdl mivexdúBìBòdeéëøBöì eøëné úBá÷ðmivexd §§¥§¥¦¨§§§¥
aixwdlïäéîãe ,íéîìL éçáæzeawpde mixkfd inc ±øàL íò eìté ¦§¥§¨¦§¥¤¦§¦§¨

d,úéaä ÷ãáì íéñëðiably oeik xnelk ,eycwd wleg mc` oi` oky §¨¦§¤¤©©¦
zyecwl dzid ezpeek jgxk lr ixd gafnl miie`x mpi`y miqkpd
dzid ezpeek ,gafnl zeie`xd zenda iabl s` ok m` ,ziad wca
ikxvl mze` micet ,mictp mdyk mewn lkne .ziad wca zyecwl

.gafnd iabl miie`x md oky ,zepaxw,øîBà òLBäé éaøwleg mc` ©¦§ª©¥
gafnl ie`xdy dzid ezrc ,mzqa yicwdy s`y xnelk ,eycwd
okle ,ziad wcal ycwei gafnl ie`x `ly dne gafnl ycwei

dàéáéå íéîìL éëøBöì eøëné úBá÷ðe ,úBìBò eáø÷é íîöò íéøëæ§¨¦©§¨¦§§§¥¦¨§§§¥§¨¦§¨¦
.úéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe ,úBìBò ïäéîãa:`xnbd zx`an ¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤©©¦
,BLéc÷ä ÷ìBç íãà øîàc òLBäé éaøì eléôàågafnl ie`xde ©£¦§©¦§ª©§¨©¨¨¥¤§¥

,gafn zyecwa yecwéléî éðäa `l` mpi` el` mixac ±,øNa ¨¥¦¥¨¨
,gafnl ie`x `edy,øBò ìáà,gafnl ie`x epi`yñéôzzyecwa £¨¨¦

idef `pepnd ax zrcl ok m`e .eycwedy miqkpd x`yk ,ziad wca
elld mixkfd oky ,mipdkl dxer oi`y 'ycwd zler' `ziixad zpeek

.ziad wcal mxere ,zeler md
,lirl `ziixaa epipy,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø'yi` zler'èøt ©¦¥§©¦§¨¥§¨

,íéøb úìBòì.mipdkl dxer oi`yéà÷ìéç øa éànéñ áø déì øîà §©¥¦¨©¥©¦©©¦§©
eèà ,àðéáøì[m`d-],àeä Léà åàì øbhrnzn `ed j`ide §©¦¨¨¥¨¦

.weqtdndéì øîà`id `ziixad zpeek ,`piaxïéàå únL øâì èøt ¨©¥§¨§¥¤¥§¥
íéLøBé Bìzler' dpi`e ezlerl milra oi`y oeiky ,xwtd eiqkpy §¦

.mipdkl dxer oi` 'yi`
'yi` zler' weqtd zyxc z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dpynay,ïðaø eðzxn`p(g f `xwie)úìBò àlà éì ïéà ,'Léà úìBò' ¨©¨¨©¦¥¦¤¨©
Léà,mipdkl dxeryïépî ,íéãáòå íéLð íéøb úìBòdxery ¦©¥¦¨¦©£¨¦¦©¦

,mipdkløîBì ãeîìz(my)aéø ,'äìBòä øBò'ä,mipdkl dxer s`y ©§©¨¨¦¨
.'odkl xerd' wx xnel ic didy ,ieaixl zxzein 'dlerd' zaizyíà¦
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oifge` mipy` cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

'éðúî.äøùáá çáæîä äëæ àìù ìë`lc dwixf mcew leqt da rxi`y oebk

:gafnl xzid zry dl dzid.íéðäëì äøåò:`xnba `ziixaa i`axzi` i`xwn

.äùàä úìåò ãçàå:`xwn inp i`axzi`c.íéùã÷ éùã÷ úåøåòzeny`e ze`hg

:lif`e `nrh yxtnck mipdkl.çéëåî çáæîä ïéàgikei gafn xnel jl oi`e xnelk

s`e dxera dkf `le dlerd xyaa dkfy

ekfy t"r`y miycw iycwa dnzz l` dz`

`l oxyaa mipdkdgked ef oi` oxera ekfi

mipdkl la` mewn lka xer gafnl oi`y

ekfiy xnege lwe dlerd xera ekfy epivn

:miycw iycw zexera'îâúìåòì èøô
.ùã÷ä:dl yxtn dinwl.íéøâ úìåòì èøô

:`ed yi` e`l xb eh` jixt dinwlïî
.úåøúåîäoebk diirx ly zeny` lkc

extikye eilra ezny my`e my` zxenz

eltie exknie erxi ol `niiwc xg`a eilra

e`lc gafnd uiw zler `ede dacpl odinc

dikqpe `id xeav zacp `l` `ed yi` zler

epi`e dilr jneq eilra oi`e xeav lyn

:(:k sc) dxenza opzck dhgey.'åë àçéðä
dxenza `id opaxe xfril` iaxc `zbelt

:(my).øåáö úáãðì:gafnd uiwlúáãðì
.ãéçéenvr `ed xzezipy my` ly eilra

dhgeye dilr jneq `ede einca dler `ian

:elyn oiaixw dikqpe.àáø øîàãësc `nei)

dpin opitlic dlerd dilr jxre iab (.cl

xgy ly cinzl mcew xac `di `ly oipn

i`n opixn`e 'ebe dlerd dilr jxre l"z

dlerd rnyn dlerd `ax xn`e `cenlz

`kd meid zepaxw xcqa dxen`d dpey`x

dpey`x dlerd aizk dlerd xer inp

d`ad `le dler myl dligzn dyxtedy

jixt dinwle z`hg xzenne my` xzenn

rciedi yxcnn mipdkl dxer l"iw `de

:odkd.úéáä ÷ãáì åúìåò ñéôúîì èøô
:mipdkl dxer oi`y.'åëå àéòáéî àìå'ta

`ler xn`wc (:al sc) dxenzc `xza

`l` da oi` ziad wcal dler qitznd

`lerl opiazene cala mixafib aekir

dhgeyl xeq` ziad wcal dler qitznd

dil jixvnc i`d `ler ipyne dctzy cr

xninl ira aizenc o`n llkn opaxcn dict

c"nl `irain `l dxer oiprle `ziixe`c

ziad wca zyecw da dqtz `ziixe`cn

`ly cr dhgy m` mipdkl dxer oi`c

zler `l` `ed yi` zler e`lc zictp

:ycwd.ã"îì 'éôà àìà`nlra opaxcn

`ziixe`cnc ilin ipd `l `ziixe`cn la`

:qetz dia ekf `l izk` mipdke `ed gafn oenn e`lc xer la` eit lr ely epi`y eilr dlg dyecw oi`e `ed gafn lyc xya `l.äãåäé éáøë ïàîëdl iziin onwl

:mipdkl dxer oi` xn`c.äéá øãä àä:icin edl xcd` `le odkd rciedi ly eyxcn zlha ok m` dil ixn`wc.äáãðì äùùaezkc ixiinw ycwna eidy zextey b"ia

:dacpl dyy edip i`n yxtne dacpl dyye zxtkl adfe dpeale mivr dler ilfebe oipiw [oiwizr oilwze] oizcg oilwz odilrïî äàáä äìåòì äáãðì äùù â"ä
.'äì íùà :äøåòá ïéàëæ íéðäëä ïéàù úåøúåîäz`hg xzenn `ad xac lk cvik `d 'ebe mdl zg` dxez my`k z`hgk odkl my` xn`p xaky 'dl my` xyt` i`

:drex my`a dzn z`hgay lk (.gi sc dxenz) ol `niiwc dii`xl ilf`c jpd oebk zeny` xzenne odn xzezipe ez`hgl zern yixtn oebk.'åë ïäá ç÷ìéipy e`vnp

:'ebe `aei `l ze`hg sqke my` sqk aizkc epiide xerd odkl my`e dlerl xya 'dl my` oiniiewn miaezkéàîá øî àìà.äì é÷åîzlerl hxt lirl ipzc `dl

:ycwd.òùåäé éáøëåxn`w gafnl ifgc i`n` `xwirn ediilr gafn my liigc ryedi x"` ikc lif`e miiqncke `id ycwd zler jde zeler eaxwi onvr mixkf xn`c

:ziad wca zyecw dlr liigc dcen xera la`.åéñëð ùéã÷îä:ziad wcal.çáæîì úåéåàøä:mininz.'åë úåìåò éëøöì åøëîé íéøëæqitznd (:bl sc) dxenza l"iwc

:mlerl gafn icin `vei epi` gafnl ie`xd lky gafnl `l` oictp opi` oictp odyk ziad wcal mininz.úåìåò åáø÷é ïîöò íéøëæwleg mc` xaqwc yi`d eze` myl

:el ie`xd gafnl aixwdl ded dizrc `nzq yicwnc b"r`e eyicwd.'åë åøëîé úåá÷ðåyicwd lkd `nzq yicwnc oeikc exkniy cr minly eaxwi `l onvr od la`

:ycwd zlerl hxt lirl dcedi x"`w zeler miaixwd mixkf ryedi iaxc dler jdae edpiycw` dler incl jkld yecw eleky ziad wcac `inec gafnl ie`xd'éôàå
.òùåäé éáøìodizexery gafn iycw x`yk ediy `l ziad wcal `di gafnl ie`x epi`ye gafnl gafnl ie`xd eyicwd wleg mc` ryedi 'x xn`c b"r`e xnelk

:ely miqkp x`yk ziad wcal qtzp xerdy `ed dcenc mipdkl.ïéùøåé åì ïéàå:milra dl oi`câ"äl"z oipn micare miyp zler yi` zler `l` il oi` yi` zler

:'ek.äìåòä:`a zeaxl `l` odkl xerd `l` azknl jixhvi` `lc `ed `xizi `xw.íéìòáì äúìò àìå ìéàåädxyk `idy it lr s`e
àì
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àçéðäith zexzen hrnnc y"n dicicl dniz .ilf` xeaiv zacpl zexzen c"nl

:yi`l `xwirn eidc meyn zexzen ith ihernl `ed `xaqc l"ie cinz zlern

àìàhrnnc dcedi iax `d dil `iyw i`n dniz .xninl `ki` i`n cigi zacpl c"nl

zacpl i`e dacpl dyy ipzwc ilf` xeaiv xacpl jenqa xn`wc `ed ycwd zler `kd

ira cigi oaxwc xteya dniyn did `l cigi

rcz `ziixa `idd dil riny `lc l"ie dkinq

eyxcnn dcedi iax dia xcd `d dil riny i`c

:rciedi lyàìziad wca iycw c"nl `irain

jixhvi` i`n` dicicl dniz .`ziixe`cn iqtz

dxer oi` diict mcew hgy m`c `kd `xw

llka eid ziad wca iycwc `hiyt mipdkl

dkxrde dcnrd:ïéàmixb yi` zler `l` il

ded `xw cgn rnyn .oipn micare miyp

opitli `dc `ed oice micare miyp opihrnn

miig x"xd dywde dy`n dl dlc y"ba iccdn

iab i`xw ixz jixvn (.gt sc w"a) laegd wxtac

l"ie micar ihernl cge miyp ihernl cg zecr

dl dlc y"ba iccdn opitlic `ed zevn iabc

ielz oi`c slinl jiiy `l zecr iab la`

`l oicirn `l oxd`e dyn ixdy zepn`pa

:ilb ilbc `kid jkld ipnidn `lc meyn

dcene
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äðùîíéðäk eëæ àì ,døNáa çaænä äëæ àlL ìk̈¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨Ÿ¨Ÿ£¦
äìBò .Léàì äúìòL äìBò ,'Léà úìBò' øîàpL ,døBòa§¨¤¤¡©©¦¨¤¨§¨¨¦¨

ì àlL äèçLpL,íéìòaì äúìò àlL ét ìò óà ,dîL ¤¦§£¨¤Ÿ¦§¨©©¦¤Ÿ¨§¨©§¨¦
,äMàä úìBò ãçàå ,Léàä úìBò ãçà .íéðäkì døBò¨©Ÿ£¦¤¨©¨¦§¤¨©¨¦¨
úBøBò .íéìòaì ,íél÷ íéLã÷ úBøBò .íéðäkì ïäéúBøBò¥¤©Ÿ£¦¨¨¦©¦©§¨¦
àlL ,äìBò íà äîe ,øîBçå ì÷ .íéðäkì ,íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦©Ÿ£¦©¨¤¨¦¨¤Ÿ

íéLã÷ éLã÷ .døBòa eëæ ,døNáa eëæBðéà ,ïøNáa eëfL ¨¦§¨¨¨§¨¨§¥¨¨¦¤¨¦§¨¨¥
ìëa øBò Bì ïéàL ,çéëBé çaæî ïéà .ïøBòa ekæiL ïéc¦¤¦§§¨¥¦§¥©¦©¤¥§¨

:íB÷îàøîâúìBòì èøt ,'Léà úìBò' ,ïðaø eðz ¨¨©¨¨©¦§¨§©
,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,Lc÷ä¤§¥¦§¥©¦§¨©¦¥§©¦§¨¥
éaø øîà .Lc÷ä úìBòì èøt ,éàî .íéøb úìBòì èøt§¨§©¥¦©§¨§©¤§¥¨©©¦
àçéðä ,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì èøt ,óñBé øa àéiç¦¨©¥§¨§¨©¨¨¦©¨¨¦¨
ïàîì àlà .éìæà øeaéö úáãðì úBøúBî ,øîàc ïàîì§©§¨©¨§¦§©¦¨§¦¤¨§©

.äðBLàø äìBò ,'äìòä' ,àáø øîàãk .øîéîì àkéà éàî , éìæà ãéçé úáãðì úBøúBî ,øîàc§¨©¨§¦§©¨¦¨§¦©¦¨§¥©¦§¨©¨¨¨Ÿ¨¨¦¨

.úéaä ÷ãáì äìBò ñétúîì èøt ,éàpé éaø øîà eáééà éaø .äðBLàø äìBò 'äìòä' ,énð àëä̈¨©¦¨Ÿ¨¨¦¨©¦©§¨©©¦©©§¨§©§¦¨§¤¤©©¦
àì ,øîàc ïàîì eléôà àlà .àúééøBàcî éñôz úéaä ÷ãa éLã÷ ,øîàc ïàîì àéòaéî àìŸ¦©§¨§©§¨©¨§¥¤¤©©¦¨§¦¦§©§¨¤¨£¦§©§¨©Ÿ
äìBòì èøt ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå .ñéôz ,øBò ìáà ,øNa éléî éðä ,éñôz̈§¦¨¥¦¥¨¨£¨¨¦§¥¨©©©§¨¨©©¨©£©§¨§¨
,àéðúc .déa øãä àä ,äãeäé éaøk ,ïàîk ,ïîçð áøì àðeðîä áø déì øîà .úBøúBnä ïî äàaä©¨¨¦©¨¨©¥©©§¨§©©§¨§©§©¦§¨¨£©¥§©§¨
øîà .äãeäé éaø éøác ,døBòa ïéàkæ íéðäk eäé àlL ,úBøúBnä ïî äàaä äìBòì ,äáãðì äML¦¨¦§¨¨§¨©¨¨¦©¨¤Ÿ§Ÿ£¦©¨¦§¨¦§¥©¦§¨¨©
äæ ,àéðúc .ïäkä òãéBäé ìL BLøãî zìhéa ïk íà ,ïBòîL éaø dì éøîàå ,äéîçð éaø Bì©¦§¤§¨§¨§¦¨©¦¦§¦¥¦©§¨¦§¨¤§¨¨©Ÿ¥§©§¨¤
,íLà íeMîe úàhç íeMî àaL ìk ,''äì íLà íLà àeä íLà' ,ïäkä òãéBäé Løc Løãî¦§¨¨©§¨¨©Ÿ¥¨¨¨Ÿ¨©©¨¤¨¦©¨¦¨¨
,déì øîà .dì íé÷Bî éàîa ,øî àlà ,déì øîà .íéðäkì døBò ,íMì øNaä .úBìBò Ba ç÷lé¦¨©©¨¨©¥¨©Ÿ£¦¨©¥¤¨©§©¦¨¨©¥
úBéeàøä úBîäa ïäa eéäå ,åéñëð Léc÷nä ,ïðúc .òLBäé éaøãëå ,åéñëð Léc÷îa déì àðéî÷Bî§¦¨¥§©§¦§¨¨§¦§©¦§ª©¦§©©©§¦§¨¨§¨¨¤§¥¨§
éëøBöì eøëné úBá÷ð ,úBìBò éëøBöì eøëné íéøëæ ,øîBà øæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëæ ,çaæî éaâì§©¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥§¨¦¦¨§§§¥§¥¦¨§§§¥
eáø÷é íîöò íéøëæ ,øîBà òLBäé éaø .úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté ïäéîãe ,íéîìL éçáæ¦§¥§¨¦§¥¤¦§¦§¨§¨¦§¤¤©©¦©¦§ª©¥§¨¦©§¨¦§§

ìL éëøBöì eøëné úBá÷ðe ,úBìBò.úéaä ÷ãáì eìté íéñëð øàLe ,úBìBò ïäéîãa àéáéå ,íéî §¥¦¨§§§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤§¨§¨¦¦§§¤¤©©¦
éaøa éñBé éaø .ñéôz ,øBò ìáà ,øNa éléî éðä ,BLéc÷ä ÷ìBç íãà ,øîàc òLBäé éaøì eléôàå©£¦§©¦§ª©§¨©¨¨¥¤§¥¨¥¦¥¨¨£¨¨¦©¦¥§©¦
Léà åàì ,øb eèà ,àðéáøì éà÷ìéç øa éànéñ áø déì øîà .íéøb úìBòì èøt ,øîBà äãeäé§¨¥§¨§©¥¦¨©¥©¦©©¦§©§©¦¨¨¥¨¦
,Léà úìBò àlà éì ïéà ,'Léà úìBò' ,ïðaø eðz .íéLøBé Bì ïéàå únL øâì èøt ,déì øîà .àeä¨©¥§¨§¥¤¥§¥§¦¨©¨¨©¦¥¦¤¨©¦
øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .äaéø ,'äìBòä øBò' øîBì ãeîìz .ïépî ,íéãáòå íéLð ,íéøb úìBò©¥¦¨¦©£¨¦¦©¦©§©¨¨¦¨¦¥©©§©

ì ,èøt .Léàì äúìòL äìBò ,'Léà úìBò'íéðäkä eäé àlL ,dîB÷îì õeçå dpîæì õeç äèçLpL ©¦¨¤¨§¨¨¦§¨§¤¦§£¨¦§©¨§¦§¨¤Ÿ§©Ÿ£¦
ì àlL äèçLpL äaøî éðàL ,ìBëé .døBòa ïéàkæ,íéìòaì äúìò àìå ìéàBä ,dîL ©¨¦§¨¨¤£¦§©¤¤¦§£¨¤Ÿ¦§¨¦§Ÿ¨§¨©§¨¦
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`oifgeקי mipya cenr bw sc ± oey`x wxtzereay

:dxera ekfi `l.áéø÷ä øùà:rnyna zepaxwd lk.øùáá äëæù:mixeni`aïëù
.úö÷îá äëæ àìxera zvwna ekfy mipdka xn`z gafnl xer epivn `ly zexer

:dlerdìë.'åë åîöòaezkd da hxty dlern zexer x`yl di`x `iadl epl oi`

ly lr `l` odilr `dz dn zexer x`y lr cenll epkxved `ly iptn dcal

:cala dler.ïäîò ïäéúåøåòåz`e aizkck

:'ebe exer z`e xtdïéèéùôî åöø`l ixdy .

ody zenk odkl epzpe hiytdl ekixvd

:'ebe zg` dxez my`k z`hgk aizkck

.èéùôäå äá øîàðlre gafnl xyade

`dz dn xen` `l hiytdl ewiwfdy xerd

(df) e`iadl leki jpi` gafnle eilr

oihyten mixa`a xhwd jl hxt `icdac

:odnr xerd jl hxt `le.äéäé åìdiyix

el i`w dilre yi` zler z` aixwnd `xwc

:didi.'åë ïðåàì èøô:daxwdl ifg `lc

.øùáá åëæé àì ìåëéùt"r` xnelk

axrl lek`ln xyaa welgln ehrnzpy

:zexerd on ohrnl ekxvedåëæé àì ìåëéù
.øùááopi` ode dlik`l ie`x `edy iptn

:meid zlik`l mie`x.àðéãî`wtpc ikid ik

zexerl `xw il dnle l`rnyi iaxl dil

:miycw iycw.áéø÷ä øùàdipin w"z silic

:dil ciar i`n miycw iycw zexer÷åôéú
.äéäé åìî äéì:iaxl dil `wtpckéáø
.äéîòèì ìàòîùé`yxcl didi el yixcc

:izixg`.àåä àøéúé àø÷xer azknl ivnc

:wezyle odkl aixwd xy` dlerd'éðúî
.íéðäëì ïäéúåøåò ïéàmr mitxyp `l`

:oxeràöåé øåò éúéàø àì.äôéøùì
:`xnba dl yxtn ikd hytedynàöîðå

.äôéøèmcew ea did df leqty elit`e

hytd xg`l cr xkip `le li`ed hytd

:exera mipdkd eze`iàì ïéà.äéàø éúéàø
xg` dtixh `vniy einia rxi` `l `ny

:d`x `l `ed detxye rxi` m`e hytd

.äôéøùä úéáì àöé àìàmcewe li`ed

:dia ded hytd'îâ'nba b"dàìù ìë
äøåòá íéðäëä åëæ àì äøùáá çáæîä äëæ

ä÷éøæ íãå÷ øåòì äéèùôàã â"òàålk b"le

mc oiprl `ira i`n `iddc xyaa el oi`y

xn`w `nh odka `idd `d xerd lr dvxn

aize`e hwp jdn lirlc jdc diyix `l`

gafnd dkf `ly lk `yix ipzw ikd

dwixf mcew leqt ea rxi`y oebk dxyaa

`l gafnl xzid zry xyal dl did `lc

hytedy oia bilt `le dxera mipdkd ekf

b"r` `nl` hyted `l oia leqtd mcew

xyad lqtpe dwixf mcew xerl dihyt`c

:dxera ekf `lc xn`w wxf k"g`e'ø éðî
.àéä ïåòîù 'øá øæòìàsc) onwl xn`c

ipta uelg xer lr dvxn mcd oi` (.cw

oi`e xyad lqtp m` oebk xya `la envr

:ohytd xg` mipdkl xzip zeidl dlirn icin `vi `l xerd s` eilr dvxn mcd.íéðäëì ïäéúåøåò:dwixf mcew df leqt rxi` elit`e.éáøì ïàúàiaxc dilr biltc

:xya z`vxd `la envr ipta uelg xer lr dvxn mcd xn`e (my) onwl xfrl`.ä÷éøæ íãå÷ èùôä ïéàù éáø äãåîåenvr ipta xerd lr dvxn mcd xn`c b"r`

gafnd dkf `ly lk ipzwc inp jkld jk lk mcd zedyl xeq`y jka oilibx mipdk oi`y `ed dcen dwixf mcew hyti`c inxzi`c `kidmipdkd ekf `l dxyaa

mipdkd ekfi xyaa gafn dkf `ly t"r` hytd xg` lqtpe dwixf mcew hiytdc inxzi`c `kid edine `ed hytd mcew dwixf mcewc leqtc meyn `nrh dxera

:deda dxac epizpyne dxeraåàøðù íãå÷.èùôäìxerd lr dvxn mc oi`c xyad mr `edyk oky lke lqtp k"g`e hyted 'it`e mipdkl odizexer oi` dwixf mcew

:xya `la.èùôäì åàøðù øçàìzg` dry xya dvxede mcd wxfpy oeikc xfrl` iax xn`wck lqtpyk xyad mr exer 'it`e mipdkl odizexer dwixf xg`l epiidc

:mipdkl exere ephiyti.åîöò éðôá øåòä ìòhyted la` xyad mr lqtpd `l` leqt xer oi` iax xaqwc xerd xzed mcd wxfe dwixf mcew xyad lqtpe hyted m`

:xyak `ed ixd dwixf xg` elit`e lqtp hytd mcew m` la` dwixf xg`e hytd xg` oky lke dil `ixye dwixf `iz` dwixf mcew 'it` eleqt mcew
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äãåîåhytd mcew leqt clepc `kid r"klc `kd rnyn .dwixf mcew hytd oi`y iax

(.`iw sc w"a) `nw lfebd seqac dnize xerd lr dvxn mcd oi` dwixf mcewe

ekf my`d z` eaixwde aixiedi ipa encw m`c dircil sqke aixiedil my` ozp iab xn`

`l `d diteb exer `zyde exerl `ax xn` `ed leqt my` ifg i`nl jixte mciay dna

ez`ad zlgzc dwixfe hytd mcew epiidc ifg

leki my`d zhigy xg`l mzdc l"ie leqta

li` caln dia `pixw dwixf mcew sqk `iadl

xtkp `l oiicrc oeik ea xtki xy` mixetkd

dyw edine dwixf mcewc leqt aiyg `l jkld

dne dwixf mcew il dn mcia leqtd `ki`c oeik

dtixh `vnpy enk iedc l"ie dwixf xg`l il

`le li`ed mipdkd obq `pipg iaxl miirn ipaa

dwixf mcewe iaxl hytd mcew eleqt xked

dywe (d"bd) xerd lr dvxn xfrl` iaxl

mcew eny` z` `iad migqtc `ztqeza `ipzc

elifb `iaiy cr enca qxnn xg` `di `l elifb

`nl` dtixyd zial `vze ezxev xaerz `l`

xnel oi`e hgypy mcew lfbd `iadl dpwz oi`

(lirl) rxevn iab `tiqa `ipz `d opaxcn epiid

xg` `di `l eny`l ez`hg micwd (d sc)

zial `vze ezxev xaerz `l` enca qxnn

(.d sc) zegpnc `nw 't gken `kdne dtixyd

leqt dxezd onc b"r`e meia eal onf xqegn yi

oilev cvik wxt `ipzck dxev xear jixv

mca cin sxyi eteba eleqty lk (q sc migqt)

enk ied eteba eleqte ezxev xaerz milraae

:jexa .`l dncwd la` dlape dtixhe lebit
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'äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéðäk eäé àìŸ§Ÿ£¦©¨¦§¨©§©¨¨
úBøBò ,äìBòä øBò àlà éì ïéà ,'äìBòä øBò' .íB÷î ìkî¦¨¨¨¨¥¦¤¨¨¨
øLà äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,ïépî ,íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦©¦©§©¨¨£¤
ãeîìz ,íél÷ íéLã÷ óà äaøî éðàL ,ìBëé .'áéø÷ä¦§¦¨¤£¦©§¤©¨¨¦©¦©§
éLã÷ ìk óà ,íéLã÷ éLã÷ äìBò äî ,'äìBò' øîBì©¨¨¨¨§¥¨¨¦©Ÿ¨§¥
àlà éì ïéà ,'äìBòä øBò' ,øîBà ìàòîLé éaø .íéLã÷̈¨¦©¦¦§¨¥¥¨¨¥¦¤¨
äìBò äîe ,àeä ïéãå .ïépî ,íéLã÷ éLã÷ úBøBò ,äìBòä̈¨¨§¥¨¨¦¦©¦§¦¨¨
eëfL íéLã÷ éLã÷ .døBòa eëæ ,døNáa eëæ àlL¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¨¨§¥¨¨¦¤¨
øNaa äëfL ,çéëBé çaæî .ïøBòa eëfL ïéc Bðéà ,ïøNáa¦§¨¨¥¦¤¨§¨¦§¥©¦©¤¨¨©¨¨
øîàz .úö÷îa äëæ àì ïkL ,çaænì äî .øBòa äëæ àìå§Ÿ¨¨¨©©¦§¥©¤¥Ÿ¨¨§¦§¨Ÿ©
.déleëa eëæ ,úö÷îa eëæå ìéàBä ,úö÷îa eëfL íéðäka©Ÿ£¦¤¨§¦§¨¦§¨§¦§¨¨§¥
äìBòä øBòì àlà eðëøöeä àì Bîöò ìk ,øîBà éaø©¦¥¨©§Ÿ§©§¤¨§¨¨
íéøt .øNaä øçà Cläî øBòä ,íB÷î ìëaL .ãáìa¦§©¤§¨¨¨§©¥©©©¨¨¨¦
[ïéôøNð] ïäéúBøBòå ïä ,ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¥§¥¤¦§¨¦
.ïäkì äðzî ,øeaéö éîìL éçáæå ,íLàå úàhç .ïänò¦¨¤©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦©¨¨©Ÿ¥
.ïøBò éab ìò ïúBà ïéìëBà ,eöø àì .ïúBà ïéèéLôî ,eöø̈©§¦¦¨Ÿ¨§¦¨©©¥¨
ïéìëBà ,eöø .ïúBà ïéèéLôî ,eöø ,íéìòaì íél÷ íéLã÷̈¨¦©¦©§¨¦¨©§¦¦¨¨§¦
úà èéLôäå' da øîàð ,äìBò ìáà .ïøBò áb ìò ïúBà¨©©¨£¨¨¤¡©¨§¦§¦¤

äkä eäé àì ,ìBëé .'äéçúðì dúBà çzðå äìBòääìòä øBò' øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéð ¨¨§¦©¨¦§¨¤¨¨Ÿ§©Ÿ£¦©¨¦§¨©§©¨Ÿ¨
àeäL øNaa ekæé àì ,ìBëiL .ïðBàå íéøeték øqeçîe íBé ìeáèì ,èøt ,'äéäé Bì' .'áéø÷ä øLà£¤¦§¦¦§¤§¨¦§§©¦¦§¥¤¨Ÿ¦§©¨¨¤
íBé ìeáèe íéøeték øqeçîì èøt ,'äéäé Bì' øîBì ãeîìz ,äìéëàì BðéàL øBòa ekæé ,äìéëàì©£¦¨¦§¨¤¥©£¦¨©§©¦§¤§¨¦§©¦¦§
éaøå .àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî .àðécî éì ÷etéz énð ,àn÷ àpúå .ïðBàå§¥§©¨©¨©¦¦¦¦¦¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§©¦
÷etéúå .ïðBàå íéøeték øqeçîe íBé ìeáèì ,èøt .déì ãéáò éàî ,'áéø÷ä øLà' éàä ,ìàòîLé¦§¨¥©£¤¦§¦©¨¦¥§¨¦§§©¦¦§¥§¦
Bì' äìBòa øîàð ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,déîòèì ìàòîLé éaø .'äéäé Bl'î ,déì¥¦¦§¤©¦¦§¨¥§©§¥§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¤¡©¨¨
.éðôeî .ïéøzeî åéúBîöò ïàk óà ,ïéøzeî åéúBîöò ïläl äî ,'äéäé Bì' íLàa øîàðå ,'äéäé¦§¤§¤¡©¨¨¨¦§¤©§©¨©§¨¨¦©¨©§¨¨¦§¥

:àeä àøéúé àø÷ ,'äéäé Bì' .øzeî BøNa ïkL ,íLàì äî ,Cøôéîì àkéà ,éðôeî àì éàcäðùî §¦Ÿ§¥¦¨§¦§©©¨¨¨¤¥§¨¨¦§¤§¨§¥¨
ïäéúBøBò ,ïèéLôä øçàì .íéðäkì ïäéúBøBò ïéà ,ïèéLôäì íãB÷ ìeñt ïäa òøéàL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¥©¨¤§¤§¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤
éaø øîà .äôéøOä úéáì àöBiL øBò éúéàø àì éîiî ,íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà .íéðäkì©Ÿ£¦¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¦¨©Ÿ¨¦¦¤¥§¥©§¥¨¨©©¦
íéîëçå .BøBòa íéðäkä eúBàiL ,äôéøè àöîðå ,øBëaä úà èéLônäL ,eðãîì åéøácî ,àáé÷ò£¦¨¦§¨¨¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨¤¥©Ÿ£¦§©£¨¦

:äôéøOä úéáì àöé àlà ,äéàø 'eðéàø àì' ïéà ,íéøîBààøîâ,døNáa çaænä äëæ àlL ìk §¦¥Ÿ¨¦§¨¨¤¨¥¥§¥©§¥¨¨¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨
ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,épî .ä÷éøæ íãB÷ øBòì déèLôàc áb ìò óàå .døBòa íéðäkä eëæ àìŸ¨©Ÿ£¦§¨§©©©§©§§¥¨¤§¦¨©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
ìeñt ïäa òøéàL íéLãwä ìk ,àôéñ àîéà .Bîöò éðôa øBòä ìò ävøî ícä ïéà ,øîàc ,àéä¦§¨©¥©¨§©¤©¨¦§¥©§¥¨¥¨¨©¢¨¦¤¥©¨¤§
,øîàc ,éaøì ïàúà .íéðäkì ïäéúBøBò ,ïèéLôä øçàì .íéðäkì ïäéúBøBò ïéà ,ïèéLôä íãB÷¤¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤©Ÿ£¦£¨§©¦§¨©
,ééaà øîà .éaø ,àôéñ .ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àLéø .Bîöò éðôa øBòä ìò ävøî ícä©¨§©¤©¨¦§¥©§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¨©¦¨©©©¥

ñcî,øîà àáø .ä÷éøæ íãB÷ èLôä ïéàL ,éaø äãBîe .àéä éaø ,énð àLéø .àéä éaø ,àôé ¦§¥¨©¦¦¥¨©¦©¦¦¤©¦¤¥¤§¥¤§¦¨¨¨¨©
,'èLôä íãB÷' éàîe .ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,énð àôéñ ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àLéøcî¦§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¨©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©¤¤§¥

éàîå

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

זבחים. פרק שנים עשר - טבול יום דף קג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc migaf(ipy meil)

ok m`'äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéðäk eäé àìŸ§Ÿ£¦©¨¦§¨©§©¨¨
,íB÷î ìkî.dxera mikef dfa mby cnll ¦¨¨

éì ïéà ,'äìBòä øBò'zeaxläìBòä øBò àlà,mipdkl `edyúBøBò ¨¨¥¦¤¨¨¨
x`y,'áéø÷ä øLà äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,ïépî íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦©¦©§©¨¨£¤¦§¦

.miycw iycw lk zeaxlóà äaøî éðàL ìBëézexeríél÷ íéLã÷ ¨¤£¦©§¤©¨¨¦©¦
,milral `le mipdkl eidiyéLã÷ äìBò äî ,'äìBò' øîBì ãeîìz©§©¨¨¨¨§¥

ìk óà ,íéLã÷miaxznd zepaxwdíéLã÷ éLã÷dneca cala ¨¨¦©Ÿ¨§¥¨¨¦
.dlerl

àlà éì ïéà ,'äìBòä øBò' ,øîBà ìàòîLé éaøxeräìBòä`edy ©¦¦§¨¥¥¨¨¥¦¤¨¨¨
,mipdklàeä ïéãå .ïépî íéLã÷ éLã÷ úBøBòlwa cnlp df xac - ¨§¥¨¨¦¦©¦§¦
,xnegeeëæ àlL äìBò äîemipdkdéLã÷ ,døBòa eëæ ,døNáa ¨¨¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¨¨§¥

ïøBòa eëfL ïéc Bðéà ,ïøNáa eëfL íéLã÷.jextl xyt` did mpn` ¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¨§¨
,xnele,øBòa äëæ àìå øNaa äëfL ,çéëBé çaæîs`y okzi ok m`e ¦§¥©¦©¤¨¨©¨¨§Ÿ¨¨¨

,zegcl yiy `l` .mxyaa ekfy s` xera ekfi `l mdçaænì äî©©¦§¥©
äëæ àì ïkLelit`,úö÷îa,mewn meya xera dkf `ly ,xnelk ¤¥Ÿ¨¨§¦§¨

íéðäka øîàzep` mircei xaky,úö÷îa eëfL,dleraìéàBä Ÿ©©Ÿ£¦¤¨§¦§¨¦
úö÷îa eëæåy xnege lwn xnel epl yidéleëa eëæzexer lka - §¨§¦§¨¨§¥
.miycw iycw

Bîöò ìk ,øîBà éaømipdkl xerdy cenil lyeðëøöeä àìel ©¦¥¨©§Ÿ§©§
,ãáìa äìBòä øBòì àlàiycwa df oicl cenil llk jxvp oi`e ¤¨§¨¨¦§©

,miycwLixdøNaä øçà Cläî øBòä íB÷î ìëadkfy inl jiiye ¤§¨¨¨§©¥©©©¨¨
,xyaa[ïéôøNð] ïäéúBøBòå ïä ,ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä íéøẗ¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¥§¥¤¦§¨¦

,øeaéö éîìL éçáæå íLàå úàhç ,ïänòmdyïäkì äðzî ¦¨¤©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦©¨¨©Ÿ¥
,ezlik`leöømdizexera ynzydle mhiytdl mipdkdïéèéLôî ¨©§¦¦

éab ìò ïúBà ïéìëBà eöø àì ,ïúBà[mr-],ïøBòaezkd deiv `ly ¨Ÿ¨§¦¨©©¥¨
`vnpe ,exer mr oaxwd z` lek`l mdl xzene ,mhiytdl mipdkl
ehiytdl mdl xzen ok m`e ,xerd z` aezkd mdl dkify

.ea ynzydleíél÷ íéLã÷mxyay,ïúBà ïéèéLôî eöø ,íéìòaì ¨¨¦©¦©§¨¦¨©§¦¦¨
ìáà .ïøBò áb ìò ïúBà ïéìëBà eöøaäìBòyxtl aezkd jxved ¨§¦¨©©¨£¨¨

ixdy ,dxera eyri dnda øîàð(e ` `xwie)äìBòä úà èéLôäå' ¤¡©¨§¦§¦¤¨¨
,'äéçúðì dúBà çzðåaezka yxetne ,dpnn hyten dxer ok m`e §¦©¨¦§¨¤¨

(g ` my)mixhwen migzpd wxy ,'W`d lr 'ebe migzPd z` 'ebe Ekxre'§¨§¥©§¨¦©¨¥
ok m`e ,xera eyri dn yxetn oi`e ,xerd `leìBëéyeäé àì ¨Ÿ§

øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéðäkä(g f `xwie)z` aixwOd odMde' ©Ÿ£¦©¨¦§¨©§©§©Ÿ¥©©§¦¤
Wi` zlFráéø÷ä øLà äìòä øBò.'didi Fl odMl ©¦¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤

,cer iax yxece,'äéäé Bì'xn`py 'aixwnd odkd' lr jled 'el' ¦§¤
,weqtd y`xaì èøt,el` lkíéøeték øqeçîe íBé ìeáèïðBàå, §¨§§§©¦¦§¥

lirl `aedy cenila ic oi`e .daxwdl miie`x mpi`y(.hv-:gv)

meyn ,miycw xyaa welgln mhrnlìBëiLy xnel iziidekæé àì ¤¨Ÿ¦§
øNaameyn zepaxwd lyLixdàeäcneräìéëàìmileki mpi`e ©¨¨¤©£¦¨

j` ,miycw lek`løBòa ekæédlerdBðéàLie`xãeîìz ,äìéëàì ¦§¨¤¥©£¦¨©§
ì èøt ,'äéäé Bì' øîBìmipdk,ïðBàå íBé ìeáèe íéøeték øqeçî ©¦§¤§¨¦§©¦¦§§¥

.ea mikef mpi`y
:`xnbd zl`ey .`ziixaay mi`pzd zehiya dpc `xnbdàpúå§©¨

,àn÷,mipdkl miycw iycw xery weqtd ieaixn cnly÷etéz énð ©¨©¦¦
àðécî éìdaiyn .xnege lwn z`f cenll leki `ed mb ixd - ¦¦¦¨

:`xnbdàø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléîoic - ¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨
.eazke weqtd gxh xnege lwa cnldl lekid

:`xnbd zl`ey,'áéø÷ä øLà' éàä ,ìàòîLé éaøåcnl epnny §©¦¦§¨¥©£¤¦§¦
,mipdkl miycw iycw zexery `nw `pzdéì ãéáò éàî`ed dn - ©¨¦¥
hrnn `ed :`xnbd daiyn .epnn cneløqeçîe íBé ìeáèì èøt§¨¦§§©

eték,ïðBàå íéøllka mpi` ixd daxwdl miie`x mpi`y xg`ny ¦¦§¥
:`xnbd zl`ey .'aixwd xy`'déì ÷etéúåz`f cnliy -îweqtd §¦¥§

,'äéäé Bl':`xnbd daiyn .iaxkdéîòèì ìàòîLé éaø,ezhiyl - ¦§¤©¦¦§¨¥§©§¥
,xg` oic myn yxec `edy,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥

äìBòa øîàð(g f `xwie)íLàa øîàðå 'äéäé Bì'(f f `xwie),'äéäé Bì' ¤¡©¨¨¦§¤§¤¡©¨¨¨¦§¤
,dey dxifba micneleïläl äîmy`a,ïéøzeî åéúBîöòixdy ©§©¨©§¨¨¦

,zenvra 'xzep' oic oi`e mipdkl lk`p exyaïàk óàdler oaxwa ©¨
ïéøzeî åéúBîöò.lilk sxyp `edy s` ,xya zifk mdilr oi` m` ©§¨¨¦
:`xnbd zx`anéðôeîepnn yexcl xzein dlera 'didi el' weqtd - §¥

,dey dxifbéðôeî àì éàcoky ,dey dxifb cenll xyt` did `l §¦Ÿ§¥
Cøôéîì àkéà,jextl yi -øzeî BøNa ïkL íLàì äîs` okle ¦¨§¦§©©¨¨¨¤¥§¨¨

cenll oi` okle xzen dxya oi` dler j` ,mixzen eizenvr
ok`e ,mixzen eidi dizenvry,àeä àøéúé àø÷ 'äéäé Bì'leki oky ¦§¤§¨§¥¨

llk jxvp `le ,'odMl ,aixwd xW` dlFrd xFr' wx xnel weqtd did¨¨£¤¦§¦©Ÿ¥
.'didi el' siqedl

äðùî
:leqt ea rxi`y oaxw xer jiiy inl dpc dpyndíéLãwä ìk̈©¢¨¦

,miycw iycw epiidc ,mipdkl mdizexeryíãB÷ ìeñt ïäa òøéàL¤¥©¨¤§¤
ïèéLôäì,xyadn xerd hytd -,íéðäkì ïäéúBøBò ïéàoky §¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦

.hytd `la exer mr sxyp ,sxydl epicy oaxwd,ïèéLôä øçàì§©©¤§¥¨
,íéðäkì ïäéúBøBò.mitxyp mnvr zepaxwdy s`àðéðç éaø øîà ¥¤©Ÿ£¦¨©©¦£¦¨

øBò éúéàø àì éîiî ,íéðäkä ïâñhytedyäôéøOä úéáì àöBiL §©©Ÿ£¦¦¨©Ÿ¨¦¦¤¥§¥©§¥¨
,dtixh `vnpy oebk ,hytedy iptl leqt ea did m` s` ,sxydl

.hytdd xg`l wx leqtd xkede li`edåéøácî ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¨¨
úà èéLônäL ,eðãîìxeràöîðå ,øBëaäxekad,äôéøèepicy ¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨

,sxydlLok it lr s`eúBài[epdi-]øBòa íéðäkä,Bmeyn ¤¥©Ÿ£¦§
.hytdd xg` cr ea xkip `l leqtdyàì' ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥Ÿ

,äéàø 'eðéàøzexer etxyp ok`y e` ,einia ok rxi` `ly okziy ¨¦§¨¨
,z`f d`x `leàlàdf ote`aàöéxerd.äôéøOä úéáì ¤¨¥¥§¥©§¥¨

àøîâ
lirl dpynd z`e epizpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd

(.bw)oldly ,micwpe .(.cw)iaxa xfrl` iaxe iax zwelgn z`aen
iptl sxypy e` xyad ca`e ,oaxwd xer hytedy ote`a ,oerny
xerd lr dvxn mcd zwixf m`d ,carica mcd wxfpe ,mcd zwixf
epipy :`xnbd dywn .dlirn ea oi`e mipdkl xzen `ede ,hytedy

lirl(.bw),ìkdlerdøNáa çaænä äëæ àlLmcew dlqtpy meyn ¨¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨
,gafnl xzid zry el did `l okle dnc zwixfíéðäkä eëæ àìŸ¨©Ÿ£¦

å ,døBòadxera ekf `ly mixacd znizqn rnynáb ìò óà §¨§©©©
ä÷éøæ íãB÷ øBòì déèLôàc,mcd wxfp jk xg`e leqt rxi`e §©§§¥¨¤§¦¨

dlired `l [lqtp ixdy ,xyad z` xizdl dlired `ly] dwixfde
,envr ipta xerd z` xizdlépî,epzpyn z` dpyy `pzd `ed in - ©¦

øîàc ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaøoldl(.cw)yävøî ícä ïéà ©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©¥©¨§©¤
øBòä ìò`edykBîöò éðôa.lqtp xyady ote`a [hyten-]àîéà ©¨¦§¥©§¥¨
,àôéñda epipyy ,epzpyn xnelkìeñt ïäa òøéàL íéLãwä ìk ¥¨¨©¢¨¦¤¥©¨¤§

ïäéúBøBò ïèéLôä øçàì ,íéðäkì ïäéúBøBò ïéà ïèéLôä íãB÷¤¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤
,íéðäkì,dwixf xg` oial dwixf mcew oia dpynd dwlig `le ©Ÿ£¦

dkf `ly dwixf mcew s` ,hytdd xg`l leqt rxi` m`y rnyne
xerd z` xizdl mcd zwixf dlired mewn lkn ,xyaa gafnd

,mipdklïàúà[df ixd-]ìzrcøîàc éaø(my)yìò ävøî ícä £¨§©¦§¨©©¨§©¤©
.Bîöò éðôa øBòädy okzideïBòîL éaøa øæòìà éaø àLéø ¨¦§¥©§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

de.éaø àôéñ¥¨©¦
:`xnbd zvxzn,àéä éaø énð àLéø ,àéä éaø àôéñcî ,ééaà øîà̈©©©¥¦§¥¨©¦¦¥¨©¦©¦¦

èLôä ïéàL éaø äãBîehiytdl milibx mipdkd oi` -íãB÷ ¤©¦¤¥¤§¥¤
,ä÷éøæ`yixae ,ezwixf mcew jk lk mcd z` zedydl xeq` oky §¦¨

df ixde ,hytd mcew epiid ,dwixf mcew leqt rxi`y xaecny
ok`e .xera mipdkd ekf `l hytd mcewy leqtay ,`tiqd ixack
leqt rxi`e ,mcd zwixf mcew xerd z` ehiytd mipdkdy rxi` m`
.xyaa gafnd dkf `ly s` xera mipdkd ekf ,dwixfl hytdd oia

:sqep uexizàôéñ ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø àLéøcî ,øîà àáø̈¨¨©¦§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¨
'èLôä íãB÷' éàîe ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø énð©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©¤¤§¥
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc migaf(ipy meil)

ok m`'äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéðäk eäé àìŸ§Ÿ£¦©¨¦§¨©§©¨¨
,íB÷î ìkî.dxera mikef dfa mby cnll ¦¨¨

éì ïéà ,'äìBòä øBò'zeaxläìBòä øBò àlà,mipdkl `edyúBøBò ¨¨¥¦¤¨¨¨
x`y,'áéø÷ä øLà äìBòä øBò' øîBì ãeîìz ,ïépî íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦©¦©§©¨¨£¤¦§¦

.miycw iycw lk zeaxlóà äaøî éðàL ìBëézexeríél÷ íéLã÷ ¨¤£¦©§¤©¨¨¦©¦
,milral `le mipdkl eidiyéLã÷ äìBò äî ,'äìBò' øîBì ãeîìz©§©¨¨¨¨§¥

ìk óà ,íéLã÷miaxznd zepaxwdíéLã÷ éLã÷dneca cala ¨¨¦©Ÿ¨§¥¨¨¦
.dlerl

àlà éì ïéà ,'äìBòä øBò' ,øîBà ìàòîLé éaøxeräìBòä`edy ©¦¦§¨¥¥¨¨¥¦¤¨¨¨
,mipdklàeä ïéãå .ïépî íéLã÷ éLã÷ úBøBòlwa cnlp df xac - ¨§¥¨¨¦¦©¦§¦
,xnegeeëæ àlL äìBò äîemipdkdéLã÷ ,døBòa eëæ ,døNáa ¨¨¤Ÿ¨¦§¨¨¨§¨¨§¥

ïøBòa eëfL ïéc Bðéà ,ïøNáa eëfL íéLã÷.jextl xyt` did mpn` ¨¨¦¤¨¦§¨¨¥¦¤¨§¨
,xnele,øBòa äëæ àìå øNaa äëfL ,çéëBé çaæîs`y okzi ok m`e ¦§¥©¦©¤¨¨©¨¨§Ÿ¨¨¨

,zegcl yiy `l` .mxyaa ekfy s` xera ekfi `l mdçaænì äî©©¦§¥©
äëæ àì ïkLelit`,úö÷îa,mewn meya xera dkf `ly ,xnelk ¤¥Ÿ¨¨§¦§¨

íéðäka øîàzep` mircei xaky,úö÷îa eëfL,dleraìéàBä Ÿ©©Ÿ£¦¤¨§¦§¨¦
úö÷îa eëæåy xnege lwn xnel epl yidéleëa eëæzexer lka - §¨§¦§¨¨§¥
.miycw iycw

Bîöò ìk ,øîBà éaømipdkl xerdy cenil lyeðëøöeä àìel ©¦¥¨©§Ÿ§©§
,ãáìa äìBòä øBòì àlàiycwa df oicl cenil llk jxvp oi`e ¤¨§¨¨¦§©

,miycwLixdøNaä øçà Cläî øBòä íB÷î ìëadkfy inl jiiye ¤§¨¨¨§©¥©©©¨¨
,xyaa[ïéôøNð] ïäéúBøBòå ïä ,ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä íéøẗ¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¥§¥¤¦§¨¦

,øeaéö éîìL éçáæå íLàå úàhç ,ïänòmdyïäkì äðzî ¦¨¤©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦©¨¨©Ÿ¥
,ezlik`leöømdizexera ynzydle mhiytdl mipdkdïéèéLôî ¨©§¦¦

éab ìò ïúBà ïéìëBà eöø àì ,ïúBà[mr-],ïøBòaezkd deiv `ly ¨Ÿ¨§¦¨©©¥¨
`vnpe ,exer mr oaxwd z` lek`l mdl xzene ,mhiytdl mipdkl
ehiytdl mdl xzen ok m`e ,xerd z` aezkd mdl dkify

.ea ynzydleíél÷ íéLã÷mxyay,ïúBà ïéèéLôî eöø ,íéìòaì ¨¨¦©¦©§¨¦¨©§¦¦¨
ìáà .ïøBò áb ìò ïúBà ïéìëBà eöøaäìBòyxtl aezkd jxved ¨§¦¨©©¨£¨¨

ixdy ,dxera eyri dnda øîàð(e ` `xwie)äìBòä úà èéLôäå' ¤¡©¨§¦§¦¤¨¨
,'äéçúðì dúBà çzðåaezka yxetne ,dpnn hyten dxer ok m`e §¦©¨¦§¨¤¨

(g ` my)mixhwen migzpd wxy ,'W`d lr 'ebe migzPd z` 'ebe Ekxre'§¨§¥©§¨¦©¨¥
ok m`e ,xera eyri dn yxetn oi`e ,xerd `leìBëéyeäé àì ¨Ÿ§

øîBì ãeîìz ,døBòa ïéàkæ íéðäkä(g f `xwie)z` aixwOd odMde' ©Ÿ£¦©¨¦§¨©§©§©Ÿ¥©©§¦¤
Wi` zlFráéø÷ä øLà äìòä øBò.'didi Fl odMl ©¦¨Ÿ¨£¤¦§¦©Ÿ¥¦§¤

,cer iax yxece,'äéäé Bì'xn`py 'aixwnd odkd' lr jled 'el' ¦§¤
,weqtd y`xaì èøt,el` lkíéøeték øqeçîe íBé ìeáèïðBàå, §¨§§§©¦¦§¥

lirl `aedy cenila ic oi`e .daxwdl miie`x mpi`y(.hv-:gv)

meyn ,miycw xyaa welgln mhrnlìBëiLy xnel iziidekæé àì ¤¨Ÿ¦§
øNaameyn zepaxwd lyLixdàeäcneräìéëàìmileki mpi`e ©¨¨¤©£¦¨

j` ,miycw lek`løBòa ekæédlerdBðéàLie`xãeîìz ,äìéëàì ¦§¨¤¥©£¦¨©§
ì èøt ,'äéäé Bì' øîBìmipdk,ïðBàå íBé ìeáèe íéøeték øqeçî ©¦§¤§¨¦§©¦¦§§¥

.ea mikef mpi`y
:`xnbd zl`ey .`ziixaay mi`pzd zehiya dpc `xnbdàpúå§©¨

,àn÷,mipdkl miycw iycw xery weqtd ieaixn cnly÷etéz énð ©¨©¦¦
àðécî éìdaiyn .xnege lwn z`f cenll leki `ed mb ixd - ¦¦¦¨

:`xnbdàø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléîoic - ¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨
.eazke weqtd gxh xnege lwa cnldl lekid

:`xnbd zl`ey,'áéø÷ä øLà' éàä ,ìàòîLé éaøåcnl epnny §©¦¦§¨¥©£¤¦§¦
,mipdkl miycw iycw zexery `nw `pzdéì ãéáò éàî`ed dn - ©¨¦¥
hrnn `ed :`xnbd daiyn .epnn cneløqeçîe íBé ìeáèì èøt§¨¦§§©

eték,ïðBàå íéøllka mpi` ixd daxwdl miie`x mpi`y xg`ny ¦¦§¥
:`xnbd zl`ey .'aixwd xy`'déì ÷etéúåz`f cnliy -îweqtd §¦¥§

,'äéäé Bl':`xnbd daiyn .iaxkdéîòèì ìàòîLé éaø,ezhiyl - ¦§¤©¦¦§¨¥§©§¥
,xg` oic myn yxec `edy,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥

äìBòa øîàð(g f `xwie)íLàa øîàðå 'äéäé Bì'(f f `xwie),'äéäé Bì' ¤¡©¨¨¦§¤§¤¡©¨¨¨¦§¤
,dey dxifba micneleïläl äîmy`a,ïéøzeî åéúBîöòixdy ©§©¨©§¨¨¦

,zenvra 'xzep' oic oi`e mipdkl lk`p exyaïàk óàdler oaxwa ©¨
ïéøzeî åéúBîöò.lilk sxyp `edy s` ,xya zifk mdilr oi` m` ©§¨¨¦
:`xnbd zx`anéðôeîepnn yexcl xzein dlera 'didi el' weqtd - §¥

,dey dxifbéðôeî àì éàcoky ,dey dxifb cenll xyt` did `l §¦Ÿ§¥
Cøôéîì àkéà,jextl yi -øzeî BøNa ïkL íLàì äîs` okle ¦¨§¦§©©¨¨¨¤¥§¨¨

cenll oi` okle xzen dxya oi` dler j` ,mixzen eizenvr
ok`e ,mixzen eidi dizenvry,àeä àøéúé àø÷ 'äéäé Bì'leki oky ¦§¤§¨§¥¨

llk jxvp `le ,'odMl ,aixwd xW` dlFrd xFr' wx xnel weqtd did¨¨£¤¦§¦©Ÿ¥
.'didi el' siqedl

äðùî
:leqt ea rxi`y oaxw xer jiiy inl dpc dpyndíéLãwä ìk̈©¢¨¦

,miycw iycw epiidc ,mipdkl mdizexeryíãB÷ ìeñt ïäa òøéàL¤¥©¨¤§¤
ïèéLôäì,xyadn xerd hytd -,íéðäkì ïäéúBøBò ïéàoky §¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦

.hytd `la exer mr sxyp ,sxydl epicy oaxwd,ïèéLôä øçàì§©©¤§¥¨
,íéðäkì ïäéúBøBò.mitxyp mnvr zepaxwdy s`àðéðç éaø øîà ¥¤©Ÿ£¦¨©©¦£¦¨

øBò éúéàø àì éîiî ,íéðäkä ïâñhytedyäôéøOä úéáì àöBiL §©©Ÿ£¦¦¨©Ÿ¨¦¦¤¥§¥©§¥¨
,dtixh `vnpy oebk ,hytedy iptl leqt ea did m` s` ,sxydl

.hytdd xg`l wx leqtd xkede li`edåéøácî ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§¨¨
úà èéLônäL ,eðãîìxeràöîðå ,øBëaäxekad,äôéøèepicy ¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨

,sxydlLok it lr s`eúBài[epdi-]øBòa íéðäkä,Bmeyn ¤¥©Ÿ£¦§
.hytdd xg` cr ea xkip `l leqtdyàì' ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥Ÿ

,äéàø 'eðéàøzexer etxyp ok`y e` ,einia ok rxi` `ly okziy ¨¦§¨¨
,z`f d`x `leàlàdf ote`aàöéxerd.äôéøOä úéáì ¤¨¥¥§¥©§¥¨

àøîâ
lirl dpynd z`e epizpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd

(.bw)oldly ,micwpe .(.cw)iaxa xfrl` iaxe iax zwelgn z`aen
iptl sxypy e` xyad ca`e ,oaxwd xer hytedy ote`a ,oerny
xerd lr dvxn mcd zwixf m`d ,carica mcd wxfpe ,mcd zwixf
epipy :`xnbd dywn .dlirn ea oi`e mipdkl xzen `ede ,hytedy

lirl(.bw),ìkdlerdøNáa çaænä äëæ àlLmcew dlqtpy meyn ¨¤Ÿ¨¨©¦§¥©¦§¨¨
,gafnl xzid zry el did `l okle dnc zwixfíéðäkä eëæ àìŸ¨©Ÿ£¦

å ,døBòadxera ekf `ly mixacd znizqn rnynáb ìò óà §¨§©©©
ä÷éøæ íãB÷ øBòì déèLôàc,mcd wxfp jk xg`e leqt rxi`e §©§§¥¨¤§¦¨

dlired `l [lqtp ixdy ,xyad z` xizdl dlired `ly] dwixfde
,envr ipta xerd z` xizdlépî,epzpyn z` dpyy `pzd `ed in - ©¦

øîàc ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaøoldl(.cw)yävøî ícä ïéà ©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©¥©¨§©¤
øBòä ìò`edykBîöò éðôa.lqtp xyady ote`a [hyten-]àîéà ©¨¦§¥©§¥¨
,àôéñda epipyy ,epzpyn xnelkìeñt ïäa òøéàL íéLãwä ìk ¥¨¨©¢¨¦¤¥©¨¤§

ïäéúBøBò ïèéLôä øçàì ,íéðäkì ïäéúBøBò ïéà ïèéLôä íãB÷¤¤§¥¨¥¥¤©Ÿ£¦§©©¤§¥¨¥¤
,íéðäkì,dwixf xg` oial dwixf mcew oia dpynd dwlig `le ©Ÿ£¦

dkf `ly dwixf mcew s` ,hytdd xg`l leqt rxi` m`y rnyne
xerd z` xizdl mcd zwixf dlired mewn lkn ,xyaa gafnd

,mipdklïàúà[df ixd-]ìzrcøîàc éaø(my)yìò ävøî ícä £¨§©¦§¨©©¨§©¤©
.Bîöò éðôa øBòädy okzideïBòîL éaøa øæòìà éaø àLéø ¨¦§¥©§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

de.éaø àôéñ¥¨©¦
:`xnbd zvxzn,àéä éaø énð àLéø ,àéä éaø àôéñcî ,ééaà øîà̈©©©¥¦§¥¨©¦¦¥¨©¦©¦¦

èLôä ïéàL éaø äãBîehiytdl milibx mipdkd oi` -íãB÷ ¤©¦¤¥¤§¥¤
,ä÷éøæ`yixae ,ezwixf mcew jk lk mcd z` zedydl xeq` oky §¦¨

df ixde ,hytd mcew epiid ,dwixf mcew leqt rxi`y xaecny
ok`e .xera mipdkd ekf `l hytd mcewy leqtay ,`tiqd ixack
leqt rxi`e ,mcd zwixf mcew xerd z` ehiytd mipdkdy rxi` m`
.xyaa gafnd dkf `ly s` xera mipdkd ekf ,dwixfl hytdd oia

:sqep uexizàôéñ ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø àLéøcî ,øîà àáø̈¨¨©¦§¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¨
'èLôä íãB÷' éàîe ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø énð©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©¤¤§¥
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc migaf(iyily meil)

'èLôä øçà' éàîe'hytd mcew' leqt rxi` m`y ,`tiqd dxn`y ©©©¤§¥
mipdkd ekf 'hytd xg`l' leqt rxi` m`e xera mipdkd ekf `l
,xerd hytd xg`e xerd hytd mcew eheytk dpeekd oi` ,xera

`id dpeekd `l`'èLôäì eàøpL íãB÷'e'èLôäì eàøpL øçà'- ¤¤¦§§¤§¥©©¤¦§§¤§¥
,'hytd' oeyla dwixfd z` hewpl xyt`e .dwixf xg`e dwixf mcew
ie`x zeidl xerl znxebd `id ,xyad z` dxizny mcd zwixf oky
,hyted m` mby] hytdl ie`x xerd oi` dwixfd iptl oky ,hytdl
`l oiicr m` mby] hytdl ie`x xerd dwixfd xg`e ,[xzen epi`
`vnp .[xyad lqtp m` s` ,xzen `ede eze` mihiytn ,hyted
zwixfy ,`yixa x`eand oicd envr `ed `tiqa x`eand oicdy
mcew lqtp m`e ,mipdkl xerd z`e gafnl xyad z` dxizn mcd
`id `tiqd mbe ,mipdkl xerd `le gafnl xyad xzed `l dwixfd

.oerny iaxa xfrl` iax zrck
:`xnbd zxxanïBòîL éaøa øæòìà éaø éàîe éaø éàîidn - ©©¦©©¦¤§¨¨§©¦¦§

,lirl dxkfedy oerny iaxa xfrl` iaxe iax zwelgnàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyBîöò éðôa øBòä ìò ävøî ícä ,øîBà éaøxer - ©¦¥©¨§©¤©¨¦§¥©§

m` elit` mipdkl eze` dxizn mcd zwixf ,hytedy miycw iycw
oky lke ,[dwixf mcew xyad lqtpy oebk] xyad z` dxizn dpi`
,xzen xerdy ,dwixf xg`e hytd xg` xyaa leqt clep m`y

àeäLëexerdyke -,øNaä íòm` if` ,hytedy mcew epiidcãìBð §¤¦©¨¨©
BaxyaaàöBik àeä éøä ,ä÷éøæ øçàì ïéa ä÷éøæ íãB÷ ïéa ,ìeñt§¥¤§¦¨¥§©©§¦¨£¥©¥
Bacigid ote`dy `vnp .dtixyl mdipye xyad oick xerd oic -

,hytd mcew epiidc ,xyad mr `ed xy`k `ed lqtdl xer lekiy
.dwixf xg`l clepy leqtl dwixf mcewy leqt oia welig llk oi`e
éðôa øBòä ìò ävøî ícä ïéà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥©¨§©¤©¨¦§¥

Bîöòz` ewxfe exary s` ,xyad lqtp f`e xerd hyted m` - ©§
,xerd z` xizdl dleki dxyk dwixf wx oky ,xzen xerd oi` ,mcd

àeäLëexerd -,øNaä íòm` if`Ba ãìBðxyaa -íãB÷ ìeñt §¤¦©¨¨©§¤
àeä éøä ,ä÷éøæxerd oic -Ba àöBikzepdil xeq`e xyad oick - §¦¨£¥©¥

leqtd clep m` j` ,epnn,ä÷éøæ øçàyäöøeädøNagafnläòL ©©§¦¨§¨¨¨¨¨
úçàxg`y onfd epiidc ,gafnl xzen did xyady onf didy - ©©

z` dxizd `ide dxyk dwixf ef ok m` ,lqtpy mcewe mcd zwixf
okle ,xerd,íéðäkì BøBòå epèéLôéoi` leqt exya eiykry s`y ©§¦¤§©Ÿ£¦

did m` oia welig oi`y `vnp .xyaa xaegn `edy s` ,lqtp xerd
.eixg` e` hytdd iptl leqtd

oerny iaxa xfrl` iaxe iax zwelgn z` zelzl zywan `xnbd
:zxg` mi`pz zwelgna

àîéì,oerny iaxa xfrl` iaxe iaxy xn`p m`d -azwelgnéaøã ¥¨§§©¦
éâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìàxn`p ,`ziixaa epipyy ,miwlgp md - ¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦

dxeza(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå'ícäå øNaä ELigaf mce 'ebe §¨¦¨¤©¨¨§©¨§©§¨¤
,weqtd zyxca ewlgpe ,'lk`Y xUAde 'ebe KtXi,øîBà òLBäé éaø ¦¨¥§©¨¨Ÿ¥©¦§ª©¥

y weqtdn miyxecøNa ïéà íc ïéà íàeíc ïéà øNa ïéà íàm` - ¦¥¨¥¨¨¦¥¨¨¥¨
i` m` oke ,gafnl xzen xyad oi` ,dxyk mc zwixf dzid `l
e` eca` ,e`vi ,e`nhpy oebk ,mixeni`de xyad z` xizdl xyt`
ick wx d`a mc zwixf oky ,mcd z` wexfl xeq` dligzkl ,etxyp
mdipy eca` m`e ,gafnl mixeni`d z`e mc`l xyad z` xizdl

.mcd z` wexfl daiq oi`ïéàL ét ìò óà íc ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨©©¦¤¥
øNaz` dxizn ef dwixf oi`y s` mcd z` wexfl jixv dligzkl - ¨¨

,xyadøîàpL(my mixac)éçáæ íãå'CôMé E,'lk`Y xUAde 'ebe ¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥
oi`y rnyne ,xyad zxzd iptl mcd zwixf z` weqtd xikfdy

j` .xyad zxzda dielz mcd zwixføîBì ãeîìz äî ,ïk íà- ¦¥©©§©
weqtd epcnll `a dnéúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E`a `ed §¨¦¨¤©¨¨§©¨

Cì øîBìyäîdícd s` ,dwixfA gafnd lr ozipøNaozpdl jixv ©¨©¨¦§¦¨©¨¨
gafnd lrçåéøL zãîì àä ,ä÷éøæaxie`,çaænì Lák ïéa Lé ¦§¦¨¨¨©§¨¤¤©¥¥¤¤©¦§¥©

lry mivrd iab lr xyad z` wxefe yakd dvwa cner odkde
,dzrne .gafndàîéìxfrl` iaxe iax zwelgny xn`p m`d - ¥¨

`id [lqtp xyady xg`l wxf m` carica oiprl] oerny iaxa
,[dligzkl wexfl yi m` oiprl] ryedi iaxe xfril` iax zwelgnk

y xnelkäöøeä' øîàc ïàîs` 'envr ipta hytend xerd ©§¨©§¨
xaq ,iax epiidc ,xyad lqtpy xg`l dzid dwixfdyøæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤

,lqtp xyady xg`l s` mc zwixf yiyäöøeä àì' øîàc ïàîe©§¨©Ÿ§¨
xaq ,oerny iaxa xfrl` iax epiidc ,'envr ipta xerdòLBäé éaøk§©¦§ª©

mcd z` ewxf m` s` okle ,xyad lqtp m` mcd z` miwxef oi`y
.xerd z` dxizn dpi`e dxyk dwixf ef oi` ,df ote`a

:`xnbd dgecàaélàezhiy itl -,øæòéìà éaøcmc zwixf yiy ©¦¨§©¦¡¦¤¤
,lqtp xyad m` s` dligzkléâéìt àì àîìò élekef dwixfy ¥¨§¨Ÿ§¦¦

,xerd z` dxiznéâéìt ékwx edf ,ewlgpy dn -àaélàitl - ¦§¦¦©¦¨
ezhiy,òLBäé éaøc.xyad lqtp m` mcd z` miwxef oi`yïàî §©¦§ª©©
øîàcy xaeqd oerny iaxa xfrl` iax -äöøeä àìdwixfa xerd §¨©Ÿ§¨

xaeq ,efòLBäé éaøkoi` ewxf m` s` okle ,df ote`a mc wexfl oi`y §©¦§ª©
e ,mcd z` dxizn `id oi`e dxyk dwixf eføîàc ïàîxaeqd iax - ©§¨©

yäöøeä,ef dwixfa xerdCì øîày uxzléaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä òLBäémixacd oi` ,dxyk mcd zwixf oi` xyad lqtp m`y §ª©¨¨

mixen`,øNaa àlàmilral oaxwd z` dxiykn dwixfd oi`y ¤¨©¨¨
,mzaeg ici ea z`vlàkéìcdf xaca oi`y -íéðäkì àãéñtm` §¥¨§¥¨©Ÿ£¦

m`y 'mcde xyad' dxezd dxn` dfae ,milral oaxwd xykei `l
,mc oi` xya oi`ìáàoiprlàkéàc ,øBòdfa yiy -àãéñt £¨§¦¨§¥¨

äãBî òLBäé éaø eléôà ,íéðäkì`ly mipdkd z` miciqtn oi`y ©Ÿ£¦£¦©¦§ª©¤
m` mewn lkn ,df ote`a dligzkl mcd z` miwxef oi`y s`e ,oick
,xerd z` mdl dxizn dwixfde mipdkd z` miciqtn oi` ewxfe exar

,milral oaxwd dvxp `l ef dwixfay s`ãáòécà äåäc éãéî- ¦¦©£¨©¦£©
`nhpy ote`a ,carica mcd z` ewxfy ote`l dnec df ote`y meyn

,`vi e` xyadïðúc,`ziixaaìñôð Bà øNa àîèðmei leahaBà ¦§©¦§¨¨¨¦§©
àöiLxyadíéòìwì õeç,mcd zwixf mcew,øîBà øæòéìà éaø ¤¨¨©§¨¦©¦¡¦¤¤¥
÷Bøæé,'xya oi`y it lr s` mc' ezhiyl ixdy ,mewn lkn mcd z` ¦§

e÷Bøæé àì ,øîBà òLBäé éaøxya oi` m`' ezhiyl oky ,mcd z` ©¦§ª©¥Ÿ¦§
,'mc oi`emewn lkn÷øæ íàL òLBäé éaø äãBî,caricaäöøeä ¤©¦§ª©¤¦¨©§¨

xnel mileki epiid ,xyad `nhpy ote`d iabl mpn`e .oaxwd
eyn `ed oaxwd z` xiykn ryedi iaxy mrhdydvxn uivdy m

`nhd lr(.at lirl)dvxn uivd oi` ixd xyad `viy ote`d iabl j` ,
`veid lr(my)ote`a mb carica ryedi iax xiykn ok it lr s`e ,

mc oi` m`' ly ef dyxca lwin ryedi iaxy gkene ,xyad `viy
exya sxyp e` exya ca`y oaxw ly xer oiprl s` ok m`e .'xya oi`
dxiykn dpi` dwixfdy s`y ,lwine ryedi iax dceny xnel yi
.mipdkl xerd z` dxizn `id mewn lkn ,carica elit` oaxwd z`
mipdkl `ciqt o`k oi`e ,dligzkl ewxefl oi` ,mcd wxfp `l m` j`

.xera zekf llk mipdkl oi` oiicre oaxwd axwed `l oiicr oky
,dpyna epipy,'åë íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîàxer izi`x `l inin ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

.dtixyd zial `veiy
:`xnbd dywnàìå,mitxypy zexer oi`y `pipg iax xn` j`id - §Ÿ

eéøämpyiíéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøtmtxeyl mzeevny £¥¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mdizexer mrïðéøîà÷ àì ïúåöîìep` oi` - §¦§¨¨Ÿ¨¨§¦©

xykd ixdy ,mdizexer mr mtxeyl mzeevny zepaxwa mixacn
iax xn` dfae ,leqt zngn mitxypd zepaxwa `l` ,jka mzeevn

.sxypy xer d`x `ly `pipg
e :`xnbd dywnéøäoaxwa leqt `vnpy ote`aíãB÷å èLôä íãB÷ £¥¤¤§¥§¤

,ä÷éøæleqt ea `vnp oky] iaxl oia ,exer mr sxyp `edy `ed oicd §¦¨
mcew ea `vnp oky] oerny iaxa xfrl` iaxl oiae [hytd mcew

:`xnbd zvxzn .[dwixfïðéøîà÷ õeìçyten xera mixacn ep` -,h ¨¨¨§¦©
ipta sxypy hyten xer d`x `ly `id `pipg iax zpeek xnelk
oaxw ok`e .xyad mr sxypy xer d`x `ly ezpeek oi`e ,envr
z` mitxey `l` ,eze` mihiytn oi` ,dwixfe hytd mcew lqtpy

.exyaa exer
:`xnbd dywnàkéàäålqtpy ote` yi ixde -íãB÷å èLôä øçà §¨¦¨©©¤§¥§¤

ì ä÷éøæzrcøîàc ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøyìò ävøî ícä ïéà §¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©¥©¨§©¤©
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'èLôä øçà' éàîe'hytd mcew' leqt rxi` m`y ,`tiqd dxn`y ©©©¤§¥
mipdkd ekf 'hytd xg`l' leqt rxi` m`e xera mipdkd ekf `l
,xerd hytd xg`e xerd hytd mcew eheytk dpeekd oi` ,xera

`id dpeekd `l`'èLôäì eàøpL íãB÷'e'èLôäì eàøpL øçà'- ¤¤¦§§¤§¥©©¤¦§§¤§¥
,'hytd' oeyla dwixfd z` hewpl xyt`e .dwixf xg`e dwixf mcew
ie`x zeidl xerl znxebd `id ,xyad z` dxizny mcd zwixf oky
,hyted m` mby] hytdl ie`x xerd oi` dwixfd iptl oky ,hytdl
`l oiicr m` mby] hytdl ie`x xerd dwixfd xg`e ,[xzen epi`
`vnp .[xyad lqtp m` s` ,xzen `ede eze` mihiytn ,hyted
zwixfy ,`yixa x`eand oicd envr `ed `tiqa x`eand oicdy
mcew lqtp m`e ,mipdkl xerd z`e gafnl xyad z` dxizn mcd
`id `tiqd mbe ,mipdkl xerd `le gafnl xyad xzed `l dwixfd

.oerny iaxa xfrl` iax zrck
:`xnbd zxxanïBòîL éaøa øæòìà éaø éàîe éaø éàîidn - ©©¦©©¦¤§¨¨§©¦¦§

,lirl dxkfedy oerny iaxa xfrl` iaxe iax zwelgnàéðúc- §©§¨
,`ziixaa epipyBîöò éðôa øBòä ìò ävøî ícä ,øîBà éaøxer - ©¦¥©¨§©¤©¨¦§¥©§

m` elit` mipdkl eze` dxizn mcd zwixf ,hytedy miycw iycw
oky lke ,[dwixf mcew xyad lqtpy oebk] xyad z` dxizn dpi`
,xzen xerdy ,dwixf xg`e hytd xg` xyaa leqt clep m`y

àeäLëexerdyke -,øNaä íòm` if` ,hytedy mcew epiidcãìBð §¤¦©¨¨©
BaxyaaàöBik àeä éøä ,ä÷éøæ øçàì ïéa ä÷éøæ íãB÷ ïéa ,ìeñt§¥¤§¦¨¥§©©§¦¨£¥©¥
Bacigid ote`dy `vnp .dtixyl mdipye xyad oick xerd oic -

,hytd mcew epiidc ,xyad mr `ed xy`k `ed lqtdl xer lekiy
.dwixf xg`l clepy leqtl dwixf mcewy leqt oia welig llk oi`e
éðôa øBòä ìò ävøî ícä ïéà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥©¨§©¤©¨¦§¥

Bîöòz` ewxfe exary s` ,xyad lqtp f`e xerd hyted m` - ©§
,xerd z` xizdl dleki dxyk dwixf wx oky ,xzen xerd oi` ,mcd

àeäLëexerd -,øNaä íòm` if`Ba ãìBðxyaa -íãB÷ ìeñt §¤¦©¨¨©§¤
àeä éøä ,ä÷éøæxerd oic -Ba àöBikzepdil xeq`e xyad oick - §¦¨£¥©¥

leqtd clep m` j` ,epnn,ä÷éøæ øçàyäöøeädøNagafnläòL ©©§¦¨§¨¨¨¨¨
úçàxg`y onfd epiidc ,gafnl xzen did xyady onf didy - ©©

z` dxizd `ide dxyk dwixf ef ok m` ,lqtpy mcewe mcd zwixf
okle ,xerd,íéðäkì BøBòå epèéLôéoi` leqt exya eiykry s`y ©§¦¤§©Ÿ£¦

did m` oia welig oi`y `vnp .xyaa xaegn `edy s` ,lqtp xerd
.eixg` e` hytdd iptl leqtd

oerny iaxa xfrl` iaxe iax zwelgn z` zelzl zywan `xnbd
:zxg` mi`pz zwelgna

àîéì,oerny iaxa xfrl` iaxe iaxy xn`p m`d -azwelgnéaøã ¥¨§§©¦
éâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìàxn`p ,`ziixaa epipyy ,miwlgp md - ¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦

dxeza(fk ai mixac)éúBìBò úéNòå'ícäå øNaä ELigaf mce 'ebe §¨¦¨¤©¨¨§©¨§©§¨¤
,weqtd zyxca ewlgpe ,'lk`Y xUAde 'ebe KtXi,øîBà òLBäé éaø ¦¨¥§©¨¨Ÿ¥©¦§ª©¥

y weqtdn miyxecøNa ïéà íc ïéà íàeíc ïéà øNa ïéà íàm` - ¦¥¨¥¨¨¦¥¨¨¥¨
i` m` oke ,gafnl xzen xyad oi` ,dxyk mc zwixf dzid `l
e` eca` ,e`vi ,e`nhpy oebk ,mixeni`de xyad z` xizdl xyt`
ick wx d`a mc zwixf oky ,mcd z` wexfl xeq` dligzkl ,etxyp
mdipy eca` m`e ,gafnl mixeni`d z`e mc`l xyad z` xizdl

.mcd z` wexfl daiq oi`ïéàL ét ìò óà íc ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨©©¦¤¥
øNaz` dxizn ef dwixf oi`y s` mcd z` wexfl jixv dligzkl - ¨¨

,xyadøîàpL(my mixac)éçáæ íãå'CôMé E,'lk`Y xUAde 'ebe ¤¤¡©§©§¨¤¦¨¥§©¨¨Ÿ¥
oi`y rnyne ,xyad zxzd iptl mcd zwixf z` weqtd xikfdy

j` .xyad zxzda dielz mcd zwixføîBì ãeîìz äî ,ïk íà- ¦¥©©§©
weqtd epcnll `a dnéúBìBò úéNòå','ícäå øNaä E`a `ed §¨¦¨¤©¨¨§©¨
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lry mivrd iab lr xyad z` wxefe yakd dvwa cner odkde
,dzrne .gafndàîéìxfrl` iaxe iax zwelgny xn`p m`d - ¥¨

`id [lqtp xyady xg`l wxf m` carica oiprl] oerny iaxa
,[dligzkl wexfl yi m` oiprl] ryedi iaxe xfril` iax zwelgnk

y xnelkäöøeä' øîàc ïàîs` 'envr ipta hytend xerd ©§¨©§¨
xaq ,iax epiidc ,xyad lqtpy xg`l dzid dwixfdyøæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤

,lqtp xyady xg`l s` mc zwixf yiyäöøeä àì' øîàc ïàîe©§¨©Ÿ§¨
xaq ,oerny iaxa xfrl` iax epiidc ,'envr ipta xerdòLBäé éaøk§©¦§ª©

mcd z` ewxf m` s` okle ,xyad lqtp m` mcd z` miwxef oi`y
.xerd z` dxizn dpi`e dxyk dwixf ef oi` ,df ote`a

:`xnbd dgecàaélàezhiy itl -,øæòéìà éaøcmc zwixf yiy ©¦¨§©¦¡¦¤¤
,lqtp xyad m` s` dligzkléâéìt àì àîìò élekef dwixfy ¥¨§¨Ÿ§¦¦

,xerd z` dxiznéâéìt ékwx edf ,ewlgpy dn -àaélàitl - ¦§¦¦©¦¨
ezhiy,òLBäé éaøc.xyad lqtp m` mcd z` miwxef oi`yïàî §©¦§ª©©
øîàcy xaeqd oerny iaxa xfrl` iax -äöøeä àìdwixfa xerd §¨©Ÿ§¨

xaeq ,efòLBäé éaøkoi` ewxf m` s` okle ,df ote`a mc wexfl oi`y §©¦§ª©
e ,mcd z` dxizn `id oi`e dxyk dwixf eføîàc ïàîxaeqd iax - ©§¨©

yäöøeä,ef dwixfa xerdCì øîày uxzléaø øîà÷ àì ïàk ãò §¨¨©¨©¨Ÿ¨¨©©¦
íúä òLBäémixacd oi` ,dxyk mcd zwixf oi` xyad lqtp m`y §ª©¨¨

mixen`,øNaa àlàmilral oaxwd z` dxiykn dwixfd oi`y ¤¨©¨¨
,mzaeg ici ea z`vlàkéìcdf xaca oi`y -íéðäkì àãéñtm` §¥¨§¥¨©Ÿ£¦

m`y 'mcde xyad' dxezd dxn` dfae ,milral oaxwd xykei `l
,mc oi` xya oi`ìáàoiprlàkéàc ,øBòdfa yiy -àãéñt £¨§¦¨§¥¨

äãBî òLBäé éaø eléôà ,íéðäkì`ly mipdkd z` miciqtn oi`y ©Ÿ£¦£¦©¦§ª©¤
m` mewn lkn ,df ote`a dligzkl mcd z` miwxef oi`y s`e ,oick
,xerd z` mdl dxizn dwixfde mipdkd z` miciqtn oi` ewxfe exar

,milral oaxwd dvxp `l ef dwixfay s`ãáòécà äåäc éãéî- ¦¦©£¨©¦£©
`nhpy ote`a ,carica mcd z` ewxfy ote`l dnec df ote`y meyn

,`vi e` xyadïðúc,`ziixaaìñôð Bà øNa àîèðmei leahaBà ¦§©¦§¨¨¨¦§©
àöiLxyadíéòìwì õeç,mcd zwixf mcew,øîBà øæòéìà éaø ¤¨¨©§¨¦©¦¡¦¤¤¥
÷Bøæé,'xya oi`y it lr s` mc' ezhiyl ixdy ,mewn lkn mcd z` ¦§

e÷Bøæé àì ,øîBà òLBäé éaøxya oi` m`' ezhiyl oky ,mcd z` ©¦§ª©¥Ÿ¦§
,'mc oi`emewn lkn÷øæ íàL òLBäé éaø äãBî,caricaäöøeä ¤©¦§ª©¤¦¨©§¨

xnel mileki epiid ,xyad `nhpy ote`d iabl mpn`e .oaxwd
eyn `ed oaxwd z` xiykn ryedi iaxy mrhdydvxn uivdy m

`nhd lr(.at lirl)dvxn uivd oi` ixd xyad `viy ote`d iabl j` ,
`veid lr(my)ote`a mb carica ryedi iax xiykn ok it lr s`e ,

mc oi` m`' ly ef dyxca lwin ryedi iaxy gkene ,xyad `viy
exya sxyp e` exya ca`y oaxw ly xer oiprl s` ok m`e .'xya oi`
dxiykn dpi` dwixfdy s`y ,lwine ryedi iax dceny xnel yi
.mipdkl xerd z` dxizn `id mewn lkn ,carica elit` oaxwd z`
mipdkl `ciqt o`k oi`e ,dligzkl ewxefl oi` ,mcd wxfp `l m` j`

.xera zekf llk mipdkl oi` oiicre oaxwd axwed `l oiicr oky
,dpyna epipy,'åë íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîàxer izi`x `l inin ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

.dtixyd zial `veiy
:`xnbd dywnàìå,mitxypy zexer oi`y `pipg iax xn` j`id - §Ÿ

eéøämpyiíéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøtmtxeyl mzeevny £¥¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mdizexer mrïðéøîà÷ àì ïúåöîìep` oi` - §¦§¨¨Ÿ¨¨§¦©

xykd ixdy ,mdizexer mr mtxeyl mzeevny zepaxwa mixacn
iax xn` dfae ,leqt zngn mitxypd zepaxwa `l` ,jka mzeevn

.sxypy xer d`x `ly `pipg
e :`xnbd dywnéøäoaxwa leqt `vnpy ote`aíãB÷å èLôä íãB÷ £¥¤¤§¥§¤

,ä÷éøæleqt ea `vnp oky] iaxl oia ,exer mr sxyp `edy `ed oicd §¦¨
mcew ea `vnp oky] oerny iaxa xfrl` iaxl oiae [hytd mcew

:`xnbd zvxzn .[dwixfïðéøîà÷ õeìçyten xera mixacn ep` -,h ¨¨¨§¦©
ipta sxypy hyten xer d`x `ly `id `pipg iax zpeek xnelk
oaxw ok`e .xyad mr sxypy xer d`x `ly ezpeek oi`e ,envr
z` mitxey `l` ,eze` mihiytn oi` ,dwixfe hytd mcew lqtpy

.exyaa exer
:`xnbd dywnàkéàäålqtpy ote` yi ixde -íãB÷å èLôä øçà §¨¦¨©©¤§¥§¤

ì ä÷éøæzrcøîàc ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøyìò ävøî ícä ïéà §¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨©¥©¨§©¤©

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

oifge` mipy` cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

.'åë ïåòîù éáøá øæòìà éáøxya lqtp la` xerd xzid `ilz dxyk dwixfa xaqw

:eleqt mcew hyted elit`e xzen xerd oi` dwixf mcew.ã"îxerd lr dvxn mcd

:xya lqtpy xg`l.øæòéìà éáøë:xya oi`y t"r` mc xn`cøæòéìà 'øã àáéìà
.éâéìô àì ò"ëi`ce dvxed `l xn`c oerny iaxa xfrl` iaxc dizlin xnelk

eli`c `ed dcen jgxk lrc `id `zbelt

xn`w `dc dizeek i`w `l xfril` iax

ca` oebk xya oi`y t"r s` dligzkl wexfi

:`id `ziilrn dwixf `nl` sxyp e`éë
.òùåäé éáøã àáéìà éâéìôxn`c `d xnelk

ryedi iaxk `le xfril` 'xk dvxed c"nc

iax dxn` ryedi iaxc `ail` elit`c `zil

b"d :dizlinlàìà òùåäé ø"à àì ïàë ãò
.íéðäëì àãéñô àëéìã øùáá`l k"rxn`w

oiprl `l` mc oi` xya oi` m` ryedi iax

`ciqt `kilc daegl milral oaxw zelrl

xyad (ai mixac) dxn` dxezde mipdkl

:mcdeàãéñô àëéàã øåò ïéðòì ìáà
.äãåî òùåäé éáø åìéôà íéðäëã`lc

e` xya sxyp m`e oick `ly edl `pciqtn

`kile wexfi `l dligzkl dwixf mcew ca`

m`e oaxwd axw `l ixdy mipdkc `ciqt

xerd xizdl dwixf `ied mcd wxfe xar

ied daxwd oaxwd el dlr `ly t"r`

:aixwd xy` dlerd xer dia `pixweéãéî
äåäããáòéãà`gipd dvxed wxf m` ipzwc .

iab la` dvxn uivd xninl `ki` `nhp iab

dvxed wxf m` xn`we uivd dvxn `l `vei

ef dyxca ryedi iaxl el did l"w `nl`

jkld dvxed wxf m`c mc oi` xya oi` m`c

leqt inp caricac b"r` inp sexye cea` iab

oiprl (:gr migqt) oilev cvika opixn`ck

:dcen `din xer.øîà÷ àì ïúåöîìipdc

`pipg 'x xn`w ike jka ozevn xykd

:oleqt zngn oitxypaèùôä íãå÷ àëéàäå
.ä÷éøæ íãå÷åxfrl` iaxl oia iaxl oiac

hytd mcewc meyn iaxl sxyp oerny iaxa

:dwixf mcewc meyn xfrl` iaxleõåìç
.'éøîà÷`vei hyten xer izi`x `l inin

exer hytd mcew lqtpde dtixyd zial

:eze` mihiytn oi`e exyaa sxypàëéàäå
.ä÷éøæ íãå÷ èùôä øçàxfrl` iaxlc

ipyne :`ed sxype uelg oerny iaxaéáø
.ì"ñ éáøë àðéðçlr dvxn mcd xn`c

b"d :xerdøæòìà 'øë àîéú åìéôà à"áàå
.ä÷éøæ íãå÷ èùôä ïéàù éáø äãåîå ù"øá
l"q xfrl` iaxk `pipg iax `niz elit`

xg` ea rxi` `ki` `d jl `iyw `wce

xfrl` iaxl oky lke (jka elbxed `le) dwixf mcew hytd oi`c `ed dcen envr ipta xerd lr dvxn mcd xn`c iaxl elit`c einia inxzi` `l dwixf mcew hytd

:jka elbxed `l oerny iaxa..íééòî éðáá äôéøè úàöîð àëéàäåiaxl oiae iaxl oiac c"qwc ea did hytd mcewe dwixf mcew df leqte hytedy cr eleqt `vnp `l

:dwixf mcew meyn xfrl` iaxle hytd mcewc meyn iaxl oxn`ck sxyp xfrl`.äöøîlr dvxn xfrl` iaxl dwixf mcewe iaxl hytd mcew eleqt xked `le li`ed

:miycw ileqt x`yk sxyi xyade xerd.àáé÷ò éáø ì"î÷ éàî àìà:xeka opireny`l il dnl dvxn miycw x`ya xn`c `pipg iaxl dirnyc oeik.ïéìåáâá åìéôàã
iax opireny`e dxeaw oerhe xeq` exer zn m` la` eplk`z jixrya (eh mixac) aizkck dlik`a `l` aezkd exizd `le enen lr dpicna ea hgypd men lra xeka

:hytd xg`l dtixh `vnpe ycwna enc wxfp eli`k exer hiytde ezhigy d`xy hytd xg`l cr eztixh xkip `lc `kidc `aiwr.äøåá÷á øùámiycw oilik`n oi`c

:dhigy xg`l lqtpe dxfrl d`aedyk `l` miycwa dtixy oi`c `kil dtixye mialkl.äôéøùá øåòäådklde b"d `l` `yexit i`d b"lc ipira d`xpe `nrh `prci `l

r"xc` e`l opaxc xne` ip`e `vi dtixyd zial opaxc ediizlina epizpyna epipyy dna erhe `id i`viaxz (icinlzc `qxib ef `ztqeze icin `l eze minkg ixack

:ycwnd iycwa ixii`c iniiw `pipg iaxc` `l` oileaba xekaa ixii`c iniiw'éðúî.ïùãä úéáá ïéôøùð:oiwxita onwl silick zepgn 'bl ueg.íéãâá ïéàîèîåoiweqrl

:'ebe mze` sxeyde (fh `xwie) aizkck oda.ïúåöîë àìù:miycw ileqt x`yk dtixy oiperh elqtpy.äøéáä úéáá:`xnba opixn`ck ziad xda minrt dxfra minrt
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òîL ,BøBòa íéðäkä eúBàiL ,äôéøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL eðãîì åéøácî ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨¦§¨¨¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨¤¥©Ÿ£¦§§©
àéiç éaø øîà .ïéìeába eléôà ,ïì òîLî à÷ ,àä .àáé÷ò éaø ,ïì òîLî à÷ éàî ,àlàå .dpéî¦¨§¤¨©¨©§©¨©¦£¦¨¨¨©§©¨£¦©§¦¨©©¦¦¨
.äçîeî BøézäLk àlà ,øîà àì àáé÷ò éaø óàå .àáé÷ò éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øa©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦£¦¨§©©¦£¦¨Ÿ¨©¤¨§¤¦¦§¤

:(äôéøNa øBòäå äøeá÷a øNa) .íéîëç éøáãk àúëìäå .àì ,äçîeî Bøézä àì ìáàäðùî £¨Ÿ¦¦§¤Ÿ§¦§§¨§¦§¥£¨¦¨¨¦§¨§¨¦§¥¨
ïéànèîe ïLcä úéáa íéôøNð ,ïúåöîk ïéôøNð ïäL ïîæa ,íéôøNpä íéøéòNe ,íéôøNpä íéøẗ¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¦§©¤¥¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¤¤§©§¦
.íéãâa ïéànèî ïðéàå äøéaä úéáa ïéôøNð ,ïúåöîk ïéôøNð ïðéà íàå .íéãâa§¨¦§¦¥¨¦§¨¦§¦§¨¨¦§¨¦§¥©¦¨§¥¨§©§¦§¨¦
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`oifgeקיד mipya cenr cw sc ± oey`x wxtzereay

ïéìáåñ åéä.åúåà:dl sili onwl zehena ozevnk oitxypd.íéðåùàøämc` ipa

:mipey`x mi`vei cg`d y`xay oze` hena oi`yepd.åàöéù ãò`xnba mipexg`d

:dl sili.øùáä êúéðinwn la` micba `nhn oda aey riiqnd oi` oztixy dxnbc

:`xnba sili dleke micba oi`nhn dtixy zrya oiriiqnd lk ikd'îâíùù
.íéùã÷ éùã÷ øùá éìåñô íéôøåùzvigny

ly elit` mixeni` ileqte dxfra ozlik`

oixiykd zxhwde li`edc milw miycw

opitlick dxfra odileqt ztixy s` dxfra

ycwan (.ck sc) dry lk wxta migqta

:sxyz y`a.ä÷éøæ íãå÷epnf ribd `ly

:dxfra oitxyp jkitl z`vl.ä÷éøæ øçà
:dxfrl ueg oitxyp jkitl z`vl epnf ribdy

.ïúåöîëårxi` `ly ozevnk oitxyp odyke

:leqt mey oda.úåðçî 'âì õåç ïéôøùð
:oiwxita opitlick.ä÷éøæ øçàì ïéáli`ed

:e`vi `l oiicre.ïúàéöéá:e`viy xg`låäî
.ìéòåúù:epl m` olqetl.äìéëà øáã øùáá

la` gafn zlik`l ody oixeni` e` dler

e` `l` dl ogky` `lc iniiw dtixylc ipd

oili `l (bk zeny) aizkck gafn zlik`a

my) aizkck mc` zlik`a e` 'ebe ibg alg

:'ebe exizez `l (ai'åë áùéç íàù ïéåùå.

lirl) y"a 'ta ewlgpy 'inkge y"x oieye

m`y zeiniptd ze`hga bdep lebit m` (.bn

m` e` xgnl mixtd xyan lek`l ayig

'bl ueg otxeyl zpn lr dhigya ayig

zaygnc melk dyr `l xgnl zepgn

e`l ipde opira lek`l ekxcy xaca dlik`

ikc b"r` inp dtixy iabe lek`l okxc

mc` zlik` e` gafn zlik` aiyg digxe`

oebk miinipta bdep lebit c"ne lbtl opira

eaixwdl mixeni` zxhwd lr ayig m`

:xgnl.äìñô àì éîð äðéìi`c c"qw exyaa

:dlqt inp dpil zaygn dlqt dpilúðéì
.ïéøåîéà:dpil dlqt i`ce dxhwdc icinac

.øùáä êúåéù ãòziyrp `ly onf lkc

:oda oilren ozevn.àôéñãîdlirn oiprl

:ixii` xyaa.éîð àùéøoiprl dpil oiprl

:xn`w xya.éåì éðúã:lirlc `zipzna

.äàéöé ìåñôåminc zwixf iptl e`viy oebk

:z`vl opnf ribd `l oiicryåäî äàéöé
.ìéòåúùiptl dxfrd on e`vi m` olqetl

:minc zwixf.äéì àéòáéî÷ éàîi`n`

:z`vl oteq ixd leqtiz.àáà øá äéîøé ø"à
xya liqtc o`nc `ail` dil `irain `w ik

meyn minc zwixf iptl `viy milw miycw

xiczd lk wxta z`vl epnf ribd `l oiicrc

ilin ipd opixn` in i`n `kd (:ht lirl)

z`vl daeg oteq oi`c milw miycw xyaa

ilqtin `l daeg z`vl oteqy ipd la`

:oz`ivia.äðéìå äàîåè ìåñô àì`kd i`wc

:dil igcne `kd i`w dil igcne.åáåø àöéù
ly `aexl milyn mixa`d on cg` herine

:dz`ivil dnda.åäî`nhl d`ivi ied in

ied `l e` oaex z`veda oiwqrznd z`

xa`c `herin icy opixn` in d`ivi
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àì(.gn sc `nei) el e`ived yixac dniz .dlqt dpil la` dlqt `lc `ed daygn

'ek zxhwde unewd `aiwr iax siqed y"z edn zxhw zpitga ayig `tt ax ira

`kdck igc `le daygn inp dlqt dpil dlqtcne dpiln inp dleqt mei leah liqtcn

oitxypd mixt xyaa `kd la` dpil il dn daygn il dn gafn zlik`ac mzdc l"ie

lirl opz `d zxhwa daygn dlqt ikid z"`e

oda oi` dpeale zxhwc (:an sc) y"a wxta

daygn `kil zxkc idpc l"ie lebit meyn

iaxl zeiniptd ze`hg` dedc icin dlqt `din

iax did dcen (.ci lirl) w"ta xn`c oerny

inp zxhwae enyl `lyn e"wn leqtl oerny

dywd mzde dgpnn `ln `lnc y"b ipd`

ded mei leahn wcwcl jxved i`n` qxhpewa

ipzwc (.i sc) dlirnc 'ipznn iiez`l dil

xqegnae mei leaha lqtil exyked `icda

`iddc meyn `"ai epiax uxize dpilae mixetik

ilka eycw ipzwck dpyd lkc zxhwa ixiin

mzd la` dpil dia dlqt ilka ycwinc `edde

wirc mixetikd meic zxhwa`l` ilka dpi` dx

'ixn` `de lirl mzd xn`ck xyt` `lc meyn

`aiwr iaxc `idd la` dpila dlqtin `lc

`iddc l"i cere zxhw lka ixiinc rnyn

dilr oiaiign oke opaxcn iiegcl `ki` dlirnc

enk zecxn zkn `pin` ded `nhe lebit meyn

dzye oi`nh oiwyn dzye oi`nh oilke` lk`

qxt zlik` ick ddye ycwnl qpkpe oii ziriax

[opaxc ied] dieb leqtc opaxcn epiidc aiig

`idd la` (:t sc) `neic `xza wxta opixn`ck

mei leah lqtcn `ziixe`c `hiyt `awir 'xc

i`d inp oixingn ded `l opaxcn i`c sexiv i"r

liqtcn wiic ikide z"`e sexiv ici lr leqt

dpzipyn `de dpil inp dlqt mei leah

cr dlqt `l dpile mei leaha zlqtp zyzkna

sc) zereayc `nw wxt xn`ck dzgna ozpzy

:opaxcn epiid mei leaha zlqtpc `dc l"ie (.`i

àöéùqxhpewa 'it .xa` herina eaex

dywe oda wqrznd `nh oiprl dil `irainc

`ivend opixn` (:dt migqt) oilev cvik seqac

gipiy cr aiig epi` dxeagl dxeagn gqt xya

`kdc 'ipznn jixte zayk dia aizk d`ved

mipey`x ipzwc zehena eze` oilaeq eidc

cr micba oi`nhn oi` mipexg` micba oi`nhn

m`e mixxbpa ipyne gp `lc ab lr s`e e`viy

oiprl aiign `l `kdc xa` herina eaex ok

d`xpe micba `nhi `l mipta eceb`c oeik zay

:mipta etxeyl oiprl dil `iranc yxtl
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úîBçì õeç ,íéðBLàøä eàöé .úBèBîa ïúBà ïéìáBñ eéä̈§¦¨§¨§¨¦¦§©
,íéãâa ïéànèî íéðBLàøä .eàöé àì íéðBøçàäå ,äøæòä̈£¨¨§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦§©§¦§¨¦
elà eàöé .eàöiL ãò ,íéãâa ïéànèî ïðéà íéðBøçàäå§¨©£¦¥¨§©§¦§¨¦©¤¥§¨§¥
ãò ïéànèî ïðéà ,øîBà ïBòîL éaø .íéãâa ïéànèî ,elàå̈¥§©§¦§¨¦©¦¦§¥¥¨§©§¦©
ànèî óøBOä ïéà ,øNaä Czéð .ïaeøa øeàä úveiL¤©¨§¨¦©©¨¨¥©¥§©¥

:íéãâaàøîâøîà ,äpç øa øa äaø øîà .äøéa éàî §¨¦©¦¨¨©©¨©©©¨¨©
Lé÷ì Léøå .BîL äøéáe ,úéaä øäa Lé íB÷î ,ïðçBé éaø©¦¨¨¨¥§©©©¦¦¨§§¥¨¦

ìàå)' øîàpL ,äøéa éeø÷ Blek úéaä ìk ,øîàäøéaä ( ¨©¨©©¦¨¦¨¤¤¡©©¦¨
,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà .'éúBðéëä øLà£¤£¦¦¨©©©§¨¨©©¨©£©

ìL,äøæòa äéä ìBãb ïLcä úéa .ïä ïéðLcä úéa äL §Ÿ¨¥©§¨¦¥¥©¤¤¨¨¨¨£¨¨
,íél÷ íéLã÷ éøeîéàå ,íéLã÷ éLã÷ éìeñt ïéôøBN íML¤¨§¦§¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦©¦
ìeñt ïäa òøéàL ,ïéôøNpä íéøéòNe ,ïéôøNpä íéøôe¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤§
íML ,úéaä øäa äéä øçà ïLcä úéáe .ä÷éøæ íãB÷¤§¦¨¥©¤¤©¥¨¨§©©©¦¤¨
ïäa òøéàL ,íéôøNpä íéøéòNe ,íéôøNpä íéøt ïéôøBN§¦¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤

ì õeç ,ïúåöîëe .ä÷éøæ øçà ìeñtìL,éåì éðz .úBðçî L §©©§¦¨§¦§¨¨§¨Ÿ©£¨¥¥¦
ìL,äøæòa äéä ìBãb ïLcä úéa .ïä ïéðLcä úéa äL §Ÿ¨¥©§¨¦¥¥©¤¤¨¨¨¨£¨¨

,íél÷ íéLã÷ éøeîéàå ,íéLã÷ éLã÷ éìeñt ïéôøBN íML¤¨§¦§¥¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦©¦
,ìeñt ïäa òøéàL ,íéôøNpä íéøéòNe ,íéôøNpä íéøôe¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤§
äéä øçà ïLcä úéáe .ä÷éøæ øçàì ïéa ä÷éøæ íãB÷ ïéa¥¤§¦¨¥§©©§¦¨¥©¤¤©¥¨¨
íéøéòNe ,ïéôøNpä íéøt ïéôøBN íML ,úéaä øäa§©©©¦¤¨§¦¨¦©¦§¨¦§¦¦
õeç ,ïúåöîëe .ïúàéöéa ìeñt ïäa òøéàL ,ïéôøNpä©¦§¨¦¤¥©¨¤§¦¦¨¨§¦§¨¨

ììLíéøôa ìéòBzL eäî ,äðéì ,äéîøé éaø éòa .úBðçî L §¨Ÿ©£¨¥©¦¦§§¨¦¨©¤¦§¨¦
äðéì àépäî ék ,ïðéøîà éî .íéôøNpä íéøéòNáe íéôøNpä©¦§¨¦¦§¦¦©¦§¨¦¦¨§¦©¦§©§¨¦¨
.àì ,eäðéð äìéëà éða åàìc ,éðä ìáà .äìéëà øác ,øNáa§¨¨§©£¦¨£¨¨¥§¨§¥£¦¨¦§Ÿ
déì àéòaéà àúléî àä ,àáø øîà .àðL àì ,àîìc Bà¦§¨Ÿ§¨¨©¨¨¨¦§¨¦©§¨¥
úìéëàa áMéç íàL ,ïéåLå .àäî déì àðèLôe ,ééaàì§©©¥§©§¨¥¥¨§¨¦¤¦¦¥©£¦©
äáLçîcî ,åàì éàî .íeìk äNò àlL ,ïúôéøNáe íéøẗ¦¦§¥¨¨¤Ÿ¨¨§©¨¦§©£¨¨
àìc àeä äáLçî ,àîìãå .äìñt àì énð äðéì ,äìñt àìŸ¨§¨¦¨©¦Ÿ¨§¨§¦§¨©£¨¨§Ÿ
íéôøNpä íéøt ,òîL àz .äìñt ,äðéì ìáà .äìñẗ§¨£¨¦¨¨§¨¨§©¨¦©¦§¨¦
,eèçLð .eLc÷eäMî ïäa ïéìòBî ,ïéôøNpä íéøéòNe§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤§§¦§£
.äðéìáe ,íéøeték øqeçîáe ,íBé ìeáèa ìñtéì eøLëeä§§¦¨¥¦§¦§©¦¦§¦¨
éðz÷cî àäå .ïéøeîéà úðéì ,àì .øNa úðéì ,åàì éàî©¨¦©¨¨Ÿ¦©¥¦§¨¦§¨¨¥
éãéî .øNa énð àLéø ,øNa àôéñcî .øNaä CzeiL ãò ,ïLcä úéáa ïäa ïéìòBî ïlek ,àôéñ¥¨¨£¦¨¤§¥©¤¤©¤©©¨¨¦§¥¨¨¨¥¨©¦¨¨¦¦
,åàì éàî .ïúàéöéa ìeñt ïäa òøéàL ,éåì éðúc ,òîL àz .ïéøeîéà àLéø ,øNa àôéñ .àéøéà¦§¨¥¨¨¨¥¨¥¦¨§©§¨¥¥¦¤¥©¨¤§¦¦¨¨©¨
íéôøNpä íéøôa ìéòBzL eäî ,äàéöé ,øæòìà éaø éòa .äàéöé ìeñôe äàîeè ìeñt ,àì .äðéì¦¨Ÿ§§¨§§¦¨¨¥©¦¤§¨¨§¦¨©¤¦§¨¦©¦§¨¦

aø øîà .déì àéòaéî÷ éàî .íéôøNpä íéøéòNeàì ïééãò ,øîàc ïàîc àaélà ,àaà øa äéîøé é §¦¦©¦§¨¦©¨¦©§¨¥¨©©¦¦§§¨©©¨©¦¨§©§¨©£©¦Ÿ
úàöì ïôBñc ,éðä ìáà .äáBç úàöì BôBñ ïéàc øNá ,éléî éðä ,ïðéøîà éî .úàöì Bpîæ òébä¦¦©§©¨¥¦¨§¦©¨¥¦¥¨¨§¥¨¥¨£¨¨¥§¨¨¥
ìeñt Ba òøéàL ,éåì éðúc ,òîL àz .úàöì Bpîæ òébä àì ,énð àëä ,àîìc Bà .àì ,äáBç¨Ÿ¦§¨¨¨©¦Ÿ¦¦©§©¨¥¨§©§¨¥¥¦¤¥©§
íéôøNpä íéøt ,øæòìà éaø éòa .äðéì ìeñôe äàîeè ìeñô ,àì .äàéöé ìeñô ,åàì éàî .Búàéöéa¦¦¨©¨§§¦¨Ÿ§§¨§¦¨¨¥©¦¤§¨¨¨¦©¦§¨¦

,øáàc àèeòéî Cä .eäî ,øáà èeòéîa Baeø àöiL ,íéôøNpä íéøéòNe,déì ïðéãL àaeø øúa §¦¦©¦§¨¦¤¨¨§¦¥¤©©¦¨§¥¤¨©¨¨¦©¥
,äîäác àaeø ïðé÷áL àìc ,àèéLt .ïðéãL äîäác àaeø øúa ,àîìc Bà .déì à÷ôð àì àäå§¨Ÿ¨§¨¥¦§¨¨©¨¦§¥¨¨¦©§¦¨§Ÿ¨§¦©¨¦§¥¨
,øáàc àèeòéî éàä .øáà áBøa Béöç àöiL ,àlà .íéøáàc àaeø øúa ïðéìæàå§¨§¦©¨©¨§¥¨¦¤¨¤¨¨¤§§¥¤©¦¨§¥¤
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc migaf(iyily meil)

eyrp xy`k ,dtixyl mze` mi`iven eid cvik zx`an dpynd
:micba z`nhn zewqrzd efi`e ,ozevnkïéìáBñ eéä[mi`yep-] ¨§¦

úBèBîa ïúBà,ur,íéðBLàøä eàöé,ey`xa hend z` mi`yepd ¨§¨§¨¦¦
,äøæòä úîBçì õeç,mdnr eaex e` xtd mb `vie,íéðBøçàäå §©¨£¨¨§¨©£¦

oiicr ,eteqa hend z` mi`yepdeàöé àì,dxfrd znegl ueg Ÿ¨§
ãò íéãâa ïéànèî ïðéà íéðBøçàäå ,íéãâa ïéànèî íéðBLàøä̈¦¦§©§¦§¨¦§¨©£¦¥¨§©§¦§¨¦©

eàöiL.md mb,elàå elà eàöéel`e el`,íéãâa ïéànèîweqirdy ¤¥§¨§¥¨¥§©§¦§¨¦
.jka miwqerd z` `nhn mixiryde mixtd z`vedaïBòîL éaø©¦¦§

ïéànèî ïðéà ,øîBà,mipexg`d `le mipey`xd `l ,llk micbaãò ¥¥¨§©§¦©
øeàä úveiL[y`d xrazy-]ïaeøaoi`y ,mixiryde mixtd ly ¤©¨§¨

.mztixya weqird `l` ,`nhn mz`veda weqird
miwqerd z` mi`nhn mixiryde mixtd izni` cr zx`an dpynd

:mztixyaCzéð[xbipe qnp-]øNaä,dtixyd zngnóøBOä ïéà ¦©¨©©¨¨¥©¥
[dzrn mztixya wqerd-],íéãâa ànèîdyrp `l oiicr elit`e §©¥§¨¦

.xt`

àøîâ
ziaa oitxypy ozevnk `ly mixt ztixy iabl dpyna epipy
.xaca zwelgn d`iane ,'dxia' `id dn zxxan `xnbd .dxiad

:`xnbd zxne`éàî[`id dn-]äøéamixirye mixt etxyp day ©¦¨
.elqtpyk mitxypdíB÷î ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¨

,BîL äøéáe úéaä øäa Lé.metxy eaeúéaä ìk ,øîà Lé÷ì Léøå ¥§©©©¦¦¨§§¥¨¦¨©¨©©¦
[ziad xd-]éeø÷ BlekmyaøîàpL ,äøéa(hi hk '` minid ixac)(ìàå)' ¨¦¨¤¤¡©

,'éúBðéëä øLà äøéaäeay miieqn mewnl df mya dpeekd oi`e ©¦¨£¤£¦¦
.ziad xda metxyy `id dpeekd `l` ,metxy

mileqt miycw ztixyl oycd iza eid okid zx`an `xnbd
:mitxypd mixirye mixt ztixyleøa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

ìL ,deáàïä ïéðLcä úéa äL.zepaxw ztixyl £©§Ÿ¨¥©§¨¦¥
.`éìeñt ïéôøBN íML ,äøæòa äéä ìBãb ïLcä úéaxyae ixeni` ¥©¤¤¨¨¨¨£¨¨¤¨§¦§¥

å íéLã÷ éLã÷okileqt,íél÷ íéLã÷ éøeîéàixeni`y oeiky ¨§¥¨¨¦§¥¥¨¨¦©¦
miycw iycw xyae ,dxfra mixhwen milw miycwe miycw iycw

.dxfra mztixy elqtp m` ok lr ,dxfra lk`påxya my mitxey ok §
íãB÷ ìeñt ïäa òøéàL ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä íéøôdä÷éøæ ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤§¤§¦¨

mpnf ribdy mcew elqtpy `vnpy ,dtixyl m`ivedl dxiznd
mb ok lre ,dxfrd zvign `id dzr mzvigne ,dxfrl uegn z`vl

.dxfra mztixy mewn
.aíML ,úéaä øäa äéä øçà ïLcä úéáeíéôøNpä íéøt ïéôøBN ¥©¤¤©¥¨¨§©©©¦¤¨§¦¨¦©¦§¨¦

,ä÷éøæ øçà ìeñt ïäa òøéàL íéôøNpä íéøéòNexaky oeiky §¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤§©©§¦¨
.ziad xda `ed mztixy mewn ,dxfrdn m`ivedl exzed

.be`id mztixyy zra mitxypd mixirye mixtïúåöîë`le] §¦§¨¨
ziyrp mztixy ,[lirlck leqt meynì õeçìL,úBðçî Litk §¨Ÿ©£

oldl yxcpy(:dw).
:ongp ax ixack `ly x`ean da `ziixa d`ian `xnbdéðz[dpy-] ¨¥

éåì,`ziixaìLïä ïéðLcä úéa äL.zepaxw ztixyl ¥¦§Ÿ¨¥©§¨¦¥
.`íéLã÷ éLã÷ éìeñt ïéôøBN íML ,äøæòa äéä ìBãb ïLcä úéa¥©¤¤¨¨¨¨£¨¨¤¨§¦§¥¨§¥¨¨¦
åileqtå .íél÷ íéLã÷ éøeîéàxya okíéøéòNe íéôøNpä íéøô §¥¥¨¨¦©¦§¨¦©¦§¨¦§¦¦

ä÷éøæ øçàì ïéa ä÷éøæ íãB÷ ïéa ìeñt ïäa òøéàL íéôøNpä©¦§¨¦¤¥©¨¤§¥¤§¦¨¥§©©§¦¨
.dxfra mztixy ,dxfra elqtpy oeiky ,dxfra md oiicre

.aïéôøNpä íéøt ïéôøBN íML ,úéaä øäa äéä øçà ïLcä úéáe¥©¤¤©¥¨¨§©©©¦¤¨§¦¨¦©¦§¨¦
ìeñt ïäa òøéàL ïéôøNpä íéøéòNedwixf xg`ïúàéöéaon §¦¦©¦§¨¦¤¥©¨¤§¦¦¨¨

.ziad xda mztixy dpnid e`vi xaky oeiky ,dxfrd
.be`id mztixyy zra mitxypd mixirye mixt,ïúåöîëmztixy §¦§¨¨

ziyrpì õeçìL.úBðçî L §¨Ÿ©£
xg` dxfra elqtpy mitxypd mixirye mixty x`ean ef `ziixaa
df ote`ay xn`y ongp ax ixack `le ,dxfra mztixy ,dwixf

.ziad xda `id mztixy ,z`vl exzed xaky
wtq .mitxypd mixirye mixt ipica zewitq dnk d`ian `xnbd

:dpil leqt mxyaa yi m` oey`xéòa[wtzqp-]äðéì ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨¦¨

ìéòBzL eäîleqtlaxya,íéôøNpä íéøéòNáe íéôøNpä íéøô ©¤¦§¨¦©¦§¨¦¦§¦¦©¦§¨¦
xda e` dxfra etxyie ,mileqt miycwk mpic didie elqti epl m`y
iccve .micba e`nhi `le ,ozevnk zepgn ylyl uegn `le ziad

,el` md wtqdìáà ,äìéëà øác øNáa äðéì àépäî ék ïðéøîà éî¦¨§¦©¦§©§¨¦¨§¨¨§©£¦¨£¨
àì eäðéð äìéëà éða åàìc éðäolyk wx xen` dpil leqt m`d ± ¨¥§¨§¥£¦¨¦§Ÿ

e` [minlye z`hg xya enk] mc` zlik`l cnery oaxwd xya
,[zepaxwd x`y ixeni`e dler xya enk] dxhwdl gafnd zlik`l
`l` ,gafn zlik`l `le mc` zlik`l `l micner mpi`y el` la`

,jka milqtp mpi` ,dtixya mpicàðL àì àîìc Bàmpi` `ny e` ± ¦§¨Ÿ§¨
.dpila milqtp mde ,oly miycw xya x`yn mipey

:wtqd z` heytl xyt` m`d dpc `xnbdàúléî àä ,àáø øîà̈©¨¨¨¦§¨
ééaàì déì àéòaéà,iia` ea wtzqp df wtq ±àäî déì àðèLôe± ¦©§¨¥§©©¥§©§¨¥¥¨

erny iax ewlgpy ,ef `ziixan wtqd z` el izhyteminkge olirl)

(.bn`id minkg zrcy ,zlbtn zeiniptd ze`hga lebit zaygn m`
,zlbtn dpi`y `id oerny iax zrce ,zlbtnyïéåLåoerny iax §¨¦

,df oica minkgeíéøt úìéëàa áMéç íàL,ïúôéøNáehgy m`y ¤¦¦¥©£¦©¨¦¦§¥¨¨
z` sexyl zpn lr e` xgnl mixtd xyan lek`l zpn lr wxf e`

,xgnl mxya,íeìk äNò àlLm` `l` lebit zaygn oi`y meyn ¤Ÿ¨¨§
e` [milk`pd zepaxwd xya oebk] mc`l lk`idl epicy dn lr ayg
m` `le ,[zepaxwd ixeni` oebk] gafnd lr axwdl epicy dn lr

.sxydl epicy dn lr aygåàì éàîgikedl oi` m`d ± ©¨
yäáLçîcîmpnfl ueg mtxeyl e` mlke`l [daygny dnn-]àì ¦§©£¨¨Ÿ

äìñt,mdaénð äðéì[ok mb-],äìñt àìdzid xgnl dpil m`y ¨§¨¦¨©¦Ÿ¨§¨
wxe ,zlqet dzid xgnl sexyl e` lek`l daygn s` ,zlqet
gkeny `vnpe .zlqet daygnd oi` ok lr zlqet dpil oi`y meyn
iia` ly mwitq hytpe ,mixiryde mixtd xyaa zlqet dpi` dpily

.dinxi iaxe
:`xnbd dgecàîìãå[`nye-]äáLçîxgnl sexyl e` lek`l §¦§¨©£¨¨

äìñt àìc àeä,mdaäðéì ìáàxgnl,äìñt,zlqet dpily s`y §Ÿ¨§¨£¨¦¨¨§¨
oi`y xac lr ayg xy`k lebit zaygn leqt ycgzp `l z`f lka

.gafn zlik`a `le mc` zlik`a `l epic
:dlirna dpynn wtqd z` heytl xyt` m`d dpc `xnbdàz̈

e [`ea-]òîLdpyna epipyy ,wtqd z` heytl di`x(.h dlirn), §©
î ïäa ïéìòBî ïéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøtxg`l ci ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦

,eLc÷eäMy zrneeøLëeä eèçLð[md miie`x-]ìeáèa ìñtéì ¤§§¦§£§§¦¨¥¦§
íéøeték øqeçîáe íBé,mda rbpyålqtdl exyked okäðéìám` ± ¦§©¦¦§§¦¨

,dpila milqtpy dpyna x`ean ixd .xgnl mdn xizeiåàì éàî± ©¨
l dpeekd oi` m`d,øNa úðéìdpily gkene ,lqtp xyad ol m`y ¦©¨¨

:`xnbd dgec .wtqd hytpe ,mitxypd mixirye mixt xyaa zlqet
,àì,zlqet dpi`y meyne ,xya zpill dpynd zpeek oi`y xyt` Ÿ

l `l`,ïéøeîéà úðéì.mda zlqety micen lkdy ¦©¥¦
:`xnbd dywnàôéñ éðz÷cî àäåoic seqa epipyy dnn `lde ± §¨¦§¨¨¥¥¨

dpynay df(my)y ,ïlek[mixiryde mixtd]ïäa ïéìòBîzra mb ¨£¦¨¤
mxya ztixyCzeiL ãò ,ïLcä úéáa[qni-],øNaäi`cey §¥©¤¤©¤©©¨¨

y xnel yi ok m`e ,oixeni`d lr `le xyad lr xaecndàôéñcî± ¦§¥¨
a zwqer `tiqdy dnn,øNad jkàLéølqtdl exykedy epipyy ¨¨¥¨

,dpile mixetik xqegne mei leahaénða zwqer [ok mb-],øNagkene ©¦¨¨
.xyaa dpil leqt yiy

:`xnbd dgecàéøéà éãéîdy okzi ,ef `id di`x ike ±àôéñzwqer ¦¦¦§¨¥¨
aøNad eli`e ,jzeiy cr oycd ziaa ea milrenyàLéøzwqer ¨¨¥¨
aïéøeîéà.xyaa dpil leqt yiy jkn cenll oi`e ,dpila milqtpy ¥¦

lirl d`aedy `ziixadn wtqd z` heytl xyt` m` dpc `xnbd
(df cenra):iel myaàze [`ea-]òîL,wtqd z` heytl di`xéðúc ¨§©§¨¥
[dpyy-]éåìeae ziad xda did oycd ziay xn`p dae `ziixa ¥¦

mitxypd mixirye mixt xya etxypïúàéöéa ìeñt ïäa òøéàL¤¥©¨¤§¦¦¨¨
.dxfrdne`viy xg` mda rxi` leqt dfi` ike :`xnbd zxne`
,dxfrdnåàì éàîleqtl dpeekd oi` m`d ±,äðéìm`ivedy xg`y ©¨¦¨

dgec .mda zlqet dpily gkene ,elqtpe xgnl cr epl dxfrdn
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc migaf(iriax meil)

øáà áBø øúauegaydéì ïðéãL,[eze` mikiiyn-]déì ÷ôð àäå ¨©¥¤¨¦©¥§¨§©¥
mi`nhpe ,uega dndad aexy `vnp ,uega eleky aygpy oeike ±

,da miwqrzndäîäa øúa àîìc Bàmipta divge uega divgy ¦§¨¨©§¥¨
,déì ïðéãL`ed ixd miptay ewlge uega `ed ixd uegay ewlgy ¨¦©¥

:`xnbd dwiqn .z`nhn dpi`e uega ivg `l` dpnn oi`e ,mipta
.e÷éz¥

:xg` gqepdì éðúî àðeä áø øa äaødf wtq [dpy-]éøáâa± ©¨©©¨©§¥¨§©§¥
xaecne ,xirya e` xta `le miyp`aBa ïé÷qòúîae`ivedläMîç §¦§©§¦£¦¨

,íãà éðaeixg` mipye hend y`xa mifge`e eiptl mikldn dyly §¥¨¨
,hend seqa mifge`eéøz eäì eLôe àúìz e÷ôðådyly e`vie ± §¨§§¨¨¨§§¥

,mipta oiicr mipye dxfrd on,éàîm`døúa[xg`-]áBø ©¨©
dïðéìæà ïé÷qòúîmlek e`vi eli`k e`vi maexy oeike ,[mikled-] ¦§©§¦¨§¦©

,miptay el` mb mi`nhpeBà`nyøúad,ïðéìæà äîäaxnelk ¨©§¥¨¨§¦©
,lirl mixen`d mipte`ae dndaa `l` aexd xg` mikled oi`y

:`xnbd dwiqn .cixen e` dlrn epi` miwqrznd aexe.e÷éz¥
:exfge e`viy mixirye mixta micba z`neh iabl ,iriax wtqéòä¥

L íéôøNpä íéøéòNe íéøt ,øæòìà éaøe mze` e`ypeàöidxfrdn ©¦¤§¨¨¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¨§
eøæçå,dkezleäîmi`nh md m`d ,dxfrdn me`ypy el` ly mpic §¨§©

.`l e`eäì enhéà eäì é÷ôðc ïåék ïðéøîà éî,e`nhp e`viy oeik ± ¦¨§¦©¥¨§¨§¦§¦©§
,mz`neh drwt `l dxfrl exfgy s`eøeãä øeãäc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¨¨

.mi`nh mpi`e e`vi `l eli`k dxfrl exfgy oeik ±
:epizpynn wtqd z` heytl xyt` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦

,òîL àz ,ìnî øa àaà,epizpyna epipyïúBà ïéìáBñ eéäz`-] ©¨©©¨¨§©¨§¦¨
[mixiryde mixtdäøæòä úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa§¨¦¦¨§§©¨£¨¨

äøæòä úîBçì õeç eàöiL íéðBLàøä ,eàöé àì íéðBøçàäå§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦¤¨§§©¨£¨¨
.eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïéà íéðBøçàäå ,íéãâa ïéànèîzxne` §©§¦§¨¦§¨©£¦¥§©§¦§¨¦©¤¥§

:`xnbdCzòc à÷ìñ éàåy xnelenhéà eäì é÷ôðc ïåékm`y ± §¦¨§¨©§¨¥¨§¨§¦§¦©
mb ,mixdhpe mixfeg mpi`e mi`veid e`nhp exfge e`viðäàkéàc C ¨¨§¦¨

ànhéì éàebdielz d`ivid `ldy ,e`nhi dxfra md oiicry el` ± ©©¦©¥
el` mb e`nhi `l dnl ,`vi xtdy oeike ,ei`yepa `le envr xta
elit`y meyn `ed mi`nh mpi`y dny jgxk lr `l` .miptay
miptay el` jk meyne ,mixdhpe mixfeg eqpkpe exfg m` ,e`nhpyk
iax ly ewitq hytpe .exfge e`viy ink md ixdy mi`nh mpi`

.xfrl`
:`xnbd dgecàøañúå ,àðéáø øîà`ld ,ef dgked zxaqen ike ± ¨©©¦¨§¦§§¨

icka ixdy ,`nhi `vi `ly dxfra `vnpdy llk xnel xyt` i`
`nhdlàðéòa àä`nhpl dxez dxn`y dn miiwzdl jixv ± ¨¨¦¨

xtd z`veda(gk fh `xwie)àkéìå ,'äðçnä ìà àáé øçàå'df oi`e ± §©©¨Ÿ¤©©£¤§¥¨
dpynd ly dnrhy `vnp .[dxfra] dpgna oiicry ina miiwzn
meyn `l` ,exfgy ink md ixdy meyn epi` mixedh mipexg`dy
.`vi xak xtdy s` lr ,mipta md cer lk `nhdl mileki mpi`y

zxxan .xfrl` iax ly ewitq z` xg` ote`a zx`an `xnbd
:`xnbdøæòìà éaø àlà,exfge e`via wtzqpydì éòa éëéä± ¤¨©¦¤§¨¨¥¦¨¥¨

recne ,exdhp `l exfge e`vi m` i`ce `ldy ,xaca wtzqp cvik
mi`iveny el` oiprl `ed wtqdy xnel oi`e .ok xnel mixeaq epiid
xg`ny ,dxfra mdyk mb micba mi`nhn md m`d ,dipya xtd z`
dfa mb oky .uega `vnpy ink eaiygdl yi zg` mrt `vi xaky
mipta mdy oeiky meyn ,mi`nhp mpi`y i`ce ixdy ,wtzqdl oi`

.xen`k ,'dpgnd l` `eai xg`e' mda miiwzn oi`
ewitq `l`éñìewáa dì éèé÷ðc ïBâkuegan ei`yep micnery ± §¦§¦¦¨§©§¥

miie`x uega mdy oeiky ,mipta `vnpd xtd z` zelwna miwifgne
xnel xyt`y ,`nhl ie`x xtd m`d wtzqpy `l` ,`nhdl md
,`vi `l oiicry xt lkk ,`nhn epi` mipta `ede qpkpe xfgy oeiky
ei`yep z` `nhn `ede ,dxfg ezxfg oi` `vi xaky xg`n `ny e`

.mipta `edyk mb [xen`ke ,uega mdy ote`a]
.ehytp `l ,`ibeqa e`aedy zewitqd zrax` lk
:mnvr mixiryde mixtd z`neh zece` `ziixaíéøt ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦

,mitxypd mixiryeäøôe,dnec`çlzLnä øéòNåçlLîä ,z` ¨¨§¨¦©¦§©¥©©§©¥©

,xirydïôøBOä,dxtle mixiryle mixtlïàéöBnäåmixtl ©§¨§©¦¨
el`n cg` lk ,dxfrd on mixiryle,ïîöò ïäå ,íéãâa ànèî§©¥§¨¦§¥©§¨

,glzynd xiryde dxtde mixiryde mixtdíéãâa ïéànèî ïéà¥§©§¦§¨¦
,mda erbpyïé÷Lîe ïéìëBà ïéànèî ìáà,mda erbpyéaø éøác £¨§©§¦¨¦©§¦¦§¥©¦

äøt ,íéøîBà íéîëçå .øéàîdnec`íéøôemitxypd mixirye ¥¦©£¨¦§¦¨¨¨¦
ïé÷Lîe ïéìëBà ïéànèî,mda erbpyànèî Bðéà çlzLnä øéòN §©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©¥©¥§©¥

iptn ,glynd z`àeäL[xiryd-]ïéìëBà ànèî Bðéà éçäå ,éç ¤©§©©¥§©¥¨¦
,ïé÷Lîe.llk igl d`neh oi`y ©§¦

:`xnbd dywn .minkge xi`n iax ly mdinrh z` zxxan `xnbd
,øéàî éaøì àîìLa,miwyne milke` mi`nhn mleky ezrc zpaen ¦§¨¨§©¦¥¦

éác àðúãk[ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa xen`k-]éaø ¦§¨¨§¥©¦
,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLédxeza xn`p(gl-fl `i `xwie)ike' ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¦

mzlaPn lRiòeøæ òøæ ìk ìòlr min oYi ike ,`Ed xFdh rxGi xW` ¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©¨§¦ª©©¦©
z`nhn dpi` uxy zlapy ,'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn ltpe rxf¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
,lk`n lka df oice ,okl mcew min mdilr eltp ok m` `l` mirxf

yexcl mirxf dxezd dazkeäàîeè ànhéì ïôBñ ïéàL íéòøf äî©§¨¦¤¥¨¦©¥§¨
äøeîç,[micbae mc` z`nhnd d`neh],øLëä ïéëéøöeeltiy £¨§¦¦¤§¥

,[uxy oebk] d`neh mda rbzy okn xg`le min mdilrìk óà©Ÿ
mixacd,øLëä ïéëéøö ,äøeîç äàîeè ànhéì ïôBñ ïéàLzpizp ¤¥¨¦©¥§¨£¨§¦¦¤§¥

e ,`nhl icka ,d`neh rbne minäúöéel` llkn,øBäè óBò úìáð ¨§¨¦§©¨
,äøeîç äàîeè ànhéì dôBqL,micbae mc` `nhn dlke`dyålr ¤¨¦©¥§¨£¨§

okøLëä äëéøö ïéàmilke`y xnelk ,miwyne milke` `nhl icka ¥§¦¨¤§¥
da drbp `l elit`e ,mi`nh xedh ser zlapa mirbepd miwyne
xirye mixte dxty oeike .min dilr e`a `l mbe zxg` d`neh
,mi`nhp mda miwqrzndy ,dxeng d`neh `nhl mteq glzynd
miie`x zeidl mikixv mpi` s`e ,d`neh xykd mikixv mpi` ok lr
,[glzynd xiry oebk] miig ilra mzeida mi`nhne ,d`neh zlawl

.d`neh milawn miig ilra oi`y s`
ïðaøì àlà`l j` ,miwyne milke` mi`nhn mixirye mixte dxty ¤¨§©¨¨

,jytp dnn dyw ,glzynd xiryeäì úéà éàdn mixaeq md m` ± ¦¦§
,ìàòîLé éaø éác àðúc`nhn dxeng d`neh `nhl eteqy lky §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,dlw d`nehçlzLnä øéòN eléôàe ,dlw d`neh `nhiúéì éà £¦¨¦©¦§©¥©¦¥
déì,l`rnyi iax iac `pz ixac z`äøt eléôàdnec`íéøôe ¥£¦¨¨¨¦

mitxypdïìðî.mi`nhn mdy ecnl okidn ± §¨¨
:`xnbd zvxznàúà ék`a xy`k ±éîéc áø,l`xyi ux`n,øîà ¦£¨©¦¦¨©
àáøòîa éøîàiax zpeek ,[axrnn `idy l`xyi ux`a mixne`-] ¨§¦§©£¨¨

dxeng d`neh `nhl mteq oi`y lky `id l`rnyiøLëä ïéëéøö§¦¦¤§¥
äàîeè[`nhidl-],øçà íB÷nîlke ,`nh xaca erbiy xnelk §¨¦¨©¥

,xg` xac me`nhiy mikixv mpi` dxeng d`neh `nhl mteqy
d`neh `nhl eteq m`y xnel ezpeek oi`e .mnvrn mi`nh md `l`
ie`x didiy jixv i`cey ,d`nehl ie`x didiy `la s` `nh dxeng
xiry oi` ok lre ,d`nehl miie`x mpi` miig ilrae ,d`nehl

.`nhn glzynd
:dlw d`neh mi`nhn md izni`n dpc `xnbd,øæòìà éaø éòä¥©¦¤§¨¨

pä íéøéòNe íéøtíéðôa ïé÷Lîe ïéìëBà eànèiL eäî ,íéôøN ¨¦§¦¦©¦§¨¦©¤§©§¨¦©§¦¦§¦
dxfrdkn mz`neh oicõeçaoilke` mi`nhn md myy dxfrl §©

y xn`p m`d .oiwyneéîc äNòî øqeçîk äàéöé øqeçî,[aygp-] §©§¦¨¦§©©£¤¨¥
ixdy ,dxeng d`neh `nhl mteqy ink dzr xak maiygdl oi`y
oeike ,d`ivid `ide ,dyrn mixqegn md ef d`neh e`nhiy ick

,dlw d`neh e`nhi `l dxeng d`neh `nhl oiicr eribd `lyBà
`nyàìdzr miaygp mde ,dyrn xqegnk d`ivi xqegn aiygp Ÿ

.dlw d`neha cin mi`nhne dxeng d`neh `nhl mteqy ink
dèLt øãä àéòác øúa,rixkde ay xfrl` iax wtzqpy xg`l ± ¨©§¨£¨¨©©§¨

,éîc äNòî øqeçîk äàéöé øqeçîdlw d`neh mi`nhn mpi`e §©§¦¨¦§©©£¤¨¥
.mipta

:xedh ser zlap zece` df oipra wtqøa àaà éaø déðéî àòa§¨¦¥©¦©¨©
eäî ,øéàî éaøì øBäè óBò úìáð ,àaà øa àéiç éaøî ìàeîL§¥¥©¦¦¨©©¨¦§©¨§©¦¥¦©

ànèiLrbnaaxeriyúéfëd`neh `nhl eteqy meyne ,epnn ¤§©¥§©©¦
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המשך בעמוד בלד

oifge` mipy` cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

z`neh oiprle uegl dndad aex o`k oi`e wtp `lc o`nk dil dede xa`d aex xza

:(uegl `viy xa`c `herin i`d) ira dpgnl uegn micba.åéöç àöéù àìàxt ly

miptay xtd ivga eherine mixa`d on cg` aex `vi (d"bd) xtd ivga xa` aexa

o`nk dil dede dil opicy `viy xa`c `aex xza mipta x`ypy xa`c `herin i`d

:uegan dnda aex gkzy`e wtpcàîìã åà
.äîäá øúáopicy `zi`c `kide da xaginc

`l` `id dndac `aex e`lc b"r`e dl

opiway lirl oxn`ck xninl `kile `blt

xa`d oi`c oeik ikd elit` dndac `aex

`ied `le `aex xza dia opilf` `l wezp

:mipta etxey xtd `nhp m`e d`iviéðúî
.äì:ixabc `piipnc `aexa `ira jdlåàöéù

.åäî åøæçåel` ly micba z`neh oiprl c"qw

:dil `irainw me`ivedy.åäì åîèéà
:mdicba.øåãä øåãäã ïåéëink edl eede

:e`vi `ly.åàîèð éîð éàååâ àëéàã êðä
mixta micba z`neh oiprl d`ivi `dc

'ebe etxye dpgnl uegn l` `ivei `aizk

jl xnel (:dw sc) oiwxita onwl opitli dipine

`nhn zg` dpgnl ueg xtd `viy oeik

e`l `l` e`nhp ixab wetp `lc t"r` micba

el` oky lke xecd xcd i`c xn`c meyn

:e`vi `l ixdy oicnere mixfgenyàáø øîà
.àøáñúå:`id `zlin di`x iziinwc jdcàä

.äðçîä ìà àáé øçàå ïðéòá`xw `nl`

`l wtp `lc dnk lkc i`w i`xal witpca

dia `pixw `lc oeike `ai xg`e dia `pixw

opikxte :eicba qaki dia `pixw `l `ai xg`e

.äì éòá éëéä øæòìà 'ø àìàikdac oeikc

eicba qaki dia `pixw wtp ikn `zlin `ilz

'it` edpiwet`l ipixg` ez`e edpixcd` i`e

i`xza jpd e`nhn `l oi`iven edl zayg

:`ai xg`e eda `pixw `l `dc iwtpc cr

.éñìå÷áá äì éèé÷ðãzelwna mefg`y

exfgy xg`l m`ivedl uegan oicnere

ueg e`viy oeik opixn` in dil `irainwe

ueg jli`e o`kn oda miweqrd lk dxfrl

xecdc oeik `nlc e` micba oi`nhn dxfrl

oeyla iqlewa :e`nhn `l iwtpc cre xecd

inliva eznbec izi`xe lwn inlyexi q"yd

:oepixaze `qlewa lhp gxzäøô óøåùä
.íéãâá ïéàîèî íéôøùðä íéøôå äîåãàdxt

odk xt mixt (hi xacna) da aizk `icda

ixnb mixetikd mei xte dcrd xte giyn

lk idliya z`hg z`hgc `xizi `xwn

k"dei xte (.bt lirl) eaxrzpy migafd

:(fh `xwie) aizk `icdaïéàîèî ïðéà ïäå
.íéãâámicba oi`nhn oi` onvr mixte dxt

oi`nhn la` oiwqrzn `la oda oirbepd

yxtn onwle oda oirbepd oiwyne oilke`

:`nrhíéòøæ äî ìàòîùé 'ø éáã àðúãë
.äøåîç äàîåè àîèì ïôåñ ïéàù:micbae mc` oebk.øùëä ïéëéøöå:uxy rbne min zpizp oebk d`neh lawl oxiyknd xac.'åë àîèì åôåñ ïéàù ìë óàoilke` x`y oebk

:`nlrc miig ilra x`y iienhi` `lc b"r`e miign e`nhn jkld d`neh xykd oikixv oi` oda oiwqrznd oebk micbae mc` `nhl oteqe li`ed xirye mixte dxt ipd la`

.åäì àðî íéøôå äøô ìàòîùé éáø éáã àðúã åäì úéì éàå çìúùîä øéòù 'éôà ìàòîùé éáø éáã àðúã åäì úéàã éà ïðáøì àìàd`neh oda dxn`p `le od oixedh ixd

miwqrznl `l`:oda.øçà íå÷îî äàîåè øùëä ïéëéøö àáøòîá éøîàmewnn d`neh xykd jixv dxeng d`neh `nhl eteq oi`y lk w"d l`rnyi iax iac `pzc `d

d`nehl ifg la` mixte dxt oebk eili`n oilke` z`neh `nhne d`neha rbil jixv oi` dxeng d`neh `nhl eteqy in la` eili`n e`nhiy `le dliapa e` uxya rbiy xg`

:oi`nhn miig ilra zendaa ogky` `lc miig ilra `le opira `nlra zdin.ïé÷ùîå ïéìëåà íéðôá åàîèéù åäî`l dxeng d`neh oi`nhn zeidl eribd `l oiicre li`ed

:e`nhn e`viykl `nhl oteqe li`ed `nlc e` dlw d`neh e`nhn.úìáð.øåäè óåò:zifka drilad ziaa dxeng d`neh d`nhn.àîèéù åäîoiwyne oilke` xi`n iaxl

eteqy lk xn`c xi`n iaxl `l` zifka `xeriy `kil rbn oiprl la` drilad ziaa `l` d`neh efl oi` zifkae opira d`nehl ifgc icin ixn`c jl iraiz `l opaxl zifka

:dil`n zifka `nhzy edn d`nehl die`x jixv oi` dxeng d`neh `nhl.êì éòáéú àì àòøà ìò àúçîã`ny dxeng d`neh seql drbed `l izk` `dc d`nhin `lc

:mlerl drilad zial qpkiz `l.êì éòáéú àì äéîåôá è÷ðã:'ek jl iraiz ik `xeriy i`da dxeng d`nehl dribd `dc oz`nhn eit jezl mixg` milke` eid m`c
éëä

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

åàgkenck mixedh ixabc `hiyt mipta dndad m` dniz .opilf` dnda xza `nlc

:`l ixaba la` `aex xza opilf` `wec dnda xza w"dc xnel yie oizrny dlek

åàel` ly micba z`neh oiprl dil `iranc qxhpewa 'it .xecd xecdc oeik `nlc

yxtl d`xpe mxdhi in e`nhpy oeikc dxdh mewn dxfr zevign eh` dywe e`ivedy

oeik `nlcc mipta rbepd oiprl dil `iranc

`nh mipta rbepd exfgc b"r` uega e`vic

ixiine iqlewaa ihwpc oeik dil `irainc wiqne

xg`l m`ivedl zelwna fge`e uega cnera

:d"bd .qxhpewa yxitck exfgiy

íéøômiyp`de mixtd e`viy .mitxypd

`hiyt edn ixabe mixtd exfge

mi`nh mdilr eidy micba mbe miyp`d

mixg` miyp` m` `l` exdhp `l ozxfgae

mipey`xd e` oz`veda ewqrzie dxfra eqpkp

n mixg` micba eyaldf wqra mi`nh eed i

mixtd e`viy oeik dxfrl ueg e`viy mcew

dxfr gztn mze` mi`iven eli`k aeyg xak

xtd z`veda `zlin ilz in xn`we uegle

oilaeq iab k"` miyp`d e`vi `ly t"r` ecal

e`nhp jkle xtd `viy oeik zehena oze`

`xaqze e`nhp i`ebc mb ok m` mipey`xd

xg`e opira `de ecal xtd z`ivia ielz `diy

e`viy mb `irac `hiyt `l` dpgnd l` `ai

mbe i`nhn `l i`ebc jkle mixtd mr miyp`d

e`vi `l mlerny mixg` miyp` jlic `iraa

eyal m` i`ncw ixab e` oixedhc `hiyt

ihwpc ira ikd xfrl` iax `l` mixg` micba

mixg` miyp` exfge e`vi mixtdy iqlewaa

jezay mixtd oi`ivene dxfrl ueg ecnre

xak mixtdy oeik opixn` in zelwna dxfrd

eli`k aeyg uega micner miyp`de e`vi

e` oi`nhe uegle dxfr gztn oze` oi`iven

uegl mlern mixtd e`vi `l eli`k aeyg

e` miycg ixab mipta eqpkp m` la` mixedhe

el` mlerny oeik miycg micbaa mipey`xd

xak e`viy t"r` mixedhc `hiyt e`vi `l

.xwir dfe x`ean epi` miptay dn .mixtd

:j"c jexaøñåçîdyrn xqegnk d`ivi

ok m` mipta e`nhn i` z"`e .`l e` inc

dkizg xqegnc xnel yie mixeni`d z` e`nhi

e`nhz `le dyrn xqegnk iedc `hiyt

egxk lra oifzipa ixiinc ozyixt zrya
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éðúî ,àðeä áø øa äaø .e÷éz ,déì ïðéãL äîäa øúä©§¥¨¨¦©¥¥©¨©©¨©§¥
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íéøt ,øæòìà éaø éòa .e÷éz ,ïðéìæà äîäa øúa Bà¨©§¥¨¨§¦©¥¨¥©¦¤§¨¨¨¦
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ïåék ,àîìc Bà .eäì enhéà ,eäì é÷ôðc ïåék ,ïðéøîà̈§¦©¥¨§¨§¦§¦©§¦§¨¥¨
eéä ,òîL àz ,ìnî øa àaà éaø øîà .øeãä ,øeãäc§¨¨¨©©¦©¨©©¨¨§©¨
úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa ïúBà ïéìáBñ§¦¨§¨¦¦¨§§©
õeç eàöiL íéðBLàøä ,eàöé àì íéðBøçàäå ,äøæòä̈£¨¨§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦¤¨§
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é÷ôðc ïåék ,Czòc à÷ìñ éàå .eàöiL ãò íéãâa ïéànèî§©§¦§¨¦©¤¥§§¦¨§¨©§¨¥¨§¨§¦

ðä .enhéà ,eäì,àðéáø øîà .ànhéì ,éàeb àkéàc C §¦©¨¨§¦¨©©¦©¥¨©©¦¨
.àkéìå ,'äðçnä ìà àáé øçàå' àðéòa àä .àøañúå§¦§§¨¨¨¦¨§©©¨Ÿ¤©©£¤§¥¨
dì éèé÷ðc ïBâk ,dì éòa éëéä øæòìà éaø ,àlà¤¨©¦¤§¨¨¥¦¨¥¨§¦§¦¦¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc migaf(iriax meil)

øáà áBø øúauegaydéì ïðéãL,[eze` mikiiyn-]déì ÷ôð àäå ¨©¥¤¨¦©¥§¨§©¥
mi`nhpe ,uega dndad aexy `vnp ,uega eleky aygpy oeike ±

,da miwqrzndäîäa øúa àîìc Bàmipta divge uega divgy ¦§¨¨©§¥¨
,déì ïðéãL`ed ixd miptay ewlge uega `ed ixd uegay ewlgy ¨¦©¥

:`xnbd dwiqn .z`nhn dpi`e uega ivg `l` dpnn oi`e ,mipta
.e÷éz¥

:xg` gqepdì éðúî àðeä áø øa äaødf wtq [dpy-]éøáâa± ©¨©©¨©§¥¨§©§¥
xaecne ,xirya e` xta `le miyp`aBa ïé÷qòúîae`ivedläMîç §¦§©§¦£¦¨

,íãà éðaeixg` mipye hend y`xa mifge`e eiptl mikldn dyly §¥¨¨
,hend seqa mifge`eéøz eäì eLôe àúìz e÷ôðådyly e`vie ± §¨§§¨¨¨§§¥

,mipta oiicr mipye dxfrd on,éàîm`døúa[xg`-]áBø ©¨©
dïðéìæà ïé÷qòúîmlek e`vi eli`k e`vi maexy oeike ,[mikled-] ¦§©§¦¨§¦©

,miptay el` mb mi`nhpeBà`nyøúad,ïðéìæà äîäaxnelk ¨©§¥¨¨§¦©
,lirl mixen`d mipte`ae dndaa `l` aexd xg` mikled oi`y

:`xnbd dwiqn .cixen e` dlrn epi` miwqrznd aexe.e÷éz¥
:exfge e`viy mixirye mixta micba z`neh iabl ,iriax wtqéòä¥

L íéôøNpä íéøéòNe íéøt ,øæòìà éaøe mze` e`ypeàöidxfrdn ©¦¤§¨¨¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¨§
eøæçå,dkezleäîmi`nh md m`d ,dxfrdn me`ypy el` ly mpic §¨§©

.`l e`eäì enhéà eäì é÷ôðc ïåék ïðéøîà éî,e`nhp e`viy oeik ± ¦¨§¦©¥¨§¨§¦§¦©§
,mz`neh drwt `l dxfrl exfgy s`eøeãä øeãäc ïåék àîìc Bà¦§¨¥¨§¨¨

.mi`nh mpi`e e`vi `l eli`k dxfrl exfgy oeik ±
:epizpynn wtqd z` heytl xyt` m`d dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦

,òîL àz ,ìnî øa àaà,epizpyna epipyïúBà ïéìáBñ eéäz`-] ©¨©©¨¨§©¨§¦¨
[mixiryde mixtdäøæòä úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa§¨¦¦¨§§©¨£¨¨

äøæòä úîBçì õeç eàöiL íéðBLàøä ,eàöé àì íéðBøçàäå§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦¤¨§§©¨£¨¨
.eàöiL ãò íéãâa ïéànèî ïéà íéðBøçàäå ,íéãâa ïéànèîzxne` §©§¦§¨¦§¨©£¦¥§©§¦§¨¦©¤¥§

:`xnbdCzòc à÷ìñ éàåy xnelenhéà eäì é÷ôðc ïåékm`y ± §¦¨§¨©§¨¥¨§¨§¦§¦©
mb ,mixdhpe mixfeg mpi`e mi`veid e`nhp exfge e`viðäàkéàc C ¨¨§¦¨

ànhéì éàebdielz d`ivid `ldy ,e`nhi dxfra md oiicry el` ± ©©¦©¥
el` mb e`nhi `l dnl ,`vi xtdy oeike ,ei`yepa `le envr xta
elit`y meyn `ed mi`nh mpi`y dny jgxk lr `l` .miptay
miptay el` jk meyne ,mixdhpe mixfeg eqpkpe exfg m` ,e`nhpyk
iax ly ewitq hytpe .exfge e`viy ink md ixdy mi`nh mpi`

.xfrl`
:`xnbd dgecàøañúå ,àðéáø øîà`ld ,ef dgked zxaqen ike ± ¨©©¦¨§¦§§¨

icka ixdy ,`nhi `vi `ly dxfra `vnpdy llk xnel xyt` i`
`nhdlàðéòa àä`nhpl dxez dxn`y dn miiwzdl jixv ± ¨¨¦¨

xtd z`veda(gk fh `xwie)àkéìå ,'äðçnä ìà àáé øçàå'df oi`e ± §©©¨Ÿ¤©©£¤§¥¨
dpynd ly dnrhy `vnp .[dxfra] dpgna oiicry ina miiwzn
meyn `l` ,exfgy ink md ixdy meyn epi` mixedh mipexg`dy
.`vi xak xtdy s` lr ,mipta md cer lk `nhdl mileki mpi`y

zxxan .xfrl` iax ly ewitq z` xg` ote`a zx`an `xnbd
:`xnbdøæòìà éaø àlà,exfge e`via wtzqpydì éòa éëéä± ¤¨©¦¤§¨¨¥¦¨¥¨

recne ,exdhp `l exfge e`vi m` i`ce `ldy ,xaca wtzqp cvik
mi`iveny el` oiprl `ed wtqdy xnel oi`e .ok xnel mixeaq epiid
xg`ny ,dxfra mdyk mb micba mi`nhn md m`d ,dipya xtd z`
dfa mb oky .uega `vnpy ink eaiygdl yi zg` mrt `vi xaky
mipta mdy oeiky meyn ,mi`nhp mpi`y i`ce ixdy ,wtzqdl oi`

.xen`k ,'dpgnd l` `eai xg`e' mda miiwzn oi`
ewitq `l`éñìewáa dì éèé÷ðc ïBâkuegan ei`yep micnery ± §¦§¦¦¨§©§¥

miie`x uega mdy oeiky ,mipta `vnpd xtd z` zelwna miwifgne
xnel xyt`y ,`nhl ie`x xtd m`d wtzqpy `l` ,`nhdl md
,`vi `l oiicry xt lkk ,`nhn epi` mipta `ede qpkpe xfgy oeiky
ei`yep z` `nhn `ede ,dxfg ezxfg oi` `vi xaky xg`n `ny e`

.mipta `edyk mb [xen`ke ,uega mdy ote`a]
.ehytp `l ,`ibeqa e`aedy zewitqd zrax` lk
:mnvr mixiryde mixtd z`neh zece` `ziixaíéøt ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦

,mitxypd mixiryeäøôe,dnec`çlzLnä øéòNåçlLîä ,z` ¨¨§¨¦©¦§©¥©©§©¥©

,xirydïôøBOä,dxtle mixiryle mixtlïàéöBnäåmixtl ©§¨§©¦¨
el`n cg` lk ,dxfrd on mixiryle,ïîöò ïäå ,íéãâa ànèî§©¥§¨¦§¥©§¨

,glzynd xiryde dxtde mixiryde mixtdíéãâa ïéànèî ïéà¥§©§¦§¨¦
,mda erbpyïé÷Lîe ïéìëBà ïéànèî ìáà,mda erbpyéaø éøác £¨§©§¦¨¦©§¦¦§¥©¦

äøt ,íéøîBà íéîëçå .øéàîdnec`íéøôemitxypd mixirye ¥¦©£¨¦§¦¨¨¨¦
ïé÷Lîe ïéìëBà ïéànèî,mda erbpyànèî Bðéà çlzLnä øéòN §©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©¥©¥§©¥

iptn ,glynd z`àeäL[xiryd-]ïéìëBà ànèî Bðéà éçäå ,éç ¤©§©©¥§©¥¨¦
,ïé÷Lîe.llk igl d`neh oi`y ©§¦

:`xnbd dywn .minkge xi`n iax ly mdinrh z` zxxan `xnbd
,øéàî éaøì àîìLa,miwyne milke` mi`nhn mleky ezrc zpaen ¦§¨¨§©¦¥¦

éác àðúãk[ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa xen`k-]éaø ¦§¨¨§¥©¦
,ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLédxeza xn`p(gl-fl `i `xwie)ike' ¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¦

mzlaPn lRiòeøæ òøæ ìk ìòlr min oYi ike ,`Ed xFdh rxGi xW` ¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤¦¨¥©¨§¦ª©©¦©
z`nhn dpi` uxy zlapy ,'mkl `Ed `nh eilr mzlaPn ltpe rxf¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
,lk`n lka df oice ,okl mcew min mdilr eltp ok m` `l` mirxf

yexcl mirxf dxezd dazkeäàîeè ànhéì ïôBñ ïéàL íéòøf äî©§¨¦¤¥¨¦©¥§¨
äøeîç,[micbae mc` z`nhnd d`neh],øLëä ïéëéøöeeltiy £¨§¦¦¤§¥

,[uxy oebk] d`neh mda rbzy okn xg`le min mdilrìk óà©Ÿ
mixacd,øLëä ïéëéøö ,äøeîç äàîeè ànhéì ïôBñ ïéàLzpizp ¤¥¨¦©¥§¨£¨§¦¦¤§¥

e ,`nhl icka ,d`neh rbne minäúöéel` llkn,øBäè óBò úìáð ¨§¨¦§©¨
,äøeîç äàîeè ànhéì dôBqL,micbae mc` `nhn dlke`dyålr ¤¨¦©¥§¨£¨§

okøLëä äëéøö ïéàmilke`y xnelk ,miwyne milke` `nhl icka ¥§¦¨¤§¥
da drbp `l elit`e ,mi`nh xedh ser zlapa mirbepd miwyne
xirye mixte dxty oeike .min dilr e`a `l mbe zxg` d`neh
,mi`nhp mda miwqrzndy ,dxeng d`neh `nhl mteq glzynd
miie`x zeidl mikixv mpi` s`e ,d`neh xykd mikixv mpi` ok lr
,[glzynd xiry oebk] miig ilra mzeida mi`nhne ,d`neh zlawl

.d`neh milawn miig ilra oi`y s`
ïðaøì àlà`l j` ,miwyne milke` mi`nhn mixirye mixte dxty ¤¨§©¨¨

,jytp dnn dyw ,glzynd xiryeäì úéà éàdn mixaeq md m` ± ¦¦§
,ìàòîLé éaø éác àðúc`nhn dxeng d`neh `nhl eteqy lky §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,dlw d`nehçlzLnä øéòN eléôàe ,dlw d`neh `nhiúéì éà £¦¨¦©¦§©¥©¦¥
déì,l`rnyi iax iac `pz ixac z`äøt eléôàdnec`íéøôe ¥£¦¨¨¨¦

mitxypdïìðî.mi`nhn mdy ecnl okidn ± §¨¨
:`xnbd zvxznàúà ék`a xy`k ±éîéc áø,l`xyi ux`n,øîà ¦£¨©¦¦¨©
àáøòîa éøîàiax zpeek ,[axrnn `idy l`xyi ux`a mixne`-] ¨§¦§©£¨¨

dxeng d`neh `nhl mteq oi`y lky `id l`rnyiøLëä ïéëéøö§¦¦¤§¥
äàîeè[`nhidl-],øçà íB÷nîlke ,`nh xaca erbiy xnelk §¨¦¨©¥

,xg` xac me`nhiy mikixv mpi` dxeng d`neh `nhl mteqy
d`neh `nhl eteq m`y xnel ezpeek oi`e .mnvrn mi`nh md `l`
ie`x didiy jixv i`cey ,d`nehl ie`x didiy `la s` `nh dxeng
xiry oi` ok lre ,d`nehl miie`x mpi` miig ilrae ,d`nehl

.`nhn glzynd
:dlw d`neh mi`nhn md izni`n dpc `xnbd,øæòìà éaø éòä¥©¦¤§¨¨

pä íéøéòNe íéøtíéðôa ïé÷Lîe ïéìëBà eànèiL eäî ,íéôøN ¨¦§¦¦©¦§¨¦©¤§©§¨¦©§¦¦§¦
dxfrdkn mz`neh oicõeçaoilke` mi`nhn md myy dxfrl §©

y xn`p m`d .oiwyneéîc äNòî øqeçîk äàéöé øqeçî,[aygp-] §©§¦¨¦§©©£¤¨¥
ixdy ,dxeng d`neh `nhl mteqy ink dzr xak maiygdl oi`y
oeike ,d`ivid `ide ,dyrn mixqegn md ef d`neh e`nhiy ick

,dlw d`neh e`nhi `l dxeng d`neh `nhl oiicr eribd `lyBà
`nyàìdzr miaygp mde ,dyrn xqegnk d`ivi xqegn aiygp Ÿ

.dlw d`neha cin mi`nhne dxeng d`neh `nhl mteqy ink
dèLt øãä àéòác øúa,rixkde ay xfrl` iax wtzqpy xg`l ± ¨©§¨£¨¨©©§¨

,éîc äNòî øqeçîk äàéöé øqeçîdlw d`neh mi`nhn mpi`e §©§¦¨¦§©©£¤¨¥
.mipta

:xedh ser zlap zece` df oipra wtqøa àaà éaø déðéî àòa§¨¦¥©¦©¨©
eäî ,øéàî éaøì øBäè óBò úìáð ,àaà øa àéiç éaøî ìàeîL§¥¥©¦¦¨©©¨¦§©¨§©¦¥¦©

ànèiLrbnaaxeriyúéfëd`neh `nhl eteqy meyne ,epnn ¤§©¥§©©¦
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oifge` mipy` cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

z`neh oiprle uegl dndad aex o`k oi`e wtp `lc o`nk dil dede xa`d aex xza

:(uegl `viy xa`c `herin i`d) ira dpgnl uegn micba.åéöç àöéù àìàxt ly

miptay xtd ivga eherine mixa`d on cg` aex `vi (d"bd) xtd ivga xa` aexa

o`nk dil dede dil opicy `viy xa`c `aex xza mipta x`ypy xa`c `herin i`d

:uegan dnda aex gkzy`e wtpcàîìã åà
.äîäá øúáopicy `zi`c `kide da xaginc

`l` `id dndac `aex e`lc b"r`e dl

opiway lirl oxn`ck xninl `kile `blt

xa`d oi`c oeik ikd elit` dndac `aex

`ied `le `aex xza dia opilf` `l wezp

:mipta etxey xtd `nhp m`e d`iviéðúî
.äì:ixabc `piipnc `aexa `ira jdlåàöéù

.åäî åøæçåel` ly micba z`neh oiprl c"qw

:dil `irainw me`ivedy.åäì åîèéà
:mdicba.øåãä øåãäã ïåéëink edl eede

:e`vi `ly.åàîèð éîð éàååâ àëéàã êðä
mixta micba z`neh oiprl d`ivi `dc

'ebe etxye dpgnl uegn l` `ivei `aizk

jl xnel (:dw sc) oiwxita onwl opitli dipine

`nhn zg` dpgnl ueg xtd `viy oeik

e`l `l` e`nhp ixab wetp `lc t"r` micba

el` oky lke xecd xcd i`c xn`c meyn

:e`vi `l ixdy oicnere mixfgenyàáø øîà
.àøáñúå:`id `zlin di`x iziinwc jdcàä

.äðçîä ìà àáé øçàå ïðéòá`xw `nl`

`l wtp `lc dnk lkc i`w i`xal witpca

dia `pixw `lc oeike `ai xg`e dia `pixw

opikxte :eicba qaki dia `pixw `l `ai xg`e

.äì éòá éëéä øæòìà 'ø àìàikdac oeikc

eicba qaki dia `pixw wtp ikn `zlin `ilz

'it` edpiwet`l ipixg` ez`e edpixcd` i`e

i`xza jpd e`nhn `l oi`iven edl zayg

:`ai xg`e eda `pixw `l `dc iwtpc cr

.éñìå÷áá äì éèé÷ðãzelwna mefg`y

exfgy xg`l m`ivedl uegan oicnere

ueg e`viy oeik opixn` in dil `irainwe

ueg jli`e o`kn oda miweqrd lk dxfrl

xecdc oeik `nlc e` micba oi`nhn dxfrl

oeyla iqlewa :e`nhn `l iwtpc cre xecd

inliva eznbec izi`xe lwn inlyexi q"yd

:oepixaze `qlewa lhp gxzäøô óøåùä
.íéãâá ïéàîèî íéôøùðä íéøôå äîåãàdxt

odk xt mixt (hi xacna) da aizk `icda

ixnb mixetikd mei xte dcrd xte giyn

lk idliya z`hg z`hgc `xizi `xwn

k"dei xte (.bt lirl) eaxrzpy migafd

:(fh `xwie) aizk `icdaïéàîèî ïðéà ïäå
.íéãâámicba oi`nhn oi` onvr mixte dxt

oi`nhn la` oiwqrzn `la oda oirbepd

yxtn onwle oda oirbepd oiwyne oilke`

:`nrhíéòøæ äî ìàòîùé 'ø éáã àðúãë
.äøåîç äàîåè àîèì ïôåñ ïéàù:micbae mc` oebk.øùëä ïéëéøöå:uxy rbne min zpizp oebk d`neh lawl oxiyknd xac.'åë àîèì åôåñ ïéàù ìë óàoilke` x`y oebk

:`nlrc miig ilra x`y iienhi` `lc b"r`e miign e`nhn jkld d`neh xykd oikixv oi` oda oiwqrznd oebk micbae mc` `nhl oteqe li`ed xirye mixte dxt ipd la`

.åäì àðî íéøôå äøô ìàòîùé éáø éáã àðúã åäì úéì éàå çìúùîä øéòù 'éôà ìàòîùé éáø éáã àðúã åäì úéàã éà ïðáøì àìàd`neh oda dxn`p `le od oixedh ixd

miwqrznl `l`:oda.øçà íå÷îî äàîåè øùëä ïéëéøö àáøòîá éøîàmewnn d`neh xykd jixv dxeng d`neh `nhl eteq oi`y lk w"d l`rnyi iax iac `pzc `d

d`nehl ifg la` mixte dxt oebk eili`n oilke` z`neh `nhne d`neha rbil jixv oi` dxeng d`neh `nhl eteqy in la` eili`n e`nhiy `le dliapa e` uxya rbiy xg`

:oi`nhn miig ilra zendaa ogky` `lc miig ilra `le opira `nlra zdin.ïé÷ùîå ïéìëåà íéðôá åàîèéù åäî`l dxeng d`neh oi`nhn zeidl eribd `l oiicre li`ed

:e`nhn e`viykl `nhl oteqe li`ed `nlc e` dlw d`neh e`nhn.úìáð.øåäè óåò:zifka drilad ziaa dxeng d`neh d`nhn.àîèéù åäîoiwyne oilke` xi`n iaxl

eteqy lk xn`c xi`n iaxl `l` zifka `xeriy `kil rbn oiprl la` drilad ziaa `l` d`neh efl oi` zifkae opira d`nehl ifgc icin ixn`c jl iraiz `l opaxl zifka

:dil`n zifka `nhzy edn d`nehl die`x jixv oi` dxeng d`neh `nhl.êì éòáéú àì àòøà ìò àúçîã`ny dxeng d`neh seql drbed `l izk` `dc d`nhin `lc

:mlerl drilad zial qpkiz `l.êì éòáéú àì äéîåôá è÷ðã:'ek jl iraiz ik `xeriy i`da dxeng d`nehl dribd `dc oz`nhn eit jezl mixg` milke` eid m`c
éëä
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åàgkenck mixedh ixabc `hiyt mipta dndad m` dniz .opilf` dnda xza `nlc

:`l ixaba la` `aex xza opilf` `wec dnda xza w"dc xnel yie oizrny dlek

åàel` ly micba z`neh oiprl dil `iranc qxhpewa 'it .xecd xecdc oeik `nlc

yxtl d`xpe mxdhi in e`nhpy oeikc dxdh mewn dxfr zevign eh` dywe e`ivedy

oeik `nlcc mipta rbepd oiprl dil `iranc

`nh mipta rbepd exfgc b"r` uega e`vic

ixiine iqlewaa ihwpc oeik dil `irainc wiqne

xg`l m`ivedl zelwna fge`e uega cnera

:d"bd .qxhpewa yxitck exfgiy

íéøômiyp`de mixtd e`viy .mitxypd

`hiyt edn ixabe mixtd exfge

mi`nh mdilr eidy micba mbe miyp`d

mixg` miyp` m` `l` exdhp `l ozxfgae

mipey`xd e` oz`veda ewqrzie dxfra eqpkp

n mixg` micba eyaldf wqra mi`nh eed i

mixtd e`viy oeik dxfrl ueg e`viy mcew

dxfr gztn mze` mi`iven eli`k aeyg xak

xtd z`veda `zlin ilz in xn`we uegle

oilaeq iab k"` miyp`d e`vi `ly t"r` ecal

e`nhp jkle xtd `viy oeik zehena oze`

`xaqze e`nhp i`ebc mb ok m` mipey`xd

xg`e opira `de ecal xtd z`ivia ielz `diy

e`viy mb `irac `hiyt `l` dpgnd l` `ai

mbe i`nhn `l i`ebc jkle mixtd mr miyp`d

e`vi `l mlerny mixg` miyp` jlic `iraa

eyal m` i`ncw ixab e` oixedhc `hiyt

ihwpc ira ikd xfrl` iax `l` mixg` micba

mixg` miyp` exfge e`vi mixtdy iqlewaa

jezay mixtd oi`ivene dxfrl ueg ecnre

xak mixtdy oeik opixn` in zelwna dxfrd

eli`k aeyg uega micner miyp`de e`vi

e` oi`nhe uegle dxfr gztn oze` oi`iven

uegl mlern mixtd e`vi `l eli`k aeyg

e` miycg ixab mipta eqpkp m` la` mixedhe

el` mlerny oeik miycg micbaa mipey`xd

xak e`viy t"r` mixedhc `hiyt e`vi `l

.xwir dfe x`ean epi` miptay dn .mixtd

:j"c jexaøñåçîdyrn xqegnk d`ivi

ok m` mipta e`nhn i` z"`e .`l e` inc

dkizg xqegnc xnel yie mixeni`d z` e`nhi

e`nhz `le dyrn xqegnk iedc `hiyt

egxk lra oifzipa ixiinc ozyixt zrya
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,àîìc Bà .déì ÷ôð àäå ,déì ïðéãL øáà áBø øúä©¥¤¨¦©¥§¨§©¥¦§¨
éðúî ,àðeä áø øa äaø .e÷éz ,déì ïðéãL äîäa øúä©§¥¨¨¦©¥¥©¨©©¨©§¥
e÷ôðå ,íãà éða äMîç Ba ïé÷qòúîa .éøáâa dì̈§©§¥§¦§©§¦£¦¨§¥¨¨§¨§
,ïðéìæà ïé÷qòúî áBø øúa .éàî ,éøz eäì eLôe ,àúìz§¨¨¨§§¥©¨©¦§©§¦¨§¦©
íéøt ,øæòìà éaø éòa .e÷éz ,ïðéìæà äîäa øúa Bà¨©§¥¨¨§¦©¥¨¥©¦¤§¨¨¨¦
éî .eäî ,eøæçå eàöiL ,íéôøNpä íéøéòNe [ïéôøNðä]©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦¤¨§§¨§©¦
ïåék ,àîìc Bà .eäì enhéà ,eäì é÷ôðc ïåék ,ïðéøîà̈§¦©¥¨§¨§¦§¦©§¦§¨¥¨
eéä ,òîL àz ,ìnî øa àaà éaø øîà .øeãä ,øeãäc§¨¨¨©©¦©¨©©¨¨§©¨
úîBçì õeç eàöé íéðBLàøä ,úBèBîa ïúBà ïéìáBñ§¦¨§¨¦¦¨§§©
õeç eàöiL íéðBLàøä ,eàöé àì íéðBøçàäå ,äøæòä̈£¨¨§¨©£¦Ÿ¨§¨¦¦¤¨§
ïéà ,íéðBøçàäå .íéãâa ïéànèî ,äøæòä úîBçì§©¨£¨¨§©§¦§¨¦§¨©£¦¥
é÷ôðc ïåék ,Czòc à÷ìñ éàå .eàöiL ãò íéãâa ïéànèî§©§¦§¨¦©¤¥§§¦¨§¨©§¨¥¨§¨§¦

ðä .enhéà ,eäì,àðéáø øîà .ànhéì ,éàeb àkéàc C §¦©¨¨§¦¨©©¦©¥¨©©¦¨
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,éç àeäL ànèî Bðéà ,çlzLnä øéòN .ïé÷Lîe ïéìëBà¨¦©§¦¨¦©¦§©¥©¥§©¥¤©
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`oifgeקיח mipya cenr dw sc ± oey`x wxtzereay

.äáùçî äëéøö :éîã äùòî øñåçîë åàì äáéø÷ øñåçî äéì øîà ïðéñøâ éëä
oilke` z`neh lawl oilke` dviakn zegt milydl dpnn zifkn zegt sxhvdl

:rbna.øùëä äëéøö äðéàåe minl `l `nhld`nhn dil`ny uxy rbnl `l

:dxeng d`neh `nhl dteqe li`ed.äöéáëá ïéìëåà úàîåè äàîèîåipzwcn

`nl` xykd dkixv dpi`e daygn dkixv

`zgn i`c opiwqr dicia dil hiwpca

hwpc i`e xykd dkixv dpi` i`n` `rx``

jl oi` daygn dkixv i`n` dineta dl

zifk oi` dviak ipzwe efn dlecb daygn

:`lâ"ädztixh zxdhn dzwilne dzhigy

:dz`nehn.øéàî 'ø àøáñ éàäz`hg wxta

:(.hq lirl) serd'øì øåäè óåò úìáð
.øéàîzifka dil`n oilke` z`neh `nhnc

:`l e` ipye oey`x ea oipenàìã àëéä ìë
.éðùå ïåùàø åá ïéðåî ïéà òâîá íãà àîèî
ipye oey`x oipn dia aizkc uxyn xnbc

`nhi ekeza xy` lk (`i `xwie) aizkc

zlape ipy lke`de oey`x ilkd dil dedc

:rbna mc` `nhn `l xedh seréøåáéç
.ïé÷ùî éãé ìò ïéìëåào`kn dlap zif ivg

rvn`a gteh dwyne o`kn dlap zif ivge

oiwyne oilke` `nhl oxagn mdipya rbepe

:el`d oi`vgd on cg`a mirbepdøåáéç ïéàå
.äøåîç äàîåèì`nrhe milke mc` `nhl

:`prci `lâ"äyly mdl ozep dz` oldl

l` xn`p dnl k"` zg` dpgn o`ke zepgn

ueg `viy oeik jl xnel dpgnl uegn

`ipzn `de micba mi`nhn zg` dpgnl

z`e (fh `xwie) aizkc k"dei xt iab k"za

`aed xy` z`hgd xiry z`e z`hgd xt

dcrd xta oldl xn`e `pz dnznwe 'ebe

oztixy mewn mdl ozep dz` giyn odke

dz` o`ke dinwl silick zepgn ylyl ueg

rnync etxye dpgnl uegn l` xne`

`lde ziad xda cin dxfrl ueg otxeyy

iccd ik edlekl izii`e miinipt el` s`

lk idliya z`hgd z`hgc `ieaixa

(.hl lirl) i`ny zia 'ta inp xn`e migafd

:mixetikd mei xt df xtløîàð äîì ïë íà
.äðçîì õåçî ìàmicba z`neh oiprl

l` (fh `xwie) xn`w dixzac `xwa iaizkc

:eicba qaki mze` sxeyde dpgnl uegn

ì.äøæòì õåç åàöéù ïåéë êì øîåoiwqrznd

:micba oi`nhn oda.ïùãá äðçîì õåçî
l` oycd z` `ivede gafnd oyc z`veda

:(e my) dpgnl uegn.ì"ú ïéàùcnln oi`

dpgnl uegn l`c `prci `p`c melk

my) mitxypd mixta aizkc eze` oi`iven

:uegn l` eda aizke oycd jty l` (c'øå
.ïåòîùcr micba oi`nhn oi` 'ipzna xn`c

aizkc dpgnl uegn i`d eaexa xe`d zveiy

:dil ciar i`n mixetikd mei ly xirye xta

.ïàë øîàð:mixetikd mei xta.ïìäì øîàðå
:uegn l` dze` `ivede (hi xacna) dnec` dxta.ïàë äîueg mitxypd mixta

:zepgn 'bl ueg dnec` dxt zhigy s` zepgn 'bl.ïìäì äîegxfna dnec` dxta

eipte gxfna cner `nl` cren ld` ipt gkep l` dfde da aizkc milyexi ly

gxfnl egzte igxfn lzeka `edy lkid ly egzt cbpk axrnl
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mixirye oitxypd mixt l`y xfril` iax mixiry ipy wxt seqa opiqxb inlyexiae

d`neh ze`nhl oteqy iptn d`neh `lae xykd `la micba e`nhiy edn mitxypd

`lc `niz elit`e eyxtyk `l` mixeni` e`nhi dzrn `iwcetw l`eny iax aiyd dxeng

:epnn ze`nhle xefgl xac oi`nhn z`hg in oi` `cdk eyxit

àîèîåqxhpewa 'it .dviaka oilke` z`neh

dkixv oi`e daygn dkixv ipzwcn

i`c opiwqr dicia dil hiwpca `nl` xykd

i`e xykd dkixv dpi` i`n` `rx`` `zgn

jl oi` daygn dkixv i`n` dineta dil hiwpc

`l zifk oi` dviak ipzwe efn dlecb daygn

`rx`` zignc b"r` dviak ea yic oeik dywe

d`neh `nhl eteqc meyn xykd `la `nhn

ie`x oi` miptac d`ivi xqegnl inc `le dxeng

meyne `nhl llkopaxl dil `iran `l ikd

`nrh epiidc yxtl d`xpe dicia hiwpc dviaka

f`c meyn dicia hiwpa ixiinc dil rnync

aiyg `le dviak irac opireny`l yecig `ki`

irac `hiyt `rx`` zigna la` dineta hiwpk

izyxity enk ayil yi qxhpewd 'ite) dviak

:(xwir oke ddbda lirl

àôéñãîåivn ded .n"x inp `yix n"x

ipzw `d jinrhile xninl

z` bteq dpnn igd on xa` lke`d `zrivn

epi` xaqwc xi`n iaxk `lc epiide mirax`d

sc oileg) dypd cib wxta dxedha `l` bdep

:(lirl ziyixtck) (:awéøåáéçi"r oilke`

zif ivge o`kn dlap zif ivg 'hpewa 'it .oiwyn

odipya rbepe rvn`a gteh dwyne o`kn dlap

on cg`a oirbepd oiwyne oilke` `nhl oxagn

`nhl dxeng d`nehl xeaig oi`e el`d oi`vgd

yxit df oiprke `prci `l `nrhe milke mc`

ilk sexiv iab (.ck sc zegpn) dax unewda

xnelk qxhpewa mzd yxitc edn min xeaige

`nhny edn ilk sexiva `nhpy oexyr ivg

oexyr i`vg izy yi m` oebk min xeaiga xg`

ipyd ilkl ueg yi oexyr ivge oirbep oi`e ilka

ly z` xagn xepiv e` wevip oebk min xeaige

dfl d`neh rbpe ilkd jezay z`e ilkl ueg

meyn exiag `nhpe mina rbep oi`y ilkay

xeaiga ueg ly z` df `nhiy edn ilk sexiv

oixagn oiwyny xnel `ed dniz xace min

xer elit`c mixg` `nhle d`neh lawl oilke`

sc oileg) ahexde xerda `zi`ck etxvn oi`

'it` `lde wevip i"r oixagny yxity cere (:fiw

d`nehl xeaig wevip oi`c l"iw onvr minl

i"r egenipya ixiinc yxtl d`xp did zvwe

yi qxhpewd yexit oirk edine cgi ewacpe mind

daixr (g"n g"t) zexdh zkqna zg` dpyn

gteh dwyne olrnln wevipe qxthw `idy

'ae zetxhvn opi` dviak zekizg 'be ohnln

zetxhvn opi` mizy s` xne` iqei 'xe zetxhvn

cner dwyn did m`e dwyn zevvex k"` `l`

`ipz `ztqezae sxhvn lcxgd oirk 'it`

dyelipy dqir xeaig mc` ixeaig oi`y xeaig epi` mqiwa e` yeka eagze uxtpy bexz`

dniz xace oiwyn dray `l` oilke`d z` xagn `edy xac jl oi`y dxedh zexit ina

`gxe` `l` `wec e`l dyl `nye gnwd z` xagl zlren zexit zyil oi` m` `ed

ly mizif i`vg ipy mixagn zexit iny minrt zexit ina yl [mc`y xac] hwp `zlinc

:dfl dfn mi`ad miwyna dqiräîoldl s` mixetikd meia zepgn ylyl ueg o`k

xfeg ywida cnld xac i` opiwtqne 'hpewa yxitck (.hl sc lirl) y"a wxta mixetikd mei xt df xtlc `ywidn `l` zepgn yly 'irci `l k"dei xta `d dniz .ok dnec` dxta

iz` inp `zyde `id ziad wca iycw dxtc yxtl yie `ed y"b `nye `ed `ywid inp `edd (.bt lirl) zaexrzd seqac z`hgc ieaixn `z`c xnel ivniz 'it`e `l e` y"ba cnlne

:(.biw sc) `xza wxta onwl dz`fdn `tli dxt ztixyc b"r` milyexi ly dgxfn f"ba silic xity

íåé ìåáè êìò ïøãä
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,déáéúéà .éîc äNòî øqeçîk åàì ,äáéø÷ øqeçî§©§¦¨¨¦§©©£¤¨¥¥¦¥
ìLãçà äæå ,øBäè óBò úìáða eøîàð íéøác øNò äL §Ÿ¨¨¨§¨¦¤¤§§¦§©¨§¤¤¨

äànèîe ,øLëä äëéøö ïéàå ,äáLçî äëéøö .ïäî¥¤§¦¨©£¨¨§¥§¦¨¤§¥§©§¨
,àì .àéä øéàî éaø .åàì éàî .äöéaëa ïéìëBà úàîeè§©¨¦§©¥¨©¨©¦¥¦¦Ÿ
äëéøö ïéàå äáLçî äëéøö ,àLéø éðz÷ àäå .àéä ïðaø©¨¨¦§¨¨¨¥¥¨§¦¨©£¨¨§¥§¦¨
.øéàî éaø ,àøáñ éàä déì úòîL ïàîe .øLëä¤§¥©¨§©¥©§¨¨©¦¥¦
.àéøéà éãéî .øéàî éaø énð àôéñ ,øéàî éaø àLéøcîe¦§¥¨©¦¥¦¥¨©¦©¦¥¦¦¦¦§¨
,àôéñ éðz÷cî ,àäå .àúéàãk àäå ,àúéàãk àä̈¦§¦¨§¨¦§¦¨§¨¦§¨¨¥¥¨
ïàî .dúàîehî dúôéøè úøäèî dú÷éìîe dúèéçL§¦¨¨§¦¨¨§©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©

éì úòîLéaø ,àôéñå àLéø .øéàî éaø ,àøáñ éàä d ¨§©¥©§¨¨©¦¥¦¥¨§¥¨©¦
,øéàî éaø àôéñå àLéø ,ïéà .ïðaø àúòéöîe ,øéàî¥¦§¦£¨©¨¨¦¥¨§¥¨©¦¥¦
àì ,àøéæ éaøì àðeðîä áø déì øîà .ïðaø àúòéöîe§¦£¨©¨¨¨©¥©©§¨§©¦¥¨Ÿ
óBò úìáð .àúléî àä éì úøîàc ãò ,Còøkà áéúéz¥¥©©§¨©§¨§©¦¨¦§¨¦§©
ïéðBî ïéà Bà ,éðLå ïBLàø dì ïéðBî øéàî éaøì ,øBäè̈§©¦¥¦¦¨¦§¥¦¥¦
,òbîa íãà ànèîc àëéä ìk ,déì øîà .éðLå ïBLàø¦§¥¦¨©¥¨¥¨¦§©¥¨¨§©¨
,òbîa íãà ànèî ïéàc àëéä ìk .éðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦¨¥¨§¥§©¥¨¨§©¨
énà éaøî àøéæ éaø déðéî àòa .éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà¥¦¦§¥¦§¨¦¥©¦¥¨¥©¦©¦
,ïðúc àä .àðäk øa ïéáà éaøî dì éøîàå ,àéiç øa©¦¨§¨§¦¨¥©¦¨¦©©£¨¨¦§©
ïéàå ,äl÷ äàîeèì øeaéç ,ïé÷Lî éãé ìò ïéìëBà éøeaéç¦¥¨¦©§¥©§¦¦§§¨©¨§¥
ïéà Bà ,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî .äøeîç äàîeèì øeaéç¦§§¨£¨¦¦§¥¦¥
,íãà ànèîc àëéä ìk ,déì øîà .éðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦¨©¥¨¥¨¦§©¥¨¨
Ba ïéðBî ïéà ,íãà ànèî ïéà .éðLå ïBLàø Ba ïéðBî¦¦§¥¦¥§©¥¨¨¥¦
,ïðaø eðúc .éléî éðä àðî :elàå elà eàöé :éðLå ïBLàø¦§¥¦¨§¥¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨¨

ì õeç ,øîBà àeä ïläììL.úçà äðçîì ,ïàëå .úBðçî L §©¨¥§¨Ÿ©£§¨§©£¤©©
.íéãâa ànèî ,úçà äðçîì õeç àöiL ïåék ,Eì øîBì©§¥¨¤¨¨§©£¤©©§©¥§¨¦
ìà øtä ìk úà àéöBäå' ,ïðaø eðúc .ïìðî ,dôeb àéäå§¦¨§¨¨§¨©¨¨§¦¤¨©¨¤

ì õeç ,'äðçnì õeçîìLõeç ,øîBà äzà .úBðçî L ¦©©£¤§¨Ÿ©£©¨¥
ììLøîBà àeäLk .úçà äðçî àlà ,Bðéà Bà .úBðçî L §¨Ÿ©£¥¤¨©£¤©©§¤¥

éøö ïéàL ,'äðçnì õeçî' äãòä øôaøák éøäL ,øîBì C §©¨¥¨¦©©£¤¤¥¨¦©¤£¥§¨
äðçî Bì ïzéì ,'ïBLàøä øtä úà óøN øLàk' øîàð¤¡©©£¤¨©¥©¨¨¦¦¥©£¤
éøö ïéàL ,ïLca 'äðçnì õeçî' øîBà àeäLk .äiðLC §¦¨§¤¥¦©©£¤§¤¤¤¥¨¦
Bì ïzéì .'óøOé ïLcä CôL ìò' øîàð øák éøäL ,øîBì©¤£¥§¨¤¡©©¤¤©¤¤¦¨¥¦¥
éàî ,'äðçnì õeçî' éàä ,ïBòîL éaøå .úéLéìL äðçî©£¤§¦¦§©¦¦§©¦©©£¤©
øîàð ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúãëì déì éòaéî .déì ãéáò̈¦¥¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¤¡©
(ïìäì) äî .'äðçnì õeç' ïläì øîàðå ,'äðçnì õeç' ïàk̈©©£¤§¤¡©§©¨©©£¤©

ì õeç ,[ïàk]ìLì õeç ,[ïläl] (ïàë) óà .úBðçî LìLL ¨§¨Ÿ©£©§©¨§¨Ÿ

.íéìLeøé ìL dçøæîì ,ïläl äîe .úBðçî©£©§©¨§¦§¨¨¤§¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc migaf(iriax meil)

,`a` xa `iig iax el xn`äNòî øqeçîk åàì äáéø÷ øqeçî§©§¦¨¨¦§©©£¤
,éîc.dlw d`neh `nhn zifk ok lre ¨¥

:mixaca dpc `xnbddéáéúéà,l`eny xa `a` iax el dywd ± ¥¦¥
dpyna epipy(`"n `"t zexdh),ìLóBò úìáða eøîàð íéøác øNò äL §Ÿ¨¨¨§¨¦¤¤§§¦§©

,ïäî ãçà äæå ,øBäè,äáLçî äëéøö,dlke`l dilr aeygiy ¨§¤¤¨¥¤§¦¨©£¨¨
dpi` ,dxeng d`neh `nhl zcner dpi`e zifk da oi` m`y

,d`neh lawl oilke` dviakn zegtl ztxhvn,øLëä äëéøö ïéàå§¥§¦¨¤§¥
l xykezy min dilr e`eaiy `l dkixv oi`y`le d`neh zlaw

`nhl dteqy oeiky ,`nhzy zpn lr uxy oebk `nh xac da rbiy
,rbna dnvra z`nhn `id ixd ,dxeng d`nehúàîeè äànèîe§©§¨§©

ïéìëBàa`ed dlceby ote`.äöéaë ¨¦§©¥¨
lirl xen`k(`"r)d`neh `nhl dteq xedh ser zlapy mixne` oi`

zlapy dpyna x`eany oeik .eita e` ecia `idy ote`a `l` dxeng
,dxeng d`neh `nhl dteqy meyn xykd dkixv dpi` xedh ser
`idy dpyna x`eany xg`ne .`weec el` mipte`a xaecny gken
dlik`l daygn jl oi` f`y eita dpi`y jgxk lr ,daygn dkixv

.eicia `idy ote`a wx dcinrdl epilre ,efn dlecb
:`xnbd zxne`åàì éàîepizpyny xnel oi` m`d ±øéàî éaø ©¨©¦¥¦

,àéäm` wx oilke` z`neh d`nhn xedh ser zlapy x`ean `vnpe ¦
`lye ,zifka `le ,ecia dwifgn `edy s` dviak xeriy da yi

:`xnbd dgec .`a` xa `iig iax ixack,àéä ïðaø ,àìlkep `le Ÿ©¨¨¦
.dfa xi`n iax zrc dn heytl

:`xnbd zl`eyéðz÷ àäåaàLéøy dpynaïéàå äáLçî äëéøö §¨¨¨¥¥¨§¦¨©£¨¨§¥
,øLëä äëéøöeteqy lky l`rnyi iax xn`y dn `ed xacd mrhe §¦¨¤§¥

,xykd jixv epi` dxeng d`neh `nhléàä déì úòîL ïàîe©¨§©¥©
àøáñ`ld ,ezrc ok ik rcei xy` df ine ±øéàî éaøxen`ke ,`ed §¨¨©¦¥¦
lirl(`"r),àLéøcîek dpynd ixac zligzy oeikne ±,øéàî éaø ¦§¥¨©¦¥¦

dàôéñ,dviaka wx dz`nehy zxne`dénðk.øéàî éaødaiyn ¥¨©¦©¦¥¦
:`xnbdàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àúéàãk àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

dpynd ixac zligz ,xg` `pzk dzpyp dpyna `aa lky xyt` ±
.minkgk dixac jynde ,xi`n iaxk

:`xnbd zl`eyéðz÷cî àäåaàôéñy dpynadú÷éìîe dúèéçL §¨¦§¨¨¥¥¨§¦¨¨§¦¨¨
,xedh ser lyúøäèîz`,dúàîehî dúôéøèedéì úòîL ïàî §©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©¨§©¥

,øéàî éaø ,àøáñ éàälirl ok xn`y(.hq),jixacl `vnpe , ©§¨¨©¦¥¦
y,àLéø,xykd dkixv dpi`y xn`p da,àôéñåxn`p da ¥¨§¥¨

k ,dz`nehn dztixh zxdhn dzwilne dzhigyy,øéàî éaø©¦¥¦
oke ,xykd jixv epi` dxeng d`neh `nhl eteqy lky xaeqd

,sera dtixh mixdhn dwilne dhigyyåeli`àúòéöîoicd-] §§¦£¨
k ,dviaka oilke` z`neh z`nhny ,[irvn`d,ïðaøiaxl eli`y ©¨¨

daiyn .ok xnel okzide ,zifka oilke` z`neh z`nhn xi`n
:`xnbdïéà,ok ok` ±,ïðaø àúòéöîe ,øéàî éaø àôéñå àLéøoi`e ¦¥¨§¥¨©¦¥¦§¦£¨©¨¨

.`iyew ef
ser zlapa xi`n iaxl yiy dlwd d`neha oecl dtiqen `xnbd

:xedhãò Còøkà áéúéz àì ,àøéæ éaøì àðeðîä áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦¥¨Ÿ¥¥©©§¨©
àúléî àä éì úøîàc,df wtq il heytzy cr jlbx lr ayz `l ± §¨§©¦¨¦§¨

øéàî éaøì ,øBäè óBò úìáðdlw d`neh z`nhn `idy xaeqd ¦§©¨§©¦¥¦
m`d ,zifk `l` da oi` elit`dì ïéðBîef d`nehléðLå ïBLàø, ¦¨¦§¥¦

rbepd xg` lk`ne ,d`nehl oey`x dyrp da rbepd lk`ndy
,ipy dyrp oey`xaBàyéðLå ïBLàø ïéðBî ïéà`nh da rbepd wxe ¥¦¦§¥¦
.mixg` `nhn epi`e

déì øîà,`xif iaxàëéä ìk[d`neh lk xnelk] okid lk ±ànèîc ¨©¥¨¥¨¦§©¥
òbîa íãà,ea rbep mc`d xy`k ±éðLå ïBLàø Ba ïéðBî,d`nehl ¨¨§©¨¦¦§¥¦

eà ànèî ïéàc àëéä ìk.éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà ,òbîa íãmrh ¨¥¨§¥§©¥¨¨§©¨¥¦¦§¥¦
ea xn`py ,uxyn zecnlp ipye oey`x d`nehd zebxcy `ed xacd

(bl `i `xwie)ekeza xy` lk ekez l` mdn leti xy` yxg ilk lke'
oey`x eze` dyere ilkd z` `nhn uxydy ,'exeayz eze`e `nhi
oi`e ,ipy eze` dyere ekeza xy` lke` `nhn ilkde ,d`nehl
mc` `nhn `edy uxyl zeneca `l` ze`neh x`ya z`f micnl

milke` `l` rbna z`nhn dpi`y xedh ser zlapa `le ,rbna
.mc` `le miwyne

:mcewd wtqk rxkedy sqep wtq d`ian `xnbddéðéî àòal`y-] §¨¦¥
[epnndì éøîàå ,àéiç øa énà éaøî àøéæ éaøiaxy mixne` yie ± ©¦¥¨¥©¦©¦©¦¨§¨§¦¨

l`y `xifïéìëBà éøeaéç ïðúc àä ,àðäk øa ïéáà éaøîmi`nh ¥©¦¨¦©©£¨¨¦§©¦¥¨¦
,ïé÷Lî éãé ìòodn cg` lkae dliap zekizg izy eid m`y xnelk ©§¥©§¦

ici lr zekizgd zexaegn eide ,`nhl xeriy `edy zifk lceb oi`
,[efl ef oia zxagnd zeaihx zniiwy xnelk] odipiay gteh dwyn

k xacd aygp,øeaéçdliap zifka rbp eli`k odn cg`a rbepdy ¦
`l` df oi` mle` .`nhpe ,mly,äl÷ äàîeèìmilke` `nhl §§¨©¨

,zekizga erbpy miwyneïéàåk aygp df,äøeîç äàîeèì øeaéç §¥¦§§¨£¨
m`d le`yl yie .oda erbpy milke mc` `nhl xnelkBa ïéðBî¦

[df xeaiga-]éðLå ïBLàøoey`x didp oda rbepd lke`dy ,d`nehl ¦§¥¦
,ipy zeidl xg` lke` `nhne,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà Bàrbepde ¥¦¦§¥¦

.`nh ecal odaïBLàø Ba ïéðBî ,íãà ànèîc àëéä ìk ,déì øîà̈©¥¨¥¨¦§©¥¨¨¦¦
éðLåy lke ,d`nehl,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà ,íãà ànèî ïéà §¥¦¥§©¥¨¨¥¦¦§¥¦

.lirl x`eank
,xta miwqrznl micba z`neh iabl dpyna epipy,elàå elà eàöé̈§¥¨¥

.micba oi`nhn el`e el`
xta miwqrznl micbad z`nehy oicd xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dxfrl uegn ez`ivia dielzéléî éðä àðî± §¨¨¥¦¥
z` `nhn `ed ixd dxfrdn xtd `viy onfny ,z`f epcnl okidn

,ea miwqrznd icbaïðaø eðúc,mixetikd mei xt iabl,ïläìiabl §¨©¨¨§©¨
,xeaiv ly xac mlrd xte giyn odk xtøîBà àeämztixyyõeç ¥

ììL,úBðçî L,jynda `aeiy itke ,milyexil uegn epiidc,ïàëå §¨Ÿ©£§¨
ueg eztixyy xne` weqtd ,mixetikd mei xta,úçà äðçîì§©£¤©©

xn`py(fk fh `xwie)l` `ivei 'ebe z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e'
uegn ziad xda mtxeyy rnyne ,'ebe 'y`a etxye dpgnl uegn
`l` ,dfn df mdipic z` micnl el` mixt `lde ,dpiky dpgnl
mei xta xn`py dne ,zepgn ylyl uegn mitxyp el`e el`y i`ce

ei' mixetikd`a ,'dpgnl uegn l` `ivEì øîBìyàöiL ïåékxtd ©§¥¨¤¨¨
úçà äðçîì õeç[dxfrl-].íéãâa ànèî §©£¤©©§©¥§¨¦

ziyrp mixiryde mixtd ztixyy oicd xewn z` zxxan `xnbd
:zepgn ylyl uegndôeb àéäåziyrp mixiryde mixtd ztixyy §¦¨
,zepgn ylyl ueg,ïðaø eðúc ,ïìðîgiyn odk xta xn`p(ai c my) §¨¨§¨©¨¨

äðçnì õeçî ìà øtä ìk úà àéöBäå'mivr lr Fz` sxUe 'ebe §¦¤¨©¨¤¦©©£¤§¨©Ÿ©¥¦
n ziyrp ef dtixy ,'ebe 'W`Aì õeçìLøîBà äzà .úBðçî Lnõeç ¨¥§¨Ÿ©£©¨¥

ììLBà ,úBðçî Laezkd `nyBðéàoiekznàlàziyrp `idy §¨Ÿ©£¥¤¨
l uegnúçà äðçîdaeyzd .cigi oeyl 'dpgn' xn`p ixdy ,cala ©£¤©©
y ,jklàeäLk[aezkd-]äãòä øôa øîBàly xac mlrd xt-] §¤¥§©¨¥¨
[xeaiv(`k c my)l` xRd z` `ivFde'äðçnì õeçîxW`M Fz` sxUe §¦¤©¨¤¦©©£¤§¨©Ÿ©£¤

,'oFW`xd xRd z` sxUéøö ïéàLCaezkdøîBìuegn sxyp `edy ¨©¥©¨¨¦¤¥¨¦©
,dpgnløîàð øák éøäLFz` sxUe' o`køtä úà óøN øLàk ¤£¥§¨¤¡©§¨©Ÿ©£¤¨©¥©¨
,'ïBLàøämewn z` hxtl jixv did dnle ,giyn odk xt `ede ¨¦

e siqedl aezkd `a `l` ,dtixydBì ïzéì[xtl-],äiðL äðçî ¦¥©£¤§¦¨
e .zepgn izyl uegn l` etxeyl ede`iveiyõeçî' øîBà àeäLk§¤¥¦

a 'äðçnìd z`ved,ïLcxn`py(c e my)uEgn l` oWCd z` `ivFde' ©©£¤§¤¤§¦¤©¤¤¤¦
,'xFdh mFwn l` dpgOléøö ïéàLCaezkdøîBìe`iven `edy my ©©£¤¤¨¨¤¥¨¦©

,dpgnl uegnøîàð øák éøäLgiyn odk xt ztixya(ai c my)ìò' ¤£¥§¨¤¡©©
,'óøOé ïLcä CôL`ed oycd z`ved mewny ep` mircei `linne ¤¤©¤¤¦¨¥

e siqedl `a `l` ,mixtd ztixy mewnBì ïzéì[xtl-]äðçî ¦¥©£¤
,úéLéìL.zepgn ylyl uegn l` etxeyl ede`iveiy §¦¦

:`xnbd zxxan .dpyna oerny iax ly ezrc z` zx`an `xnbd
ïBòîL éaøåzrn wx micba mi`nhn mixiryde mixtdy xne`d §©¦¦§

,mztixyéàäzeaizd ±'äðçnì õeçî',mixetikd mei xta exn`py ©¦©©£¤
zrn xak micba mi`nhn mixiryde mixtdy minkg ecnl odny

,lirl xen`k ,dxfrdn mz`ividéì ãéáò éàîyxec `ed dn ± ©¨¦¥
zxne` .dyxcl `l` el` zeaiz e`a `l ,my xen`k ,`ldy ,epnid
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc migaf(iriax meil)

,`a` xa `iig iax el xn`äNòî øqeçîk åàì äáéø÷ øqeçî§©§¦¨¨¦§©©£¤
,éîc.dlw d`neh `nhn zifk ok lre ¨¥

:mixaca dpc `xnbddéáéúéà,l`eny xa `a` iax el dywd ± ¥¦¥
dpyna epipy(`"n `"t zexdh),ìLóBò úìáða eøîàð íéøác øNò äL §Ÿ¨¨¨§¨¦¤¤§§¦§©

,ïäî ãçà äæå ,øBäè,äáLçî äëéøö,dlke`l dilr aeygiy ¨§¤¤¨¥¤§¦¨©£¨¨
dpi` ,dxeng d`neh `nhl zcner dpi`e zifk da oi` m`y

,d`neh lawl oilke` dviakn zegtl ztxhvn,øLëä äëéøö ïéàå§¥§¦¨¤§¥
l xykezy min dilr e`eaiy `l dkixv oi`y`le d`neh zlaw

`nhl dteqy oeiky ,`nhzy zpn lr uxy oebk `nh xac da rbiy
,rbna dnvra z`nhn `id ixd ,dxeng d`nehúàîeè äànèîe§©§¨§©

ïéìëBàa`ed dlceby ote`.äöéaë ¨¦§©¥¨
lirl xen`k(`"r)d`neh `nhl dteq xedh ser zlapy mixne` oi`

zlapy dpyna x`eany oeik .eita e` ecia `idy ote`a `l` dxeng
,dxeng d`neh `nhl dteqy meyn xykd dkixv dpi` xedh ser
`idy dpyna x`eany xg`ne .`weec el` mipte`a xaecny gken
dlik`l daygn jl oi` f`y eita dpi`y jgxk lr ,daygn dkixv

.eicia `idy ote`a wx dcinrdl epilre ,efn dlecb
:`xnbd zxne`åàì éàîepizpyny xnel oi` m`d ±øéàî éaø ©¨©¦¥¦

,àéäm` wx oilke` z`neh d`nhn xedh ser zlapy x`ean `vnpe ¦
`lye ,zifka `le ,ecia dwifgn `edy s` dviak xeriy da yi

:`xnbd dgec .`a` xa `iig iax ixack,àéä ïðaø ,àìlkep `le Ÿ©¨¨¦
.dfa xi`n iax zrc dn heytl

:`xnbd zl`eyéðz÷ àäåaàLéøy dpynaïéàå äáLçî äëéøö §¨¨¨¥¥¨§¦¨©£¨¨§¥
,øLëä äëéøöeteqy lky l`rnyi iax xn`y dn `ed xacd mrhe §¦¨¤§¥

,xykd jixv epi` dxeng d`neh `nhléàä déì úòîL ïàîe©¨§©¥©
àøáñ`ld ,ezrc ok ik rcei xy` df ine ±øéàî éaøxen`ke ,`ed §¨¨©¦¥¦
lirl(`"r),àLéøcîek dpynd ixac zligzy oeikne ±,øéàî éaø ¦§¥¨©¦¥¦

dàôéñ,dviaka wx dz`nehy zxne`dénðk.øéàî éaødaiyn ¥¨©¦©¦¥¦
:`xnbdàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àúéàãk àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

dpynd ixac zligz ,xg` `pzk dzpyp dpyna `aa lky xyt` ±
.minkgk dixac jynde ,xi`n iaxk

:`xnbd zl`eyéðz÷cî àäåaàôéñy dpynadú÷éìîe dúèéçL §¨¦§¨¨¥¥¨§¦¨¨§¦¨¨
,xedh ser lyúøäèîz`,dúàîehî dúôéøèedéì úòîL ïàî §©¤¤§¥¨¨¦§¨¨©¨§©¥

,øéàî éaø ,àøáñ éàälirl ok xn`y(.hq),jixacl `vnpe , ©§¨¨©¦¥¦
y,àLéø,xykd dkixv dpi`y xn`p da,àôéñåxn`p da ¥¨§¥¨

k ,dz`nehn dztixh zxdhn dzwilne dzhigyy,øéàî éaø©¦¥¦
oke ,xykd jixv epi` dxeng d`neh `nhl eteqy lky xaeqd

,sera dtixh mixdhn dwilne dhigyyåeli`àúòéöîoicd-] §§¦£¨
k ,dviaka oilke` z`neh z`nhny ,[irvn`d,ïðaøiaxl eli`y ©¨¨

daiyn .ok xnel okzide ,zifka oilke` z`neh z`nhn xi`n
:`xnbdïéà,ok ok` ±,ïðaø àúòéöîe ,øéàî éaø àôéñå àLéøoi`e ¦¥¨§¥¨©¦¥¦§¦£¨©¨¨

.`iyew ef
ser zlapa xi`n iaxl yiy dlwd d`neha oecl dtiqen `xnbd

:xedhãò Còøkà áéúéz àì ,àøéæ éaøì àðeðîä áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¦¥¨Ÿ¥¥©©§¨©
àúléî àä éì úøîàc,df wtq il heytzy cr jlbx lr ayz `l ± §¨§©¦¨¦§¨

øéàî éaøì ,øBäè óBò úìáðdlw d`neh z`nhn `idy xaeqd ¦§©¨§©¦¥¦
m`d ,zifk `l` da oi` elit`dì ïéðBîef d`nehléðLå ïBLàø, ¦¨¦§¥¦

rbepd xg` lk`ne ,d`nehl oey`x dyrp da rbepd lk`ndy
,ipy dyrp oey`xaBàyéðLå ïBLàø ïéðBî ïéà`nh da rbepd wxe ¥¦¦§¥¦
.mixg` `nhn epi`e

déì øîà,`xif iaxàëéä ìk[d`neh lk xnelk] okid lk ±ànèîc ¨©¥¨¥¨¦§©¥
òbîa íãà,ea rbep mc`d xy`k ±éðLå ïBLàø Ba ïéðBî,d`nehl ¨¨§©¨¦¦§¥¦

eà ànèî ïéàc àëéä ìk.éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà ,òbîa íãmrh ¨¥¨§¥§©¥¨¨§©¨¥¦¦§¥¦
ea xn`py ,uxyn zecnlp ipye oey`x d`nehd zebxcy `ed xacd

(bl `i `xwie)ekeza xy` lk ekez l` mdn leti xy` yxg ilk lke'
oey`x eze` dyere ilkd z` `nhn uxydy ,'exeayz eze`e `nhi
oi`e ,ipy eze` dyere ekeza xy` lke` `nhn ilkde ,d`nehl
mc` `nhn `edy uxyl zeneca `l` ze`neh x`ya z`f micnl

milke` `l` rbna z`nhn dpi`y xedh ser zlapa `le ,rbna
.mc` `le miwyne

:mcewd wtqk rxkedy sqep wtq d`ian `xnbddéðéî àòal`y-] §¨¦¥
[epnndì éøîàå ,àéiç øa énà éaøî àøéæ éaøiaxy mixne` yie ± ©¦¥¨¥©¦©¦©¦¨§¨§¦¨

l`y `xifïéìëBà éøeaéç ïðúc àä ,àðäk øa ïéáà éaøîmi`nh ¥©¦¨¦©©£¨¨¦§©¦¥¨¦
,ïé÷Lî éãé ìòodn cg` lkae dliap zekizg izy eid m`y xnelk ©§¥©§¦

ici lr zekizgd zexaegn eide ,`nhl xeriy `edy zifk lceb oi`
,[efl ef oia zxagnd zeaihx zniiwy xnelk] odipiay gteh dwyn

k xacd aygp,øeaéçdliap zifka rbp eli`k odn cg`a rbepdy ¦
`l` df oi` mle` .`nhpe ,mly,äl÷ äàîeèìmilke` `nhl §§¨©¨

,zekizga erbpy miwyneïéàåk aygp df,äøeîç äàîeèì øeaéç §¥¦§§¨£¨
m`d le`yl yie .oda erbpy milke mc` `nhl xnelkBa ïéðBî¦

[df xeaiga-]éðLå ïBLàøoey`x didp oda rbepd lke`dy ,d`nehl ¦§¥¦
,ipy zeidl xg` lke` `nhne,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà Bàrbepde ¥¦¦§¥¦

.`nh ecal odaïBLàø Ba ïéðBî ,íãà ànèîc àëéä ìk ,déì øîà̈©¥¨¥¨¦§©¥¨¨¦¦
éðLåy lke ,d`nehl,éðLå ïBLàø Ba ïéðBî ïéà ,íãà ànèî ïéà §¥¦¥§©¥¨¨¥¦¦§¥¦

.lirl x`eank
,xta miwqrznl micba z`neh iabl dpyna epipy,elàå elà eàöé̈§¥¨¥

.micba oi`nhn el`e el`
xta miwqrznl micbad z`nehy oicd xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dxfrl uegn ez`ivia dielzéléî éðä àðî± §¨¨¥¦¥
z` `nhn `ed ixd dxfrdn xtd `viy onfny ,z`f epcnl okidn

,ea miwqrznd icbaïðaø eðúc,mixetikd mei xt iabl,ïläìiabl §¨©¨¨§©¨
,xeaiv ly xac mlrd xte giyn odk xtøîBà àeämztixyyõeç ¥

ììL,úBðçî L,jynda `aeiy itke ,milyexil uegn epiidc,ïàëå §¨Ÿ©£§¨
ueg eztixyy xne` weqtd ,mixetikd mei xta,úçà äðçîì§©£¤©©

xn`py(fk fh `xwie)l` `ivei 'ebe z`hgd xiry z`e z`hgd xt z`e'
uegn ziad xda mtxeyy rnyne ,'ebe 'y`a etxye dpgnl uegn
`l` ,dfn df mdipic z` micnl el` mixt `lde ,dpiky dpgnl
mei xta xn`py dne ,zepgn ylyl uegn mitxyp el`e el`y i`ce

ei' mixetikd`a ,'dpgnl uegn l` `ivEì øîBìyàöiL ïåékxtd ©§¥¨¤¨¨
úçà äðçîì õeç[dxfrl-].íéãâa ànèî §©£¤©©§©¥§¨¦

ziyrp mixiryde mixtd ztixyy oicd xewn z` zxxan `xnbd
:zepgn ylyl uegndôeb àéäåziyrp mixiryde mixtd ztixyy §¦¨
,zepgn ylyl ueg,ïðaø eðúc ,ïìðîgiyn odk xta xn`p(ai c my) §¨¨§¨©¨¨

äðçnì õeçî ìà øtä ìk úà àéöBäå'mivr lr Fz` sxUe 'ebe §¦¤¨©¨¤¦©©£¤§¨©Ÿ©¥¦
n ziyrp ef dtixy ,'ebe 'W`Aì õeçìLøîBà äzà .úBðçî Lnõeç ¨¥§¨Ÿ©£©¨¥

ììLBà ,úBðçî Laezkd `nyBðéàoiekznàlàziyrp `idy §¨Ÿ©£¥¤¨
l uegnúçà äðçîdaeyzd .cigi oeyl 'dpgn' xn`p ixdy ,cala ©£¤©©
y ,jklàeäLk[aezkd-]äãòä øôa øîBàly xac mlrd xt-] §¤¥§©¨¥¨
[xeaiv(`k c my)l` xRd z` `ivFde'äðçnì õeçîxW`M Fz` sxUe §¦¤©¨¤¦©©£¤§¨©Ÿ©£¤

,'oFW`xd xRd z` sxUéøö ïéàLCaezkdøîBìuegn sxyp `edy ¨©¥©¨¨¦¤¥¨¦©
,dpgnløîàð øák éøäLFz` sxUe' o`køtä úà óøN øLàk ¤£¥§¨¤¡©§¨©Ÿ©£¤¨©¥©¨
,'ïBLàøämewn z` hxtl jixv did dnle ,giyn odk xt `ede ¨¦

e siqedl aezkd `a `l` ,dtixydBì ïzéì[xtl-],äiðL äðçî ¦¥©£¤§¦¨
e .zepgn izyl uegn l` etxeyl ede`iveiyõeçî' øîBà àeäLk§¤¥¦

a 'äðçnìd z`ved,ïLcxn`py(c e my)uEgn l` oWCd z` `ivFde' ©©£¤§¤¤§¦¤©¤¤¤¦
,'xFdh mFwn l` dpgOléøö ïéàLCaezkdøîBìe`iven `edy my ©©£¤¤¨¨¤¥¨¦©

,dpgnl uegnøîàð øák éøäLgiyn odk xt ztixya(ai c my)ìò' ¤£¥§¨¤¡©©
,'óøOé ïLcä CôL`ed oycd z`ved mewny ep` mircei `linne ¤¤©¤¤¦¨¥

e siqedl `a `l` ,mixtd ztixy mewnBì ïzéì[xtl-]äðçî ¦¥©£¤
,úéLéìL.zepgn ylyl uegn l` etxeyl ede`iveiy §¦¦

:`xnbd zxxan .dpyna oerny iax ly ezrc z` zx`an `xnbd
ïBòîL éaøåzrn wx micba mi`nhn mixiryde mixtdy xne`d §©¦¦§

,mztixyéàäzeaizd ±'äðçnì õeçî',mixetikd mei xta exn`py ©¦©©£¤
zrn xak micba mi`nhn mixiryde mixtdy minkg ecnl odny

,lirl xen`k ,dxfrdn mz`ividéì ãéáò éàîyxec `ed dn ± ©¨¦¥
zxne` .dyxcl `l` el` zeaiz e`a `l ,my xen`k ,`ldy ,epnid
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc migaf(iying meil)

,ïàk óàmztixy ,mixetikd mei ly xirye xtaìL dçøæîì ©¨§¦§¨¨¤
.íéìLeøé§¨©¦

epyi oerny iaxl :`xnbd zxxan .minkg zrc z` zxxan `xnbd
,xen`ke ,dtixyd mewn iabl cenil,ïðaøì àlàmiyxec mpi`y ¤¨§©¨¨

,ef dey dxifbàëéägex efi`l ±éøNeäì ó.mixiryle mixtl ¥¨¨¦§
mzrc :`xnbd zxne`ïéôøNð ïëéä ,àéðúãk,mixiryde mixtd ¦§©§¨¥¨¦§¨¦

ì õeç íéìLeøé ïBôöììL,úBðçî Liycwn `id z`hg ixdy ¦§§¨©¦§¨Ÿ©£
.oetva mdiyrny miycw

:dtixyd mewn zece` sqep oic d`ian `ziixadéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦
úéaà ,øîBà[zia lr-]ïLcä`weec,ïéôøNðlv` xn`py meyny ¥©¥©¤¤¦§¨¦
giyn odk xt(ai c `xwie)sxye oycd jty l` 'ebe xtd lk z` `ivede'

oyc my gipdl jixv ,'sxyi oycd jty lr y`a mivr lr eze`
`ed okn xg`l wxe ,'oycd zia' mewnd `xwiy zpn lr gafndn

.zeiniptd ze`hgd ztixyl ie`x
iqei iax ly epic lr wleg `nw `pzy cenll yi `ziixad oeyln

:wlegd edin dpc `xnbd .ililbddéìò âéìôc àpz ïàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨§¨¦£¥
,àéðúc ,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ,éìéìbä éñBé éaøcxn`p §©¦¥©§¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¨

giyn odk xt ztixya(my),'óøOé ïLcä CôL ìò'jixvyàäiL ©¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥
) ,ïLc íLxnelkì íéc÷iLïLc íLie`x mewnd `di jk xg`e ¨¤¤¤©§¦§¨¤¤

.(xtd ztixyl,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøjixvy cenll yiàäiL ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤§¥
BîB÷î,sxyp `ed ea xtd ly,CteLîoycdy oexcn mewn xnelk §§¨

ililbd iqei iax lr wleg awri oa xfril` iaxy `vnpe .my jtyp
.oyc my `diy jxev oi`y xaeqe

àîìéc ,ééaà déì øîàwxaoicéâéìt ,CteLî BîB÷îxfril` iax ¨©¥©©¥¦§¨§§§¨§¦¦
.wleg oi` oyc my `diy xen`d oica la` ,ililbd iqei iaxe awri oa
mb ,df aezkn cenll yiy ,xaeq awri oa xfril` iaxy ,xnelk

.jteyn enewn `diy mbe ,oyc my `diy
md izni`n ,mixiryde mixtd ztixya miwqrznd zece` `ziixa

:micba mi`nhn,ïðaø eðzaezka xn`p](gk fh `xwie)óøBOäå'mz` ¨©¨¨§©¥Ÿ¨
yie ,'dpgOd l` `Fai ok ixg`e miOA FxUA z` ugxe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨©¤§¨©¨¦§©£¥¥¨¤©©£¤

[wxy ,yexcløeàä úà úévnä àìå ,íéãâa ànèî óøBOä©¥§©¥§¨¦§Ÿ©©¦¤¨
[y`d z` wilcnd-]å ,íéãâa ànèîs`äëøònä úà øcñîä àì §©¥§¨¦§Ÿ©§©¥¤©©£¨¨

[eztixyl xiryd e` xtd z` migipn mdilr mivrd-]ànèî§©¥
,íéãâaxe`d zvedy xg`l ,dnvr dtixyd zra epi` mreiqy oeik §¨¦

.dl mcew `l` ,maexaóøBOä eäæéàå,micba `nhndòéiñîä §¥¤©¥©§©¥©
úòLadäôéøN.ìBëéy xnel iziideNòpMî óàmixiryde mixtd ¦§©§¥¨¨©¦¤©£
,øôàoiicríéãâa ïéànèî,mda miwqrznd lyøîBì ãeîìz(my) ¥¤§©§¦§¨¦©§©

sxFVde','íúBàwxy hrnl,íúBà,mpira mdyk,íéãâa ïéànèî §©¥¨¨§©§¦§¨¦
åeli`ïéNòpLîløôàaeyïéàmdïBòîL éaø .íéãâa ïéànèî §¦¤©£¦¥¤¥§©§¦§¨¦©¦¦§

,øîBàwxy ,'mze` sxeyde'n yexcl yi jk,íúBà,mpira mdyk ¥¨
,íéãâa ïéànèîm` eli`eøNaä Czéðaey ,qnpeïéànèî ïéà §©§¦§¨¦¦©©¨¨¥§©§¦

.íéãâa§¨¦
:`xnbd zxxan .dkldl zercd iwelig z` zx`an `xnbdéàî©

eäééðéa.oerny iax ixacl `nw `pz ixac oia lcadd `ed dn ± ¥©§
eäééðéa àkéà ,àáø øîàote`aàëeøç dééeLcj` xyad jzipy ± ¨©¨¨¦¨¥©§§©§¥£¨

,xt` dyrp `ly oeik micba `nhn `nw `pzly ,xt` dyrp `l
.jzip xaky oeik `nhn epi` oerny iaxle

íåé ìåáè êìò ïøãä

÷øôäìòîäå èçåùä ¯ øùò äùìù
mc` lkl dxfrl uegn zepaxw hegyl xeqi` xn`p dxeza

l`xyin.uega zepaxw zelrdl xeq` ok enk,oaxw mc wexfl oebk
gafn iab lr mixeni`d e` dlerd xya z` xihwdl e`uegn

dxfrl.zxk aiig cifna dxfrl uegn oaxw dlrnd e` hgeyd`xwie)

(g±b fi.z`hg aiig bbeya uega dlrd e` hgy m`e(.a zezixk).wxta

mipta hgeyd ,dxfrl uegn oaxw dlrnde hgeyd ipic ex`azi df
uega dlrd e` hgy m`e uega dlrne uega hgeyd ,uega dlrne

.leqt oaxw

äðùî
uegn dlrnd z`hg aiig m` mi`pz zwelgn zx`azn ef dpyna

:dxfrl uegn hgypy oaxw dxfrlèçBMä,dxfrl uegn oaxw ©¥
äìònäåeze`Y õeça,bbeya ,dxfrl uegnáéiçz`hgìò §©©£¤©©¨©

áéiçå äèéçMäztqep z`hg,äàìòä ìòodizy z` dyry s`e ©§¦¨§©¨©©£¨¨
xeqi`y iptn ,micxtp zepaxw ipy aiig mewn lkn ,cg` mlrda

.md micxtp mixeqi` ipy ,uega d`lrd xeqi`e uega dhigy
,øîBà éìéìbä éñBé éaøm` `weecíéðôa èçL,dxfrdäìòäå ©¦¥©§¦¦¥¨©¦§¦§¤¡¨

áéiç ,õeçam` la` ,d`lrd lr z`hgõeça èçLlqtp xake ©©¨¨©©
,uega ezhigya oaxwdøeèt ,õeça äìòäåiptn ,d`lrd lràlL §¤¡¨©¨¤Ÿ
,ìeñt øác àlà äìòädxfrl uegn oaxw z`lrd lr miaiig oi`e ¤¡¨¤¨¨¨¨

.gafnd iab lr exihwdl xyky ,mipta lawznd oaxw lr `l`
e ililbd iqei iax ixac lr minkg eywd,Bì eøîàixdèçBMä óà ¨§©©¥
BàéöBäL ïåék ,õeça äìòîe íéðôa,dxfrd on,Bìñtoaxw lky ¦§¦©£¤©¥¨¤¦§¨

,uega ez`lrd lr aiig ok it lr s`e ,lqtp dxfrd on `viy hegy
.aiig didi ,uega ezhigya lqtpy oaxw uega dlrnd mb ok m`

oiprl minkge ililbd iqei iax oia dnec zwelgn d`ian dpynd
:d`neha miycw zlik`àîhä`nh mc` ±ìëàL,miycw xya ©¨¥¤¨©

,bbeyaïéalk` m`,àîè Lã÷e ,okl mcew `nhp xyadyïéam` ¥Ÿ¤¨¥¥
lk`áéiç ,øBäè Lã÷.z`hg Ÿ¤¨©¨

,øîBà éìéìbä éñBé éaø`weecìëàL àîèoaxw xyaáéiç ,øBäè ©¦¥©§¦¦¥¨¥¤¨©¨©¨
,z`hgåeli`ìëàL àîèoaxw xyaøeèt ,àîèiptn ,z`hgn §¨¥¤¨©¨¥¨

,àîè øác àlà ìëà àlLmiycw zlik` lr zxk aeig xn`p `le ¤Ÿ¨©¤¨¨¨¨¥
mc`d ly eteb z`neha miycw zlik` lr `l` ,xyad z`neha

lke`d.
e ililbd iqei iax ixac lr minkg eywd,Bì eøîàixdàîè óà ¨§©¨¥

úà ìëàLoaxwd xyaBa òâpL ïåék ,øBähä,elke`l ea wifgdyk ¤¨©¤©¨¥¨¤¨©
eäeànèz` e`nih mixg` m` mb ok m` ,aiig ok it lr s`e ,ezribpa ¦§

.aiig didi ezlik`l mcew xyad
:d`neha miycw zlik` ipicn ewlgp `l eay oic dpynd dtiqen

åmc`ìëàL øBäèoaxw xyaøeèt ,àîè,cifna lk`yk zxkn §¨¤¨©¨¥¨
iptn ,bbeya lk`yk z`hgneáéiç BðéàLz`hg e` zxkìò àlà ¤¥©¨¤¨©

a miycw zlik`óebä úàîeèzlik` lr `le ,lke`d mc`d ly §©©
.xyad z`neha miycw

àøîâ
.uega dlrne hgey ly dxdf`de aeigd xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyàîìLamc` lr xeqi`l xewn dxeza epl yxetn ± ¦§¨¨
yäìòäoky ,dxfrl uegn oaxwáéúkdxezaLðBòmc`l zxk ¤¡¨§¦¤

,dlrndäøäæà áéúëezx`ane ,zelrdl `ly dyrz `l zevn ± §¦©§¨¨
,`xnbdáéúëc ,LðBò(h ,g fi `xwie)xBd onE l`xyi ziAn Wi` Wi`' ¤¦§¦¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥

,gaf F` dlr dlri xW` mkFzA xEbi xW`àì ãòBî ìäà çút ìàå £¤¨§¨£¤©£¤Ÿ¨¨©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ
epàéáé.'eiOrn `Edd Wi`d zxkpe 'dl Fz` zFUrláéúëc ,äøäæà §¦¤©£Ÿ©§¦§©¨¦©¥©¨©§¨¨¦§¦

(bi ai mixac)éúBìBò äìòz ït Eì øîMä'E.'d`xY xW` mFwn lkA ¦¨¤§¤©£¤¤§¨¨£¤¦§¤
'jl xnyd' ly ef oeyl ,dyrz `l oeyl dxeza yxetn `ly s`e

,dxdf` ly zepeyl md 'dlrz ot'eàä éëåenke ±ïéáà éaø øîàc §¦¨§¨©©¦¨¦
øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîà,elld zepeyld on zg` dxeza ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©

àlà Bðéà ,'ìà'å 'ït' ,'øîMä'zevn.äNòz àì ¦¨¤¤§©¥¤¨Ÿ©£¤
àlàxeqi` iabläèéçL,dxfrl uegn oaxw lyàîìLayxetn ± ¤¨§¦¨¦§¨¨

d z` dxeza eplLðBò,zxkáéúëc(c ,b fi `xwie)iAn Wi` Wi`'z ¤¦§¦¦¦¦¥
uEgn hgWi xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤¦§¨¦

,dpgOlBàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàåiptl 'dl oAxw aixwdl ©©©¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦§¥
axTn `Edd Wi`d zxkpe KtW mC `Edd Wi`l aWgi mC 'd oMWn¦§©¨¥¨¥¨¦©¨¨¨§¦§©¨¦©¦¤¤
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oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

:'ek o`k s`.ïðáøå:y"b edl zile micba z`nehl `xwl dil iwtncéøù àëéä.åäì ó
:milyexi ly gex efi`l.íéìùåøé ìù äðåôöì:oetva z`hg dyrn lkyúéáà

.ïùãällkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy gafn oyc myl micwiy jixv

:jixv `l w"zlc.àéä á÷òé ïá øæòéìà éáø`l` jty lr opireny` `l xn`c

y:jtzyn epyc `diy oexcn enewn `di

.éâéìôã àåä êôåùî åîå÷îá àîìéãådcene

`l` oyc my micwiy awri oa xfril` iax

:jteyn enewn inp irac.óøåùäwqrznd

dtixy zrya riiqnd oebk oztixy ikxva

oi`nhn oi`c oerny iaxk dil zi` `pz i`de

:xe`d oda zveiy cr micba.àëåøç äééåùã
`pzl ded `l `din xt`e xyad jzip iedc

`pixw mze`c xt` eyriy cr oi`nhn `nw

iaxa xfrl` iaxle ixwin `l xt` la` eda

:micba oi`nhn oi` oerny

íåé ìåáè êìò ïøãä

.èçåùäõåçá íéùã÷.õåçá äìòäå
:cg` mlrdaìò áééç
.äééìòä ìò áééçå äèéçùäiteb ipy ody

xy`e hgyi xy` iaizk ediiexzc dxiar

:(fi `xwie) dlriøáã àìà äìòä àìù
.ìåñôl`e aizkc opira mipta lawzn op`e

:(my) ep`iai `l cren ld` gztïåéë
.åìñô åàéöåäùhgeyl d"de aiig d"t`e

:uega dlrne uega.'åë ìëàù àîèämeyn

ence ediiexza opaxe ililbd iqei 'x ibiltc

:iccd iab edpipz iccdl `zbelt jpdïåéë
.åäåàîè åá òâðùdil lik` xcd [ik] d"t`e

il dn eci lr xya `nhp il dne aiign

:mixg` i"r `nhpìò àìà áééç åðéàù
.óåâä úàîåèeilr ez`nehe aizkck

sc lirl) i`ny zia 'ta opiyxce dzxkpe

in xacn aezkd sebd z`neha (.bn

:epnn zgxet d`nehy'îâd`lrde dhigy

:zen ixg`a efl ef zekenq zeiyxt 'aàìà
.ïìðî äøäæàz`hg dilr dil opiaiign `wc

opzck zxke e`l lr `l` d`a z`hg oi`y

tdodilr oiaiig oi`e dyr zevn dlinde gq

:(.a sc) zezixk zkqna z`hg.ñéìå÷øîì
dfe mipa`a elwql oeifa jxc ezceary t"r`

ecari dki` dia `pixw `le ceak jxc ecaer

:aiig `edy oiipn d"t`e ok dyr`eäéá éø÷
.ãåò àìå äéá éø÷å åçáæé àìåiaxckl i`c

mdigaf z` cer `le aezkl xfrl`

zxdf`l egafi `le aizkc i`de mixiryl

:`zyxt `iddl jinqc `z` ueg ihegy

.ë"òoiprd lk egafi `lc dfd `xwnd cr

lre ueg zhigy lr zxk yprpy oeilrd

:ueg z`lrdïùéã÷äù íéùã÷á øáãî
.úåîáä øåñéà úòùáokynd mwedyn

iaxn `l i` `xwirn eycwedc jpd eli`c

:edl opirny `l `nzqn `icda `xw edl
éøäù
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èçåùä:dlrndeïåéëziaa exiag el agzyk dl zgkync b"r` .ed`nih ea rbpy

:eit jezl ozepa elit` `xw ixiin `zlinc `nzq driladäøäæà.olpn

opzck zxke e`l lr `l` d`a z`hg oi`y [z`hg] dlr dil iaiign `wc qxhpewa 'it

'itl dywe (.a sc) zezixk zkqna z`hg odilr oiaiig oi`e dyr zevn dlinde gqtd

rnyn (:bi sc zekn) oiweld od el` yixac

`nlice mzd jixtc dxdf` ira `l oaxwc

eda zilc dline gqt `dc `ed oaxwl dxdf`

`nrh epiid mzd ipyne oaxw iziin `l dxdf`

dxf dcearl dlek dxezd lk yewzi`c meyn

mewc ipd iwet`l dyrz l`e ay dxf dcear dn

`kd irac i`dc yxtl d`xpe edpip dyr

wxta dil aiygc meyn epiid ol `pn dxdf`

uega dlrnde hgeyd (.my) oiweld od el`

(.a sc) zezixka ipzwc i`de i`w 'ipzn` e`le

mewc xnelk epiid dyr zevn dlinde gqtd

onwl edine z`hg eda zil ikdle edpip dyr

jixtc `iz`w e`l iwet`lc rnyn oizrnya

e"wa iziz dyr zevn dline gqt opzc `d `ax

't oke 'ek xidfd ypr `ly xizen dne xizenn

[dline] gqt `vi (.ev sc oiaexir) oilitz `vend

z` zxnye aizk `d [jixte] dyr zevn ody

ot xnyd xn`py mewn lk i`rli` x"`e dwegd

gqt `vi `yexit ied `nl` dyrz `l ied l`e

dxdf`e e`l oda oi`y epiid dyra yiy [dline]

`iepiy ipync `piaxk ocic `ibeqc xnel oi`e

oiweld od el` wxta `pixg`ivne (:bi sc zekn)

`iyw n"nc dxdf` iraw oaxwc diail` xninl

`idde oizrnya `ax epiidc `axc` `axc

`ail` dxdf` ira `l oaxwc zeknc `pwqn

i`n`c zvw dyw inp qxhpewd yexitle `axc

e`l eda zilc meyn dline gqtc `nrh ilz

r"xl elit`c dyrn eda zilc meyn dil wetiz

yixa yiwl yix xn` `d dyrn ira `l xn`c

dax dyrn r"x ira `lc idp (:b sc) zezixk

oizrny dnwe`l `ki` edin ira `hef dyrn

d`xpe llk dyrn ira `l r"x xn`c opgei iaxk

gqt ipzwc wiic `w 'ipznc `pyilc yxtl

rnyne dyr mewa mdy epiid dyr zevn dline

:llk dxdf` eda zilc oeyld inp

ïééðî'it .aiig `edy qilewxnl dnda gaefl

oeifa jxc ezceary t"r` qxhpewa

`pixw `le ceak jxc ecaer dfe mipa`a elwql

mdidl` z` dl`d miebd ecari dki` dia

edpd lkc d`xpe aiigy oiipn d"t` ok dyr`e

edpip micaeknc b"r` dgiafa ediigxe` e`lc

rax` wxta gkenck ecari dki`n `wtp `l

yly iia` xn`c (.bq sc oixcdpq) zezin

dkxckl zg` [dnl] dxf dceara ze`egzyd

dkxck jixte wlgl zg`e dkxck `lyl zg`e
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc migaf(iying meil)

,ïàk óàmztixy ,mixetikd mei ly xirye xtaìL dçøæîì ©¨§¦§¨¨¤
.íéìLeøé§¨©¦

epyi oerny iaxl :`xnbd zxxan .minkg zrc z` zxxan `xnbd
,xen`ke ,dtixyd mewn iabl cenil,ïðaøì àlàmiyxec mpi`y ¤¨§©¨¨

,ef dey dxifbàëéägex efi`l ±éøNeäì ó.mixiryle mixtl ¥¨¨¦§
mzrc :`xnbd zxne`ïéôøNð ïëéä ,àéðúãk,mixiryde mixtd ¦§©§¨¥¨¦§¨¦

ì õeç íéìLeøé ïBôöììL,úBðçî Liycwn `id z`hg ixdy ¦§§¨©¦§¨Ÿ©£
.oetva mdiyrny miycw

:dtixyd mewn zece` sqep oic d`ian `ziixadéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦
úéaà ,øîBà[zia lr-]ïLcä`weec,ïéôøNðlv` xn`py meyny ¥©¥©¤¤¦§¨¦
giyn odk xt(ai c `xwie)sxye oycd jty l` 'ebe xtd lk z` `ivede'

oyc my gipdl jixv ,'sxyi oycd jty lr y`a mivr lr eze`
`ed okn xg`l wxe ,'oycd zia' mewnd `xwiy zpn lr gafndn

.zeiniptd ze`hgd ztixyl ie`x
iqei iax ly epic lr wleg `nw `pzy cenll yi `ziixad oeyln

:wlegd edin dpc `xnbd .ililbddéìò âéìôc àpz ïàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨§¨¦£¥
,àéðúc ,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ,éìéìbä éñBé éaøcxn`p §©¦¥©§¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©§¨

giyn odk xt ztixya(my),'óøOé ïLcä CôL ìò'jixvyàäiL ©¤¤©¤¤¦¨¥¤§¥
) ,ïLc íLxnelkì íéc÷iLïLc íLie`x mewnd `di jk xg`e ¨¤¤¤©§¦§¨¤¤

.(xtd ztixyl,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøjixvy cenll yiàäiL ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤§¥
BîB÷î,sxyp `ed ea xtd ly,CteLîoycdy oexcn mewn xnelk §§¨

ililbd iqei iax lr wleg awri oa xfril` iaxy `vnpe .my jtyp
.oyc my `diy jxev oi`y xaeqe

àîìéc ,ééaà déì øîàwxaoicéâéìt ,CteLî BîB÷îxfril` iax ¨©¥©©¥¦§¨§§§¨§¦¦
.wleg oi` oyc my `diy xen`d oica la` ,ililbd iqei iaxe awri oa
mb ,df aezkn cenll yiy ,xaeq awri oa xfril` iaxy ,xnelk

.jteyn enewn `diy mbe ,oyc my `diy
md izni`n ,mixiryde mixtd ztixya miwqrznd zece` `ziixa

:micba mi`nhn,ïðaø eðzaezka xn`p](gk fh `xwie)óøBOäå'mz` ¨©¨¨§©¥Ÿ¨
yie ,'dpgOd l` `Fai ok ixg`e miOA FxUA z` ugxe eicbA qAki§©¥§¨¨§¨©¤§¨©¨¦§©£¥¥¨¤©©£¤

[wxy ,yexcløeàä úà úévnä àìå ,íéãâa ànèî óøBOä©¥§©¥§¨¦§Ÿ©©¦¤¨
[y`d z` wilcnd-]å ,íéãâa ànèîs`äëøònä úà øcñîä àì §©¥§¨¦§Ÿ©§©¥¤©©£¨¨

[eztixyl xiryd e` xtd z` migipn mdilr mivrd-]ànèî§©¥
,íéãâaxe`d zvedy xg`l ,dnvr dtixyd zra epi` mreiqy oeik §¨¦

.dl mcew `l` ,maexaóøBOä eäæéàå,micba `nhndòéiñîä §¥¤©¥©§©¥©
úòLadäôéøN.ìBëéy xnel iziideNòpMî óàmixiryde mixtd ¦§©§¥¨¨©¦¤©£
,øôàoiicríéãâa ïéànèî,mda miwqrznd lyøîBì ãeîìz(my) ¥¤§©§¦§¨¦©§©

sxFVde','íúBàwxy hrnl,íúBà,mpira mdyk,íéãâa ïéànèî §©¥¨¨§©§¦§¨¦
åeli`ïéNòpLîløôàaeyïéàmdïBòîL éaø .íéãâa ïéànèî §¦¤©£¦¥¤¥§©§¦§¨¦©¦¦§

,øîBàwxy ,'mze` sxeyde'n yexcl yi jk,íúBà,mpira mdyk ¥¨
,íéãâa ïéànèîm` eli`eøNaä Czéðaey ,qnpeïéànèî ïéà §©§¦§¨¦¦©©¨¨¥§©§¦

.íéãâa§¨¦
:`xnbd zxxan .dkldl zercd iwelig z` zx`an `xnbdéàî©

eäééðéa.oerny iax ixacl `nw `pz ixac oia lcadd `ed dn ± ¥©§
eäééðéa àkéà ,àáø øîàote`aàëeøç dééeLcj` xyad jzipy ± ¨©¨¨¦¨¥©§§©§¥£¨

,xt` dyrp `ly oeik micba `nhn `nw `pzly ,xt` dyrp `l
.jzip xaky oeik `nhn epi` oerny iaxle

íåé ìåáè êìò ïøãä

÷øôäìòîäå èçåùä ¯ øùò äùìù
mc` lkl dxfrl uegn zepaxw hegyl xeqi` xn`p dxeza

l`xyin.uega zepaxw zelrdl xeq` ok enk,oaxw mc wexfl oebk
gafn iab lr mixeni`d e` dlerd xya z` xihwdl e`uegn

dxfrl.zxk aiig cifna dxfrl uegn oaxw dlrnd e` hgeyd`xwie)

(g±b fi.z`hg aiig bbeya uega dlrd e` hgy m`e(.a zezixk).wxta

mipta hgeyd ,dxfrl uegn oaxw dlrnde hgeyd ipic ex`azi df
uega dlrd e` hgy m`e uega dlrne uega hgeyd ,uega dlrne

.leqt oaxw

äðùî
uegn dlrnd z`hg aiig m` mi`pz zwelgn zx`azn ef dpyna

:dxfrl uegn hgypy oaxw dxfrlèçBMä,dxfrl uegn oaxw ©¥
äìònäåeze`Y õeça,bbeya ,dxfrl uegnáéiçz`hgìò §©©£¤©©¨©

áéiçå äèéçMäztqep z`hg,äàìòä ìòodizy z` dyry s`e ©§¦¨§©¨©©£¨¨
xeqi`y iptn ,micxtp zepaxw ipy aiig mewn lkn ,cg` mlrda

.md micxtp mixeqi` ipy ,uega d`lrd xeqi`e uega dhigy
,øîBà éìéìbä éñBé éaøm` `weecíéðôa èçL,dxfrdäìòäå ©¦¥©§¦¦¥¨©¦§¦§¤¡¨

áéiç ,õeçam` la` ,d`lrd lr z`hgõeça èçLlqtp xake ©©¨¨©©
,uega ezhigya oaxwdøeèt ,õeça äìòäåiptn ,d`lrd lràlL §¤¡¨©¨¤Ÿ
,ìeñt øác àlà äìòädxfrl uegn oaxw z`lrd lr miaiig oi`e ¤¡¨¤¨¨¨¨

.gafnd iab lr exihwdl xyky ,mipta lawznd oaxw lr `l`
e ililbd iqei iax ixac lr minkg eywd,Bì eøîàixdèçBMä óà ¨§©©¥
BàéöBäL ïåék ,õeça äìòîe íéðôa,dxfrd on,Bìñtoaxw lky ¦§¦©£¤©¥¨¤¦§¨

,uega ez`lrd lr aiig ok it lr s`e ,lqtp dxfrd on `viy hegy
.aiig didi ,uega ezhigya lqtpy oaxw uega dlrnd mb ok m`

oiprl minkge ililbd iqei iax oia dnec zwelgn d`ian dpynd
:d`neha miycw zlik`àîhä`nh mc` ±ìëàL,miycw xya ©¨¥¤¨©

,bbeyaïéalk` m`,àîè Lã÷e ,okl mcew `nhp xyadyïéam` ¥Ÿ¤¨¥¥
lk`áéiç ,øBäè Lã÷.z`hg Ÿ¤¨©¨

,øîBà éìéìbä éñBé éaø`weecìëàL àîèoaxw xyaáéiç ,øBäè ©¦¥©§¦¦¥¨¥¤¨©¨©¨
,z`hgåeli`ìëàL àîèoaxw xyaøeèt ,àîèiptn ,z`hgn §¨¥¤¨©¨¥¨

,àîè øác àlà ìëà àlLmiycw zlik` lr zxk aeig xn`p `le ¤Ÿ¨©¤¨¨¨¨¥
mc`d ly eteb z`neha miycw zlik` lr `l` ,xyad z`neha

lke`d.
e ililbd iqei iax ixac lr minkg eywd,Bì eøîàixdàîè óà ¨§©¨¥

úà ìëàLoaxwd xyaBa òâpL ïåék ,øBähä,elke`l ea wifgdyk ¤¨©¤©¨¥¨¤¨©
eäeànèz` e`nih mixg` m` mb ok m` ,aiig ok it lr s`e ,ezribpa ¦§

.aiig didi ezlik`l mcew xyad
:d`neha miycw zlik` ipicn ewlgp `l eay oic dpynd dtiqen

åmc`ìëàL øBäèoaxw xyaøeèt ,àîè,cifna lk`yk zxkn §¨¤¨©¨¥¨
iptn ,bbeya lk`yk z`hgneáéiç BðéàLz`hg e` zxkìò àlà ¤¥©¨¤¨©

a miycw zlik`óebä úàîeèzlik` lr `le ,lke`d mc`d ly §©©
.xyad z`neha miycw

àøîâ
.uega dlrne hgey ly dxdf`de aeigd xewn z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyàîìLamc` lr xeqi`l xewn dxeza epl yxetn ± ¦§¨¨
yäìòäoky ,dxfrl uegn oaxwáéúkdxezaLðBòmc`l zxk ¤¡¨§¦¤

,dlrndäøäæà áéúëezx`ane ,zelrdl `ly dyrz `l zevn ± §¦©§¨¨
,`xnbdáéúëc ,LðBò(h ,g fi `xwie)xBd onE l`xyi ziAn Wi` Wi`' ¤¦§¦¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥

,gaf F` dlr dlri xW` mkFzA xEbi xW`àì ãòBî ìäà çút ìàå £¤¨§¨£¤©£¤Ÿ¨¨©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ
epàéáé.'eiOrn `Edd Wi`d zxkpe 'dl Fz` zFUrláéúëc ,äøäæà §¦¤©£Ÿ©§¦§©¨¦©¥©¨©§¨¨¦§¦

(bi ai mixac)éúBìBò äìòz ït Eì øîMä'E.'d`xY xW` mFwn lkA ¦¨¤§¤©£¤¤§¨¨£¤¦§¤
'jl xnyd' ly ef oeyl ,dyrz `l oeyl dxeza yxetn `ly s`e

,dxdf` ly zepeyl md 'dlrz ot'eàä éëåenke ±ïéáà éaø øîàc §¦¨§¨©©¦¨¦
øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîà,elld zepeyld on zg` dxeza ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©

àlà Bðéà ,'ìà'å 'ït' ,'øîMä'zevn.äNòz àì ¦¨¤¤§©¥¤¨Ÿ©£¤
àlàxeqi` iabläèéçL,dxfrl uegn oaxw lyàîìLayxetn ± ¤¨§¦¨¦§¨¨

d z` dxeza eplLðBò,zxkáéúëc(c ,b fi `xwie)iAn Wi` Wi`'z ¤¦§¦¦¦¦¥
uEgn hgWi xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤¦§¨¦

,dpgOlBàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàåiptl 'dl oAxw aixwdl ©©©¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦§¥
axTn `Edd Wi`d zxkpe KtW mC `Edd Wi`l aWgi mC 'd oMWn¦§©¨¥¨¥¨¦©¨¨¨§¦§©¨¦©¦¤¤
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oifge` mipy` cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

:'ek o`k s`.ïðáøå:y"b edl zile micba z`nehl `xwl dil iwtncéøù àëéä.åäì ó
:milyexi ly gex efi`l.íéìùåøé ìù äðåôöì:oetva z`hg dyrn lkyúéáà

.ïùãällkn oycd jty mewn okl mcew `xwp `diy gafn oyc myl micwiy jixv

:jixv `l w"zlc.àéä á÷òé ïá øæòéìà éáø`l` jty lr opireny` `l xn`c

y:jtzyn epyc `diy oexcn enewn `di

.éâéìôã àåä êôåùî åîå÷îá àîìéãådcene

`l` oyc my micwiy awri oa xfril` iax

:jteyn enewn inp irac.óøåùäwqrznd

dtixy zrya riiqnd oebk oztixy ikxva

oi`nhn oi`c oerny iaxk dil zi` `pz i`de

:xe`d oda zveiy cr micba.àëåøç äééåùã
`pzl ded `l `din xt`e xyad jzip iedc

`pixw mze`c xt` eyriy cr oi`nhn `nw

iaxa xfrl` iaxle ixwin `l xt` la` eda

:micba oi`nhn oi` oerny

íåé ìåáè êìò ïøãä

.èçåùäõåçá íéùã÷.õåçá äìòäå
:cg` mlrdaìò áééç
.äééìòä ìò áééçå äèéçùäiteb ipy ody

xy`e hgyi xy` iaizk ediiexzc dxiar

:(fi `xwie) dlriøáã àìà äìòä àìù
.ìåñôl`e aizkc opira mipta lawzn op`e

:(my) ep`iai `l cren ld` gztïåéë
.åìñô åàéöåäùhgeyl d"de aiig d"t`e

:uega dlrne uega.'åë ìëàù àîèämeyn

ence ediiexza opaxe ililbd iqei 'x ibiltc

:iccd iab edpipz iccdl `zbelt jpdïåéë
.åäåàîè åá òâðùdil lik` xcd [ik] d"t`e

il dn eci lr xya `nhp il dne aiign

:mixg` i"r `nhpìò àìà áééç åðéàù
.óåâä úàîåèeilr ez`nehe aizkck

sc lirl) i`ny zia 'ta opiyxce dzxkpe

in xacn aezkd sebd z`neha (.bn

:epnn zgxet d`nehy'îâd`lrde dhigy

:zen ixg`a efl ef zekenq zeiyxt 'aàìà
.ïìðî äøäæàz`hg dilr dil opiaiign `wc

opzck zxke e`l lr `l` d`a z`hg oi`y

tdodilr oiaiig oi`e dyr zevn dlinde gq

:(.a sc) zezixk zkqna z`hg.ñéìå÷øîì
dfe mipa`a elwql oeifa jxc ezceary t"r`

ecari dki` dia `pixw `le ceak jxc ecaer

:aiig `edy oiipn d"t`e ok dyr`eäéá éø÷
.ãåò àìå äéá éø÷å åçáæé àìåiaxckl i`c

mdigaf z` cer `le aezkl xfrl`

zxdf`l egafi `le aizkc i`de mixiryl

:`zyxt `iddl jinqc `z` ueg ihegy

.ë"òoiprd lk egafi `lc dfd `xwnd cr

lre ueg zhigy lr zxk yprpy oeilrd

:ueg z`lrdïùéã÷äù íéùã÷á øáãî
.úåîáä øåñéà úòùáokynd mwedyn

iaxn `l i` `xwirn eycwedc jpd eli`c

:edl opirny `l `nzqn `icda `xw edl
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:eit jezl ozepa elit` `xw ixiin `zlinc `nzq driladäøäæà.olpn

opzck zxke e`l lr `l` d`a z`hg oi`y [z`hg] dlr dil iaiign `wc qxhpewa 'it

'itl dywe (.a sc) zezixk zkqna z`hg odilr oiaiig oi`e dyr zevn dlinde gqtd

rnyn (:bi sc zekn) oiweld od el` yixac

`nlice mzd jixtc dxdf` ira `l oaxwc

eda zilc dline gqt `dc `ed oaxwl dxdf`

`nrh epiid mzd ipyne oaxw iziin `l dxdf`

dxf dcearl dlek dxezd lk yewzi`c meyn

mewc ipd iwet`l dyrz l`e ay dxf dcear dn

`kd irac i`dc yxtl d`xpe edpip dyr

wxta dil aiygc meyn epiid ol `pn dxdf`

uega dlrnde hgeyd (.my) oiweld od el`

(.a sc) zezixka ipzwc i`de i`w 'ipzn` e`le

mewc xnelk epiid dyr zevn dlinde gqtd

onwl edine z`hg eda zil ikdle edpip dyr

jixtc `iz`w e`l iwet`lc rnyn oizrnya

e"wa iziz dyr zevn dline gqt opzc `d `ax

't oke 'ek xidfd ypr `ly xizen dne xizenn

[dline] gqt `vi (.ev sc oiaexir) oilitz `vend

z` zxnye aizk `d [jixte] dyr zevn ody

ot xnyd xn`py mewn lk i`rli` x"`e dwegd

gqt `vi `yexit ied `nl` dyrz `l ied l`e

dxdf`e e`l oda oi`y epiid dyra yiy [dline]

`iepiy ipync `piaxk ocic `ibeqc xnel oi`e

oiweld od el` wxta `pixg`ivne (:bi sc zekn)

`iyw n"nc dxdf` iraw oaxwc diail` xninl

`idde oizrnya `ax epiidc `axc` `axc

`ail` dxdf` ira `l oaxwc zeknc `pwqn

i`n`c zvw dyw inp qxhpewd yexitle `axc

e`l eda zilc meyn dline gqtc `nrh ilz

r"xl elit`c dyrn eda zilc meyn dil wetiz

yixa yiwl yix xn` `d dyrn ira `l xn`c

dax dyrn r"x ira `lc idp (:b sc) zezixk

oizrny dnwe`l `ki` edin ira `hef dyrn

d`xpe llk dyrn ira `l r"x xn`c opgei iaxk

gqt ipzwc wiic `w 'ipznc `pyilc yxtl

rnyne dyr mewa mdy epiid dyr zevn dline

:llk dxdf` eda zilc oeyld inp

ïééðî'it .aiig `edy qilewxnl dnda gaefl

oeifa jxc ezceary t"r` qxhpewa

`pixw `le ceak jxc ecaer dfe mipa`a elwql

mdidl` z` dl`d miebd ecari dki` dia

edpd lkc d`xpe aiigy oiipn d"t` ok dyr`e

edpip micaeknc b"r` dgiafa ediigxe` e`lc

rax` wxta gkenck ecari dki`n `wtp `l

yly iia` xn`c (.bq sc oixcdpq) zezin

dkxckl zg` [dnl] dxf dceara ze`egzyd

dkxck jixte wlgl zg`e dkxck `lyl zg`e

dki`n
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`oifgeקכב mipya cenr ew sc ± oey`x wxtzereay

.øåîà ïùðåò éøäùxen` oyper ixde xeq`l `xw irzyn eda `nzqnc xnelk

:o`k.'åë êìéàå ïàëîmigaef md xy` aizkcnc 'ebe e`iai xy` ornl xn`py

:'dl me`iade jli`e o`kne dnaa hgyil micner eidy rnyn.äãùá çáåæë`ly

:miny myl.äùòú àì (úåöî):oiipn xzid zrya eycwedc jpdaåçáæé àìå ì"ú
.ãåòeiykr cre oixeq` eiykrn rnyn

:oixzen.íäì úàæ:dyrz `le dyr yper

.íäì úøçà àìå:zxk.ùðò àìù íå÷îoebk

:xzid zrya oyicwdy miycwa.øéäæä
:o`k oxn`ck.ùðòùzrya eycwedyk

:xeqi`.øéäæäù ïéã åðéàike jixt onwle

:oicd on oixidfn.íéöøùîdxdf` iziz z"`e

dpeny oebk oi`nh mivxyn e"wa alga

:mivxy.åäùîáalg la` dycrka oz`neh

:zifka.íéøåäè íéöøùîoebk oi`nhn oi`y

:dlnpe rcxtv.åäùîá ïéøåñà ïëùdlik`l

wxta `xnba dlirna `ipzck dycrka

z` evwyz `le (:fh sc) gafn iycw

aezkd gzt 'ebe serae dndaa mkizeytp

xeriyk jl xnel d`neha miiqe dlik`a

ozlik` xeriy mi`nh mivxy ly oz`neh

i`da edl liik edlek `dc mivxyd lk ly

xeriye 'ebe dnc`d yenxz xy` lkae `xw

sc dbibg) miaiig lkda ol `wtp oz`neh

:dycrka eziixa zligz hneg oky (:`iïëù
.äéîã úà úñôåúzkqna `ipzck `xeqi`a

qtez ycw dn mkl didz ycw (:n sc) dkeq

:dinc z` zqtez ziriay s` einc z`

.åììëîinp edlekae diga ellkn xzed alg

jixhvi` d"yne `kxit `d jxtinl `ki`

:alga dxdf`.àéù÷ éà`pizii`c i`da

il `iyw `d e"w i`da ueg ihegyl dxdf`

(.a sc) zezixkc `nw wxta opzc `d

z`hg mdilr aiigzdl zezixk e"l aiygwc

zevn lr mdly zxk dlinde gqtde ipzwe

dzbby lr z`hg oiaiig oi`e d`a `id dyr

zxke e`l lr `l` d`a dpi` z`hgc

:(c `xwie) dpiyrz `l xy` aizkck.éúéú
:xwea cr epnn xizenn e"wn dxdf` eaùéù

.äð÷ú åì:ipy gqt inelyzaïî ïéøéäæî éëå
.ïéãäueg ihegyl dxdf` iziinc i`w lirl

:e"wn.ã"îì åìéôàoiyper zekn zkqna

e"w oicn`ipzc oicd on oixidfn oi`c dcen

ezeg` z` gwi ik yi` (:d sc) zeknc w"ta

za en` za `ly eia` za `l` il oi` 'ebe

oipn en` zae eia` za eia` za `ly en`

lw `lde dlib ezeg` zexr xnel cenlz

jia` za jzeg` zexr zxdf` oiprl oke oicd on oiyper oi`y dzcnl `ed xnege

i`dl yixcc `ki`e `xza 'ta i`pz ibilte oicd on oixidfn oi`y cr 'ek il oi` 'ebe

oicd on oiyper xaqw en` zae eia` zac ypere `yxcl yper iabc dlib ezeg`

diipt` `lc oicd on oixidfn oi` dipin opitlic dxdf` iabc `id jzeg` eli`e

:izixg` `yxcl.äàáä äàáä àéúà(fi `xwie) dhigya aizk d`lrdn dhigy

jkl `id dptene li`ed dey dxifbe ep`iai `l (my) d`lrda aizke e`iad `l

:envrn oc mc`y e"wk oicd on df oi`e da yxtny ink `id ixd
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dze` oicaery llk dkxck `lyl elit`e dkxck `lyl zg` `l` `wtp ecari dki`n

oi`y `l` ceak zceara dkxck 'it dkxck `lye dkxck zg`e qilewxne xert oebk oeifaa

`xw `z` ik `ni` qilewxnl dnda gaef `kd olpn xn`z m`e d`egzyda dkxc

dil ilbc l"ie `l qilewxne xert oebk oifeanl la` dgiafa okxc oi`y micaeknl

oicd `ed oiey oifeane micaeknc d`egzyda

iaizk dgiafa i`xw ixzc yxtn z"xe dgiafa

gaef aizk cere egafi `le `kdc `xw i`d

zezin rax` 'ta opiyxcc mxgi midl`l

llkd lr cnll dgiaf dzvic (.`q sc oixcdpq)

dkxck `lya elit` mipt zcear lka aiigl

dxdf` `l` opirny `l `xw i`dnc 'itl dywe

oicaeknl ediiexz cere ol `pn oifeana yper l`

l"d `lc cere dxdf`l cge yperl cg ikixv

m` xninl dil ded `l` ecari dki` iiezi`l

gaef aizkc oicaekn ly dkxckl oipr epi`

xnelk dkxck `lyl oipr edpz mxgi midl`l

xfrl` iaxc d`xp epyxity enk `l` oifean

`l` aiigc 'ireny`l `z` dkxck `ly lk`

ol `wtp d`egzydne `zeaxl qilewxn hwpc

rcz 'ixtck oifeanl oicaekn oia welig oi`c

'b (:cq sc my) zezin 'c wxta xn` `dc

zg`e dkxckl zg` dnl dxf dceara zezixk

`xw ol `irain `le jlenl zg`e dkxck `lyl

feanl cge oicaeknl cg `pixg``d w"we oi

d`egzyd dzvi `ni` zezin 'c 'ta jixtc

il dnl gaef zxn`wce elek llkd lr cnll

dilr dnzne dcearl dcearn oiaygnc ditebl

gaefl oiipn xfrl` iax xn`wc `d `l` q"yd

i`n `wtp d`egzydn 'ek qilewxnl dnda

aygna dxdf`l jixhvi` `nlic `iyew

`lc jk `ed mlerl `dc dcearl dcearn

l"ie mxgi midl`l gaefc yperl dxdf` egafi

`l k"` llkd lr cnll d`egzydc `zi` m`c

wypne stbnl (:q sc oixcdpq) opinwe`c mcarz

d`egzydnc dgiaf` dxdf`l ol xziin ded

:wypne stbna dzin aeig elit` opitli ded

äøäæàdlrz ot jl xnyd l"z oiipn

dgiaf` iziinc `d .jizeler

d`ad itlic jinq `pwqn` d`lrdc dxdf`

e"wc dyw jenqac iia`l la` my my e` d`ad

:iiez`l l"edíå÷î.xidfdy oic epi` ypry

`ki`c egikei dline gqt xninl jiiy `le

:dyr mew oky jxtinl

äî'it .edyna oixeq` oky mixedh mivxyl

iycw xta dlirn zkqna `ipzc qxhpewa

mkizeytp z` evwyz `le (:fh sc) gafn

mivxy ly oz`neh xeriyk xnel d`neha miiqe dlik`a aezkd gzt 'ebe serae dndaa

yenxz xy` lkae `xw i`da edl liik edlek `dc mivxyd lk ly ozlik` xeriy mi`nh

eziixa zligz hneg oky (:`i sc dbibg) oiaiig lkda ol `wtp oz`neh xeriye 'ebe

`wec mzd wiqn `icdae da oiir `l ditxeg ab`e qxhpewd oeyl o`k cr dycrka

xy` `xwc ditiqa aizkc aezkd xaic oilcaena opixn`c mixedha `le mi`nh mivxya

dixa meyn aiigin `edy lkac ixiinw dixaa `kdc `edy lkc l"ve `nhl mkl izlcad

cib 'tae (.fi sc) zeknae (.ap sc xifp) xifpe lecb odk 'tae (.i sc) dbibgc w"ta opixn`ck

:(.ev sc oileg) dypdåäìåëîe"wa zxk edleka slip dniz .ollkn xzed `l oky

:ellkn xzedy algnéúéúmeyn dxezay oie`l dnke daipbe lfbn ith xizen hwpc `d .xizenn e"walirlc jpd inp hwp `l d"yne dline gqtc `inec dyrn ciar `l xizenc

:dyrn oda yi oky jxtinl `ki`c
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זבחים. פרק שלשה עשר - השוחט והמעלה דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc migaf(iying meil)

øeîà ïLðBò éøäLueg ihegy oipra(c fi `xwie)ìäà çút ìàå' ¤£¥§¨¨§¤¤©Ÿ¤
ãòBîxacn mzqd ony oeike ,'ebe '`Edd Wi`d zxkpe 'ebe F`iad `l ¥Ÿ¡¦§¦§©¨¦©

lr `weec ok m` ,zenad xeqi` zrya eycwedy miycwa weqtd
dxn`p ok enke ,yper epivn jkäøäæàmiycw dxfrl uegn hgeyl ©§¨¨

,zenad xeqi` zrya eycwedyáéúëcweqta(bi ai mixac)øîMä' ¦§¦¦¨¤
éúBìBò äìòz ït EìE,'d`xY xW` mFwn lkAïàkîweqtd on - §¤©£¤¤§¨¨£¤¦§¤¦¨

'EgAfi `le',Cìéàåxacn `xwndøzéä úòLa ïLéc÷äL íéçáæa §Ÿ¦§§§¥©¦§¨¦¤¦§¦¨¦§©¤¥
úBîaä,okynd mwedy mcewïáéø÷äådxfrl uegnøeqéà úòLa ©¨§¦§¦¨¦§©¦
úBîaä,okynd mwedy xg`løîàpL(d fi `xwie)eàéáé øLà ïòîì' ©¨¤¤¡©§©©£¤¨¦

íéçáBæ íä øLà íäéçáæ úà ìàøNé éðamE`iade dcVd ipR lr §¥¦§¨¥¤¦§¥¤£¤¥§¦©§¥©¨¤¤¡¦
,'migaFf md xW`' xn`py dnne ,'ebe 'crFn ld` gzR l` 'dl©¤¤©Ÿ¤¥£¤¥§¦

rnynøák Eì ézøzäL íéçáæeycwedy xnelk ,zenaa aixwdl §¨¦¤¦©§¦§§¨
ld` gzR l` 'dl mE`iade' xn`p mdilr ,zenad xeqi` mcew¤¡¦©¤¤©Ÿ¤
`ziixad zx`an .okynd mwedy xg`l dxfra maixwdl ,'crFn¥

:weqtd jynd z`,'äãOä éðt ìò',Eì øîBìçáBfädxfrl uegn ©§¥©¨¤©§©¥©
,úBîaä øeqéà úòLaéðt ìò áéø÷ä eléàk áeúkä åéìò äìòî ¦§©¦©¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¦©§¥

,äãOä,weqtd miiqne ,dxf dcearl ,miny myl `ly xnelk ©¨¤
'äì íeàéáäå','crFn ld` gzR l`äNò úåöî Bæ.dxfra maixwdl ¤¡¦©¤¤©Ÿ¤¥¦§©£¥

zevn mle` ,dyr zevn df weqta xn`p ok` :`ziixad zxxanàìŸ
äNòzxzid onfa eycwedy mze` dxfrl uegn aixwdl `ly ©£¤
,zenad.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(f fi my)eçaæé àìå' ¦©¦©§©§Ÿ¦§§
'ãBò.mixzen eidy mze` uega hegyl mixeq` eiykrny rnyn
ìBëéy xnel iziid,úøk Leðò àäéaixwnl zxk yper yxetnke ¨§¥¨¨¥

,zenad xeqi` onfa eycwedy zepaxw uegaøîBì ãeîìz(my) ©§©
,'íúBøBãì íäì úàæ äéäz íìBò úweç',`ziixad zyxtneúàæ' ©¨¦§¤Ÿ¨¤§¨Ÿ

,'íäìlr yper epiide ,mdl didi df ,weqta xn`py dn xnelk ¨¤
,dyrz `le dyr zevn,íäì úøçà àìå,xg` yper didi `ly §Ÿ©¤¤¨¤

`le' weqtdn dcnl `ziixady oeik ,dyw mewn lkn .zxk epiide§Ÿ
,zenad xzid zrya eycwedy zepaxw uega daxwd xeqi`l 'EgAfi¦§§
xeqi` zrya eycwedy zepaxw lr dxdf` cenll weqt oi` ok m`

.zenad
:`xnbd zvxznøîà àlà,(ïéáà éaø)zepaxw lr dxdf`l xewnd ¤¨¨©©¦¨¦

n `ed zenad xeqi` zrya eycwedy,øîBçå ì÷íB÷îa äîe,lwd ©¨¤©¦§
,zenad xzid zrya oyicwdy miycwaLðò àlLz` zxk ¤Ÿ¨©

z`f lkae ,uega mhgeydøéäæä,'EgAfi `le' weqtaíB÷î,xengd ¦§¦§Ÿ¦§§§
,zenad xeqi` zrya oyicwdy miycwaLðòLmhgeyd z` zxk ¤¨©

,uegaïéc Bðéà`ed i`ce ±.øéäæäL ¥¦¤¦§¦
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîàïk íàcenll xyt`y ¨©¥©¦¨§©©¦¦¥

,xnege lwn dxdf`øîàé àìdxezaåàìdxdf`lazlik` xeqi` Ÿ¥¨¥¨§
,áìçéúéúåa dxdf`d z` cnlpe ±î øîBçå ì÷zlik` xeqi` ¥¤§¥¥©¨¤¦

p,äìéá,cnlp jkeäìéáp äîdlw `idyLðò àlL,lke`d z` zxk §¥¨©§¥¨¤Ÿ¨©
ok it lr s`e,øéäæäxn`py(`k ci mixac),'dlap lk Elk`z `l'áìç ¦§¦ŸŸ§¨§¥¨¥¤

xengdLðòL,elke`d z` zxk.øéäæäL ïéc Bðéà ¤¨©¥¦¤¦§¦
:`xnbd zvxznàúà`piaxY àáøc dén÷ì,`ax iptldéì øîà £¨§©¥§¨¨¨©¥

alg zlik` xeqi` ,`piaxl `axîzlik` xeqi`,äìápàì énð ¦§¥¨©¦Ÿ
àéúàoeik ,cenll xyt` i` ±Cøôéîì àkéàclr aiydl yiy - ¨§¨§¦¨§¦§©

,xnege lwdäìáðl äîa yiy`xneg dànèî ïkLda rbepd z` ©¦§¥¨¤¥§©¥
.llk `nhn epi`y alg ok oi`y dn ,d`yepd z`e

xeqi`l dxdf` cenll yiy mipte` dnka zeywdl dkiynn `xnbd
zxdf` cnlp :`xnbd zl`ey .mixg` mixeqi`n xnege lwa alg

xnege lw alg zlik` xeqi`îzlik` xeqi`,ïéàîè íéöøMjke ¦§¨¦§¥¦
ok it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mivxy dn ,cnlp

xn`py ,xidfd(an `i `xwie)xengd alg ,'md uwy iM mElk`z `l'ŸŸ§¦¤¤¥
jextl yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ezlik` lr zxk ypryäî©

lïéàîè íéöøLjka `xneg mda yiyïéànènLmda rbepd z` ¦§¨¦§¥¦¤§©§¦
,eäMîaok oi`y dn ,dycrka `ed `nhny uxyd lceb xeriyy §©¤

.zifka ezlik` xeqi`y alg
alg zlik` xeqi` zxdf` cnlp :`xnbd zl`ey cerîxeqi` ¦

zlik`,íéøBäè íéöøM,mlke`l xeq`e dribpa mi`nhn mpi`y §¨¦§¦
it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mivxy dn ,cnlp jke

xn`py ,xidfd ok(an `i `xwie)xengd alg ,'md uwy iM mElk`z `l'ŸŸ§¦¤¤¥
,jextl yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry

l äîíéøBäè íéöøLjka `xneg mda yiyïøeqéàLxeqi` ± ©¦§¨¦§¦¤¦¨
mzlik`eäMîa.zifka exeqi`y alg ok oi`y dn ,dycrka ± §©¤

alg zxdf` cnlp :le`yl `xnbd dtiqenîzlik` xeqi`,äìøò ¥¨§¨
,urd zrihpl mipy yly jeza ehpgy zexitaíøkä éàìëåzexit ± §¦§¥©¤¤

dlxr dn ,cnlp jke ,miptb ly mxka mi`lk ly drixfn elcby
,xidfd ok it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mxkd i`lke

dlxra xn`py(bk hi `xwie)xn`p mi`lkae ,'lk`i `l milxr'mixac) £¥¦Ÿ¥¨¥
(h ak.xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry xengd alg ,'yCwY oR'¤¦§©

,jextl yi :`xnbd daiyníøkä éàìëå äìøòl äîmd mixengy ©§¨§¨§¦§¥©¤¤
ïéøeñà ïkLmb,äàðäa.d`pda xeq` epi`y alg ok oi`y dn ¤¥£¦©£¨¨

alg zxdf` cnlp :cer `xnbd zl`eyîzexit zlik` xeqi` ¦
úéòéáMlr zxk ypr `ly ziriay zexit dn ,cnlp jke ,oick `ly §¦¦

,ezlik` lr zxk ypry xengd alg ,xidfd ok it lr s` ,mzlik`
:`xnbd daiyn .xidfdy i`ce,jextl yiì äîúéòéáLdxengy ©¦§¦¦

`idäéîc úñôBz ïkLziriay zexit zxenz epzipy zerndy ± ¤¥¤¤¨¤¨
zernd oi`y alga ok oi`y dn ,mzenk mixeq`e miyecw miyrp

.mixeq` ezxenz epzipy
alg zxdf` cnlp :`xnbd zl`eyîzlik` xeqi`äîeøz,mixfl ¦§¨

s` ,dlk`y xfd z` zxk ypr `ly dlwd dnexz dn ,cnlp jke
xn`py ,xidfd ok it lr(i ak `xwie)alg ,'Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry xengd
,`xneg da yi dnexzy ,jextldììkî øzeä àì ïkLepivn `ly ± ¤¥Ÿ©¦§¨¨

xzedy mewn dnexz zlik` xeqi`a oi`y ,xeqi`d llka xzid
,alg lk xq`py it lr s`y ,ellkn xzed alg ok oi`y dn ,mixfl

.dig alg xzed
xg`l :mixen`d xnege lwd lk z` ztqep diigca `xnbd dgec
yi dzrn ,ellkn xzedy dna alg xeqi`a `lew yiy x`azpy

aiydlénð eälekîdze` z` mixen`d xnege lwd lk lr s` ± ¦§©¦
`xneg mda yiy xg`n ,alg lr dxdf` mdn cenll oi`y ,daeyz

,ïììkî eøzeä àì ïkL.ellkn xzedy alg xeqi` ok oi`y dn ¤¥Ÿ§¦§¨¨
:`xnbd dywn,àáø øîàéì àéL÷ éàiax lr zeywdl il yi m` ± ¨©¨¨¦©§¨¦

zrya ycwedy oaxw dxfrl uegn hgeyl dxdf` cnly oia`
,xnege lwn zenad xeqi`éì àéL÷ àä,zeywdl il yi jk -àä ¨©§¨¦¨

ïðúcdpyna epipyy dn ±(.a zezixk)oaxw ,e çñtzevnúåöî äìéî ¦§©¤©¦¨¦§©
,äNòaiig bbeya mlhand oi` ,zxk miaiigd lk mr epnpy s`e £¥

my dpyna miiepnd lkk z`hg oaxw`l` d`a z`hg oi`y oeik ,
,z`hgn xeht recn ,dywe .dyrz `l zevn lréúézcnlp ± ¥¥

dline gqtl dxdf`øéúBnî øîBçå ì÷aonf xg` oaxw xya §©¨¤¦¦
,cnlp jke ,ezlik`,øéúBn äîLðò àlLok it lr s` ,zxk,øéäæä ©¦¤Ÿ¨©¦§¦

xn`py(eh f `xwie)oaxw ,'xwA cr EPOn giPi `l',äìéîe çñtLðòL Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤¤©¦¨¤¨©
,mlhand z` zxk.øéäæäL ïéc Bðéà¥¦¤¦§¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàì dúéøîàáøc dén÷ àzòîL ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©

àðäk,`pdk ax iptl `ax zl`y z` izxn` ±éì øîàå,`pdk ax ©£¨§¨©¦
àéúà àì øéúBnî,cenll xyt` i` ±,Cøôéîì àkéàcl äîøéúBî ¦¦Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©§¦

`xneg ea yiy,äðwz Bì ïéà ïkLøîàzaçñty,äðwz Bì Lé ¤¥¥©¨¨Ÿ©¤©¤©¨¨
.ipy gqta aixwn oey`x gqta aixwd `l m`y

uega hgey zxdf` cnly oia` iax ixac mvrl `xnbd zxfeg
:`xnbd dywn .xnege lwn zenad xeqi` zrya eycwedy zepaxw

ïécä ïî ïéøéäæî éëåixde ,xnege lwn dxdf` cenll xyt` ike - §¦©§¦¦¦©¦
øîàc ïàîì eléôà(.ci zekn)yïéLðBòe`l lr xaerl,ïécä ïîlka £¦§©§¨©§¦¦©¦

z`f.ïécä ïî ïéøéäæî ïéà¥©§¦¦¦©¦
zxdf`l xg` xewn zx`ane oia` iax ixacn `xnbd da zxfeg

:uega hgeyàlàeycwedy miycw uega hgey zxdf`l xewnd ¤¨
`ed ,zenad xeqi` zryaãkixa,ïðçBé éaøøîàcoldl(.fw),àéúà §¦©¦¨¨§¨©¨§¨

dey dxifba cnlp ±'äàáä','äàáä'uega dlrna xn`p(h fi my)`l' £¨¨£¨¨Ÿ
xn`p uega hgeyae ,'EP`iai(c fi `xwie),'F`iad `l'ïläl äîdlrna §¦¤Ÿ¡¦©§©¨

Lðò àìzxk,øéäæä ïk íà àlàïàk óàhgeyaàlà Lðò àì Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨
.øéäæä ïk íà¦¥¦§¦
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc migaf(iying meil)

øeîà ïLðBò éøäLueg ihegy oipra(c fi `xwie)ìäà çút ìàå' ¤£¥§¨¨§¤¤©Ÿ¤
ãòBîxacn mzqd ony oeike ,'ebe '`Edd Wi`d zxkpe 'ebe F`iad `l ¥Ÿ¡¦§¦§©¨¦©

lr `weec ok m` ,zenad xeqi` zrya eycwedy miycwa weqtd
dxn`p ok enke ,yper epivn jkäøäæàmiycw dxfrl uegn hgeyl ©§¨¨

,zenad xeqi` zrya eycwedyáéúëcweqta(bi ai mixac)øîMä' ¦§¦¦¨¤
éúBìBò äìòz ït EìE,'d`xY xW` mFwn lkAïàkîweqtd on - §¤©£¤¤§¨¨£¤¦§¤¦¨

'EgAfi `le',Cìéàåxacn `xwndøzéä úòLa ïLéc÷äL íéçáæa §Ÿ¦§§§¥©¦§¨¦¤¦§¦¨¦§©¤¥
úBîaä,okynd mwedy mcewïáéø÷äådxfrl uegnøeqéà úòLa ©¨§¦§¦¨¦§©¦
úBîaä,okynd mwedy xg`løîàpL(d fi `xwie)eàéáé øLà ïòîì' ©¨¤¤¡©§©©£¤¨¦

íéçáBæ íä øLà íäéçáæ úà ìàøNé éðamE`iade dcVd ipR lr §¥¦§¨¥¤¦§¥¤£¤¥§¦©§¥©¨¤¤¡¦
,'migaFf md xW`' xn`py dnne ,'ebe 'crFn ld` gzR l` 'dl©¤¤©Ÿ¤¥£¤¥§¦

rnynøák Eì ézøzäL íéçáæeycwedy xnelk ,zenaa aixwdl §¨¦¤¦©§¦§§¨
ld` gzR l` 'dl mE`iade' xn`p mdilr ,zenad xeqi` mcew¤¡¦©¤¤©Ÿ¤
`ziixad zx`an .okynd mwedy xg`l dxfra maixwdl ,'crFn¥

:weqtd jynd z`,'äãOä éðt ìò',Eì øîBìçáBfädxfrl uegn ©§¥©¨¤©§©¥©
,úBîaä øeqéà úòLaéðt ìò áéø÷ä eléàk áeúkä åéìò äìòî ¦§©¦©¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¦©§¥

,äãOä,weqtd miiqne ,dxf dcearl ,miny myl `ly xnelk ©¨¤
'äì íeàéáäå','crFn ld` gzR l`äNò úåöî Bæ.dxfra maixwdl ¤¡¦©¤¤©Ÿ¤¥¦§©£¥

zevn mle` ,dyr zevn df weqta xn`p ok` :`ziixad zxxanàìŸ
äNòzxzid onfa eycwedy mze` dxfrl uegn aixwdl `ly ©£¤
,zenad.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(f fi my)eçaæé àìå' ¦©¦©§©§Ÿ¦§§
'ãBò.mixzen eidy mze` uega hegyl mixeq` eiykrny rnyn
ìBëéy xnel iziid,úøk Leðò àäéaixwnl zxk yper yxetnke ¨§¥¨¨¥

,zenad xeqi` onfa eycwedy zepaxw uegaøîBì ãeîìz(my) ©§©
,'íúBøBãì íäì úàæ äéäz íìBò úweç',`ziixad zyxtneúàæ' ©¨¦§¤Ÿ¨¤§¨Ÿ

,'íäìlr yper epiide ,mdl didi df ,weqta xn`py dn xnelk ¨¤
,dyrz `le dyr zevn,íäì úøçà àìå,xg` yper didi `ly §Ÿ©¤¤¨¤

`le' weqtdn dcnl `ziixady oeik ,dyw mewn lkn .zxk epiide§Ÿ
,zenad xzid zrya eycwedy zepaxw uega daxwd xeqi`l 'EgAfi¦§§
xeqi` zrya eycwedy zepaxw lr dxdf` cenll weqt oi` ok m`

.zenad
:`xnbd zvxznøîà àlà,(ïéáà éaø)zepaxw lr dxdf`l xewnd ¤¨¨©©¦¨¦

n `ed zenad xeqi` zrya eycwedy,øîBçå ì÷íB÷îa äîe,lwd ©¨¤©¦§
,zenad xzid zrya oyicwdy miycwaLðò àlLz` zxk ¤Ÿ¨©

z`f lkae ,uega mhgeydøéäæä,'EgAfi `le' weqtaíB÷î,xengd ¦§¦§Ÿ¦§§§
,zenad xeqi` zrya oyicwdy miycwaLðòLmhgeyd z` zxk ¤¨©

,uegaïéc Bðéà`ed i`ce ±.øéäæäL ¥¦¤¦§¦
:`xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîàïk íàcenll xyt`y ¨©¥©¦¨§©©¦¦¥

,xnege lwn dxdf`øîàé àìdxezaåàìdxdf`lazlik` xeqi` Ÿ¥¨¥¨§
,áìçéúéúåa dxdf`d z` cnlpe ±î øîBçå ì÷zlik` xeqi` ¥¤§¥¥©¨¤¦

p,äìéá,cnlp jkeäìéáp äîdlw `idyLðò àlL,lke`d z` zxk §¥¨©§¥¨¤Ÿ¨©
ok it lr s`e,øéäæäxn`py(`k ci mixac),'dlap lk Elk`z `l'áìç ¦§¦ŸŸ§¨§¥¨¥¤

xengdLðòL,elke`d z` zxk.øéäæäL ïéc Bðéà ¤¨©¥¦¤¦§¦
:`xnbd zvxznàúà`piaxY àáøc dén÷ì,`ax iptldéì øîà £¨§©¥§¨¨¨©¥

alg zlik` xeqi` ,`piaxl `axîzlik` xeqi`,äìápàì énð ¦§¥¨©¦Ÿ
àéúàoeik ,cenll xyt` i` ±Cøôéîì àkéàclr aiydl yiy - ¨§¨§¦¨§¦§©

,xnege lwdäìáðl äîa yiy`xneg dànèî ïkLda rbepd z` ©¦§¥¨¤¥§©¥
.llk `nhn epi`y alg ok oi`y dn ,d`yepd z`e

xeqi`l dxdf` cenll yiy mipte` dnka zeywdl dkiynn `xnbd
zxdf` cnlp :`xnbd zl`ey .mixg` mixeqi`n xnege lwa alg

xnege lw alg zlik` xeqi`îzlik` xeqi`,ïéàîè íéöøMjke ¦§¨¦§¥¦
ok it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mivxy dn ,cnlp

xn`py ,xidfd(an `i `xwie)xengd alg ,'md uwy iM mElk`z `l'ŸŸ§¦¤¤¥
jextl yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ezlik` lr zxk ypryäî©

lïéàîè íéöøLjka `xneg mda yiyïéànènLmda rbepd z` ¦§¨¦§¥¦¤§©§¦
,eäMîaok oi`y dn ,dycrka `ed `nhny uxyd lceb xeriyy §©¤

.zifka ezlik` xeqi`y alg
alg zlik` xeqi` zxdf` cnlp :`xnbd zl`ey cerîxeqi` ¦

zlik`,íéøBäè íéöøM,mlke`l xeq`e dribpa mi`nhn mpi`y §¨¦§¦
it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mivxy dn ,cnlp jke

xn`py ,xidfd ok(an `i `xwie)xengd alg ,'md uwy iM mElk`z `l'ŸŸ§¦¤¤¥
,jextl yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry

l äîíéøBäè íéöøLjka `xneg mda yiyïøeqéàLxeqi` ± ©¦§¨¦§¦¤¦¨
mzlik`eäMîa.zifka exeqi`y alg ok oi`y dn ,dycrka ± §©¤

alg zxdf` cnlp :le`yl `xnbd dtiqenîzlik` xeqi`,äìøò ¥¨§¨
,urd zrihpl mipy yly jeza ehpgy zexitaíøkä éàìëåzexit ± §¦§¥©¤¤

dlxr dn ,cnlp jke ,miptb ly mxka mi`lk ly drixfn elcby
,xidfd ok it lr s` ,mzlik` lr zxk ypr `ly milwd mxkd i`lke

dlxra xn`py(bk hi `xwie)xn`p mi`lkae ,'lk`i `l milxr'mixac) £¥¦Ÿ¥¨¥
(h ak.xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry xengd alg ,'yCwY oR'¤¦§©

,jextl yi :`xnbd daiyníøkä éàìëå äìøòl äîmd mixengy ©§¨§¨§¦§¥©¤¤
ïéøeñà ïkLmb,äàðäa.d`pda xeq` epi`y alg ok oi`y dn ¤¥£¦©£¨¨

alg zxdf` cnlp :cer `xnbd zl`eyîzexit zlik` xeqi` ¦
úéòéáMlr zxk ypr `ly ziriay zexit dn ,cnlp jke ,oick `ly §¦¦

,ezlik` lr zxk ypry xengd alg ,xidfd ok it lr s` ,mzlik`
:`xnbd daiyn .xidfdy i`ce,jextl yiì äîúéòéáLdxengy ©¦§¦¦

`idäéîc úñôBz ïkLziriay zexit zxenz epzipy zerndy ± ¤¥¤¤¨¤¨
zernd oi`y alga ok oi`y dn ,mzenk mixeq`e miyecw miyrp

.mixeq` ezxenz epzipy
alg zxdf` cnlp :`xnbd zl`eyîzlik` xeqi`äîeøz,mixfl ¦§¨

s` ,dlk`y xfd z` zxk ypr `ly dlwd dnexz dn ,cnlp jke
xn`py ,xidfd ok it lr(i ak `xwie)alg ,'Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

yi :`xnbd daiyn .xidfdy i`ce ,ezlik` lr zxk ypry xengd
,`xneg da yi dnexzy ,jextldììkî øzeä àì ïkLepivn `ly ± ¤¥Ÿ©¦§¨¨

xzedy mewn dnexz zlik` xeqi`a oi`y ,xeqi`d llka xzid
,alg lk xq`py it lr s`y ,ellkn xzed alg ok oi`y dn ,mixfl

.dig alg xzed
xg`l :mixen`d xnege lwd lk z` ztqep diigca `xnbd dgec
yi dzrn ,ellkn xzedy dna alg xeqi`a `lew yiy x`azpy

aiydlénð eälekîdze` z` mixen`d xnege lwd lk lr s` ± ¦§©¦
`xneg mda yiy xg`n ,alg lr dxdf` mdn cenll oi`y ,daeyz

,ïììkî eøzeä àì ïkL.ellkn xzedy alg xeqi` ok oi`y dn ¤¥Ÿ§¦§¨¨
:`xnbd dywn,àáø øîàéì àéL÷ éàiax lr zeywdl il yi m` ± ¨©¨¨¦©§¨¦

zrya ycwedy oaxw dxfrl uegn hgeyl dxdf` cnly oia`
,xnege lwn zenad xeqi`éì àéL÷ àä,zeywdl il yi jk -àä ¨©§¨¦¨

ïðúcdpyna epipyy dn ±(.a zezixk)oaxw ,e çñtzevnúåöî äìéî ¦§©¤©¦¨¦§©
,äNòaiig bbeya mlhand oi` ,zxk miaiigd lk mr epnpy s`e £¥

my dpyna miiepnd lkk z`hg oaxw`l` d`a z`hg oi`y oeik ,
,z`hgn xeht recn ,dywe .dyrz `l zevn lréúézcnlp ± ¥¥

dline gqtl dxdf`øéúBnî øîBçå ì÷aonf xg` oaxw xya §©¨¤¦¦
,cnlp jke ,ezlik`,øéúBn äîLðò àlLok it lr s` ,zxk,øéäæä ©¦¤Ÿ¨©¦§¦

xn`py(eh f `xwie)oaxw ,'xwA cr EPOn giPi `l',äìéîe çñtLðòL Ÿ©¦©¦¤©Ÿ¤¤©¦¨¤¨©
,mlhand z` zxk.øéäæäL ïéc Bðéà¥¦¤¦§¦
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàì dúéøîàáøc dén÷ àzòîL ¨©©©¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©

àðäk,`pdk ax iptl `ax zl`y z` izxn` ±éì øîàå,`pdk ax ©£¨§¨©¦
àéúà àì øéúBnî,cenll xyt` i` ±,Cøôéîì àkéàcl äîøéúBî ¦¦Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©©§¦

`xneg ea yiy,äðwz Bì ïéà ïkLøîàzaçñty,äðwz Bì Lé ¤¥¥©¨¨Ÿ©¤©¤©¨¨
.ipy gqta aixwn oey`x gqta aixwd `l m`y

uega hgey zxdf` cnly oia` iax ixac mvrl `xnbd zxfeg
:`xnbd dywn .xnege lwn zenad xeqi` zrya eycwedy zepaxw

ïécä ïî ïéøéäæî éëåixde ,xnege lwn dxdf` cenll xyt` ike - §¦©§¦¦¦©¦
øîàc ïàîì eléôà(.ci zekn)yïéLðBòe`l lr xaerl,ïécä ïîlka £¦§©§¨©§¦¦©¦

z`f.ïécä ïî ïéøéäæî ïéà¥©§¦¦¦©¦
zxdf`l xg` xewn zx`ane oia` iax ixacn `xnbd da zxfeg

:uega hgeyàlàeycwedy miycw uega hgey zxdf`l xewnd ¤¨
`ed ,zenad xeqi` zryaãkixa,ïðçBé éaøøîàcoldl(.fw),àéúà §¦©¦¨¨§¨©¨§¨

dey dxifba cnlp ±'äàáä','äàáä'uega dlrna xn`p(h fi my)`l' £¨¨£¨¨Ÿ
xn`p uega hgeyae ,'EP`iai(c fi `xwie),'F`iad `l'ïläl äîdlrna §¦¤Ÿ¡¦©§©¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc migaf(iyiy meil)

:ueg ihegy lr dxdf`l sqep xewn `xnbd d`ian,øîà àáø̈¨¨©
,uega hgey zxdf`l xewndàéúà ,äðBé éaø øîàc ,äðBé éaøãk¦§©¦¨§¨©©¦¨¨§¨

Yxn`py ywida cnlp(ci ai mixac)'íLe Lizlr dlrYíL,'dUrY ¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤
,d`lrdl oaxway zeiyrd lk eywedïläl äîd`lrdaLðò àì ©§©¨Ÿ¨©

ïàk óà ,øéäæä ïk íà àlàdhigya.øéäæä ïk íà àlà Lðò àì ¤¨¦¥¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa aeig epivn ±íéðt éøè÷eîzepaxw ± ©§§¨§§¥§¦

gafnd lr xihwdl mpice dxfra ohgyy,õeça ïìòäLxn`py ¤¤¡¨©
ueg z`lrd zyxta(h fi `xwie),'EP`iai `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤

mle` ,cren ld`l m`iadl miie`xy rnynõeç éøè÷eîzepaxw ± §§¥
,cren ld`l m`iadl miie`x mpi`e elqtpy dxfrl uegn ohgyy

ïépî ,õeça ïìòäL:`xnbd daiyn .aiigyøîà ,àðäk áø øîà ¤¤¡¨©¦©¦¨©©©£¨¨©
àø÷uega dlrnd zyxt zligza(g fi `xwie),'øîàz íäéìàå' §¨©£¥¤Ÿ©

,'mdilr' enk rnyny,øîàz ïéëeîqä ìòmcew xen`d lr xnelk ©©§¦Ÿ©
`edy `ad xeqi`d z` siqedl xn`z ,uega hgeyd epiide jenqa

xeqi`zepaxw lr `ed d`lrd xeqi`y o`kn ,uega d`lrd
.ueg ixhwen mdy uega ehgypy

:`xnbd dywné÷úî'íäéìòå' áéúk éî ,àáø dì órnyny ,o"ira ©§¦¨¨¨¦§¦©£¥¤
`lde ,oikenqd lr'íäéìàå's"l`a,áéúklr jkn rnyn oi`e ©£¥¤§¦

.mikenqd,àlàixhwen aeigl xewndy zx`ane `xnbd da zxfeg ¤¨
`ed ,ueg,ìàòîLé éaø éác àðúãkweqta xn`p(my)íäéìàå' ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥©£¥¤

úBiLøt áøòì ,'øîàzz`lrd zyxt zligza e"`e ze`d ztqez ± Ÿ©§¨¥¨¨¦
mr uega d`lrd zyxt z` axrl zcnln ,'mdil`e' zaiza ueg
uega olrdy ueg ihegy s`y xnel ,diptly uega dhigy zyxt

.aiig
:uega hgey lr dxdf`l sqep xewnàéúà ,øîà ïðçBé éaøcnlp ± ©¦¨¨¨©¨§¨

dey dxifba df xac,'äàáä' 'äàáä''F`iad `l' ueg zhigya xn`p £¨¨£¨¨Ÿ¡¦
(c fi my)'EP`iai `l' ueg z`lrdae ,(h fi `xwie),ïläl äîueg ihegya Ÿ§¦¤©§©¨

a aezkd aiigïàk óà ,õeç éøè÷eîmb aezkd aiig ,ueg z`lrda §§¥©¨
aõeç éøè÷eî.:`xnbd dywné÷úîïðúc àä ,éáéa áø dì ó §§¥©§¦¨©¥©¨¦§©

dpyna(.a zezixk)ìLLLå íéLiaiigúBúéøkexn`p,äøBzamkezae §Ÿ¦¨¥§¥©¨
ixde ,cg` e`lk uega dlrnd dpnpïééåä áLå ïéúìzmiyly md ± §¨¦§©¨§¨

oeik ,rayeäìònä àkéàcuega mipt ixhwenäìònäåueg ixhwen §¦¨©©£¤§©©£¤
miaygp ,dey dxifba e` ywida cnlp ueg ixhweny oeiky ,uega
.mizy aiige micxtp mie`l ipy ueg ixhwene mipt ixhwen z`lrd

:`xnbd zniiqnàéL÷xacd dyw ok` -. ©§¨
:dxfrl uegn oaxw mc wxef ly aeigd xewn z` zxxan `xnbd

ïðúãäådpyna(.iw oldl)íéîc úö÷î ÷øBfägafn lr oaxw ly §¨¦§©©¥¦§¨¨¦
áéiç õeçazxk,,ïìðî.d`lrde dhigy wx exn`p dxeza ixd ©©¨§¨¨

:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf xac ecnl ±àéðúcîxn`p ,`ziixaa ¨§¨¥¦§©§¨
dxfrl uegn oaxw hgeyd lr dxeza(c fi `xwie)áLçé íc'Wi`l ¨¥¨¥¨¦

C' zeaizdne ,'KtW mC `Eddcnlp 'KtW múBaøìz`÷øBfämc ©¨¨¨¨¨¨§©©¥
,zxk aiigy dxfrl uegn gafn lr oaxwéaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦

,øîBà àáé÷òuega dlrn zyxta xn`p(g fi my)dlr dlri xW`' £¦¨¥£¤©£¤Ÿ¨
,'çáæ Bàmicnl 'e`' zaiz xeziin.÷øBfä úà úBaøì ¤©§©¤©¥

:`xnbd zl`ey,déì ãéáò éàî ,'çáæ Bà' éàä ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥©¤©©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dpnn cnel `ed dn ,xnelk,÷lçìaezk did m`y §©¥

dlrd ok m` `l` aiig epi`y mixne` epiid ,'gaf dlr dlri xy`'
lr aiigy epcnll 'e`' zaiz zkxvp okl ,minly mbe dler mb

.cal minlye cal dler z`lrd
:`xnbd zl`ey.déì àðî ÷lçì ,àáé÷ò éaøå:`xnbd daiyn §©¦£¦¨§©¥§¨¥
î déì à÷ôðd`lrd zyxta weqtd(h fi my)crFn ld` gzR l`e' ¨§¨¥¦§¤¤©Ÿ¤¥
,'eðàéáé àle` dler dlrd m` s`y o`kn ,cigi oeyl rnyny Ÿ§¦¤

.aiig cal minly
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.'ep`iai `l' weqtdn cnel dn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiyndéì éòaéî àeääy cnll icka el `ed jxvp ±ìò ©¦¨¥¥©

äxac ly d`lráéiç àeä íìMä ìò áéiç Bðéàå ,xac ly d`lr ©¨¥©¨§¥©¨©©
øñç. ¨¥

:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøådlrd m` aiig epi`y cnel okidn §©¦£¦¨

:`xnbd daiyn .xqg xacî déì à÷ôðweqtd(my),'Búà úBNòl' ¨§¨¥¦©£Ÿ
.xqg `le mly rnyny

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.'eze` zeyrl' weqtdn cnel dn §©¦¦§¨¥
,miweqtd ipy z` jixvy xaeq l`rnyi iax :`xnbd daiynãç± ©

jxvp ,'eze` zeyrl' cg` weqtBìòäå eøñçL íéðt éøè÷eîì§§§¥§¦¤¨§§¤¡
ãçå ,õeçajxvp ,'ep`iai `l' ipy weqt -eøñçL õeç éøè÷eîì ©§©§§§¥¤¨§

.õeça Bìòäå§¤¡©
mb ,xeht xqg xac uega dlrnd l`rnyi iaxly `xnbd dgiken

:mipt ixhwenaàéðz àäå,`ziixaa epipy jke -,øîBà ìàòîLé éaø §¨©§¨©¦¦§¨¥¥
øîBì ãeîìz ,áéiç õeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eî ìBëé̈§§¥§¦¤¨§§¤¡©©¨©§©

ìò ,'Búà úBNòì'.øñçä ìò áéiç Bðéàå áéiç íìMä ©£Ÿ©©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøå'ep`iai `l' weqtd z` jixv ixd §©¦£¦¨

z` xehtl el oipne ,cegl minlye cegl dler lr s` aiigy cenll
xaeq `aiwr iax :`xnbd daiyn .exqgy mipt ixhwen uega dlrnd

y.áéiç õeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eî§§¥§¦¤¨§§¤¡©©¨
:`xnbd zl`ey'áLçé íc' éàä àáé÷ò éaøåcnl l`rnyi iaxy §©¦£¦¨©¨¥¨¥

,uega mc wxef aiigl epnndéì ãéáò éàîdaiyn .epnn cnli dn ± ©¨¦¥
:`xnbdóBòä úèéçL úBaøìit lr s` ,zxk aiigy ,dxfrl uegn §©§¦©¨

.dwilna `l` dhigya dpi` mipta ser ly ezceary
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.aiig uega ser hgeydy el oipn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiynèçLé øLà Bà'î déì à÷ôð'dpgOl uEgn(b fi my), ¨§¨¥¦£¤¦§¨¦©©©¤

aiigl cenll yi ,od zexzein dxe`kly 'hgyi xy`' zeaizd one
.uega ser hgeyd z` s`

:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøåzeaizay xeziid on `ed cnel dn §©¦£¦¨
:`xnbd dper .'hgyi xy`'Cì øîà,`aiwr iaxdéì éòaéî àeää ¨©¨©¦¨¥¥

y cnll ickaèçBMä ìòuega seràìå ,áéiç àeäaiigä ìò÷ìBn ©©¥©¨§Ÿ©©¥
'ebe aWgi mC' weqtd ilely ,miweqtd ipy z` jixv jkle .uega ser¨¥¨¥
hgeyd z` aiigl 'hgWi xW` F`' weqtd on micnel epiid ,'KtW mC̈¨¨£¤¦§¨
jkl ,mipta serd ly ezcear `idy wlend z` oky lke uega ser
,'KtW mC 'ebe aWgi mC' weqtd on aiig ser hgeydy mcew epcnl¨¥¨¥¨¨¨

.xeht ser wlendy cnlp 'hgWi xW` F`' weqtd on ok m`e£¤¦§¨
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.uega ser wlend z` xehtl el oipn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiynøácä äf'î déì à÷ôð''d dEv xW`(a fi my)xn`py , ¨§¨¥¦¤©¨¨£¤¦¨

xn`p eixg`e ,ueg ihegy zyxt zligza(b my)rnyn ,'hgWi xW`'£¤¦§©
lr `le aiigy df `ed ,dhigyd lr xnelk ,'xacd df' lr wxy

.dwiln
ser wlend z` xehtl yxcp 'xacd df' weqtdy `xnbd dgiken

:uegaàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(my)'ebe Wi`'èçLé øLàxFW §©§¨¦£¤¦§©
,'fr F` aUk F`éì ïéàaiigl df weqt on cenllàlàd z`èçBL ¤¤¥¥¦¤¨¥

äîäam` j` ,uegaóBò èçL,uegaïì àðî,aiigyøîBì ãeîìz §¥¨¨©§¨¨©§©
weqtd jynda,'èçLé øLà Bà'z` aiigl cnll `ae `ed xzeiny £¤¦§¨

.uega ser hgeydìBëéy xnel iziid÷ìBnä óàdidi uega ser ¨©©¥
,aiigàeä ïéãåoky ,jk xnel yi `xaqd one ±ïéàc äèéçM äîdf §¦©§¦¨§¥

døéLëä Cøcserd oaxw ly,íéðôaok it lr s`áéiçser hgy m` ¤¤¤§¥¨¦§¦©¨
,uegaL ,ä÷éìî`id jkdøéLëä Cøcseraïéc Bðéà ,íéðôa± §¦¨¤¤¤¤§¥¨¦§¦¥¦
i`ceaáéiç àeäL,uega serd zwiln lrøîBì ãeîìzweqta ¤©¨©§©
mcewd'øácä äæ'`le ,aiig weqta dazkpy dhigy lr wxy xnel ¤©¨¨

.dwiln lr
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøådper .'xaCd df' weqtd on cnel dn §©¦£¦¨¤©¨¨

:`xnbdCì øîà,`aiwr iaxì déì éòaéî àeääcenl.äåL äøéæâ ¨©¨©¦¨¥¥¦§¥¨¨¨
mc lawnde dgpn unewd z` xehtl xewnd z` `xnbd zxxan

:dxfrl uegn oaxwïðúc àäådpyna(:aiw oldl)õîBwädgpn oaxwn §¨¦§©©¥
e,dxihwd `líéîc ìa÷îäåhgypy oaxwnïìðî ,øeèt ,õeça± §©§©¥¨¦©¨§¨¨

.xehty opl oipn
:`xnbd zl`eyáéiçc éúéz àëéäîeaiigl yi mrh dfi`ne ± ¥¥¨¥¥§©¨

m` ,xehty eprinynd weqtd `ed okid `xnbd zxxan jk meyny
c xn`päèéçMî éúézoaxw zhigyn epivn dna cenll yiy ± ¥¥¦§¦¨

,aiydl yiy ,dhigyn cenll oi` ,aiigy uegal äîïkL äèéçL ©¦§¦¨¤¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc migaf(iyiy meil)

:ueg ihegy lr dxdf`l sqep xewn `xnbd d`ian,øîà àáø̈¨¨©
,uega hgey zxdf`l xewndàéúà ,äðBé éaø øîàc ,äðBé éaøãk¦§©¦¨§¨©©¦¨¨§¨

Yxn`py ywida cnlp(ci ai mixac)'íLe Lizlr dlrYíL,'dUrY ¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤
,d`lrdl oaxway zeiyrd lk eywedïläl äîd`lrdaLðò àì ©§©¨Ÿ¨©

ïàk óà ,øéäæä ïk íà àlàdhigya.øéäæä ïk íà àlà Lðò àì ¤¨¦¥¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa aeig epivn ±íéðt éøè÷eîzepaxw ± ©§§¨§§¥§¦

gafnd lr xihwdl mpice dxfra ohgyy,õeça ïìòäLxn`py ¤¤¡¨©
ueg z`lrd zyxta(h fi `xwie),'EP`iai `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤

mle` ,cren ld`l m`iadl miie`xy rnynõeç éøè÷eîzepaxw ± §§¥
,cren ld`l m`iadl miie`x mpi`e elqtpy dxfrl uegn ohgyy

ïépî ,õeça ïìòäL:`xnbd daiyn .aiigyøîà ,àðäk áø øîà ¤¤¡¨©¦©¦¨©©©£¨¨©
àø÷uega dlrnd zyxt zligza(g fi `xwie),'øîàz íäéìàå' §¨©£¥¤Ÿ©

,'mdilr' enk rnyny,øîàz ïéëeîqä ìòmcew xen`d lr xnelk ©©§¦Ÿ©
`edy `ad xeqi`d z` siqedl xn`z ,uega hgeyd epiide jenqa

xeqi`zepaxw lr `ed d`lrd xeqi`y o`kn ,uega d`lrd
.ueg ixhwen mdy uega ehgypy

:`xnbd dywné÷úî'íäéìòå' áéúk éî ,àáø dì órnyny ,o"ira ©§¦¨¨¨¦§¦©£¥¤
`lde ,oikenqd lr'íäéìàå's"l`a,áéúklr jkn rnyn oi`e ©£¥¤§¦

.mikenqd,àlàixhwen aeigl xewndy zx`ane `xnbd da zxfeg ¤¨
`ed ,ueg,ìàòîLé éaø éác àðúãkweqta xn`p(my)íäéìàå' ¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥©£¥¤

úBiLøt áøòì ,'øîàzz`lrd zyxt zligza e"`e ze`d ztqez ± Ÿ©§¨¥¨¨¦
mr uega d`lrd zyxt z` axrl zcnln ,'mdil`e' zaiza ueg
uega olrdy ueg ihegy s`y xnel ,diptly uega dhigy zyxt

.aiig
:uega hgey lr dxdf`l sqep xewnàéúà ,øîà ïðçBé éaøcnlp ± ©¦¨¨¨©¨§¨

dey dxifba df xac,'äàáä' 'äàáä''F`iad `l' ueg zhigya xn`p £¨¨£¨¨Ÿ¡¦
(c fi my)'EP`iai `l' ueg z`lrdae ,(h fi `xwie),ïläl äîueg ihegya Ÿ§¦¤©§©¨

a aezkd aiigïàk óà ,õeç éøè÷eîmb aezkd aiig ,ueg z`lrda §§¥©¨
aõeç éøè÷eî.:`xnbd dywné÷úîïðúc àä ,éáéa áø dì ó §§¥©§¦¨©¥©¨¦§©

dpyna(.a zezixk)ìLLLå íéLiaiigúBúéøkexn`p,äøBzamkezae §Ÿ¦¨¥§¥©¨
ixde ,cg` e`lk uega dlrnd dpnpïééåä áLå ïéúìzmiyly md ± §¨¦§©¨§¨

oeik ,rayeäìònä àkéàcuega mipt ixhwenäìònäåueg ixhwen §¦¨©©£¤§©©£¤
miaygp ,dey dxifba e` ywida cnlp ueg ixhweny oeiky ,uega
.mizy aiige micxtp mie`l ipy ueg ixhwene mipt ixhwen z`lrd

:`xnbd zniiqnàéL÷xacd dyw ok` -. ©§¨
:dxfrl uegn oaxw mc wxef ly aeigd xewn z` zxxan `xnbd

ïðúãäådpyna(.iw oldl)íéîc úö÷î ÷øBfägafn lr oaxw ly §¨¦§©©¥¦§¨¨¦
áéiç õeçazxk,,ïìðî.d`lrde dhigy wx exn`p dxeza ixd ©©¨§¨¨

:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf xac ecnl ±àéðúcîxn`p ,`ziixaa ¨§¨¥¦§©§¨
dxfrl uegn oaxw hgeyd lr dxeza(c fi `xwie)áLçé íc'Wi`l ¨¥¨¥¨¦

C' zeaizdne ,'KtW mC `Eddcnlp 'KtW múBaøìz`÷øBfämc ©¨¨¨¨¨¨§©©¥
,zxk aiigy dxfrl uegn gafn lr oaxwéaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦

,øîBà àáé÷òuega dlrn zyxta xn`p(g fi my)dlr dlri xW`' £¦¨¥£¤©£¤Ÿ¨
,'çáæ Bàmicnl 'e`' zaiz xeziin.÷øBfä úà úBaøì ¤©§©¤©¥

:`xnbd zl`ey,déì ãéáò éàî ,'çáæ Bà' éàä ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥©¤©©¨¦¥
:`xnbd daiyn .dpnn cnel `ed dn ,xnelk,÷lçìaezk did m`y §©¥

dlrd ok m` `l` aiig epi`y mixne` epiid ,'gaf dlr dlri xy`'
lr aiigy epcnll 'e`' zaiz zkxvp okl ,minly mbe dler mb

.cal minlye cal dler z`lrd
:`xnbd zl`ey.déì àðî ÷lçì ,àáé÷ò éaøå:`xnbd daiyn §©¦£¦¨§©¥§¨¥
î déì à÷ôðd`lrd zyxta weqtd(h fi my)crFn ld` gzR l`e' ¨§¨¥¦§¤¤©Ÿ¤¥
,'eðàéáé àle` dler dlrd m` s`y o`kn ,cigi oeyl rnyny Ÿ§¦¤

.aiig cal minly
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.'ep`iai `l' weqtdn cnel dn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiyndéì éòaéî àeääy cnll icka el `ed jxvp ±ìò ©¦¨¥¥©

äxac ly d`lráéiç àeä íìMä ìò áéiç Bðéàå ,xac ly d`lr ©¨¥©¨§¥©¨©©
øñç. ¨¥

:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøådlrd m` aiig epi`y cnel okidn §©¦£¦¨

:`xnbd daiyn .xqg xacî déì à÷ôðweqtd(my),'Búà úBNòl' ¨§¨¥¦©£Ÿ
.xqg `le mly rnyny

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.'eze` zeyrl' weqtdn cnel dn §©¦¦§¨¥
,miweqtd ipy z` jixvy xaeq l`rnyi iax :`xnbd daiynãç± ©

jxvp ,'eze` zeyrl' cg` weqtBìòäå eøñçL íéðt éøè÷eîì§§§¥§¦¤¨§§¤¡
ãçå ,õeçajxvp ,'ep`iai `l' ipy weqt -eøñçL õeç éøè÷eîì ©§©§§§¥¤¨§

.õeça Bìòäå§¤¡©
mb ,xeht xqg xac uega dlrnd l`rnyi iaxly `xnbd dgiken

:mipt ixhwenaàéðz àäå,`ziixaa epipy jke -,øîBà ìàòîLé éaø §¨©§¨©¦¦§¨¥¥
øîBì ãeîìz ,áéiç õeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eî ìBëé̈§§¥§¦¤¨§§¤¡©©¨©§©

ìò ,'Búà úBNòì'.øñçä ìò áéiç Bðéàå áéiç íìMä ©£Ÿ©©¨¥©¨§¥©¨©¤¨¥
:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøå'ep`iai `l' weqtd z` jixv ixd §©¦£¦¨

z` xehtl el oipne ,cegl minlye cegl dler lr s` aiigy cenll
xaeq `aiwr iax :`xnbd daiyn .exqgy mipt ixhwen uega dlrnd

y.áéiç õeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eî§§¥§¦¤¨§§¤¡©©¨
:`xnbd zl`ey'áLçé íc' éàä àáé÷ò éaøåcnl l`rnyi iaxy §©¦£¦¨©¨¥¨¥

,uega mc wxef aiigl epnndéì ãéáò éàîdaiyn .epnn cnli dn ± ©¨¦¥
:`xnbdóBòä úèéçL úBaøìit lr s` ,zxk aiigy ,dxfrl uegn §©§¦©¨

.dwilna `l` dhigya dpi` mipta ser ly ezceary
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.aiig uega ser hgeydy el oipn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiynèçLé øLà Bà'î déì à÷ôð'dpgOl uEgn(b fi my), ¨§¨¥¦£¤¦§¨¦©©©¤

aiigl cenll yi ,od zexzein dxe`kly 'hgyi xy`' zeaizd one
.uega ser hgeyd z` s`

:`xnbd zl`ey,àáé÷ò éaøåzeaizay xeziid on `ed cnel dn §©¦£¦¨
:`xnbd dper .'hgyi xy`'Cì øîà,`aiwr iaxdéì éòaéî àeää ¨©¨©¦¨¥¥

y cnll ickaèçBMä ìòuega seràìå ,áéiç àeäaiigä ìò÷ìBn ©©¥©¨§Ÿ©©¥
'ebe aWgi mC' weqtd ilely ,miweqtd ipy z` jixv jkle .uega ser¨¥¨¥
hgeyd z` aiigl 'hgWi xW` F`' weqtd on micnel epiid ,'KtW mC̈¨¨£¤¦§¨
jkl ,mipta serd ly ezcear `idy wlend z` oky lke uega ser
,'KtW mC 'ebe aWgi mC' weqtd on aiig ser hgeydy mcew epcnl¨¥¨¥¨¨¨

.xeht ser wlendy cnlp 'hgWi xW` F`' weqtd on ok m`e£¤¦§¨
:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøå.uega ser wlend z` xehtl el oipn §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiynøácä äf'î déì à÷ôð''d dEv xW`(a fi my)xn`py , ¨§¨¥¦¤©¨¨£¤¦¨

xn`p eixg`e ,ueg ihegy zyxt zligza(b my)rnyn ,'hgWi xW`'£¤¦§©
lr `le aiigy df `ed ,dhigyd lr xnelk ,'xacd df' lr wxy

.dwiln
ser wlend z` xehtl yxcp 'xacd df' weqtdy `xnbd dgiken

:uegaàéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(my)'ebe Wi`'èçLé øLàxFW §©§¨¦£¤¦§©
,'fr F` aUk F`éì ïéàaiigl df weqt on cenllàlàd z`èçBL ¤¤¥¥¦¤¨¥

äîäam` j` ,uegaóBò èçL,uegaïì àðî,aiigyøîBì ãeîìz §¥¨¨©§¨¨©§©
weqtd jynda,'èçLé øLà Bà'z` aiigl cnll `ae `ed xzeiny £¤¦§¨

.uega ser hgeydìBëéy xnel iziid÷ìBnä óàdidi uega ser ¨©©¥
,aiigàeä ïéãåoky ,jk xnel yi `xaqd one ±ïéàc äèéçM äîdf §¦©§¦¨§¥

døéLëä Cøcserd oaxw ly,íéðôaok it lr s`áéiçser hgy m` ¤¤¤§¥¨¦§¦©¨
,uegaL ,ä÷éìî`id jkdøéLëä Cøcseraïéc Bðéà ,íéðôa± §¦¨¤¤¤¤§¥¨¦§¦¥¦
i`ceaáéiç àeäL,uega serd zwiln lrøîBì ãeîìzweqta ¤©¨©§©
mcewd'øácä äæ'`le ,aiig weqta dazkpy dhigy lr wxy xnel ¤©¨¨

.dwiln lr
:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøådper .'xaCd df' weqtd on cnel dn §©¦£¦¨¤©¨¨

:`xnbdCì øîà,`aiwr iaxì déì éòaéî àeääcenl.äåL äøéæâ ¨©¨©¦¨¥¥¦§¥¨¨¨
mc lawnde dgpn unewd z` xehtl xewnd z` `xnbd zxxan

:dxfrl uegn oaxwïðúc àäådpyna(:aiw oldl)õîBwädgpn oaxwn §¨¦§©©¥
e,dxihwd `líéîc ìa÷îäåhgypy oaxwnïìðî ,øeèt ,õeça± §©§©¥¨¦©¨§¨¨

.xehty opl oipn
:`xnbd zl`eyáéiçc éúéz àëéäîeaiigl yi mrh dfi`ne ± ¥¥¨¥¥§©¨

m` ,xehty eprinynd weqtd `ed okid `xnbd zxxan jk meyny
c xn`päèéçMî éúézoaxw zhigyn epivn dna cenll yiy ± ¥¥¦§¦¨

,aiydl yiy ,dhigyn cenll oi` ,aiigy uegal äîïkL äèéçL ©¦§¦¨¤¥
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oifge` mipy` cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

b"d.äùòú íùå êéúåìåò äìòú íù àø÷ øîà äðåé éáø øîàãzeiyr x`y ywzi`

k"` `l` ypr `l dhigy s` xidfd ok m` `l` ypr `l d`lrd dn d`lrdl

:xidfdéøè÷åî ïçëùà.õåçá ïìòäù íéðôáoxihwdl micner eidy mipt ihegy

ep`iai `l cren ld` gzt l`e (fi `xwie) d`lrda aizkck aiig uega elrde mipta

aezkd ozelrdle miptl o`iadl oiie`xa

:xacn.õåç éøè÷åîoicnery ueg ihegy

:mipta `le uega xhwil.øîàú íäéìàåedf

zyxtl dkenqe d`lrd zyxt zligz

ihegya irzync mipey`xd lr ueg ihegy

mdilre aiig uega elrd m`y xn`y ueg

:opixwáéúë íäéìàåb"d :`ed `iyew oeyl .

øîàú íäéìàå ìàòîùé 'ø éáã àðúãë àìà
.úåéùøô áøòìoey`x oipr lr siqen e"ie

ueg ihegy s`y xnel zeiyxtd axrne

:aiig uega olrdy.äøåúá úåúéøë å"ì
`piipn da opiede uega dlrnd mzd aiygwe

olek o`yr m`y opgei iax xn`e il dnl

`d zg`e zg` lk lr aiig cg` mlrda

mipt ixai` dlrnd `aeigl edpip izxz

edl zxnbc oeikc ueg ixai` dlrnde

cge cg lk dil ded dey dxifba e` `ywida

elit` zg`e zg` lk lr aiige dxiar seb

`kil `de raye miyly ipzipe cg` mlrda

aiyg `wc ikid ik ipzw d`lrd my iiepyl

`cga dxf dcear caerde zayd z` llgnd

epipy ikdc `ki` iaeig `aehc b"r`e

dxf dceare zay dlr opiyw`e zezixka

opzc onewna odly oiwelig `pz [ipyne]

mirax` zek`ln zea` (.br sc) zay zkqna

sc) oixcdpqa `pipz dxf dcearce zg` xqg

xhwnd cg`e gaefd cg`e caerd cg` (:q

`icda `pz `l `kd la` jqpnd cg`e

s`e ueg ixai` dlrnde mipt ixai` dlrnd

iqei iaxc `zbeltn rnynl `ki`c ab lr

:izxza idpipz `l `din `icda opaxe ililbd

.ïðúã àäåwxefd (.iw sc) oizipzna onwl

zepzn rax` ozp `ly uega minc [zvwn]

mipta dwixf `iedc aiig zg` dpzn `l`

lr oipzipd lk (:el sc lirl) opzc dizeekc

:xtik zg` dpzna opzpy oevigd gafn.ïìðî
dhigy `d uega mc zwixf` aiigi`c

:oaizkc `ed d`lrde.êôù íã áùçé íã
ueg ihegya i`xw i`de wxefd z` zeaxl

:iaizk.çáæ åàzeaxl e` d`lrd iab aizk

:wxefd z`.÷ìçì:minlye dler wiqnc cr `niz `lc.åðàéáé àì:cg rnyn.øñçä ìò áééç åðéàålr xn`c o`nl `ki`e xqg xa` lr xn`c o`nl `ki` da ibilt onwl

:zifkn zegt oebk dxiqg dxhwd lr xn`c o`nl `ki`e dndad lk dlriy cr dxiqg dnda.åúåà:rnyn mly.'åë íéðô éøè÷åîì ãçilin ipd `pin` ded cg azk i`c

:`id dxhwd `nl` exqgc oirwet opixcdn `dc aiigin mipt ixhwen la` ueg ixhwen.àéðú àäå:`zegipa.íéðô éøè÷åî øáñ ò"øåxe`d lrn erwt oebk exqgy mipt ihegy

:oirwet opixcdn `dc aiig uega olrde.èçùé øùà åàî äéì à÷ôð ìàòîùé 'øål` azkinl ivnc `ed `xizi hgyi xy` ikd elit` onwlck dpgnl uegn jixhvi`c b"r`

:serd zhigy zeaxl hgyi xy` dil xzii` dpgnl uegn.÷ìåîä ìò áééç åðéàå áééç óåòä èçåùä äéì àéòáéî àåääzeaxl hgyi xy` aizk i`c ediiexz ekixhvi` jklide

:wlen ihernl hgyi xy` aizk xcde serd z` zeaxl jty mc aizk ikdl mipta exiykd jxc `idy dwiln oky lk `pin` ded serd zhigy.äîäá èçåù àìà éì ïéàaizkck

:ayk e` xey hgyi xy`.äèéçù äîå:y"k `l dwiln uega dilr aiig mipta ser ly exiykd jxc df oi`y.øáãä äæ ì"ú`le dhigy hgyi xy` dil jinqe 'ebe dev xy`

:dwiln.äåù äøéæâì:(.gr sc) `xza wxta mixcpae (:kw sc a"a) oilgep yia zyxetn.õåçá äçðî õîå÷ä:xeht xihwd `le.äéì àðîopikxte :xehtc.àáåéçì éúéú éäî
:dixhtinl `xw jixhvi`c.ïéìëåàì àìù åèçùù çñôá úìñåô ïëù äèéçùì äîxn`z eqekz elk` itl yi` (ai zeny) aizkck zifk lek`l leki oi`y owfe dlegl oebk

`l `ly leqt jiiy `lc dgpn unewaqek xne`y mc`k df `ed iqxeq oeyl xne` iax (.`q sc migqt) hgyp cinz wxta oxn`ck `lqtin `l gqta elit` inp dlawae eilke

:oilke` zaygn dlqtc `ed dcegl dhigyac df dlh il.ä÷éøæî éúéú:dlawe dvinwl d"de uega dlr aiigne gqta oilke` myl `ly dlqt `lc.äúéî äéìò áééç øæ ïëù
:dcear odixg` yi ediiexz ipde (.ck sc) `nei xcqa dpey`xa wxt opixn`ck dcear dixg` yiy dcear `le dnz dcear opirac dlawe dvinwa ok oi`y dn
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b"døîàã:sili `ywidn (:b sc) zezixkc w"ta .dpei iaxéðäoiied aye oizlz

ded dey dxifba e` `ywida edl zxnbc oeikc .dlrnde dlrnd `ki`c

dlrne hgeyde zg` d`lrda 'it` zg`e zg` lk lr aiige dxiar seb cge cg lk dil

`de qxhpewa 'it dey dxifba `l` ie`l izxz eda opirci `l izxza mzd ipzwc inp

`wc ikid ik ipzw d`lrd my iiepyl `kil

`aehc b"r`e `cga zayd z` llgnd aiyg

(:b sc) zezixka dl opipy ikdc `ki` iaeig

oiwelg `pz dxf dceare zay dilr opiyw`c

zea` (:br sc) zay 'qna opzc onewna odly

opipz dxf dcearce zg` xqg 'n zek`ln

gaefd cg`e caerd cg` (:q sc) oixcdpqa

`pz `l ipd la` jqpnd cg`e xhwnd cg`e

ixai` dlrnde mipt ixai` dlrnd `icda `kd

iqei iaxc `zbeltn drnynl `ki`c b"r`e ueg

izxza idppz `l `din `icda opaxe ililbd

xn`w ikid dxf dcear iab dniz zvwe l"kr

oedzi ipzwc (:b sc) zezixkc `nw 'ta mzd

rnynl `kil `d onewna yexit oedikpia`

jpd` z`hg aeig `l` zezin 'cc 'ipznn

:dpin opirny `l ze`hg welig la` zecear

àëéàã`dn dyw .`iyw dlrnde dlrnd

(my f"b) zezixkc `idd ipyn `lc

:ueg ixhwen xhtc ililbd iqei iaxk

éàî`lc `ibeq jdc dniz .wlgl dil ciar

sc n"a) l`eyd 'tc iia`k `l` `axk

zezin 'c 'tc diy`i iaxk dl xaqc (:dv

:en`e eia` iab wlgl `xw irac (:eq sc oixcdpq)

ãçueg ixhwenl cge exqgy mipt ixhwenl

mdil`en slinl jiiy `l `kd .exqgy

`nrh miptac meyn d`ad d`ad e` xn`z

jiiy `le dxhwd daiyge oirwet opixcdnc

:ueg ixhwenl slinl
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`oifgeקכו mipya cenr fw sc ± oey`x wxtzereay

.àééðéáî éúéúmyl `ly zlqet oky dhigyl dn zkxt ikc dwixfe dhigyn

xfge gikez dhigy dzin dilr aiig xf oky dwixfl dn gikez dwixf gqta oilke`

dlawe dvinw `ia` ip` s` uega odilr oiaiige dcear ody oday deyd cvd oicd

:uega odilr aiigzie dcear ody.ïë íàzecear lr uega aiigl `iipian iziinc

dna o`iadl yie dyxta zeyxetn mpi`y

`iipian izize dwixfa xn`i `l cvd

b"d :d`lrde dhigynàø÷ äáúë éëäì
.àééðéáî àéúà àìã`iz`c b"r`c xninl

:`iipian iziz `l `iipianíìòäá ÷øæå èçù
.ìàòîùé 'øì ãçàmcn dwixf dil `wtpc

:dhigy ly ypera .jtyàìà áééç åðéà
.úçà:`ed e`l cge zxk cgc.ò"øì`wtp

:d`lrd iab (fi `xwie) aizkc gaf e`n dil

.íéúù áééç:oiwlgen zenyc meyníù
.äùòú íùå äìòúdcal d`lrd xikfd

`lc `xninl zg` diyra ollk x`yde

:`cg `l` edlek` aiign.àø÷ åäðéâìô
`xninl zeiyr x`y llkn d`lrd `ived

it`a `x`y`e dytp it`a dlr aiignc

:ediiytp.ä"ãì äìòäå ÷øæå èçù'xl oia

l`rnyi 'xl mizy aiig r"xl oia l`rnyi

d`lrda aiign [cg`] mlrda mlekc oeik

dwixfe dhigy`e `icda `xw dl zi`c `cg

aiigin dhigy` r"xle iwtp `xw cgnc `cg

bilt `l `dae `cg dwixfe d`lrde `cg

lkd ixacl inp iia`lc eda` 'xc` iia`

x`y` `cge d`lrd` `cg mizy aiig

:zeiyräðçîì õåçî èçùé øùà åà ø"ú
.úåðúî ùìùì õåç èçùéù ãò ìåëéslipe

c"a ibexda opitlick mitxypd mixtn y"fb

:(:an sc) oixcdpqa.ì"úe` `xwc diyixa

:dpgna fräðçîá óà ìåëé äðçîá éà
.äðéëùoebk ezhigy mewn dpiyy `l`

:aiig `di mexca dler hgyõåçî ì"ú
.äðçîì:zepgn ylyl ueg rnyncäî
.ïìäìgaf mey zhigyl ie`x epi`y cgein

ie`x epi`y diel dpgna oebk dpgna s`

:gaf meyl dhigylìàå äðçîá àø÷ áåúëð
.äðçîì õåçîmexca dler ihernl ueg

ylyl ueg opira `lc iyextl dpgnae

dnl e`iad `l cren ld` gzt l`e zepgn

:il.ìëéä ìù åââ éèåòîì åàìrnyn ikdc

df `vi cren ld` gztl e`iad `ly

opikxte :dxfrl e`iady.àáøìåebb` xhtc

:gzt l` ixw dxfr ly dllg lk rnync

.çúô ìà áåúëéðdler ihernle ebb ihernl

rnzyn `linne gzt l` e`a ixdy mexca

:gzt l` e`iad `ly diel dpgna `aeig

.åââ ééåúéàì åàì ì"ì äðçîáå äðçîì õåçî
`niz `lc uegn `z` xcde dpgna `z`

l"z mexca dler hgey inp iaxzi` dpgnan

ie`x epi`y mewn opirac yxcinl uegn

`e gaf mey zhigyljixhvi` gzt l

cren ld` gztl ie`xd izixg` `yxcl

iycwe z`hg zxt e`vi uega eilr oiaiig

:ziad wca.'åë íéðôá [äìåë] ééåúéàì (åàì)
dia `pixw `lc aiigin `l lkid bb mlerl

e`iad ixdy e`iad `l cren ld` gzt l`e

edne mexca dler hgey dpgnan iaxz `lc uegn `z` xcde `aeigl iiezi`l dpgna xn`p jkl `id cren ld` gzt `niz `lc uega dx`eve mipta `id iiezi`l `l`

gzt l` `z`e df `vi gaf meyl ie`x epi`c ueg meyn `l` aiig `lc uegn xnel cenlz oetva miycw iycw z`ad jxck e`iad `ly e`iad `l cren ld` gzt l`

ez`ad jxck` `l cren ld` gzt l` dpin rny xeht mexca dlerc uegn opirny`c oeikc gaf lk zhigyl ie`x epi`y mewn `edy zxn`wck diiaxz `lc ebb ihernl

:dxfrd llg jezl elek `diy calae edc lk d`ad` `l` citw.àéä õåçá äèéçù:`wtp gzt l`ne gzt l` dhigyd zial e`iad `l ixde.äæä ïîæá äìòîä:uega

.àáì ãéúòì äùãé÷å:`id zenad xeqi` zrye dxigad zia milyexi dl `iede.ìëéäá ïéðåá åéäùë:`xfr inia.äùãé÷ àì øáñ øæòéìà 'øã ììëî åàìoiyer jkld

:(.ci sc) zereay zkqna yxetnd yeciwa eycwe exfge dneg mewna mirlw.íöò:(:dt sc lirl) ycwn gafnd wxta oxn`ck yxit m` ezelrdl devn oi`
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éëäìopiyxc (:ehw sc) `xza 'tac ef `ibeq lr dniz .`iipian iziz `lc `xw diazk

ihernl dcear xnb `idy lk s` dcear xnb `idy d`lrd dn dler dlri xy`

:'ek glende zzetde lleade wveide lawne unewìåëéy"fb slipe .zepgn ylyl ueg

dpten dpi` 'it`e (:aq sc oixcdpq) oicd xnbp 'ta c"a ibexda 'itlick mitxypd mixtn

uegn ogky` `lc oeik `zln ieliba opitli

:zepgn ylyl ueg `l` dpgnl

àìåjixhvi`c b"r` .cren ld` gzt l` ira

zxte raxpe raex ihernl (:biw sc) onwl

cren ld` gzt `aeh ziad wca iycwe z`hg

b"d :iaizk

àáøìåcren ld` gzt l`e `pngx aezkp

`we .il dnl dpgnae dpgnl uegn

uegn llk `pngx azkc l"l `axl dil `iyw

:'hpewd 'it oke dpgnae dpgnl

äìòîäiycw yixa izyxit lirl .dfd onfa

mbtpy gafn iab (.q sc) miycw

hwp `le dlrnd `kd [hwp] h"n izyxite

:hgeyd

ùéø.'ek dpey`x dyecw xeht xn` yiwl

zeipyn jpdn dilr jixt `lc dniz

xn`c wgvi 'x` (.i sc) dlibnc w"ta jixtc

:eipeg ziaa oiaixwny izrny

éáø.enc oilerk oiler ixeaig aiig xn` opgei

'xl dil opirny `d ixeaig il dnl z"`e

yi (:ek sc zegpn) dax unewd 'ta xn`c opgei

dxhwd aiygc oeike zifkn zegta dxhwd

iab (:gw sc) onwl xn`ck uega aiign mipta

oeik uega mdilr oiaiigc exqgy mipt ixhwen

`d l"ie oirwet opixcdnc dxhwd `ied miptac

xihwn oiprl epiid dxhwd opgei 'xl dil aiygc

lk wxtac b"r`e k"g` milyny oi`vgl

dil aiyg (.gp sc zegpn) dvn ze`a zegpnd

zegt unew yi 'ixn`c yace xe`y iab dxhwd

mzd ip`y zifkn zegt dxhwd yie mizif ipyn

ith xhtin ueg ihegyac cere `xw aizkc

aiig epi`e aiig `ed mlyd lr `kd opiyxcck

efl ef zeaygn ywzi` `dc cere xqgd lr

zpn lr aygcne mc` zlik`l gafn zlik`

zifkn zegta `lqtin `l enewnl ueg xihwdl

:zifkn zegta aiign `l uega xihwnc n"y
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.àééðéaî éúéúå ,ä÷éøæa øîàé àì ,ïk íà .àééðéaî éúéz¥¥¦¥©¨¦¥Ÿ¥¨¥¦§¦¨§¥¥¦¥©¨
l äî .äèéçMî éúéúåì àlL úìñôð ïkL ,äèéçLíL §¥¥¦§¦¨©¦§¦¨¤¥¦§¤¤¤Ÿ§¥

dðLé ïkL ,äàìòäl äî .äàìòäî éúéz .çñta ïéìëBà§¦©¤©¥¥¥©£¨¨©§©£¨¨¤¥¤§¨
àìc øîéîì ,àø÷ áéúk éëäì .àééðéaî éúéúå .äçðîa§¦§¨§¥¥¦¥©¨§¨¦§¦§¨§¥©§Ÿ
éaø éøáãì ,÷øæå èçL ,eäáà éaø øîà .àééðéaî àúà£¨¦¥©¨¨©©¦£¨¨©§¨©§¦§¥©¦
ézL áéiç ,àáé÷ò éaø éøáãì .úçà áéiç ,ìàòîLé.í ¦§¨¥©¨©©§¦§¥©¦£¦¨©¨§©¦

àlà áéiç Bðéà ,àáé÷ò éaø [éøáãì] eléôà ,øîà ééaà©©¥¨©£¦§¦§¥©¦£¦¨¥©¨¤¨
ïleëì ïàNò áeúkä ,'äNòz íL' àø÷ øîàc ,úçà©©§¨©§¨¨©£¤©¨£¨¨§¨
áéiç ,ìàòîLé éaø éøáãì ,äìòäå ÷øæ .úçà äãBáò£¨©©¨©§¤¡¨§¦§¥©¦¦§¨¥©¨
ééaà .úçà àlà áéiç Bðéà ,àáé÷ò éaø éøáãì .íézL§©¦§¦§¥©¦£¦¨¥©¨¤¨©©©©¥
éëäì .íézL áéiç ,àáé÷ò éaø éøáãì eléôà ,øîà̈©£¦§¦§¥©¦£¦¨©¨§©¦§¨¦
÷øæå èçL .'äNòz íLå' ,'äìòz íL' ,àø÷ eäðéâìt©§¦§§¨¨©£¤§¨©£¤¨©§¨©
,'äðçna') ,ïðaø eðz .íézL áéiç ,ìkä éøáãì ,äìòäå§¤¡¨§¦§¥©Ÿ©¨§©¦¨©¨¨©©£¤
(ìà' ,øîBì ãeîìz ,áéiç àäé ,íBøca äìBò èçBMä ìBëé̈©¥¨©¨§¥©¨©§©¤

ì õeç ,ìBëé .'äðçnì õeçîìL,øîBì ãeîìz] ,úBðçî L ¦©©£¤¨§¨Ÿ©£©§©
øîBì ãeîìz ,äéiåì äðçîa óà ,ïépî) .['äðçna æò Bà¥©©£¤¦©¦©§©£¥§¦¨©§©
àäé ,íBøca äìBò èçBMä ìBëé ,'äðçna' éà .('äðçna'©©£¤¦©©£¤¨©¥¨©¨§¥
õeç äî ,'äðçnì õeçî' (ìà Bà) øîBì ãeîìz .áéiç©¨©§©¤¦©©£¤©

ì éeàø ïéàL ,ãçeéî äðçnììå íéLã÷ úèéçLìk úèéçL ©©£¤§¨¤¥¨¦§¦©¨¨¦§¦§¦©¨
ì éeàø ïéàL ét ìò óàL ,íBøc àöé .çáæéLã÷ úèéçL ¤©¨¨¨¤©©¦¤¥¨¦§¦©¨§¥

ì éeàø ,íéLã÷èçBMä ,àleò øîà .íél÷ íéLã÷ úèéçL ¨¨¦¨¦§¦©¨¨¦©¦¨©¨©¥
ì éeàø ïéàå ìéàBä ,áéiç ,ìëéä ìL Bbb ìòìk úèéçL ©©¤¥¨©¨¦§¥¨¦§¦©¨

é÷úî .çáæõeçî' (ìà) àø÷ áBzëéð ,ïk íà ,àáø dì ó ¤©©§¦¨¨¨¦¥¦§§¨¤¦
ìäà çút ìà' .'ãòBî ìäà çút ìà' éòa àìå ,'äðçnì©©£¤§Ÿ¨¥¤¤©Ÿ¤¥¤¤©Ÿ¤
áBzëð ,ïk íà ,àáøìe .Bbb éèeòîì ,åàì .éì änì 'ãòBî¥¨¨¦¨§©¥©§¨¨¦¥¦§
,'äðçnì õeçî' (ìàå) 'äðçna' .'ãòBî ìäà çút ìà'¤¤©Ÿ¤¥©©£¤§¤¦©©£¤
dlek ,ééeúéàì ,éøî áø øîà .Bbb ééeúàì ,åàì .éì änì̈¨¦¨§¨¥©¨©©¨¦§¦¥¨
éànà .àèéLt ,õeça [døàeö] .õeça døàeöå íéðôa¦§¦§©¨¨©©¨¨©§¦¨©©
,øîzéà .íéðôa døàeöå õeça dlek ééeúéàì ,àlà .àéä õeça ,äèéçLe .äèéçMà ,àðîçø ãéô÷̈¦©£¨¨©§¦¨§¦¨©¦¤¨§¦¥¨©§©¨¨¦§¦¦§©
äMeã÷ ,áéiç øîà ïðçBé éaø .øeèt ,øîà Lé÷ì Léø .áéiç ,øîà ïðçBé éaø ,äfä ïîæa äìònä©©£¤¦§©©¤©¦¨¨¨©©¨¥¨¦¨©¨©¦¨¨¨©©¨§¨

ì äLcé÷ äðBLàøäLcé÷ äðBLàø äMeã÷ ,øeèt øîà Lé÷ì Léø .àáì ãéúòì äLcé÷å ,dzòL ¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ¥¨¦¨©¨§¨¦¨¦§¨
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ìëéäaL ,àlà .úBøæòa íéòì÷ ,ìëéäa íéòì÷ íéNBò eéä ,ìëéäa ïéðBa eéäLk ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¤¨¦©¥¨¨¦§¨¦©¥¨§¨¦¨£¨¤¨¤©¥¨
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זבחים. פרק שלשה עשר - השוחט והמעלה דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc migaf(iyiy meil)

unewd z` aiigl mewn did mrh dfi`n oecl `xnbd dkiynn
e` dcal dhigyn cenll xyt` mpn` :`xnbd dpc .uega lawnde

mle` ,dcal dwixfnàééðéaî éúéz,mdipyay deyd cvdn cnlz ± ¥¥¦¥©¨
oi`y dn gqta oilke`l `ly zlqet oky dhigyl dn aiyz m`y
oilke`l `ly zlqet dpi`y ,gikez dwixf ,minc zlawe dvinwa ok
ok oi`y dn dzin dilr aiig xf oky dwixfl dn aiyz m`e ,gqta
cnlp ,oky oeike ,xfa dxiyky ,gikez dhigy ,minc zlawe dvinwa
ok enk ,uega mdilr miaiige dcear mdy mdipyay deyd cvdn

.uega mdilr aiig didi dcear mdy minc lawne unew
cenil ici lr uega dcear lr aiigl oi`y dgikene dgec `xnbd
uega minc lawnde unewdy xewnd x`azn jkae ,deyd cvdn

:`xnbd daiyn .xehtïk íàcvdn cenil ici lr aiigl xyt`y ¦¥
,weqta zeyxetn mpi`y zecear uega caerd z` deydøîàé àìŸ¥¨¥

aiigl weqtä÷éøæa,uegaàééðéaî éúéúåcvdn z`f cnlze ± ¦§¦¨§¥¥¦¥©¨
,cenild `ed cvik `xnbd zx`ane .d`lrdae dhigyay deyd

äèéçMî éúéúåepivny dnn uega mc wxefd z` aiigl cnlz m` ± §¥¥¦§¦¨
,aiydl yi ,uega dhigy lr aiigyl äîàlL úìñôð ïkL äèéçL ©¦§¦¨¤¥¦§¤¤¤Ÿ

ì,çñta ïéìëBà íLmyl `ly zlqtp dpi`y dwixfa xn`z §¥§¦©¤©
,gqta oilke`äàìòäî éúézlr aiigy epivny dnn cnlz m`e ± ¥¥¥©£¨¨

,aiydl yi ,uega d`lrdäçðîa dðLé ïkL äàìòäl äîyiy ± ©§©£¨¨¤¥¤§¨§¦§¨
zkiiy dpi`y mcd zwixfa xn`z ,dgpn oaxw lv` d`lrd aeig

,dgpn oaxwaåaiigl cenll oi` cegl d`lrde cegl dhigyn mpn` §
f lrj` ,uega dwixàééðéaî éúéú,mdipyay deyd cvd on cnlz ± ¥¥¦¥©¨

`ly zlqet oky dhigyl dn aiyz m`y ,d`lrde dhigya
,gqta oilke`l `ly zlqet dpi`y gikez d`lrd ,gqta oilke`l
dpi`y gikez dhigy ,dgpna dpyi oky d`lrdl dn aiyz m`e
ok m` ,uega mdilr miaiige dcear mdy mday deyd cvd ,dgpna
jixv oi`e uega aiig didiy dcear `idy mc wxefd z` mb cnlp

.weqt
`l`àø÷ áéúk éëäìicka z`fe ,uega wxefd z` aiigl cgein §¨¦§¦§¨

øîéîìeprinydleàééðéaî àúà àìcdid xyt`y it lr s`y ± §¥©§Ÿ£¨¦¥©¨
mpi`y zecear uega caerd z` aiigl deyd cvdn cenll
z` xehtl cnlp o`kne ,deyd cvdn mcnell oi` ,weqta zeyxetn

.uega minc lawnde unewd
uega wxefe hgey ly miaeigd welig iabl zwelgn `xnbd d`ian

:cg` mlrdaèçL ,eäáà éaø øîàdxfrl uegn oaxw÷øæåenc z` ¨©©¦£¨¨©§¨©
,cg` mlrda bbeya dxfrl uegnìàòîLé éaø éøáãìlirl cnly §¦§¥©¦¦§¨¥

(`"r)hgey iabl xn`py 'KtW mC' weqtd on uega mc wxefd aeig z`¨¨¨
,uegaáéiçz`hg wxúçàrdazkp mdipy lry oeik ,mdipy l ©¨©©

eli`e ,cg` ypere zg` dxdf`àáé÷ò éaø éøáãìlirl cnly(`"r) §¦§¥©¦£¦¨
,uega d`lrd iabl xn`py 'gaf F`' weqtd on uega wxefd aeig z`¤©

,íézL áéiçipy mdy oeiky ,dwixfd lr zg`e dhigyd lr zg` ©¨§©¦
.micxtp mie`lk miaygp ,micxtp zezixk iaeig

,àáé÷ò éaø [éøáãì] eléôà ,øîà ééaà,uega wxefde hgeydBðéà ©©¥¨©£¦§¦§¥©¦£¦¨¥
àlà áéiçz`hg,úçàmeyn ,mrhdeàø÷ øîàc(ci ai mixac)m` iM' ©¨¤¨©©§¨©§¨¦¦

e Lizlr dlrY mW 'ebe 'd xgai xW` mFwOAäNòz íLoeike ,'ebe ©¨£¤¦§©¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤
lk x`y z`e dnvr ipta dxikfdl d`lrd z` aezkd wligy

y dfa epcnl ,cgia ollk oaxway zeiyrdïleëì ïàNò áeúkä± ©¨£¨¨§¨
k d`lrd opi`y oaxway zeceard lklúçà äãBáòaeig iabl £¨©©

.zg` z`hg wx aiig cg` mlrda dwixfde dhigyd lr okle ,z`hg
dlrne wxef ly miaeigd welig iabl ztqep zwelgn `xnbd d`ian

:cg` mlrda uega÷øæuega oaxw mcäìòäåmlrda bbeya eze` ¨©§¤¡¨
,cg`ìàòîLé éaø éøáãìweqtdn uega mc wxefd aeig z` cnly §¦§¥©¦¦§¨¥

,uega hgeyd iabl xn`py,íézL áéiçlr zg`e dwixfd lr zg` ©¨§©¦
,d`lrddàáé÷ò éaø éøáãìweqtdn uega wxefd aeig z` cnly §¦§¥©¦£¦¨

,uega d`lrd iabl xn`pyàlà áéiç Bðéàz`hgúçà,mdipy lr ¥©¨¤¨©©
.d`lrde dwixfd z` llekd cg` e`l `l` xn`p `ly

ãì eléôà ,øîà ééaààáé÷ò éaø éøáweqtdn zcnlp dwixfy ©©¥¨©£¦§¦§¥©¦£¦¨
,d`lrd iabl xn`py,íézL áéiçlr zg`e dwixfd lr zg` ©¨§©¦

c ,mrhde ,d`lrdàø÷ eäðéâìt éëäìz` weqtd wlig jkly ± §¨¦©§¦§§¨
' xn`py ,zeceard x`y on d`lrdäìòz íLLizlr,'äNòz íLå ¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤

oaxway zeiyrd x`y lre dnvr ipta aiig d`lrd lry epcnll
ly weqtdn zcnlpy dwixf oebk diiyr elit` ,onvr ipta aiig

.d`lrd
:iia`e eda` iax ewlgp `l ea oic `xnbd dtiqenèçLuega oaxw ¨©

÷øæåuega enc z`äìòäåmlrda bbeya uega gafn iab lr eze` §¨©§¤¡¨
,cg`,ìkä éøáãì,`aiwr iaxl oiae l`rnyi iaxl oia,íézL áéiç §¦§¥©Ÿ©¨§©¦

,dwixfde dhigyd lr zg` aiig l`rnyi iaxl ,eda` iax zrcl
dilr miaiigy d`lrdd lr zg`e ,cg` weqtn micnlp mdipyy
weqt on zcnlpd ,dhigyd lr zg` aiig `aiwr iaxle ,dnvr ipta
oi` dfae ,cg` weqtn micnlpd d`lrdde dwixfd lr zg`e ,cg`
lr zg` ,mizy aiig `aiwr iaxl mb eixacl s`y ,wleg iia`
lr zg`e ,'dUrY mWe' weqta ellkpy oeik ,dwixfde dhigyd§¨©£¤

.'dlrY mW' weqta dcal dazkpy d`lrdd¨©£¤
gyi okid zxxan `ziixadhgey meyn aiig didie oaxwd z` h

:uegaïðaø eðz,`ziixaaàäé íBøca äìBò èçBMä ìBëé äðçna) ¨©¨¨©©£¤¨©¥¨©¨§¥
(ìà øîBì ãeîìz áéiçueg ihegy zyxta xn`p(b fi `xwie)Wi`' ©¨©§©¤¦

xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi ziAn Wi ¦̀¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤
hgWiìBëé ,'äðçnì õeçîhgeyd `weec aiig didiy xnel iziid ¦§¨¦©©£¤¨

nì õeçìL,úBðçî Lmixtn dey dxifba z`f cenll yiy oeik §¨Ÿ©£
,zepgn ylyl uegn `ed dtixyl xen`d mnewny mitxypd

øîBì ãeîìz]weqtd zligza(my)aUk F` xFW hgWi xW`'æò Bà ©§©£¤¦§©¤¤¥
,['äðçnadpgnd jeza elit` rnynyäéiåì äðçîa óà ïépî) ©©£¤¦©¦©§©£¥§¦¨

.(äðçna øîBì ãeîìz©§©©©£¤
:`ziixad zl`ey'äðçna' éàernyny 'dpgOA' xn`py oeikn ± ¦©©£¤©©£¤

,dpgnd jezaìBëés`y xnel iziidèçBMäoaxwíBøca äìBò ¨©¥¨¦§
dpiky dpgna `edy dxfrd,áéiç àäéiycew `id dlery oeiky §¥©¨

hgeyk mexca hgeyd aygi ,dxfrd oetva hgyidl mpicy miycw
:`ziixad daiyn .uega,'äðçnì õeçî' (ìà Bà) øîBì ãeîìz©§©¤¦©©£¤

xn`p weqtd zligzay oeike ,zepgnd yelyl ueg rnyny
,jk micnl ,'dpgOl uEgn' xn`p weqtd seqae 'dpgOA'õeç äî ©©£¤¦©©£¤©

äðçnìmewn `ed zepgn ylyl uegy myk ±éeàø ïéàL ãçeéî ©©£¤§¨¤¥¨
ìLìå íéLã÷ úèéççáæ ìk úèéçLs` ,milw miycw elit` ¦§¦©¨¨¦§¦§¦©¨¤©

,diiel dpgn oebk gaf lk zhigyl ie`x oi`y mewn `ed 'dpgOA'©©£¤
àöécvíBøc,dxfrd lyì éeàø ïéàL ét ìò óàLéLã÷ úèéçL ¨¨¨¤©©¦¤¥¨¦§¦©¨§¥

íéLã÷,oetva `weec hgyidl mpicyì éeàøíél÷ íéLã÷ úèéçL ¨¨¦¨¦§¦©¨¨¦©¦
lk zhigyl ie`x epi`y mewn epi`e ,dxfra mewn lka mihgypy
uega hgeyk aygp epi` miycw iycew my hgy m` s` ok lre ,gaf

.xehte
:lkidd bb lr hgey oic dn dpc `xnbd,àleò øîàx`azpy oeik ¨©¨

iabl 'ueg' aygp gaf lk zhigyl ie`x epi`y mewny `ziixaa
,ueg ihegyèçBMäoaxwáéiç ,ìëéä ìL Bbb ìòhgey meyn zxk ©¥©©¤¥¨©¨

,uegaïéàå ìéàBäbbdì éeàøçáæ ìk úèéçL.milw miycw s` ¦§¥¨¦§¦©¨¤©
:`ler lr `xnbd dywné÷úîïk íà ,àáø dì óbb lr hgeydy ©§¦¨¨¨¦¥
,uega hgeyk aiig lkidàø÷ áBzëéðtd z` wx'dpgOA' miweq ¦§§¨©©£¤

(ìà)eéòa àìå ,'äðçnì õeçî'`ad weqta aezkl jixv `le ±my) ¤¦©©£¤§Ÿ¨¥
(c fiãòBî ìäà çút ìà''dpgOl uEgn' xn`pdn ixdy ,'F`iad `l ¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¦©©£¤

micnl 'dpgOA'ne ,dxfrd mexca dler hgeyd z` hrnl micnl©©£¤
ld` gztl `a `l i`cey ixd ,zepgnd ylyl uegn `weec epi`y

ok m`e ,crenBbb éèeòîì åàì ,éì änì 'ãòBî ìäà çút ìà'oi` ± ¤¤©Ÿ¤¥¨¨¦¨§©¥©
gzt l` `iady oeiky ,lkid ly ebb hrnl aezkd `ay `l` df
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc migaf(iyiy meil)

unewd z` aiigl mewn did mrh dfi`n oecl `xnbd dkiynn
e` dcal dhigyn cenll xyt` mpn` :`xnbd dpc .uega lawnde

mle` ,dcal dwixfnàééðéaî éúéz,mdipyay deyd cvdn cnlz ± ¥¥¦¥©¨
oi`y dn gqta oilke`l `ly zlqet oky dhigyl dn aiyz m`y
oilke`l `ly zlqet dpi`y ,gikez dwixf ,minc zlawe dvinwa ok
ok oi`y dn dzin dilr aiig xf oky dwixfl dn aiyz m`e ,gqta
cnlp ,oky oeike ,xfa dxiyky ,gikez dhigy ,minc zlawe dvinwa
ok enk ,uega mdilr miaiige dcear mdy mdipyay deyd cvdn

.uega mdilr aiig didi dcear mdy minc lawne unew
cenil ici lr uega dcear lr aiigl oi`y dgikene dgec `xnbd
uega minc lawnde unewdy xewnd x`azn jkae ,deyd cvdn

:`xnbd daiyn .xehtïk íàcvdn cenil ici lr aiigl xyt`y ¦¥
,weqta zeyxetn mpi`y zecear uega caerd z` deydøîàé àìŸ¥¨¥

aiigl weqtä÷éøæa,uegaàééðéaî éúéúåcvdn z`f cnlze ± ¦§¦¨§¥¥¦¥©¨
,cenild `ed cvik `xnbd zx`ane .d`lrdae dhigyay deyd

äèéçMî éúéúåepivny dnn uega mc wxefd z` aiigl cnlz m` ± §¥¥¦§¦¨
,aiydl yi ,uega dhigy lr aiigyl äîàlL úìñôð ïkL äèéçL ©¦§¦¨¤¥¦§¤¤¤Ÿ

ì,çñta ïéìëBà íLmyl `ly zlqtp dpi`y dwixfa xn`z §¥§¦©¤©
,gqta oilke`äàìòäî éúézlr aiigy epivny dnn cnlz m`e ± ¥¥¥©£¨¨

,aiydl yi ,uega d`lrdäçðîa dðLé ïkL äàìòäl äîyiy ± ©§©£¨¨¤¥¤§¨§¦§¨
zkiiy dpi`y mcd zwixfa xn`z ,dgpn oaxw lv` d`lrd aeig

,dgpn oaxwaåaiigl cenll oi` cegl d`lrde cegl dhigyn mpn` §
f lrj` ,uega dwixàééðéaî éúéú,mdipyay deyd cvd on cnlz ± ¥¥¦¥©¨

`ly zlqet oky dhigyl dn aiyz m`y ,d`lrde dhigya
,gqta oilke`l `ly zlqet dpi`y gikez d`lrd ,gqta oilke`l
dpi`y gikez dhigy ,dgpna dpyi oky d`lrdl dn aiyz m`e
ok m` ,uega mdilr miaiige dcear mdy mday deyd cvd ,dgpna
jixv oi`e uega aiig didiy dcear `idy mc wxefd z` mb cnlp

.weqt
`l`àø÷ áéúk éëäìicka z`fe ,uega wxefd z` aiigl cgein §¨¦§¦§¨

øîéîìeprinydleàééðéaî àúà àìcdid xyt`y it lr s`y ± §¥©§Ÿ£¨¦¥©¨
mpi`y zecear uega caerd z` aiigl deyd cvdn cenll
z` xehtl cnlp o`kne ,deyd cvdn mcnell oi` ,weqta zeyxetn

.uega minc lawnde unewd
uega wxefe hgey ly miaeigd welig iabl zwelgn `xnbd d`ian

:cg` mlrdaèçL ,eäáà éaø øîàdxfrl uegn oaxw÷øæåenc z` ¨©©¦£¨¨©§¨©
,cg` mlrda bbeya dxfrl uegnìàòîLé éaø éøáãìlirl cnly §¦§¥©¦¦§¨¥

(`"r)hgey iabl xn`py 'KtW mC' weqtd on uega mc wxefd aeig z`¨¨¨
,uegaáéiçz`hg wxúçàrdazkp mdipy lry oeik ,mdipy l ©¨©©

eli`e ,cg` ypere zg` dxdf`àáé÷ò éaø éøáãìlirl cnly(`"r) §¦§¥©¦£¦¨
,uega d`lrd iabl xn`py 'gaf F`' weqtd on uega wxefd aeig z`¤©

,íézL áéiçipy mdy oeiky ,dwixfd lr zg`e dhigyd lr zg` ©¨§©¦
.micxtp mie`lk miaygp ,micxtp zezixk iaeig

,àáé÷ò éaø [éøáãì] eléôà ,øîà ééaà,uega wxefde hgeydBðéà ©©¥¨©£¦§¦§¥©¦£¦¨¥
àlà áéiçz`hg,úçàmeyn ,mrhdeàø÷ øîàc(ci ai mixac)m` iM' ©¨¤¨©©§¨©§¨¦¦

e Lizlr dlrY mW 'ebe 'd xgai xW` mFwOAäNòz íLoeike ,'ebe ©¨£¤¦§©¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤
lk x`y z`e dnvr ipta dxikfdl d`lrd z` aezkd wligy

y dfa epcnl ,cgia ollk oaxway zeiyrdïleëì ïàNò áeúkä± ©¨£¨¨§¨
k d`lrd opi`y oaxway zeceard lklúçà äãBáòaeig iabl £¨©©

.zg` z`hg wx aiig cg` mlrda dwixfde dhigyd lr okle ,z`hg
dlrne wxef ly miaeigd welig iabl ztqep zwelgn `xnbd d`ian

:cg` mlrda uega÷øæuega oaxw mcäìòäåmlrda bbeya eze` ¨©§¤¡¨
,cg`ìàòîLé éaø éøáãìweqtdn uega mc wxefd aeig z` cnly §¦§¥©¦¦§¨¥

,uega hgeyd iabl xn`py,íézL áéiçlr zg`e dwixfd lr zg` ©¨§©¦
,d`lrddàáé÷ò éaø éøáãìweqtdn uega wxefd aeig z` cnly §¦§¥©¦£¦¨

,uega d`lrd iabl xn`pyàlà áéiç Bðéàz`hgúçà,mdipy lr ¥©¨¤¨©©
.d`lrde dwixfd z` llekd cg` e`l `l` xn`p `ly

ãì eléôà ,øîà ééaààáé÷ò éaø éøáweqtdn zcnlp dwixfy ©©¥¨©£¦§¦§¥©¦£¦¨
,d`lrd iabl xn`py,íézL áéiçlr zg`e dwixfd lr zg` ©¨§©¦

c ,mrhde ,d`lrdàø÷ eäðéâìt éëäìz` weqtd wlig jkly ± §¨¦©§¦§§¨
' xn`py ,zeceard x`y on d`lrdäìòz íLLizlr,'äNòz íLå ¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤

oaxway zeiyrd x`y lre dnvr ipta aiig d`lrd lry epcnll
ly weqtdn zcnlpy dwixf oebk diiyr elit` ,onvr ipta aiig

.d`lrd
:iia`e eda` iax ewlgp `l ea oic `xnbd dtiqenèçLuega oaxw ¨©

÷øæåuega enc z`äìòäåmlrda bbeya uega gafn iab lr eze` §¨©§¤¡¨
,cg`,ìkä éøáãì,`aiwr iaxl oiae l`rnyi iaxl oia,íézL áéiç §¦§¥©Ÿ©¨§©¦

,dwixfde dhigyd lr zg` aiig l`rnyi iaxl ,eda` iax zrcl
dilr miaiigy d`lrdd lr zg`e ,cg` weqtn micnlp mdipyy
weqt on zcnlpd ,dhigyd lr zg` aiig `aiwr iaxle ,dnvr ipta
oi` dfae ,cg` weqtn micnlpd d`lrdde dwixfd lr zg`e ,cg`
lr zg` ,mizy aiig `aiwr iaxl mb eixacl s`y ,wleg iia`
lr zg`e ,'dUrY mWe' weqta ellkpy oeik ,dwixfde dhigyd§¨©£¤

.'dlrY mW' weqta dcal dazkpy d`lrdd¨©£¤
gyi okid zxxan `ziixadhgey meyn aiig didie oaxwd z` h

:uegaïðaø eðz,`ziixaaàäé íBøca äìBò èçBMä ìBëé äðçna) ¨©¨¨©©£¤¨©¥¨©¨§¥
(ìà øîBì ãeîìz áéiçueg ihegy zyxta xn`p(b fi `xwie)Wi`' ©¨©§©¤¦

xW` F` dpgOA fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi ziAn Wi ¦̀¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤
hgWiìBëé ,'äðçnì õeçîhgeyd `weec aiig didiy xnel iziid ¦§¨¦©©£¤¨

nì õeçìL,úBðçî Lmixtn dey dxifba z`f cenll yiy oeik §¨Ÿ©£
,zepgn ylyl uegn `ed dtixyl xen`d mnewny mitxypd

øîBì ãeîìz]weqtd zligza(my)aUk F` xFW hgWi xW`'æò Bà ©§©£¤¦§©¤¤¥
,['äðçnadpgnd jeza elit` rnynyäéiåì äðçîa óà ïépî) ©©£¤¦©¦©§©£¥§¦¨

.(äðçna øîBì ãeîìz©§©©©£¤
:`ziixad zl`ey'äðçna' éàernyny 'dpgOA' xn`py oeikn ± ¦©©£¤©©£¤

,dpgnd jezaìBëés`y xnel iziidèçBMäoaxwíBøca äìBò ¨©¥¨¦§
dpiky dpgna `edy dxfrd,áéiç àäéiycew `id dlery oeiky §¥©¨

hgeyk mexca hgeyd aygi ,dxfrd oetva hgyidl mpicy miycw
:`ziixad daiyn .uega,'äðçnì õeçî' (ìà Bà) øîBì ãeîìz©§©¤¦©©£¤

xn`p weqtd zligzay oeike ,zepgnd yelyl ueg rnyny
,jk micnl ,'dpgOl uEgn' xn`p weqtd seqae 'dpgOA'õeç äî ©©£¤¦©©£¤©

äðçnìmewn `ed zepgn ylyl uegy myk ±éeàø ïéàL ãçeéî ©©£¤§¨¤¥¨
ìLìå íéLã÷ úèéççáæ ìk úèéçLs` ,milw miycw elit` ¦§¦©¨¨¦§¦§¦©¨¤©

,diiel dpgn oebk gaf lk zhigyl ie`x oi`y mewn `ed 'dpgOA'©©£¤
àöécvíBøc,dxfrd lyì éeàø ïéàL ét ìò óàLéLã÷ úèéçL ¨¨¨¤©©¦¤¥¨¦§¦©¨§¥

íéLã÷,oetva `weec hgyidl mpicyì éeàøíél÷ íéLã÷ úèéçL ¨¨¦¨¦§¦©¨¨¦©¦
lk zhigyl ie`x epi`y mewn epi`e ,dxfra mewn lka mihgypy
uega hgeyk aygp epi` miycw iycew my hgy m` s` ok lre ,gaf

.xehte
:lkidd bb lr hgey oic dn dpc `xnbd,àleò øîàx`azpy oeik ¨©¨

iabl 'ueg' aygp gaf lk zhigyl ie`x epi`y mewny `ziixaa
,ueg ihegyèçBMäoaxwáéiç ,ìëéä ìL Bbb ìòhgey meyn zxk ©¥©©¤¥¨©¨

,uegaïéàå ìéàBäbbdì éeàøçáæ ìk úèéçL.milw miycw s` ¦§¥¨¦§¦©¨¤©
:`ler lr `xnbd dywné÷úîïk íà ,àáø dì óbb lr hgeydy ©§¦¨¨¨¦¥
,uega hgeyk aiig lkidàø÷ áBzëéðtd z` wx'dpgOA' miweq ¦§§¨©©£¤

(ìà)eéòa àìå ,'äðçnì õeçî'`ad weqta aezkl jixv `le ±my) ¤¦©©£¤§Ÿ¨¥
(c fiãòBî ìäà çút ìà''dpgOl uEgn' xn`pdn ixdy ,'F`iad `l ¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦¦©©£¤

micnl 'dpgOA'ne ,dxfrd mexca dler hgeyd z` hrnl micnl©©£¤
ld` gztl `a `l i`cey ixd ,zepgnd ylyl uegn `weec epi`y

ok m`e ,crenBbb éèeòîì åàì ,éì änì 'ãòBî ìäà çút ìà'oi` ± ¤¤©Ÿ¤¥¨¨¦¨§©¥©
gzt l` `iady oeiky ,lkid ly ebb hrnl aezkd `ay `l` df
,xehte uega hgeyk aygp epi` aey ,dxfrl xnelk ,cren ld`

.aiig lkid ly ebb lr hgeydy `ler ixack `lye
:`xnbd dywnàáøìemeyne lkid ly ebb lr hgeyd z` xhety §¨¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

äðBé ïa Làøserd zler lyçìîe ,úéfk Ba ïéàLúéfëì BîéìLî Ÿ¤¨¤¥©©¦¤©©§¦§©©¦
,uega exihwdeeäî,zifk xeriyl mlydl sxhvn glnd m`d , ©

.`l e` ,uega dlrn meyn aiige
:`ax ly ewitq lr `iwfxtn `ax dywnàé÷æøtî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦§¨©§¨

,éMà áøìikeLé÷ì Léøå ïðçBé éaøc eäééúâeìt eðééä åàìm`d ± §©©¦¨©§§§©§§©¦¨¨§¥¨¦
mvr iabl yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna ielz epi` df wtq
milyi ,oilerk oiler ixeaigy opgei iax zrcly ,xyal zxaegnd
oi` ,oilerk e`l oiler ixeaigy yiwl yix zrcle ,zifkl glnd

.zifkl milyn glnd
yixe opgei iax zwelgna ielz `ax ly ewitq oi` :`xnbd zvxzn

oky ,yiwlLé÷ì Léøì éòaéúå ïðçBé éaøì éòaézoia wtzqdl yi ± ¦¨¥§©¦¨¨§¦¨¥§¥¨¦
.yiwl yix itl oiae opgei iax itl

:`xnbd zx`an,ïðçBé éaøì éòaézy xnel xyt`y oeikàì ïàk ãò ¦¨¥§©¦¨¨©¨Ÿ
íúä ïðçBé éaø øîà÷,enr ztxhvny ,xyal zxaegnd mvra ¨¨©©¦¨¨¨¨

àlàa `weecàeä øNác àðéîc íöòokle ,xya oin `id mvry ± ¤¨¤¤§¦¨§¨¨
,zifkl enilydl ztxhvnàeä äðBé øác àðéî åàìc çìî ìáà± £¨¤©§¨¦¨§©¨

,dpei oa oin epi` glndàì.zifkl enilydl sxhvn epi` - Ÿ
oke,Lé÷ì Léøì éòaézy xnel xyt`y oeikLéø øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨¥§¥¨¦©¨Ÿ¨¨©¥

íúä Lé÷ì,enr ztxhvn dpi`y xyal zxaegnd mvraàlà ¨¦¨¨¤¨
meyndpéî Léøt éàcxyadn mvrd dcxtp m`y ±äåöî åàì §¦¨¦¦¨¨¦§¨

é÷eqàìztxhvn dpi` okle ,dxihwdle dzelrdl devn oi` ± §©¥
,zifkl enilydlàëä ìáàglna o`k ±Léøt éàcglnd yxt m` ± £¨¨¨§¦¨¦
oaxwd on ltpeé÷eqàì äåöîmcew oaxwd z` aey gelnl devn ± ¦§¨§©¥

,ezxhwdàì`l` ,oilerd mr sxhvn `ly yiwl yix xn` `l ± Ÿ
.zifkl milydl sxhvi ok` dfa

àîìc Bà`ny e` ±àðL àìgln oia wlgl el` zexaqa ic oi` ± ¦§¨Ÿ§¨
zpwqn .yiwl yixe opgei iax zwelgna ielz didi gln mbe ,mvrl

,`xnbdB÷éz.wtqa xzep xacd ± ¥
,dpyna epipy'åë øîBà éìéìbä éñBé éaøs` minkg el exn` . ©¦¥©§¦¦¥

.elqt e`ivedy oeik uega dlrne mipta hgeyd
:minkg zprh lr ililbd iqei iax aiyi dn zx`an `xnbdáéLä¥¦

éaøminkg ixacl daeyzúçzmewna ±,éìéìbä éñBé éaøoi`y ©¦©©©¦¥©§¦¦
aiigy dnn ,uega hgypy oaxwn dlrnd aiigy di`x `iadl

,aiydl yi oky ,mipta hgypy oaxwn dlrndl äîíéðôa èçBL ©§¥¦§¦
äìòîeeze`,õeçaBì äúéäLoaxwl ±øLBkä úòL`viy mcewy ± ©£¤©¤¨§¨§©©¤

,uega edlrnd aiig jkle ,mipta axwdl xyk did dxfrdnøîàzŸ©
èçBLanõeçdxfrl,øLBkä úòL Bì äúéä àlL ,õeça äìòîe §¥©£¤©¤Ÿ¨§¨§©©¤

.eilr oiaiig oi` jkitle ,cin lqtp uega hgypy oeiky
ïBòîL éaøa øæòìà éaø áéLäminkg ixacl zxg` daeyzúçz ¥¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©©

l äî ,éìéìbä éñBé éaøLãB÷ ïkL ,õeça äìòîe íéðôa èçBL ©¦¥©§¦¦©§¥¦§¦©£¤©¤¥¤
Bìa÷îs` ,cxi `l ,gafnd iab lr edlrde dxfrl exifgd m`y - §©§

edlrd m` aiig jkl ,ycewa eleqty oeik ,`veia lqtpy it lr
,uegaèçBLa øîàzoaxw,Bìa÷î LãB÷ ïéàL ,õeçam` s`y Ÿ©§¥©¤¥¤§©§

,ycewa eleqt oi`y oeik ,cxi ,gafnd iab lr edlrde dxfrl eqipkd
.ueg ihegy z`lrd lr aiigl mipt ihegyn gikedl oi` jkitle

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîzxaq oia dkldl yiy weligd dn ± ©¥©§
oerny iaxa xfrl` iax zxaql ,'xyekd zry dl dzid `ly' iax

.'elawn ycewd oi`y'
:`xnbd daiynäìéì úèéçL ,éøéòæ øîàdlila oaxw hgy ± ¨©§¦¦§¦©©§¨

dxfraeäééðéa àkéàhgypy oaxw uega dlrnd ,iax zrcly , ¦¨¥©§
`l dligzny ,xyekd zry el dzid `ly oeik ,xeht mipta dlila
,oerny iaxa xfrl` iax zrcle .gafnd iab lr exihwdl ie`x did

.cxi `l gafnd iab lr dlr m`y ,elawn ycewdy oeik ,aiig
ìBç éìëa äìa÷ ,øîà äaødxfra hgypy oaxwd mc z` laiw ± ©¨¨©©¨¨¦§¦

zxy ilk epi`y leg ilka,eäééðéa àkéàuega wxefd ,iax zrcly ¦¨¥©§
,xyekd zry el dzid `ly oeik ,xeht leg ilka lawzdy oaxw mcn

.ycewa eleqty oeik ,aiig oerny iaxa xfrl` iax zrcle
mc` ,dpyna epipy'åë LãB÷ ïéa ìëàL àîèililbd iqei iax .aiig ¨¥¤¨©¥¤

lk` `ly ,xeht `nh lk`y `nhe ,aiig xedh lk`y `nh ,xne`
oeik xedhd z` lk`y `nh s` ,minkg el exn` .`nh xac `l`

.ede`nh ea rbpy
zl`ey .minkg zprh lr ililbd iqei iax dpri dn dpc `xnbd

ixde :`xnbddéì éøîà÷ øétLel exn` dwfg dprh ±éaøì ïðaø ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦
,éìéìbä éñBézribpa `nhp elk` `nh mc`y xedh ycew xya lky ¥©§¦¦

ok m`e ,z`hg aiigy ililbd iqei iax dcen ok it lr s`e ,mc`d
.z`hgn mc`d xeht okl mcew `nh xyad did m` recn

:`xnbd daiynàîèðc àëéä ìk ,àáø øîàlke`d mc`d ¨©¨¨¨¥¨§¦§¨
aàîèð Ck øçàå óebä úàîeèd,éâéìt àì àîìò éleëc ,øNa §©©§©©¨¦§¨¨¨§¥¨§¨Ÿ§¦¦

áéiçc,elk`y mc`d z`hg,úøëa óebä úàîeè ïkLxeqi`e §©¨¤¥§©©§¨¥
xeqi`l mcw sebd z`neha dlik`d,xyad z`neha dlik`dék¦

a éâéìtote`øNa àîèpL,dlik`a xq`peóebä àîèð Ck øçàå §¦¦§¤¦§¨¨¨§©©¨¦§¨©
dkizgd lr lg sebd z`neha dlik` xeqi` m`d ,lke`d mc`d ly

,`l e` xyad z`neha dlik` xeqi`a xak dxeq`y,éøáñ ïðaøc§©¨¨¨§¦
Bbéî ïðéøîàzexg` xya zekizg lek`l xq`py jezn ,xnelk , ¨§¦©¦

xeqi`' oick ollka ef dkizga mb xq`p ,sebd z`neha zexedh
,'llek,Bbéî ïðéøîà àì ,øáñ éìéìbä éñBé éaøåxeqi` oi` ,xnelk §©¦¥©§¦¦¨©Ÿ¨§¦©¦

oeike ,llek xeqi`a `l mb ,xeqi` lr lg sebd z`neha dlik`
xeqi` eilr lg `l ,xya z`neh meyn dlik`a xyad xq`p xaky
dnn di`x oi` jkitle .zxk aiig elke`d oi`e ,sebd z`neh ly sqep
mcw myy oeik ,z`hg aiigy elk`e xyad z` `nih `nh mc`y

.xyad z`neha dlik` xeqi`l sebd z`neha dlik` xeqi`
:`xnbd zl`eyéäð ,éñBé éaøå`ed xaeqy,ïðéøîà àì Bbéîcj` §©¦¥§¦§¦Ÿ¨§¦©

xeqi`d xy`k la` ,mzxnega miey mixeqi`d ipy xy`k `weec df
,lwd xeqi`d lr legl xengd xeqi`l yi ,oey`xd on xeng ipyd

ok m`eéúéza dlik` xeqi` legi ±,àøéîçc ,óebä úàîeèoky ¥¥§©©©£¦¨
,zxk dilr oiaiigìò ìeçúåa dlik` xeqi`øNa úàîeèdlwy §¨©§©¨¨

.zxk aeig dilr oi`y ,dpnid
:`xnbd zayiinéànî ,éMà áø øîàoipn -cmiycw zlik` xeqi` ¨©©©¦¦©§

aäøeîç óebä úàîeè,xya z`neha dlik` xeqi`nàîìc`ny ± §©©£¨¦§¨
xeqi`äøeîç øNa úàîeè,sebd z`neh xeqi`n xzeidì ïéà ïkL §©¨¨£¨¤¥¥¨

äå÷na äøäèeli`e ,dewna exdhl mileki oi` `nhpy xyay - ¨¢¨©¦§¤
sebd z`neh xeqi` leki oi` ,jkle ,dewna dxdh yi sebd z`nehl

.xya z`neh xeqi` lr legl

äðùî
:uega dlrnl uega hgey oia mipic iwelig d`ian dpyndøîBç¤

äèéçMauegaäéiìòaî,uegaåxnegäéiìòauegaäèéçMaî ©§¦¨¦¨£¦¨§¨£¦¨¦©§¦¨
:dpynd zhxtn .uegaäèéçMa øîBç,uegaèçBMäLuega ¤©§¦¨¤©¥

ìzlik`áéiç ,èBéãä,z`hgåeli`äìònäuegaøeèt ,èBéãäì §¤§©¨§©©£¤©¤§¨
.z`hgnäéiìòa øîBçy ,uegaeèçLå ïékqa eæçàL íéðL,uega ¤¨£¦¨§©¦¤¨£©©¦§¨£
íéøeèty mipy eli`e ,z`hgnøáàa eæçàcg`eìòäå,uega eze` §¦¨£§¥¤§¤¡
ïéáéiç.z`hg ©¨¦

:dnda dze`n minrt dnk uega dlrda dpc dpyndäìòäxa` ¤¡¨
e gkye ,xeq`y el rcepe ,bbeya uegaäìòäå øæçdze`n bbeya ¨©§¤¡¨

gkye ,el rcepe ,dndaäìòäå øæçå,dnda dze`n bbeyaáéiç §¨©§¤¡¨©¨
z`hgäéiìò ìk ìò,dnvr ipta diilreéñBé éaø .ïBòîL éaø éøác ©¨£¦¨¦§¥©¦¦§©¦¥

àlà áéiç Bðéà ,øîBàz`hgúçà.ze`lrdd lk lr ¥¥©¨¤¨©©
xn` cer :oerny iaxl iqei iax oia ztqep zwelgn d`ian dpynd

,iqei iaxáéiç Bðéàåuega d`lrd lrçaænä Làøì äìòiL ãò- §¥©¨©¤©£¤§Ÿ©¦§¥©
.oaxw eilr dlrie d`lrdd myl uega gafn dpaiyïBòîL éaø©¦¦§

,øîBà`l` ,jk myl gafn zepal jixv oi`òìqä ìò äìòä eléôà ¥£¦¤¡¨©©¤©
áéiç ,ïáàä ìò Bà.uega dlrn meyn ©¨¤¤©¨

àøîâ
,heicdl dlrnl heicdl hgey oia weligd xewn z` zxxan `xnbd

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

המשך בעמוד בלו

oifge` mipy` cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

.äðåé ùàøaizkck eglenle xefgl devn yixt i` gln :uega elrde serd zler ly
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sc lirl) ycwn gafnda oxn`ck cxi `l edlrde eqipkde xfg m` e`ivedy t"r`

:'ek `veide old (.ctúèéçù.åäééðéá àëéà äìéìmipta dlila dnda hgy iaxl

zry dl dzid `ly xeht uega dlrde

ixdy aiig `"xl dlqtp dzhigyac xyekd

:cxi `l dlr m`y elawn ycwdøîà äáø
.åäééðéá àëéà ìåç éìëá äìá÷xyekd zry

ycwa eleqty lkc `ki` elawn ycw `kil

:elawn ycwdäæ ìù åôåâ àîèðã àëéä ìë
.øùáä àîèð ë"çàåmixg` i"r elit`e

lr il dn oxn`ck aiigc ililbd iqei 'x dcen

meyn iqei 'xc `nrhc mixg` i"r il dn eci

xeqi` o`ke `ed xeqi` lr lg xeqi` oi`c

:mcew sebd z`nehøùá àîèðùá éâéìô éë
.äìéçúxya z`neh meyn df lr xq`pe

sebd `nhp xcd ike z`hg eilr oiaiig oi`y

lg sebd z`neh xeqi` oi` iqei 'xl dil zi`

`ki`c `ed llek xeqi`c b"r`e df xeqi` lr

zekizg x`ya xqzinc ebinc xninl

jda inp xqzp sebd z`neh meyn zexedh
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.áéúë éîð õåç úèéçùáld` gzt l`e (my)
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:yi`l hgyy yi` `iadl.íúä éðàù

aiigl yi` yi` yxcinl zivn `l dhigya

:ehgye oikqa efg`y mipy.àåää áéúë àäã
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dnda zhigy diteb ixirf yxtne uega dlrdy
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lawzn oi`c yexit xeht uega dlrde mipta
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dcedi 'xl xehtc uega dlrne mipta dlila
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ycw ixdc cxi `l `nlr ileklc enewnl uege
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lg sebd z`neh xeqi` oi` iqei 'xl dil zi`

`ki`c `ed llek xeqi`c b"r`e df xeqi` lr

zekizg x`ya xqzinc ebinc xninl

jda inp xqzp sebd z`neh meyn zexedh

`nhn di`x oi` jkld ebin i`d opixn` `l

sebd z`neh mzdc o`kl xedhd z` lk`y

:micw.åâî ïðéøîà éøáñ ïðáøållek xeqi`e

xeqi` oi` opixn`c `dc xg` xeqi` lr lg

:opixn`w `nlrc ixeqi`a xeqi` lr lgéäð
.åâî ïðéøîà àìãxeqi` lr xeqi` legl

`kid ilin ipd edin llek `ed elit`e

sebd z`neh iziz `kd la` oiey odipyc

xya z`neh lr lleka legize `xingc

cib wxta oileg zhigya opixn` ikdc `liwc

dil zil ililbd iqei iaxc (.`w sc) dypd

xeqi`ae llek i"r elit` xeqi` lr lg xeqi`

`edyk xeqi` lr lg xeqi` dil zi` xeng

dler ly dypd cib lke` iab llek xeqi`

aiig ipzwc ililbd iqei iaxk `pniwe`c

:mizy'éðúî.õåçá íéùã÷ èçåùä
:aiig heicd zlik`l.øåèô èåéãäì äìòîäå

dcear caer meyn aiige ueg z`lrd meyn

dceara cifd m`e dxfz`lrda bbye dxf

`nrhe z`hg ezbby lr `ian epi` ueg

:'nba yxtn.åæçàù íéðù:dl yxtn `xnba

.äìòäå øæçå åì òãåðå äìòädnda dze`n

:ediizbelt yxtn `xnbae dnvräìòéù
.çáæîä ùàøìdlrie jk myl gafn dpaiy

:'nba yxtn `nrhe'îâ.'äì áéúëãl`e

'dl eze` zeyrl ep`iai `l cren ld` gzt

:xacn aezkd myl dyerac llkn (fi `xwie)

.áéúë éîð õåç úèéçùáld` gzt l`e (my)

:'dl oaxw aixwdl e`iad `l cren.ùéà ùéà
:yi`l hgyy yi` `iadl.íúä éðàù

aiigl yi` yi` yxcinl zivn `l dhigya

:ehgye oikqa efg`y mipy.àåää áéúë àäã
:(my) `edd yi`d zxkpe jzrc `wlq `we
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úèéçùdlilwxta xn`c y"xk ixaq y"xa xfrl` iaxe iax dxe`kl .ediipia `ki`

ycw `zydc cxz `l dzlr m` dlila dhgyp (.ct sc lirl) ycwn gafnd

oia iaxl oia cxz dzlr m` xn`c dcedi iaxl la` xyekd zry el dzid `le elawn

ililbd iqei iaxl (dil) `iran `l uega dlrde mipta dlila hgy y"xa xfrl` iaxl

seqa gkenck xeht inp opaxl elit` `l` xehtc

lk xne` y"x opzc `d iab (:`iw onwl) oiwxit

mipta ea `veik lr oiaiig uega eilr oiaiigy

dnda zhigy diteb ixirf yxtne uega dlrdy

dlila dnda hgeyd w"de ediipia `ki` dlila

lawzn oi`c yexit xeht uega dlrde mipta

hgy cxi (`l) dlr m` xn`c dcedi 'xk mipta

opaxl elit`c `nl` aiig uega dlrde uega

hgeya ecen uega dlrne uega hgey iaiignc

dcedi 'xl xehtc uega dlrne mipta dlila

zhigy `kd ihwp i`n` daxe ixirf dniz zvwe

dnc jtyp enk epiidc leg ilka dlawe dlil

ecxi ediiexz dcedi iaxlc y"xl `l` ied `lc

epnfl ueg dhgyp ediipia `ki` xninl edl ied

ycw ixdc cxi `l `nlr ileklc enewnl uege

ab` `nye xyekd zry el dzid `le elawn

`zbelt iab (my) oiwxit seqa irixfe dax ihwpc

ihwp leg ilka dlawe dlil zhigy opaxe y"xc

lirl) xn`c dcedi 'xl wcwcl jixve `kd inp

zvwn wxef ixd cxi dlr m` dnc `via (.ct sc

`nye elawn ycw oi`c b"r` aiigc uega minc

`xwn opiyxcc `de aiig did `l dcedi iaxl

ihegya `le ueg ihegya `nlc wxefd zeaxl

la` oiwxit seqa dlil zhigy` dedc icin mipt

`l i`ce dcedi iaxc `ail` ililbd iqei iaxl

`dc d`xp cere aiigc uega wxef dl zgkyn

epiid elawn ycw oi`c meyn dcedi 'xl xhtinc

caln xg` leqt zngn elawn ycw oi`yk

'ipznc inp `gipe edlrde uegl `viy df leqt

mipdk zgpne zxhwde dpealde unewd aiign

gafnd yixa opixn`c ab lr s` uega olrdy

oke ecxi ililbd i"xl zegpnc (:bt sc lirl)

olek ixacl opixn`c gafd mr mi`ad miqkp

oileqt iaxnc (.hw sc) jenqac `ziixae ecxi

dpin rny dnc jtype dlila dhgyp aiyg `l

ecxic meyn ipd` iaiign `le `id dcedi iaxc

jeqipe mikqp zgpne unew` aiign ikd elit`e

dyw zvwe ziyixtck `nrh epiide minde oiid

xfrl` 'x aiydy dn ayiizn oi` dcedi iaxlc

s` dil iywiz izk`c ililbd i"x zgz y"xa

:elqt e`ivedy oeik uega dlrde mipta unewd

ïðáøa .ebin ixaqyxtnck ibilt llek xeqi`

:(.`w sc oileg) dypd cib seqa
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`oifgeקל mipya cenr gw sc ± oey`x wxtzereay

.äòèåîå ñåðà ââåù éèåòîìepyiyk zxkpe iabc `edd lk k"za yixc ikdc

:mixg` i"r drhen e` eili`n bbey `le qep` `le ezrcae eziieedaàåää éøú
.éáéúë:(fi `xwie) aizk dhigya `edd yi`l aygi mc.'äì àìà:dhigy iab aizkc

.çìúùîä øéòù àéöåäì ì"ìepi`ye uega eilr oiaiig myl axwil ie`xd rnync

'ta onwle uega eilr oiaiig oi` myl cner

ikd `ziixac `pz dl yixc (:biw sc) `xza

`dc d`lrdl oicd `ede dhigya ilbe

zeiyxt axrl oxn`ck iccdn ixinb xnbin

i`xw iyxtnc 'ipznc ixneg ixz jpdn xa

:`xehtl oia `aeigl oia edlekaì"ú äî
.ùéà ùéà:d`lrd iab.ïéøåèô åèçùå

:`edd aizkc lirl opitlickäîäá ìëà
.áéúëaiig epi`e aiig `ed dndad lk lr

:`id d`lrd `cg dlek jkld cg` xa` lr

.ãçà øáàá ìáàxg`l oi`vgl eaixwde

ecal eilr eli`c mixai`d x`y aixwdy

ixiin e` iqei 'x dil xht mly aixwd elit`

:exifgde xfge y`d lrn rwtyìëä éøáã
.àéä úçà äàìòämly aizk eze` `dc

:xqg `leøáàá ú÷åìçî øîà ïðçåé 'øå
.ãçàxa`e xa` lk` eze` `nlr ilekce

exqgy mipt ixhwen xaq aiignc o`ne aizk

oirwet opixcdn `dc aiig uega elrde

eze` aizk ike xqg edl eedc gafnl

:aizk ueg ixhwen`.øåèô ñ"îådil `wtpc

:l`rnyi 'xk ep`iai `lnàìà å÷ìçð àì
.'åë õåç éøè÷åîáaizk ikc aiig xaq xn

dxhwd oi`y `z` zifkn zegt ihernl eze`

:onwl dil yixccke dnily.ïéò÷åôoirwety

:y`d lrn.éñåé 'øë àìãipa miptac oeikc

aiigin inp uega exqgc b"r`e edpip dxhwd

`nl` uega elrde exqgy mipt ixhwena

ixhwen` iqei iaxc l`enyc dea` xaqw

:bilt uega elrde exqgy mipt.çáæî çð ïáéå
dpi` uega `idy cigi zna elit` `nl`

:gafn `la d`lrd.øåöä ìògafn oipa `la

:d`lrd dil ixwe jk myl.àîìòá ääáåâ
`le ynzydl gep `diy ux`d lk jxck

:gafn zaegl.'åë ãòåî ìäà çúô çáæîi`d

z` odkd wxfe ikd k"za y"x dil yixc `xw

gafn `le cren ld` gzt 'd gafn lr mcd

dlrnd 'tae zenad xzid zrya cigi znaa

:aizk uegaâ"äw"d dil irain `vi aiig

rlqd b"r dlrd zenad xeqi` zrya jkitl

:aiig oa`d iab lr e`.äéì éòáéî àöéoeik

zenad xzid zrya dnaa gafn oi` xn`c

:dil irain `vi jklid i`w.êëéôì ÷"ä
`ied zenad xzid zrya dnaae li`ed

rlqd lr elrd m` exeqi` zrya dxhwd

:aiig.òåáéøå ãåñéå ùáëå ïø÷iakrnc l"iwc

sc lirl) miycw iycw wxta okynd gafna

:cigi znaa eakriy edn (.aq.äìåãâ äîáá
oky lke xeaiv zena eidy oerabe aep s`

:minler ziae dliy
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ââåùi`d `nye dixht `pngx qpe`c `hiyt `xw l"l qep` dyw zvw .drhene qep`

xa `hiyt bbey `edyk zxkn dixhtinl `xw l"l dnize xzen xne`l hxt qep`

`wec oaxw z`ad xg`l `dc zxka iedil oaxw iziin `l i` `pin` c"q l"i `ed oaxw

:el glqpe aizk

äìòîäåxeht qxhpewa 'it .xeht heicdl

meyn aiige ueg z`lrd meyn

bbeye dxf dceara cifd m`e dxf dcear caer

z`hg ezbby lr `ian epi` ueg z`lrda

dlrn meyn exiagl dlrn aiigzi i`n` dnize

ezricin ay e`l dxf dceara cifnc oeik uega

dxezd lkl xnen dxf dcearl xnenc `ed

exiagl dlrnc qxhpewa envr wgc mpgae dlek

oi`c oeik dxf dcear meyn eaiigl jiiy oi`

:dxf dcear myl oiekzn

àéöåäìdlxbd xg`l epiid .glzynd xiry

ediiexz` aiigin dlxbd mcewc

:(:aq sc `nei) ixiry ipy wxt gkenck

äøáãel` wxta .mc` ipa oeylk dxez

:izyxit (:`l sc n"a) ze`ivnìëà
xg` df mixa` dnk dlrd jkitl .aizk dnda

dizii`c aiigin `nw` zg` `l` aiig epi` df

dnc dxqg xakc xeht ipixg``e dnda dlekl

xa`e xa` lk` q"ne ca`pk `ed ixd dlrdy

aiigin `l r"kl oi`vgl dlrdy cg` xa` la`

xn` opgei iaxe `nw zif` aiigine zg` `l`

mipt ixhwen xaq xnc cg` xa`a zwelgn

eze` zeyrl aizk ike aiig uega olrde exqgy

`dc mipt ihegy` `l la` ueg ihegy`

l`rnyi 'xk xeht xaq xne oirwet opixcdn

'de 'ca la`] oirwet opixcdn `lc xaqwe lirlc

`nrh i`n z"`e r"kl [xa` lk lr aiig mixa`

oirwet opixcdn `lc idp ipy zifk` aiigin `l

aiig mizif dnkl cg` xa` jzgn m` n"n

`l i`n`e `ed dxhwd k"` olek z` zelrdl

lkd xihwdl aiigin `dc l"ie uega dlr aiigin

xa` ivga dxhwd daeyg iedizc meyn e`l

oeike `id dxhwd `cg dlekc meyn `l`

dxqgy oirwet ixcdn i` la` xneb da ligzdy

dxhwd `aiygc cenll yi dfn x`y dxhwpe

:`"ra 'it qxhpewae ef dhiy p"ke xa` ivgaàì
xn uega olrde exqgy ueg ixhwena `l` ewlgp

ihernl eze` aizk ike qxhpewa 'it .aiig xaq

yixccke dnily dxhwd oi`y `z` zifkn zegt

zegt ihernl `xw ira `nrh i`ne z"`e onwl

xeriy ivga dxez daiigy epivn okid zifkn

dxhwd epivn `lc `ed xeriy ivg zif ivge

meye daygn oiprl `l zifkn zegta aiigzdl

zegta aiigc yace xe`y iab `wec `l` xac

xnel yie i`xw gkn dil zi`c o`nl zifkn

ded zifkn zegt oirwet 'ixcdnc oeik `nyc

:eze` aizkc e`l i` uega aiignc `pin`

ïàîëopiaiiginc `d .'ek oirwet opixcdn

exqgy mipt ixhwen r"xl (.fw sc) oiwxit yixa

ixai` e` ixeni` oebk `wec epiid uega oaixwde

dgpn la` ikda ilqtn `lc exqgy dler

zngn ilqtinc exqgy dpeale zxhwe dxqgy

exqgy oleke (:hw sc) onwl opzck xeht oexqg

ipzw dler iabe xeht uega oaixwde `edy lk

zifkl oitxhvne aiig (zifk dler) dlrnd

xzep lebit meyn odilr aiigile uega ozelrdl

(aiig uega oixeni`d one mixeni`e) `nhe

`ziixaa ipzwc ixiin exzezipac `xnba rnyne

odixeni`e minly oi` oixeni`e dler
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זבחים. פרק שלשה עשר - השוחט והמעלה דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

éèeòîìa uega dlrd m` zxkn xehtl ±ââBLoebk ,envrn drhy ± §©¥¥
e` ,zexeq` xeaiv zena oi`y aygyñeðàxzeny xeaq didy ± ¨

xeqi` llk dxeza oi`e ,cigi znaa s` uega miycw zelrdl
,uega miycw zhigyäòèeîe.eze` erhd mixg`y e` ± §¤

:`xnbd zl`eyéëä éàqep` bbey xehtl cnln '`Edd'y jk m` ± ¦¨¦©
,drhene,énð àëäepcnl epnny '`Edd' weqtd ,uega dhigya ¨¨©¦©

,ehgyy mipy xehtléòaéîjxvp `ed mb ±éèeòîìzxkn xehtl ± ¦¨¥§©¥
didyk uega hgy m`ñeðàe`,äòèeîe ââBLepnn cenll oi`e ¨¥§¤

mipyy 'Wi` Wi`'n cenll xyt` ok m`e ,mixeht ehgyy mipyy¦¦
:`xnbd daiyn .aiig heicdl hgeydy oipne ,miaiig ehgyyéøz§¥

éáéúk 'àeää'weqta ,cg`d ,uega dhigy zyxta(c fi `xwie)zxkpe' ©§¦¦§¦§©
,ipyde ,drhene bbey qep` hgeyd z` xehtl cnlny ,'`Edd Wi`d̈¦©

weqta(my).ehgyy mipy xehtl cnlny ,'`Edd Wi`l aWgi mC'¨¥¨¥¨¦©
:`xnbd zl`eyàlàåweqtd''äì'dhigy zyxta xn`py,éì änì §¤¨©¨¨¦

epcnl oky ,'d myl hgy m` `l` aiig epi`y ''dl'n yexcl oi` ixd©
.heicdl hgeyd z` aiigl 'Wi` Wi`' weqtdnon :`xnbd daiyn ¦¦

axwdl ie`xd z` uega hgy m` `weec aiigy ,cnlp ''dl' weqtd©
,'dl miptaàéöBäìd z` uega hgy m`çlzLnä øéòN,xehty §¦¨¦©¦§©¥

.'dl axwdl cner epi`y oeik
:dpyna epipy'åë äàìòäa øîBçehgye oikqa efg`y mipy ¤¨©£¨¨

.oiaiig elrde xa`a efg` ,mixehtïðaø eðzzyxta xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
uega d`lrd(g fi `xwie)dlr dlri xW` 'ebe l`xyi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤©£¤Ÿ¨

zeaizd zelitk :`ziixad zxxan ,'gaf F`'Léà Léà'iabl exn`py ¨©¦¦
d`lrd.øîBì ãeîìz äî:`ziixad zx`aneæçàL íéðL úBaøì ©©§©§©§©¦¤¨£
øáàaoaxw ly cg`eìòäåuega eze`ïéáéiçLmyl jixve .z`hg §¥¤§¤¡¤©¨¦

,aiigl weqt jkìBëiLxg`n ,jtidl xnel iziidàeä ïéc àìäå± ¤¨©£Ÿ¦
yexcpy oeik ,mixeht uega elrdy mipyy cenll yi xnege lwny

,jkèçBMä äîeuega oaxwìzlik`,èBéãädxez dxingdy ©©¥©¤§
jka uega dhigyaáéiçLdxezd dlwd ok it lr s`e ,z`hg ¤©¨

yeèçLå ïékqa eæçàL íéðLuega oaxw,ïéøeèt`xnbd zyxck §©¦¤¨£©©¦§¨£§¦
(`"r),ehgyy mipy xehtl micnly '`edd' zaiz onäìònäoaxw ©©£¤
uegaèBéãäìdxez ea dlwdyïéc Bðéà ,øeètLlwpy i`cea ± ©¤§¤¨¥¦
xn`peeæçàL íéðMLy uega edelrde xa`a.ïéøeèt`ly icke ¤§©¦¤¨£§¦

,xnege lwd z` yexcp'Léà Léà' øîBì ãeîìzmipy zeaxl ©§©¦¦
,miaiigy elrdy.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
,øîBà éñBé éaøxn`p d`lrd zyxta s`y dnn(h fi my)zxkpe' ©¦¥¥§¦§©

miyxec ,'eiOrn `Edd Wi`d,'àeää'`weec d`lrda s`yãçà ¨¦©¥©¨©¤¨
,aiig uega dlrdyíéðL àìåiax zrcl :`ziixad zl`ey .elrdy §Ÿ§©¦

,mixeht uega elrdy mipyy iqeiøîBì ãeîìz äî ïk íàzelitka ¦¥©©§©
zeaizd,'Léà Léà'uega elrdy mipyy oerny iax yxc jkny ¦¦

:`ziixad daiyn .miaiigìk äøBz äøac,íãà éða ïBLjky oeike ¦§¨¨¦§§¥¨¨
.zelitkd on yexcl oi` jkitl ,oeyld letkl mc` ipa jxc

:`xnbd zx`anïBòîL éaøå,miaiig uega elrdy mipyy xaeqd §©¦¦§
'àeää' éàä,elrdy mipy xehtl iqei iax epnn yxcydéì éòaéî ©©¦¨¥¥

ezrcl jxvp -éèeòîìuega dlrd m` z`hg aeign xehtl ± §©¥
`edykââBLe`ñeðàe`äòèeî.lirl `xnbd zyxck ¥¨§¤

:`xnbd zl`ey,éñBé éaøåe` bbey hgeyd z` xehtl cnli okidn §©¦¥
:`xnbd daiyn .drhen e` qep`'àeää' 'àeä'î`"d ze`d xeziin ± ¥©

.'`Edd' zaiza©
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåzaiza `"d ze`d xeziin yexci dn §©¦¦§

:`xnbd daiyn .'`Edd',Léøc àì 'àeää' 'àeä'ze`d ztqez oi`y ©©Ÿ¨¦
.aezkl dxezd jxc oky ,dyxecl oi`e zxzein `"d

:`xnbd zl`eyåzrcl'Léà Léà' éàäcî ,éñBé éaøexn`py §©¦¥¦§©¦¦
xcp epi` uega d`lrd zyxtay meyn z`fe ,yìk äøBz äøacïBL ¦§¨¨¦§

,íãà éðaok m`'Léà Léà' àeääuega dhigy zyxta exn`py §¥¨¨©¦¦
énðixdy ,yexcl oi` mze` mb ±ìk äøBz äøac,íãà éða ïBL ©¦¦§¨¨¦§§¥¨¨

àlàå,le`yl yi dzrnèçBMäuega oaxwèBéãäìx`eany §¤¨©¥©¤§
dpyna(`"r),aiigy,áéiçc déì àðîz`f dcnl lirl `xnbd ixdy §¨¥§©¨

daiyn .dhigy zyxta exn`py 'Wi` Wi`' zeaizd zelitkn¦¦
iqei iax :`xnbddéì à÷ôðheicdl hgeyd z` aiigl `ed cnel - ¨§¨¥

uegaîweqtd(c fi my)'CôL íc àeää Léàì áLçé íc'xn`py ¦¨¥¨¥¨¦©¨¨¨
uega oaxw hgeydy micnl 'Wi`l' zaizne ,uega dhigy zyxta¨¦

Léàì èçBMä eléôàå.aiig yi` myl ± ©£¦©¥¨¦
:dpyna epipy'åë äìòäå øæçå äìòäiax ixac ,diilr lk lr aiig ¤¡¨§¨©§¤¡¨

.zg` `l` aiig epi` ,xne` iqei iax .oerny,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
ú÷Bìçî`l` dpi` ,iqei iaxe oerny iaxadlrde xfge dlrd ©£¤§

íéøáà äMîçå äòaøà,minlyøáñ øîcaiig ezrcly iqei iax ± ©§¨¨©£¦¨¥¨¦§©¨©
c xaeq ,mixai`d lk z`lrd lr zg` z`hg wxáéúk ékdxeza ¦§¦

uega d`lrd zyxta(h fi my)Ep`iai `N crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤
Búà úBNòìl`rnyi iax yxec 'Fz`' zaizny ,'ebe 'dllirl(.fw) ©£Ÿ©Ÿ

wxyìòxacdíìMäuega dlrdyìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä ©©¨¥©¨§¥©¨©
áéúk äîäa ìkà ,øñçäxnelk ,weqtd xn`p dndad lk lr - ¤¨¥©¨§¥¨§¦

dnda z`lrd lr aiig epi`e ,aiig dnily dnda dlrd m` wxy
zg` dnda ixai` ly ze`lrd dyinge drax` jkitle ,dxqg

,zg` `l` aiig epi` okle ,zg` d`lrdk zeaygpøáñ øîeiax ± ©¨©
'FzF`' weqtdy ,xaq xa`e xa` lk lr z`hg aiigy xne`y oerny

,xqg xac dlrd m` xhety,áéúk øáàå øáà ìkàm`y xnelk ©¨¥¤§¥¤§¦
`l elit` aiig mly xa` z`lrd lr la` ,xeht xqg xa` dlrd
ipta d`lrd zaygp xa` lk z`lrd okle ,dndad lk z` dlrd

.dnvrìáàly zekizg dnk dlrd m`ãçà øáà,ze`lrd dnka £¨¥¤¤¨
,dndad ixai` x`y z` dlrdy ixg`ìkä éøácoiae iqei iaxl oia ¦§¥©Ÿ

,oerny iaxlàlà áéiç Bðéàz`hg,úçà'Fz` zFUrl' xn`py oeik ¥©¨¤¨©©©£Ÿ
.xqg xac lr `le aiig mly xac lr wxy `xnbd dyxc dfne

,øîà ïðçBé éaøå,ueg ixhwena ,oerny iaxl oiae iqei iaxl oia §©¦¨¨¨©
,mly xa` z`lrd lr aiig ,dxfrl uegn ehgypy zepaxw xnelk
xa` lr `ed 'Fz` zFUrl' weqtd on yxcpy xqg xac ly xehtde©£Ÿ

d eli`e ,xqgú÷Bìçî`idãçà øáàaxnelk ,mipt ixhwen ly ©£¤§¥¤¤¨
ekzgy ,gafnd lr xihwdl mpice dxfra ohgyy zepaxw ly xa`

,ze`lrd dnka uega edlrdeøáñ øîcaiigy xne`d oerny iax - §©¨©
y ,xaeq d`lrde d`lrd lk lr z`hgeøñçL íéðt éøè÷eî± §§¥§¦¤¨§

xa`d on xqgyáéiç ,õeça Bìòäåehgypy zepaxway ,z`hg §¤¡©©¨
,xqg xac ly xehtd xn`p `l dxfraon dkizg lk z`lrd okle

,zg`e zg` lk lr aiige ,dnvr ipta d`lrd zaygp xa`døîe©
øeèt øáñze`lrdd lk lr zg` z`hg aiigy xne`y iqei iax ± ¨©¨

xehte xqg xac ly xehtd xn`p mipt ixhwen ixai`a mby ,xaeq
,uega mz`lrd lr z`hgnxa` zekizg ly ze`lrd dnk okle
.zg` d`lrd zeaygp cg`a ìáàuega dlrdäMîçå äòaøà £¨§©§¨¨©£¦¨

ïéøáéà,minlyáéiç ìkä éøácz`hg,øáàå øáà ìk ìòlkdy ¥¨¦¦§¥©Ÿ©¨©¨¥¤§¥¤
m` ,dndad lka `le cg` xa`a `ed xqg xac ly xehtdy micen
xa` lk lr aiige ,dnvr ipta d`lrd zaygp xa` lk z`lrd ok

.xa`e
:iqei iaxe oerny iax zwelgna iyily xe`iaàleòc àâéìôe± §¦¨§¨

,`ler lr opgei iaxe yiwl yix miwlegeíéãBî ìkä ,àleò øîàc§¨©¨©Ÿ¦
i iax oia,oerny iax oiae iqeõeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eîa§§§¥§¦¤¨§§¤¡©
,áéiçL,xqg xac ly xehtd mda xn`p `leàlà e÷ìçð àì ¤©¨Ÿ¤§§¤¨

õeç éøè÷eîadxfrl uegn ehgypy zepaxw ±,õeça Bìòäå eøñçL §§§¥¤¨§§¤¡©
,`l e` xqg xa` z`lrd lr xeht m`døeèt øáñ øîciqei iax ± §©¨©¨

z`lrd lr xehty xaq ze`lrdd lk lr zg` z`hg aiigy xne`d
dnk dlrd m` okle ,dxfrl uegn hgypy oaxw ly xqg xa`
ze`lrdd lk zeaygp ,ze`lrd dnka cg` xa` ly zekizg

,zg` d`lrdkáéiç øáñ øîelk lr aiigy xne`y oerny iax ± ©¨©©¨
ehgypy zepaxwa mb xqg xa` z`lrd lr aiigy xaq d`lrd
.dnvr ipta d`lrd zaygp dkizg lk z`lrd ok m` ,dxfrl uegn

:`ler ixaca zxg` oeyl,íéãBî ìkä ,àleò øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©¨©Ÿ¦
,oerny iax oiae iqei iax oiaõeça Bìòäå eøñçL õeç éøè÷eîa§§§¥¤¨§§¤¡©

,øeèt àeäL,xqg xac `edy oeikíéðt éøè÷eîa àlà e÷ìçð àì ¤¨Ÿ¤§§¤¨§§§¥§¦
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

éèeòîìa uega dlrd m` zxkn xehtl ±ââBLoebk ,envrn drhy ± §©¥¥
e` ,zexeq` xeaiv zena oi`y aygyñeðàxzeny xeaq didy ± ¨

xeqi` llk dxeza oi`e ,cigi znaa s` uega miycw zelrdl
,uega miycw zhigyäòèeîe.eze` erhd mixg`y e` ± §¤

:`xnbd zl`eyéëä éàqep` bbey xehtl cnln '`Edd'y jk m` ± ¦¨¦©
,drhene,énð àëäepcnl epnny '`Edd' weqtd ,uega dhigya ¨¨©¦©

,ehgyy mipy xehtléòaéîjxvp `ed mb ±éèeòîìzxkn xehtl ± ¦¨¥§©¥
didyk uega hgy m`ñeðàe`,äòèeîe ââBLepnn cenll oi`e ¨¥§¤

mipyy 'Wi` Wi`'n cenll xyt` ok m`e ,mixeht ehgyy mipyy¦¦
:`xnbd daiyn .aiig heicdl hgeydy oipne ,miaiig ehgyyéøz§¥

éáéúk 'àeää'weqta ,cg`d ,uega dhigy zyxta(c fi `xwie)zxkpe' ©§¦¦§¦§©
,ipyde ,drhene bbey qep` hgeyd z` xehtl cnlny ,'`Edd Wi`d̈¦©

weqta(my).ehgyy mipy xehtl cnlny ,'`Edd Wi`l aWgi mC'¨¥¨¥¨¦©
:`xnbd zl`eyàlàåweqtd''äì'dhigy zyxta xn`py,éì änì §¤¨©¨¨¦

epcnl oky ,'d myl hgy m` `l` aiig epi`y ''dl'n yexcl oi` ixd©
.heicdl hgeyd z` aiigl 'Wi` Wi`' weqtdnon :`xnbd daiyn ¦¦

axwdl ie`xd z` uega hgy m` `weec aiigy ,cnlp ''dl' weqtd©
,'dl miptaàéöBäìd z` uega hgy m`çlzLnä øéòN,xehty §¦¨¦©¦§©¥

.'dl axwdl cner epi`y oeik
:dpyna epipy'åë äàìòäa øîBçehgye oikqa efg`y mipy ¤¨©£¨¨

.oiaiig elrde xa`a efg` ,mixehtïðaø eðzzyxta xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
uega d`lrd(g fi `xwie)dlr dlri xW` 'ebe l`xyi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥£¤©£¤Ÿ¨

zeaizd zelitk :`ziixad zxxan ,'gaf F`'Léà Léà'iabl exn`py ¨©¦¦
d`lrd.øîBì ãeîìz äî:`ziixad zx`aneæçàL íéðL úBaøì ©©§©§©§©¦¤¨£
øáàaoaxw ly cg`eìòäåuega eze`ïéáéiçLmyl jixve .z`hg §¥¤§¤¡¤©¨¦

,aiigl weqt jkìBëiLxg`n ,jtidl xnel iziidàeä ïéc àìäå± ¤¨©£Ÿ¦
yexcpy oeik ,mixeht uega elrdy mipyy cenll yi xnege lwny

,jkèçBMä äîeuega oaxwìzlik`,èBéãädxez dxingdy ©©¥©¤§
jka uega dhigyaáéiçLdxezd dlwd ok it lr s`e ,z`hg ¤©¨

yeèçLå ïékqa eæçàL íéðLuega oaxw,ïéøeèt`xnbd zyxck §©¦¤¨£©©¦§¨£§¦
(`"r),ehgyy mipy xehtl micnly '`edd' zaiz onäìònäoaxw ©©£¤
uegaèBéãäìdxez ea dlwdyïéc Bðéà ,øeètLlwpy i`cea ± ©¤§¤¨¥¦
xn`peeæçàL íéðMLy uega edelrde xa`a.ïéøeèt`ly icke ¤§©¦¤¨£§¦

,xnege lwd z` yexcp'Léà Léà' øîBì ãeîìzmipy zeaxl ©§©¦¦
,miaiigy elrdy.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
,øîBà éñBé éaøxn`p d`lrd zyxta s`y dnn(h fi my)zxkpe' ©¦¥¥§¦§©

miyxec ,'eiOrn `Edd Wi`d,'àeää'`weec d`lrda s`yãçà ¨¦©¥©¨©¤¨
,aiig uega dlrdyíéðL àìåiax zrcl :`ziixad zl`ey .elrdy §Ÿ§©¦

,mixeht uega elrdy mipyy iqeiøîBì ãeîìz äî ïk íàzelitka ¦¥©©§©
zeaizd,'Léà Léà'uega elrdy mipyy oerny iax yxc jkny ¦¦

:`ziixad daiyn .miaiigìk äøBz äøac,íãà éða ïBLjky oeike ¦§¨¨¦§§¥¨¨
.zelitkd on yexcl oi` jkitl ,oeyld letkl mc` ipa jxc

:`xnbd zx`anïBòîL éaøå,miaiig uega elrdy mipyy xaeqd §©¦¦§
'àeää' éàä,elrdy mipy xehtl iqei iax epnn yxcydéì éòaéî ©©¦¨¥¥

ezrcl jxvp -éèeòîìuega dlrd m` z`hg aeign xehtl ± §©¥
`edykââBLe`ñeðàe`äòèeî.lirl `xnbd zyxck ¥¨§¤

:`xnbd zl`ey,éñBé éaøåe` bbey hgeyd z` xehtl cnli okidn §©¦¥
:`xnbd daiyn .drhen e` qep`'àeää' 'àeä'î`"d ze`d xeziin ± ¥©

.'`Edd' zaiza©
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåzaiza `"d ze`d xeziin yexci dn §©¦¦§

:`xnbd daiyn .'`Edd',Léøc àì 'àeää' 'àeä'ze`d ztqez oi`y ©©Ÿ¨¦
.aezkl dxezd jxc oky ,dyxecl oi`e zxzein `"d

:`xnbd zl`eyåzrcl'Léà Léà' éàäcî ,éñBé éaøexn`py §©¦¥¦§©¦¦
xcp epi` uega d`lrd zyxtay meyn z`fe ,yìk äøBz äøacïBL ¦§¨¨¦§

,íãà éðaok m`'Léà Léà' àeääuega dhigy zyxta exn`py §¥¨¨©¦¦
énðixdy ,yexcl oi` mze` mb ±ìk äøBz äøac,íãà éða ïBL ©¦¦§¨¨¦§§¥¨¨

àlàå,le`yl yi dzrnèçBMäuega oaxwèBéãäìx`eany §¤¨©¥©¤§
dpyna(`"r),aiigy,áéiçc déì àðîz`f dcnl lirl `xnbd ixdy §¨¥§©¨

daiyn .dhigy zyxta exn`py 'Wi` Wi`' zeaizd zelitkn¦¦
iqei iax :`xnbddéì à÷ôðheicdl hgeyd z` aiigl `ed cnel - ¨§¨¥

uegaîweqtd(c fi my)'CôL íc àeää Léàì áLçé íc'xn`py ¦¨¥¨¥¨¦©¨¨¨
uega oaxw hgeydy micnl 'Wi`l' zaizne ,uega dhigy zyxta¨¦

Léàì èçBMä eléôàå.aiig yi` myl ± ©£¦©¥¨¦
:dpyna epipy'åë äìòäå øæçå äìòäiax ixac ,diilr lk lr aiig ¤¡¨§¨©§¤¡¨

.zg` `l` aiig epi` ,xne` iqei iax .oerny,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
ú÷Bìçî`l` dpi` ,iqei iaxe oerny iaxadlrde xfge dlrd ©£¤§

íéøáà äMîçå äòaøà,minlyøáñ øîcaiig ezrcly iqei iax ± ©§¨¨©£¦¨¥¨¦§©¨©
c xaeq ,mixai`d lk z`lrd lr zg` z`hg wxáéúk ékdxeza ¦§¦

uega d`lrd zyxta(h fi my)Ep`iai `N crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤
Búà úBNòìl`rnyi iax yxec 'Fz`' zaizny ,'ebe 'dllirl(.fw) ©£Ÿ©Ÿ

wxyìòxacdíìMäuega dlrdyìò áéiç Bðéàå ,áéiç àeä ©©¨¥©¨§¥©¨©
áéúk äîäa ìkà ,øñçäxnelk ,weqtd xn`p dndad lk lr - ¤¨¥©¨§¥¨§¦

dnda z`lrd lr aiig epi`e ,aiig dnily dnda dlrd m` wxy
zg` dnda ixai` ly ze`lrd dyinge drax` jkitle ,dxqg

,zg` `l` aiig epi` okle ,zg` d`lrdk zeaygpøáñ øîeiax ± ©¨©
'FzF`' weqtdy ,xaq xa`e xa` lk lr z`hg aiigy xne`y oerny

,xqg xac dlrd m` xhety,áéúk øáàå øáà ìkàm`y xnelk ©¨¥¤§¥¤§¦
`l elit` aiig mly xa` z`lrd lr la` ,xeht xqg xa` dlrd
ipta d`lrd zaygp xa` lk z`lrd okle ,dndad lk z` dlrd

.dnvrìáàly zekizg dnk dlrd m`ãçà øáà,ze`lrd dnka £¨¥¤¤¨
,dndad ixai` x`y z` dlrdy ixg`ìkä éøácoiae iqei iaxl oia ¦§¥©Ÿ

,oerny iaxlàlà áéiç Bðéàz`hg,úçà'Fz` zFUrl' xn`py oeik ¥©¨¤¨©©©£Ÿ
.xqg xac lr `le aiig mly xac lr wxy `xnbd dyxc dfne

,øîà ïðçBé éaøå,ueg ixhwena ,oerny iaxl oiae iqei iaxl oia §©¦¨¨¨©
,mly xa` z`lrd lr aiig ,dxfrl uegn ehgypy zepaxw xnelk
xa` lr `ed 'Fz` zFUrl' weqtd on yxcpy xqg xac ly xehtde©£Ÿ

d eli`e ,xqgú÷Bìçî`idãçà øáàaxnelk ,mipt ixhwen ly ©£¤§¥¤¤¨
ekzgy ,gafnd lr xihwdl mpice dxfra ohgyy zepaxw ly xa`

,ze`lrd dnka uega edlrdeøáñ øîcaiigy xne`d oerny iax - §©¨©
y ,xaeq d`lrde d`lrd lk lr z`hgeøñçL íéðt éøè÷eî± §§¥§¦¤¨§

xa`d on xqgyáéiç ,õeça Bìòäåehgypy zepaxway ,z`hg §¤¡©©¨
,xqg xac ly xehtd xn`p `l dxfraon dkizg lk z`lrd okle

,zg`e zg` lk lr aiige ,dnvr ipta d`lrd zaygp xa`døîe©
øeèt øáñze`lrdd lk lr zg` z`hg aiigy xne`y iqei iax ± ¨©¨

xehte xqg xac ly xehtd xn`p mipt ixhwen ixai`a mby ,xaeq
,uega mz`lrd lr z`hgnxa` zekizg ly ze`lrd dnk okle
.zg` d`lrd zeaygp cg`a ìáàuega dlrdäMîçå äòaøà £¨§©§¨¨©£¦¨

ïéøáéà,minlyáéiç ìkä éøácz`hg,øáàå øáà ìk ìòlkdy ¥¨¦¦§¥©Ÿ©¨©¨¥¤§¥¤
m` ,dndad lka `le cg` xa`a `ed xqg xac ly xehtdy micen
xa` lk lr aiige ,dnvr ipta d`lrd zaygp xa` lk z`lrd ok

.xa`e
:iqei iaxe oerny iax zwelgna iyily xe`iaàleòc àâéìôe± §¦¨§¨

,`ler lr opgei iaxe yiwl yix miwlegeíéãBî ìkä ,àleò øîàc§¨©¨©Ÿ¦
i iax oia,oerny iax oiae iqeõeça Bìòäå eøñçL íéðt éøè÷eîa§§§¥§¦¤¨§§¤¡©
,áéiçL,xqg xac ly xehtd mda xn`p `leàlà e÷ìçð àì ¤©¨Ÿ¤§§¤¨

õeç éøè÷eîadxfrl uegn ehgypy zepaxw ±,õeça Bìòäå eøñçL §§§¥¤¨§§¤¡©
,`l e` xqg xa` z`lrd lr xeht m`døeèt øáñ øîciqei iax ± §©¨©¨

z`lrd lr xehty xaq ze`lrdd lk lr zg` z`hg aiigy xne`d
dnk dlrd m` okle ,dxfrl uegn hgypy oaxw ly xqg xa`
ze`lrdd lk zeaygp ,ze`lrd dnka cg` xa` ly zekizg

,zg` d`lrdkáéiç øáñ øîelk lr aiigy xne`y oerny iax ± ©¨©©¨
ehgypy zepaxwa mb xqg xa` z`lrd lr aiigy xaq d`lrd
.dnvr ipta d`lrd zaygp dkizg lk z`lrd ok m` ,dxfrl uegn

:`ler ixaca zxg` oeyl,íéãBî ìkä ,àleò øîà éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©¨©Ÿ¦
,oerny iax oiae iqei iax oiaõeça Bìòäå eøñçL õeç éøè÷eîa§§§¥¤¨§§¤¡©

,øeèt àeäL,xqg xac `edy oeikíéðt éøè÷eîa àlà e÷ìçð àì ¤¨Ÿ¤§§¤¨§§§¥§¦
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המשך בעמוד בלז



קלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc migaf(oey`x meil)

,àîéàle`yl dkeln dwqtpy ,zexecle el oeyl `ed 'meld' ok` ¥¨
j` ,minlerl erxfleéðàLdpey -íéà÷ àì déeâa eléôàc ,ìeàL ¨¦¨©£¦§©¥Ÿ¨¦

jkae `hgy meyn ,ezekln cenrzy dkf `l envr `ed elit`y -
edfe ,epnn lhpiz ezeklny mxbkeixacéaø øîà øæòìà éaøã ¦§©¦¤§¨¨¨©©¦

,àðéðç,xn`yíé÷ñBt ,íãàì äleãb íé÷ñBtL äòLaef dlecbBì £¦¨§¨¨¤§¦§¨¨¨¨§¦
øîàpL ,úBøBcä ìk óBñ ãò Bòøæìe(f el aei`)÷écvî òøâé àì' §©§©¨©¤¤¡©Ÿ¦§©¦©¦

'åâå àqkì íéëìî úàå ,åéðéòayiy wqet d"awdy ,'gvpl maiyIe ¥¨§¤§¨¦©¦¥©Ÿ¦¥¨¤©
,mikln `qk lr gvpl erxf mbñéâä íàådf mc`,Bzòcxnelk §¦¥¦©§

,ef dlecbl cer ie`x epi`e ,d`bzp,BìétLî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¦
øîàpL(g-f my)EdAbIe''éðBò éìáça ïeãëlé ,íéwfa íéøeñà íàå- ¤¤¡©©¦§¨§¦£¦©¦¦¦¨§§©§¥¦

mixeyw epiidc ,miwifa mixeq` zeidl mdl znxeb mail zedab
,le`y oke .mixeqie miiepr ilaga micekle mixeqii ze`lylya

.erxfle el dwqtpy dlecbd epnn dlhip e`hga
:dpyna epipy'åë ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòailra oia oixaer ©£¥¦¥©£¥¦

.oiaixwn `l la` oilke`e oiwleg ,oireaw oinen
:`xnbd zl`ey .oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîedn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .miwleg oinen ilray ,df oic xewnïðaø eðúc§¨©¨¨
dgpn iabl xn`p ,`ziixaa(`i e `xwie)øëæ ìk','dPlk`i oxd` ipaA ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,ieaix `ed 'lk'e.ïéîeî éìòa úBaøì:`ziixad zl`eyéàîì- §©©£¥¦§©
,df weqta oinen ilra eaxzd dn oiprléàm` -ìoipr,äìéëà ¦§£¦¨

,zegpn lek`l mdl xzenyøîàð øák éøäoinen ilra lr`k my) £¥§¨¤¡©
(akíéLãwä éLãwî åéäìà íçì''ebe,'ìëàéoinen ilra exzedy ¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥©¢¨¦Ÿ¥

:`ziixad daiyn .miycw iycw zlik`aàlàilra daxn df weqt ¤¨
oinen,äweìçì.mixyk mipdkk miycw iycwa miwleg mdy ©£¨

Cãéà àéðzz`hg iabl xn`py weqtd ,ztqep `ziixa -(ak e my)ìk' ©§¨¦¨¨
øëæ`a 'Dz` lk`i mipdMA.ïéîeî éìòa úBaøì:`ziixad zl`ey ¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨§©©£¥¦

éàîì,df ieaix `a dn oiprl -éàmze` daxn `edy xn`z m` - §©¦
éøä ,äìéëàìdf oicøeîà øák,'lk`i 'ebe eidl` mgl' weqta ©£¦¨£¥§¨¨¤¤¡Ÿ¨Ÿ¥

e ,lirl x`eankéà`a ieaixdy xn`z m`e -ìoipréøä ,äweìçmb ¦§£¨£¥
df oicøeîà øák,'dPlk`i oxd` ipaA xkf lM' weqtdn ,lirl §¨¨¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,jxvp sqepd cenild :`ziixad daiyn .dgpna xn`pdLokìBëi ¤¨
y xnel ziidàlà éì ïéàodk,íeî ìòa äNòðå ízdaxzpy `ed ¥¦¤¨¨§©£¨©©

odk j` ,mincewd miweqtdnBøwéòî íeî ìòa,men lra clepy - ©©¥¦¨
ïépî.eze` mb zeaxløîBì ãeîìz,aezkd epcnln -øëæ ìk' ¦©¦©§©¨¨¨

.exwirn men lra odk mb zeaxl ,'Dz` lk`i mipdMA©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
Cãéà àéðzmy` iabl xn`py weqtd ,ztqep `ziixa -(e f my)ìk' ©§¨¦¨¨

øëæ`a 'EPlk`i mipdMA.íeî ìòa úBaøì:`ziixad zl`eyéàîì ¨¨©Ÿ£¦Ÿ£¤§©©©§©
,oinen ilra zeaxl df weqt `aøeîà øák éøä ,äìéëàì éàweqta ¦©£¦¨£¥§¨¨

,'lk`i 'ebe eidl` mgl'øeîà øák éøä ,äweìçì éàålM' weqta ¤¤¡Ÿ¨Ÿ¥§¦©£¨£¥§¨¨¨
,dgpna xn`pd 'dPlk`i oxd` ipaA xkf,Bøwéòî íeî ìòáì éàå ¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨§¦§©©¥¦¨

øeîà øák éøä.z`hga xn`pd 'Dz` lk`i mipdMA xkf lM' weqta £¥§¨¨¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
:`ziixad daiynìBëiLy ,xnel ziidéì ïéàdaxzpyàlàodk ¤¨¥¦¤¨
,òeá÷ íeî ìòaodk j`ïépî ,øáBò íeî ìòaokl ,`ed s` ezeaxl ©©¨©©©¥¦©¦
øîBì ãeîìzdfd aezkd epcnln -øëæ ìk'.'EPlk`i mipdMA ©§©¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ£¤

:`xnbd dywnàéiì étìk`eld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
lran xaer men lra xizdl xzei yiy ,zeaxl oekpd `ed jtidd
xg` xaer men lra xizdl weqt jxvpy okzi j`ide ,reaw men

:`xnbd zvxzn .reaw men lra xzedyCeôéà ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤¥
,reaw men ilra zeaxl iyilyd weqtd `ay xen`e ,df uexiz jetd
okle ,xaer men lra daxzpy `l` il oi`y xnel ziid lekiy
:cer `xnbd zvxzn .reaw men lra mb zeaxl dfd aezkd epcnln

Ceôéú àì íìBòì ,øîà éMà áø`l` ,uexizd z` jetdl oi` - ©©¦¨©§¨Ÿ¥
,xaer men ilra daxn ok` weqtdéøèöéàåCs` ezeaxl jxvpe - §¦§§¦

y meyn ,reaw men lra daxzpy xg`àðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨¨¦¨
xnel jzrca dler

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

המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc migaf(oey`x meil)

ok m`e,ìBëàå àèç àaaixwdl] `hgl ie`x jpi`y myk xnelk Ÿ£¥¤¡
oi`e ,z`hg iabl weqtd jxvp jkle .dlke`l ie`x jpi` jk ,[z`hg

.dgpn iabl weqta ic
iabl sqep weqt jxvp recn oerny iaxa xfrl` iax cnil cer
,[z`hge dgpn] miycw iycwa miweqtd wx mixn`p eid m` .minly

e ,xedh odkl mei leah `a did÷BLå äæçî éì ïz Bì øîàly ¨©¤¦¥¨¤¨
minlyìëBàådfga welgl mei leahd dvexy xnelk ,axra mze` §©
,weyeBì øîà,el aiydl xedhd leki -,Eçk äôiL íB÷îa äîe ¨©©¦§¤¨¤Ÿ£
epiidcEúàhça,dlek z` lke` dz`yéúéçcî] Ea welglúàhç §©¨§§¦¦¦©©

(÷BLå äæçî) ,[ìàøNéa ok m`,Eçk òøeäL íB÷îepiidcíéîìLa ¦§¨¥¥¨¤¨§¤©Ÿ£¦§¨¦
,÷BLå äæç àlà ïäa Eì ïéàL,dfn xzei mipdkl mda oi` ixdy ¤¥§¨¤¤¨¨¤¨

m`dEçécàL ïéc Bðéà,el aiydl mei leahd leki .mda welgln ¥¦¤©¦£
oky ,minlyl z`hgn gikedl oi`î éðúéçc íà äîwelgl ¨¦§¦©¦¦

a,ééãáòå ééLð ìöà éçk òøeä ïkL ,úàhçipi` xedh ip`yk s`y ©¨¤¥©Ÿ¦¥¤¨©©£¨©
ji` j` ,icare iiypl z`hg lik`dl i`yx÷BLå äæçî éðéçãzly ©§¥¦¥¨¤¨

,minlyéçk äôé ïkLmda,ééãáòå ééLð ìöàly weye dfg ixdy ¤¥¨¤Ÿ¦¥¤¨©©£¨©
gikedl oi` okle .mdicarle mdiypl mipdkl milk`p minly

,mei leahl xedhd el aiyn .minlyl miycw iycwa miweqtdnéøä£¥
àeäweqtd -øîBà(ci f `xwie)dcez ingl znexz iabl÷øfä ïäkì' ¥©Ÿ¥©Ÿ¥

,'äéäé Bì ,íéîìMä íc úàe`xd odkl wx milk`p mdyzwixfl i ¤©©§¨¦¦§¤
ok m`e ,mcd÷Bøæ àamcd z`,ìBëàåleki jpi`y myk xnelk Ÿ§¤¡

.axrl lek`l wleg jpi` jk ,dz` mei leah ixdy ,mcd z` wexfl
.minlya xn`py sqepd weqtd jxvp jkle

elld zekldd lkaíBé ìeáè àöé,ytp igtaìò åéøeîçå åéle÷ ¨¨§¨©£¨©
BLàøywia mgkne ez`pdl yxec didy ,'xnege lw'd ipic lk - Ÿ

`l ,'eke 'ipzigc m` dn' xn`y dn epiidc ,miycwa welgl exizdl
oke ,welgln eze` mihrnnd miweqt yi ixdy ,dne`na el elired

e`vi,BìàîOî äøtk øqeçî Bðéîéî ïðBàxqegne ope` mby xnelk ¥¦¦§©©¨¨¦§Ÿ
leah oick mpic oky ,elld miweqtd gkn dwelgn migcp mixetk

.daxwd zrya dcearl miie`x mpi` md mby ,mei
:oerny iaxa xfrl` iax lr dywn `xnbdéøtC[dywd-]áø ¨¦©

,éàçàleki ixd ,mipic dyly wx oerny iaxa xfrl` iax xn` recn £©
,sqep oic xnel diddéì àîéìxedhd odkl mei leahd el xn`iy - ¥¨¥

ìëBàå øBëaî éì ïzel xzeny mei leahd xaeqy xnelk ,axra ¤¦¦§§©
ezegcl xedhd dvexe ,xeka milradn lawlBì øîàc íeMî¦§¨©

,mei leahl xedhdééLð ìöà úàhça éçk òøeäL íB÷îa äîe©¦§¤©Ÿ¦§©¨¥¤¨©
,ééãáòåok it lr s`e ,z`hg milke` icare iiyp oi`yéúéçcE ©£¨©§¦¦

îa welgl,ìàøNé úàhçok m`déleëc ,øBëáa éçk äôiL íB÷î ¥©©¦§¨¥§¤¨¤Ÿ¦¦§§¥
àéä éìécm` ,iicare iiypl epzil ip` lekie ,ily `ed xekad lky - ¦¦¦

ok.epnî EçãàL ïéc Bðéà,el aiydl mei leahd lekiíà äîe ¥¦¤¤§£¦¤¨¦
òøeäL íLkL ,úàhçî éðúéçcda,éçk òøeä Ck Eçkiiyp s`y §¦©¦¥©¨¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦

ji` j` ,da milke` mpi` iicareäôiL íLkL ,øBëaî éðçécz©¦¥¦¦§¤§¥¤¨¤
Eçkjly elekyéçk äôé Ckelek xekady epiidc ,ily eleky Ÿ£¨¨¤Ÿ¦

leahl xedhd el aiyn .mdicare mdiypl zzl mileki mde mipdkl
,meiàeä éøäweqtd -øîBàfre yak ,xey xeka iabl(gi-fi gi xacna) £¥¥

øéè÷z íaìç úàå ,çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà''ebeäéäé íøNáe ¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦§¨¨¦§¤
,'Cìok m`e,ìBëàå ÷Bøæ àaz` wexfl leki jpi`y myk xnelk ¨Ÿ§¤¡

ie`xd odkl wx ozip xekad xnelk ,mlke`l leki jpi` jk ,mnc
xn` recn ,oerny iaxa xfrl` iax lr dyw ok m`e .enc z` wexfl
mei leah dvex ea s`y ,df iriax oic xn` `le ,mipic dyly wx

.weqtn dgcpe ,xnege lw cenll
:`xnbd zvxznCãéàå,df oic xn` `ly ,oerny iaxa xfrl` iax - §¦¨

éøtC,i`g` ax `iady weqtdn cenild lr dywn -éî[m`d-] ¨¦¦
,'÷øBfä ïäkì íøNáe' áéúkixd,áéúk 'Cì äéäé íøNáe'rnyny §¦§¨¨©Ÿ¥©¥§¨¨¦§¤¨§¦

yøçà ïäëì eléôàie`xy odkl wx `le ,xekad z` zzl xzen £¦§Ÿ¥©¥
,df oic oerny iaxa xfrl` iax xn` `l okle .dry dze`a dcearl

.weqtdn yxetna rnzyn epi` ok` oicdy meyn
ziaa el` mipic xn` oerny iaxa xfrl` iaxy `ax xn` lirl

:`xnbd dywn .xzen xacd did cvik zxxan `xnbd .`qkdéëéäå§¥¦
éëä ãéáòzekld xn`y ,jk oerny iaxa xfrl` iax dyr j`ide - ¨¦¨¦

,`qkd ziaaøîàäåxn` ixde -,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
øäøäì øzeî íB÷î ìëadxez ixaca,àqkä úéaîe õçønî õeç §¨¨¨§©§¥¦¤§¨¦¥©¦¥

:`xnbd zvxzn .zekld my xnel xeq`y i`ce ok m`eBñðBàì§§
éðàLiptl da xdxdne eita dxeby ezreny dzidy ote`a df did - ¨¦

ixd ok m`e ,dpnn ezrc giqdl leki did `le ,`qkd zial qpkpy
.dxez ixaca my xacle xdxdl xzen df ote`ae ,`ed qep`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc migaf(iying meil)

.'FOräøäæà àlà,dxfrl uegn oaxw hegyl `lyïìðî,epl oipn - ©¤¨©§¨¨§¨¨
oi`y meyn ,z`hg aeig mb oi` ,jk lr 'dyrz `l' zxdf` oi` m`e
cifna dilr xaerd aeigy dyrz `l zevn lr `l` d`a z`hg

.z`hg aiigy yxetn dpyna eli`e ,zxk
:`xnbd daiynàø÷ øîà(f fi `xwie)ãBò eçaæé àìå'mdigaf z` ¨©§¨§Ÿ¦§§¤¦§¥¤

rnyn ,uega dhigy xeqi`l jenq xn`p df weqty oeike ,'mixirVl©§¦¦
.dxfrl uegn oaxw hegyl `ly xidfdl `ay

`ly dxdf` micnel df weqtny xnel xyt` ji` :`xnbd dywn
ixde ,uega oaxw hegyléàädf weqt -øæòìà éaøãëì déì éòaéî ©¦¨¥¥§¦§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax ly epic z` epcnll ick `ed jxvp ±øîàc,xfrl` iax §¨©
ì äîäa çáBæì ïépîdnyy dxf dcearáéiç àeäL ,ñéìB÷øî ¦©¦§¥©§¥¨§©§¦¤©¨

,mipa`a dlweql oeifa jxc `id dlibxd dzceary oeiky ,dzin
weqta rnyne(l ai mixac)mdidl` z` dN`d miFBd Ecari dki`'¥¨©©§©¦¨¥¤¤¡Ÿ¥¤

dl micaery jxck dcaer m` `l` aiig epi`y ,'ip` mB oM dUr`e§¤¡¤¥©¨¦
s`y oipne ,ceak jxca dcaer `l` dkxck dcaer epi` dfe ,dicaer

,aiig ok it lráéúëcweqta(f fi `xwie),'íäéçáæ úà ãBò eçaæé àìå' ¦§¦§Ÿ¦§§¤¦§¥¤
eïéðò Bðéà íàjxvp epi` df weqt m` ±ìdxf dcear caery in ¦¥¦§¨§

,dkøãëcnlp xaky oeik ,dze` micaery jxcde zelibxd itk §©§¨
dnn eaiigláéúëcweqta(l ai mixac)eãáòé äëéà'z` dN`d miFBd ¦§¦¥¨©©§©¦¨¥¤¤

dxf dcear caerd z` aiigl rnyny ,'ip` mB oM dUr`e mdidl ¡̀Ÿ¥¤§¤¡¤¥©¨¦
,dkxckïéðò eäðzepnn cnlp ±ìdcaer,dkøãk àlLhgey oebke §¥¦§¨§¤Ÿ§©§¨

mipa` zwixfa `idy dzcear jxck dcaer epi`y ,qilewxnl dnda

ok m` ,qilewxnl dnda hgey aiigl jxvp weqtdy oeike .oeifa jxc
.uega oaxw hegyl `ly dxdf` df weqtn cenll xyt` i`

:`xnbd zvxzn,äaø øîà,df weqtn cenll xyt` zexdf` izy ¨©©¨
okydéa éø÷dgiafd lr dxn`p '`le' zaizy mb weqta `xw - §¦¥

ly dxdf` dpyiy,'eçaæé àìå'`ly dxdf` cenll yi epnne §Ÿ¦§§
,uega oaxw hegyldéa éø÷ezaiz eli`k mb weqta `exwl yie ± §¦¥

ly dxdf` dpyie 'cer' zaiz lr dxn`p '`le','ãBò àìå'`ay §Ÿ
geafl `ly xfrl` iax ly epic z` epnn cenlle ,sqep xac xeq`l

dcearl.jka dkxc oi`y s` dxf
dxdf` 'cFr EgAfi `le' weqtd on micnl cvik :`xnbd dywn§Ÿ¦§§

`lde ,uega oaxw hgeyldéì éòaéî ézkàweqtd z` jixv oiicr ± ©©¦¦¨¥¥
àéðúãëì`ziixaa iepyd oicd z` epnn cenll -ixg` mipdk zxez) §¦§©§¨

(h"tueg ihegy zaxwd xeqi`a xn`p ,(d-c fi `xwie)ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤
F`iad `l crFnWi`l aWgi mC 'd oMWn iptl 'dl oAxw aixwdl ¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦§¥¦§©¨¥¨¥¨¦

ipA E`iai xW` ornl ,FOr axTn `Edd Wi`d zxkpe KtW mC `Edd©¨¨¨§¦§©¨¦©¦¤¤©§©©£¤¨¦§¥
l` 'dl mE`iade dcVd ipR lr migaFf md xW` mdigaf z` l`xUi¦§¨¥¤¦§¥¤£¤¥§¦©§¥©¨¤¤¡¦©¤
zx`an .'mzF` 'dl minlW igaf Egafe odMd l` crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥§¨§¦§¥§¨¦©¨

:`ziixadïàk ãò`le' weqtd cr ueg ihegy zyxt zligzn ± ©¨§Ÿ
mzqd on ,'EgAfiàeä`xwnd ±øaãî`weecïLéc÷äL íéLã÷a ¦§§§©¥§¨¨¦¤¦§¦¨

úBîaä øeqéà úòLa,okynd mwed xaky xg`lúòLa ïáéø÷äå ¦§©¦©¨§¦§¦¨¦§©
,úBîaä øeqéàzryay ote`a eheyta `xwnd z` cenll yi jky ¦©¨

,dxfra axwdl oaxwd cnr ycwdd

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מז' וי"ב אדר. ונהניתי מההזמנה )מצד אנ"ש שי'( ומנסיעתו לאנטורפן. 

ויה"ר שתהי' בהצלחה מכוונת להתכלית - הפצת המעינות. -

הק'  המוסד  והתפתחות  לביסוס  גם  הבע"ל  הפורים  ימי  לנצל  הדרוש  באופן  מתכוננים  ובודאי 

שבהנהלתו ולהפצת המעינות חוצה, נוסף על ענין יום זה, ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח מיוסד על 

המונעים  הענינים  כל  ויבטלו  מופלגה  בהצלחה  זה  גם  שיהי'  ויה"ר  כפורים,  פורים  זהר  תקוני  מאמר 

ומעכבים.

ובפרט שנכנסים אנו לחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק החדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר 

נהפך וגו' לשמחה וליום טוב.

להפכם  זה  חדש  מסוגל  והנגלה,  הנראה  בטוב  שאינם  הענינים  גם  אשר  הוא  תוכנו  נהפך,  וענין 

לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.



קלג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc migaf(oey`x meil)

,àîéàle`yl dkeln dwqtpy ,zexecle el oeyl `ed 'meld' ok` ¥¨
j` ,minlerl erxfleéðàLdpey -íéà÷ àì déeâa eléôàc ,ìeàL ¨¦¨©£¦§©¥Ÿ¨¦

jkae `hgy meyn ,ezekln cenrzy dkf `l envr `ed elit`y -
edfe ,epnn lhpiz ezeklny mxbkeixacéaø øîà øæòìà éaøã ¦§©¦¤§¨¨¨©©¦

,àðéðç,xn`yíé÷ñBt ,íãàì äleãb íé÷ñBtL äòLaef dlecbBì £¦¨§¨¨¤§¦§¨¨¨¨§¦
øîàpL ,úBøBcä ìk óBñ ãò Bòøæìe(f el aei`)÷écvî òøâé àì' §©§©¨©¤¤¡©Ÿ¦§©¦©¦

'åâå àqkì íéëìî úàå ,åéðéòayiy wqet d"awdy ,'gvpl maiyIe ¥¨§¤§¨¦©¦¥©Ÿ¦¥¨¤©
,mikln `qk lr gvpl erxf mbñéâä íàådf mc`,Bzòcxnelk §¦¥¦©§

,ef dlecbl cer ie`x epi`e ,d`bzp,BìétLî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¦
øîàpL(g-f my)EdAbIe''éðBò éìáça ïeãëlé ,íéwfa íéøeñà íàå- ¤¤¡©©¦§¨§¦£¦©¦¦¦¨§§©§¥¦

mixeyw epiidc ,miwifa mixeq` zeidl mdl znxeb mail zedab
,le`y oke .mixeqie miiepr ilaga micekle mixeqii ze`lylya

.erxfle el dwqtpy dlecbd epnn dlhip e`hga
:dpyna epipy'åë ïéîeî éìòa ïéa ,ïéîeî éìòailra oia oixaer ©£¥¦¥©£¥¦

.oiaixwn `l la` oilke`e oiwleg ,oireaw oinen
:`xnbd zl`ey .oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðîedn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .miwleg oinen ilray ,df oic xewnïðaø eðúc§¨©¨¨
dgpn iabl xn`p ,`ziixaa(`i e `xwie)øëæ ìk','dPlk`i oxd` ipaA ¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,ieaix `ed 'lk'e.ïéîeî éìòa úBaøì:`ziixad zl`eyéàîì- §©©£¥¦§©
,df weqta oinen ilra eaxzd dn oiprléàm` -ìoipr,äìéëà ¦§£¦¨

,zegpn lek`l mdl xzenyøîàð øák éøäoinen ilra lr`k my) £¥§¨¤¡©
(akíéLãwä éLãwî åéäìà íçì''ebe,'ìëàéoinen ilra exzedy ¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥©¢¨¦Ÿ¥

:`ziixad daiyn .miycw iycw zlik`aàlàilra daxn df weqt ¤¨
oinen,äweìçì.mixyk mipdkk miycw iycwa miwleg mdy ©£¨

Cãéà àéðzz`hg iabl xn`py weqtd ,ztqep `ziixa -(ak e my)ìk' ©§¨¦¨¨
øëæ`a 'Dz` lk`i mipdMA.ïéîeî éìòa úBaøì:`ziixad zl`ey ¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨§©©£¥¦

éàîì,df ieaix `a dn oiprl -éàmze` daxn `edy xn`z m` - §©¦
éøä ,äìéëàìdf oicøeîà øák,'lk`i 'ebe eidl` mgl' weqta ©£¦¨£¥§¨¨¤¤¡Ÿ¨Ÿ¥

e ,lirl x`eankéà`a ieaixdy xn`z m`e -ìoipréøä ,äweìçmb ¦§£¨£¥
df oicøeîà øák,'dPlk`i oxd` ipaA xkf lM' weqtdn ,lirl §¨¨¨¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨

,jxvp sqepd cenild :`ziixad daiyn .dgpna xn`pdLokìBëi ¤¨
y xnel ziidàlà éì ïéàodk,íeî ìòa äNòðå ízdaxzpy `ed ¥¦¤¨¨§©£¨©©

odk j` ,mincewd miweqtdnBøwéòî íeî ìòa,men lra clepy - ©©¥¦¨
ïépî.eze` mb zeaxløîBì ãeîìz,aezkd epcnln -øëæ ìk' ¦©¦©§©¨¨¨

.exwirn men lra odk mb zeaxl ,'Dz` lk`i mipdMA©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
Cãéà àéðzmy` iabl xn`py weqtd ,ztqep `ziixa -(e f my)ìk' ©§¨¦¨¨

øëæ`a 'EPlk`i mipdMA.íeî ìòa úBaøì:`ziixad zl`eyéàîì ¨¨©Ÿ£¦Ÿ£¤§©©©§©
,oinen ilra zeaxl df weqt `aøeîà øák éøä ,äìéëàì éàweqta ¦©£¦¨£¥§¨¨

,'lk`i 'ebe eidl` mgl'øeîà øák éøä ,äweìçì éàålM' weqta ¤¤¡Ÿ¨Ÿ¥§¦©£¨£¥§¨¨¨
,dgpna xn`pd 'dPlk`i oxd` ipaA xkf,Bøwéòî íeî ìòáì éàå ¨¨¦§¥©£ŸŸ£¤¨§¦§©©¥¦¨

øeîà øák éøä.z`hga xn`pd 'Dz` lk`i mipdMA xkf lM' weqta £¥§¨¨¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ©Ÿ¨
:`ziixad daiynìBëiLy ,xnel ziidéì ïéàdaxzpyàlàodk ¤¨¥¦¤¨
,òeá÷ íeî ìòaodk j`ïépî ,øáBò íeî ìòaokl ,`ed s` ezeaxl ©©¨©©©¥¦©¦
øîBì ãeîìzdfd aezkd epcnln -øëæ ìk'.'EPlk`i mipdMA ©§©¨¨¨©Ÿ£¦Ÿ£¤

:`xnbd dywnàéiì étìk`eld ,xnelk ,df xac dpet okidl - §©¥©¨
lran xaer men lra xizdl xzei yiy ,zeaxl oekpd `ed jtidd
xg` xaer men lra xizdl weqt jxvpy okzi j`ide ,reaw men

:`xnbd zvxzn .reaw men lra xzedyCeôéà ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤¥
,reaw men ilra zeaxl iyilyd weqtd `ay xen`e ,df uexiz jetd
okle ,xaer men lra daxzpy `l` il oi`y xnel ziid lekiy
:cer `xnbd zvxzn .reaw men lra mb zeaxl dfd aezkd epcnln

Ceôéú àì íìBòì ,øîà éMà áø`l` ,uexizd z` jetdl oi` - ©©¦¨©§¨Ÿ¥
,xaer men ilra daxn ok` weqtdéøèöéàåCs` ezeaxl jxvpe - §¦§§¦

y meyn ,reaw men lra daxzpy xg`àðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨¨¦¨
xnel jzrca dler
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc migaf(oey`x meil)

ok m`e,ìBëàå àèç àaaixwdl] `hgl ie`x jpi`y myk xnelk Ÿ£¥¤¡
oi`e ,z`hg iabl weqtd jxvp jkle .dlke`l ie`x jpi` jk ,[z`hg

.dgpn iabl weqta ic
iabl sqep weqt jxvp recn oerny iaxa xfrl` iax cnil cer
,[z`hge dgpn] miycw iycwa miweqtd wx mixn`p eid m` .minly

e ,xedh odkl mei leah `a did÷BLå äæçî éì ïz Bì øîàly ¨©¤¦¥¨¤¨
minlyìëBàådfga welgl mei leahd dvexy xnelk ,axra mze` §©
,weyeBì øîà,el aiydl xedhd leki -,Eçk äôiL íB÷îa äîe ¨©©¦§¤¨¤Ÿ£
epiidcEúàhça,dlek z` lke` dz`yéúéçcî] Ea welglúàhç §©¨§§¦¦¦©©

(÷BLå äæçî) ,[ìàøNéa ok m`,Eçk òøeäL íB÷îepiidcíéîìLa ¦§¨¥¥¨¤¨§¤©Ÿ£¦§¨¦
,÷BLå äæç àlà ïäa Eì ïéàL,dfn xzei mipdkl mda oi` ixdy ¤¥§¨¤¤¨¨¤¨

m`dEçécàL ïéc Bðéà,el aiydl mei leahd leki .mda welgln ¥¦¤©¦£
oky ,minlyl z`hgn gikedl oi`î éðúéçc íà äîwelgl ¨¦§¦©¦¦

a,ééãáòå ééLð ìöà éçk òøeä ïkL ,úàhçipi` xedh ip`yk s`y ©¨¤¥©Ÿ¦¥¤¨©©£¨©
ji` j` ,icare iiypl z`hg lik`dl i`yx÷BLå äæçî éðéçãzly ©§¥¦¥¨¤¨

,minlyéçk äôé ïkLmda,ééãáòå ééLð ìöàly weye dfg ixdy ¤¥¨¤Ÿ¦¥¤¨©©£¨©
gikedl oi` okle .mdicarle mdiypl mipdkl milk`p minly

,mei leahl xedhd el aiyn .minlyl miycw iycwa miweqtdnéøä£¥
àeäweqtd -øîBà(ci f `xwie)dcez ingl znexz iabl÷øfä ïäkì' ¥©Ÿ¥©Ÿ¥

,'äéäé Bì ,íéîìMä íc úàe`xd odkl wx milk`p mdyzwixfl i ¤©©§¨¦¦§¤
ok m`e ,mcd÷Bøæ àamcd z`,ìBëàåleki jpi`y myk xnelk Ÿ§¤¡

.axrl lek`l wleg jpi` jk ,dz` mei leah ixdy ,mcd z` wexfl
.minlya xn`py sqepd weqtd jxvp jkle

elld zekldd lkaíBé ìeáè àöé,ytp igtaìò åéøeîçå åéle÷ ¨¨§¨©£¨©
BLàøywia mgkne ez`pdl yxec didy ,'xnege lw'd ipic lk - Ÿ

`l ,'eke 'ipzigc m` dn' xn`y dn epiidc ,miycwa welgl exizdl
oke ,welgln eze` mihrnnd miweqt yi ixdy ,dne`na el elired

e`vi,BìàîOî äøtk øqeçî Bðéîéî ïðBàxqegne ope` mby xnelk ¥¦¦§©©¨¨¦§Ÿ
leah oick mpic oky ,elld miweqtd gkn dwelgn migcp mixetk

.daxwd zrya dcearl miie`x mpi` md mby ,mei
:oerny iaxa xfrl` iax lr dywn `xnbdéøtC[dywd-]áø ¨¦©

,éàçàleki ixd ,mipic dyly wx oerny iaxa xfrl` iax xn` recn £©
,sqep oic xnel diddéì àîéìxedhd odkl mei leahd el xn`iy - ¥¨¥

ìëBàå øBëaî éì ïzel xzeny mei leahd xaeqy xnelk ,axra ¤¦¦§§©
ezegcl xedhd dvexe ,xeka milradn lawlBì øîàc íeMî¦§¨©

,mei leahl xedhdééLð ìöà úàhça éçk òøeäL íB÷îa äîe©¦§¤©Ÿ¦§©¨¥¤¨©
,ééãáòåok it lr s`e ,z`hg milke` icare iiyp oi`yéúéçcE ©£¨©§¦¦

îa welgl,ìàøNé úàhçok m`déleëc ,øBëáa éçk äôiL íB÷î ¥©©¦§¨¥§¤¨¤Ÿ¦¦§§¥
àéä éìécm` ,iicare iiypl epzil ip` lekie ,ily `ed xekad lky - ¦¦¦

ok.epnî EçãàL ïéc Bðéà,el aiydl mei leahd lekiíà äîe ¥¦¤¤§£¦¤¨¦
òøeäL íLkL ,úàhçî éðúéçcda,éçk òøeä Ck Eçkiiyp s`y §¦©¦¥©¨¤§¥¤©Ÿ£¨©Ÿ¦

ji` j` ,da milke` mpi` iicareäôiL íLkL ,øBëaî éðçécz©¦¥¦¦§¤§¥¤¨¤
Eçkjly elekyéçk äôé Ckelek xekady epiidc ,ily eleky Ÿ£¨¨¤Ÿ¦

leahl xedhd el aiyn .mdicare mdiypl zzl mileki mde mipdkl
,meiàeä éøäweqtd -øîBàfre yak ,xey xeka iabl(gi-fi gi xacna) £¥¥

øéè÷z íaìç úàå ,çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà''ebeäéäé íøNáe ¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦§¨¨¦§¤
,'Cìok m`e,ìBëàå ÷Bøæ àaz` wexfl leki jpi`y myk xnelk ¨Ÿ§¤¡

ie`xd odkl wx ozip xekad xnelk ,mlke`l leki jpi` jk ,mnc
xn` recn ,oerny iaxa xfrl` iax lr dyw ok m`e .enc z` wexfl
mei leah dvex ea s`y ,df iriax oic xn` `le ,mipic dyly wx

.weqtn dgcpe ,xnege lw cenll
:`xnbd zvxznCãéàå,df oic xn` `ly ,oerny iaxa xfrl` iax - §¦¨

éøtC,i`g` ax `iady weqtdn cenild lr dywn -éî[m`d-] ¨¦¦
,'÷øBfä ïäkì íøNáe' áéúkixd,áéúk 'Cì äéäé íøNáe'rnyny §¦§¨¨©Ÿ¥©¥§¨¨¦§¤¨§¦

yøçà ïäëì eléôàie`xy odkl wx `le ,xekad z` zzl xzen £¦§Ÿ¥©¥
,df oic oerny iaxa xfrl` iax xn` `l okle .dry dze`a dcearl

.weqtdn yxetna rnzyn epi` ok` oicdy meyn
ziaa el` mipic xn` oerny iaxa xfrl` iaxy `ax xn` lirl

:`xnbd dywn .xzen xacd did cvik zxxan `xnbd .`qkdéëéäå§¥¦
éëä ãéáòzekld xn`y ,jk oerny iaxa xfrl` iax dyr j`ide - ¨¦¨¦

,`qkd ziaaøîàäåxn` ixde -,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
øäøäì øzeî íB÷î ìëadxez ixaca,àqkä úéaîe õçønî õeç §¨¨¨§©§¥¦¤§¨¦¥©¦¥

:`xnbd zvxzn .zekld my xnel xeq`y i`ce ok m`eBñðBàì§§
éðàLiptl da xdxdne eita dxeby ezreny dzidy ote`a df did - ¨¦

ixd ok m`e ,dpnn ezrc giqdl leki did `le ,`qkd zial qpkpy
.dxez ixaca my xacle xdxdl xzen df ote`ae ,`ed qep`
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc migaf(iying meil)

.'FOräøäæà àlà,dxfrl uegn oaxw hegyl `lyïìðî,epl oipn - ©¤¨©§¨¨§¨¨
oi`y meyn ,z`hg aeig mb oi` ,jk lr 'dyrz `l' zxdf` oi` m`e
cifna dilr xaerd aeigy dyrz `l zevn lr `l` d`a z`hg

.z`hg aiigy yxetn dpyna eli`e ,zxk
:`xnbd daiynàø÷ øîà(f fi `xwie)ãBò eçaæé àìå'mdigaf z` ¨©§¨§Ÿ¦§§¤¦§¥¤

rnyn ,uega dhigy xeqi`l jenq xn`p df weqty oeike ,'mixirVl©§¦¦
.dxfrl uegn oaxw hegyl `ly xidfdl `ay

`ly dxdf` micnel df weqtny xnel xyt` ji` :`xnbd dywn
ixde ,uega oaxw hegyléàädf weqt -øæòìà éaøãëì déì éòaéî ©¦¨¥¥§¦§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax ly epic z` epcnll ick `ed jxvp ±øîàc,xfrl` iax §¨©
ì äîäa çáBæì ïépîdnyy dxf dcearáéiç àeäL ,ñéìB÷øî ¦©¦§¥©§¥¨§©§¦¤©¨

,mipa`a dlweql oeifa jxc `id dlibxd dzceary oeiky ,dzin
weqta rnyne(l ai mixac)mdidl` z` dN`d miFBd Ecari dki`'¥¨©©§©¦¨¥¤¤¡Ÿ¥¤

dl micaery jxck dcaer m` `l` aiig epi`y ,'ip` mB oM dUr`e§¤¡¤¥©¨¦
s`y oipne ,ceak jxca dcaer `l` dkxck dcaer epi` dfe ,dicaer

,aiig ok it lráéúëcweqta(f fi `xwie),'íäéçáæ úà ãBò eçaæé àìå' ¦§¦§Ÿ¦§§¤¦§¥¤
eïéðò Bðéà íàjxvp epi` df weqt m` ±ìdxf dcear caery in ¦¥¦§¨§

,dkøãëcnlp xaky oeik ,dze` micaery jxcde zelibxd itk §©§¨
dnn eaiigláéúëcweqta(l ai mixac)eãáòé äëéà'z` dN`d miFBd ¦§¦¥¨©©§©¦¨¥¤¤

dxf dcear caerd z` aiigl rnyny ,'ip` mB oM dUr`e mdidl ¡̀Ÿ¥¤§¤¡¤¥©¨¦
,dkxckïéðò eäðzepnn cnlp ±ìdcaer,dkøãk àlLhgey oebke §¥¦§¨§¤Ÿ§©§¨

mipa` zwixfa `idy dzcear jxck dcaer epi`y ,qilewxnl dnda

ok m` ,qilewxnl dnda hgey aiigl jxvp weqtdy oeike .oeifa jxc
.uega oaxw hegyl `ly dxdf` df weqtn cenll xyt` i`

:`xnbd zvxzn,äaø øîà,df weqtn cenll xyt` zexdf` izy ¨©©¨
okydéa éø÷dgiafd lr dxn`p '`le' zaizy mb weqta `xw - §¦¥

ly dxdf` dpyiy,'eçaæé àìå'`ly dxdf` cenll yi epnne §Ÿ¦§§
,uega oaxw hegyldéa éø÷ezaiz eli`k mb weqta `exwl yie ± §¦¥

ly dxdf` dpyie 'cer' zaiz lr dxn`p '`le','ãBò àìå'`ay §Ÿ
geafl `ly xfrl` iax ly epic z` epnn cenlle ,sqep xac xeq`l

dcearl.jka dkxc oi`y s` dxf
dxdf` 'cFr EgAfi `le' weqtd on micnl cvik :`xnbd dywn§Ÿ¦§§

`lde ,uega oaxw hgeyldéì éòaéî ézkàweqtd z` jixv oiicr ± ©©¦¦¨¥¥
àéðúãëì`ziixaa iepyd oicd z` epnn cenll -ixg` mipdk zxez) §¦§©§¨

(h"tueg ihegy zaxwd xeqi`a xn`p ,(d-c fi `xwie)ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤
F`iad `l crFnWi`l aWgi mC 'd oMWn iptl 'dl oAxw aixwdl ¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©¦§¥¦§©¨¥¨¥¨¦

ipA E`iai xW` ornl ,FOr axTn `Edd Wi`d zxkpe KtW mC `Edd©¨¨¨§¦§©¨¦©¦¤¤©§©©£¤¨¦§¥
l` 'dl mE`iade dcVd ipR lr migaFf md xW` mdigaf z` l`xUi¦§¨¥¤¦§¥¤£¤¥§¦©§¥©¨¤¤¡¦©¤
zx`an .'mzF` 'dl minlW igaf Egafe odMd l` crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥§¨§¦§¥§¨¦©¨

:`ziixadïàk ãò`le' weqtd cr ueg ihegy zyxt zligzn ± ©¨§Ÿ
mzqd on ,'EgAfiàeä`xwnd ±øaãî`weecïLéc÷äL íéLã÷a ¦§§§©¥§¨¨¦¤¦§¦¨

úBîaä øeqéà úòLa,okynd mwed xaky xg`lúòLa ïáéø÷äå ¦§©¦©¨§¦§¦¨¦§©
,úBîaä øeqéàzryay ote`a eheyta `xwnd z` cenll yi jky ¦©¨

,dxfra axwdl oaxwd cnr ycwdd
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קלד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc migaf(iyily meil)

Bîöò éðôa øBòäok m`e ,dwixf mcew lqtpy oaxw mitxey okle ¨¦§¥©§
iax xn` recne ,[hyted xak ixdy] envr ipta xerd z` mitxey

:`xnbd zvxzn .hyten xer mitxey oi`y `pipgéaøk àðéðç éaø©¦£¦¨§©¦
déì àøéáñote`a xerd z` mitxey oi` ok` ezrcle ,xaeq `ed - §¦¨¥

ipta xerd lr dvxn mcd zwixf oky ,mipdkl xzen `ed `l` ,df
,xg` ote`a `xnbd zvxzn .envràîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,jk z`f ayiil lkezàî÷Bz eléôàzrc z` cinrz m` elit` - £¦§¨
`pipg iaxkzrc,ïBòîL éaøa øæòìà éaøxg` lqtpy ote`ay §©¦¤§¨¨§©¦¦§

dfk dxwn rxi` `l mewn lkn ,ecal xerd sxyp dwixf mcew hytd
ixdy ,`pipg iax iniaä÷éøæ íãB÷ èLôä ïéàL éaø äãBîx`eank ¤©¦¤¥¤§¥¤§¦¨

zlrez yiy s` dwixf mcew hiytdl mipdkd elbxed `ly ,lirl
jk xg` xyad lqtp m` s` xerd z` dxizn dwixfd f`y ,df xaca
`ly xnel yi oerny iaxa xfrl` iax zrcl oky lkne ,[iax zrcl]
zlrez oi` ezrcl ixdy ,dwixf mcew hiytdl llk mipdkd elbxed
`l ok m`e ,jk lk mcd zwixf z` zedydl xeq`e df hytda llk

.`pipg iax inia dfk dxwn rxi`
:`xnbd dywnàkéàäåly leqt ote` yi ixde -äôéøè úàöîð §¨¦¨¦§¥§¥¨
,íééòî éðáamewn lkne ,hytdd xg`l cr xkip epi` df leqty ¦§¥¥©¦

oic df ote`a ok m`e ,dwixfd iptle hytdd iptl did ixd leqtd
mcew did leqtd ixdy] iax zrcl oia ,hytedy s` sxydl xerd
mcew did leqtd ixdy] oerny iaxa xfrl` iax zrcl oiae [hytd

:`xnbd zvxzn .[dwixføáñ÷ly leqtay `pipg iax xaeq - ¨¨©
,íééòî éðáa äôéøè úàöîðok` mcdävøîleqtd oky ,xerd lr ¦§¥§¥¨¦§¥¥©¦§©¤

iax zrcl] dwixf xg`le [iax zrcl] hytd xg`l cr xked `l
,`pipg iax xaeq jk ok`y `xnbd zwiicn .[oerny iaxa xfrl`

éðz÷c ,énð à÷éc,epizpynaåéøácî ,àáé÷ò éaø øîàiax ly ©§¨©¦§¨¨¥¨©©¦£¦¨¦§¨¨
`pipgeúBàiL ,äôéøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL eðãîì- ¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨¤¥
epdiy,BøBòa íéðäkämcewe hytd mcew ea did df leqty s` ©Ÿ£¦§

.dwixfde hytdd xg`l cr leqtd xked `ly oeik ,dwixfòîL§©
dpéîly o`kn gken -cr leqtd xked `l m` ,`pipg iax zrc ¦¨

.xerd lr dvxn mcd ,dwixfe hytd xg`l
:`xnbd dywnàáé÷ò éaø ïì òîLî à÷ éàî àlàåjky ,ok m` - §¤¨©¨©§©¨©¦£¦¨

x`ya xy`n xzei xekaa ycgl `aiwr iax `a dn ,`pipg iax xaeq
:`xnbd zvxzn .`pipg iax xaic mday miycwdïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨

y `aiwr iaxïéìeába eléôà,men lra xeka xnelk ,ycwnl uegn - £¦©§¦
zn m`e ,dlik`a ezxizn ezhigye ycwnl uegn hgydl epicy

,d`pda xeq` exery epiidc ,exer mr xawdl epic hgypy iptl
`vnp hytdd xg`e enena hgypy xekay ,`aiwr iax rinyne
d`pda xzen xerd mewn lkn ,xawdl epic ok m`e ,dtixh didy
iax ly epicl dnec df oice ,hytdd xg`l wx dxked dtixhd oky
xzen exer ,dtixh `vnp f`e enc wxfpe hytedy oaxwy ,`pipg
miycw lr wx xaicy `pipg iax ixaca llkp epi` df oice .mipdkl
xekaa mby ,`ed `aiwr iax ly eyecig ok m`e ,ycwna mnc wxfpy
xg`l dtixh `vnp m` exer z` dxizn dhigyd oileaba men lra

.hytd
:epizpyna zwelgna dkldd dwqtp cvik zx`an `xnbd

,àáé÷ò éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦£¦¨
,mipdkl exer ,dtixh `vnpe hgypy men lra xekayéaø óàå§©©¦

øîà àì àáé÷òmipdkl exeryäçîeî BøézäLk àlàwcay - £¦¨Ÿ¨©¤¨§¤¦¦§¤
z` eilr hegyl xzeny ,reaw men edfy xn`e mend z` dgnen

.xekadìáàm`àì ,äçîeî Bøézä àìexery `aiwr iax xn` £¨Ÿ¦¦§¤Ÿ
rceeiy cr xeka hegyl xeq`y ,`id dleqt ezhigy ixdy ,mipdkl

.reaw men ea yiy
:eixack `ly dwiqn `xnbdíéîëç éøáãk àúëìäålr miwlegd §¦§§¨§¦§¥£¨¦

xkedy s` ,hytdd iptl miycwa men did m`y mixaeqe ,`pipg iax
oi` ,ok m`e .xerd z` mitxey mewn lkn ,hytdd xg`l wx mend

.`aiwr iaxk `le `pipg iaxk `l dkldøBòäå äøeá÷a øNa)¨¨¦§¨§¨
.(äôéøNa¦§¥¨

äðùî
oxya ztixy mewn z` zhxtne ,zeiniptd ze`hga zwqer dpynd

.oda miwqerd ly micba z`neh oic ihxte
,íéôøNpä íéøtxte xeaiv ly xac mlrd xte giyn odk xt mde ¨¦©¦§¨¦

,mixetikd meia lecb odk,íéôøNpä íéøéòNezcear ixiry mde §¦¦©¦§¨¦
lk`p epi` el` lk ly mxyay ,mixetikd meia mrd xirye miakek

,sxydl epic `l` ze`hg x`yk,ïúåöîk ïéôøNð ïäL ïîæa¦§©¤¥¦§¨¦§¦§¨¨
ïLcä úéáa íéôøNð,milyexil uegn didyïéànèîed z`íéãâa ¦§¨¦§¥©¤¤§©§¦§¨¦
.mda miwqerd ly,ïúåöîk ïéôøNð ïðéà íàålhae elqtpy meyn §¦¥¨¦§¨¦§¦§¨¨

,mztixy oicïéôøNð`ed mztixy mewne ,elqtpy miycw lkk ¦§¨¦
äøéaä úéáa,miycw ileqt mitxey ea mewnaïéànèî ïðéàåz` §¥©¦¨§¥¨§©§¦

díéãâayelyl uegn dtixy oic exn`p `ly ,mda miwqerd ly §¨¦
.mileqt mdyk `le mixyk mdyk `l` micba z`neh oice zepgn
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc migaf(iriax meil)

zifka mpn` .drilad ziaa dxengàòøàì àúçîclr gpeny ± §©£¨§©§¨
,ux`dCì éòaéz àìmilke` `nhn epi` i`cey ,wtzqdl jl oi` ± Ÿ¦¨¥¨

,dxeng d`neh `nhl eteqy xnel oi`y ,ea mirbepd miwyne
zifka oke ,mlerl drilad zial qpki `ly okzi `ldyèé÷ðc§¨¦

déîeôa,eita epwifgn lke`dy ±,Cì éòaéz àì`edy i`cey §¥Ÿ¦¨¥¨
`nhi eprlai m` `ldy ,eit jezay mixg` miwyne milke` `nhn

`nhne dxeng d`neh `nhl eteqy aygpe dxeng d`nehz`neh

.dlwCì éòaéz ék`ed wtzqdl yi ea ote`d ±déãéa déì èé÷ðc ¦¦¨¥¨§¨¦¥¦¥
d xac m`d ,eicia dze` wifgn `ed xy`k ±äáéø÷ øqeçî§©§¦¨

,drilad zial eaxwl jixvy ef dliap zifk enk ,[zeaxwzd-]
éîc äNòî øqeçîk,dxeng d`neh `nhl eteqy ea xnel oi`eBà ¦§©©£¤¨¥

àìd`neh `nhl eteqy aygp `ed ok lre ,dyrn xqegnl aygp Ÿ
.miwyne milke` rbna dzr xak `nhne dxeng

(dèLt øãä àéòac øúa)¨©§¨£¨¨©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc migaf(iyiy meil)

çñta ïéìëBàì àlL úìñôðmc` xear gqt oaxw hgy m`y ± ¦§¤¤¤Ÿ¨§¦©¤©
ok oi`y dn ,leqt ,dleg e` owf oebk ,zifk epnn lek`l leki epi`y

c xn`p m`e .dfa milqtp oi`y ,mc zlawae unewaä÷éøfî éúézly ¥¥¦§¦¨
,aiydl yi ixd ,uega dilr aiigy mcä÷éøæl äî`xneg da yiy ©¦§¦¨

øæ ïkLwxfy,äúéî äéìò áéiç,dvinwe mcd zlaw ok oi`y dn ¤¥¨©¨¨¤¨¦¨
cenll oi` okle ,dzin mdilr aiig oi` xfl mixeq`y it lr s`y

.dwixfn dvinwe mcd zlaw
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קלה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc migaf(iyily meil)

Bîöò éðôa øBòäok m`e ,dwixf mcew lqtpy oaxw mitxey okle ¨¦§¥©§
iax xn` recne ,[hyted xak ixdy] envr ipta xerd z` mitxey

:`xnbd zvxzn .hyten xer mitxey oi`y `pipgéaøk àðéðç éaø©¦£¦¨§©¦
déì àøéáñote`a xerd z` mitxey oi` ok` ezrcle ,xaeq `ed - §¦¨¥

ipta xerd lr dvxn mcd zwixf oky ,mipdkl xzen `ed `l` ,df
,xg` ote`a `xnbd zvxzn .envràîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,jk z`f ayiil lkezàî÷Bz eléôàzrc z` cinrz m` elit` - £¦§¨
`pipg iaxkzrc,ïBòîL éaøa øæòìà éaøxg` lqtpy ote`ay §©¦¤§¨¨§©¦¦§

dfk dxwn rxi` `l mewn lkn ,ecal xerd sxyp dwixf mcew hytd
ixdy ,`pipg iax iniaä÷éøæ íãB÷ èLôä ïéàL éaø äãBîx`eank ¤©¦¤¥¤§¥¤§¦¨

zlrez yiy s` dwixf mcew hiytdl mipdkd elbxed `ly ,lirl
jk xg` xyad lqtp m` s` xerd z` dxizn dwixfd f`y ,df xaca
`ly xnel yi oerny iaxa xfrl` iax zrcl oky lkne ,[iax zrcl]
zlrez oi` ezrcl ixdy ,dwixf mcew hiytdl llk mipdkd elbxed
`l ok m`e ,jk lk mcd zwixf z` zedydl xeq`e df hytda llk

.`pipg iax inia dfk dxwn rxi`
:`xnbd dywnàkéàäåly leqt ote` yi ixde -äôéøè úàöîð §¨¦¨¦§¥§¥¨
,íééòî éðáamewn lkne ,hytdd xg`l cr xkip epi` df leqty ¦§¥¥©¦

oic df ote`a ok m`e ,dwixfd iptle hytdd iptl did ixd leqtd
mcew did leqtd ixdy] iax zrcl oia ,hytedy s` sxydl xerd
mcew did leqtd ixdy] oerny iaxa xfrl` iax zrcl oiae [hytd

:`xnbd zvxzn .[dwixføáñ÷ly leqtay `pipg iax xaeq - ¨¨©
,íééòî éðáa äôéøè úàöîðok` mcdävøîleqtd oky ,xerd lr ¦§¥§¥¨¦§¥¥©¦§©¤

iax zrcl] dwixf xg`le [iax zrcl] hytd xg`l cr xked `l
,`pipg iax xaeq jk ok`y `xnbd zwiicn .[oerny iaxa xfrl`

éðz÷c ,énð à÷éc,epizpynaåéøácî ,àáé÷ò éaø øîàiax ly ©§¨©¦§¨¨¥¨©©¦£¦¨¦§¨¨
`pipgeúBàiL ,äôéøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL eðãîì- ¨©§¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨¤¥
epdiy,BøBòa íéðäkämcewe hytd mcew ea did df leqty s` ©Ÿ£¦§

.dwixfde hytdd xg`l cr leqtd xked `ly oeik ,dwixfòîL§©
dpéîly o`kn gken -cr leqtd xked `l m` ,`pipg iax zrc ¦¨

.xerd lr dvxn mcd ,dwixfe hytd xg`l
:`xnbd dywnàáé÷ò éaø ïì òîLî à÷ éàî àlàåjky ,ok m` - §¤¨©¨©§©¨©¦£¦¨

x`ya xy`n xzei xekaa ycgl `aiwr iax `a dn ,`pipg iax xaeq
:`xnbd zvxzn .`pipg iax xaic mday miycwdïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨

y `aiwr iaxïéìeába eléôà,men lra xeka xnelk ,ycwnl uegn - £¦©§¦
zn m`e ,dlik`a ezxizn ezhigye ycwnl uegn hgydl epicy

,d`pda xeq` exery epiidc ,exer mr xawdl epic hgypy iptl
`vnp hytdd xg`e enena hgypy xekay ,`aiwr iax rinyne
d`pda xzen xerd mewn lkn ,xawdl epic ok m`e ,dtixh didy
iax ly epicl dnec df oice ,hytdd xg`l wx dxked dtixhd oky
xzen exer ,dtixh `vnp f`e enc wxfpe hytedy oaxwy ,`pipg
miycw lr wx xaicy `pipg iax ixaca llkp epi` df oice .mipdkl
xekaa mby ,`ed `aiwr iax ly eyecig ok m`e ,ycwna mnc wxfpy
xg`l dtixh `vnp m` exer z` dxizn dhigyd oileaba men lra

.hytd
:epizpyna zwelgna dkldd dwqtp cvik zx`an `xnbd

,àáé÷ò éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦£¦¨
,mipdkl exer ,dtixh `vnpe hgypy men lra xekayéaø óàå§©©¦

øîà àì àáé÷òmipdkl exeryäçîeî BøézäLk àlàwcay - £¦¨Ÿ¨©¤¨§¤¦¦§¤
z` eilr hegyl xzeny ,reaw men edfy xn`e mend z` dgnen

.xekadìáàm`àì ,äçîeî Bøézä àìexery `aiwr iax xn` £¨Ÿ¦¦§¤Ÿ
rceeiy cr xeka hegyl xeq`y ,`id dleqt ezhigy ixdy ,mipdkl

.reaw men ea yiy
:eixack `ly dwiqn `xnbdíéîëç éøáãk àúëìäålr miwlegd §¦§§¨§¦§¥£¨¦

xkedy s` ,hytdd iptl miycwa men did m`y mixaeqe ,`pipg iax
oi` ,ok m`e .xerd z` mitxey mewn lkn ,hytdd xg`l wx mend

.`aiwr iaxk `le `pipg iaxk `l dkldøBòäå äøeá÷a øNa)¨¨¦§¨§¨
.(äôéøNa¦§¥¨

äðùî
oxya ztixy mewn z` zhxtne ,zeiniptd ze`hga zwqer dpynd

.oda miwqerd ly micba z`neh oic ihxte
,íéôøNpä íéøtxte xeaiv ly xac mlrd xte giyn odk xt mde ¨¦©¦§¨¦

,mixetikd meia lecb odk,íéôøNpä íéøéòNezcear ixiry mde §¦¦©¦§¨¦
lk`p epi` el` lk ly mxyay ,mixetikd meia mrd xirye miakek

,sxydl epic `l` ze`hg x`yk,ïúåöîk ïéôøNð ïäL ïîæa¦§©¤¥¦§¨¦§¦§¨¨
ïLcä úéáa íéôøNð,milyexil uegn didyïéànèîed z`íéãâa ¦§¨¦§¥©¤¤§©§¦§¨¦
.mda miwqerd ly,ïúåöîk ïéôøNð ïðéà íàålhae elqtpy meyn §¦¥¨¦§¨¦§¦§¨¨

,mztixy oicïéôøNð`ed mztixy mewne ,elqtpy miycw lkk ¦§¨¦
äøéaä úéáa,miycw ileqt mitxey ea mewnaïéànèî ïðéàåz` §¥©¦¨§¥¨§©§¦

díéãâayelyl uegn dtixy oic exn`p `ly ,mda miwqerd ly §¨¦
.mileqt mdyk `le mixyk mdyk `l` micba z`neh oice zepgn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc migaf(iyily meil)

:`xnbd,àìl `id dpeekd,äàîeè ìeñt,elqtpe e`nhpyåok Ÿ§§¨§
l,äàéöé ìeñôel` mileqte ,jka elqtpe minc zwixf mcew e`viy §§¦¨

.ziad xda mitxyp
:mitxypd mixirye mixta '`vei' leqt iabl ipy wtqéòa[wtzqp-] ¨¥

äàéöé ,øæòìà éaø,dxfrl uegnìéòBzL eäîleqtlaxyaíéøô ©¦¤§¨¨§¦¨©¤¦§¨¦
,íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpäzwixf iptl dxfrd on e`vi m`y ©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦

mpi`e dxfra mitxypd mileqt miycwk mpic `die ,elqtp ,minc
.micba mi`nhn

:`xnbd zxxan .wtzqd in zrcl zxxan `xnbdàéòaéî÷ éàî©¨¦©§¨
déìz`vl mteq `ld ,d`ivi mda leqtzy cvd dne ,wtzqd dn ± ¥

lirl opgei iax xn`e ,dxfrl uegn(:ht)xya lqtp `l df mrhny ,
eteqy oeik ,oaxwd mc zwixf mcew dxfrl uegn `viy milw miycw

:`xnbd zxne` .dwixfd xg` z`vl,àaà øa äéîøé éaø øîàok` ¨©©¦¦§§¨©©¨
`l` epi` xfrl` iax ly ewitqøîàc ïàîc àaélàyix zrcl ± ©¦¨§©§¨©

xaeqd yiwl(my)mcew dxfrl uegn `viy milw miycw xyay
y itl ,lqtp ,dwixfd,úàöì Bpîæ òébä àì ïééãòycew lkk epice £©¦Ÿ¦¦©§©¨¥
.enewnl uegn `viy

:wtqd z` `xnbd zx`anïðéøîà éîxyay s`y xn`p m`d ± ¦¨§¦©
,lqtp dwixf mcew `viy milw miycwéléî éðämpi` el` mixac ± ¨¥¦¥

a `l`øNá,milw miycwúàöì BôBñ ïéàck,äáBçoi`y ,xnelk §¨§¥¨¥¨
lk ok lre ,dxfra elke`l xyt` `ldy ,dxfrdn ez`ivia devn
,lqtpy ezvignl uegn `viy ycew lkk epic z`vl xzed `ly onf

éðä ìáà,mitxypd mixirye mixt ,[el`-],äáBç úàöì ïôBñc £¨¨¥§¨¨¥¨
`ny ,mtxeyle m`ivedl `ed mpice ,mz`ivia devn yiy ,xnelk

mdaàì,d`ivi oic mda lge mnc wxfpy mcew s` d`ivi leqt didi Ÿ
àîìc Bà[`ny-]énð àëäyi mitxypd mixirye mixt xyaa mb ± ¦§¨¨¨©¦

y oeiky xnelúàöì Bpîæ òébä àìmiycw xyak ,d`ivi leqt ea yi Ÿ¦¦©§©¨¥
.dwixf mcew `viy milw

lirl d`aedy `ziixadn wtqd z` heytl xyt` m` dpc `xnbd

(df cenra):iel myaàze [`ea-]òîL,wtqd z` heytl di`xéðúc ¨§©§¨¥
[dpyy-]éåìeae ziad xda did oycd ziay xn`p dae `ziixa ¥¦

mitxypd mixirye mixt xya sxypBúàéöéa ìeñt Ba òøéàL¤¥©§¦¦¨
ziaa `l` ,zepgn yelyl ueg enewna sxyp epi` jkle ,dxfrdn
xg` ea rxi` leqt dfi` ike :`xnbd zxne` .ziad xday oycd

,dxfrdn `viyåàì éàîl dpeekd oi` m`d ±,äàéöé ìeñô`viy ©¨§§¦¨
:`xnbd dgec .ea zlqet d`iviy gkene ,mcd zwixf mcew,àìŸ

l `id o`k dpeekd,äàîeè ìeñô,lqtpe `nhpyål ok,äðéì ìeñô §§¨§§¦¨
.lqtpe xgnl cr ol dxfrdn e`ivedy xg`y

:mixiryde mixtd z`veda miwqrznd z`neh zece` ,iyily wtq
éòa[wtzqp-],íéôøNpä íéøéòNe íéôøNpä íéøt ,øæòìà éaø ¨¥©¦¤§¨¨¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦

Baeø àöiLla` ,xiryd e` xtd ly,øáà èeòéîa`viy epiidc ¤¨¨§¦¥¤
,mipta eaexy xa`n wlg llek `viy xtd aexe ,dxfrl uegn eaex

,uega aex o`k oi` ,`viy xa`d on wlg eze` `lleeäîaygiy ©
,ea miwqrznd z` `nhiy oiprl eaex `viyøáàc àèeòéî Cä©¦¨§¥¤

déì à÷ôð àì àäå ,déì ïðéãL àaeø øúaxa`d herin z` m`d ± ¨©¨¨¦©¥§¨Ÿ¨§¨¥
zekpl yiy `vnpe ,mipta xa`d lk eli`ke ,xa`d aex xg` milihn

exd onz`nhn dndad oi`e ,aex o`k oi`e df xa` herin z` `viy a
,cer dpnn `viy cr da miwqrznd z`àaeø øúa àîìc Bà¦§¨¨©¨

ïðéãL äîäácaex xg` `viy xa`d herin z` milihn `ny e` ± ¦§¥¨¨¦©
.da miwqrznd z` z`nhne uega daex ixde ,d`viy dndad

`ld :`xnbd dywn .wtzqp dna zx`an `xnbdàìc àèéLt§¦¨§Ÿ
íéøáàc àaeø øúa ïðéìæàå äîäác àaeø ïðé÷áLepl yi m`y ± ¨§¦©¨¦§¥¨§¨§¦©¨©¨§¥¨¦

,xa`d aexl e` dndad aexl ,xa`d herin z` jiiyl o`l oecip
`ide uega daex ixde ,dndad aex xg` eze` mikiiyny `ed heyt

:`xnbd zvxzn .wtzqp dnae ,da miwqrznd z` z`nhnàlà¤¨
ote`a `ed ewitqBéöç àöiL,xiryd e` xtd ly,øáà áBøa ¤¨¨¤§§¥¤

,mipta eherine uega eaexy xa` mb llek `viy df ivgy ,xnelk
m`d ,wtzqdl yieøáàc àèeòéî éàä,mipta xzepy ©¦¨§¥¤
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, ובודאי לדכוותי' למותר להאריך שאין מקום שיפול לב אדם עליו מאיזה 

קישוים שפוגש בדרכי העולם במשך מילוי תפקידו האמיתי שהוא כדבר משנה אני נבראתי לשמש את 

קוני, כיון שזהו מתחבולות היצר להביא את האדם לנמיכת רוח, והרי כל ענין היצר הוא בשביל לנצחו ]וגם 

בעצמו זהו חפצו, וכמובן מהמשל בזוהר הק' הובא בתניא סוף פרק כ"ט[, וסו"ס הרי אפילו עניני העלמות 

והסתרים עצמם נהפכים לטוב, ולא רק באופן דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, ז. א. שמזה נגרמת טובה, 

אלא באופן דגם זו לטובה, שזהו שהענין עצמו נעשה טוב ]וכמובן חילוק זה מהעובדא דנחום איש גם זו, 

שההפיכה לעפר נעשית טובה גלוי' משא"כ בהמאמר דכל מה דעביד וכו'[ וק"ל.

והרי נכנסים אנו ימים אלו לחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק, החדש - ז. א. אשר כל החדש 

כן הוא - אשר נהפך להם לשמחה וליום טוב.

וענין נהפך, הרי תוכנו, אשר אפילו ענינים שאינם טוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפוך 

אותם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc migaf(iriax meil)

zifka mpn` .drilad ziaa dxengàòøàì àúçîclr gpeny ± §©£¨§©§¨
,ux`dCì éòaéz àìmilke` `nhn epi` i`cey ,wtzqdl jl oi` ± Ÿ¦¨¥¨

,dxeng d`neh `nhl eteqy xnel oi`y ,ea mirbepd miwyne
zifka oke ,mlerl drilad zial qpki `ly okzi `ldyèé÷ðc§¨¦

déîeôa,eita epwifgn lke`dy ±,Cì éòaéz àì`edy i`cey §¥Ÿ¦¨¥¨
`nhi eprlai m` `ldy ,eit jezay mixg` miwyne milke` `nhn

`nhne dxeng d`neh `nhl eteqy aygpe dxeng d`nehz`neh

.dlwCì éòaéz ék`ed wtzqdl yi ea ote`d ±déãéa déì èé÷ðc ¦¦¨¥¨§¨¦¥¦¥
d xac m`d ,eicia dze` wifgn `ed xy`k ±äáéø÷ øqeçî§©§¦¨

,drilad zial eaxwl jixvy ef dliap zifk enk ,[zeaxwzd-]
éîc äNòî øqeçîk,dxeng d`neh `nhl eteqy ea xnel oi`eBà ¦§©©£¤¨¥

àìd`neh `nhl eteqy aygp `ed ok lre ,dyrn xqegnl aygp Ÿ
.miwyne milke` rbna dzr xak `nhne dxeng

(dèLt øãä àéòac øúa)¨©§¨£¨¨©§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc migaf(iyiy meil)

çñta ïéìëBàì àlL úìñôðmc` xear gqt oaxw hgy m`y ± ¦§¤¤¤Ÿ¨§¦©¤©
ok oi`y dn ,leqt ,dleg e` owf oebk ,zifk epnn lek`l leki epi`y

c xn`p m`e .dfa milqtp oi`y ,mc zlawae unewaä÷éøfî éúézly ¥¥¦§¦¨
,aiydl yi ixd ,uega dilr aiigy mcä÷éøæl äî`xneg da yiy ©¦§¦¨

øæ ïkLwxfy,äúéî äéìò áéiç,dvinwe mcd zlaw ok oi`y dn ¤¥¨©¨¨¤¨¦¨
cenll oi` okle ,dzin mdilr aiig oi` xfl mixeq`y it lr s`y

.dwixfn dvinwe mcd zlaw
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קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc migaf(iyiy meil)

ebb elit`e dxfrd llg lk rnyn 'crFn ld` gzR l`e'y cnely§¤¤©Ÿ¤¥
,lkid lyáBzëð ,ïk íàweqtd z` wx'ãòBî ìäà çút ìà'hrnl ¦¥¦§¤¤©Ÿ¤¥

gzt l` e`ay mexca dler hgeyd z`e lkidd bb lr hgeyd z`
l` e`a `l ixdy ,aiig diiel dpgnay rnyn `linne ,cren ld`

miweqtde ,cren ld` gzt(ìàå) 'äðçna'e'äðçnì õeçî'mdny ©©£¤§¤¦©©£¤
,aiig gaf lk zhigyl ie`x epi`y mewn dpgnd jeza mby micnl

éì änì,mixzein md ±ééeúàì åàìaezkd `ay `l` df oi` ± ¨¨¦¨§¨¥
zeaxlBbbyxcp 'crFn ld` gzR l`e' weqtde ,`lerk lkid ly ©§¤¤©Ÿ¤¥

.zxg` dyxcl
:`ax zhiy z` `xnbd zvxzn,éøî áø øîà'dpgOA' miweqtd ¨©©¨¦©©£¤

exn`p 'dpgOl uEgn'eééeúéàìnda hgyy ote` zeaxl ±oaxw z ¦©©£¤§¦¥
yíéðôa dlekdxfra ±õeça døàeöå.aiigy dxfrl uegn ± ¨¦§¦§©¨¨©

m` :`xnbd dywn[døàeö]dndad lyàèéLt ,õeça,aiigy ©¨¨©§¦¨
ixdyàðîçø ãéô÷ éànàz` aiigl dxezd dcitwd dn lr ± ©©¨¦©£¨¨

,uega hgeydäèéçMà,uega `dz `ly dhigyd lr ±eoeikn ©§¦¨
,uega dx`evy,àéä õeça äèéçLgzR l`e' weqtdn hrnzd xake §¦¨©¦§¤¤©

.'crFn ldŸ̀¤¥
:`xnbd zvxznàlà`ax itl 'dpgOl uEgn'e 'dpgOA' miweqtd ¤¨©©£¤¦©©£¤

exn`pééeúéàìyk hgyy ote`a zeaxl ±õeça dlekdxfrl §¦¥¨©
íéðôa døàeöådid oaxwdy oeik mipta hgyy it lr s`y ,dxfrd §©¨¨¦§¦

.aiige uega hgeyk aygp uega
xg` uega miycw dlrn m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:xeht e` aiig ziad oaxegònä ,øîzéàäìoaxwuegaäfä ïîæa ¦§©©©£¤¦§©©¤
,ycwnd zia axgy xg`áéiç ,øîà ïðçBé éaødlrnd oick ,zxk ©¦¨¨¨©©¨

.uega.øeèt ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¨
:`xnbd zx`an,áéiç øîà ïðçBé éaøy xaqy oeikäðBLàø äMeã÷ ©¦¨¨¨©©¨§¨¦¨

,dnlye cec ici lr dxfrde milyexi eycwzpy ,ycwnd zia ly
ì äLcé÷dzòL,miiw ziady onfl ±àáì ãéúòì äLcé÷åxg`l ± ¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

xeqi` miiw oiicre ,dxigad zia zaygp milyexi ok lre ,axgy
.uega aixwdl `ly zenad,øeèt øîà Lé÷ì Léøxaqy oeik ¥¨¦¨©¨

yäðBLàø äMeã÷ycwnd zia lyì äLcé÷äLcé÷ àìå dzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨
,àáì ãéúòìaixwdl xeqi` oi`e ,zenad exzed ziad axgy xg`le ¤¨¦¨Ÿ
.uega oaxw
:`xnbd dpcéâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôac àîéð¥¨§¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦

iax ly mzwelgna ewlgp yiwl yixe opgei iaxy xn`p m`d ±
.ryedi iaxe xfril`ïðúczeicr zkqna dpyna(e"n g"t),éaø øîà ¦§©¨©©¦

,øæòéìà,izeaxn izrnyìëéäa ïéðBa eéäLkelryk ,`xfr inia ¡¦¤¤§¤¨¦©¥¨
,ipyd ycwnd zia z` epae laanìëéäa íéòì÷ íéNBò eéä± ¨¦§¨¦©¥¨

miyer eide ,milzkd epaiy cr ,lkidd ilzek mewnaúBøæòa íéòì÷§¨¦¨£¨
,zenegd epaiy cr ,dxfrd zeneg mewna ±ìëéäaL àlàeidïéðBa ¤¨¤©¥¨¦

milzkd z`õeçaîeqpki `ly ick ,mirlwd ly ipevigd mcivn - ¦©

,lkidl mipeadäøæòáeeidïéðBazenegd z`íéðôaîmcivn ± ¨£¨¨¦¦¦§¦
.mirlwd ly iniptd

ézòîL ,òLBäé éaø øîà,izeaxnïéáéø÷î eéäL,dxfra zepaxw ¨©©¦§ª©¨©§¦¤¨©§¦¦
,úéa ïéàL ét ìò óà.lkidl mirlw zeyrl mikixv eid `le ©©¦¤¥©¦

íéìëBàådxfrd mewnaíéLã÷ éLã÷,dxfra lk`dl mpicyìò óà §§¦¨§¥¨¨¦©©
íéòì÷ ïéàL étmilyexia milke`e .dxfrløNòîe íél÷ íéLã÷ ¦¤¥§¨¦¨¨¦©¦©£¥

éðL,milyexi lka lk`dl mpicyäîBç ïéàL ét ìò óàaiaq ¥¦©©¦¤¥¨
z`f lke .milyexiläðBLàø äMeãwL éðtîziae milyexi ly ¦§¥¤§¨¦¨

,ycwndì äLcé÷dzòLmiiw ziady onfa ±àáì ãéúòì äLcé÷å ¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
.ziad axgy xg`l -

jixv oi`y xaeq ryedi iaxy oeik :di`xd z` `xnbd zniiqn
xg` `al cizrl dyciw dpey`x dyecwy meyn lkidl mirlw

,lkidl mirlw jixvd xfril` iax eli`e ,oaxegdììkî åàìm`d ± ¨¦§¨
jkn rnyn `løáñ øæòéìà éaøcdpey`x dyecwyäLcé÷ àì §©¦¡¦¤¤¨©Ÿ¦§¨

mirlw zeyrl mikixv eide ,ziad zyecw dlha jkle ,`al cizrl
zereay zkqna x`eand xcqa eze` ycwle lkidl(.fh)didiy ick ,

iaxk xaq opgei iax ok m`e .dxfra zepaxw aixwdl elkeie iepa ziad
.xfrl` iaxk xaq yiwl yixe ryedi

:`xnbd dgecéànî ,éMà áøì àðéáø déì øîàiaxy oipn ± ¨©¥©¦¨§©©¦¦©
dycw dpey`x dyecw m`d ,df xaca miwleg ryedi iaxe xfril`

,`al cizrl,àîìò éleëc àîìcryedi iax oiae xfril` iax oia ¦§¨§¥¨§¨
y mixaeqì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷,àáì ãéúòì äLcé÷å äzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

øîe,xfril` iax -øîà÷ déì òéîLc éàîeizeaxn rnyy dn ± ©©¦§¦©¥¨¨©
,dxfrle lkidl mirlw eyry ,mdn rny jke ,xn`øîeiax ± ©

,ryedidéì òéîLc éàîeizeaxn,øîà÷dyecwy ,mdn rny jke ©¦§¦©¥¨¨©
,`al cizrl dyciwe dzryl dyciw dpey`xàîéz éëåm`e ± §¦¥¨

cizrl dycw dpey`x dyecwy dcen xfril` iax mby oeik ,xn`z
,`alíéòì÷zexfra eyry,éì änì øæòéìà éaøìxyt` ixde §¨¦§©¦¡¦¤¤¨¨¦

z`y xnel xyt` ,`piax aiyn ,mirlwd `ll mb dxfra aixwdl
eqxt mirlwdàîìòa àúeòéðöì.cala xzqde zeripv myl - ¦§¦¨§¨§¨

zifk xeriyl dnilyn oaxwd xyal zxaegnd mvr m` dpc `xnbd
:`l e`äìònä ,øîzéàuega oaxw xyanBa ïéàåxeriy,úéfk ¦§©©©£¤§¥©©¦

áéiç ,øîà ïðçBé éaø ,úéfëì BîéìLî íöòå.uega dlrn meyn §¤¤©§¦§©©¦©¦¨¨¨©©¨
.øeèt ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¨

:`xnbd zx`an,áéiç øîà ïðçBé éaøy xaqy oeikïéìBò éøeaéç ©¦¨¨¨©©¨¦¥¦
éîc ïéìBòkxyal zexaegnd ,mipta oxihwdl aeig oi`y zenvrd ± §¦¨¥

jkitl ,xeriyl zenilyne xyal zetxhvn ,mipta exihwdl aiigy
,aiige zifk uega dlrdy aygp,øeèt øîà Lé÷ì Léøxaqy oeik ¥¨¦¨©¨

yeîc ïéìBòk åàì ïéìBò éøeaéçopi` xyal zexaegnd zenvrd ± ¦¥¦¨§¦¨
.xeht oaxwdxyanzifknzegtuegadlrdy oeike ,xyalzetxhvn

:`xnbd zwtzqnäìònä ,àáø éòadxfrl uegn ¨¥¨¨©©£¤
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey .elrdy mipyl ehgyy mipy oiaeàðL éàîdn ± ©§¨
dpey,øeèôc èBéãäì äìònäoeikáéúëcuega d`lrd zyxta ©©£¤©¤§§¨¦§¦

(h fi `xwie)Fz` zFUrl EP`iai `l',''äìmyl dlrnd wxy rnyny Ÿ§¦¤©£Ÿ©
`lde ,aiig 'dáéúëä énð äèéçLa(c fi my)oAxw aixwdl F`iad `l' ¦§¦¨©¦¨§¦Ÿ¡¦§©§¦¨§¨

,''äì.aiig 'dl hgeyd wxy cnlp `l dn iptne ©
:`xnbd daiyníúä éðàL,uega dhigya oicd dpey ±àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

ueg zhigy zyxta(b fi my)''Léà Léàepcnln 'yi`' zaiz zelitke , ¦¦
.aiig yi` myl hgyy yi` mby

ixde :`xnbd zl`eyáéúk énð äàìòä éab(g fi my)Léà Léà',' ©¥©£¨¨©¦§¦¦¦
daiyn .aiig yi` myl dlrdy yi` mby cnlp `l dn iptne

d`lrd iab xn`py 'yi` yi`' weqtd :`xnbdì déì éòaéîzeax ¦¨¥¥§
eìòäL íéðLuegaøáàay cg`,ïéáéiçyi` zeaxl xzein epi`e §©¦¤¤¡§¥¤©¨¦

.yi` myl dlrnd
:`xnbd zl`eyénð àëä éëä éàxn`p ,dhigya o`k mb ok m` ± ¦¨¦¨¨©¦

cdéì éòaéî'yi` yi`' weqtdìzeaxeèçLå ïékqa eæçàL íéðL ¦¨¥¥§§©¦¤¨£©©¦§¨£
uega,ïéáéiçL.mixeht ehgyy mipyy dxn` dpynd recne ¤©¨¦

:`xnbd daiyníúä éðàLweqtd z` yexcl xyt` i`y ,dhigya ¨¦¨¨
meyn ,ehgyy mipy aiigl 'yi` yi`'àø÷ øîàc(c fi my)zxkpe' §¨©§¨§¦§©

Wi`dàeäärnyny ,'FOr axTnãçàhgyyíéðL àìå,ehgyy ¨¦©¦¤¤©¤¨§Ÿ§©¦
.heicdl hgeyd z` aiigl `a 'yi` yi`' weqtdy gxkda ok m`e

:`xnbd zl`eyéëä éà,ehgyy mipy xehtl cnlp '`edd'nyéab ¦¨¦©¥
áéúk àä énð äàìòä(h fi my)Wi`d zxkpe'àeäädfa s`e ,'eiOrn ©£¨¨©¦¨§¦§¦§©¨¦©¥©¨

xn`pd '`edd'y :`xnbd daiyn .mixeht eidi elrdy mipyy xn`p
d`lrd zyxtadéì éòaéî`ed jxvp ± ¦¨¥¥
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קלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc migaf(iyiy meil)

ebb elit`e dxfrd llg lk rnyn 'crFn ld` gzR l`e'y cnely§¤¤©Ÿ¤¥
,lkid lyáBzëð ,ïk íàweqtd z` wx'ãòBî ìäà çút ìà'hrnl ¦¥¦§¤¤©Ÿ¤¥

gzt l` e`ay mexca dler hgeyd z`e lkidd bb lr hgeyd z`
l` e`a `l ixdy ,aiig diiel dpgnay rnyn `linne ,cren ld`

miweqtde ,cren ld` gzt(ìàå) 'äðçna'e'äðçnì õeçî'mdny ©©£¤§¤¦©©£¤
,aiig gaf lk zhigyl ie`x epi`y mewn dpgnd jeza mby micnl

éì änì,mixzein md ±ééeúàì åàìaezkd `ay `l` df oi` ± ¨¨¦¨§¨¥
zeaxlBbbyxcp 'crFn ld` gzR l`e' weqtde ,`lerk lkid ly ©§¤¤©Ÿ¤¥

.zxg` dyxcl
:`ax zhiy z` `xnbd zvxzn,éøî áø øîà'dpgOA' miweqtd ¨©©¨¦©©£¤

exn`p 'dpgOl uEgn'eééeúéàìnda hgyy ote` zeaxl ±oaxw z ¦©©£¤§¦¥
yíéðôa dlekdxfra ±õeça døàeöå.aiigy dxfrl uegn ± ¨¦§¦§©¨¨©

m` :`xnbd dywn[døàeö]dndad lyàèéLt ,õeça,aiigy ©¨¨©§¦¨
ixdyàðîçø ãéô÷ éànàz` aiigl dxezd dcitwd dn lr ± ©©¨¦©£¨¨

,uega hgeydäèéçMà,uega `dz `ly dhigyd lr ±eoeikn ©§¦¨
,uega dx`evy,àéä õeça äèéçLgzR l`e' weqtdn hrnzd xake §¦¨©¦§¤¤©

.'crFn ldŸ̀¤¥
:`xnbd zvxznàlà`ax itl 'dpgOl uEgn'e 'dpgOA' miweqtd ¤¨©©£¤¦©©£¤

exn`pééeúéàìyk hgyy ote`a zeaxl ±õeça dlekdxfrl §¦¥¨©
íéðôa døàeöådid oaxwdy oeik mipta hgyy it lr s`y ,dxfrd §©¨¨¦§¦

.aiige uega hgeyk aygp uega
xg` uega miycw dlrn m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:xeht e` aiig ziad oaxegònä ,øîzéàäìoaxwuegaäfä ïîæa ¦§©©©£¤¦§©©¤
,ycwnd zia axgy xg`áéiç ,øîà ïðçBé éaødlrnd oick ,zxk ©¦¨¨¨©©¨

.uega.øeèt ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¨
:`xnbd zx`an,áéiç øîà ïðçBé éaøy xaqy oeikäðBLàø äMeã÷ ©¦¨¨¨©©¨§¨¦¨

,dnlye cec ici lr dxfrde milyexi eycwzpy ,ycwnd zia ly
ì äLcé÷dzòL,miiw ziady onfl ±àáì ãéúòì äLcé÷åxg`l ± ¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

xeqi` miiw oiicre ,dxigad zia zaygp milyexi ok lre ,axgy
.uega aixwdl `ly zenad,øeèt øîà Lé÷ì Léøxaqy oeik ¥¨¦¨©¨

yäðBLàø äMeã÷ycwnd zia lyì äLcé÷äLcé÷ àìå dzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨
,àáì ãéúòìaixwdl xeqi` oi`e ,zenad exzed ziad axgy xg`le ¤¨¦¨Ÿ
.uega oaxw
:`xnbd dpcéâìôéî÷ òLBäé éaøå øæòéìà éaøc àúâeìôac àîéð¥¨§¦§§¨§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¨¦§§¦

iax ly mzwelgna ewlgp yiwl yixe opgei iaxy xn`p m`d ±
.ryedi iaxe xfril`ïðúczeicr zkqna dpyna(e"n g"t),éaø øîà ¦§©¨©©¦

,øæòéìà,izeaxn izrnyìëéäa ïéðBa eéäLkelryk ,`xfr inia ¡¦¤¤§¤¨¦©¥¨
,ipyd ycwnd zia z` epae laanìëéäa íéòì÷ íéNBò eéä± ¨¦§¨¦©¥¨

miyer eide ,milzkd epaiy cr ,lkidd ilzek mewnaúBøæòa íéòì÷§¨¦¨£¨
,zenegd epaiy cr ,dxfrd zeneg mewna ±ìëéäaL àlàeidïéðBa ¤¨¤©¥¨¦

milzkd z`õeçaîeqpki `ly ick ,mirlwd ly ipevigd mcivn - ¦©

,lkidl mipeadäøæòáeeidïéðBazenegd z`íéðôaîmcivn ± ¨£¨¨¦¦¦§¦
.mirlwd ly iniptd

ézòîL ,òLBäé éaø øîà,izeaxnïéáéø÷î eéäL,dxfra zepaxw ¨©©¦§ª©¨©§¦¤¨©§¦¦
,úéa ïéàL ét ìò óà.lkidl mirlw zeyrl mikixv eid `le ©©¦¤¥©¦

íéìëBàådxfrd mewnaíéLã÷ éLã÷,dxfra lk`dl mpicyìò óà §§¦¨§¥¨¨¦©©
íéòì÷ ïéàL étmilyexia milke`e .dxfrløNòîe íél÷ íéLã÷ ¦¤¥§¨¦¨¨¦©¦©£¥

éðL,milyexi lka lk`dl mpicyäîBç ïéàL ét ìò óàaiaq ¥¦©©¦¤¥¨
z`f lke .milyexiläðBLàø äMeãwL éðtîziae milyexi ly ¦§¥¤§¨¦¨

,ycwndì äLcé÷dzòLmiiw ziady onfa ±àáì ãéúòì äLcé÷å ¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
.ziad axgy xg`l -

jixv oi`y xaeq ryedi iaxy oeik :di`xd z` `xnbd zniiqn
xg` `al cizrl dyciw dpey`x dyecwy meyn lkidl mirlw

,lkidl mirlw jixvd xfril` iax eli`e ,oaxegdììkî åàìm`d ± ¨¦§¨
jkn rnyn `løáñ øæòéìà éaøcdpey`x dyecwyäLcé÷ àì §©¦¡¦¤¤¨©Ÿ¦§¨

mirlw zeyrl mikixv eide ,ziad zyecw dlha jkle ,`al cizrl
zereay zkqna x`eand xcqa eze` ycwle lkidl(.fh)didiy ick ,

iaxk xaq opgei iax ok m`e .dxfra zepaxw aixwdl elkeie iepa ziad
.xfrl` iaxk xaq yiwl yixe ryedi

:`xnbd dgecéànî ,éMà áøì àðéáø déì øîàiaxy oipn ± ¨©¥©¦¨§©©¦¦©
dycw dpey`x dyecw m`d ,df xaca miwleg ryedi iaxe xfril`

,`al cizrl,àîìò éleëc àîìcryedi iax oiae xfril` iax oia ¦§¨§¥¨§¨
y mixaeqì äLcé÷ äðBLàø äMeã÷,àáì ãéúòì äLcé÷å äzòL §¨¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ

øîe,xfril` iax -øîà÷ déì òéîLc éàîeizeaxn rnyy dn ± ©©¦§¦©¥¨¨©
,dxfrle lkidl mirlw eyry ,mdn rny jke ,xn`øîeiax ± ©

,ryedidéì òéîLc éàîeizeaxn,øîà÷dyecwy ,mdn rny jke ©¦§¦©¥¨¨©
,`al cizrl dyciwe dzryl dyciw dpey`xàîéz éëåm`e ± §¦¥¨

cizrl dycw dpey`x dyecwy dcen xfril` iax mby oeik ,xn`z
,`alíéòì÷zexfra eyry,éì änì øæòéìà éaøìxyt` ixde §¨¦§©¦¡¦¤¤¨¨¦

z`y xnel xyt` ,`piax aiyn ,mirlwd `ll mb dxfra aixwdl
eqxt mirlwdàîìòa àúeòéðöì.cala xzqde zeripv myl - ¦§¦¨§¨§¨

zifk xeriyl dnilyn oaxwd xyal zxaegnd mvr m` dpc `xnbd
:`l e`äìònä ,øîzéàuega oaxw xyanBa ïéàåxeriy,úéfk ¦§©©©£¤§¥©©¦

áéiç ,øîà ïðçBé éaø ,úéfëì BîéìLî íöòå.uega dlrn meyn §¤¤©§¦§©©¦©¦¨¨¨©©¨
.øeèt ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¨

:`xnbd zx`an,áéiç øîà ïðçBé éaøy xaqy oeikïéìBò éøeaéç ©¦¨¨¨©©¨¦¥¦
éîc ïéìBòkxyal zexaegnd ,mipta oxihwdl aeig oi`y zenvrd ± §¦¨¥

jkitl ,xeriyl zenilyne xyal zetxhvn ,mipta exihwdl aiigy
,aiige zifk uega dlrdy aygp,øeèt øîà Lé÷ì Léøxaqy oeik ¥¨¦¨©¨

yeîc ïéìBòk åàì ïéìBò éøeaéçopi` xyal zexaegnd zenvrd ± ¦¥¦¨§¦¨
.xeht oaxwdxyanzifknzegtuegadlrdy oeike ,xyalzetxhvn

:`xnbd zwtzqnäìònä ,àáø éòadxfrl uegn ¨¥¨¨©©£¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey .elrdy mipyl ehgyy mipy oiaeàðL éàîdn ± ©§¨
dpey,øeèôc èBéãäì äìònäoeikáéúëcuega d`lrd zyxta ©©£¤©¤§§¨¦§¦

(h fi `xwie)Fz` zFUrl EP`iai `l',''äìmyl dlrnd wxy rnyny Ÿ§¦¤©£Ÿ©
`lde ,aiig 'dáéúëä énð äèéçLa(c fi my)oAxw aixwdl F`iad `l' ¦§¦¨©¦¨§¦Ÿ¡¦§©§¦¨§¨

,''äì.aiig 'dl hgeyd wxy cnlp `l dn iptne ©
:`xnbd daiyníúä éðàL,uega dhigya oicd dpey ±àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨

ueg zhigy zyxta(b fi my)''Léà Léàepcnln 'yi`' zaiz zelitke , ¦¦
.aiig yi` myl hgyy yi` mby

ixde :`xnbd zl`eyáéúk énð äàìòä éab(g fi my)Léà Léà',' ©¥©£¨¨©¦§¦¦¦
daiyn .aiig yi` myl dlrdy yi` mby cnlp `l dn iptne

d`lrd iab xn`py 'yi` yi`' weqtd :`xnbdì déì éòaéîzeax ¦¨¥¥§
eìòäL íéðLuegaøáàay cg`,ïéáéiçyi` zeaxl xzein epi`e §©¦¤¤¡§¥¤©¨¦

.yi` myl dlrnd
:`xnbd zl`eyénð àëä éëä éàxn`p ,dhigya o`k mb ok m` ± ¦¨¦¨¨©¦

cdéì éòaéî'yi` yi`' weqtdìzeaxeèçLå ïékqa eæçàL íéðL ¦¨¥¥§§©¦¤¨£©©¦§¨£
uega,ïéáéiçL.mixeht ehgyy mipyy dxn` dpynd recne ¤©¨¦

:`xnbd daiyníúä éðàLweqtd z` yexcl xyt` i`y ,dhigya ¨¦¨¨
meyn ,ehgyy mipy aiigl 'yi` yi`'àø÷ øîàc(c fi my)zxkpe' §¨©§¨§¦§©

Wi`dàeäärnyny ,'FOr axTnãçàhgyyíéðL àìå,ehgyy ¨¦©¦¤¤©¤¨§Ÿ§©¦
.heicdl hgeyd z` aiigl `a 'yi` yi`' weqtdy gxkda ok m`e

:`xnbd zl`eyéëä éà,ehgyy mipy xehtl cnlp '`edd'nyéab ¦¨¦©¥
áéúk àä énð äàìòä(h fi my)Wi`d zxkpe'àeäädfa s`e ,'eiOrn ©£¨¨©¦¨§¦§¦§©¨¦©¥©¨

xn`pd '`edd'y :`xnbd daiyn .mixeht eidi elrdy mipyy xn`p
d`lrd zyxtadéì éòaéî`ed jxvp ± ¦¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc migaf(ycew zay meil)

øeèt øáñ øîc ,õeça Bìòäå eøñçLaiigy xne`y iqei iax - ¤¨§§¤¡©§©¨©¨
ly uega d`lrd lr xehty xaq ze`lrdd lk lr zg` z`hg
zekizgd lk ly ze`lrdd lk zeaygp okle ,exqgy mipt ixhwen

,zg` d`lrdkáéiç øáñ øîelr aiigy xne`d oerny iax -lk ©¨©©¨
xac ly xehtd xn`p `l mipt ixhwenay ,xaq d`lrde d`lrd
lk lr z`hg aiige dnvr ipta d`lrd lk zaygp ok m` ,xqg

.d`lrde d`lrd
àleòc àn÷ àðLélà ìàeîLc deáàc éâéìôely eia` miwlege ± §¦¦©£©¦§¥©¦§¨©¨§¨

ixhwena micen lkdy xaeqy dpey`xd oeyld itl `lere ,l`eny
,aiigy uega mlrde exqgy miptïàîk ,ìàeîLc deáà øîàc§¨©£©¦§¥§©

çaæî éaâì ïéò÷Bt ïðéøcäîmixifgny dkldd `pz dfi` zhiyk - ©§§¦©§¦§©¥¦§¥©
,mzxhwd zrya ux`l gafnd lrn efzipy zepaxw ixai` dkxrnl

ïàîk,in zhiyk ±,éñBé éaøk àìcl`enyc dea`y oeikn z`fe §©§Ÿ§©¦¥
opgei iaxk ,mipt ixhwena oerny iaxe iqei iax zwelgn z` cnel
oeik mlek lr zg` aiigy xaq iqei iaxy ,`ler ly dipyd oeylde
el rnyn okl ,uega mipt ixhwen ly xqg xa` z`lrd lr xehty
xaeq did m`y oeik ,mirwet mixifgn oi` miptay xaeq iqei iaxy
dide mipta xqg xac lr dxhwd my yi ok m` mirwet mixifgny¥
z` xhet iqei iaxy xn` l`enyc dea`y oeike .uega aiigl jixv
dpey`xd oeyla `ler ok m` ,exqgy mipt ixhwen uega dlrnd
iax dcen mipt ixhwena la` ,ueg ixhwena `weec ewlgpy xn`y

.l`enyc dea` lr wleg ,xqg xac lr aiigy iqei
:dpyna epipy'åë äìòiL ãò áéiç Bðéàåoerny iax ,gafnd y`xl §¥©¨©¤©£¤

:`xnbd zxxan .aiig oa`d lr e` rlqd lr dlrd elit` ,xne`
éñBé éaøc àîòè éàî ,àðeä áø øîàueg z`lrda aiig epi`y ¨©©¨©©£¨§©¦¥

:`xnbd zx`an .gafn iab lr dlrd m` `l`áéúëc,gp zyxta ¦§¦
daizd on gp `viy ixg`(k g ziy`xa)'äì çaæî çð ïáiå'lrIe 'ebe ©¦¤Ÿ©¦§¥©©©©©

,'gAfOA zlrdilr aixwn mc`y cigi znaa mby o`kn epcnl ŸŸ©¦§¥©
mby epivny oeike ,gafn iab lr `l` d`lrd zaygp dpi` ,uega
dpi` ueg z`lrd xeqi`a mb ok m` ,gafn jixv uega d`lrda

.gafn iab lr dlrd ok m` `l` d`lrd zaygp
:`xnbd zxxanïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàaiigy ¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¦§

:`xnbd zx`an .rlq iab lr dlrd elit` ueg z`lrdaáéúëc¦§¦
epa zcled lr j`lnd el xyiay xg`l ,oeyny ia` gepn iabl

(hi bi mihtey),øevä ìò ìòiå äçðnä úàå íéfòä éãb úà çBðî çwiå'©¦©¨©¤§¦¨¦¦§¤©¦§¨©©©©©
,''äìlr dlrd `l` jk myl gafn dpa `l gepny ,weqta x`ean ©

oeike ,d`lrd `iapd el `xew ok it lr s`e ,rlq xnelk ,xevd
ok m` ,gafn `la mb d`lrd zaygp cigi znaa dxhwdy epivny

lr dlrd m` mb aiige ,gafn `la d`lrd zaygp ueg z`lrda mb
.rlqd iab

:`xnbd zl`eyénð êãéàåz` uxzi cvik ,`ed mb oerny iaxe - §¦¨©¦
,aiig oa`d lr dlrnd s`y ezhiy''äì çaæî ïáiå' áéúëäå§¨§¦©¦¤¦§¥©©

:`xnbd daiyn .gafn jixv cigi znaa mby epcnlnyàeäägafn ©
`l` ,gafna `weec aixwdl aiig didy meyn e`pa `l ,gp dpay

myl e`paàîìòa ääáebgp didiy ick ,`nlra deab mewn myl ± §¨§¨§¨
.ynzydl

:`xnbd zl`eyénð Cãéàåz` x`ai cvik `ed s` iqei iaxe - §¦¨©¦
,gafn `weec jixvy ezhiyçBðî çwiå' áéúk àäxESd lr lrIe 'ebe ¨§¦©¦©¨©©©©©©

oi` :`xnbd daiyn .gafn jixv oi` cigi znaay epcnlny ''dl©
y oeik ,mewn lkl gepnn cenll.äúéä äòL úàøBä¨©¨¨¨§¨
:oerny iax zhiyl sqep xewnéaøc àîòè eðééä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©§©£¨§©¦

àéðúãk ,ïBòîL`ziixaa(h"t ixg` mipdk zxez),,øîBà ïBòîL éaø ¦§¦§©§¨©¦¦§¥
weqta xn`p(e fi `xwie)lr mCd z` odMd wxfe'çaæî'dìäà çút §¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©¤©Ÿ¤

,'ãòBî,gafn lr aixwdl aeig yi cren ld`a `weecy epcnlïéàå ¥§¥
aeigäîaa çaæî:`ziixad zniiqn .cigi ly dphw,Cëéôìoeik ¦§¥©©¨¨§¦¨

,dnaa gafn aeig oi`yy it lr s` jkläìòäoaxwìòiabòìqä ¤¡¨©©¤©
ìò Bàiab,ïáàä,gafn iab lr dlrd `le.áéiç ©¨¤¤©¨

ixd ,'dnaa gafn oi`' zxne` `ziixady oeik :`xnbd dywn
m`e ,zenad xzid zrya dnaa epaxw z` aixwdy mc`a zxacny

'aiig' rlqd lr dlrndy zxne` dn iptn ok`ld ,àöé''ezaeg ici ¨¨
déì éòaéîrnyny 'aiig' xnel dl did `le ,xnel `ziixal did ± ¦¨¥¥

:`xnbd zvxzn .xeqi` lr xaryøîà÷ éëä,`ziixad yexit jk ± ¨¦¨¨©
Cëéôìdxhwd dnaa dxhwdd zaygp zenad xzid zryay itl ± §¦¨

jkl ,gafn jixv oi`e,úBîaä øeqéà úòLam`ìò äìòäiabòìqä ¦§©¦©¨¤¡¨©©¤©
ìò Bàiabïáàäe d`lrd ez`lrd zaygp ,uegaáéiç.z`hg ©¨¤¤©¨

:iqei iax zrcl dna ipica dpc `xnbd,àðéðç éaøa éñBé éaø éòä¥©¦¥§©¦£¦¨
,rlqa e` oa`a ic oi`e gafn jixv dnaa mby iqei iax zhiylïø÷¤¤

,gafnd zepit rax`a zepxw drax` ±Láëåeilry rteyn xyb ± ¨¤¤
,gafnl milerãBñéå,dhnln gafnd aiaq dn` lr dn` ±òeaéøå ¦§¦©

,raexn gafnd didiy ±lirl x`eany(.aq)gafna oiakrn el` lky
,okynay,äîaa eákòiL eäîz` jixv jk gafn jixvy myk m`d ©¤§©§©¨¨

.`l e` gafnd ipic lk
:`xnbd zhyetäéîøé éaø déì øîà,`pipg iaxa iqei iaxlàéðz ¨©¥©¦¦§§¨©§¨

,`ziixaaäìBãâ äîáa ïéákòî ãBñéå òeaéøå Láëå ïø÷aepa - ¤¤¨¤¤§¦©¦§©§¦§¨¨§¨
,milyexiay ycwnd ziaae dliya oky lke oerabeïéákòî ïéàå§¥§©§¦

äpè÷ äîáa.zenad xzid zrya envrl dyer cigi lky §¨¨§©¨
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שבת בודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc migaf(ipy meil)

,ïk,dy` zler hrnl `a `l 'yi` zler'yúìBò' øîBì ãeîìz äî ¥©©§©©
Léàì äúìòL äìBò ,'Léà,milra dl yie gafnd iab lr dzlry ± ¦¨¤¨§¨¨¦

ì èøtdler,dîB÷îì õeçå dpîæì õeç äèçLpLdleqt `idy §¨§¤¦§£¨¦§©¨§¦§¨
,'yi` zler' z`xwp dpi`e dilral dpi` okleíéðäkä eäé àlL¤Ÿ§©Ÿ£¦

äaøî éðàL ìBëé .døBòa ïéàkædler s`ì àlL äèçLpL,dîL ©¨¦§¨¨¤£¦§©¤¤¦§£¨¤Ÿ¦§¨
daeg myl milral dzlr `ly `l` dxyk dnvr `idy(.a lirl),

yíéìòaì äúìò àìå ìéàBä,daeg myl ¦§Ÿ¨§¨©§¨¦
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המשך ביאור למס' זבחים ליום שני עמ' א



c"agקלח 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

„ÎÏ ÏBÎiL ÌÈpË˜ ÌÈwNa ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰Óa‰ˆ¯iLÎÏ) Ì‰ÈzÁzÓ ÌÈ¯k‰ ËBÓL[rÔBÈÏÚ‰ ¯k ËÓBML ( ©¤§¨¦£¦§©¦§©¦¤¨¦§©©¦¦©§¥¤¦§¤¦§¤¤¥©¨¤§

ı¯‡Ï ÌÈÚÈbnL „Ú ÔÎÂ ÈLÈÏM‰ ÏÚ È�M‰ ÔÓe È�M‰ ÏÚ ÌÈÏÙB�Â Ì‰ÈzÁzÓ[`rÌÈwO‰L[arÒÈÒa eNÚ� ‡Ï ¦©§¥¤§§¦©©¥¦¦©¥¦©©§¦¦§¥©¤©¦¦¨¨¤¤©©¦Ÿ©£¨¦

ÌÈÏB„b ÌÈwN Ì‰ Ì‡ Ï·‡ ˙aM‰ ˙qÈ�k ˙lÈÁz ‡e‰L ˙BLÓM‰ ÔÈ·a Ì‰ÈÏÚ ÌÈwO‰ eÈ‰ ‡lL ÔÂÈk ¯eqÈ‡‰ ¯·„Ï§¨¨¨¦¥¨¤Ÿ¨©©¦£¥¤§¥©§¨¤§¦©§¦©©©¨£¨¦¥©¦§¦

Ï ¯LÙ‡ È‡LB�ÎÈ‰Ó ÈÏk Ïh·nL È�tÓ Ô‰ÈzÁz ÔÁÈ�‰Ï ¯eÒ‡ Ì‰ÈzÁzÓ ÌÈ¯k‰ ËBÓL[crÎbr¯BÓÁ‰ ÔÓ Ô˜¯Bt ‡l‡ ¤¦¤§¨¦§©©¦¦©§¥¤¨§©¦¨©§¥¤¦§¥¤§©¥§¦¥¥¨¤¨§¨¦©£

˙ˆ˜ ÏeËÏË ‡Ïa ˙Á�a ‰˜È¯ÙÏ ¯LÙ‡ È‡L Èt ÏÚ Û‡Â e¯aLÈ ‡lL ˙Ápa[drÈ�tÓ ‰Ê ¯·c BÏ e¯Èz‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ©©©¤Ÿ¦¨§§©©¦¤¦¤§¨¦§¦¨§©©§Ÿ¦§§¨¦¨¨¦¦¨¨¤¦§¥

‰ae¯Ó „ÒÙ‰[erÈ¯ˆÂ‰"˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ‰ÈÏÚÓ ˜¯BtLk ‰Ó‰a‰ ÏÚ ÍBÓÒÈ ‡lL ¯‰ÊÈÏ C96: ¤§¥§¤§¨¦¦¨¥¤Ÿ¦§©©§¥¨§¤¥¥¨¤¨§¤¦§¨¥§¦¨
כד סעיף בדרך, לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק
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`zax `zkld

äöøéùëì [òבכך די אלא כלל, לנערו בדעתו אין אפילו -

'בטול דין עליהם שיחול כדי - הכרים לשמוט שביכלתו
מרובה הפסד במקום המותר - שעה' לפי מהיכנו .89כלי

õøàì íéòéâîù ãò [àò- מהיכנו כלי ביטול כאן ואין -
מרובה הפסד במקום לו והתירו שעה, לפי אבל90אלא ,

שיוכל צריך מרובה הפסד במקום בדעתו)שלא שיהיה (וכן

מיד .91לנערם

íé÷ùäù [áò.שהכרים אוצ"ל -

åðëéäî éìë [âòמפני מהיכנו כלי לבטל אסרו וחכמים -
הכלי סותר כאלו .92שדומה

åðëéäî éìë [ãòכיון לגמרי, מהיכנו כלי ביטול זהו -
להשתמש מנת על המוקצים השקים להוזיז יכול שאינו

מרובה. הפסד במקום אפילו ואסור - בכרים
úö÷ ìåèìè [äòשיפול באופן במשא שתומך היינו -

לגמרי מגביהו אינו אבל הארץ, על .93בנחת

äáåøî ãñôä éðôî [åòאפילו טלטול האוסרים שיש אף -

נתיר לא שאם לחשוש יש מקום מכל מרובה, הפסד במקום
צער על ויעבור הבהמה על המשא ישאיר בנחת, לפרוק לו

מדאורייתא חיים ואינו94בעל קצת' 'טלטול שהוא ועוד ,
גמור .95טלטול

zetqede mipeiv

וישנם89) בזה, הראשונים דיעות נתבארו יא ס"ק בקו"א
כלי ביטול נחשב ואינו - מיד לנערו שיכול בזה שדי הסוברים
רבינו ודעת הכרים, לשמוט שצריך הסוברים וישנם כלל, מהיכנו
לעשות ודעתו מיד לשמטן יכול שכאשר ס"ה רסה בסי' נתבארה
אינו השבת) במשך אלא מיד זאת לעשות בדעתו אין (אפילו כן
- מיד לשמטן שיכול התנאי חסר ואם כלל, הכלי בטול נחשב
התנאי חסר ואם סכ"ו), (כדלהלן שעה לפי כביטול נחשב
כביטול דינו כן גם - אלו תנאים ב' אפילו או לשמטן שדעתו

בשוע"ר. במוסגר בא זה שדין אלא שעה לפי
נתינת90) (לגבי ס"ז רסה סי' לעיל ועד"ז כו, סעיף כדלהלן

ואסור הנר): מן הנופלים הפחמין בו לקבל בשבת הנר תחת כלי
מרובה, הפסד במקום שלא שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל
האסור דבר עליו שיפול כדי כלי נתינת (לגבי ס"י שי בסי' ועד"ז

בשבת). בטלטול
ס"ה.91) רסה סימן על שנתבאר וכפי כו, סעיף כדלהלן
ע"ש.92) ג, סעיף רסה סי'
מדדין93) ועוף חיה בהמה כל סע"ט: שח בסי' המבואר ראה

ומסייען ובצדדין בצוארן שאוחז דהיינו היחיד ברשות אותם
שיעקרו בענין יגביהם שלא ובלבד שילכו רגליהן ומנענע
שכל ואע"פ בטלטול ואסורים הם שמוקצים הארץ מן רגליהם

לטלטל אסור כך כולו לטלטל שאסור כשם מקצתומוקצה
הבעלי אם חיים בעלי צער משום אותם לדדות לו התירו אעפ"כ
לדדות אפילו אסור לכך צריכים אינם אם אבל לכך צריכים חיים
צריכה היא אפילו אותה לדדות אפילו אסור ותרנגולת אותם
זה ונמצא אותה כשמדדים עצמה מגבהת שהיא מפני לכך

אבל חיים בעלי צער משום התירו לא וזה כולה את מטלטל
ברחה אם ללול שתכנס כדי בידים מאחוריה אותה לדחות מותר

ממנו.
סכ"ו. שה מסי' להלן עוד וראה

(94·"Ò „Ï˘ 'ÈÒ·שלא מנת על טלטול איסור התרת (לגבי
להתיר לנדו"ד ללמוד יש ומזה יותר, חמור איסור על יעבור
גזרו שלא חיים): בעלי צער איסור על יעבור שלא קצת טלטול
אפשר כן אם אלא מרובה הפסד במקום מוקצה טלטול על כלל
להביאה שאסור ברחוב ארנקי ששכח מי כגון אחר בענין להציל
או שומר שם להושיב שיכול מפני המעורבת בעיר אפילו לביתו
אוסרים יש אבל זה בענין כיוצא כל וכן . . בעצמו לשמור
להציל אפשר ואי מרובה הפסד במקום ואפילו מוקצה טלטול

עיקר. וכן אחר בענין
בהם וכיוצא מעות להציל שמותר אומרים יש כן פי על ואף
ממונו על בהול שאדם לפי הליסטים מפני או הדליקה מפני
טלטול ע"י להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי
שיחפירם או הדליקה שיכבה חמור איסור לידי יבא מוקצה
בלבד להצילם שיכול (ואף זה בענין וכיוצא בקרקע ויטמינם
להצילם ימהר בהצלתם ונחפז בהול שהוא מחמת מקום מכל
כי חמור באיסור שהיא אף במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל
להציל לו כשהתירו משא"כ בהיתר אציל לא שאציל איך יאמר

חמור). איסור ע"י יציל לא טלטול ע"י
שח95) מסי' לעיל הובא חיים בבעלי גמור טלטול איסור

הבהמה להעלות אסור אבל סכ"ו: שה בסי' הוא ועד"ז סע"ט,
מפני שם תמות אם אפילו הכרים גבי על עלתה לא אם בידו

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv

בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול התירו ולא מוקצה שהיא
ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח שיש חיים
ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה מתירין (ויש תעשה

מרובה). הפסד במקום דעתם על לסמוך
בעלי צער במקום מרובה כהפסד נחשב האם דידן: בנדון וצ"ע
וישבור בנחת יפרוק לא אם שהרי ביניהם לקשר שאין או חיים,
הכלים, שיפסיד אף - חיים בעלי צער מאיסור יימנע - הכלים

להיתר. טעם בתור חיים' בעלי 'צער לצרף אין וממילא

גמור. טלטול במקום הבהמה לפרוק להתיר יש האם ונפק"מ
עצמו96) יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך כה: סעיף

מימינו אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה לצדי
וקושרים אחת רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
של גבו כנגד הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן
הקשר להתיר אפשר ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור
צדי על השקין שנסמכים ונמצא מעט השקין יגביה לא אם
החמור). מעל בשבת לפורקם אסור אותם כשמגביה הבהמה

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

בורא‰ עליו מברכים מרקחת ממנו שעשה יבש זנגביל וכן
ר שנעשו שאף יבישים פלפלים וכן האדמה אוייםפרי

הוא שהרי טפל אלא עיקר חשוב הדבש אין הדבש ע"י לאכילה
צוק"ר עם ומעורבים שחוקים בשמים וכן ולתקנם להכשירם בא
(שקורין צוק"ר עם ולערבו יבש זנגביל לכתוש שרגילים כמו
אין עצמן בפני כלל לאכילה ראוים שאינן אף פולווע"ר) מאגי"ן
ולתקנם: להכשירם בא שהוא טפל אלא עיקר חשוב הצוק"ר

Âלהאכל שדרכן ותבלין בשמים במיני אמורים דברים במה
בענין אחר דבר או צוק"ר תערובת ע"י או בדבש טיגון ע"י
בהם וכיוצא וצפורן ופלפלין זנגביל כגון עיקר חשובים שהם
כשמתבלין אלא להאכל דרכן שאין ותבלין בשמים מיני אבל
על נקראת האכילה ואין עיקר הוא התבשיל ואז התבשיל בהם
כגון כלל לאכילה עומדין אינן וכאלו כלל התבלין שם
תקנו אם ואף כלל עליו פרי שם אין בו וכיוצא ציטווא"ר
ציטווא"ר שצולין שרגילין כמו שהוא כמות לאכילה והכשירו
נוטעין שאין כיון שהכל אלא עליו מברכין אין לרפואה ואוכלין
ואצ"ל בתבשיל ליתן דעת על אלא כלל לאכלו דעת על אותו
זנגבי"ל כשצולין אבל צוק"ר עם שעירבו או בדבש טגנו אם
ראוי שנעשה כיון האדמה פרי בורא עליו מברכין לרפואה

זה: ידי על לאכילה

Êסופו שהיה אע"פ האדמה פרי בורא עליו מברכין צנון
להקשות:

הֿז סעיפים הארץ פירות ברכת דין רג סימן א חלק

ועוף‡ חיה בהמה בשר כגון הארץ מן גידולו שאין דבר על
מברכים ודבש מלח מים וביצים וגבינה חלב וחגבים דגים
הארץ מן שגידולם אף ופטריות כמהים וכן בדברו נהיה שהכל
שאין כיון הכלים ועל העצים על גדילים הם הארץ שמלחלוחית
האדמה פרי נקראים אינם האויר מן אלא הארץ מן יניקתם

בדברו: נהיה שהכל עליהם ומברכין

לו· המיוחדת ברכתו נשתנה לקילקול שנשתנה דבר כל וכן

הכוללת ברכה עליו בדברוומברכים נהיה שהכל שהיא הכל
אבל מעט ונתקלקל צורתו שנשתנה ותבשיל שעיפשה הפת כגון
הדחק ידי על אפילו לאכילה ראוי שאינו עד לגמרי נתקלקל אם

שעיפשה. פת וכן כלל עליו מברכין אין

חמיצותו מפני לשתותו נמנעים אדם שבני עד שהחמיץ יין וכן
דהיינו גמור חומץ נעשה ואם בדברו נהיה שהכל עליו מברכין
מבעבע הוא הארץ על אותו שכשמשליכים כך כל חזק שהוא
ואינו מזיקו שהוא מפני כלל עליו מברכין אין רתיחות ומעלה
מברך לשתות ראוי שהוא עד במים ערבו ואם כלל לשתיה ראוי

שהכל: עליו

שהוא‚ בדרך לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר כל וכן
אכילתם שדרך חיים פירות כגון שהכל עליו מברך אוכלו
דבר ואצ"ל מבושלים לאכלם הוא אותם נוטעים כן דעת שעל
דקל של הקור כגון כלל לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין
קליפתם היא אכילתם שעיקר הרכים ושקדים גפנים ולולבי
בשאר משא"כ כלל כן דעת על אותן נוטעין ואין החיצונה

ר"ב: בסי' זה כל שנתבאר כמו בישולם נגמר שלא פירות

ואוכלה„ ירק בעודה אותה שגוזזין תבואה של שחת וכן
בדברו. נהיה שהכל עליה מברכין

בקדירה טעם ליתן אלא לאכילה עומדים שאינם זרעים מיני וכן
לאכילה וטובים מתוקים שהם אע"פ וכסבר וכמון שבת כגון

שהכל. עליהם מברכין

שכר כגון משקה מהם ועשה במים שבישלם פירות מיני כל וכן
שעורים שכר ואפילו שהכל עליהם מברכין תמרים ושכר תאינים
צלול והוא הואיל מזונות מיני בורא ולא שהכל עליו מברכין
מאכל על אלא מזונות מיני בורא מברכין ואין לשתיה ועומד
המינין מחמשת תבשיל של למרק דומה ואינו ר"ח בסי' כמ"ש
גבי על בטל שהמרק לפי מזונות מיני בורא עליו שמברכין
כלום בו שאין בשכר משא"כ בעינו עומד שהוא התבשיל
התבשיל בשול לצורך עיקרו שהמרק ועוד השעורים [מ]ממשות

ר"ב: בסי' כמ"ש בשכר משא"כ

אֿד סעיפים המאכלים ליתר הברכות דיני רד סימן א חלק

•
xe` dxez

דייקא שלנו אלקים - אלקינו" "הוי' פירוש

הק של[בפרק קדוש אמירת בין ההבדל נתבאר ודם

המלאכים שאצל ישראל, של קדוש לאמירת המלאכים

אותם המחי' האלקית החיות אל לגמרי בטלים שהם

" אלא עלמעבר(ואינם העוברת אלקית והמשכה להארה "

משא - קדוש אמירת ענין שייך לא בני"ידם), אצל כ
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בעלי צער במקום אף מוקצה טלטול התירו ולא מוקצה שהיא
ואל בשב התורה מן דבר לעקור חכמים ביד כח שיש חיים
ויש חיים בעלי צער משום בידים להעלותה מתירין (ויש תעשה

מרובה). הפסד במקום דעתם על לסמוך
בעלי צער במקום מרובה כהפסד נחשב האם דידן: בנדון וצ"ע
וישבור בנחת יפרוק לא אם שהרי ביניהם לקשר שאין או חיים,
הכלים, שיפסיד אף - חיים בעלי צער מאיסור יימנע - הכלים

להיתר. טעם בתור חיים' בעלי 'צער לצרף אין וממילא

גמור. טלטול במקום הבהמה לפרוק להתיר יש האם ונפק"מ
עצמו96) יסמוך שלא המשוי כשפורק ליזהר וצריך כה: סעיף

מימינו אחד החמור על מונחים שקין ב' (ואם הבהמה לצדי
וקושרים אחת רצועה מהשקין אחד כל ובראש משמאלו ואחד
של גבו כנגד הקשר מונח ועכשיו יחד הרצועות שתי אותן
הקשר להתיר אפשר ואי ולכאן לכאן מכבידין והשקין החמור
צדי על השקין שנסמכים ונמצא מעט השקין יגביה לא אם
החמור). מעל בשבת לפורקם אסור אותם כשמגביה הבהמה

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

בורא‰ עליו מברכים מרקחת ממנו שעשה יבש זנגביל וכן
ר שנעשו שאף יבישים פלפלים וכן האדמה אוייםפרי

הוא שהרי טפל אלא עיקר חשוב הדבש אין הדבש ע"י לאכילה
צוק"ר עם ומעורבים שחוקים בשמים וכן ולתקנם להכשירם בא
(שקורין צוק"ר עם ולערבו יבש זנגביל לכתוש שרגילים כמו
אין עצמן בפני כלל לאכילה ראוים שאינן אף פולווע"ר) מאגי"ן
ולתקנם: להכשירם בא שהוא טפל אלא עיקר חשוב הצוק"ר

Âלהאכל שדרכן ותבלין בשמים במיני אמורים דברים במה
בענין אחר דבר או צוק"ר תערובת ע"י או בדבש טיגון ע"י
בהם וכיוצא וצפורן ופלפלין זנגביל כגון עיקר חשובים שהם
כשמתבלין אלא להאכל דרכן שאין ותבלין בשמים מיני אבל
על נקראת האכילה ואין עיקר הוא התבשיל ואז התבשיל בהם
כגון כלל לאכילה עומדין אינן וכאלו כלל התבלין שם
תקנו אם ואף כלל עליו פרי שם אין בו וכיוצא ציטווא"ר
ציטווא"ר שצולין שרגילין כמו שהוא כמות לאכילה והכשירו
נוטעין שאין כיון שהכל אלא עליו מברכין אין לרפואה ואוכלין
ואצ"ל בתבשיל ליתן דעת על אלא כלל לאכלו דעת על אותו
זנגבי"ל כשצולין אבל צוק"ר עם שעירבו או בדבש טגנו אם
ראוי שנעשה כיון האדמה פרי בורא עליו מברכין לרפואה

זה: ידי על לאכילה

Êסופו שהיה אע"פ האדמה פרי בורא עליו מברכין צנון
להקשות:

הֿז סעיפים הארץ פירות ברכת דין רג סימן א חלק

ועוף‡ חיה בהמה בשר כגון הארץ מן גידולו שאין דבר על
מברכים ודבש מלח מים וביצים וגבינה חלב וחגבים דגים
הארץ מן שגידולם אף ופטריות כמהים וכן בדברו נהיה שהכל
שאין כיון הכלים ועל העצים על גדילים הם הארץ שמלחלוחית
האדמה פרי נקראים אינם האויר מן אלא הארץ מן יניקתם

בדברו: נהיה שהכל עליהם ומברכין

לו· המיוחדת ברכתו נשתנה לקילקול שנשתנה דבר כל וכן

הכוללת ברכה עליו בדברוומברכים נהיה שהכל שהיא הכל
אבל מעט ונתקלקל צורתו שנשתנה ותבשיל שעיפשה הפת כגון
הדחק ידי על אפילו לאכילה ראוי שאינו עד לגמרי נתקלקל אם

שעיפשה. פת וכן כלל עליו מברכין אין

חמיצותו מפני לשתותו נמנעים אדם שבני עד שהחמיץ יין וכן
דהיינו גמור חומץ נעשה ואם בדברו נהיה שהכל עליו מברכין
מבעבע הוא הארץ על אותו שכשמשליכים כך כל חזק שהוא
ואינו מזיקו שהוא מפני כלל עליו מברכין אין רתיחות ומעלה
מברך לשתות ראוי שהוא עד במים ערבו ואם כלל לשתיה ראוי

שהכל: עליו

שהוא‚ בדרך לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר כל וכן
אכילתם שדרך חיים פירות כגון שהכל עליו מברך אוכלו
דבר ואצ"ל מבושלים לאכלם הוא אותם נוטעים כן דעת שעל
דקל של הקור כגון כלל לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין
קליפתם היא אכילתם שעיקר הרכים ושקדים גפנים ולולבי
בשאר משא"כ כלל כן דעת על אותן נוטעין ואין החיצונה

ר"ב: בסי' זה כל שנתבאר כמו בישולם נגמר שלא פירות

ואוכלה„ ירק בעודה אותה שגוזזין תבואה של שחת וכן
בדברו. נהיה שהכל עליה מברכין

בקדירה טעם ליתן אלא לאכילה עומדים שאינם זרעים מיני וכן
לאכילה וטובים מתוקים שהם אע"פ וכסבר וכמון שבת כגון

שהכל. עליהם מברכין

שכר כגון משקה מהם ועשה במים שבישלם פירות מיני כל וכן
שעורים שכר ואפילו שהכל עליהם מברכין תמרים ושכר תאינים
צלול והוא הואיל מזונות מיני בורא ולא שהכל עליו מברכין
מאכל על אלא מזונות מיני בורא מברכין ואין לשתיה ועומד
המינין מחמשת תבשיל של למרק דומה ואינו ר"ח בסי' כמ"ש
גבי על בטל שהמרק לפי מזונות מיני בורא עליו שמברכין
כלום בו שאין בשכר משא"כ בעינו עומד שהוא התבשיל
התבשיל בשול לצורך עיקרו שהמרק ועוד השעורים [מ]ממשות

ר"ב: בסי' כמ"ש בשכר משא"כ

אֿד סעיפים המאכלים ליתר הברכות דיני רד סימן א חלק

•
xe` dxez

דייקא שלנו אלקים - אלקינו" "הוי' פירוש

הק של[בפרק קדוש אמירת בין ההבדל נתבאר ודם

המלאכים שאצל ישראל, של קדוש לאמירת המלאכים

אותם המחי' האלקית החיות אל לגמרי בטלים שהם

" אלא עלמעבר(ואינם העוברת אלקית והמשכה להארה "

משא - קדוש אמירת ענין שייך לא בני"ידם), אצל כ
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

בפני ויש נפרד דבר הוא שלהם הגשמי שהגוף ישראל

אותו, המחי' האלקית החיות על ומסתיר ומעלים עצמו

" עבודתם ידי על קדוש, אמירת ענין באתערותאשייך

לאלקות.דלתתא הגוף ישות את לבטל "

דאע זה), (בפרק לבאר ימשיך זה פי שמחד"ועל פ

ביחס ישראל בני של הערך פחיתות על מורה זה ענין גיסא

עצמו, בפני נפרד דבר שהוא כזה גוף להם (שיש למלאכים

" לומר יכולים יש"קדוששלכן גופא בזה מקום, מכל - (

הואעילויבעבודתם שהגוף שאף המלאכים, עבודת לגבי

ית':] לרצונו גופם את מכניעים הם - לעצמו יש מציאות

äëùîäå äøàä äðäå[זו]äèîì èùôúîù
ìò ïåøúé åì ùé ,'úé åéìà óåâä ìèáì ,ìàøùéá

.íéëàìîá èùôúîä úåéçå øåàä
לגבי האדם של הגשמי הגוף שביטול לעיל נתבאר
ידי על רק להיות יכול שבו, האלקית והחיות הרוחניות
ומבאר רבינו מוסיף וכעת מלמעלה; והמשכה הארה
חשכת את להאיר למטה שנמשכת זו עליונה שהארה
במלאכים. המתפשטת ההארה על יתרון לה יש הגוף,

כלומר:

המתפשטת העליונה שההארה לעיל, הובא
ידי על למדריגה, ממדריגה מלמעלה יורדת לישראל
בבני מתלבשת שהיא עד עולם, שבכל המלאכים
למטה יורד שהאור שככל אע"פ אמנם, למטה. ישראל
הוא כאשר מקום, מכל יותר, מתצמצם הוא הרי יותר
"ביטול" שפועל באופן למטה ישראל בבני מתלבש
האור לגבי גם יתרון זה לאור יש הגשמי, בגוף

עליונים. במלאכים המתפשט

äøåà úôñåú äì ùéù ,êùçä ïî àáä øåà ïåøúéë
.äçîùå

הסכלות מן לחכמה יתרון שיש אני "וראיתי כתיב:
הוא בכתוב הפנימי והפירוש החשך", מן האור כיתרון

באור ומעלה יתרון שיש רק החשך(לא שהרילגבי -

ומעלה יתרון שיש אלא) - קמ"ל ומאי פשוט הדבר
" מןבאור מתחילה,החשךהבא ובא המאיר אור לגבי "

"אתהפכא ענין דהיינו לאור, נהפך "שכשהחשך
עצמו מצד מהאור יותר עילוי הוא לנהורא", חשוכא

כנודע".

כלומר:

הי' לא שמלכתחילה באופן "אור" של מצב יש
חשך של מצב הי' בתחילה כאשר אך חשך, שום קיים

הרי אור, של למצב באו החושך ומתוך התבטל, והוא
לו יש החושך) ומתוך החושך לאחר (המאיר זה אור
סתם. אור לגבי ושמחה" אורה ו"תוספת מעלה, יתרון

ב - בעניננו הוא שמתפשט"[וכך זו והמשכה הארה

בישראל יתרוןלמטה בדוגמת יתרון זו להארה שיש - "

בזה:] החושך, מתוך שבא האור

.'úé åãåçéì äáëøî äùòð óåâä íâù
שלהם הגוף ש"אין המלאכים אצל המאיר האור
אבל עצמו"; מצד "אור בדוגמת הוא כלל", מסתיר
מכניע ידו שעל בישראל", למטה ה"מתפשט האור

ש"גם עד גופו חושך את מרכבההגוףהאדם נעשה
הבא "אור נקרא ית'", בומןליחודו ויש החושך",

ד" אורהיתרוןהמעלה "תוספת גורם והוא האור",
למעלה. ושמחה"

ית'": ליחודו "מרכבה הביטוי פירוש -

כמומרכבה" מוחלט", "ביטול על מורה - "

ואין הרוכב אל לגמרי בטילה שהיא גשמית מרכבה
כפי ורק אך הוא הילוכה כל אלא משלה רצון שום לה

אותה; ומובילה אותה המנהיג הרוכב, של רצונו

ית'" ויחודוליחודו ה' באחדות הפנימי הפירוש - "
אלא ח"ו, אלקה עוד שאין בלבד זו דלא הוא, ית'

שום כלמציאותשאין של והחיות הקיום כי בלעדו,
ית' פיו ורוח ה' "דבר אלא אינו והנבראים העולמות
ואפס "כאין נחשבים הם ולפיכך בהם", המלובש

ממש".

לרצון שייכנע הגשמי בגוף פועלים כאשר ולכן,
הרי שבו, האלקית החיות אל שמתבטל מחמת העליון,

" נעשה ית'הגוף ליחודו ".מרכבה

[לסיכום:

על ומסתיר מכסה הוא עצמו שמצד - הגוף גם כאשר

" ונעשה מתהפך - האלקית החיות ליחודוקדושת מרכבה

אלקי"ית' אור מלמעלה נמשך זה ידי שעל יתרון בכך יש ,

"עליון ."האוריתרוןביותר,

ישוב - המלאכים על ישראל מעלת שהוסברה לאחר

" הברכות נוסח לשון את יותר בעומק אתה)לבאר (ברוך

אלקינו :]"ה'

.ùîî åðìù ,åðéäìà 'ä íéøîåà ïëìå
שאומרים אלקינו" ה' אתה) "(ברוך הלשון פירוש

" אלקים הוא שהוי' הוא, הברכות ממשבכל ".שלנו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

דוקא, "אלקינו" שאומרים זה מה "ולכאורה
לבדו שמו הנשגב שהוי' בזה שמתפארים שמשמעותו

אלקינו בקריאתממששלנוהוא וכמו לזולתנו, ולא
כה' מי וכמו אלקינו, ה' ישראל שמע שאומרים שמע

דוקא"?. שלנו אלקינו,

"ברוך שאמירת לעיל נתבאר כי הוא, בזה הענין אך
אור שיאיר בקשה היא כולן) הברכות (בכל הוי'" אתה
שהאור וכיון הגשמי; הגוף בתוך בהתגלות עלינו הוי'
על רק ממש" שלנו ה"גוף בתוך ומאיר נמשך האלקי
היינו דוקא, דלתתא" ב"אתערותא עבודתינו ידי
האלקית החיות אל הגשמי הגוף בביטול העבודה

הזה האור מתייחס לפיכך שאנואלינושבקרבו, עד -

אלקינו הוי' ו"אומרים בזה, ".ממששלנומתפארים

ביאור: ליתר

" של הפנימית ששםהוי'המשמעות היא אלקינו"
עלהוי' מורה הוי' שם ממש". "שלנו "אלקינו", הוא

" והוא ביותר, עליון אלקי עליתרוןאור הנמשך האור"
" אומרים ולפיכך לאור; הגוף "חושך" הפיכת הוי'ידי

ממש".אלקינו "שלנו הוא הוי' שם של זה שגילוי ,"

להקדים: יש לקמן הבא הענין [להבנת

בהפיכת"אע ישראל עבודת ידי שעל לעיל שנתבאר פ

" נמשך לאור הגוף אורחשך האוריתרון מן גם (שלמעלה "

שהוא החשך, מן הבא האור כיתרון במלאכים), המתפשט

מתגלה זה עליון אלקי שאור הפירוש אין - יותר עליון אור

גוף" והחומריהגשמיבתוך הגשמי שהגוף פשוט שהרי "

הכוונה אלא כך, כל עליון אור ולהכיל לסבול יכול אינו

" נמשך הגוף דביטול זו עבודה ידי עליוןלמעלהשעל אור "

) האור"ביותר נשאר"יתרון הזה האור של ועיקרו ,(

מתפשטת"למעלה" ממנו הארה ורק בגוףומתגלה, למטה

" כאשר לבא לעתיד [ורק הגוףהגשמי גשמיות יזדכך

"והעולם אז ה'" אור גילוי לקבל סיוכלו (תניא לו)]."" פ

שבני לעיל שנתבאר למה סתירה זו אין מקום ומכל

" ואומרים מתפארים אלקינוישראל כפיהוי' - "

שממשיך:]

,åìùá åîöò úà øàôúî íãàä ìùî êøã ìò åîë
åðéà íéøçà ìùá ë"àùî ,åáù ìâø úðéçáá óà
åðéàù ïåéë ,øúåé äáåùç àéäù ãéá åìéôà øàôúî

.åìù

åéæ ÷ø àéäù óà ,åæ äëùîäå äøàä äðä êë
.äèî äèî äãøéù àîìòá äøàäå

בישראל "למטה שמתפשטת וההמשכה ההארה
ומצומצמת מועטת הארה היא ית'" אליו הגוף לבטל
הנמשך האור") ("יתרון העליון האור עצם לגבי מאד
הזה בעולם להתלבש יורד ה' אור שהרי למעלה,
וכך ועצומות"; רבות השתלשלות ידי "על רק הגשמי
בתוך שמתלבש עד מטה" ל"מטה היורד האלקי האור
עיקר לגבי בעלמא" והארה "זיו אלא אינו גשמי גוף
השמש, מן המאיר השמש אור (כמשל ומקורו האור

ממנה). והארה" "זיו אלא שאינו

äðéàù äìòî ìù øåàä ø÷éòì "ìâø" úðéçá àéäå
àø÷ð øåàä åúåàù ,óåâä êåúá èùôúäì äìåëé

.äæ éáâì "ùàø" úðéçá
למעלה האלקי האור ושורש עיקר בין המרחק
בתוך להתפשט יכול אינו ומדריגתו מעלתו (שמחמת
המתפשט האור של וה"הארה" ה"זיו" ובין גשמי) גוף
בין ההבדל כערך - מאד גדול מרחק הוא גוף, בתוך

וה"רגל". ה"ראש"

אלא מתגלה לא למטה ישראל שאצל [ואע"פ
[- האור של "רגל" בחינת

.åðìù ùîî ,"äæ åðéäìà äðä" íå÷î ìëî
שהוא במה מתפאר האדם האמור, שבמשל כשם

אינושלו שלו שאינו במה משא"כ רגל, רק שהיא אף
- מהרגל יותר שחשובה יד זו אם אפילו כלל מתפאר
האדם. בגוף המתפשטת ההארה לגבי בנמשל, גם כך

האו עיקר שלגבי בבחינתאף היא מלמעלה שמאיר ר
זו בהארה מעלה יתרון יש מקום מכל בלבד, רגל
זו שהארה כיון במלאכים), שמאירה ההארה (לגבי
בתוך למטה להאיר שנמשכת היינו שלנו", "ממש היא

שלנו ב"הגוף עבודתינו ידי על ובאה אתערותא,

זודלתתא בהארה מתפארים אנו ולפיכך - דוקא "

"הנה "אלקינוואומרים שהוא שלנוזה", (כאדםממש "
שבו"). רגל בבחינת אף בשלו, עצמו את "המתפאר

ומתגלה המתפשט האלקי האור [משא"כ
מהאור יותר נעלה אור שהוא אע"פ במלאכים,
על היד מעלת (וכמו ישראל בבני למטה המתפשט
כלל המלאכים אל מתייחס הוא אין מקום מכל - הרגל)
ממילא, בדרך הוא לאלקות ביטולם כי "שלהם", להיות

מצידם]. דלתתא") ("אתערותא עבודה שום בלי

ועוד: [זאת

ש "רגל"כיון היא האור שלנו" של"ממש לאמיתו הרי ,
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דוקא, "אלקינו" שאומרים זה מה "ולכאורה
לבדו שמו הנשגב שהוי' בזה שמתפארים שמשמעותו

אלקינו בקריאתממששלנוהוא וכמו לזולתנו, ולא
כה' מי וכמו אלקינו, ה' ישראל שמע שאומרים שמע

דוקא"?. שלנו אלקינו,

"ברוך שאמירת לעיל נתבאר כי הוא, בזה הענין אך
אור שיאיר בקשה היא כולן) הברכות (בכל הוי'" אתה
שהאור וכיון הגשמי; הגוף בתוך בהתגלות עלינו הוי'
על רק ממש" שלנו ה"גוף בתוך ומאיר נמשך האלקי
היינו דוקא, דלתתא" ב"אתערותא עבודתינו ידי
האלקית החיות אל הגשמי הגוף בביטול העבודה

הזה האור מתייחס לפיכך שאנואלינושבקרבו, עד -

אלקינו הוי' ו"אומרים בזה, ".ממששלנומתפארים

ביאור: ליתר

" של הפנימית ששםהוי'המשמעות היא אלקינו"
עלהוי' מורה הוי' שם ממש". "שלנו "אלקינו", הוא

" והוא ביותר, עליון אלקי עליתרוןאור הנמשך האור"
" אומרים ולפיכך לאור; הגוף "חושך" הפיכת הוי'ידי

ממש".אלקינו "שלנו הוא הוי' שם של זה שגילוי ,"

להקדים: יש לקמן הבא הענין [להבנת

בהפיכת"אע ישראל עבודת ידי שעל לעיל שנתבאר פ

" נמשך לאור הגוף אורחשך האוריתרון מן גם (שלמעלה "

שהוא החשך, מן הבא האור כיתרון במלאכים), המתפשט

מתגלה זה עליון אלקי שאור הפירוש אין - יותר עליון אור

גוף" והחומריהגשמיבתוך הגשמי שהגוף פשוט שהרי "

הכוונה אלא כך, כל עליון אור ולהכיל לסבול יכול אינו

" נמשך הגוף דביטול זו עבודה ידי עליוןלמעלהשעל אור "

) האור"ביותר נשאר"יתרון הזה האור של ועיקרו ,(

מתפשטת"למעלה" ממנו הארה ורק בגוףומתגלה, למטה

" כאשר לבא לעתיד [ורק הגוףהגשמי גשמיות יזדכך

"והעולם אז ה'" אור גילוי לקבל סיוכלו (תניא לו)]."" פ

שבני לעיל שנתבאר למה סתירה זו אין מקום ומכל

" ואומרים מתפארים אלקינוישראל כפיהוי' - "

שממשיך:]

,åìùá åîöò úà øàôúî íãàä ìùî êøã ìò åîë
åðéà íéøçà ìùá ë"àùî ,åáù ìâø úðéçáá óà
åðéàù ïåéë ,øúåé äáåùç àéäù ãéá åìéôà øàôúî

.åìù

åéæ ÷ø àéäù óà ,åæ äëùîäå äøàä äðä êë
.äèî äèî äãøéù àîìòá äøàäå

בישראל "למטה שמתפשטת וההמשכה ההארה
ומצומצמת מועטת הארה היא ית'" אליו הגוף לבטל
הנמשך האור") ("יתרון העליון האור עצם לגבי מאד
הזה בעולם להתלבש יורד ה' אור שהרי למעלה,
וכך ועצומות"; רבות השתלשלות ידי "על רק הגשמי
בתוך שמתלבש עד מטה" ל"מטה היורד האלקי האור
עיקר לגבי בעלמא" והארה "זיו אלא אינו גשמי גוף
השמש, מן המאיר השמש אור (כמשל ומקורו האור

ממנה). והארה" "זיו אלא שאינו

äðéàù äìòî ìù øåàä ø÷éòì "ìâø" úðéçá àéäå
àø÷ð øåàä åúåàù ,óåâä êåúá èùôúäì äìåëé

.äæ éáâì "ùàø" úðéçá
למעלה האלקי האור ושורש עיקר בין המרחק
בתוך להתפשט יכול אינו ומדריגתו מעלתו (שמחמת
המתפשט האור של וה"הארה" ה"זיו" ובין גשמי) גוף
בין ההבדל כערך - מאד גדול מרחק הוא גוף, בתוך

וה"רגל". ה"ראש"

אלא מתגלה לא למטה ישראל שאצל [ואע"פ
[- האור של "רגל" בחינת

.åðìù ùîî ,"äæ åðéäìà äðä" íå÷î ìëî
שהוא במה מתפאר האדם האמור, שבמשל כשם

אינושלו שלו שאינו במה משא"כ רגל, רק שהיא אף
- מהרגל יותר שחשובה יד זו אם אפילו כלל מתפאר
האדם. בגוף המתפשטת ההארה לגבי בנמשל, גם כך

האו עיקר שלגבי בבחינתאף היא מלמעלה שמאיר ר
זו בהארה מעלה יתרון יש מקום מכל בלבד, רגל
זו שהארה כיון במלאכים), שמאירה ההארה (לגבי
בתוך למטה להאיר שנמשכת היינו שלנו", "ממש היא

שלנו ב"הגוף עבודתינו ידי על ובאה אתערותא,

זודלתתא בהארה מתפארים אנו ולפיכך - דוקא "

"הנה "אלקינוואומרים שהוא שלנוזה", (כאדםממש "
שבו"). רגל בבחינת אף בשלו, עצמו את "המתפאר

ומתגלה המתפשט האלקי האור [משא"כ
מהאור יותר נעלה אור שהוא אע"פ במלאכים,
על היד מעלת (וכמו ישראל בבני למטה המתפשט
כלל המלאכים אל מתייחס הוא אין מקום מכל - הרגל)
ממילא, בדרך הוא לאלקות ביטולם כי "שלהם", להיות

מצידם]. דלתתא") ("אתערותא עבודה שום בלי

ועוד: [זאת

ש "רגל"כיון היא האור שלנו" של"ממש לאמיתו הרי ,
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

ה גם (שנשארראש"דבר, האור של - עיקרו היינו - "

" הוא שלנולמעלה) ""ממש אומרים אנו ולכן הוי',

(כנאלקינו שממשיך:]"" כפי - ל)

.íëéäìà 'äì íúà íéðá áéúëãë
ש" - ישראל בני של זו מעלה אלקינו"הוי'על

" נאמר - שלנו" "ממש אלקיכם",בניםהוא לה' אתם
עם ישראל לבני שיש עמוק קשר על שמורה לשון
קצוות שני בזה שיש - האב אל הבן כיחס הקב"ה,

שממשיך]: [כפי

éáâì ìâø úðéçá åîë äùòðù ,äåáàã àòøë àøáå
.ãçà úéîöò àåäù ,íãàä

"ברא אמרו הואכרעארז"ל [בן שלרגלדאבוה"
הקשר ביאור הוא זה במאמר הפנימי והתוכן אביו]
הוא שהבן אע"פ כלומר, אביו. עם לבן שיש העמוק

) "רגל" בחינת כמו מקוםכרעא)רק מכל אביו, לגבי
הרגל כמו נחשב הוא (שלהרי דאבוה),כרעאאביו

שהבן ואע"פ אחד", "עצם הם ואביו שהוא מאחר
מכל עצמו"), בפני ("בגוף עצמו בפני מציאות נעשה
עד כך כל עמוק בקשר אביו עם קשור הוא מקום

כמו אחדשנחשבים מהאבגוף חלק "הוא והבן ,

ממש".

ביחס גם הוא כך אביו, אל הבן ביחס שהוא וכשם
נשמות שהם כפי שגם להקב"ה, ישראל בני שבין
מכל עצמה, בפני כמציאות לכאורה ונראים בגופים,

" נקראים הם .בניםמקום אלקיכם. הואלה' (הוי' "
ב"ה סוף אין שאור "כיון כי דייקא), שלכם אלקה
להיות ממש שבגוף האדם בנשמת ומתלבש נמשך
האדם נעשה לזאת אי כנ"ל, ממש שלנו אלקינו", "הוי'
שהוא האדם, לגבי אדם של רגל כמו השי"ת לגבי

אחד". עצמיות

למטה הנמשכת זו שבהארה והיתרון המעלה וזוהי
אור רק הוא בהם המאיר האלקי שהאור דאף בישראל.
זהו סוף סוף הרי "רגל", בחינת ומצומצם, מועט

(היינו ה"ראש" של ומקורה"רגל" האורעיקר
שה"רגל" ומאחר אחד; עצם שהוא כלומר למעלה),

" ממשהיא ידה"שלנו על הרי עמנו), מתאחד האור (כי
ה" בחינת עם גם ומאוחדים קשורים כרעאראשאנו - "

.דאבוה

åðééäã ,åðåöø éðôî êðåöø ìèá ì"æø åøîà ïëìå
ìèá úåéäìå ,ä"á÷ä ìöà "ìâø" úðéçá úåéäì

éáâì ìèá ìâøäù åîë(ù) ,åðåöø úåùòìå åìöà
õôçå ïåöø äì ïéàå ,åðèé õåôçé øùà ìëìù ,íãàä

.ììë øçà
ל"רגל" הבן את המשילו שחז"ל לכך הטעם

על (גם) להורות הוא דוקא, האב הביטול(כרעא)

בטלההמוחלט שהרגל כשם אביו. כלפי הבן של
ואין יטנו, יחפוץ אשר ש"לכל עד האדם, לגבי לגמרי
לאביו בטל (הנאמן) הבן כך כלל", אחר וחפץ רצון לה
אביו עם אחד" "עצם שהוא ומאחר מוחלט. בביטול
אביו, רצון לקיים לגמרי ונתון מסור הוא הרי (כנ"ל),

כלל. אחר וחפץ רצון לו אין וכאילו

בבני גם הוא שנקראיםוכך למקוםבניםישראל,
כביטול לאלקות מוחלט בביטול להיות צריכים והם

דאבוה"). כרעא ("ברא האב אל הבן

" רז"ל אמרו כזה ביטול מפניבטלועל רצונך
רק שלא הוא בזה הכוונה ועומק אתשיכניערצונו".

שהגוף אלא הקב"ה, של רצונו לעשות כדי הגוף רצון
לאדםבטליהי' בטלה שהרגל כמו ית', לרצונו לגמרי

ממילאלגמרי רגלבדרך "בחינת האדם נעשה ובזה ,
דאבוה"). כרעא ("ברא הקב"ה" אצל

התוכן נתבאר כאן הברכות,הכללי[עד נוסח של

אלקינו" ה' אתה ה'ברוך אור ויומשך שיאיר הבקשה - "

"מלמעלה, לידי להגיע האדם יוכל זה ידי ראי'ועל

הגשמיחושית הגוף את גם ולבטל שבו, האלקית בחיות "

ית'. לרצונו

של הפנימי התוכן גם שאומריםפרטיוהנה, הברכות

כאן רבינו שמבאר וזה זה; ענין על הוא התפלה בסדר

" שאומרים הברכה הנותןבתחילתנוסח - השחר ברכות

כו' בינה הברכות,"לשכוי שאר כל ביאור הוא זה דרך ועל ,

כדלקמן].

éåëùì ïúåðä øçùä úåëøá úìçúá íéøîåàù åäæå
.äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáäì äðéá

בינה לשכוי "הנותן ברכת של הפנימי התוכן גם
ברכות בתחלת ("שאומרים לילה" ובין יום בין להבחין
הארה שתאיר הבקשה - זה ענין על הוא השחר")
לאהבה האדם את לעורר כדי מלמעלה, עליונה

שממשיך]: [וכפי לאלקות

íãàì àáù äàøéäå äáäàä úðéçá úåøøåòúä éë
.äìòîìî åì àáù íà éë ,íîöò ãöî íðéà

[- באה מלמעלה זו [והתעוררות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåäù ,äìòîì ùéù úåéðçåø "éåëù" úðéçá éãé ìò
íéãñç ïéá åðééäã ,äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáîä

.äàìò äðéá úëùîä éãé ìò ,úåøåáâì
ה גשמי (תרנגול) "שכוי" שיש אתמעוררכמו

למעלה, רוחניות" שכוי "בחינת יש כך משינתו, האדם
באה שממנו המקור לעוררהתעוררותהיינו מלמעלה,

שיוצאים הכרוזים [כ"ענין ית' לעבודתו האדם את
ויראה"]. באהבה ישראל נשמות לעורר מלמעלה

"שכוי" לבחינת עילאה" בינה "המשכת ידי ועל
כח בה יש בינה"), לשכוי ("הנותן שלמעלה הרוחנית
בין היינו לילה", ובין יום בין "להבחין ה"הבחנה"

גבורות. בחינת או חסדים בחינת

פירוש:

- החסד מדת ענין וזהו "גילוי", ענינו "אור"
והסתר העלם - ענינו ו"חשך" אור; גילוי להשפיע
ממדת שבאים ה"צמצומים" ידי על הבא האור,
לעורר היינו השחר ברכות שכללות "ולפי הגבורה.
והכרה והבחנה ויראה, אהבה התעוררות באדם

ביתרון עלהאורלהבחין החומרהחשךהאלקי של
זו ברכה לומר מקדימים כן על כו', המסתיר והגוף
שמשם עילאה", "בינה מבחינת העליון לשכוי דנותן
[שהם ורע טוב ובין וגבורה, חסד בין ההבדלה נמשכת

(העלם)]. וגבורה (גילוי) מחסד נמשכים

äìôúä øãñ ìëå úåëøáä øàù ìë äæ êøã ìò ïëå
.àöîé øáã ìò ìéëùîå .íäá ïðåáúîì

- זו וכוונה יסוד על הולכות כולן הברכות כל
מן ולצאת האור, לראות שזהו ורע, טוב בין "להבחין

אלקות". המסתיר החשך

בראי' יראה "שהעין - עורים" "פוקח וכמו:
בקומה ש"ילך - כפופים" ו"זוקף באלקות", חושיית
הבהמה כרוח יהי' שלא . כבהמה. כפוף ולא זקופה,
בקומת יזקוף אלא גופו גשמיות בצרכי למטה היורדת

הוי'". לשם להכיר אדם

שאר "כל של הפנימי התוכן הוא זה דרך על וכן
משכיל לכל כמובן התפלה", סדר וכל הברכות

הפנימי. בתוכנן בהם" ה"מתבונן

,äìòîìî åì àáéù äáäàä åì êéùîäì éãë êà
åìéôùäìå åòéðëäìå óåâä úà ùèáì äìçúî êéøö

.à"îá ù"îë ,úåøéøîá
כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין אמרו חז"ל
האדם צריך לתפלה ההכנה שבעת היינו ראש",
במקום רבינו וביאר ושפלות. הכנעה בלבו להרגיש

בעצמו לעורר צריך שהאדם היא זו הכנעה שענין אחר
הגש שגופו זה על הלב ושבירת מרירות של מירגש

אלקות. על ומסתיר ומעלים גס הוא

כהכנה הכרחי תנאי היא זו ושפלות והכנעה
לידי לבא הוא התפלה ענין עיקר כי התפלה, לעבודת
הבאה בהארה תלוי' והאהבה לאלקות, אהבה
לזכות יכולים הגוף ביטוש ידי על ורק מלמעלה,

שממשיך:] [וכמו זו עליונה להארה

.òéùåé çåø éàëã úàå áì éøáùðì 'ä áåø÷ áéúëãë
אלקי לקירוב לזכות שכדי בקרא, מפורש הרי -

ו"דכאי לב" "נשברי של במצב להיות האדם צריך
גודל מחמת מרגיש שהאדם המרירות היינו רוח",

מאלקות. ריחוקו

.äøáùð çåø íéäìà éçáæ áéúëãëå
"זבחי לומר מדייק אלקיםאלקיםהכתוב (שם "

הוא הבהמה מן קרבן "כל הרי : בזהר והקשה דייקא),
היא אלקים, לשם אבל הרחמים, מדת היא הוי', לשם
"בכל כי - בהמה" קרבן מקריבין אין הדין, מדת
שם כלל נזכר ולא להוי'" "קרבן כתוב הקרבנות

"זבחי כאן נאמר למה וא"כ - דוקא?אלקיםאלקים" "

הוא:] הענין [אך

íéäìà úðéçáì ä"éåä úðéçá êùîåéù éãëá éë
êøãù ,íéäìà éçáæ úåùòì äìçúî êéøö ,åðìù

.ä"éåä úðéçá êùîð àåää
שם גילוי שיהי' היא התכלית מדתהוי'אכן, (היא

האדם בנפש המאיר ה' אור ענין והוא הרחמים),
את לאהבה האהבה "אור את המעורר התפלה בשעת

יאיר הוי' דשם שהגילוי כדי אך הגוףהוי'"; -בתוך

- שלנו" "ממש שיהי' אלקינו", "הוי' ענין שזהו
של וההסתר ההעלם את תחילה להסיר צריכים
וההעלמות מהצמצומים המסתעפת הגוף, חומריות

אלקים. בשם שמקורם וההסתרים

"זבחי נאמר שיהי'אלקיםולכן כדי כי דייקא, "

לבחינתאלקינו"הוי' הוי' בחינת "שיומשך - אלקים"

מתחלהשלנו "צריך - הגוף בתוך ההמשכה היינו ,"

("לשחוט")זבחילעשות "לזבוח" היינו אלקים",
הגוף חומריות של וההסתר ההעלם את ולהסיר
ידי ועל אלקים בשם שמקורם מהצמצומים המסתעפת
בו "נמשך" להיות שיוכל ראוי כלי גופו נעשה זה

הוי'". "בחינת
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קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåäù ,äìòîì ùéù úåéðçåø "éåëù" úðéçá éãé ìò
íéãñç ïéá åðééäã ,äìéì ïéáå íåé ïéá ïéçáîä

.äàìò äðéá úëùîä éãé ìò ,úåøåáâì
ה גשמי (תרנגול) "שכוי" שיש אתמעוררכמו

למעלה, רוחניות" שכוי "בחינת יש כך משינתו, האדם
באה שממנו המקור לעוררהתעוררותהיינו מלמעלה,

שיוצאים הכרוזים [כ"ענין ית' לעבודתו האדם את
ויראה"]. באהבה ישראל נשמות לעורר מלמעלה

"שכוי" לבחינת עילאה" בינה "המשכת ידי ועל
כח בה יש בינה"), לשכוי ("הנותן שלמעלה הרוחנית
בין היינו לילה", ובין יום בין "להבחין ה"הבחנה"

גבורות. בחינת או חסדים בחינת

פירוש:

- החסד מדת ענין וזהו "גילוי", ענינו "אור"
והסתר העלם - ענינו ו"חשך" אור; גילוי להשפיע
ממדת שבאים ה"צמצומים" ידי על הבא האור,
לעורר היינו השחר ברכות שכללות "ולפי הגבורה.
והכרה והבחנה ויראה, אהבה התעוררות באדם

ביתרון עלהאורלהבחין החומרהחשךהאלקי של
זו ברכה לומר מקדימים כן על כו', המסתיר והגוף
שמשם עילאה", "בינה מבחינת העליון לשכוי דנותן
[שהם ורע טוב ובין וגבורה, חסד בין ההבדלה נמשכת

(העלם)]. וגבורה (גילוי) מחסד נמשכים

äìôúä øãñ ìëå úåëøáä øàù ìë äæ êøã ìò ïëå
.àöîé øáã ìò ìéëùîå .íäá ïðåáúîì

- זו וכוונה יסוד על הולכות כולן הברכות כל
מן ולצאת האור, לראות שזהו ורע, טוב בין "להבחין

אלקות". המסתיר החשך

בראי' יראה "שהעין - עורים" "פוקח וכמו:
בקומה ש"ילך - כפופים" ו"זוקף באלקות", חושיית
הבהמה כרוח יהי' שלא . כבהמה. כפוף ולא זקופה,
בקומת יזקוף אלא גופו גשמיות בצרכי למטה היורדת

הוי'". לשם להכיר אדם

שאר "כל של הפנימי התוכן הוא זה דרך על וכן
משכיל לכל כמובן התפלה", סדר וכל הברכות

הפנימי. בתוכנן בהם" ה"מתבונן

,äìòîìî åì àáéù äáäàä åì êéùîäì éãë êà
åìéôùäìå åòéðëäìå óåâä úà ùèáì äìçúî êéøö

.à"îá ù"îë ,úåøéøîá
כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין אמרו חז"ל
האדם צריך לתפלה ההכנה שבעת היינו ראש",
במקום רבינו וביאר ושפלות. הכנעה בלבו להרגיש

בעצמו לעורר צריך שהאדם היא זו הכנעה שענין אחר
הגש שגופו זה על הלב ושבירת מרירות של מירגש

אלקות. על ומסתיר ומעלים גס הוא

כהכנה הכרחי תנאי היא זו ושפלות והכנעה
לידי לבא הוא התפלה ענין עיקר כי התפלה, לעבודת
הבאה בהארה תלוי' והאהבה לאלקות, אהבה
לזכות יכולים הגוף ביטוש ידי על ורק מלמעלה,

שממשיך:] [וכמו זו עליונה להארה

.òéùåé çåø éàëã úàå áì éøáùðì 'ä áåø÷ áéúëãë
אלקי לקירוב לזכות שכדי בקרא, מפורש הרי -

ו"דכאי לב" "נשברי של במצב להיות האדם צריך
גודל מחמת מרגיש שהאדם המרירות היינו רוח",

מאלקות. ריחוקו

.äøáùð çåø íéäìà éçáæ áéúëãëå
"זבחי לומר מדייק אלקיםאלקיםהכתוב (שם "

הוא הבהמה מן קרבן "כל הרי : בזהר והקשה דייקא),
היא אלקים, לשם אבל הרחמים, מדת היא הוי', לשם
"בכל כי - בהמה" קרבן מקריבין אין הדין, מדת
שם כלל נזכר ולא להוי'" "קרבן כתוב הקרבנות

"זבחי כאן נאמר למה וא"כ - דוקא?אלקיםאלקים" "

הוא:] הענין [אך

íéäìà úðéçáì ä"éåä úðéçá êùîåéù éãëá éë
êøãù ,íéäìà éçáæ úåùòì äìçúî êéøö ,åðìù

.ä"éåä úðéçá êùîð àåää
שם גילוי שיהי' היא התכלית מדתהוי'אכן, (היא

האדם בנפש המאיר ה' אור ענין והוא הרחמים),
את לאהבה האהבה "אור את המעורר התפלה בשעת

יאיר הוי' דשם שהגילוי כדי אך הגוףהוי'"; -בתוך

- שלנו" "ממש שיהי' אלקינו", "הוי' ענין שזהו
של וההסתר ההעלם את תחילה להסיר צריכים
וההעלמות מהצמצומים המסתעפת הגוף, חומריות

אלקים. בשם שמקורם וההסתרים

"זבחי נאמר שיהי'אלקיםולכן כדי כי דייקא, "

לבחינתאלקינו"הוי' הוי' בחינת "שיומשך - אלקים"

מתחלהשלנו "צריך - הגוף בתוך ההמשכה היינו ,"

("לשחוט")זבחילעשות "לזבוח" היינו אלקים",
הגוף חומריות של וההסתר ההעלם את ולהסיר
ידי ועל אלקים בשם שמקורם מהצמצומים המסתעפת
בו "נמשך" להיות שיוכל ראוי כלי גופו נעשה זה

הוי'". "בחינת
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שא'Â‰�‰(כז) מה המערכה בסדר עוד להבין יש מעתה
איברי הרי התמיד לאיברי קודמת דקטרת
ויש וקטרת לנרות קודם התמיד ודם הקטרת אחר התמיד
ולמה וקטרת בנרות התמיד לאיברי התמיד דם בין הפסק
אך כו' וקטרת בנרות אבריו להקטרת דם זריקת בין הפסיק
ענין בשרש ביאור בתוס' להבין תחלה להקדים יש הנה
צדקה וילבש כתיב דהנה כנ"ל צדקה בשם שנקרא המצות
עשוי שהשריון כמו כי בראשו ישועה וכובע כו' כשריון
והיו זעג"ז ומתדבקים שמתחברים רבים מקשקשים
שנתחברו רק בפ"ע חלק כ"א הי' תחלה והרי ממש לאחדים
החיצים מן ומחסה למגן להיות השריון נתחזק ובזה זעג"ז
להמיתו בגוף החץ יבא לבלתי הדבוקים חלקין בתוך לקבל
קשקשים שריון בשם שנק' הצדקה לבוש מן המשל הוא כך
להחיותו לעני שנותן ופרוטה פרוטה כל על הנה כי ממש
המגן כמו וה"ז כו' המרחם שכל העליונים ר"ר מעורר בזה
חיצים שזורקים העליונים המקטרגים מן בו לחסות והצנה
לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה שכל ואמרו האדם להמית
שמכל וצדקה צדקה מכל יחד שמתחברים דהיינו גדול
בנתינת כי כנ"ל קשקשים שריון כמו להיות ופרוטה פרוטה
מצד לעני נפשו מחיי שנותן במה רצון ביטול יש הפרוטה
ואח"כ ופרוטה פרוטה בכל ר"ר עליו ונמשך הרחמנות
בחילוקי מגן כמו ונעשה גדול לחשבון הכל מתחברים
קטרוג מן להגן מאד חזק הזה שהדיבוק דבוקים קשקשים

שהולך המגן כמו צדקך לפניך והלך וז"ש החיצונים חיצי
וכמו כו' תעטרנו רצון כצנה וכן עליו להגן האדם לפני
המות מן מצלת הצדקה כך כו' ומצלא מגנא במצות שאמר
וזהו כו' וגשמיות ברוחניות ממות תציל וצדקה כמ"ש
שיכול קשקשים כשריון הוא הצדקה שלבוש צדקה וילבש
שגם עכ"פ יובן ומזה כנ"ל המקטרגים כל נגד בו לעמוד
שריון בבחי' הם גם כנ"ל צדקה בשם שנק' המצות
רמ"ח בהתחלקות הן המצות שגם לפי והוא דוקא קשקשים
מצוה כל שעל ופרטיהן ל"ת שס"ה עם פרטיהן ופרטי מ"ע
וצדקה כמ"ש ה"א צדק צדקה שנקרא עליון יחוד יש ומצוה

ובה כו' לנו מגןתהי' כמו נעשים ידובקו יחדיו תחברן
להגן שומר נעשה שעי"ז ממש קשקשים כשריון ומחסה
רע דבר ידע לא מצוה שומר וכמ"ש החיצונים קטרוגי מכל
וילבש וז"ש עכ"פ כו' בה דעסיק בעידנא ומצלא ומגנא
ביטול בצדקה שיש (דכמו וד"ל כשריון המצות מן צדקה
בחי' ע"י כך כו' ופ' פ' כל ועל שפלים רוח להחיות רצון
צדקה בחי' נמשך מצוה בכל קונו רצון לעשות רצון הביטול
צדק שנקרא העולמות להחיות משוה"ד לפנים העליונים
מחסי ה' אתה כי כמ"ש כמגן כללי מקיף בחי' ונעשה ה"א
המלחמה לענין חזק יותר קשקשים שריון כמו זה ומגן כו'
עוטה כמ"ש אור של לבוש שנקרא החכמה דאור ממקיף
דלא בעדנא אפי' מגין ת"ת שמצות הגם כו' כשלמה אור

כו'): עליך תשמור בשכבך וכמ"ש כו' בה עסיק

dkepgd xry
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עניןÚÓÂ˙‰ב) כמו הוא כי שבכתוב שקל ל' ג"כ יתפרש
ערך שלפי מאזנים בכף בו ששוקלים משקולת
השני' בכף כנגדו מכריע הוא הא' שבכף המשקל כובד
ביותר שיכבד כמות כל הא' שבכף המשקל יותר וכשיכבד
השני' כף יוגבה ממש זה שיעור לנגד כך למטה שירד עד
מאזני בכף נשקל הנ"ל העליון קדש עד"מ וכמ"כ למעלה
מלמעלה המשכה בבחי' יורד הימני ומחציתו החכמה
כנ"ל המצות מעשה ע"י באצילות אורות להוסיף למטה
שיתעלה והסתלקות העליי' בשביל יורד השמאלי ומחציתו
לפי כי במשל כנ"ל הימני הכף כשיכריענו למעלה ויתרומם
הבאה ההעלאה שיעור הוא כך שמתחלה ההמשכה ערך

שאח"כ המ"ן הרי המ"ן לעורר הבא המ"ד כי אח"כ מכחו
מתחלה: שנמשך המ"ד ערך כפי הוא

˙�·‰Âמאן הרע"מ מ"ש ע"פ יובן למעלה לאשורו הענין
עשרים י' דא בה למשקל אבנא כו' השקל מחצית
יו"ד הוא גרה כ' השלם שהשקל יו"ד דא השקל גרה
תרומה מזה להיות שיתנו וזהו פשוטה י' ומחציתו במילואו
מאש כלול והקול הדבור הוא ודל"ת הקול הוא וי"ו כי לה',
ג"כ יש ושרשן שבלב מדות חג"ת הם ושרשו מים רוח
בהתכללות שם וישנם השכל מן נמשכים המדות כי בשכל
וזהו בשכל ההתפעלות כלול הרי לאהבה הנוטה השכל כמו
בשכל כלולים הם והדבור שהמדות שביו"ד ו"ד מלוי ענין
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להיות בגילוי ונמשכים וכשיוצאים המלאה בבטן כעובר
וי"ו הם ואז בפועל ודבור מדות נעשים אזי בפ"ע דבר

מי הי'דל"ת והנה יו"ד, שבמלוי אותן ולא בפ"ע וחדים
שהיא מה החכמה עצמיות הוא בו הכלולים ו"ד זולת עצמו
הימנה שלמטה את שכוללת מה זולת ועצמותה במהותה
בעיבור שהיו ו"ד את בה למשקל אבנא הנקרא' והיא
התהו בעולם שהיתה דהשבירה ידוע הנה כי בה והתכללות
בג"ר אבל כנ"ל ו"ד הנק' המדות שהן ז"ת בבחי' רק הוא
כ"א) ד' (איוב בחכמה ולא ימותו וכדכתיב השבירה הי' לא
למשקל אבנא היא פשוטה י' שהיא החכמה עצמיות ולכן
מז"ת שנפלו הניצוצי' את המבררת שהיא כלומר ו"ד בה
בה ששוקלים האבן כמשל שזהו ו"ד הנק' הנ"ל
מכרעת היא המשקולת מכפי א' כף על אותו וכשמניחים
שכנגדה בכף בארץ למטה המונחת הסחורה את כנגדה
ומגבהת יורדת עילא' החכמה כמ"כ למעלה אותם ומגבהת
ואזי אתברירו בחכמה כי דבי"ע בנוגה שנפלו הניצוצים את
ואריך בעתיק להתכלל העליונים בעולמות למעל' מתעלים
וכו'. בעתיק נכלל שהמובחר בע"ח מ"ש ע"ד ובאבי"ע
כולם עפמ"ש הוא המבררת היא דוקא שהחכמה והטעם
בכל אא"ס שהמשכת כ"ד) ק"ד (תהלים עשית בחכמה
שבאותו בחכמה תחלה התלבשותו ע"י הוא ועולם עולם
העולם בכל אח"כ מאיר הוא החכמה ובאמצעות העולם
אלא שורה אינו ואא"ס הביטול בחי' היא שהחכמה לפי
כמשרז"ל ודבר יש שהוא במי ולא אליו בטל שהוא במי
ולכן א'), ד' (סוטה א' בעולם לדור יכולים והוא אני אין
יותר אא"ס גילוי שבאצי' בהעולמות השינויים נמצא
שאא"ס הגם מבעשי' וביצי' מביצי' ובבריאה מבבריאה

ממש לפניו שוי' שכולם כולם ומשוה שוה הוא עצמו מצד
והם יותר מאירה שבאצי' החכמה מחמת שזהו אלא
כי וכו' מבבריאה יותר שם מאיר אא"ס לכן יותר בביטול
לבושו מעטה והיא החכמה ע"י אלא מאיר אינו אא"ס
גילוי יהי' כמה בה למשקל אבנא היא שהחכמה ונמצא
כן עד"מ ומשקלה החכמה גילוי ערך שלפי בעולם אא"ס
בה למשקל אבנא היא וכמ"כ כנ"ל הא"ס גילוי מכוין יהי'
דתהו בז"ת שהיתה השבירה סיבת כי כנ"ל הבירורים את
כו' וימת וימלוך כמ"ש בהן שהי' היש בחי' מפני הוא
שיוכללו הוא שלהם והבירור ל"ב-ל"ג) ל"ו (בראשית
מ"ש ע"ד ביטול בחי' מ"ה שם שז"ס וביטול אין בבחי'
ע"י הוא הבירור ולכן כידוע, ח') ט"ז (שמות מ"ה ונחנו
יכול שלזאת בעצם הביטול בחי' שהיא דחכמה מ"ה שם
האין אל ולהפכו ודבר יש שהוא במי גם הביטול להגיע
(משלי כו' יחכם חכמים את הולך ע"פ רע"ז מצוה וכמ"ש
אל היש ביטול כלומר הניצוצות בירור ענין וזהו כ') י"ג
כח המשכת ערך לפי תלוי זה יתבררו ניצוצות וכמה האין
יתעלו אזי יותר בריבוי המשכתו יגדל שאם המברר מ"ה
יותר בעצם הביטול המשכת שיהי' כל כי ביותר ניצוצות
אבנא הוא שהי' וזהו ביותר גדול יש גם יתבטל יותר אזי
הי' כמו יתעלו כמה שנפלו הניצוצות שהם ו"ד את למשקל
כמשקלו שמגביה הא' שבכף המשקל וכמשל פשוטה
הניצוצות הם והסחורה השנית שבכף הארץ מן סחורה
דנוגה חוצות כל בראש תשתפכנה אשר דו"ד היקרים
לכסף מצרף ממשל מובן וכן כו' הגשמי' ובעשי' דבי"ע
הסיגים חלקי יופרדו יותר השלהבת כח שיתרבה שכל
כו': בש"ע לנו סלח ואמירת שבעין דוקין בענין וכנ"ל
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ËÈÂוארז"ל לאיתנו, בקר לפנות הים וישב וגו' משה
לפני שיקרע הים עם הקב"ה התנה תנאי לתנאו
איתן, מל' ג"כ לאיתנו פי' דק"ע תרומה פ' ובזהר ישראל.
אלו מה מפני ואלו, כו' אלו טען מצרים של ששר והיינו
קוב"ה קמי' שעתא ההיא קשה והוה נצולים, ואלו נטבעים
אברהם בזכות קוב"ה דאשגח ואלמלא מדה"ד את לדחות
וישכם כדכתי' דמארי' רעותא למעבד בצפרא דאקדים
משכיל התם וכתי' לאיתנו הכא כתיב כו', בבקר אברהם
ע"פ שה"ש במד"ר שמפרש מה כי ונמצא האזרחי, לאיתן
ולקחתם, בד"ה כמש"נ לע"ל, על השרון חבצלת אני

קרי"ס. על הזהר מפרש
ÔÈ�Ú‰Âרקיע יהי ע"פ כונן במדרש משארז"ל ע"פ יובן

א' ים ערך וביר"ק הנ"ל, ע"פ בראשית פ' ביר"ג הובא
אמר המים בתוך רקיע יהי הקב"ה אמר שני יום ב', איתן
וחציים למעלה חציים ויתעלו חצאים לשני התפלגו למים
עלו לכם אמרתי אני הקב"ה א"ל כולם, ועלו זדו למטה,
המים אמרו למעלה, כולכם עליתם ואתם למעלה חציים
עזים, מים נק' ולכך הבורא, לפני פנים העיזו נרד, לא
לשני וקרעם הקטנה אצבעו הושיט הקב"ה עשה מה
יהי אלקי' ויאמר הה"ד בע"כ, למטה חציים ונפלו קרעים
עד לשורפם הקב"ה וביקש קריע, אלא רקיע א"ת רקיע
מבקש שאני לכם דעו א"ל לפניו, והתחננו שעמדו
מבקש אני אם בתוככם, בנעלים בניי את להעביר
שנא' זה עמהם התנה מיד יבשה, יבשה ים, ים לעשותכם
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

להיות בגילוי ונמשכים וכשיוצאים המלאה בבטן כעובר
וי"ו הם ואז בפועל ודבור מדות נעשים אזי בפ"ע דבר

מי הי'דל"ת והנה יו"ד, שבמלוי אותן ולא בפ"ע וחדים
שהיא מה החכמה עצמיות הוא בו הכלולים ו"ד זולת עצמו
הימנה שלמטה את שכוללת מה זולת ועצמותה במהותה
בעיבור שהיו ו"ד את בה למשקל אבנא הנקרא' והיא
התהו בעולם שהיתה דהשבירה ידוע הנה כי בה והתכללות
בג"ר אבל כנ"ל ו"ד הנק' המדות שהן ז"ת בבחי' רק הוא
כ"א) ד' (איוב בחכמה ולא ימותו וכדכתיב השבירה הי' לא
למשקל אבנא היא פשוטה י' שהיא החכמה עצמיות ולכן
מז"ת שנפלו הניצוצי' את המבררת שהיא כלומר ו"ד בה
בה ששוקלים האבן כמשל שזהו ו"ד הנק' הנ"ל
מכרעת היא המשקולת מכפי א' כף על אותו וכשמניחים
שכנגדה בכף בארץ למטה המונחת הסחורה את כנגדה
ומגבהת יורדת עילא' החכמה כמ"כ למעלה אותם ומגבהת
ואזי אתברירו בחכמה כי דבי"ע בנוגה שנפלו הניצוצים את
ואריך בעתיק להתכלל העליונים בעולמות למעל' מתעלים
וכו'. בעתיק נכלל שהמובחר בע"ח מ"ש ע"ד ובאבי"ע
כולם עפמ"ש הוא המבררת היא דוקא שהחכמה והטעם
בכל אא"ס שהמשכת כ"ד) ק"ד (תהלים עשית בחכמה
שבאותו בחכמה תחלה התלבשותו ע"י הוא ועולם עולם
העולם בכל אח"כ מאיר הוא החכמה ובאמצעות העולם
אלא שורה אינו ואא"ס הביטול בחי' היא שהחכמה לפי
כמשרז"ל ודבר יש שהוא במי ולא אליו בטל שהוא במי
ולכן א'), ד' (סוטה א' בעולם לדור יכולים והוא אני אין
יותר אא"ס גילוי שבאצי' בהעולמות השינויים נמצא
שאא"ס הגם מבעשי' וביצי' מביצי' ובבריאה מבבריאה

ממש לפניו שוי' שכולם כולם ומשוה שוה הוא עצמו מצד
והם יותר מאירה שבאצי' החכמה מחמת שזהו אלא
כי וכו' מבבריאה יותר שם מאיר אא"ס לכן יותר בביטול
לבושו מעטה והיא החכמה ע"י אלא מאיר אינו אא"ס
גילוי יהי' כמה בה למשקל אבנא היא שהחכמה ונמצא
כן עד"מ ומשקלה החכמה גילוי ערך שלפי בעולם אא"ס
בה למשקל אבנא היא וכמ"כ כנ"ל הא"ס גילוי מכוין יהי'
דתהו בז"ת שהיתה השבירה סיבת כי כנ"ל הבירורים את
כו' וימת וימלוך כמ"ש בהן שהי' היש בחי' מפני הוא
שיוכללו הוא שלהם והבירור ל"ב-ל"ג) ל"ו (בראשית
מ"ש ע"ד ביטול בחי' מ"ה שם שז"ס וביטול אין בבחי'
ע"י הוא הבירור ולכן כידוע, ח') ט"ז (שמות מ"ה ונחנו
יכול שלזאת בעצם הביטול בחי' שהיא דחכמה מ"ה שם
האין אל ולהפכו ודבר יש שהוא במי גם הביטול להגיע
(משלי כו' יחכם חכמים את הולך ע"פ רע"ז מצוה וכמ"ש
אל היש ביטול כלומר הניצוצות בירור ענין וזהו כ') י"ג
כח המשכת ערך לפי תלוי זה יתבררו ניצוצות וכמה האין
יתעלו אזי יותר בריבוי המשכתו יגדל שאם המברר מ"ה
יותר בעצם הביטול המשכת שיהי' כל כי ביותר ניצוצות
אבנא הוא שהי' וזהו ביותר גדול יש גם יתבטל יותר אזי
הי' כמו יתעלו כמה שנפלו הניצוצות שהם ו"ד את למשקל
כמשקלו שמגביה הא' שבכף המשקל וכמשל פשוטה
הניצוצות הם והסחורה השנית שבכף הארץ מן סחורה
דנוגה חוצות כל בראש תשתפכנה אשר דו"ד היקרים
לכסף מצרף ממשל מובן וכן כו' הגשמי' ובעשי' דבי"ע
הסיגים חלקי יופרדו יותר השלהבת כח שיתרבה שכל
כו': בש"ע לנו סלח ואמירת שבעין דוקין בענין וכנ"ל
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ËÈÂוארז"ל לאיתנו, בקר לפנות הים וישב וגו' משה
לפני שיקרע הים עם הקב"ה התנה תנאי לתנאו
איתן, מל' ג"כ לאיתנו פי' דק"ע תרומה פ' ובזהר ישראל.
אלו מה מפני ואלו, כו' אלו טען מצרים של ששר והיינו
קוב"ה קמי' שעתא ההיא קשה והוה נצולים, ואלו נטבעים
אברהם בזכות קוב"ה דאשגח ואלמלא מדה"ד את לדחות
וישכם כדכתי' דמארי' רעותא למעבד בצפרא דאקדים
משכיל התם וכתי' לאיתנו הכא כתיב כו', בבקר אברהם
ע"פ שה"ש במד"ר שמפרש מה כי ונמצא האזרחי, לאיתן
ולקחתם, בד"ה כמש"נ לע"ל, על השרון חבצלת אני

קרי"ס. על הזהר מפרש
ÔÈ�Ú‰Âרקיע יהי ע"פ כונן במדרש משארז"ל ע"פ יובן

א' ים ערך וביר"ק הנ"ל, ע"פ בראשית פ' ביר"ג הובא
אמר המים בתוך רקיע יהי הקב"ה אמר שני יום ב', איתן
וחציים למעלה חציים ויתעלו חצאים לשני התפלגו למים
עלו לכם אמרתי אני הקב"ה א"ל כולם, ועלו זדו למטה,
המים אמרו למעלה, כולכם עליתם ואתם למעלה חציים
עזים, מים נק' ולכך הבורא, לפני פנים העיזו נרד, לא
לשני וקרעם הקטנה אצבעו הושיט הקב"ה עשה מה
יהי אלקי' ויאמר הה"ד בע"כ, למטה חציים ונפלו קרעים
עד לשורפם הקב"ה וביקש קריע, אלא רקיע א"ת רקיע
מבקש שאני לכם דעו א"ל לפניו, והתחננו שעמדו
מבקש אני אם בתוככם, בנעלים בניי את להעביר
שנא' זה עמהם התנה מיד יבשה, יבשה ים, ים לעשותכם
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

התנה ועוד בראשונה. עמהם שהותנה לתנאו לאיתנו
תרשישה. לילך יונה את להניח שלא להסתער עמהם
שא' ענין וגם לקרי"ס. יונה ענין מהו פלאי הוא ולכאו'
והדריך דכתיב לע"ל זהו בנעלים בניי להעביר רצוני

בפסוק נא' ולא ביבשה שהלכו בקרי"ס ולא בנעלים
שענין בסופו והחרים בד"ה וכמ"ש בנעלים, שהלכו
וא"כ קרי"ס, על ויתירה גבוה מעלה היא בנעלים והדריך

לקרי"ס. שייך זה אין

eci z` dyn hie d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

בחי'‡Íכח) להיות הוצרך כאשר רק שייך אינו כ"ז הנה
בשביל ב"ה אוא"ס מעצמות והמשכ' השפעה
ליש מאין העולמות להשתלשלות כללי מקור בחי' שיהי'
ממש העצמות דאור והעלם צמצום ע"י תחלה צ"ל שבהכרח
שנבדל דמשפיע במשל וכנ"ל כו' בערך ומרומם שנבדל
רק ונשאר עצמותו כל לצמצם שמוכרח המקבל מן בערך
כזאת בדוגמא הוא וכמו"כ כו'. א' נקודה בבחי' קצהו אפס
ונשאר העצמות אור לצמצום שבהכרח ב"ה אוא"ס בעצמות
והנקודה להשתל' מקור להיות שאפשר מה אחת נקודה רק
הקו בחי' נמשך הנקודה ומן עדיין העלם בחי' ג"כ היא
ברישא עולם של כברייתו שאמרו וזהו כו'. גילוי בחי' שהוא
בא כאשר דוקא עולם של כברייתו פי' נהורא והדר חשוכא
דילוג בחי' מלמעלמ"ט משפיע נקרא להיות השפעה לכלל
בחי' והדר והצמצום ההעלם בחי' חשוכא ברישא אז הערך
לבי"ע מאצי' הוא וכמו"כ כו'. הקו וגילוי דרשימה הנקודה
אור גילוי נמשך והדר בתחלה והעלם צמצום ע"י שצ"ל

ד"ה בתו"א מזה ועמ"ש כו' הפרסא בחי' הוא (ושם בבי"ע
וכן פ"ב) הנקודים שער בע"ח ועמ"ש וירא. בפ' אלי' פתח
הנבראים אל המאציל בין ממוצע הוא אצילות שכללות מה
המאציל עצמות אור תחלה שנתעלם כזה באופן ג"כ הוא
הוי' דשם יו"ד דחכ' נקודה והיא אחת נקודה רק ונשאר
ג"כ היא אמנם כו'. גילוי לידי לבוא שאפשר מה שזהו
בחי' שהוא בבינה אח"כ גילוי לידי ובאה עדיין העלם בבחי'
לעולמות מקור שנעשה כמו הוא וכ"ז כנ"ל, כו' ה"א אות
דהיינו בלבד ושמו הוא הי' הרי העולם שנברא קודם אבל
שלא שהוא כמו ב"ה הא"ס דעצמות אור גילוי רק הי' שלא
והיינו כו'. ית' מעצמותו והמשכה השפעה לכלל עדיין בא
קודם כו' המציאות כל ממלא פשוט עליון אור שהי' כמו

כו'. לברוא כביכול ברצונו שעלה
.¯ÂˆÈ˜:וכמו והעלם צמצום להיות צריך להשפעה

ממאציל לבי"ע, מאצילות אוא"ס, מעצמות
העולם. שנברא קודם משא"כ לנבראים,

h"px evlgd qxhpew
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

i"yz'd mixn`nd xtq

– הנצחון מדת גודל והוד. לנצח מלחמה שייכת ומה ה', צבאות ישראל נקראו מדוע שאלה:
שרש כי האוצרות, כל המלך מבזבז – לנצחו וכדי מנגד. כשיש ודוקא האדם של גדלותו לפי

מנגד חייו שמשליך עד ועונג, מרצון שלמעלה הנפש, בעצם הנצחון מדת

ּבׁשםÏe·‡¯יא) נקראים ּׁשּיׂשראל מה יֹותר ּבעמק ¿»≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם הּוא "צבאֹות" ּדׁשם הוי'", ְְְֲִֵֵָָָ"צבאֹות
זה וׁשם נמחקים, ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה ּדהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָקדֹוׁש,

הּנביאים ידי על צבאֹות,1נתּגּלה ׁשם נזּכר לא ּדבּתֹורה , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
וקאי הוי'", "צבאֹות רק להביןאונזּכר וצרי יׂשראל. על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

נקראים ּומדרגה מעלה איזה ּבׁשביל ּכלֹומר הּמעלה, זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהּו
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המשך והוא ואילך, 131 עמ' תש"י - המאמרים בספר נדפס (*
המתחיל ודיבור לגני" "באתי המתחיל דיבור - זה שלפני מאמרים לב'

אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי ההערות בגנים "היושבת
בא.1) פרשת ריש חיים ותורת אור בתורה ונתבאר ב. לא, ברכות

והכוונה.א.
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ליׂשראל נּתן הּזה והּתאר הוי'", "צבאֹות ּבׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל
ּדהּנ הּוא, הענין א ּדוקא. מּמצרים איתאּביציאתם ה ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָ

רּבה ג)ּבמדרׁש ּפרׁשה לפי(ׁשמֹות לידע, מבּקׁש אּתה "ׁשמי , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
נקרא אני הרׁשעים עם נלחם ּוכׁשאני נקרא, אני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָמעׂשי
וכן ּדמלחמה, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם מּובן ּכן אם ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָצבאֹות",
הּוא צבאֹות ּדׁשם ּגיקטיליא יֹוסף לרּבנּו אֹורה ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאיתא
וצרי ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל נמׁשכֹות ּומּׁשם והֹוד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבנצח
מּׁשם ׁשּיהיה והֹוד לנצח ּדמלחמה הּׁשּיכּות מהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלהבין
ׁשּי הּנּצחֹון ענין והּנה ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמׁשכים
אדם יאמר אם הּנה ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא ּדמי ּדוקא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבגדֹול

ינּצח לא עּזֹות)ּכנגּדֹו לענֹות יכֹול ׁשהּוא(אּלא מי ודוקא , ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ
נגּדֹו ּדבר אדם יאמר ּדכאׁשר הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּכאֹור להֹוציא ּכנגּדֹו ינּצח הּנה ּכרצֹונֹו, ׁשאינֹו ּדבר יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדר על והּוא א)צדקֹו, כג, "ּכל(יֹומא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
חכם", ּתלמיד אינֹו ּכנחׁש ונֹוטר נֹוקם ׁשאינֹו חכם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתלמיד

ּכנחׁש" ּבלּבֹו איבה ונֹוטר נקמתֹו "נֹוקם רׁש"י (ועניןּופרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשם מבאר – ּדוקא נחׁש ּכתיב2הּדּיּוק "והא ּבּגמרא והקׁשה ב), ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹ
חכם לתלמיד הּתר יׁש הרי מקֹום ּומּכל תּטר", ולא תּקם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּמּתרת והּנטירה הּנקימה אמנם ונֹוטר. נֹוקם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהיֹות

חכם ּבּה)לתלמיד ׁשּמחּיב יֹותר וׁשלֹום(ועֹוד חס אינֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
ׁשם ז"ל ּוכאמרם ּבּתֹורה, האמּורה והּנטירה [ּביֹומא]הּנקימה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָ

ּדכתיב" הּוא ּבממֹון ּונטירהג"ההּוא ּדהּנקימה והינּו , ְְְְְְְִִִִַַַָָָ
ידי על הּבאה אֹו ממֹון, ּבׁשביל אינּה חכם לתלמיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהמחּיבת

ּונטירה, נקימה זֹו הרי מקֹום ּומּכל ּתנאיממֹון, ׁשּיׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּמקּבל הּוא חכם ותלמיד ּדוקא, חכם ּתלמיד ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדבר,

החכמה ועניניו3מן עׂשּיֹותיו ּדכל והינּו אליה, טפל והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
והּנּצחֹון הּנּצחֹון, ענין ּבכללּות ׁשּזהּו החכמה, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא הּנּצחֹון מּדת יֹותר, ׁשּגדֹול מי וכל ּדוקא, ּבגדֹול ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּוא

מעלת ּדזהּו העם, מּכל ׁשּגדֹול הּמל ולכן אצלֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר
ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהם, וגדֹול העם ּבחיר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּמל

ב)4ׁשאּול ט, מּמּנּו,(ׁשמּואלֿא טֹוב יׂשראל מּבני איׁש "ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ענין ׁשּי ּבֹו הּנה ולכן העם", מּכל ּגבּה ומעלה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹמּׁשכמֹו
ּגם ּדזהּו נצחֹונֹו, ּולהֹוציא וחפצֹו רצֹונֹו לגּלֹות יֹותר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּנּצחֹון
הרי ּבמלחמה ּדהּנה הּנּצחֹון. להֹוציא הּמלחמה ענין סּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכן
ענין והּׁשני ּבז, ולבז ׁשלל לׁשלל האחד ענינים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיׁש
ׁשּזהּו וחפצֹו, ּכרצֹונֹו ׁשּיהיה נצחֹונֹו להֹוציא הּוא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָהּמלחמה
ׁשלל לׁשלל ּדמלחמה נצחֹונֹו, להֹוציא וענינּה הּמלחמה ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָֹעּקר
ּומלחמה ּבלבד, ּוגבּורה ּכח ׁשל מלחמה הּוא ּבז ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹולבז
הּנּצחֹון להֹוציא הּוא ׁשּבּמלחמה ההׂשּכלה ּכלֹומר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבכללּות
ּדוקא הּוא הּנּצחֹון ענין זה ּגם אמנם ּורצֹונֹו. ּכחפצֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
אינֹו מנּגד ּדבלא נּצחֹון, ׁשּי ואז ּומעּכב הּמֹונע מנּגד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁש
ּכאׁשר אמנם ּכחפצֹו, מלכּותֹו ּומנהיג ּכלל הּנּצחֹון ענין ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּי
ּכנגּדֹו ּבנּצחֹון עֹומד אז לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ּבאיזה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָחפץ
סגּלֹות ּכל מבזּבז הרי המנּגד נּצּוח ּובׁשביל נצחֹונֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֻּומֹוציא
מּדֹור ׁשנים ּכּמה ּבמׁש והּנקּבץ הּנאסף יקר ּדהֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאֹוצרֹות
וכמּוס ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא מעֹולם ואׁשר ּדֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר
מבזּבז הּוא הּמלחמה נּצּוח ּבעת הּנה רֹואה, ּכל מעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוחתּום

לפי והּוא האֹוצרֹות, מרצֹון5ּכל למעלה הּוא הּנּצחֹון ּדמּדת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מלכּותֹו ּבסגּלֹות ׁשּיׁש והּנפלא הּנעלה הענג ּכל והּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻוענג.
הּנּצחֹון, לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופס אינֹו הּנה יקרֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָואֹוצרֹות

למעל הּוא הּנּצחֹון ׁשּמּדת לפי ׁשּגםוהּוא יֹותר ועֹוד מענג, ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעצמֹו עֹומד הּנּצחֹון ּגדל ּומּצד מּנגּדֹו, הּמל מׁשלי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּייו
ּבעצם ּומׁשרׁש נטּוע ׁשהּנּצחֹון לפי והּוא הּמלחמה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבקׁשרי
ׁשהּוא והינּו ׁשּבּנפׁש, הּגלּויים מּכחֹות יֹותר למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
את מפקיר הּוא ולזאת ּבגלּוי, ׁשּבא והחּיּות מהאֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה
מלכים, ותענּוגי אֹוצרֹותיו מבזּבז ׁשהּוא ׁשּכן ּומּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּייו,
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ב:2) טו, מערכין ולהעיר - מהרש"א. אגדות בחידושי שם עיין
לך. יש הנאה מה אתה

ידבר.3) משה המתחיל דיבור [מאמר] סוף יתרו פרשת אור תורה
כו'4) נוקם שאינו חכם תלמיד כל רז"ל שמאמר (שם) מיומא להעיר

כבודו. על שמחל מפני שאול נענש מה מפני רז"ל מאמר אחרי בא
צדקת5) המתחיל דיבור [מאמר] סוף באריכות זה בכל ראה

(קונטרס תש"ט פסח מאמרי חתונה). דרושי (קונטרס תרפ"ט פרזונו
סה).

כתוב.ב. ממון.ג.והרי לגבי נכתב (הפסוק) ההוא

•
mixeaic ihewl

מתוך תהלים פרקי אומר ביער בישבו אחת פעם

כתפו. על ושק בידו ומקל יהודי לפניו ראה בכיה,

והיהודי התאושש אך עליו, פחד הדבר הטיל בתחילה

ובוכה. ביער יושב הוא מדוע אותו שאל

ובגלל עם־הארץ שהוא ליהודי, סיפר הפחח האברך

שהתארח אורח של ומפיו והיות ומצטער, בוכה הוא כך

קיבל � ולהתענות לצום ללמוד, לדעת עצה שמע בביתו

תורה. בן להיות לו יעזור שהשי"ת עד כך לנהוג עצמו על

זוהי לו: ואמר הפחח של סיפורו את שמע היהודי

עצה לו לייעץ יכול הוא רוצה, הוא אם אבל עצה, אמנם

תורה. בן להיות כדי יותר קלה

את לו לגלות היהודי בפני הפחח התחנן זאת, בשמעו

העצה.

כסף, ממון, רכושו, כל את לו שימסור היהודי לו אמר

ואז שנים שלש למשך אליו ויתלווה רכושו וכל ביתו זהב,

תורה. בן שיהיה לו מבטיח הוא
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ליׂשראל נּתן הּזה והּתאר הוי'", "צבאֹות ּבׁשם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל
ּדהּנ הּוא, הענין א ּדוקא. מּמצרים איתאּביציאתם ה ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָ

רּבה ג)ּבמדרׁש ּפרׁשה לפי(ׁשמֹות לידע, מבּקׁש אּתה "ׁשמי , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ
נקרא אני הרׁשעים עם נלחם ּוכׁשאני נקרא, אני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָמעׂשי
וכן ּדמלחמה, ׁשם הּוא צבאֹות ּדׁשם מּובן ּכן אם ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָצבאֹות",
הּוא צבאֹות ּדׁשם ּגיקטיליא יֹוסף לרּבנּו אֹורה ּבׁשערי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאיתא
וצרי ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל נמׁשכֹות ּומּׁשם והֹוד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבנצח
מּׁשם ׁשּיהיה והֹוד לנצח ּדמלחמה הּׁשּיכּות מהּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלהבין
ׁשּי הּנּצחֹון ענין והּנה ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמׁשכים
אדם יאמר אם הּנה ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא ּדמי ּדוקא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבגדֹול

ינּצח לא עּזֹות)ּכנגּדֹו לענֹות יכֹול ׁשהּוא(אּלא מי ודוקא , ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ
נגּדֹו ּדבר אדם יאמר ּדכאׁשר הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּכאֹור להֹוציא ּכנגּדֹו ינּצח הּנה ּכרצֹונֹו, ׁשאינֹו ּדבר יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדר על והּוא א)צדקֹו, כג, "ּכל(יֹומא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
חכם", ּתלמיד אינֹו ּכנחׁש ונֹוטר נֹוקם ׁשאינֹו חכם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּתלמיד

ּכנחׁש" ּבלּבֹו איבה ונֹוטר נקמתֹו "נֹוקם רׁש"י (ועניןּופרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ׁשם מבאר – ּדוקא נחׁש ּכתיב2הּדּיּוק "והא ּבּגמרא והקׁשה ב), ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹ
חכם לתלמיד הּתר יׁש הרי מקֹום ּומּכל תּטר", ולא תּקם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּמּתרת והּנטירה הּנקימה אמנם ונֹוטר. נֹוקם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻלהיֹות

חכם ּבּה)לתלמיד ׁשּמחּיב יֹותר וׁשלֹום(ועֹוד חס אינֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
ׁשם ז"ל ּוכאמרם ּבּתֹורה, האמּורה והּנטירה [ּביֹומא]הּנקימה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָָ

ּדכתיב" הּוא ּבממֹון ּונטירהג"ההּוא ּדהּנקימה והינּו , ְְְְְְְִִִִַַַָָָ
ידי על הּבאה אֹו ממֹון, ּבׁשביל אינּה חכם לתלמיד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהמחּיבת

ּונטירה, נקימה זֹו הרי מקֹום ּומּכל ּתנאיממֹון, ׁשּיׁש אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּמקּבל הּוא חכם ותלמיד ּדוקא, חכם ּתלמיד ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדבר,

החכמה ועניניו3מן עׂשּיֹותיו ּדכל והינּו אליה, טפל והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
והּנּצחֹון הּנּצחֹון, ענין ּבכללּות ׁשּזהּו החכמה, ּבׁשביל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא הּנּצחֹון מּדת יֹותר, ׁשּגדֹול מי וכל ּדוקא, ּבגדֹול ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּוא

מעלת ּדזהּו העם, מּכל ׁשּגדֹול הּמל ולכן אצלֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר
ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהם, וגדֹול העם ּבחיר ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּמל

ב)4ׁשאּול ט, מּמּנּו,(ׁשמּואלֿא טֹוב יׂשראל מּבני איׁש "ואין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
ענין ׁשּי ּבֹו הּנה ולכן העם", מּכל ּגבּה ומעלה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹמּׁשכמֹו
ּגם ּדזהּו נצחֹונֹו, ּולהֹוציא וחפצֹו רצֹונֹו לגּלֹות יֹותר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּנּצחֹון
הרי ּבמלחמה ּדהּנה הּנּצחֹון. להֹוציא הּמלחמה ענין סּבת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכן
ענין והּׁשני ּבז, ולבז ׁשלל לׁשלל האחד ענינים, ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹיׁש
ׁשּזהּו וחפצֹו, ּכרצֹונֹו ׁשּיהיה נצחֹונֹו להֹוציא הּוא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָהּמלחמה
ׁשלל לׁשלל ּדמלחמה נצחֹונֹו, להֹוציא וענינּה הּמלחמה ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָֹעּקר
ּומלחמה ּבלבד, ּוגבּורה ּכח ׁשל מלחמה הּוא ּבז ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹולבז
הּנּצחֹון להֹוציא הּוא ׁשּבּמלחמה ההׂשּכלה ּכלֹומר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבכללּות
ּדוקא הּוא הּנּצחֹון ענין זה ּגם אמנם ּורצֹונֹו. ּכחפצֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
אינֹו מנּגד ּדבלא נּצחֹון, ׁשּי ואז ּומעּכב הּמֹונע מנּגד ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכׁשּיׁש
ּכאׁשר אמנם ּכחפצֹו, מלכּותֹו ּומנהיג ּכלל הּנּצחֹון ענין ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּי
ּכנגּדֹו ּבנּצחֹון עֹומד אז לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ּבאיזה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָחפץ
סגּלֹות ּכל מבזּבז הרי המנּגד נּצּוח ּובׁשביל נצחֹונֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֻּומֹוציא
מּדֹור ׁשנים ּכּמה ּבמׁש והּנקּבץ הּנאסף יקר ּדהֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאֹוצרֹות
וכמּוס ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש לא מעֹולם ואׁשר ּדֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר
מבזּבז הּוא הּמלחמה נּצּוח ּבעת הּנה רֹואה, ּכל מעין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוחתּום

לפי והּוא האֹוצרֹות, מרצֹון5ּכל למעלה הּוא הּנּצחֹון ּדמּדת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מלכּותֹו ּבסגּלֹות ׁשּיׁש והּנפלא הּנעלה הענג ּכל והּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻוענג.
הּנּצחֹון, לגּבי ּכלל מקֹום ּתֹופס אינֹו הּנה יקרֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָואֹוצרֹות

למעל הּוא הּנּצחֹון ׁשּמּדת לפי ׁשּגםוהּוא יֹותר ועֹוד מענג, ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבעצמֹו עֹומד הּנּצחֹון ּגדל ּומּצד מּנגּדֹו, הּמל מׁשלי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּייו
ּבעצם ּומׁשרׁש נטּוע ׁשהּנּצחֹון לפי והּוא הּמלחמה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבקׁשרי
ׁשהּוא והינּו ׁשּבּנפׁש, הּגלּויים מּכחֹות יֹותר למעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש
את מפקיר הּוא ולזאת ּבגלּוי, ׁשּבא והחּיּות מהאֹור ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה
מלכים, ותענּוגי אֹוצרֹותיו מבזּבז ׁשהּוא ׁשּכן ּומּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּייו,
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ב:2) טו, מערכין ולהעיר - מהרש"א. אגדות בחידושי שם עיין
לך. יש הנאה מה אתה

ידבר.3) משה המתחיל דיבור [מאמר] סוף יתרו פרשת אור תורה
כו'4) נוקם שאינו חכם תלמיד כל רז"ל שמאמר (שם) מיומא להעיר

כבודו. על שמחל מפני שאול נענש מה מפני רז"ל מאמר אחרי בא
צדקת5) המתחיל דיבור [מאמר] סוף באריכות זה בכל ראה

(קונטרס תש"ט פסח מאמרי חתונה). דרושי (קונטרס תרפ"ט פרזונו
סה).

כתוב.ב. ממון.ג.והרי לגבי נכתב (הפסוק) ההוא

•
mixeaic ihewl

מתוך תהלים פרקי אומר ביער בישבו אחת פעם

כתפו. על ושק בידו ומקל יהודי לפניו ראה בכיה,

והיהודי התאושש אך עליו, פחד הדבר הטיל בתחילה

ובוכה. ביער יושב הוא מדוע אותו שאל

ובגלל עם־הארץ שהוא ליהודי, סיפר הפחח האברך

שהתארח אורח של ומפיו והיות ומצטער, בוכה הוא כך

קיבל � ולהתענות לצום ללמוד, לדעת עצה שמע בביתו

תורה. בן להיות לו יעזור שהשי"ת עד כך לנהוג עצמו על

זוהי לו: ואמר הפחח של סיפורו את שמע היהודי

עצה לו לייעץ יכול הוא רוצה, הוא אם אבל עצה, אמנם

תורה. בן להיות כדי יותר קלה

את לו לגלות היהודי בפני הפחח התחנן זאת, בשמעו

העצה.

כסף, ממון, רכושו, כל את לו שימסור היהודי לו אמר

ואז שנים שלש למשך אליו ויתלווה רכושו וכל ביתו זהב,

תורה. בן שיהיה לו מבטיח הוא
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אל לו, אמר היהודי אך מיד, לכך הסכים הפחח

וכן אשתך עם להתייעץ עליך ובראשונה בראש תמהר,

ימים שמונה כעבור ואז, כזה, צעד על חותנך דעת לשמוע

אבוא אני וגם כעת, עמידתנו למקום ליער, שוב תבוא

בנידון. החלטתכם לי תאמר ואז כאן,

לדרכו. הלך והשק המקל עם היהודי

***

אשר כל את לאשתו וסיפר לביתו שב הפחח גם

על מצטער אתה שתמיד כיוון לו, ענתה אשתו אירע.

שעליך בודאי כזו, הצעה לך ומציעים ללמוד יודע שאינך

בתנאי אבל מסכימה, כשלעצמי אני וגם לכך, להסכים

לביתנו יבוא רכושנו, כל את לו שנמסור שלפני אחד,

(שכן, אורחים הכנסת מצות לקיים כדי סעודה, לאכול

זו). מצוה לקיים נוכל לא אליו הרכוש העברת לאחר

גם לו וסיפר חותנו אל הלך אשתו, עם שיחתו לאחר

כתוב אכן, לו: ענה חותנו אירע. אשר כל היא2כן "יקרה

תורה פי שעל היא דעתי זאת בכל מפנינים", � התורה �

שעליך וילדים אשה לך יש הרי זאת, לעשות אסור

יהודים הרבה ישנם הרכוש. כל את לתת ואסור לפרנסם,

מצוות ומקיימים תורה בלומדי המחזיקים פשוטים

כך ומשום תורה, לומדי כמו נחשבים והם בתמימות

לגלות. ולצאת הרכוש כל את לתת לך אסור

במבוכה אותו והביאו עליו השפיעו חותנו דברי

לעשות. מה שידע מבלי הימיםובספיקות, שמונת במשך

ובינתיים להחליט, כיצד לדעת מבלי בדבר והתעמק חשב

מבוכתו, על לאשתו שוב סיפר השמיני ביום ובכה. צם

כיוון אשתו: לו אמרה עליו. שהשפיעו אביה דברי ועל

ובכיותיך שאנחותיך הדבר מורה בדעתך, ספיקות שנפלו

באו הן אילו האמת, כל היו לא ללמוד יודע שאינך על

לך שנותנים מסכים בודאי היית אמיתית, אמת מתוך

תורה. בן להיות כדי עצה

המסויים למקום ויצא אשתו, לדברי האזין הפחח

שאל היהודי המקל. עם יהודי באותו שוב פגש שם ביער,

הם הכל. על מסכים שהוא ענה והוא להחלטתו, אותו

כבדה אנחה פרצה כך ובין ביניהם, ושוחחו התיישבו

הפחח. של מלבו

אתה אולי נאנח, אתה מה לו: ואמר היהודי נענה

להתחרט. ברשותך הרי שהסכמנו, מה על מתחרט

ואת אשתו דברי את האמת, את לו סיפר והפחח

במבוכה. אותו שהביאו חותנו דברי

הרבה ישנם בודאי � היהודי לו אמר � צודק חותנך

ומקיימים תורה בלומדי המחזיקים פשוטים, יהודים

תורה. מלומדי יותר נעלים והם מצוות,

כל את למסור מסכים שהוא הפחח הכריז זאת, בכל

כבקשת אלא שנים, שלש למשך לגלות ולצאת רכושו

לביתם יבוא שהיהודי בתנאי, זאת עושה הוא אשתו

אורחים. הכנסת מצות שיקיימו כדי סעודה, לאכול

של לביתו והלכו קמו והם לתנאי, הסכים היהודי

הפחח.

***

מעריב, תפלת אחרי של בשעה הפחח לבית הגיעו הם

ונרות טובים, מאכלים מיני בכל ערוך שולחן שם ומצאו

ענה היום, חג איזה היהודי שאלת על חג. כביום דולקים

אשתו. את לשאול צריכים יודע, הוא שאין הפחח

א) סיבות: שתי בגלל היום חג שאצלה ענתה האשה

רוצה שהקב"ה רואה היא ב) אורחים. הכנסת מצות

הרבה הרי הקב"ה ובידי רכושם, כל את מהם לקחת

עושה וכשהקב"ה אדם, של רכושו לקחת כיצד דרכים

להם ונותן רכושם את מהם לוקח שהוא כזה, חסד אתם

את נוטל שהקב"ה חג? זה אין האם � תורה זה במקום

כזו. טובה בצורה פקדונו

וזהב, כסף ממונם, כל בו והכניסו גדול שק הביאו אז,

נותנים שהם מתנה שטר על חתמו כן המדובר, כפי הכל

כעדים, לחתום שכנים שני והביאו רכושם כל את ליהודי

במקום. ולנו מהסעודה טעמו אז

לצאת עמדו והפחח שהיהודי לפני בבוקר, למחרת

שייך שכעת למרות הפחח: לאשת היהודי אמר לדרכם,

בתור בבית ילדיה עם יחד לגור לה מרשה הוא לו, הבית

שנו משלשת בעלה לשוב עד ציווהשכן כן הגלות. ת

לה והרשה אדמה, ותפוחי קמח שקי במתנה לה להשאיר

ובירקות, בפירות ולהשתמש ביתם שליד הגן את לזרוע

בירך בתים. בעלי בתור ולא שכנים בתור זאת כל אבל

עם השק את נטל ובתם, בניהם שני ואת האשה את

הפחח. עם יחד המקום את ועזב והזהב הכסף

כך רב. פרי שהניבו והשדה הגן את עיבדה האשה

בעלה. גלות שנות בשלשת ילדיה עם חיתה

***

אלא נ"ע, (מהוריי"צ) הרבי אמר ארוך, סיפור בזה יש

אמר: רק הוא שקיצר,

במקום התיישבו והם הבעל שב הגלות שנות בתום

נסתר. צדיק ונהיה והתעשר מאד הצליח הוא אחר.

***

מקום הפחח לבעל נתנו שנה, ועשרים מאה לאחר

מקום נתנו ולאשה עדן, בגן תורה בני של גבוה בהיכל
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טו.2) ג, משלי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מעבירים כשהיו פעם וכל צדקניות, נשים בהיכל עדן בגן

את מביאים היו עדן, בגן יותר נעלה למקום הבעל את

בזכותה. הוא שהכל ומכריזים האשה

***

והשק המקל עם היהודי באמרו: סיים, הזקן רבנו

התגלותו. לפני טוב שם הבעל היה

על נפשה מסירות היתה האשה של גדולתה וסיים:

שמחה. ומתוך ומצוות תורה

� הזקן רבנו אמר � ממצרים יצאו ישראל כשבני

הנשים גם הנה שירה, ואמרו ביבשה הים בתוך ועברו

ולכן ובמחולות, בתופים בשמחה, אבל שירה אמרו

הכל כי דבורה", "ותשר היא שירה שבת של ההפטרה

העפר. מן היה הכל האשה, בזכות

***

פסח של בשביעי ההפטרה סיים: צדק" ה"צמח הרבי

גילוי הם פסח של ואחרון ששביעי מפני דוד, שירת היא

אז אומרים משיח של ולכבודו דוד, בן שהוא משיח,

דוד. שירת

u"gxz ,gqt ly oexg`
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

g"kw wxt - zeihxte zeixeav zexv

פוזנא, נכבדי גדולי ובהם ברוך, ר' של בנו בנימין, בחתונת המסובים של הלב ותשומת העינים כל

כעםֿהארץ, לבוש כזכור, הגיע, ה"תנאים" לחגיגת הבעלֿשם. של שליחו זוסא יהודה ר' אל הוסבו

לייצג כזה עםֿהארץ בחירת בעצם הפתעה היתה ועםֿהארץ. וגס פשוט - היה שכזה אז התברר ואכן

לבוש הופיע עצמו זה ששליח בכך ההפתעה היתה הנישואין, בחגיגת עתה, כזה. במעמד הבעלֿשם את

הוא השליח. של המזון ברכת את היטב זכרו הכל מובהק. כתלמידֿחכם שיראין, ובגדי בשטריימל

הסידור. מתוך בקושי שקרא במלים שיניו" את "שבר

בכבוד רבו, שליח זוסא, יהודה ר' את הפעם גם קיבל הוא כלום. אירע לא כאילו התנהג ברוך ר'
ואילו תורה, בדברי דיברו החתונה לשולחנות שהסבו העיר ולמדני חכמי כל החתן. לימין והושיבו רב

פיו. את פצה לא זוסא יהודה ר'

עמדו כרגיל, הגדולה. למדנותו את הוכיח שבה דרשה, החתן השמיע הנישואין סעודת בסיום

מיד צפויה! בלתי התפתחות אירעה כאן הדרשה. סיום לאחר בדבריו להתפלפל הנוכחים הלמדנים

הכלה, ואבי ברוך, ר' החתן, אבי השמחה, בעלי שני אל זוסא יהודה ר' פנה דבריו את סיים כשהחתן

שורה להרצות הכל, להפתעת החל, כמובן, ניתנה, שהרשות לאחר משהו. לומר רשותם וביקש אהרן, ר'

את לתרץ רבה, בגאונות הצליח, מכן ולאחר החתן, דרשת על וחריפות, בקיאות מלאות קושיות, של

הנוכחים את והדהימו אמן מעשה היו התירוצים אך ומרשימות, חזקות היו הקושיות הקושיות. כל

בהם. שהיו המפתיעים הגאוניים ובחידושים במקוריותם

הולמת דרבנן" ה"איצטלא בראשונה. שנראה כפי וכלל כלל עםֿהארץ אינו זוסא יהודה ר' - כלומר

אזנם. למשמע מאמינים כשאינם בפליאה, זה על זה מסתכלים כשהם הנוכחים אמרו - במלואה אותו

אפילו אמר שבה ה"תנאים" כבמסיבת שלא השליח, של והברורה הצחה לשונו עוררה מיוחדת פליאה

כבעלֿעגלה... התפלה מלות את

ובראשם הלמדנים, המסובים ר'כל ובדברי החתן בדברי התפלפלו ברוך, ר' של מחותנו משה, ר'

עיניהם. לנגד שהתרחש מה על לתמוה חדלים שאינם כך כדי תוך זוסא, יהודה

של שליחו על בזלזול התבטא התנאים שבחגיגת על ברוך ר' של סליחתו את ביקש משה ר'

בשמחתו. לייצגו כזה טיפוס בשלחו בזיונות ברוך לר' הבעלֿשם גרם אז שלדעתו כיוון הבעלֿשם,
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מעבירים כשהיו פעם וכל צדקניות, נשים בהיכל עדן בגן

את מביאים היו עדן, בגן יותר נעלה למקום הבעל את

בזכותה. הוא שהכל ומכריזים האשה

***

והשק המקל עם היהודי באמרו: סיים, הזקן רבנו

התגלותו. לפני טוב שם הבעל היה

על נפשה מסירות היתה האשה של גדולתה וסיים:

שמחה. ומתוך ומצוות תורה

� הזקן רבנו אמר � ממצרים יצאו ישראל כשבני

הנשים גם הנה שירה, ואמרו ביבשה הים בתוך ועברו

ולכן ובמחולות, בתופים בשמחה, אבל שירה אמרו

הכל כי דבורה", "ותשר היא שירה שבת של ההפטרה

העפר. מן היה הכל האשה, בזכות

***

פסח של בשביעי ההפטרה סיים: צדק" ה"צמח הרבי

גילוי הם פסח של ואחרון ששביעי מפני דוד, שירת היא

אז אומרים משיח של ולכבודו דוד, בן שהוא משיח,

דוד. שירת
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g"kw wxt - zeihxte zeixeav zexv

פוזנא, נכבדי גדולי ובהם ברוך, ר' של בנו בנימין, בחתונת המסובים של הלב ותשומת העינים כל

כעםֿהארץ, לבוש כזכור, הגיע, ה"תנאים" לחגיגת הבעלֿשם. של שליחו זוסא יהודה ר' אל הוסבו

לייצג כזה עםֿהארץ בחירת בעצם הפתעה היתה ועםֿהארץ. וגס פשוט - היה שכזה אז התברר ואכן

לבוש הופיע עצמו זה ששליח בכך ההפתעה היתה הנישואין, בחגיגת עתה, כזה. במעמד הבעלֿשם את

הוא השליח. של המזון ברכת את היטב זכרו הכל מובהק. כתלמידֿחכם שיראין, ובגדי בשטריימל

הסידור. מתוך בקושי שקרא במלים שיניו" את "שבר

בכבוד רבו, שליח זוסא, יהודה ר' את הפעם גם קיבל הוא כלום. אירע לא כאילו התנהג ברוך ר'
ואילו תורה, בדברי דיברו החתונה לשולחנות שהסבו העיר ולמדני חכמי כל החתן. לימין והושיבו רב

פיו. את פצה לא זוסא יהודה ר'

עמדו כרגיל, הגדולה. למדנותו את הוכיח שבה דרשה, החתן השמיע הנישואין סעודת בסיום

מיד צפויה! בלתי התפתחות אירעה כאן הדרשה. סיום לאחר בדבריו להתפלפל הנוכחים הלמדנים

הכלה, ואבי ברוך, ר' החתן, אבי השמחה, בעלי שני אל זוסא יהודה ר' פנה דבריו את סיים כשהחתן

שורה להרצות הכל, להפתעת החל, כמובן, ניתנה, שהרשות לאחר משהו. לומר רשותם וביקש אהרן, ר'

את לתרץ רבה, בגאונות הצליח, מכן ולאחר החתן, דרשת על וחריפות, בקיאות מלאות קושיות, של

הנוכחים את והדהימו אמן מעשה היו התירוצים אך ומרשימות, חזקות היו הקושיות הקושיות. כל

בהם. שהיו המפתיעים הגאוניים ובחידושים במקוריותם

הולמת דרבנן" ה"איצטלא בראשונה. שנראה כפי וכלל כלל עםֿהארץ אינו זוסא יהודה ר' - כלומר

אזנם. למשמע מאמינים כשאינם בפליאה, זה על זה מסתכלים כשהם הנוכחים אמרו - במלואה אותו

אפילו אמר שבה ה"תנאים" כבמסיבת שלא השליח, של והברורה הצחה לשונו עוררה מיוחדת פליאה

כבעלֿעגלה... התפלה מלות את

ובראשם הלמדנים, המסובים ר'כל ובדברי החתן בדברי התפלפלו ברוך, ר' של מחותנו משה, ר'

עיניהם. לנגד שהתרחש מה על לתמוה חדלים שאינם כך כדי תוך זוסא, יהודה

של שליחו על בזלזול התבטא התנאים שבחגיגת על ברוך ר' של סליחתו את ביקש משה ר'

בשמחתו. לייצגו כזה טיפוס בשלחו בזיונות ברוך לר' הבעלֿשם גרם אז שלדעתו כיוון הבעלֿשם,
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

הם הזדמנות בכל לא כאשר משלהם, מיוחדת דרך בעלֿשם יואל רבי לתלמידי כי לדעת נוכח עתה
ותלמידיו הבעלֿשם ממתנגדי עתה עד שהיו כמותו, אחרים ורבים משה, ר' בתורה. כוחם את מגלים
המפתיעה התגלית על רב זמן דיברו והסביבה פוזנא יהודי כבוד. יראת ביתר אליהם להתייחס החלו

זוסא. יהודה ר' של בתורה גדלותו בדבר

עסק שבהן ימים, שנתיים אביו שולחן על מזונות אכלו המלמד, אהרן ר' של בתו ורעייתו, בנימין
שהיתה קהילה גרודנא, של לרבה והתקבל הצעיר בנימין ר' התעלה מכן לאחר רבה. בשקידה בתורה

להן. מחוצה וגם וליטא פולין בקהילות לתהילה יצא בנימין ר' של שמו בלמדניה. מפורסמת

שניאור הצעיר, בנו ברוך. ור' משה ר' בין המשפחתיים הקשרים יותר עוד התהדקו זמן כעבור
העילוי אחיינו לקדיש, נישאה פריידל בתו ואילו ברוך, ר' של הלמדנית בתו רחל, את לאשה נשא זלמן,

קכ"ו). פרק (ראה הגדולה בלמדנותו מפורסם היה אשר ברוך, ר' של

במחלה חלה שנה וחמש שלושים בן בהיותו אסון. לקדיש אירע שנים, כעבור יותר, מאוחר
לרפאותו, נעשו רבות וסגולות לשלומו, נערכו חמות תפלות הכרה. בלי שהה ממושך וזמן מסוכנת,
לאחר ממטתו ירד כאשר ממנו. ניטל הדיבור שכוח אלא סכנה, מכלל יצא מספר חדשים כעבור רק אך
הברכות את אפילו תלמודו. כל ששכח עד ביותר, חמורה בצורה נחלש שלו הזכרון כי התברר מכן

הסידור. מתוך רבה, בהתאמצות לומר, נאלץ היה והתפלות

לו הורשתה שנה כעבור רק בספר, לעיין מצבו, בגלל קדיש, ר' על הרופאים אסרו אף תחלה
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מכך. כליל נשברת היתה בחיים, נחמתה היה
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לכך מודעת היא האם צרכיה? כל לסיפוק ורגילה עשיר מבית הבאה רחל, רעייתך דעת "ומה

את הכניס זו שבשאלתו בטוח היה הוא משה. ר' שאל - לחם?!" לפת לרעוב בעתיד עלולה שהיא
המוזר. רעיונו לביטול שתביא למלכודת בנו

לב, בחפץ בעלה לרצון הסכימה כשרה, כאשה "רחל, ברורה: תשובה היתה זלמן שניאור ר' בפי
בכך". לשכנעה צורך שהיה מבלי

עתה הניח הוא כן, על יתר בנו. של דעתו את לשנות יוכל לא כי משה ר' הבין הדברים למשמע

אופיו. פי על הצלחה, ינחל לא העסקים לעולם להכנס ייעתר זלמן שניאור ר' אם גם כי

משה ר' יחיה עוד כל שלו. פטירתו לאחר בנו גורל יהיה מה בצער משה ר' הרהר עצמו לבין בינו

מכן?! לאחר יהיה מה אך ומשפחתו, בנו את לפרנס ודאי יוכל

לגבי הבטחון, בכלל מנין ועשרים. מאה אחרי של שאלה זו היתה לא דבר של שלאמתו אלא

הימים?! מן ביום מנכסיו ירד שלא ביותר, העשיר האדם

מתקרב כי תחושה לו היתה קשים. ימים פוזנא על ובאים ממשמשים כי מכבר חש משה ר' ואכן,

בעשרו. בטוח להיות עשיר יהודי יכל לא אז של במצב פוזנא. את לעזוב ייאלצו היהודים בו היום
הצדדים. מכל ארבו סכנות

גזירות לבטל הקהילה, כראש משה, ר' הצליח ממושך זמן שונות. צרות באו פוזנא קהילת על

הקהילה. על שאיימו

עזרי?". יבוא "מאין לשאול: נאלץ היה משה ר' גם שבה שעה הגיעה אך
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תרפ"ב אדר ו' ב' ב"ה

ראסטוב-דאן

וברכה, שלו'

מנ"א מכ"ד במכתבי האמור שבט, מט' מכתבו על במענה

השתנו עתה כי אומר ואיני בכלל, הזמן מצב לפי הוא העבר

במילתא מעט להתפשט יכולים בד"כ אך לגמרי, הדברים

הבלבול עניני כל להסיר צריכים ובטח הכירא, בי' דלית

מאד. יקר והזמן יחיו, מקטנים והטרדא

שוטה ואך זמן, ובכל דבר, בכל שיהי' מאד נחוץ החשב[ו]ן

ובענינים ראויות, בלתי מחשבות לחשוב מקום הנותן זה הוא

ע"ז. מקום ליתן שלא ביותר להזהר צריכים כאלו

בזה להרהר מה שאין כמדומה בכללותו שהציע הסדר

הוא. ישר כי כלל,

באופן שאלתו מבין הנני כו' הבנים בין בן לשנות וע"ד

לו מגיע האם - והכרבי' ה - אוה רישע הבכור דאם כזה,

רע"ז) ח"מ (בשו"ע מיוחד בסעיף מפורש זה דבר חלקו.

אשר התורה, שעפ"י מה והוא שנים, פי חלקו נוטל דלעולם

ב') י' (שבת ומשארז"ל והפכו, עושר בזה שייך אין לכאורה

רשות שיש בדברים הוא הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם

התורה, עפ"י שהוקצב בדבר לא אבל כחפצו לעשותו לאדם

נחלה העברת ולענין כלל. ותחרות קנאה משום בזה ואין

ברמב"ם אמר בכהא ליורשו, שראוי במי דהוי לאחד מאחד

בין בנו אדם ישנה שלא חכמים צוו הי"ג פ"ו נחלות הלכות

אלא ליורש מיורש להעביר יכול בירושה כי כו', בחייו הבנים

ומכ"ש כשורה בו נוהג כשאינו ח"ו גם נוחה חכמים רוח שאין

או והפכו, העושר טעמי להיות יכול אם רק כשורה, בנוהג

יחד אביו עם וטורח העושה הבנים אחד וכמו טעמים, שאר

גם בו יש בן היותו מלבד דאז ולעצמו, רחוק במקום והשני

איזה לו ירבה זאת בגלל אשר כו', ועבודה בכח שיתוף עניני

מחלק היינו הבכור גם האחים כל לחלק זה ויתחשב כח, יפוי

נגד שנים (בהפי התורה שזיכהו במה אבל שבו, הפשוט

רק הוא שנים פי החלק והאם לנכות, אפשר אי מזה הפשוט)

וכו' העושר אופן ובכל לי, ברור לא בזה בראוי, גם או במוחזק

נוגע. זה אין

כמו רק הוא ירושה עניני דכל ריבות דברי בשו"ת ומבואר

תוכל לא שתהי' איזה העמים חוק דברי וכל תורה, עפ"י שהוא

תורה. שאמרה במה שינוי לעשות

על לשקוד ושנים ימים אריכות ולנו לו יתן והשי"ת

בגו"ר. והמוח הדעת במנוחת התורה
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ìä÷éå úùøô
äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−

ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:íúà úNrìáíBiáe äëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´

ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®
:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìkâLà eøráú-àì ¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ§©«£´¥½
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëaô(éåì)ãäLî øîàiå §−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«©´Ÿ¤¤½

-øLà øácä äæ øîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤
:øîàì ýåýé äeöäýåýéì äîeøz íëzàî eç÷ ¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½

óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìkµŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤
:úLçðeåLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråæéörå íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
:íéhLçì íéîNáe øBànì ïîLåäçLnä ïîL ¦¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈

:íénqä úøè÷ìåèíéàlî éðáàå íäL-éðáàå §¦§−Ÿ¤©©¦«§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®
:ïLçìå ãBôàìéeNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå ¨«¥−§©«¤§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½

:ýåýé äeö øLà-ìk úà(ìàøùé)àéïkLnä-úà ¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈
à-úàåéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìä ¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈

:åéðãà-úàå åéãnr-úà åçéøa-úàáé-úàïøàä ¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ
:Cñnä úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàåâé-úà §¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«
ãéúàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−

:øBànä ïîLåèåéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ¤¬¤©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL úàå§¥Æ¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úà-úà Lãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
ë:äLî éðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

‰NÚzהתעּסקּות ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי ‰ÈÚÈ·Mמיחדת, ÌBi·e ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ««¿ƒƒ

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז –'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ«««»«

יֹום ּוכׁשּמּגיע 'ׁשּבת', ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי –ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּבתֹון'. 'ׁשּבת קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לו, ּבאה ְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּׁשּבת

éðùàëøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
eàéáä Búà Bçeø äáãðýåýé úîeøz-úà ¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹

:Lãwä éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤
áëeàéáä áì áéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä eàáiå©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â

øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬
éðä:ýåýéì áäæ úôeðz óâëàöîð-øLà Léà-ìëå ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«§¨¦º£¤¦§¨´

íéfrå LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz Bzà¦À§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®
:eàéáä íéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«

ãëúà eàéáä úLçðe óñk úîeøz íéøî-ìk̈¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
íéhL éör Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãárä úëàìî-ìëìäë-úîëç äMà-ìëå §¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«§¨¦¨¬©§©
-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À¤«©§¥̧¤Æ§¤

:LMä-úàå éðMä úrìBz-úà ïîbøàäåë-ìëå ¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧
eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−

:íéfrä-úàæëíäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå ¤¨«¦¦«§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä éðáà úàåçëíNaä-úàå §¥−©§¥´©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤

ìe øBàîì ïîMä-úàåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèëíúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼

úBNrì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−
:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéaô §©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr `i zegiy ihewl)

ÌÈLp‰ ÏÚ ÌÈL�‡‰ e‡·iÂ(כב (לה, «»…»¬»ƒ««»ƒ

Ô‰Ï eÏtË� ÌÈL�‡‰Â ,‰�BL‡¯a ÌL eÈ‰ ÌÈLp‰(רמּב"ן) «»ƒ»»»ƒ»¿»¬»ƒƒ¿¿»∆ְַָ

יׂשראל, ּבני לעּמנּו ׁשּנֹוגע ּדבר ּבכל ּברּורה: מּכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָההֹוראה

ּכחֹות יׂשראל ּובנֹות לנׁשי נּתנּו – רּבתי ּומצוה ּגדֹולה ּפעּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֻּובכל

להיֹות ּגם אּלא ּבהם, להׁשּתּתף רק לא מיחדֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻואפׁשרּויֹות

לרּבים. ּומֹופת ודגמא מצוה לדבר ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֻמהּזריזים

,éðù
éùéìùìýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa:äãeäé §¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«
àìúrãáe äðeáúa äîëça íéýìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©

:äëàìî-ìëáeáìáäfa úNrì úáLçî áLçìå §¨§¨¨«§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeâìúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:úáLçî úëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáe©«£´¤¥®©«£−§¨§¤¬¤©«£¨«¤
ãìCîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈

iying ,iriax - el - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïã-ähîìäì-ìk úBNrì áì-úîëç íúà àlî §©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨
ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úrìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈

:úáLçî éáLçååìàáàéìäàå ìàìöá äNrå §«§¥−©«£¨«Ÿ§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå-ìà ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤
øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâäLî éðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´¤À
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
eàéáä íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìàãíéîëçä-ìk eàáiå ¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½
Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä̈«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬

:íéNò änä-øLà BzëàìnîääLî-ìà eøîàiå ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåeøéáriå äLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧
ãBò-eNré-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²
:àéáäî írä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«

æúBNrì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr `l zegiy ihewl)

‰È‰ ÌÈ¯Ó ÏL d�a(ל לה, (רש"י ¿»∆ƒ¿»»»

מּדּוע ועֹוד, לעיל. זֹו עבּדה ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻיׁש

תּׂשא ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב ב)לא ּבן(לא, "ּבצלאל נאמר ׁשם ׁשּגם , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבדברי חּור נזּכר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש חּור". ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻאּורי

Ï‡¯NÈ Ï‡ ‰LÓ.הריגתֹו חטא את להם הזּכיר ּבכ והרי , …∆∆ƒ¿»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ואין מרים, ּבזכּות אּלא עצמֹו, ּבזכּות לא נזּכר ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומתרץ,

ּבדברי תּׂשא, ּכי ּבפרׁשת א ּבּדבר. ליׂשראל LÓÏ‰ּגנאי אין‰' , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ¿…∆ֵ

חּור. מהזּכרת חׁשׁש ְֲֵַַָָָּכל

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èáçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäé-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå ©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤

:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçààéNriå ¤®̈§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«©©¹©
äöwî úçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàììª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
äðBöéwä äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçnaáéäréøéa äNr úàìì íéMîç ©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äréøéä äö÷a äNr úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤

:úçàâéøaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nriå-úà ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

à:ãçôãéïkLnä-ìr ìäàì íéfr úòéøé Nriå ¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈
:íúà äNr úòéøé äøNr-ézLråèäréøéä Cøà ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´

ìL úçàääréøéä áçø úBnà òaøàå änàa íéL ¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcî úçàäæèøaçéå ¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«
æéäðöéwä äréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈

äréøéä úôN-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈
:úéðMä úøáçäçéíéMîç úLçð éñø÷ Nriå ©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®

:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçìèéäñëî Nriå §©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©³©¦§¤Æ
íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:äìrîìîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»

הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁעל קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

אּלּו עֹורֹות היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשל הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמלמעלה,

ּפרט ׁשּכל ׁשּמתּגּלה ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,

מהּקּב"ה. ֵַָָָּבא

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯



קנג iying ,iriax - el - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïã-ähîìäì-ìk úBNrì áì-úîëç íúà àlî §©¥¨«¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨
ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå | Løç úëàìî§¤´¤¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈
äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä úrìBúa§©¯©©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈

:úáLçî éáLçååìàáàéìäàå ìàìöá äNrå §«§¥−©«£¨«Ÿ§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈
äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà | ìëå§´Ÿ¦´£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ
úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì änää¥½¨¨©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´

:ýåýé äeö-øLà ìëì LãwäáäLî àø÷iå-ìà ©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤
øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð̈©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâäLî éðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´¤À
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
eàéáä íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ®̈§Â¥Â¥¦̧

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìàãíéîëçä-ìk eàáiå ¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½
Léà-Léà Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä̈«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤¦«¦¬

:íéNò änä-øLà BzëàìnîääLî-ìà eøîàiå ¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«©«Ÿ§Æ¤¤´
äëàìnì äãárä écî àéáäì írä íéaøî øîàl¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈

:dúà úNrì ýåýé äeö-øLàåeøéáriå äLî åöéå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧
ãBò-eNré-ìà äMàå Léà øîàì äðçna ìB÷¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´§¦À̈©©«£²
:àéáäî írä àìkiå Lãwä úîeøúì äëàìî§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«

æúBNrì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàñ Ÿ¨®§¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr `l zegiy ihewl)

‰È‰ ÌÈ¯Ó ÏL d�a(ל לה, (רש"י ¿»∆ƒ¿»»»

מּדּוע ועֹוד, לעיל. זֹו עבּדה ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻיׁש

תּׂשא ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב ב)לא ּבן(לא, "ּבצלאל נאמר ׁשם ׁשּגם , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבדברי חּור נזּכר מּדּוע לֹו: ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש חּור". ּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֻאּורי

Ï‡¯NÈ Ï‡ ‰LÓ.הריגתֹו חטא את להם הזּכיר ּבכ והרי , …∆∆ƒ¿»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ואין מרים, ּבזכּות אּלא עצמֹו, ּבזכּות לא נזּכר ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומתרץ,

ּבדברי תּׂשא, ּכי ּבפרׁשת א ּבּדבר. ליׂשראל LÓÏ‰ּגנאי אין‰' , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ¿…∆ֵ

חּור. מהזּכרת חׁשׁש ְֲֵַַָָָּכל

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èáçøå änàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
-ìëì úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−§¨

:úréøéäé-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå ©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤

:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçààéNriå ¤®̈§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«©©¹©
äöwî úçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàììª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈¦¨−̈
äðBöéwä äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

:úéðMä úøaçnaáéäréøéa äNr úàìì íéMîç ©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´
øLà äréøéä äö÷a äNr úàìì íéMîçå úçàä̈«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−
-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä úøaçna©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤

:úçàâéøaçéå áäæ éñø÷ íéMîç Nriå-úà ¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤
ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà úòéøéä©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈

à:ãçôãéïkLnä-ìr ìäàì íéfr úòéøé Nriå ¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈
:íúà äNr úòéøé äøNr-ézLråèäréøéä Cøà ©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´

ìL úçàääréøéä áçø úBnà òaøàå änàa íéL ¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´
:úréøé äøNr ézLrì úçà äcî úçàäæèøaçéå ¨«¤®̈¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²

:ãáì úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ§¨«
æéäðöéwä äréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈

äréøéä úôN-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈
:úéðMä úøáçäçéíéMîç úLçð éñø÷ Nriå ©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®

:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçìèéäñëî Nriå §©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«©©³©¦§¤Æ
íéLçz úøò äñëîe íéîcàî íìéà úøò ìäàì̈½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:äìrîìîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»

הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁעל קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

אּלּו עֹורֹות היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

ׁשל הּפנימי ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמלמעלה,

ּפרט ׁשּכל ׁשּמתּגּלה ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמׁשּכן,

מהּקּב"ה. ֵַָָָּבא

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯



iyyקנד - fl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézLäëòìöìe £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«§¤¯©
:íéLø÷ íéøNr äNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈¤§¦¬§¨¦«

åëLøwä úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéraøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©©¤´¤
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

æë:íéLø÷ äML äNr äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈¦¨¬§¨¦«
çë:íéúëøia ïkLnä úòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
èë-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤

ì äNr ïk úçàä úrahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−
:úrö÷näìóñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå ©¦§Ÿ«Ÿ§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤

úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà øNr äML¦¨¬¨−̈£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©
:ãçàä LøwäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ©¤¬¤¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈

:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½
íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ

:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâìçéøaä-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤©§¦´©
-ìà äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−¤

:äöwäãìíúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr̈¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

äìéðL úrìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nriå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNr áLç äNrî øæLî LLå§¥´¨§®̈©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

åìáäæ ítöéå íéhL éãenr äraøà dì Nriå©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äraøà íäì ÷öiå áäæ íäéååæìNriå ¨«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz ìäàä çúôì Cñî̈¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
LLåø äNrî øæLî:í÷çìäMîç åéãenr-úàå §¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ

áäæ íäé÷Lçå íäéLàø ätöå íäéåå-úàå§¤¨¥́¤½§¦¨¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨®̈
:úLçð äMîç íäéðãàåôæìàìûìöa Nriå §©§¥¤¬£¦−̈§«¤©©©̄§©§¥²

änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL éör ïøàä-úà¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçåááäæ eätöéå ¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîe úéaî øBäèâ÷öiå ¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´Ÿ
ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè òaøà BìÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ®̈§¥´
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr úòaè©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäã:áäæ íúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«
äïøàä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ

:ïøàä-úà úàNìåøBäè áäæ úøtk Nriå ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnàæNriå ©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«©©²©

úBö÷ éðMî íúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−§¬

:úøtkäçãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk ©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬
éðMî íéáøkä-úà äNr úøtkä-ïî äfî äöwî¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬

áéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷èéNøt íéáøkä eéäiå §¨«©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧
úøtkä-ìr íäéôðëa íéëëñ äìrîì íéôðë§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤
éðt eéä úøtkä-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬

:íéáøkäôéíéhL éör ïçìMä-úà Nriå ©§ª¦«©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®
éöçå änàå Baçø änàå Bkøà íéúnà:Búî÷ ©¨©³¦¨§Æ§©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

àé:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«
áéáäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî Bì Nriå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©¯©¥«¨¨²

:áéáñ Bzøbñîìâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå §¦§©§−¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåèíécaä-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤©©¦Æ

:ïçìMä-úà úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−¤©ª§¨«
æèåéúør÷-úà ïçìMä-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³

Cqé øLà úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−
:øBäè áäæ ïäaô ¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿

‰cn‰ ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

מֹופיעה הארֹון ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּו'בלי

ואּלּוÎaL˙·ּבּתֹורה ותיבֹותיה; אֹותּיֹותיה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ַָ∆ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

מּתֹורה לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו t‰העבּדה ÏÚaLלּה ׁשאין , ְְִִִֵֶַָָָָָָֻ∆¿«∆ֵֶָ

ועֹוד. עֹוד ּבּה ּולחּדׁש להֹוסיף ונּתן ְְְְִִֵַָָָּגבּול,

éùùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéçøôe äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨

:eéä äpnîçéìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLå| äL ¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´
ìLe ãçàä dcvî äøðî éð÷dcvî äøðî éð÷ äL §¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈

:éðMäèéìLãçàä äðwa íéãwLî íéráâ äL ©¥¦«§¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»
ìLe çøôå øzôkãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL ©§´Ÿ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈
ì ïk çøôå øzôk:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ©§´Ÿ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôeàëøzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ

çzíéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−
ì äpnî:äpnî íéàöiä íéðwä úLLáëíäéøzôk ¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬

iriay - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«
âëäéúzçîe äéç÷ìîe äráL äéúøð-úà Nriå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨

:øBäè áäæãëúàå dúà äNr øBäè áäæ økk ¨¨¬¨«¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−
:äéìk-ìkôäëíéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå ¨¥¤«¨©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà änà©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëBøæì úçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À

íécáì íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½
:íäa Búà úàNìçëíéhL éör íécaä-úà Nriå ¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà óöéåèëLã÷ äçLnä ïîL-úà Nriå ©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤

:ç÷ø äNrî øBäè íénqä úøè÷-úàåñ §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `k zegiy ihewl)

‰ÈÚÈ·b(יז (לז, ¿ƒ∆»

הּמׁשניֹות) ּפרּוׁש ׁשל יד (ּבכתב הרמּב"ם ׁשּצּיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמנֹורה

מּטה ּכלּפי הרחב ּפיהם - הפּוכה ּבצּורה הּגביעים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמֹופיעים

הּגביעים היּו ּכ ׁשּלדעּתֹו ּומּכאן, מעלה. ּכלּפי הּצרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוׁשּוליהם

ׁשהּגביעים הּמפרׁשים, ּׁשּכתבּו מה ּפי על לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּמנֹורה.

ּכי זֹו, ּבצּורה עּצבּו ולכן מּמעל. רּוחני ּבׁשפע העֹולם את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהׁשקּו

לחּוץ אֹותֹו להריק אּלא הּׁשפע, על לׁשמר אינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתפקידם

העֹולם. את ּבֹו ְְֶַָָּולהׁשקֹות

éòéáùçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàáepnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ Nriå ©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéäâéìk-ìk-úà Nriå ¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤©©¹©¤¨§¥´

-úà ú÷øænä-úàå íériä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤
ìk úzçnä-úàå úâìænä:úLçð äNr åéìk- ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤

ãúçz úLçð úLø äNrî øaëî çaænì Nriå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãr ähîlî Bakøkäúòaè òaøà ÷öiå ©§ª²¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ

:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«
å:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà Nriå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñçNriå ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©

úàå úLçð øBikä úàúàávä úàøîa úLçð Bpk ¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ
:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèøöçä-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤¤«¨¥®

äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈
:änàaéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååàéäàî ïBôö úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´
úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååáéíérì÷ íé-úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ
äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨®̈

:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éååâéäîã÷ úàôìå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨
:änà íéMîç äçøæîãéänà äøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈

ìL íäéãenr óúkä-ìàìL íäéðãàå äL:äL ¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåíérì÷ øöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾

ìL íäéãnr änà äøNr Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLæè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìk §¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æéíäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−®̈¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrøéèôîçéäNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz í÷øŸ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéíäéðãàå äraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬
íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²

:óñk íäé÷Lçåëøöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå ©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²
ñññ :úLçð áéáñ̈¦−§«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr e zegiy ihewl)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa(ח (לח, ¿«¿…«…¿…

BÏ ¯Ó‡ ;Ú¯‰ ¯ˆiÏ ÌÈeNÚL ÌeMÓ ,Ô‰a Ò‡BÓ ‰LÓ ‰È‰Â¿»»…∆≈»∆ƒ∆¬ƒ«≈∆»«»«

e„ÈÓÚ‰ Ì‰È„È ÏÚL ,Ïk‰ ÔÓ ÈÏÚ ÔÈ·È·Á el‡ Èk ,Ïa˜ ,‰"aw‰«»»«≈ƒ≈¬ƒƒ»«ƒ«…∆«¿≈∆∆¡ƒ

˙Ba¯ ˙B‡·ˆ ÌÈLp‰(רש"י) «»ƒ¿»«

למּטה ּתחּתֹון ׁשאין "ּתחּתֹון ׁשּגם ּכדי ּבּמׁשּכן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמראת

ואדרּבה: הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי להקּב"ה, 'ּדירה' יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמּמּנּו"

על, קּבלת על מֹורה (ו'צבא' ה' צבאֹות ידם על מעמידים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדוקא ּבגלּוי מּתֹוLiLkהּמאירה עליו ּומתּגּברים הרע יצר ְְְִַַָָָ¿∆≈ְְִִִֵֶַַָָָ

הּכל". מן עלי חביבין "אּלּו הרי - על) ֲֲִִִֵֵַַַַָָֹֹקּבלת

.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷



קנה iriay - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBäè áäæ úçà äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬©©−¨¨¬¨«
âëäéúzçîe äéç÷ìîe äráL äéúøð-úà Nriå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨

:øBäè áäæãëúàå dúà äNr øBäè áäæ økk ¨¨¬¨«¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−
:äéìk-ìkôäëíéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå ¨¥¤«¨©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà änà©¨´¨§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëBøæì úçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À

íécáì íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½
:íäa Búà úàNìçëíéhL éör íécaä-úà Nriå ¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®
:áäæ íúà óöéåèëLã÷ äçLnä ïîL-úà Nriå ©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤

:ç÷ø äNrî øBäè íénqä úøè÷-úàåñ §¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr `k zegiy ihewl)

‰ÈÚÈ·b(יז (לז, ¿ƒ∆»

הּמׁשניֹות) ּפרּוׁש ׁשל יד (ּבכתב הרמּב"ם ׁשּצּיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמנֹורה

מּטה ּכלּפי הרחב ּפיהם - הפּוכה ּבצּורה הּגביעים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמֹופיעים

הּגביעים היּו ּכ ׁשּלדעּתֹו ּומּכאן, מעלה. ּכלּפי הּצרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוׁשּוליהם

ׁשהּגביעים הּמפרׁשים, ּׁשּכתבּו מה ּפי על לֹומר ויׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּמנֹורה.

ּכי זֹו, ּבצּורה עּצבּו ולכן מּמעל. רּוחני ּבׁשפע העֹולם את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהׁשקּו

לחּוץ אֹותֹו להריק אּלא הּׁשפע, על לׁשמר אינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּתפקידם

העֹולם. את ּבֹו ְְֶַָָּולהׁשקֹות

éòéáùçìàíéhL éör äìòä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®
ìLå reáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnà LîçL ¨¥Á©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnàáepnî åéúpt òaøà ìr åéúðø÷ Nriå ©−«Ÿ¨«©©´©©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷ eéäâéìk-ìk-úà Nriå ¨´©§Ÿ®̈©§©¬Ÿ−§«¤©©¹©¤¨§¥´

-úà ú÷øænä-úàå íériä-úàå úøéqä-úà çaænä©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤
ìk úzçnä-úàå úâìænä:úLçð äNr åéìk- ©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ¨¥−̈¨¨¬§«¤

ãúçz úLçð úLø äNrî øaëî çaænì Nriå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãr ähîlî Bakøkäúòaè òaøà ÷öiå ©§ª²¦§©−¨©¤§«©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ

:íécaì íéza úLçpä øaëîì úåöwä òaøàa§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´©§®¤¨¦−©©¦«
å:úLçð íúà óöéå íéhL éör íécaä-úà Nriå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤
æçaænä úòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©

:Búà äNr úçì áeáð íäa Búà úàNìñçNriå ¨¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«©©À©

úàå úLçð øBikä úàúàávä úàøîa úLçð Bpk ¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ
:ãrBî ìäà çút eàáö øLàñèøöçä-úà Nriå £¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«©©−©¤¤«¨¥®

äàî øæLî LL øöçä érì÷ äðîéz áâð | úàôì¦§©´¤´¤¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ¥´¨§½̈¥−̈
:änàaéúLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr ¨«©¨«©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååàéäàî ïBôö úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©³¨Æ¥¨´
úLçð íéøNr íäéðãàå íéøNr íäéãenr änàá̈«©½̈©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤

:óñk íäé÷Lçå íéãenrä éååáéíérì÷ íé-úàôìå ¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤§¦§©À̈§¨¦Æ
äøNr íäéðãàå äøNr íäéãenr änàa íéMîç£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´£¨½̈§©§¥¤−£¨®̈

:óñk íäé÷eLçå íéãnrä éååâéäîã÷ úàôìå ¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−¨«¤§¦§©²¥¬§¨
:änà íéMîç äçøæîãéänà äøNr-Lîç íérì÷ ¦§−̈¨£¦¦¬©¨«§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈

ìL íäéãenr óúkä-ìàìL íäéðãàå äL:äL ¤©¨¥®©«¥¤´§½̈§©§¥¤−§¨«
åèì äfîe äfî úéðMä óúkìåíérì÷ øöçä ørL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾

ìL íäéãnr änà äøNr Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−
ìL:äLæè:øæLî LL áéáñ øöçä érì÷-ìk §¨«¨©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æéíäé÷eLçå íéãenrä éåå úLçð íéãnrì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹©«£«¥¤Æ
ìk óñk íé÷Mçî íäå óñk íäéLàø éetöå óñk¤½¤§¦¬¨«¥¤−®̈¤§¥Æ§ª¨¦´¤½¤−Ÿ

:øöçä éãnrøéèôîçéäNrî øöçä ørL Cñîe ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´
øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz í÷øŸ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®
úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½

:øöçä érì÷ únrìèéíäéðãàå äraøà íäéãnrå §ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬
íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð äraøà©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²

:óñk íäé÷Lçåëøöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå ©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²
ñññ :úLçð áéáñ̈¦−§«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr e zegiy ihewl)

˙‡·v‰ ˙‡¯Óa(ח (לח, ¿«¿…«…¿…

BÏ ¯Ó‡ ;Ú¯‰ ¯ˆiÏ ÌÈeNÚL ÌeMÓ ,Ô‰a Ò‡BÓ ‰LÓ ‰È‰Â¿»»…∆≈»∆ƒ∆¬ƒ«≈∆»«»«

e„ÈÓÚ‰ Ì‰È„È ÏÚL ,Ïk‰ ÔÓ ÈÏÚ ÔÈ·È·Á el‡ Èk ,Ïa˜ ,‰"aw‰«»»«≈ƒ≈¬ƒƒ»«ƒ«…∆«¿≈∆∆¡ƒ

˙Ba¯ ˙B‡·ˆ ÌÈLp‰(רש"י) «»ƒ¿»«

למּטה ּתחּתֹון ׁשאין "ּתחּתֹון ׁשּגם ּכדי ּבּמׁשּכן היּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמראת

ואדרּבה: הּׁשכינה. להׁשראת ּכלי להקּב"ה, 'ּדירה' יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמּמּנּו"

על, קּבלת על מֹורה (ו'צבא' ה' צבאֹות ידם על מעמידים ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדוקא ּבגלּוי מּתֹוLiLkהּמאירה עליו ּומתּגּברים הרע יצר ְְְִַַָָָ¿∆≈ְְִִִֵֶַַָָָ

הּכל". מן עלי חביבין "אּלּו הרי - על) ֲֲִִִֵֵַַַַָָֹֹקּבלת

.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷



קנו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ìä÷éå úùøôì äøèôäæ ÷øô à íéëìîá

æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiåãéåéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa ©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¦«Ÿ¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À§¨¦´

úLçpa äëàìî-ìk úBùrì úrcä-úàå äðeázä-úàå äîëçä-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤©«¨§¨³§¤©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ¨§¨−̈©§®Ÿ¤

:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiååèäøNr äðîL úLçð íéãenrä éðL-úà øöiå ©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤§Ÿ¤̧¤§¥¹

:éðMä ãenrä-úà áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änàæèäùr úøúë ézLe ©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ¤¨«©¬©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ

úîB÷ úBnà Lîçå úçàä úøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä éLàø-ìr úúì̈¥²©¨«¥¬¨«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¨¥´©½©−

:úéðMä úøúkäæéLàø-ìr øLà úøúkì úBøLøL äNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN ©Ÿ¤¬¤©¥¦«§¨¦º©«£¥´§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ

:úéðMä úøúkì äráLå úçàä úøúkì äráL íéãenräçéíéøeè éðLe íéãenrä-úà Nriå ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤¨«©¦®§¥Á¦¸

:úéðMä úøúkì äùr ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì úçàä äëáNä-ìr áéáñ̈¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«

èé:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrî íéãenrä Làø-ìr øLà úøúëåëéðL-ìr úøúëå §«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ¨«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ

ìr áéáñ íéøè íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà ïèaä únrlî ìrnî-íb íéãenrä̈«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æª¦´¨¦½©−

:úéðMä úøúkäàëBîL-úà àø÷iå éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä-úà í÷iå ©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤¨´©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À©¦§¨³¤§Æ

:æra BîL-úà àø÷iå éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëéáëízzå ïLBL äNrî íéãenrä Làø ìrå ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨«©¦−©«£¥´¨®©¦−Ÿ

:íéãenrä úëàìîâëìâr BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà Nriå|Lîçå áéáñ §¤¬¤¨«©¦«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³

ìL å÷å BúîB÷ änàa:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëBúôNì úçzî íér÷ôe|íéááñ áéáñ ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´

:Bú÷öéa íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNr BúàäëéðL-ìr ãîò Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯

ìL ø÷a øNríéðô äL|ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|ìLe äaâð íéðtäçøæî íéðt äL ¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨§¨ÆŸ¦´¦§½̈¨

:äúéa íäéøçà-ìëå äìrîìî íäéìr íiäååëïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk BúôNe çôè Béárå §©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²§©«£¥¬§©−¤©́¨®

:ìéëé úa íétìà©§©¬¦©−¨¦«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז
ìL å÷å BúîB÷ änàa:áéáñ Búà áñé änàa íéLãëBúôNì úçzî íér÷ôe|íéááñ áéáñ ¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נוסף על שמירת שלשת  ... תקותי שמזמן לזמן מוסיף בקביעות עתים בלימוד תורת החסידות, 

ותניא  תהלים  בחומש  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים 

הידועים, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ובפרט שזכות גזע מחצבתו מסייעתו, וישקיע את הקנאות שלו 

מורשת אבות בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בכל מקום שידו מגעת, שידוע עד כמה מסרו נפשם 

רבותנו נשיאנו הק' על הפצת תורה זו, שמזה מובן ג"כ הנחת רוח שגורמים להם בהפצה זו והתעוררות ר"ר 

שמעוררים על כל אלו העושים והמעשים בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

המחכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם קנח
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
6:156:088:308:279:038:5910:009:5717:3517:3917:5918:0317:1918:13באר שבע )ח(

6:156:098:308:279:038:5910:009:5717:3317:3817:5718:0217:0718:11חיפה )ח(

6:126:058:298:259:008:579:589:5517:3417:3917:5818:0316:5818:11ירושלים )ח(

6:166:108:318:279:049:0010:019:5817:3317:3817:5818:0217:1718:12תל אביב )ח(

6:496:398:558:499:279:2110:2110:1717:2817:3717:5818:0717:1718:20אוסטריה וינה )ח(

6:516:579:389:4110:1010:1311:1811:2020:1620:0820:4220:3419:5020:45אוסטרליה מלבורן )ק(

6:516:408:568:519:299:2310:2310:1917:3117:4018:0118:0917:2118:13אוקראינה אודסה )ח(

6:366:258:418:359:139:0710:0710:0217:1117:2117:4217:5117:0117:55אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:066:549:089:029:419:3410:3410:2917:3317:4318:0418:1417:2418:18אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:586:469:018:549:339:2610:2610:2117:2617:3717:5818:0817:1718:12אוקראינה קייב )ח(

6:246:138:298:249:018:569:559:5117:0217:1117:3217:4116:5117:45אוקראינה דונייצק )ח(

7:157:059:229:169:549:4910:4810:4518:0018:0818:2918:3717:4918:50איטליה מילאנו )ח(

6:176:168:508:499:209:1910:2310:2218:3918:3819:0018:5918:2019:03אקוואדור קיטו )ח(

6:306:369:149:169:469:4910:5310:5519:4419:3620:0920:0219:2020:13ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:097:1710:0110:0410:3210:3511:4111:4320:4720:3821:1521:0520:2221:09ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:506:429:018:569:339:2910:2910:2617:5117:5818:1718:2417:3818:28ארה״ב בולטימור )ח(

6:406:318:518:469:239:1810:1910:1517:4017:4718:0718:1417:2818:24ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:416:328:518:469:239:1910:1910:1617:3917:4618:0618:1317:2718:25ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:187:099:289:2310:009:5510:5610:5218:1418:2218:4218:4918:0319:00ארה״ב דטרויט )ח(

6:546:489:109:079:429:3910:4010:3818:1718:2118:4118:4518:0218:54ארה״ב היוסטן )ח(

6:296:228:448:409:169:1210:1310:1017:4517:5018:1018:1517:3118:24ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:506:459:089:059:409:3710:3810:3618:2018:2318:4318:4618:0418:55ארה״ב מיאמי )ח(

6:386:298:478:429:209:1510:1510:1217:3317:4118:0018:0717:2118:20ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:356:268:468:419:189:1310:1310:1017:3417:4118:0118:0917:2218:19ארה״ב שיקאגו )ח(

6:206:229:029:039:319:3210:3610:3619:1219:0819:3419:3018:5119:34בוליביה לה פאס )ח(

7:447:329:469:3910:1810:1211:1111:0618:0818:1918:4018:5117:5919:07בלגיה אנטוורפן )ח(

7:437:319:469:3910:1810:1111:1111:0618:1018:2118:4218:5218:0119:07בלגיה בריסל )ח(

7:046:519:038:569:359:2810:2710:2217:1617:2817:5018:0217:0818:06בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:525:568:338:349:049:0510:0910:1018:4818:4319:1119:0618:2619:12ברזיל ס.פאולו )ח(

5:395:428:198:208:518:529:569:5618:3418:2918:5618:5218:1218:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:016:499:048:589:369:2910:2910:2417:2817:3818:0018:1017:1818:25בריטניה לונדון )ח(

7:147:019:159:089:479:4010:3910:3417:3217:4318:0518:1617:2318:32בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:106:589:119:049:439:3710:3610:3117:3117:4218:0318:1417:2218:18גרמניה ברלין )ח(

7:237:129:289:219:599:5310:5310:4817:5518:0618:2718:3617:4618:40גרמניה פרנקפורט )ח(

5:495:528:338:349:039:0410:0910:1018:5418:4819:1719:1218:3119:16דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:026:589:239:209:559:5310:5410:5318:4318:4519:0519:0718:2719:11הודו בומביי )ח(

6:566:529:189:169:509:4810:5010:4818:4118:4319:0319:0518:2419:09הודו פונה )ח(

6:396:288:448:389:169:1010:1010:0617:1717:2617:4717:5617:0718:00הונגריה בודפשט )ח(

6:506:419:008:559:329:2710:2710:2417:4617:5418:1318:2017:3418:24טורקיה איסטנבול )ח(

7:076:599:199:149:519:4710:4710:4418:1118:1818:3718:4317:5918:47יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל 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
7:006:499:048:599:379:3110:3110:2717:3817:4718:0718:1617:2718:20מולדובה קישינב )ח(

6:556:519:219:189:519:4810:5110:4918:4618:4819:0819:1018:3019:14מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:556:038:448:479:179:2010:2510:2719:3119:2119:5919:4919:0519:53ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:316:268:528:499:239:1910:2110:1918:0418:0818:2718:3117:4918:35נפאל קטמנדו )ח(

7:147:139:419:4010:1410:1311:1511:1519:2319:2219:4419:4419:0419:48סינגפור סינגפור )ח(

6:386:268:408:349:129:0510:0510:0017:0217:1317:3417:4516:5317:49פולין ורשא )ח(

6:076:088:408:409:129:1210:1510:1518:3718:3418:5818:5518:1618:59פרו לימה )ח(

7:327:229:399:3410:1110:0611:0611:0218:1818:2618:4618:5518:0719:07צרפת ליאון )ח(

7:477:369:529:4610:2410:1811:1711:1318:2218:3218:5319:0218:1319:16צרפת פריז )ח(

6:026:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1718:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:056:569:149:099:469:4110:4110:3817:5818:0618:2618:3317:4618:45קנדה טורונטו )ח(

6:456:358:538:479:259:1910:1910:1517:3117:4018:0018:0817:2018:21קנדה מונטריאול )ח(

6:256:188:378:339:109:0610:0710:0417:3317:3917:5818:0417:2018:08קפריסין לרנקה )ח(

7:387:249:389:3010:0910:0211:0110:5517:4918:0118:2418:3617:4118:52רוסיה מוסקבה )ח(

7:167:059:219:159:549:4810:4710:4317:5418:0318:2418:3317:4418:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:197:089:269:209:579:5110:5110:4718:0118:1018:3118:4017:5118:51שוייץ ציריך )ח(

6:376:349:008:589:329:3010:3210:3118:2718:2818:4818:5018:1018:54תאילנד 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¤



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל 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
7:006:499:048:599:379:3110:3110:2717:3817:4718:0718:1617:2718:20מולדובה קישינב )ח(

6:556:519:219:189:519:4810:5110:4918:4618:4819:0819:1018:3019:14מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:556:038:448:479:179:2010:2510:2719:3119:2119:5919:4919:0519:53ניו זינלנד צ. צ. )ח(

6:316:268:528:499:239:1910:2110:1918:0418:0818:2718:3117:4918:35נפאל קטמנדו )ח(

7:147:139:419:4010:1410:1311:1511:1519:2319:2219:4419:4419:0419:48סינגפור סינגפור )ח(

6:386:268:408:349:129:0510:0510:0017:0217:1317:3417:4516:5317:49פולין ורשא )ח(

6:076:088:408:409:129:1210:1510:1518:3718:3418:5818:5518:1618:59פרו לימה )ח(

7:327:229:399:3410:1110:0611:0611:0218:1818:2618:4618:5518:0719:07צרפת ליאון )ח(

7:477:369:529:4610:2410:1811:1711:1318:2218:3218:5319:0218:1319:16צרפת פריז )ח(

6:026:018:348:339:049:0310:0610:0518:1818:1718:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:056:569:149:099:469:4110:4110:3817:5818:0618:2618:3317:4618:45קנדה טורונטו )ח(

6:456:358:538:479:259:1910:1910:1517:3117:4018:0018:0817:2018:21קנדה מונטריאול )ח(

6:256:188:378:339:109:0610:0710:0417:3317:3917:5818:0417:2018:08קפריסין לרנקה )ח(

7:387:249:389:3010:0910:0211:0110:5517:4918:0118:2418:3617:4118:52רוסיה מוסקבה )ח(

7:167:059:219:159:549:4810:4710:4317:5418:0318:2418:3317:4418:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:197:089:269:209:579:5110:5110:4718:0118:1018:3118:4017:5118:51שוייץ ציריך )ח(

6:376:349:008:589:329:3010:3210:3118:2718:2818:4818:5018:1018:54תאילנד 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
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הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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