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8,000 עותקים על ידי - אחים דויטש תעשיות טקסטיל בע"מ

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני עם המוסגר בו, וכבקשתו מצו"פ הקבלה ממעמד.

וכיון שנמצאים אנו בימי חנוכה, אשר הלכה כב"ה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור, והנס הי' 

בכהנים, והנרות אינם בטלים לעולם, הנה כן יבש"ט ויוסיף, הלוך והוסיף בנר מצוה תורה אור ובמאור 

שבתורה, שהרי הנס הי' בשמן רזי דרזין דאורייתא, ובכל המצטרך לנר ה' נשמת אדם.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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¯ftלעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים ּבזה1נתן ּומבאר . ƒ«ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
וזהֿלׁשֹונו הּזקן מעלת2אדמּו"ר הּוא הענין : ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

יֹותר לעד עֹומדת אׁשר חסדים ּוגמילּות הּצדקה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנתינת
ּׁשּכתּוב ּוכמה ּודבקּות, ויראה אהבה ּתקינת3מּכל ּגּופין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכי הּוא, הענין כו', חסד ּדא ּבתיקּונא ואתקריאת ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָלֹון,
מּקדם להיֹות צרי ּבכלל, אצילּות ּגם איןֿסֹוף ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹנגד
הארת נתּגּלה ּדּלּוג עלֿידי ּכ ואחר ּפנּוי ּומקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָצמצּום
לא לאצילּות אף עלמין ּכל סֹובב עצמּותֹו ּכי וחּוט, ְְְֲִִִֵַַַַָָֹקו
הׁשּתלׁשלּות ידי על אֹורֹו התּגּלּות ׁשּום לבֹוא יכֹול ְְְְְִִֵַַַָָָָהיה
מּמׁש איןֿסֹוף הּוא ואֹורֹו עצמּותֹו אׁשר ועלּול, ְְְֲִֵֶַַָָָעּלה
ּכל נקרא זה ּולבעבּור ספירֹות, עׂשר ׁשּום ׁשּי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹולא
ּגּופין ּבחינת ּגם ּתּקּונין, עׂשר אּפיקת ּבׁשם רק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָהאצילּות
איןֿסֹוף אֹור להׁשראת ּכלים הם אׁשר לּון, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּתקינת
עצמּותֹו, וצמצּום ההסּתר אחר ּדּלּוג עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּברּוֿהּוא
ספירֹות ּבעׂשר וחּוט קו הארת נתּגּלה ּדּלּוג עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאז
נתוּספּו מּיׂשראל ּודבקּות אהבה ועלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדאצילּות,
איןֿסֹוף אֹור הׁשראת מּכלֿמקֹום אבל ּבאצילּות, ְֲֲִִֵַַַָָָָאֹורֹות
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ט.1) קיב, ב2)תהלים [שיצאֿלאור ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז במאמרי נתן פזר elqkבד"ה c"eiהגהות עם זה (ד"ה נזֿנח ע' השתא]

תרמ"ב נתן פזר כו' ולהבין ד"ה גם וראה תסג). ע' ח"א שלו הזהר ביאורי ואילך. א'תפז ע' ד כרך במדבר באוה"ת נדפס הצ"צ

פי"דֿט"ו. ואילך. א).3)פ"ו (יז, בהקדמה תקו"ז
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„ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ˆ ÌÈ�BÈ·‡Ï Ô˙� ¯ft1‰Êa ¯‡·Óe . ƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»∆∆»«¿»≈»∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡זה פסוק על ‰Â�BLÏŒ‰ÊÂ2‡eבמאמרו ÔÈ�Ú‰ : «¿«»≈¿∆¿»ƒ¿»

לעניים צדקה נותן אדם שכאשר האומר הפסוק של הפנימית המשמעות

היא לעולם קיים נשאר eÏÈÓ‚e˙מעשהו ‰˜„v‰ ˙�È˙� ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ««¿»»¿ƒ
¯L‡ ÌÈ„ÒÁלמרות ¬»ƒ¬∆

מעשית פעולה היא שלכאורה

היא זאת בכל ∆∆ÓBÚ„˙פשוטה,
„ÚÏנצחית השפעה לה ויש »«

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ÏkÓ ¯˙BÈ≈ƒ»«¬»¿ƒ¿»
˙e˜·„e'ה ויראת ה' אהבת – ¿≈

נעלים, רוחניים עניינים שהם

·e˙kM ‰ÓÎe3ב"פתח ¿«∆»
ÔBÏאליהו" ˙�È˜z ÔÈÙebƒ¿ƒ«

עשר יצר הקדושֿברוךֿהוא

"גופים" להם ותיקן ספירות

לעומת "גופים" הנקראים

עליהם המכסים ¿הםÂהלבושים
נקראים‡˙˜¯È‡˙(הגופים), ƒ¿¿ƒ«

‡c ‡�e˜È˙aזה בתיקון ¿ƒ»»
'ÂÎ „ÒÁ.להלן שיבואר כפי ∆∆

‡e‰ ÔÈ�Ú‰משמעות וזו »ƒ¿»
�‚„הדברים, Èkלגבי לעומת, ƒ∆∆

˙eÏÈˆ‡ Ìb ÛBÒŒÔÈ‡≈«¬ƒ
ÏÏÎaעולם גם זה ובכלל ƒ¿»

מסויימים (שבמובנים האצילות

בדומה ומוגבל מדּוד עולם ָהוא

ובכל ממנו, שלמטה לעולמות

נחשב האצילות עולם גם זאת

סוף), BÈ‰Ï˙אין CÈ¯»̂ƒƒ¿
ÌeˆÓˆ Ì„wÓהאין אור של ƒ…∆ƒ¿

הוא ברוך Èe�tסוף ÌB˜Óeהסוף האין אור של סילוק כולל זה וצמצום »»
ונבראים עולמות ייבראו בו פנוי ומקום חלל שייווצר כך (כביכול) הצידה

elc‚מוגבלים È„ÈŒÏÚ Ck ¯Á‡Âלפי שלא הארה הייתה הצמצום אחרי ¿««»«¿≈ƒ
וכך (ב"דילוג") והדרגה ËeÁÂסדר Â˜ ˙¯‡‰ ‰lb˙�חדשה הארה ƒ¿«»∆»««¿

לפני שהאיר האור (לעומת ומועטת מצומצמת שהיא מהקדושֿברוךֿהוא

דק, וחוט קו כמו B˙eÓˆÚהצמצום) Èkהקדושֿברוךֿהוא Ïkשל ··BÒ ƒ«¿≈»
ÔÈÓÏÚ'ו'מקיף 'סובב' אלא פנימית בצורה בעולמות מלובש שאינו האור »¿ƒ

ומקיף סובב הפירוש "ואין מח): (פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון עליהם

ברוחניות. מקום בחינת כלל שייך לא כי ושלום, חס מקום בבחינת מלמעלה

ההשפעה כי השפעה גילוי בחינת לעניין מלמעלה ומקיף סובב לומר רצה אלא

כי בעולמות שמתלבשת הלבשה בשם נקראת בעולמות גילוי בבחינת שהוא

שאינה ההשפעה כן שאין מה שמקבלים ההשפעה ומשיגים מלבישים הם

נקראת אינה אותה משיגים העולמות ואין והעלם בהסתר אלא גילוי בבחינת

סוף אין מבחינת הרי וסובבת"), מקפת אלא Ï‡מתלבשת ˙eÏÈˆ‡Ï Û‡««¬ƒ…
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ È„È ÏÚ B¯B‡ ˙elb˙‰ ÌeL ‡B·Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»»ƒ¿««¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»

ÏeÏÚÂהגורם היא אחת דרגה כלל בדרך כלומר: ותוצאה. (גורם) סיבה ¿»
הדרגה להתהוות והסיבה

השכל (למשל: ממנה שלמטה

המידות להתהוות 'עילה' הוא

של עצמותו אבל והרגש)

(הנקרא הקדושֿברוךֿהוא

מתגלה לא עלמין") כל "סובב

זו בדרך ממנו שלמטה לדרגות

כל אין שהרי ועלול' 'עילה של

לעולמות, בינו ערך וכל יחס

והדברים האצילות, עולם אפילו

עצמותו לגבי רק לא נכונים

הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

ה'עצמות' אור לגבי גם אלא

שלו) וההתפשטות (ההתגלות

‡e‰ B¯B‡Â B˙eÓˆÚ ¯L‡¬∆«¿¿
CiL ‡ÏÂ LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈«»¿…«»
יתגלו ואורו עצמו שהוא

- ב NÚ¯ויתלבשו ÌeL∆∆
‰Ê ¯e·Ú·Ïe ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿«¬∆
נעלה ה'עצמות' שאור מאחר

שלמטה בדרגות להתלבש מכדי

האצילות בעולם ואפילו ממנו

˙eÏÈˆ‡‰ Ïk ב"פתח�˜¯‡ ƒ¿»»»¬ƒ
הנ"ל ÌLaאליהו" ˜«̄¿≈

˙˜Èt‡הוצאת¯NÚ «ƒ«¬«
ÔÈ�ewzֿשהקדוש ברוךֿכלומר ƒƒ

"תיקונים", עשרה מעצמו "הוציא" ÔeÏהוא ˙�È˜z ÔÈÙeb ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«ƒ¿ƒ«
שנשמת דרך (על "גופין" העליונות, הספירות הללו, ל"תיקונים" ויצר תיקן וכן

בגוף), מלובשת ‰Ìהאדם ¯L‡הינם ‡B¯ה"גופים" ˙‡¯L‰Ï ÌÈÏk ¬∆≈≈ƒ¿«¿»«
ÌeˆÓˆÂ ¯zÒ‰‰ ¯Á‡ ‚elc È„ÈŒÏÚ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»«¿≈ƒ«««∆¿≈¿ƒ¿

B˙eÓˆÚבעולמות מתהווים שדברים כפי ועלול" "עילה בדרך נתהוו ולא «¿
עצמותו את וצמצם הסתיר שהקדושֿברוךֿהוא שלאחר אלא יותר הנחותים

הצמצום, לפני שהאיר הגדול אורו ‰‡¯˙ואת ‰lb˙� ‚elc È„ÈŒÏÚ Ê‡»«¿≈ƒƒ¿«»∆»«
ËeÁÂ Â˜וחוט קו כמו ודק מועט eÏÈˆ‡c˙,אור ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa «¿¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï‡¯NiÓ ˙e˜·„e ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚÂבאהבת ה' את עובד יהודי כאשר ¿«¿≈«¬»¿≈ƒƒ¿»≈
בו ובדבקות eÏÈˆ‡a˙ה' ˙B¯B‡ eÙqÂ˙�שלו הנעלים הרגשות ƒ¿«¿«¬ƒ

האצילות, שבעולם העליונות הספירות בעשר אורות תוספות «¬‡·Ïממשיכים
ÌB˜ÓŒÏkÓהדברים וגדולת חשיבות ‡ÛBÒŒÔÈלמרות ¯B‡ ˙‡¯L‰ ƒ»»«¿»«≈
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   אור תורה  )כב
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   שערי אורה  )כג
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  אגרות קודש   )ל
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i"gyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

¯ftלעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים ּבזה1נתן ּומבאר . ƒ«ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
וזהֿלׁשֹונו הּזקן מעלת2אדמּו"ר הּוא הענין : ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

יֹותר לעד עֹומדת אׁשר חסדים ּוגמילּות הּצדקה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָנתינת
ּׁשּכתּוב ּוכמה ּודבקּות, ויראה אהבה ּתקינת3מּכל ּגּופין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכי הּוא, הענין כו', חסד ּדא ּבתיקּונא ואתקריאת ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָלֹון,
מּקדם להיֹות צרי ּבכלל, אצילּות ּגם איןֿסֹוף ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹנגד
הארת נתּגּלה ּדּלּוג עלֿידי ּכ ואחר ּפנּוי ּומקֹום ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָצמצּום
לא לאצילּות אף עלמין ּכל סֹובב עצמּותֹו ּכי וחּוט, ְְְֲִִִֵַַַַָָֹקו
הׁשּתלׁשלּות ידי על אֹורֹו התּגּלּות ׁשּום לבֹוא יכֹול ְְְְְִִֵַַַָָָָהיה
מּמׁש איןֿסֹוף הּוא ואֹורֹו עצמּותֹו אׁשר ועלּול, ְְְֲִֵֶַַָָָעּלה
ּכל נקרא זה ּולבעבּור ספירֹות, עׂשר ׁשּום ׁשּי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹולא
ּגּופין ּבחינת ּגם ּתּקּונין, עׂשר אּפיקת ּבׁשם רק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָהאצילּות
איןֿסֹוף אֹור להׁשראת ּכלים הם אׁשר לּון, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּתקינת
עצמּותֹו, וצמצּום ההסּתר אחר ּדּלּוג עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּברּוֿהּוא
ספירֹות ּבעׂשר וחּוט קו הארת נתּגּלה ּדּלּוג עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאז
נתוּספּו מּיׂשראל ּודבקּות אהבה ועלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדאצילּות,
איןֿסֹוף אֹור הׁשראת מּכלֿמקֹום אבל ּבאצילּות, ְֲֲִִֵַַַָָָָאֹורֹות
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ט.1) קיב, ב2)תהלים [שיצאֿלאור ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז במאמרי נתן פזר elqkבד"ה c"eiהגהות עם זה (ד"ה נזֿנח ע' השתא]

תרמ"ב נתן פזר כו' ולהבין ד"ה גם וראה תסג). ע' ח"א שלו הזהר ביאורי ואילך. א'תפז ע' ד כרך במדבר באוה"ת נדפס הצ"צ

פי"דֿט"ו. ואילך. א).3)פ"ו (יז, בהקדמה תקו"ז
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„ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ˆ ÌÈ�BÈ·‡Ï Ô˙� ¯ft1‰Êa ¯‡·Óe . ƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»∆∆»«¿»≈»∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡זה פסוק על ‰Â�BLÏŒ‰ÊÂ2‡eבמאמרו ÔÈ�Ú‰ : «¿«»≈¿∆¿»ƒ¿»

לעניים צדקה נותן אדם שכאשר האומר הפסוק של הפנימית המשמעות

היא לעולם קיים נשאר eÏÈÓ‚e˙מעשהו ‰˜„v‰ ˙�È˙� ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ««¿»»¿ƒ
¯L‡ ÌÈ„ÒÁלמרות ¬»ƒ¬∆

מעשית פעולה היא שלכאורה

היא זאת בכל ∆∆ÓBÚ„˙פשוטה,
„ÚÏנצחית השפעה לה ויש »«

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ÏkÓ ¯˙BÈ≈ƒ»«¬»¿ƒ¿»
˙e˜·„e'ה ויראת ה' אהבת – ¿≈

נעלים, רוחניים עניינים שהם

·e˙kM ‰ÓÎe3ב"פתח ¿«∆»
ÔBÏאליהו" ˙�È˜z ÔÈÙebƒ¿ƒ«

עשר יצר הקדושֿברוךֿהוא

"גופים" להם ותיקן ספירות

לעומת "גופים" הנקראים

עליהם המכסים ¿הםÂהלבושים
נקראים‡˙˜¯È‡˙(הגופים), ƒ¿¿ƒ«

‡c ‡�e˜È˙aזה בתיקון ¿ƒ»»
'ÂÎ „ÒÁ.להלן שיבואר כפי ∆∆

‡e‰ ÔÈ�Ú‰משמעות וזו »ƒ¿»
�‚„הדברים, Èkלגבי לעומת, ƒ∆∆

˙eÏÈˆ‡ Ìb ÛBÒŒÔÈ‡≈«¬ƒ
ÏÏÎaעולם גם זה ובכלל ƒ¿»

מסויימים (שבמובנים האצילות

בדומה ומוגבל מדּוד עולם ָהוא

ובכל ממנו, שלמטה לעולמות

נחשב האצילות עולם גם זאת

סוף), BÈ‰Ï˙אין CÈ¯»̂ƒƒ¿
ÌeˆÓˆ Ì„wÓהאין אור של ƒ…∆ƒ¿

הוא ברוך Èe�tסוף ÌB˜Óeהסוף האין אור של סילוק כולל זה וצמצום »»
ונבראים עולמות ייבראו בו פנוי ומקום חלל שייווצר כך (כביכול) הצידה

elc‚מוגבלים È„ÈŒÏÚ Ck ¯Á‡Âלפי שלא הארה הייתה הצמצום אחרי ¿««»«¿≈ƒ
וכך (ב"דילוג") והדרגה ËeÁÂסדר Â˜ ˙¯‡‰ ‰lb˙�חדשה הארה ƒ¿«»∆»««¿

לפני שהאיר האור (לעומת ומועטת מצומצמת שהיא מהקדושֿברוךֿהוא

דק, וחוט קו כמו B˙eÓˆÚהצמצום) Èkהקדושֿברוךֿהוא Ïkשל ··BÒ ƒ«¿≈»
ÔÈÓÏÚ'ו'מקיף 'סובב' אלא פנימית בצורה בעולמות מלובש שאינו האור »¿ƒ

ומקיף סובב הפירוש "ואין מח): (פרק בתניא הזקן רבנו (ובלשון עליהם

ברוחניות. מקום בחינת כלל שייך לא כי ושלום, חס מקום בבחינת מלמעלה

ההשפעה כי השפעה גילוי בחינת לעניין מלמעלה ומקיף סובב לומר רצה אלא

כי בעולמות שמתלבשת הלבשה בשם נקראת בעולמות גילוי בבחינת שהוא

שאינה ההשפעה כן שאין מה שמקבלים ההשפעה ומשיגים מלבישים הם

נקראת אינה אותה משיגים העולמות ואין והעלם בהסתר אלא גילוי בבחינת

סוף אין מבחינת הרי וסובבת"), מקפת אלא Ï‡מתלבשת ˙eÏÈˆ‡Ï Û‡««¬ƒ…
‰lÚ ˙eÏLÏzL‰ È„È ÏÚ B¯B‡ ˙elb˙‰ ÌeL ‡B·Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»»ƒ¿««¿≈ƒ¿«¿¿ƒ»

ÏeÏÚÂהגורם היא אחת דרגה כלל בדרך כלומר: ותוצאה. (גורם) סיבה ¿»
הדרגה להתהוות והסיבה

השכל (למשל: ממנה שלמטה

המידות להתהוות 'עילה' הוא

של עצמותו אבל והרגש)

(הנקרא הקדושֿברוךֿהוא

מתגלה לא עלמין") כל "סובב

זו בדרך ממנו שלמטה לדרגות

כל אין שהרי ועלול' 'עילה של

לעולמות, בינו ערך וכל יחס

והדברים האצילות, עולם אפילו

עצמותו לגבי רק לא נכונים

הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

ה'עצמות' אור לגבי גם אלא

שלו) וההתפשטות (ההתגלות

‡e‰ B¯B‡Â B˙eÓˆÚ ¯L‡¬∆«¿¿
CiL ‡ÏÂ LnÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈«»¿…«»
יתגלו ואורו עצמו שהוא

- ב NÚ¯ויתלבשו ÌeL∆∆
‰Ê ¯e·Ú·Ïe ,˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿«¬∆
נעלה ה'עצמות' שאור מאחר

שלמטה בדרגות להתלבש מכדי

האצילות בעולם ואפילו ממנו

˙eÏÈˆ‡‰ Ïk ב"פתח�˜¯‡ ƒ¿»»»¬ƒ
הנ"ל ÌLaאליהו" ˜«̄¿≈

˙˜Èt‡הוצאת¯NÚ «ƒ«¬«
ÔÈ�ewzֿשהקדוש ברוךֿכלומר ƒƒ

"תיקונים", עשרה מעצמו "הוציא" ÔeÏהוא ˙�È˜z ÔÈÙeb ˙�ÈÁa Ìb«¿ƒ«ƒ¿ƒ«
שנשמת דרך (על "גופין" העליונות, הספירות הללו, ל"תיקונים" ויצר תיקן וכן

בגוף), מלובשת ‰Ìהאדם ¯L‡הינם ‡B¯ה"גופים" ˙‡¯L‰Ï ÌÈÏk ¬∆≈≈ƒ¿«¿»«
ÌeˆÓˆÂ ¯zÒ‰‰ ¯Á‡ ‚elc È„ÈŒÏÚ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»«¿≈ƒ«««∆¿≈¿ƒ¿

B˙eÓˆÚבעולמות מתהווים שדברים כפי ועלול" "עילה בדרך נתהוו ולא «¿
עצמותו את וצמצם הסתיר שהקדושֿברוךֿהוא שלאחר אלא יותר הנחותים

הצמצום, לפני שהאיר הגדול אורו ‰‡¯˙ואת ‰lb˙� ‚elc È„ÈŒÏÚ Ê‡»«¿≈ƒƒ¿«»∆»«
ËeÁÂ Â˜וחוט קו כמו ודק מועט eÏÈˆ‡c˙,אור ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa «¿¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

Ï‡¯NiÓ ˙e˜·„e ‰·‰‡ È„ÈŒÏÚÂבאהבת ה' את עובד יהודי כאשר ¿«¿≈«¬»¿≈ƒƒ¿»≈
בו ובדבקות eÏÈˆ‡a˙ה' ˙B¯B‡ eÙqÂ˙�שלו הנעלים הרגשות ƒ¿«¿«¬ƒ

האצילות, שבעולם העליונות הספירות בעשר אורות תוספות «¬‡·Ïממשיכים
ÌB˜ÓŒÏkÓהדברים וגדולת חשיבות ‡ÛBÒŒÔÈלמרות ¯B‡ ˙‡¯L‰ ƒ»»«¿»«≈
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וגּוף ּכלים ּבחינת הם אׁשר ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַהּוא
זהּו ולא ּבתֹוכם. הּׁשֹורה ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף אֹור ְְֵֶֶֶֶַָָֹנגד
לברּואיו, להטיב הּטֹוב ּברצֹונֹו עלה וראׁשית ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּכּונת
חסד ׁשּיהיה מּמׁש, למּטה וזיוֹו אֹורֹו התּגּלּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
הּגּוף והיה מּמׁש, העׂשּיה ּבעֹולם למּטה ימינא ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָּדרֹועא

ּבעֹולם ּכן ּגם למּטה ּכלי יהיה ימינא עׂשּיהּודרֹועא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
עלֿידי אף יבֹוא לא זה ודבר איןֿסֹוף. אֹורֹו ְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹלהׁשראת
יבֹוא לא ׁשּיהיה הּדבקּות וכל הּגׁשמּיֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהתּפּׁשטּות
ואהבה ּדלתּתא אתערּותא עלֿידי ּכזה התּגּלּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלידי
ּדבּוקה, ּכן ּגם היתה לּגּוף ּבֹואּה קדם והּנׁשמה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹויראה,

וכּו' מתנּׂשאים וחּיֹות התּגּלּות4והאֹופּנים ׁשּבאה ּומה , ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ּכּונת נגמר אין לבד, ּבאצילּות אֹורֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָוהֹוספֹות
ּדוקא, לברּואיו להטיב ּברצֹונֹו ׁשעלה וטּובֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּמחׁשבה
חסד עלֿידי אכן חד. וגרמֹוהי איהּו זה ּבלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּובאצילּות
ׁשּמׁשּפיע עלֿידי לאביֹונים, נתן ּפּזר ּבארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּוצדקה
ּגֹורם עלֿידיֿזה מּגרמיּה, ליּה ּדלית למאן ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַּומחּיה
חסד ויהיה מּמׁש, למּטה איןֿסֹוף אֹור ויׁשרה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּימׁש
ּתחּית להיֹות ּכי מּמׁש. עׂשּיה ּבעֹולם ימינא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָּדרֹועא
להיֹות צריכה ויחיה, מהּקבר הּגּוף ׁשּיקּום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמתים
עֹומדת צדקתֹו עלֿזה נאמר לכן מּמׁש, למּטה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהתּגּלּות
ּבפניֿעצמּה עֹומדת יׂשראל ׁשעֹוׂשים הּצדקה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלעד,
ׁשּנתן הּפּזּור עלֿידי ּבהתּגּלּות, יבֹוא ואז לעתיד, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד
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Ûe‚Â ÌÈÏk ˙�ÈÁa Ì‰ ¯L‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ‡e‰¿∆∆¿ƒ«¬ƒ¬∆≈¿ƒ«≈ƒ¿
לגבי�‚„ ÏÂ‡לעומת, .ÌÎB˙a ‰¯BM‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ∆∆≈»«∆¿»¿…

ÂÈ‡e¯·Ï ·ÈË‰Ï ·Bh‰ B�Bˆ¯a ‰ÏÚ ˙ÈL‡¯Â ˙�ek e‰Êאחת ∆«»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿»
של הטוב רצונו ועליית התעוררות היא והנבראים העולמות לבריאת הסיבות

להיטיב הקדושֿברוךֿהוא

הטוב "טבע (כי לברואיו

רק היה לא זה ורצון להיטיב")

האצילות בעולם אורות להוסיף

‡B¯Bאלא, ˙elb˙‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«
,LnÓ ‰hÓÏ BÂÈÊÂ¿ƒ¿«»«»

‰È‰iLשל והתגלות המשכה ∆ƒ¿∆
‡�ÈÓÈ ‡ÚB¯c „ÒÁזרוע ∆∆¿»¿ƒ»

אליהו" ב"פתח (כמפורט ימין

לגוף נמשלו הספירות כיצד

החסד ומידת נמשלההאדם

ימין) [=יד] «»¿hÓÏ‰לזרוע
,LnÓ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa¿«»¬ƒ»«»
‡ÚB¯„e Ûeb‰ ‰È‰Â¿»»«¿»
‰hÓÏ ÈÏk ‰È‰È ‡�ÈÓÈ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿«»
‰iNÚ ÌÏBÚa Ôk Ìb«≈¿«¬ƒ»
ÛBÒŒÔÈ‡ B¯B‡ ˙‡¯L‰Ï¿«¿»«≈
לו): (פרק בתניא שמבואר וכפי

הוא הזה עולם בריאת "תכלית

הקדושֿברוךֿהוא שנתאווה

וזהו בתחתונים... דירה לו להיות

העולמות השתלשלות עניין

על למדרגה ממדרגה וירידתם

המסתירים הלבושים ריבוי ידי

עד יתברך שממנו והחיות האור

הגשמי הזה עולם שנברא

תכלית ממנו... למטה תחתון שאין במדרגה התחתון והוא ממש והחומרי

עולמות בשביל אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות

יתברך..."). ברצונו עלה שכך התחתון הזה עולם הוא התכלית אלא העליונים...

‡B·È ‡Ï ‰Ê ¯·„Âהעשייה בעולם "למטה האלוקות התגלות של זו מטרה ¿»»∆…»
תושג לא ‰BiÓLb˙ממש" ˙eËMt˙‰ È„ÈŒÏÚ Û‡האדם אם גם ««¿≈ƒ¿«¿««¿ƒ

ו'יתפשט' הגשמיים מגדריו לצאת שיצליח כזו ברמה עבודתו את יעבוד

מהם, È‰iL‰וישתחרר ˙e˜·c‰ ÏÎÂבאלוקותוגם לדבקות יגיע אם ¿»«¿≈∆ƒ¿∆
עדיין ביותר הגבוהה Êk‰ברמה ˙elb˙‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡Ïיגרום ולא …»ƒ≈ƒ¿«»∆

הזה בעולם למטה אלוקות z˙Ïc‡לגילוי ‡˙e¯Ú˙‡ È„ÈŒÏÚהתעוררות «¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם מצד מלמטה, d‡Baרוחנית Ì„˜ ‰ÓLp‰Â ,‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡Â¿«¬»¿ƒ¿»¿«¿»»…∆»

‰˜e·c Ôk Ìb ‰˙È‰ ÛebÏהזה העולם שבריאת ייתכן לא שכך וכיוון «»¿»«≈¿»
לפני גם היה זה דבר שהרי בה' ידבוק שהאדם כדי נועדו בגוף הנשמה וירידת

למטה, הנשמה eÎÂ'ירידת ÌÈ‡O�˙Ó ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â4על וגם ¿»«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿

"מתנשאים שהם אומרים הקודש" ו"חיות "אופנים" הנקראים המלאכים

שהדבקות נוספת הוכחה זו והרי בקדושֿברוךֿהוא ודבקים השרפים" לעומת

בעולמות המלאכים בעבודת גם קיים הדבר שהרי הבריאה תכלית איננה

הגשמי, הזה בעולם דווקא היא הכוונה תכלית אלא רוחניים »Óe‰עליונים
˙BÙÒB‰Â ˙elb˙‰ ‰‡aL∆»»ƒ¿«¿»
„·Ï ˙eÏÈˆ‡a ˙B¯B‡»¬ƒ¿«
ה', אהבת ידי על כאמור הנגרמת

בקדושֿברוךֿ ודבקות ה' יראת

�‚Ó¯א,הו ÔÈ‡נשלמת לא ≈ƒ¿«
‰LÁn·‰בכך ˙�ek«»«««¬»»

B�Bˆ¯a ‰ÏÚL B·eËÂ¿∆»»ƒ¿
,‡˜Âc ÂÈ‡e¯·Ï ·ÈË‰Ï¿≈ƒƒ¿»«¿»

‰Ê ‡Ïa ˙eÏÈˆ‡·eללאגם »¬ƒ¿…∆
של ויראה אהבה התעוררות

כבר יש אורות, המוסיפה האדם

ברמה אלוקות התגלות באצילות

בגלוי ניכרת ה' שאחדות כזו

הקדושֿברוךֿ‡e‰Èולכן הוא, ƒ
שלו,È‰BÓ¯‚Âהוא הכלים ¿«¿ƒ

'מלובשים' שבהם הכלים היינו

הספירות עשר של »Á„האורות
ניכרת ולא ממש אחד הם

מלבד מציאות שום ונרגשת

האלוקות.

באהבה רוחנית עבודה לעומת

מוסיפה שאמנם ודבקות ויראה

אבל עליונים, בעולמות אורות

כוונת את משלימה איננה כאמור

הבריאה:

‰˜„ˆe „ÒÁ È„ÈŒÏÚ ÔÎ‡»≈«¿≈∆∆¿»»
בפסוקı¯‡aבגשמיות שנאמר וכפי הגשמי, הזה �˙Ôבעולם ¯ft »»∆ƒ«»«

ÌÈ�BÈ·‡Ï,"לאביונים" היא הצדקה שנתינת ÚÈtLnLהיינו È„ÈŒÏÚעם »∆¿ƒ«¿≈∆«¿ƒ«
הצדקה חיותiÁÓe‰נתינת dÈÓ¯bÓומעניק dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏלמי ¿«∆¿«¿≈≈ƒ«¿≈

כלום, משלו לו ‡B¯שאין ‰¯LÈÂ CLÓiL Ì¯Bb ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆≈∆À¿«¿ƒ¿∆
ÛBÒŒÔÈ‡אלא עליונים בעולמות רק È‰ÈÂ‰לא ,LnÓ ‰hÓÏהתגלות ≈¿«»«»¿ƒ¿∆
מידת ÈÓÈ�‡של ‡ÚB¯c „ÒÁשבגוף ימין לזרוע ÌÏBÚaשנמשלה ∆∆¿»¿ƒ»¿«

LnÓ ‰iNÚלעתיד תהיה וההתגלות בגלוי ניכר אינו הדבר עתה שלעת רק ¬ƒ»«»
המתים. תחיית ותהיה המשיח כשיבוא ‰ÌÈ˙nלבוא ˙iÁz ˙BÈ‰Ï Èkƒƒ¿¿ƒ««≈ƒ

‰ÈÁÈÂ ¯·w‰Ó Ûeb‰ Ìe˜iL,הזה בעולם BÈ‰Ï˙בגשמיות ‰ÎÈ¯ˆ ∆»«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿
‰ÊŒÏÚ ¯Ó‡� ÔÎÏ ,LnÓ ‰hÓÏ ˙elb˙‰הצדקה מצוות על ƒ¿«¿«»«»»≈∆¡««∆

B˙˜„ˆÏ‡¯NÈ ÌÈNBÚL ‰˜„v‰ Èk ,„ÚÏ ˙„ÓBÚכעת˙„ÓBÚ ƒ¿»∆∆»«ƒ«¿»»∆ƒƒ¿»≈∆∆
‡B·È Ê‡Â ,„È˙ÚÏ „Ú dÓˆÚŒÈ�Ùaאלוקות לגילוי כאמצעי פעולתה ƒ¿≈«¿»«∆»ƒ¿»»

Ô˙pLכיelb˙‰a˙,בעולם ¯eft‰ È„ÈŒÏÚבצדקה האדם ¿ƒ¿««¿≈«ƒ∆»«
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ּבגּוף ימינא ּדרֹועא חסד למּטה ּכן ּגם יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאביֹונים,
ולא למּטה, ּגם ימינא ּדרֹועא יהיה אלקּות החסד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּגׁשמי,
ּבעׂשר אלקּות התּגּלּות ׁשּיׁש הּתחּיה עד ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
מעׂשה ּבלי אף וזהּו ּדעׂשּיה, ּדאלק[ּות] ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹספירֹות
ּבהתּגּלּות ימינא ּדרֹועא חסד ׁשּיהיה אכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹונים,
ּבלעדינּו, להיֹות איֿאפׁשר זהּו עׂשּיה, ּבעֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּמׁש
למאן להחיֹות ׁשעֹוׂשים חסדים ּוגמילּות צדקה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָעלֿידי
עׂשּיה ּבעֹולם למּטה ממׁשיכים מּגרמיּה, ליּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדלית
ּכהּיֹום לעד, עֹומדת וזהּו כּו'. מּמׁש אלקּות ְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹהתּגּלּות
וזהּו וחסד. הּצדקה ּבהתּגּלּות ׁשּיבא לעתיד עד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומדת
להטיב הּטֹוב ּברצֹונֹו עלה ּתחּלה ּבמחׁשבה מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָסֹוף
לצדקה לכם זרעּו וזהּו מּמׁש. למּטה מּמׁש ,5לברּואיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשאין ּבארץ, זריעה ּכמֹו רק הּוא הּצדקה ׁשעֹוׂשים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעת
חסד, לפי לכם קצרּו יהיה אז לעתיד, עד ההתּגּלּות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּה

ּבׁשעת לעתידּכמֹו יהיה ּכן ּבהתּגּלּות, הּטֹוב ּבא קצירה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ויהיה יׁשּכֹון, העׂשּיה ּבעֹולם מּמׁש ּבהתּגּלּות החסד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיבא

כּו' ּבתֹוככם והתהּלכּתי איןֿסֹוף, לאֹור ּכלי ודי6הּגּוף , ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַ
ּבהעלֹות ּבּזהר ועּין קרנֹו7לּמבין. ענין נתּבאר וׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

ּדקרן ּבּמאמר לעיל ועּין כּו', לׁשֹונֹו).8ּתרּום ּכאן (עד ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

‰p‰Âהּדברים לבאר הּמתחיל' 'ּדּבּור ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ּׁשּכתּוב מה מבאר ונקּדׁשּתי, ּפסּוק נתן9על ּפּזר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ׁשהּמלכּות ּפרּוׁש ּבכבֹוד, ּתרּום קרנֹו גֹו' ְְְְִֵֶֶַַַָָָלאביֹונים
אצילּות התחּברּות ׁשהיא ׁשם על קרן נקראת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַּדאצילּות
זוית קרן ּכמֹו עלּֿדרֿמׁשל וזהּו הּבריאה, עֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעם
היא ׁשהּכּונה לֹומר, [ויׁש הּכתלים ב' התחּברּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה אצילּות להתחּברּות רק ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָֹלא
ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה לאצילּות ּגם אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהּפרטּיים
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‡�ÈÓÈ ‡ÚB¯c „ÒÁ ‰hÓÏ Ôk Ìb ‰È‰È ,ÌÈ�BÈ·‡Ïשל »∆¿ƒƒ¿∆«≈¿«»∆∆¿»¿ƒ»
בהתגלות כביכול, ‡e˜Ï˙הקדושֿברוךֿהוא, „ÒÁ‰ ,ÈÓLb Ûe‚a¿«¿ƒ«∆∆¡…

‰iÁz‰ „Ú ‡e‰L BÓk ‡ÏÂ ,‰hÓÏ Ìb ‡�ÈÓÈ ‡ÚB¯c ‰È‰Èƒ¿∆¿»¿ƒ»«¿«»¿…¿∆««¿ƒ»
e‰ÊÂ ,‰iNÚc [˙e]˜Ï‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ LiL∆≈ƒ¿«¡…¿∆∆¿ƒ∆¡…«¬ƒ»¿∆

‰NÚÓ ÈÏa Û‡«¿ƒ«¬≈
ÌÈ�BzÁz‰לא הדבר אבל ««¿ƒ

הזה, בעולם È‰iL‰ניכר ÔÎ‡»≈∆ƒ¿∆
‡�ÈÓÈ ‡ÚB¯c „ÒÁ∆∆¿»¿ƒ»
ÌÏBÚa LnÓ ˙elb˙‰a¿ƒ¿««»¿«
¯LÙ‡ŒÈ‡ e‰Ê ,‰iNÚ¬ƒ»∆ƒ∆¿»

e�È„ÚÏa ˙BÈ‰Ïמעשה" בלי ƒ¿ƒ¿»≈
אך להיות יכול אלא התחתונים",

ˆ„˜‰ורק È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»
ÌÈNBÚL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ∆ƒ
הזה בעולם ישראל בני

dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿«¿≈≈
dÈÓ¯bÓמעצמו לו שאין למי ƒ«¿≈

כך ידי ועל ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒכלום,
‰iNÚ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»¿«¬ƒ»
LnÓ ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ƒ¿«¡…«»

.'eÎ
e‰ÊÂואומר הפסוק שמסיים ¿∆

ÚÏ„,שהצדקה ˙„ÓBÚ∆∆»«
ÌBi‰kעכשיו˙„ÓBÚבלשון ¿«∆∆

הזמן כל ונשמרת »Ú„הווה
˙elb˙‰a ‡·iL „È˙ÚÏ∆»ƒ∆»…¿ƒ¿«
ÛBÒ e‰ÊÂ .„ÒÁÂ ‰˜„v‰«¿»»»∆∆¿∆
‰lÁz ‰·LÁÓa ‰NÚÓ«¬∆¿«¬»»¿ƒ»

כאשר ««ÏÚ‰שמלכתחילה
·Bh‰ B�Bˆ¯aֿהקדוש של ƒ¿«

ÂÈ‡e¯·Ïברוךֿהוא ·ÈË‰Ï¿≈ƒƒ¿»
שהטובה בכוונה זה היה

תהיה האלוקות והתגלות

hÓÏ‰לברואיו LnÓ«»¿«»
.LnÓ«»

e‰ÊÂהפסוק פירוש eÚ¯Êגם ¿∆ƒ¿
‰˜„ˆÏ ÌÎÏ5‰ÚÈ¯Ê BÓk ˜¯ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÌÈNBÚL ˙Úa , »∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ«¿»»«¿¿ƒ»

,ı¯‡aכהיום") כעת נפעלת למטה האלוקות המשכת שלמעשה כאמור »»∆
אלא È‰È‰עומדת") Ê‡ ,„È˙ÚÏ „Ú ˙elb˙‰‰ da ÔÈ‡Lכהמשך ∆≈»«ƒ¿««∆»ƒ»ƒ¿∆

‰Bh·הפסוק ‡a ‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa BÓk ,„ÒÁ ÈÙÏ ÌÎÏ e¯ˆƒ̃¿»∆¿ƒ∆∆¿ƒ¿«¿ƒ»»«
˙elb˙‰a,מהזריעה שצמחה הטובה את בגלוי רואים הקצירה שבעת כשם ¿ƒ¿«

‰iNÚ‰ ÌÏBÚa LnÓ ˙elb˙‰a „ÒÁ‰ ‡·È „È˙ÚÏ ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆∆»ƒ»…«∆∆¿ƒ¿««»¿»»¬ƒ»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ï ÈÏk Ûeb‰ ‰È‰ÈÂ ,ÔBkLÈאין הזה שבזמן בעוד ƒ¿¿ƒ¿∆«¿ƒ¿≈

'כלים' לא הם כי הגשמי ובגוף הזה בעולם סוף אין אור של התגלות

תזדכך הגשמיות לבוא לעתיד הרי האלוקי, האור את ולקלוט להכיל המסוגלים

בצורה האלוקי האור את ולקלוט להכיל תוכל שכן כזו במידה ותתעלה

eÎ'פנימית, ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â6ֿהקדושֿברוך של שכינתו והשראת ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆
ישראל, עם בתוככי תהיה הוא

¯‰fa ÔiÚÂ .ÔÈ·nÏ È„Â¿««≈ƒ¿«≈«…«
E˙BÏÚ‰a7¯‡a˙� ÌLÂ ¿«¬¿¿»ƒ¿»≈

'eÎ Ìe¯z B�¯˜ ÔÈ�Úהאמור ƒ¿««¿»
וכו', נתן" "פזר הפסוק בסיום

Ô¯˜c ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ÔiÚÂ8 ¿«≈¿≈««¬»¿∆∆
B�BLÏ Ô‡k „Ú)מאמר של «»¿

נתן "פזר הפסוק על הזקן רבנו

לעד"). עומדת צדקתו לאביונים

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ≈»
במאמר הזקן eac'ƒ¯לאדמו"ר

ÌÈ¯·c‰ ¯‡·Ï 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»≈«¿»ƒ
,ÈzLc˜�Â ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ¿«¿ƒ

·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ó9¯ft ¿…»«∆»ƒ«
B�¯˜ 'B‚ ÌÈ�BÈ·‡Ï Ô˙�»«»∆¿ƒ«¿

„B·Îa Ìe¯zלכאורה שכן »¿»
בין הפנימי הקשר מה מובן לא

לעניין בפרט הצדקה מצוות

אלא, בכבוד"? תרום "קרנו

Le¯tידי שעל הוא, הקשר ≈
גורם האדם הצדקה מצוות

(כפי ב"קרן" "התרוממות"

להלן) ¿»»∆eÎÏn‰L˙שיבוא
˙eÏÈˆ‡cהמלכות ספירת «¬ƒ

האצילות שבעולם העליונה

ÌL ÏÚ Ô¯˜ ˙‡¯˜�ƒ¿≈∆∆«≈
˙eÏÈˆ‡ ˙e¯aÁ˙‰ ‡È‰L∆ƒƒ¿«¿¬ƒ

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ÌÚהמלכות ƒ««¿ƒ»
באצילות האחרונה הספירה היא

הבא לעולם השפע עובר ודרכה

עולם שהוא האצילות לאחרי

המחברת היא כן ואם הבריאה
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ּבגּוף ימינא ּדרֹועא חסד למּטה ּכן ּגם יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלאביֹונים,
ולא למּטה, ּגם ימינא ּדרֹועא יהיה אלקּות החסד ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּגׁשמי,
ּבעׂשר אלקּות התּגּלּות ׁשּיׁש הּתחּיה עד ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹּכמֹו
מעׂשה ּבלי אף וזהּו ּדעׂשּיה, ּדאלק[ּות] ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹספירֹות
ּבהתּגּלּות ימינא ּדרֹועא חסד ׁשּיהיה אכן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּתחּתֹונים,
ּבלעדינּו, להיֹות איֿאפׁשר זהּו עׂשּיה, ּבעֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּמׁש
למאן להחיֹות ׁשעֹוׂשים חסדים ּוגמילּות צדקה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָעלֿידי
עׂשּיה ּבעֹולם למּטה ממׁשיכים מּגרמיּה, ליּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּדלית
ּכהּיֹום לעד, עֹומדת וזהּו כּו'. מּמׁש אלקּות ְְְֱִֶֶֶַַַַָָֹהתּגּלּות
וזהּו וחסד. הּצדקה ּבהתּגּלּות ׁשּיבא לעתיד עד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹעֹומדת
להטיב הּטֹוב ּברצֹונֹו עלה ּתחּלה ּבמחׁשבה מעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָסֹוף
לצדקה לכם זרעּו וזהּו מּמׁש. למּטה מּמׁש ,5לברּואיו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשאין ּבארץ, זריעה ּכמֹו רק הּוא הּצדקה ׁשעֹוׂשים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעת
חסד, לפי לכם קצרּו יהיה אז לעתיד, עד ההתּגּלּות ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבּה

ּבׁשעת לעתידּכמֹו יהיה ּכן ּבהתּגּלּות, הּטֹוב ּבא קצירה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ויהיה יׁשּכֹון, העׂשּיה ּבעֹולם מּמׁש ּבהתּגּלּות החסד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹיבא

כּו' ּבתֹוככם והתהּלכּתי איןֿסֹוף, לאֹור ּכלי ודי6הּגּוף , ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַ
ּבהעלֹות ּבּזהר ועּין קרנֹו7לּמבין. ענין נתּבאר וׁשם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

ּדקרן ּבּמאמר לעיל ועּין כּו', לׁשֹונֹו).8ּתרּום ּכאן (עד ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

‰p‰Âהּדברים לבאר הּמתחיל' 'ּדּבּור ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ּׁשּכתּוב מה מבאר ונקּדׁשּתי, ּפסּוק נתן9על ּפּזר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

ׁשהּמלכּות ּפרּוׁש ּבכבֹוד, ּתרּום קרנֹו גֹו' ְְְְִֵֶֶַַַָָָלאביֹונים
אצילּות התחּברּות ׁשהיא ׁשם על קרן נקראת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַּדאצילּות
זוית קרן ּכמֹו עלּֿדרֿמׁשל וזהּו הּבריאה, עֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָעם
היא ׁשהּכּונה לֹומר, [ויׁש הּכתלים ב' התחּברּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה אצילּות להתחּברּות רק ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָֹלא
ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה לאצילּות ּגם אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהּפרטּיים
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ּתרּום קרנֹו ּופרּוׁש מהּצמצּום]. למעלה עד ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּכללּיים,
הּכתר. ׁשהּוא ּבכבֹוד כּו' הּמלכּות רֹוממּות היינּו ְְְְְֶֶֶַַַַָָּבכבֹוד
הּצדקה. ׁשהּוא לאביֹונים נתן ּפּזר עלֿידי הּנמׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
להיֹות צריכה למּטה האֹור ׁשּימׁש ׁשּבכדי ּבזה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוהענין
ּכי, הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ּדוקא הּכתר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהמׁשכת
למּטה, עד ׁשּימׁש איֿאפׁשר ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻמּצד
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ּדוקא הּכתר מּצד אם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּכי
נתן ּפּזר וזהּו יֹותר. למּטה יֹורד - ּביֹותר הּגבֹוּה ּכל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכי,
מעׂשה ׁשעלֿידי ּבכבֹוד, ּתרּום קרנֹו גֹו' ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלאביֹונים
האֹור המׁשכת היינּו, לּמלכּות, הּכתר נמׁש ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָהּצדקה

מּטה. למּטה עד מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבהקּדיםÔ·eÈÂב) ז"ל10זה רּבֹותינּו כ"ו11מאמר הני ¿»ְְֲִֵֵֶַַַַַָ
ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד ְְִֶֶֶֶֶָָהֹודּו
ּבחסּדֹו, אֹותם וזן ּתֹורה, להם נתן ולא ּבעֹולמֹו ְְְְְֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה
מּכלֿ ּובאין, מכעיסין היּו אּלּו ׁשּדֹורֹות ּדאף ְְְְִִִִֵֶַַַָָָוהינּו,

לפניו אּפים אר ּכּמה ּבחסּדֹו.12מקֹום, אֹותם זן ׁשהיה , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדוד עלֿידי הֹודּו כ"ו אמירת ענין מהּו להבין, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָוצרי
צרי ּגם ּתֹורה. מּתן אחרי ּדֹורֹות וכּמה ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשהיה
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כו'*.10) הודו כ"ו הני ד"ה תרל"ז, משנת מהר"ש אדמו"ר של מאמר שזהו המאמר, שלאחרי בשיחה א.11)ראה קיח, פסחים

מ"ב.12) פ"ה אבות

ואילך. סו ס"ע תר"ם יונתי המשך גם וראה לע"ע. נמצא לא זה מאמר (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כלל ובדרך האצילות בעולם נתחדש ובמספרן במהותן ומוגבלות מוגדרות

בעצם ואולם והגדרות גבולות כל ללא איןֿסופי הוא האור מהאצילות למעלה

בכל לדרגה מדרגה והמשכתו אורו להתגלות קבע שהקדושֿברוךֿהוא הסדר

(הנקראות ספירות עשר יש מאצילות למעלה וגם העולמות ובכל הדרגות

גם וכך הגנוזות") ספירות "עשר

לארבע החלוקה עיקרון לגבי

האצילות שעולם אף עולמות.

רבים) (במובנים הוא הפרטי

והתחלת ההגדרות עם עולם

והספירות ההשתלשלות

למעלה קיימות שלא וההגבלות

שההגבלות ובוודאי מהאצילות

יצירה בריאה, העולמות של

למעלה קיימות לא ועשיה

עצם זאת בכל מהאצילות,

המחולקת 'מערכת' של המושג

גם קיימת 'עולמות' לארבע

שקודם העליונים באורות

נקראים הם ושם הצמצום

דכללות בריאה דכללות, אצילות

שכל מבואר מקומות ובכמה וכו'

האצילות שבעולם העניינים

בעולם גם דוגמתם יש הפרטי

הוא זה ומעין דכללות. האצילות

עליונות יותר עוד בדרגות גם

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»≈«ƒ¿
מוגבלים ונבראים עולמות לברוא כדי הצמצום לפני שהוא כפי סוף אלאבאין ,

אחרת בצורה היא העולמות לארבעת החלוקה הללו העליונות בדרגות שכמובן

¯eÓÓB˙לגמרי]. e�ÈÈ‰ „B·Îa Ìe¯z B�¯˜ Le¯Ùeהתעלות ≈«¿»¿»«¿¿
e‰ÊÂ .¯˙k‰ ‡e‰L „B·Îa 'eÎ ˙eÎÏn‰וההתעלות ההתרוממות ««¿¿»∆«∆∆¿∆

האלוקי האור גילוי היא ÌÈ�BÈ·‡Ïהזו Ô˙� ¯ft È„ÈŒÏÚ CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈ƒ«»«»∆¿ƒ
‡e‰Lמצוות.‰˜„v‰ ∆«¿»»

,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â,שהיא הזה בעולם למטה האלוקות שהמשכת לכך הסיבה ¿»ƒ¿»»∆
להתעלות שגורמת הצדקה מצוות ידי על נפעלת הבריאה תכלית כאמור,

מהכתר אור וגילוי והמשכת הכתר, לבחינת המלכות ספירת ("התרוממות")

hÓÏ‰היא ¯B‡‰ CLÓiL È„ÎaLהזה בעולם התגלות לכדי עד ∆ƒ¿≈∆À¿«»¿«»
ממנו למטה תחתון שאין והתחתון ‰ÎLÓ˙הגשמי ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»«

¯„Ò „vÓ ,Èk ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ¯˙k‰«∆∆«¿»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒƒ«≈∆
‰hÓÏ „Ú CLÓiL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏLÏzL‰‰שבסדר מאחר כי «ƒ¿«¿¿ƒ∆¿»∆À¿««¿«»

לה שיש ארוכה שרשרת (כמו הדרגתית בצורה ונמשך יורד האור השתלשלות

לרדת האור מסוגל כמה עד גבול יש לכן ומוגבלת, בזו) האחוזות רבות חוליות

האפשרית, ביותר התחתונה הדרגה עד ומגיע יורד לא vÓ„והוא Ì‡ Èkƒƒƒ«
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‡˜Âc ¯˙k‰בחסידות כמובא «∆∆«¿»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

קץ", אין עד מטה "למטה יורד ומוגבל) מדוד אור (ולא סוף אין אור שדווקא

¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ - ¯˙BÈa dB·b‰ Ïk ,Èkאין יותר הנמוך ואילו ƒ»«»«¿≈≈¿«»≈
עד לרדת והיכולת הכוח את לו

בחסידות המובא כמשל כך, כדי

שמתמוטט אבנים של מקיר

בשורות שהיו והאבנים ונופל,

ואילו קרוב נופלות התחתונות

העליונות בשורות שהיו האבנים

גם וכך גדול. במרחק נופלות

גבוהים אורות דווקא ברוחניות,

מסדר ("שלמעלה ונעלים

למטה עד יורדים השתלשלות")

�˙Ôממש. ¯ft e‰ÊÂ¿∆ƒ«»«
Ìe¯z B�¯˜ 'B‚ ÌÈ�BÈ·‡Ï»∆¿ƒ«¿»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,„B·Îa¿»∆«¿≈«¬≈
¯˙k‰ CLÓ� ‰˜„v‰«¿»»ƒ¿»«∆∆

(שנמשלהeÎÏnÏ˙("כבוד") ««¿
וע מצוותלקרן) קיום ידי ל

"מתרוממת", היא הצדקה

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ,e�ÈÈ‰«¿«¿»«»
והגבוה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הנעלה

‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿«»
‰hÓשבכך הגשמי הזה לעולם «»

הבריאה. כוונת נשלמת

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·10Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó11e„B‰ Â"Î È�‰ ¿»∆¿«¿ƒ«¬««≈«»≈
בתהלים קלו שבפרק חסדו" לעולם כי טוב כי לה' "הודו פסוקי וששה עשרים

ÈÓ „‚�k,?נאמרוÂ"Î „‚�kוששה ‰aw"‰עשרים ‡¯aL ˙B¯Bc ¿∆∆ƒ¿∆∆∆»»«»»
‰¯Bz Ì‰Ï Ô˙� ‡ÏÂ BÓÏBÚa,רבנו משה ועד הראשון ÔÊÂמאדם ¿»¿…»«»∆»¿»

BcÒÁa Ì˙B‡,ועבודתם מעשיהם בזכות B¯BcL˙ולא Û‡c ,e�È‰Â »¿«¿¿«¿¿«∆
,ÔÈ‡·e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ el‡של בחסדו ניזונים להיות ראויים היו ולא ≈»«¿ƒƒ»ƒ

ÂÈ�ÙÏהקדושֿברוךֿהוא ÌÈt‡ C¯‡ ‰nk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ12,דרך (על ƒ»»«»∆∆««ƒ¿»»
שכל לפניו, אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם דורות "עשרה המשנה לשון

דורות ו"עשרה המבול" מי את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו הדורות

מכעיסין היו הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע אברהם ועד מנח

כולם") שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד BcÒÁa.ובאין Ì˙B‡ ÔÊ ‰È‰L∆»»»»¿«¿
e„B‰ Â"Î ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂתהלים בספר זה בפרק ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¬ƒ«

„Âc È„ÈŒÏÚהמלך‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡ ˙B¯Bc ‰nÎÂ ‰nk ‰È‰L «¿≈»ƒ∆»»«»¿«»«¬≈««»
ופרנס שזן כך על אותו ולשבח לקדושֿברוךֿהוא להודות דוד ראה ולמה

תורה? למתן שקדמו הדורות את ÔÈaבחסדו ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¬…≈
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i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

חׁשיב חסּדֹו לעֹולם ּכי גו' הֹודּו הכ"ו ּבין הלא ְְְֲֲִִִֵַַָָֹלהבין,
מצרים למּכה רק לא ּתֹורה, מּתן לאחרי ׁשהיּו ענינים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּגם
למּתן הכנה היתה מצרים יציאת אׁשר וגֹו', ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבבכֹוריהם
הּבׁשן, מל ּולעֹוג האמֹורי מל לסיחֹון ּגם אּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּתֹורה,
ׁשהני לֹומר אפׁשר ואי ּתֹורה, מּתן אחרי רב זמן ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיּו
ּתֹורה. מּתן קדם ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד הם הֹודּו ְֵֶֶֶֶַַָָֹכ"ו
חסּדֹו ּבחסּדֹו, אֹותם זן הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְְְִִִַַַַָָָָָּגם

ְַָּדוקא.

הראׁשֹוניםÔ·eÈÂג) מקּבלים ּבין ההפרׁש ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּגדּלה, ּבׁשם ׁשּלמעלה החסד קֹוראים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו

האריז"ל קּבלת הענין13ּובין ּובאּור חסד. ּבׁשם ׁשּנקרא , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלמעלה חסד ׁשהּוא ,ּדארי חסד ּדבחינת הּוא, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבקצרה
הּגדּלה ׁשענין לפי ּגדּלה, ּבׁשם נקרא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבסדר והינּו, ּדוקא, הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
ּבכל ׁשהרי הּגדּלה, ענין אמּתית ׁשּי לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהׁשּתלׁשלּות
זה אין ּכן ואם מּמּנּו, ּגדֹול יֹותר ׁשּיהיה ׁשּי וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָענין
וענין קטנּות, ׁשל ענין אם ּכי לאמּתתֹו, הּגדלּות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָענין

ּד מהׁשּתלׁשלּות, למעלה הּוא חסדהּגדּלה ּבחינת הינּו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ
ּומּכלֿמקֹום חסּדֹו. ּבׁשם הּנקרא הּוא זה וחסד .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדארי

ּגדּלה14ּכתיב ּבחינת ׁשּגם היינּו, הּגדּלה, הוי' ל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻֻ
ּובטלה טפלה מהׁשּתלׁשלּות) ׁשּלמעלה החסד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ּבחינת
ּובטל טפל זה הרי ּבלבד, וגּלּוי אֹור ׁשּזהּו ּדכיון ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָל

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ועלֿזה איןֿסֹוף, ּבמקֹום15לגּבי ְְְְֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּלמעלה ּגדּלה (ּבחינת ּגדּלתֹו מֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאּתה
ענוה ׁשּזֹוהי ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות)
ּבבחינת עצמֹו את ׁשּמׁשּפיל יתּבר לגּביּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּפלה
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ואיל13) פ"ד תשט"ז בחוקותי אם ד"ה ואילך. א צ, וירא אוה"ת קלד. ע' ז"ל הר"פ הנחות אדה"ז מאמרי ד. יז, עקב לקו"ת ךראה
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ט i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

חׁשיב חסּדֹו לעֹולם ּכי גו' הֹודּו הכ"ו ּבין הלא ְְְֲֲִִִֵַַָָֹלהבין,
מצרים למּכה רק לא ּתֹורה, מּתן לאחרי ׁשהיּו ענינים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּגם
למּתן הכנה היתה מצרים יציאת אׁשר וגֹו', ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבבכֹוריהם
הּבׁשן, מל ּולעֹוג האמֹורי מל לסיחֹון ּגם אּלא ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּתֹורה,
ׁשהני לֹומר אפׁשר ואי ּתֹורה, מּתן אחרי רב זמן ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיּו
ּתֹורה. מּתן קדם ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד הם הֹודּו ְֵֶֶֶֶַַָָֹכ"ו
חסּדֹו ּבחסּדֹו, אֹותם זן הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְְְִִִַַַַָָָָָּגם

ְַָּדוקא.

הראׁשֹוניםÔ·eÈÂג) מקּבלים ּבין ההפרׁש ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּגדּלה, ּבׁשם ׁשּלמעלה החסד קֹוראים ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיּו

האריז"ל קּבלת הענין13ּובין ּובאּור חסד. ּבׁשם ׁשּנקרא , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלמעלה חסד ׁשהּוא ,ּדארי חסד ּדבחינת הּוא, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבקצרה
הּגדּלה ׁשענין לפי ּגדּלה, ּבׁשם נקרא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻמהׁשּתלׁשלּות,
ׁשּבסדר והינּו, ּדוקא, הׁשּתלׁשלּות מּסדר למעלה ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּוא
ּבכל ׁשהרי הּגדּלה, ענין אמּתית ׁשּי לא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻהׁשּתלׁשלּות
זה אין ּכן ואם מּמּנּו, ּגדֹול יֹותר ׁשּיהיה ׁשּי וענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָענין
וענין קטנּות, ׁשל ענין אם ּכי לאמּתתֹו, הּגדלּות ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָענין

ּד מהׁשּתלׁשלּות, למעלה הּוא חסדהּגדּלה ּבחינת הינּו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ
ּומּכלֿמקֹום חסּדֹו. ּבׁשם הּנקרא הּוא זה וחסד .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדארי

ּגדּלה14ּכתיב ּבחינת ׁשּגם היינּו, הּגדּלה, הוי' ל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻֻ
ּובטלה טפלה מהׁשּתלׁשלּות) ׁשּלמעלה החסד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ּבחינת
ּובטל טפל זה הרי ּבלבד, וגּלּוי אֹור ׁשּזהּו ּדכיון ,ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָל

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ועלֿזה איןֿסֹוף, ּבמקֹום15לגּבי ְְְְֵֵֵֶַַַַָָ
ׁשּלמעלה ּגדּלה (ּבחינת ּגדּלתֹו מֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשאּתה
ענוה ׁשּזֹוהי ענותנּותֹו, מֹוצא אּתה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות)
ּבבחינת עצמֹו את ׁשּמׁשּפיל יתּבר לגּביּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּפלה
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בסדר העליונים האורות של השתלשלות" ב"סדר (שהן העליונות הספירות

ארוכות, (פנים אנפין" "אריך בחינת הוא מהם ואחד עניינים כמה יש והדרגה)

הנקראות הספירות עשר של מהמידות בשונה רבה, והשפעה גדול אור היינו

מוגבלת), השפעה על המורה תואר קטנות, פנים אנפין", בחינתe‰L‡"זעיר ∆
ÈÙÏ"אריך" ,‰l„b ÌLa ‡¯˜� ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL „ÒÁ∆∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿≈¿À»¿ƒ

,e�È‰Â ,‡˜Âc ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰l„b‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿À»¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿
‡Ï ˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL∆¿≈∆ƒ¿«¿¿…
‰l„b‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ CiL«»¬ƒƒƒ¿««¿À»
גדולה היא אמיתית גדולה כי

גדולה ולא (אבסולוטית) עצמית

קטנה בחינה לגבי רק יחסית

ÔÈ�Úיותר, ÏÎa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ¿»
ÔÈ�ÚÂגדולה CiLשל ¿ƒ¿»«»

,epnÓ ÏB„b ¯˙BÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»ƒ∆
ÔÈ�Ú ‰Ê ÔÈ‡ Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈∆ƒ¿«

B˙zÓ‡Ï ˙eÏ„b‰רק אלא ««¿«¬ƒ»
ראויה שלא יחסית גדולה

גדולה, ÔÈ�Úלהיקרא Ì‡ Èkƒƒƒ¿»
‰l„b‰ ÔÈ�ÚÂ ,˙e�Ë˜ ÏL∆«¿¿ƒ¿»«¿À»

דבר של ‰e‡לאמיתו
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
CÈ¯‡c „ÒÁ ˙�ÈÁa e�È‰c¿«¿¿ƒ«∆∆¿«ƒ
הוא ולכן גבול בלי חסד שהוא

אמיתית. Ê‰גדולה „ÒÁÂ¿∆∆∆
BcÒÁ ÌLa ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿≈«¿
וכאשר הקדושֿברוךֿהוא של

הקדושֿברוךֿהוא את מהללים

חסדו" לעולם "כי ואומרים

ללא חסד דאריך, לחסד הכוונה

למרותÌB˜ÓŒÏkÓeגבול. ƒ»»
ובלתי סופי אין בחסד שמדובר

‰È˙k14'ÈÂ·מוגבל EÏ ¿ƒ¿¬»»
‰l„b‰דאריך (החסד הגדולה «¿À»

שלך, היא גבול) בלי שהוא

‰l„b ˙�ÈÁa ÌbL ,e�ÈÈ‰«¿∆«¿ƒ«¿À»
‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙�ÈÁa)¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
‰ÏÙË (˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿≈»

EÏ ‰ÏË·eחשיבות לה ואין ¿≈»¿
משלה, Ïa·„עצמית Èel‚Â ¯B‡ e‰fL ÔÂÈÎcשל עצמותו ולא ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿«

‡ÛBÒŒÔÈהקדושֿברוךֿהוא, Èa‚Ï ÏË·e ÏÙË ‰Ê È¯‰,עצמו ¬≈∆»≈»≈¿«≈≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ15B˙l„b ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Óa ¿«∆»¿«≈«¿»∆«»≈¿À»

‡ˆBÓ ‰z‡ (˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰l„b ˙�ÈÁa)¿ƒ«¿À»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«»≈
˙‡ ÏÈtLnL C¯a˙È dÈa‚Ï ‰ÏtL‰Â ‰Â�Ú È‰BfL ,B˙e�˙Â�Ú«¿¿»∆ƒ¬»»¿«¿»»¿«≈ƒ¿»≈∆«¿ƒ∆

‰l„b ˙�ÈÁ·a BÓˆÚגבול ללא בהשפעה שמדובר למרות כלומר, «¿ƒ¿ƒ«¿À»
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ּבׁשם נקרא אזי ּבאצילּות, נמׁש החסד ּכאׁשר א ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּגדּלה.
ּבפרטּיּות אחר ּבמקֹום וכּמבאר ּגדּלה. ּבׁשם ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻחסד
להיֹות ּדמ"ה, חסד נקרא ּדאצילּות ׁשהחסד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָיֹותר
ּבאדם רֹואים ׁשאנּו ועלּֿדר הּבּטּול, מּצד הּוא ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהחסד
החסד. הׁשּפעת נמׁש הּבּטּול מּצד ׁשּדוקא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָלמּטה,
החסד נעׂשה ּדמ"ה, חסד ׁשּבבחינת הּבּטּול מּצד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוהּנה,
ׁשּלמעלה (ּדארי (חסד הּגדּלה להמׁשכת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכלי
נמׁשכת ּדארי חסד ׁשּבחינת היינּו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמהׁשּתלׁשלּות,
הני ּדוד ׁשאמר וזהּו ׁשּבּה. הּבּטּול מּצד ּדאצילּות, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבחסד
ּבתכלית היה הּמלך ּדוד ּכי חסּדֹו, לעֹולם ּכי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָכ"ו

איׁש ולא ּתֹולעת ואנכי ׁשּכתּוב ּכמֹו עני16הּבּטּול, ּכי , ְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
אני ׁשּויתי17ואביֹון לא אם עצמֹו על ׁשאמר ועד , ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ׁשּבֹו,18ודֹוממּתי הּבּטּול ועלֿידי הּבּטּול, ּתכלית ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַ

מּסדר ׁשּלמעלה חסּדֹו ּבחינת להמׁשכת ּכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה
הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשּימׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַֻהׁשּתלׁשלּות

עלּֿפe‡·e¯ד) ּתֹורה'הענין ּב'לּקּוטי הּמבאר על19י ≈ְְְִִִֵַַַָָָָֹ
על20הּפסּוק ּכחֹותם לּב על כחֹותם ׂשימני ִִִֵֶַַַַַָָָ

וחֹותם ׁשֹוקע חֹותם חֹותם, ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ,ְְְִֵֵֶֶַָָָזרֹוע
ׁשּכאׁשר למּטה, ּבחֹותם עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָּבֹולט.
שּקּוע, ּבּה נעׂשה הּׁשעוה על ּבֹולט חֹותם ֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָמּניחים
ּבליטה. ׁשם נעׂשה אזי ׁשֹוקע חֹותם מּניחים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכאׁשר
העבֹודה ׁשּכאׁשר הרּוחנית, ּבעבֹודה יּובן ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָועלּֿדרֿזה
ּכרׁשפי האהבה ענין ׁשהּוא ּבֹולט, חֹותם ּבבחינת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא
ענין ׁשהּוא הּכלים, מּגדר ויציאה רצֹוא ּבבחינת ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאׁש
חֹותם ּבחינת מּלמעלה נמׁש עלֿידיֿזה הּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּבליטה,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ורק השפלה זו בעצמו הקדושֿברוךֿהוא לגבי סוף, אין אור של ובהתגלות

זו להתגלות כביכול, עצמו, את מוריד הוא גבול) ללא (שהיא ענוותנותו בגלל

מהשתלשלות. שלמעלה החסד במידת 'גדולה' של

„ÒÁ‰ ¯L‡k C‡לסדר יורד "גדולה" הנקרא השתלשלות מסדר שלמעלה ««¬∆«∆∆
- ו «¿CLÓ�ƒהשתלשלות

‡¯˜� ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ¬«ƒ¿»
ÌLa ‡ÏÂ „ÒÁ ÌLa¿≈∆∆¿…¿≈
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .‰l„b¿À»¿«¿…»¿»
¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ¯Á‡«≈ƒ¿»ƒ≈
‡¯˜� ˙eÏÈˆ‡c „ÒÁ‰L∆«∆∆«¬ƒƒ¿»

‰"Óc „ÒÁ"מה" והביטוי ∆∆¿
הכתוב כלשון ביטול מסמל

בחסידות (וכמבואר מה" "ונחנו

"כוח אותיות החכמה עניין לגבי

ÒÁ‰L„מ"ה"), ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«∆∆
Ïeha‰ „vÓ ‡e‰של ƒ««ƒ

החסד, את ∆∆»¿C¯cŒÏÚÂהמשפיע
Ì„‡a ÌÈ‡B¯ e�‡L∆»ƒ»»»
„vÓ ‡˜ÂcL ,‰hÓÏ¿«»∆«¿»ƒ«

Ïeha‰והמשפיע הנותן של «ƒ
„ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ CLÓ�ƒ¿»«¿»««∆∆
לא רוח וגס גאה אדם ואילו

לאחרים. משלו ≈p‰Â¿ƒ‰,משפיע
שבחסד שהביטול לכך בנוסף

להשפעה, הגורם הוא דאצילות

‰Ïehaהרי „vÓƒ««ƒ
,‰"Óc „ÒÁ ˙�ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«∆∆¿

„ÒÁ‰ ‰NÚ�שבעולם «¬∆«∆∆
שבסדר חסד האצילות,

ÎLÓ‰Ï˙השתלשלות ÈÏk¿ƒ¿«¿»«
(ÒÁ„והתגלות ‰l„b‰«¿À»∆∆

‰ÏÚÓlL (CÈ¯‡c¿«ƒ∆¿«¿»
,e�ÈÈ‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿«¿
CÈ¯‡c „ÒÁ ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆¿«ƒ

˙ÎLÓ�ומתגליתdaL Ïeha‰ „vÓ ,˙eÏÈˆ‡c „ÒÁaכמבואר ƒ¿∆∆¿∆∆«¬ƒƒ««ƒ∆»
אלוקו וגילוי להשראת כלי הוא הביטול הדרגות, שבכל ת.בחסידות

È�‰ „Âc ¯Ó‡L e‰ÊÂאלהÍÏn‰ „Âc Èk ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk Â"Î ¿∆∆»«»ƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«∆∆
·e˙kL BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰עצמו על אמר המלך שדוד »»¿«¿ƒ«ƒ¿∆»

שלו: הביטול ועוצם גודל את שמבטאים ÏÂ‡ביטויים ˙ÚÏBz ÈÎ�‡Â¿»…ƒ««¿…
LÈ‡16È�‡ ÔBÈ·‡Â È�Ú Èk ,17‡Ï Ì‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡L „ÚÂ , ƒƒ»ƒ¿∆¿»ƒ¿«∆»«««¿ƒ…

ÈzÓÓB„Â È˙ÈeL18החסידות ובתורת שונים פירושים יש זה לפסוק ƒƒƒ¿«¿ƒ
בתכלית הקדושֿברוךֿהוא אל בטל שהוא עצמו על אמר המלך שדוד מפרשים

("דוממתי"), כדומם תנועה חסר שהוא כך כדי עד ÈÏÎz˙הביטול ‡e‰L∆«¿ƒ

Ïeha‰ביטוי לידי הבא הביטול מאשר יותר עמוק בביטול (ומדובר «ƒ
אני"), ואביון עני ו"כי איש" ולא תולעת "ואנכי ‰Ïehaבפסוקים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ

BaLדאצילות BcÒÁבחסד ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk ‰NÚ� , ∆«¬∆¿ƒ¿«¿»«¿ƒ««¿
.˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa CLÓiL ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿∆À¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿
ÈtŒÏÚ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»«ƒ
ÈËewÏ'a ¯‡·n‰«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz19˜eÒt‰ ÏÚ20 »««»
EaÏ ÏÚ Ì˙BÁÎ È�ÓÈNƒ≈ƒ«»«ƒ∆
LiL ,EÚB¯Ê ÏÚ Ì˙BÁk«»«¿∆∆≈
Ì˙BÁ ,Ì˙BÁ ˙B�ÈÁa '·¿ƒ»»

ËÏBa Ì˙BÁÂ Ú˜BLקיימות ≈«¿»≈
של חותמת ליצור אפשרות שתי

בימי נהוג שהיה (כפי שעווה

וכן חבית או בקבוק לחתום קדם

שעווה של בחותמת וכד' מכתב

מהווה החותמת ששלימות כך

המכתב או שהכלי לכך הוכחה

עדיין): נפתחו לא ¿BÓÎeוכד'
Ì˙BÁa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»¿»
ÌÈÁÈpÓ ¯L‡kL ,‰hÓÏ¿«»∆«¬∆«ƒƒ
‰ÂÚM‰ ÏÚ ËÏBa Ì˙BÁ»≈«««¬»
הצורה או האותיות כאשר

אזי בולטות ∆¬»�NÚ‰שבחותמת
daבשעווהÚew˘של »ƒ«

שבחותמת, הצורה או האותיות

ÌÈÁÈpÓ ¯L‡ÎÂהשעוה על ¿«¬∆«ƒƒ
Ú˜BL Ì˙BÁאו שהאותיות »≈«

בולט לא שבחותמת אזהצורה ות

האותיות של שקעים בה יש

הללו �NÚ‰והצורות ÈÊ‡¬««¬∆
ÌLהשעוה ËÈÏa‰.על »¿ƒ»

Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
,˙È�Áe¯‰ ‰„B·Úa»¬»»»ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡kL∆«¬∆»¬»ƒ

L‡ ÈÙL¯k ‰·‰‡‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ËÏBa Ì˙BÁ ˙�ÈÁ·aמתוך ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ¿«»«¬»¿ƒ¿≈≈
באלוקות לדבוק מהרצון שמונע דבר מכל ולהתנתק לצאת ותשוקה צימאון

היא זו ¯ˆB‡ואהבה ˙�ÈÁ·aלמעלה מלמטה להתעלות ÈˆÈÂ‡‰תשוקה ƒ¿ƒ«»ƒƒ»
ÌÈÏk‰ ¯„bÓהרצונות ואת האור את המגבילים הנפש כוחות של הרוחניים ƒ∆∆«≈ƒ

הכלים, של מההגבלות להשתחרר ובתשוקה ב'רצוא' נמצא האדם וכאשר

‰ËÈÏa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Lהאדם של למציאותו ביטוי הם והתשוקה הרצון כי ∆ƒ¿««¿ƒ»
מהמישור, הבולט להר נמשלה זו שאהבה תורה בלקוטי ≈p‰ƒ‰ומבואר

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ'בולט 'חותם בדוגמת למעלה מלמטה אהבה התעוררות ידי על «¿≈∆
‰ÏÚÓlÓ CLÓ�למטה˙B¯B‡‰ Ì‰L ,Ú˜BL Ì˙BÁ ˙�ÈÁa ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒ«»≈«∆≈»
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i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

והּוא ּבכלים, ּומלּבׁשים הּׁשקּועים האֹורֹות ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשֹוקע,
העבֹודה ּכאׁשר אבל הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר האֹור ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּכּמים אהבה ענין ׁשהּוא ׁשֹוקע, חֹותם ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהיא
הּׁשּקּוע, ענין ׁשהּוא הּבּטּול, מּצד ׁשּבא הּׁשֹוב ְְִִִִִֶֶַַַַַַַָּובחינת
חֹותם ּבחינת להמׁשכת ּכלי נעׂשה הּבּטּול עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנה
והּוא מהּכלים, ּולמעלה ׁשּבֹולטים האֹורֹות ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבֹולט,
ׁשּמצינּו וזהּו הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הראׁשֹון, האֹוהב ׁשהיה אבינּו, 21ּבאברהם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

הּׁשֹוב ּבבחינת היתה ּבאהבה ׁשעבֹודתֹו אֹוהבי, ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאברהם
ּכמאמר ׁשאהבה22ּדוקא, ּכּמים, אחרי נמׁש אב זכר ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבאפן היתה ׁשּלֹו האהבה וגם הּבּטּול, מּצד היא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹזֹו
הּבּטּול, ענין ׁשהּוא הּיראה מּדת ּגם ּבּה ּכלּול ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה
מּסדר ׁשּלמעלה האֹור את עלֿידיֿזה המׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָולכן
ׁשּבאבֹות ּבחיר אבינּו, יעקב כן ּוכמֹו ,23הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית עבֹודתֹו קטנּתי24היתה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ
ּד הּבּטּול ּכמֹו ׁשּזהּו האמת, ּומּכל החסדים אברהםמּכל ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר הראׁשֹונה ׁשּבּפעם ּולהעיר, ׁשהּבּטּול25אבינּו. ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשנּיה ּובּפעם אבינּו. ּדאברהם הּבּטּול ּכמֹו הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹּדיעקב
מהּבּטּול יֹותר למעלה הּוא ּדיעקב ׁשהּבּטּול ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹנאמר
ׁשהּוא הּתפארת, ּבחינת הּוא ׁשּיעקב והינּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּדאברהם.
האמת, ּומּכל החסדים מּכל קטנּתי וזהּו הּבּטּול, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּתכלית
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˙eÏLÏzL‰נמצא ƒ¿«¿¿
ביטוי לידי המביאה שהתעוררות

(שמטבע האדם מציאות את

ומוגבלת), מוגדרת היא הדברים

ממשיכה בולט" "חותם בחינת

בחינת והגבלה, במדידה אורות

התעוררות ואילו בולט", "חותם

מציאות של מביטול שנובעת

שוקע" "חותם בחינת האדם,

שלמעלה אודות ממשיכה

בולט". "חותם בחינת והגבלה, ממדידה
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ביטוי לידי באה לא לה' אהבתו העצמית מציאותו את מבטל האדם שכאשר

מציאותו, מגדרי לצאת שלÌ‚Âברצון ה' אהבת שבגללו נוסף היבט יש ¿«
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¯ÈÁa ,e�È·‡ ·˜ÚÈ«¬…»ƒ¿ƒ

˙B·‡aL23‰˙È‰ , ∆»»»¿»
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙„B·Ú¬»¿«¿ƒ«ƒ

·e˙kL BÓk24אבינו שיעקב ¿∆»
עצמו על ÏkÓאמר Èz�Ë»̃…¿ƒƒ…

˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ»»¡∆
מהביטול, נובעת זו (ואמירה

שבספר הקודש באגרת כמבואר

דיבורֿהמתחיל ב, סימן התניא,

וחסד חסד "שבכל קטנתי:

לאדם עושה שהקדושֿברוךֿהוא

במאד... רוח שפל להיות צריך

ביתר ממש אלוקים קרבת שהיא

ה' אל הקרוב וכל מלפנים שאת

מעלה למעלה והגבה שאת ביתר

רוח שפל יותר להיות צריך

מטה") BÓkלמטה e‰fL∆∆¿
.e�È·‡ Ì‰¯·‡c Ïeha‰«ƒ¿«¿»»»ƒ
ÌÚtaL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«««

¯Ó‡� ‰�BL‡¯‰25במאמר »ƒ»∆¡«
מהר"ש הרבי של החסידות

חכמינו מאמר על תרל"ז משנת

הודו..." כ"ו "הני ז"ל

‡e‰ ·˜ÚÈc Ïeha‰L∆«ƒ¿«¬…
Ì‰¯·‡c Ïeha‰ BÓk¿«ƒ¿«¿»»

e�È·‡.בדרגה לו ושווה »ƒ
‰i�M‰ ÌÚt·eמאמר באותו נזכר ÚÈc˜·שהנושא Ïeha‰L ¯Ó‡� ««««¿ƒ»∆¡«∆«ƒ¿«¬…

‡e‰ ·˜ÚiL ,e�È‰Â .Ì‰¯·‡c Ïeha‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈≈«ƒ¿«¿»»¿«¿∆«¬…
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰L ,˙¯‡Ùz‰ ˙�ÈÁaעמוק בביטול ומדובר ¿ƒ««ƒ¿∆∆∆«¿ƒ«ƒ

הוא ויעקב החסד מידת הוא אברהם כי אברהם של הביטול מאשר יותר ונעלה

להלן כמבואר החסד, מידת על מעלה לה שיש התפארת ולכןe‰ÊÂמידת ¿∆
אמר אבינו יעקב ‰‡Ó˙דווקא ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz�Ë˜וכיוון »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆

למידת הכוונה שאין מובן האמת, עניין את החסד לעניין בצמוד מזכיר שיעקב

אלא, סתם ËBL˜cהחסד „ÒÁ ˙�ÈÁaיעקב של מידתו (כי האמת חסד ¿ƒ«∆∆ƒ¿
גם הגבורה ומידת החסד מידת של ושילוב מיזוג שהיא התפארת מידת היא

הרי סתם החסד במידת כשמדובר כי האמת מידת נקראת היא ולכן יחד

ש מבטה אבלמנקודת להיפך, גם וכך הנכונה הדרך איננה הגבורה מידת ל

ולכן התנגדות אין ביחד הגבורה ואת החסד את המשלבת התפארת למידת
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והּוא ּבכלים, ּומלּבׁשים הּׁשקּועים האֹורֹות ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשֹוקע,
העבֹודה ּכאׁשר אבל הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר האֹור ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּכּמים אהבה ענין ׁשהּוא ׁשֹוקע, חֹותם ּבבחינת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָהיא
הּׁשּקּוע, ענין ׁשהּוא הּבּטּול, מּצד ׁשּבא הּׁשֹוב ְְִִִִִֶֶַַַַַַַָּובחינת
חֹותם ּבחינת להמׁשכת ּכלי נעׂשה הּבּטּול עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּנה
והּוא מהּכלים, ּולמעלה ׁשּבֹולטים האֹורֹות ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבֹולט,
ׁשּמצינּו וזהּו הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבחינת
ׁשּכתּוב ּכמֹו הראׁשֹון, האֹוהב ׁשהיה אבינּו, 21ּבאברהם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

הּׁשֹוב ּבבחינת היתה ּבאהבה ׁשעבֹודתֹו אֹוהבי, ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָָאברהם
ּכמאמר ׁשאהבה22ּדוקא, ּכּמים, אחרי נמׁש אב זכר ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבאפן היתה ׁשּלֹו האהבה וגם הּבּטּול, מּצד היא ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹזֹו
הּבּטּול, ענין ׁשהּוא הּיראה מּדת ּגם ּבּה ּכלּול ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה
מּסדר ׁשּלמעלה האֹור את עלֿידיֿזה המׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָולכן
ׁשּבאבֹות ּבחיר אבינּו, יעקב כן ּוכמֹו ,23הׁשּתלׁשלּות. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית עבֹודתֹו קטנּתי24היתה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ
ּד הּבּטּול ּכמֹו ׁשּזהּו האמת, ּומּכל החסדים אברהםמּכל ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

נאמר הראׁשֹונה ׁשּבּפעם ּולהעיר, ׁשהּבּטּול25אבינּו. ְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשנּיה ּובּפעם אבינּו. ּדאברהם הּבּטּול ּכמֹו הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָֹּדיעקב
מהּבּטּול יֹותר למעלה הּוא ּדיעקב ׁשהּבּטּול ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹנאמר
ׁשהּוא הּתפארת, ּבחינת הּוא ׁשּיעקב והינּו, ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּדאברהם.
האמת, ּומּכל החסדים מּכל קטנּתי וזהּו הּבּטּול, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּתכלית
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ה"ב.21) פ"י תשובה הל' רמב"ם וראה ח. מא, גשם.22)ישעי' תפלת ב.23)נוסח קמז, ב. קיט, זח"א א. פע"ו, וישלח24)ב"ר

יא. 10).25)לב, (שבהערה תרל"ז הודו כ"ו הני ד"ה במאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯„Òc ¯B‡‰ ˙�ÈÁa ‡e‰Â ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏÓe ÌÈÚe˜M‰«¿ƒ¿À»ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ«»¿≈∆
,Ú˜BL Ì˙BÁ ˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k Ï·‡ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬»«¬∆»¬»ƒƒ¿ƒ«»≈«

ÌÈnk ‰·‰‡ ÔÈ�Ú ‡e‰Lאלוקים קרבת על העונג הוא שעניינה כלומר ∆ƒ¿««¬»««ƒ
וברעש) בהתלהבות והצימאון התשוקה ‰BM·(ולא ˙�ÈÁ·eוההתלבשות ¿ƒ««

מהגדרים) היציאה (ולא בכלים

Ïeha‰ „vÓ ‡aLשל ∆»ƒ««ƒ
ביטוי מתן ואי לאלוקות האדם

האישיות ולתשוקות לרצונות

‰ÚewM,שלו ÔÈ�Ú ‡e‰L ,∆ƒ¿««ƒ«
Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«ƒ

‰NÚ�האדם˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk «¬∆¿ƒ¿«¿»«
הרבה בדרגה בנפשו אלוקות

ותתגלה שתומשך נעלית, יותר

ËÏBa,בנפשו Ì˙BÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»≈
˙B¯B‡‰ Ì‰Lהעליונים ∆≈»

‰ÏÚÓÏe ÌÈËÏBaL∆¿ƒ¿«¿»
ÌÈÏk‰Óמוגבליםואינם ≈«≈ƒ

הכלים, של ובהגבלות בהגדרות

¯B‡‰ ˙�ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰נמצא ƒ¿«¿¿
ביטוי לידי המביאה שהתעוררות

(שמטבע האדם מציאות את

ומוגבלת), מוגדרת היא הדברים

ממשיכה בולט" "חותם בחינת

בחינת והגבלה, במדידה אורות

התעוררות ואילו בולט", "חותם

מציאות של מביטול שנובעת

שוקע" "חותם בחינת האדם,

שלמעלה אודות ממשיכה

בולט". "חותם בחינת והגבלה, ממדידה

ÔBL‡¯‰ ·‰B‡‰ ‰È‰L ,e�È·‡ Ì‰¯·‡a e�ÈˆnL e‰ÊÂהיינו ¿∆∆»ƒ¿«¿»»»ƒ∆»»»≈»ƒ
ה', אוהב שהיה נאמר שעליו e˙kL·הראשון BÓk21,È·‰B‡ Ì‰¯·‡ ¿∆»«¿»»¬ƒ

‡˜Âc ·BM‰ ˙�ÈÁ·a ‰˙È‰ ‰·‰‡a B˙„B·ÚLעונג מתוך אהבה ∆¬»¿«¬»»¿»ƒ¿ƒ«««¿»
(בשונה למים ותשוקהשנמשלה "רצוא" בבחינת שהיא אש כרשפי מאהבה

עצרתÓ‡Ók22¯בוערת), בשמיני הנאמרת גשם בתפילת שאומרים כפי ¿«¬«
·‡ ¯ÎÊאבינו ‡EÈ¯Áאברהם CLÓ�באהבהÌÈnkמבקשים ובזכותו ¿…»ƒ¿»«¬∆««ƒ
גשמים BÊמי ‰·‰‡L למים, ‰Ïehaשנמשלה „vÓ ‡È‰כאמור ∆«¬»ƒƒ««ƒ

ביטוי לידי באה לא לה' אהבתו העצמית מציאותו את מבטל האדם שכאשר

מציאותו, מגדרי לצאת שלÌ‚Âברצון ה' אהבת שבגללו נוסף היבט יש ¿«
- ביטול מתוך היתה אבינו È‰L‰אברהם ÔÙ‡a ‰˙È‰ BlL ‰·‰‡‰»«¬»∆»¿»¿…∆∆»»

Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰‡¯i‰ ˙cÓ Ìb da ÏeÏkשבאהבה בעוד »»«ƒ««ƒ¿»∆ƒ¿««ƒ

האוהב, האדם של האישית למציאות ביטוי יתן האהבה שרגש חשש קיים

ביטול גורמת מטבעה ‰CÈLÓהיראה ÔÎÏÂאבינו ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰אברהם ¿»≈ƒ¿ƒ«¿≈∆
ביטול מתוך שהיתה אהבתו ידי qÓ„¯על ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡∆»∆¿«¿»ƒ≈∆

‰˙eÏLÏzL.הביטול של וענינו כוחו שזה לעיל ÔÎכמבואר BÓÎe ƒ¿«¿¿¿≈
¯ÈÁa ,e�È·‡ ·˜ÚÈ«¬…»ƒ¿ƒ

˙B·‡aL23‰˙È‰ , ∆»»»¿»
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙„B·Ú¬»¿«¿ƒ«ƒ

·e˙kL BÓk24אבינו שיעקב ¿∆»
עצמו על ÏkÓאמר Èz�Ë»̃…¿ƒƒ…

˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ»»¡∆
מהביטול, נובעת זו (ואמירה

שבספר הקודש באגרת כמבואר

דיבורֿהמתחיל ב, סימן התניא,

וחסד חסד "שבכל קטנתי:

לאדם עושה שהקדושֿברוךֿהוא

במאד... רוח שפל להיות צריך

ביתר ממש אלוקים קרבת שהיא

ה' אל הקרוב וכל מלפנים שאת

מעלה למעלה והגבה שאת ביתר

רוח שפל יותר להיות צריך

מטה") BÓkלמטה e‰fL∆∆¿
.e�È·‡ Ì‰¯·‡c Ïeha‰«ƒ¿«¿»»»ƒ
ÌÚtaL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«««

¯Ó‡� ‰�BL‡¯‰25במאמר »ƒ»∆¡«
מהר"ש הרבי של החסידות

חכמינו מאמר על תרל"ז משנת

הודו..." כ"ו "הני ז"ל

‡e‰ ·˜ÚÈc Ïeha‰L∆«ƒ¿«¬…
Ì‰¯·‡c Ïeha‰ BÓk¿«ƒ¿«¿»»

e�È·‡.בדרגה לו ושווה »ƒ
‰i�M‰ ÌÚt·eמאמר באותו נזכר ÚÈc˜·שהנושא Ïeha‰L ¯Ó‡� ««««¿ƒ»∆¡«∆«ƒ¿«¬…

‡e‰ ·˜ÚiL ,e�È‰Â .Ì‰¯·‡c Ïeha‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈≈«ƒ¿«¿»»¿«¿∆«¬…
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰L ,˙¯‡Ùz‰ ˙�ÈÁaעמוק בביטול ומדובר ¿ƒ««ƒ¿∆∆∆«¿ƒ«ƒ

הוא ויעקב החסד מידת הוא אברהם כי אברהם של הביטול מאשר יותר ונעלה

להלן כמבואר החסד, מידת על מעלה לה שיש התפארת ולכןe‰ÊÂמידת ¿∆
אמר אבינו יעקב ‰‡Ó˙דווקא ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz�Ë˜וכיוון »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆

למידת הכוונה שאין מובן האמת, עניין את החסד לעניין בצמוד מזכיר שיעקב

אלא, סתם ËBL˜cהחסד „ÒÁ ˙�ÈÁaיעקב של מידתו (כי האמת חסד ¿ƒ«∆∆ƒ¿
גם הגבורה ומידת החסד מידת של ושילוב מיזוג שהיא התפארת מידת היא

הרי סתם החסד במידת כשמדובר כי האמת מידת נקראת היא ולכן יחד

ש מבטה אבלמנקודת להיפך, גם וכך הנכונה הדרך איננה הגבורה מידת ל

ולכן התנגדות אין ביחד הגבורה ואת החסד את המשלבת התפארת למידת
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ּגם ולכן הּבּטּול. ּתכלית ׁשהּוא ּדקׁשֹוט, חסד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת
עליֹון אֹור הּוא האמצעי קו יעקב ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההמׁשכה

הּכתר עד עֹולה האמצעי ׁשּקו ּכּידּוע היינּו26יֹותר, , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
רק מּגיעים הּקּוין ּדׁשאר הּכתר, ּפנימּיּות ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָּבחינת
הּכתר. ּבפנימּיּות מּגיע האמצעי וקו הּכתר, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחיצֹונּיּות

e‰ÊÂז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּכן אדם27ּגם יהא לעֹולם ¿∆ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּוא אדם ּדהּנה, ּכארז, קׁשה יהא ואל ּכקנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָר

לעליֹון אּדמה ׁשם הּקדּׁשה28על ּבחינת על ׁשּמֹורה , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּכארז. וקׁשה ּכקנה, ר אֹופּנים, ב' יׁש ּגּופא ּובזה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגּופא,
קדּׁשה, ּכן ּגם הּוא ּדתהּו ּדתהּו, הּמּדֹות הם ּכארז ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻקׁשה
היא מּדה ׁשּכל ּתּקיפֹות, מּדֹות הם ּדתהּו הּמּדֹות ְֲִִִִִֵֶַַָָָֹאבל
היה ּבתהּו ולכן לזּולתּה, מקֹום נֹותנת ואינּה ְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּבתקּפּה

וּימלֹו וּימת 29וּימלר ׁשּיהא הּוא העבֹודה ותכלית . ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
ּכל ולכן הּבּטּול, ּבהם ׁשּיׁש ּדתּקּון הּמּדֹות ׁשהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכקנה,
ּבחינת הּוא יֹותר ּובפרטּיּות זּולתֹו. את סֹובל ְְִִִֵֵֶֶַָָָאחד
הּתּקּון, עּקר הּוא ּתפארת ּדבחינת ּדתּקּון, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַּתפארת
מּצד הפכים ב' ׁשּכֹולל ההתּכּללּות ענין הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָותפארת
ּביֹותר. נעלה אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּבּטּול, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָּתכלית

ּכן ּגם ּׁשּכתּובוזהּו ּפׁשע30מה על ועֹובר עֹון נֹוׂשא ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּכׁשיריים עצמֹו שּמׂשים למי נחלתֹו, ּדנֹוׂשא31לׁשארית , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ
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ועוד.26) קיד. פרק ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ב. צו, מסעי לקו"ת אדם27)ראה יהא לעולם ד"ה וראה ב. כ, תענית

זו. שנה בלק דש"פ יעקב שארית והי' ד"ה ואילך). 72 ע' תש"ג (סה"מ מאמרות28)תש"ג עשרה ספר יד. יד, ישעי' – הכתוב לשון

ועוד. ב. כ, א. ג, של"ה פל"ג. ח"ב חי כל אם ובכ"מ.29)מאמר וישלח. ס"פ להאריז"ל ל"ת יח.30)ראה ז, יז,31)מיכה ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

האמת) מידת ‰e‰LÏeha‡היא ˙ÈÏÎz.סתם החסד מידת מאשר יותר ∆«¿ƒ«ƒ
¯B‡ ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ·˜ÚÈ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«««¿»»∆«¿≈«¬…«»∆¿»ƒ

¯˙BÈ ÔBÈÏÚהיא למטה מלמעלה וההתגלות שההמשכה לעיל כמבואר ∆¿≈
האדם של הביטול (ולכן למעלה מלמטה ההתעוררות ודרגת לאופי בהתאם

שלו המציאות גדרי את המבטל

אין אור והתגלות להמשכת גורם

השתלשלות) מסדר למעלה סוף

יש יעקב של שבמידתו ומאחר

אברהם, של מידתו לגבי מעלה

כתוצאה שנמשכת ההמשכה

יותר, נעלית »«»Úe„ikממנה
ÈÚˆÓ‡‰ ÂwLעשר ∆«»∆¿»ƒ

'בנויות' העליונות הספירות

ונצח חסד חכמה, קוין. בשלושה

והוד גבורה בינה, הימין; בקו –

תפארת דעת, השמאל; בקו –

לו שיש האמצעי בקו – ויסוד

הקווים שני לגבי מיוחדת מעלה

בתוכו משלב הוא כי האחרים

חכמה כוללת (הדעת ניגודים

חסד כוללת והתפארת ובינה

בכוח אפשרי זה ושילוב וגבורה

מהספירות) שלמעלה סוף האין

האמצעי הקו דווקא ולכן

¯˙k‰ „Ú ‰ÏBÚ26e�ÈÈ‰ , ∆««∆∆«¿
,¯˙k‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆
˜¯ ÌÈÚÈbÓ ÔÈew‰ ¯‡Lcƒ¿»««ƒ«ƒƒ«
Â˜Â ,¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁa¿ƒƒ«∆∆¿«
˙eiÓÈ�Ùa ÚÈbÓ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ«ƒ«ƒ¿ƒƒ

¯˙k‰הדרגה - ל"פנימיות" נחלק הוא כללי ובאופן עניינים כמה יש בכתר «∆∆
והיותו בנאצלים העליונה הדרגה – ו"חיצוניות" סוף אין באור התחתונה

בכלל התפארת וספירת בכלל, האמצעי וקו האצילות לעולם ומקור שורש

הכתר לפנימיות במיוחד .קשורים
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ27C¯ Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ ¿∆«≈«∆»¿«≈«¿»¿≈»»«

‰Óc‡ ÌL ÏÚ ‡e‰ Ì„‡ ,‰p‰c ,Ê¯‡k ‰L˜ ‡‰È Ï‡Â ‰�˜k¿»∆¿«¿≈»∆¿∆∆¿ƒ≈»»«≈∆»∆
ÔBÈÏÚÏ28לעצמו וחשב שהתגאה ּבבל מלך כלפי נאמר הדבר בפסוק ¿∆¿ֶָ

המושג בחסידות אך לאלוקים להידמות היינושביכולתו למעליותא, מתפרש

'אדם' והתואר לקדושֿברוךֿהוא האדם בין דמיון קיים אכן מסויים שבמובן

הזה, מהדמיון Ùeb‡נובע ‰Ê·e ,‡Ùeb ‰M„w‰ ˙�ÈÁa ÏÚ ‰¯BnL∆∆«¿ƒ««¿À»»»∆»
הקדושה בבחינת שהוא כפי החיובי במובן 'אדם' ‡ÌÈpÙB,במושג '· LÈ≈«ƒ

e‰˙c ,e‰˙c ˙Bcn‰ Ì‰ Ê¯‡k ‰L˜ .Ê¯‡k ‰L˜Â ,‰�˜k C«̄¿»∆¿»∆¿∆∆»∆¿∆∆≈«ƒ¿…¿…
˙BÙÈwz ˙BcÓ Ì‰ e‰˙c ˙Bcn‰ Ï·‡ ,‰M„˜ Ôk Ìb ‡e‰«≈¿À»¬»«ƒ¿…≈ƒ«ƒ

מעולם נעלה (שבשרשו התוהו שבעולם העליונות שהמידות בחסידות כמבואר

שיהיו מבלי נפשו, עצם מצד שהם כפי האדם של למידות דומות התיקון)

רב, בתוקף הן ולכן השכל ידי על dt˜˙aנשלטות ‡È‰ ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»ƒ¿»¿»
˙ÓiÂ CÏÓiÂ ‰È‰ e‰˙a ÔÎÏÂ ,d˙ÏeÊÏ ÌB˜Ó ˙�˙B� d�È‡Â¿≈»∆∆»¿»»¿»≈¿…»»«ƒ¿…«»»

CBÏÓiÂ29בתורה ככתוב «ƒ¿
שמלכי וישלח) הגויים(בפרשת

(כשם ישראל מלכי לפני ְֶָשמלכּו

כך מלכו לתיקון), קדם שתוהו

נתנה לא האחד של שמלכותו

שמלך לאחר ורק לשני מקום

אחריו לבא התאפשר מת אחד

שהמלכים משום וזאת למלוך

של המידות את מסמלים הללו

תקיפות מידות שהן התוהו עולם

לשנייה מנגדת אחת שכל

עולם של ממידות (בשונה

שכל בכך שמתאפיינות התיקון

כך מחברתה כלולה מידה

והגבורה, שהחסד שלמרות

יש שונים, 'קוין' שני הן למשל,

ו'חסד שבחסד' 'גבורה בהם

ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ˙שבגבורה')
‡‰iL ‡e‰ ‰„B·Ú‰האדם »¬»∆¿≈

˙Bcn‰ Ì‰L ,‰�˜k C«̄¿»∆∆≈«ƒ
Ïeha‰ Ì‰a LiL Ôew˙c¿ƒ∆≈»∆«ƒ
אינם שלהם וה'ציור' והמציאות

התוהו, בעולם כמו ≈«¿ÔÎÏÂבתוקף
„Á‡ Ïkבעולם מהמידות »∆»

B˙ÏeÊהתיקון ˙‡ Ï·BÒ≈∆»
שלו. מהמציאות ומנוגדת שונה למציאות מקום BÈ˙¯ונותן ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈

התפארת במידת בפרט קיים שונות מידות בין חיבור של זה ‰e‡עניין -
Ôewz‰ ¯wÚ ‡e‰ ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁ·c ,Ôew˙c ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁaכי ¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒ««ƒ

שבתיקון הוא תוהו לעומת תיקון של המרכזי המאפיין התכללותכאמור יש

לא שהיא התפארת במידת במיוחד ובולט מודגש זה ועניין שונות מידות של

חסדרק בין מושלם ומיזוג שילוב אלא באחרת אחת מידה של התכללות

vÓ„וגבורה, ÌÈÎÙ‰ '· ÏÏBkL ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿∆≈¬»ƒƒ«
Ïeha‰ ˙ÈÏÎzאבל דעות חילוקי ביניהם יש כלל שבדרך שרים שני כמשל «¿ƒ«ƒ

לא ביניהם וההבדלים וכל מכל מתבטלים הם המלך בפני עומדים הם כאשר

כלל, לביטולÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ניכרים BÈa˙¯הודות ‰ÏÚ� ¯B‡ CLÓ� ∆«¿≈∆ƒ¿»«¬∆¿≈
התפארת. במידת דווקא מאיר הכתר") ("פנימיות סוף אין שאור ∆¿e‰ÊÂכאמור

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb30˙È¯‡LÏ ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB� «≈«∆»≈»¿≈«∆«ƒ¿≈ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÈÓÏ ,B˙ÏÁ�31,¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB�c «¬»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿≈
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i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות י"ג הם ּפׁשע על ועֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹון
מּדֹות י"ג ּבחינת להמׁשכת והּכלי הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָמּסדר
מׂשים ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרחמים
להמׁשכת ּכלי הּוא ׁשהּבּטּול וכּנ"ל ּכׁשיריים, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָעצמֹו
ׁשהאֹור ואף הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהאֹור
והגּבלה מדידה ּבֹו אין הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
מּדֹות ׁשי"ג היינּו, עצמֹו, האֹור מּצד זהּו הּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָּכלל,
ּכלל, הגּבלֹות ּבהן אין עצמן מּצד ׁשהן ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרחמים
הרי הּמקּבל, מּצד אבל מקֹום, ּבכל להּמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָויכֹולֹות
מכילין י"ג ּבׁשם ׁשּנקראים ׁשּזהּו לזה, ּכלי להיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָצרי
הּבּטּול הּוא לזה והּכלי ּכלים, מּלׁשֹון מכילין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַּדרחמי,
הּתׁשּובה, ענין ּכן ּגם וזהּו ּכׁשיריים. עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָשּמׂשים
הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה האֹור נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה
רמ"ח ּדהּנה, הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּׁשנפּגם מה ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלתּקן

ּדמלּכא אברין רמ"ח הן האדם32מצֹותֿעׂשה וכאׁשר , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נאמר עלֿזה הּנה עברה, ּבגּופא33עֹובר ּבי, הּפֹוׁשעים ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מתּתּקנים הּתׁשּובה עלֿידי הּנה ּומּכלֿמקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּדמלּכא,
האֹור נמׁש הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי והינּו, הּפגמים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
הּוא הּתׁשּובה ענין והרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
עלֿידיֿזה ׁשּדוקא (צּוּבראכנקייט), ּוׁשבירה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבּטּול
עד הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָממׁשיכים
ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבמקֹום

לעמד לקּבל34יכֹולים ּכלים להם אין ׁשהּצּדיקים לפי , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשּבהם, הּבּטּול עלֿידי ּתׁשּובה' ל'בעלי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור

האֹור. להמׁשכת הּכלי ְְְִֶַַַָָׁשהּוא

האֹור‡Ì�Óה) להמׁשכת ׁשהּכלי לעיל ׁשּנתּבאר אף »¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ּבּלב היא הּתׁשּובה עּקר והרי על35הּתׁשּובה, חרטה , ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
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.13 שבהערה אוה"ת וראה ב. קיא, סנהדרין סע"א).32)ב. (עד, ת"ל תקו"ז ראה – התיקונים. בשם רפכ"ג סו,33)תניא ישעי'

ב. פה, זח"ב ב.34)כד. לד, ב).35)ברכות (קטו, ס"י אגה"ק ב). (לו, פכ"ט תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È Ì‰ ÚLt ÏÚ«∆«≈ƒ»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰כיצד חב"ד נוסח במחזור תשליך' ב'סדר גם שמובא (כפי ƒ¿«¿¿

נושא כמוך אֿל "מי בפסוק נרמזות וכו' וחנון רחום אל ה' ה' המידות י"ג

וגו'), ‰¯ÌÈÓÁעון ˙BcÓ ‚"È ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿«¿»«¿ƒ«ƒ»«¬ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«
העצמית המציאות של הביטול

BÓˆÚבבחינת ÌÈNÓ≈ƒ«¿
Ï"pÎÂ ,ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ¿««
ÈÏk ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
Û‡Â .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰L∆»∆¿«¿»ƒ≈∆
Ba ÔÈ‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿≈
,ÏÏk ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»¿»
על לשאול מקום יש לכאורה

לכך הסיבה מהי לעיל: האמור

מסדר שלמעלה שהאור

ידי על דווקא נמשך השתלשלות

בלי באור מדובר והרי הביטול

וההארה ההתפשטות שגם גבול

גבול בלי להיות אמורה שלה

נמשך סוף אין שאור כידוע

קץ"? אין עד מטה "למטה

‰p‰הוא כך על -המענה ƒ≈
,BÓˆÚ ¯B‡‰ „vÓ e‰Ê∆ƒ«»«¿
˙BcÓ ‚"ÈL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ
„vÓ Ô‰L BÓk ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿∆≈ƒ«
˙BÏa‚‰ Ô‰a ÔÈ‡ ÔÓˆÚ«¿»≈»∆«¿»

ÏkCLn‰Ï ˙BÏBÎÈÂ ,Ï ¿»ƒ¿ƒ»≈
,ÌB˜Ó ÏÎaהכי בדרגות גם ¿»»

שאיננו לאדם וגם נמוכות

vÓ„בביטול Ï·‡¬»ƒ«
È¯‰ ,Ïa˜n‰האדםCÈ¯ˆ «¿«≈¬≈»ƒ
ÈÏk ˙BÈ‰Ïראוי‰ÊÏכדי ƒ¿¿ƒ¿∆

למטה מלמעלה הבא שהאור

בפנימיות בו ויחדור בו ייקלט

מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' יישאר È"‚ולא ÌLa ÌÈ‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈÏÈÎÓמידותÈÓÁ¯c,רחמים ÌÈÏk,גםÔÈÏÈÎÓשל ÔBLlÓהיינו ¿ƒƒ¿«¬≈¿ƒƒƒ¿≈ƒ

בו ולחדור לאדם להאיר כדי אבל גבול בלי אכן עצמם מצד שהם אורות

בכלים 'יתלבשו' שהאורות צורך יש ‰Ïehaבפנימיות ‡e‰ ‰ÊÏ ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘.(כנ"ל כקנה", "רך Ôk(להיות Ìb e‰ÊÂ ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿∆«≈

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓ� d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»∆«»»ƒ¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌbÙ�M ‰Ó Ïk Ôw˙Ï ˙eÏLÏzL‰שגם ƒ¿«¿¿¿«≈»«∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿

שלמעלה האור המשכת את הגורם הוא האדם של הביטול התשובה, בעניין

‡·¯ÔÈמהשתלשלות. Á"Ó¯ Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ ,‰p‰c¿ƒ≈¿«ƒ¿¬≈≈¿«≈»ƒ
‡kÏÓc32הקדושֿברוךֿהוא ¿«¿»

כביכול, בו, שיש לגוף נמשל

אחת וכל אברים, רמ"ח

אורות ממשיכה מהמצוות

מה'אברים' מאחד עליונים

‰‡„Ìהעליונים, ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»»»
‰ÊŒÏÚ ‰p‰ ,‰¯·Ú ¯·BÚ≈¬≈»ƒ≈«∆

¯Ó‡�33,Èa ÌÈÚLBt‰ ∆¡««¿ƒƒ
,‡kÏÓc ‡Ùe‚aוהעבירה ¿»¿«¿»

ב'אברים' כביכול פגם, גורמת

««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ,העליונים
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿»
,ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÌÈ�wz˙Óƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
¯B‡‰ CLÓ� ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰נוצר לא שבו ƒ¿«¿¿
זה אור וכאשר מלכתחילה פגם

נתקן, הפגם ≈¬»È¯‰Âמתגלה
Ïeha ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»ƒ

‰¯È·Le(ËÈÈ˜�Î‡¯aeˆ) ¿ƒ»¿»¿¿«¿
האדם, ŒÈ„ÈŒÏÚשל ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈

‰Ê'וה'שבירה הביטול ∆
¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
„Ú ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«
‰·eLz ÈÏÚaL ÌB˜ÓaL∆¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯eÓb34, ¿ƒ¿ƒ«¬…

Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««ƒƒ≈»∆
¯B‡‰ Ïa˜Ï ÌÈÏk,הנעלה ≈ƒ¿«≈»

מסדר שלמעלה האור

«¿CLÓpL∆ƒהשתלשלות
È„ÈŒÏÚ '‰·eLz ÈÏÚ·'Ï¿«¬≈¿»«¿≈

‡e‰L ,Ì‰aL Ïeha‰הביטול˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰וקליטת¯B‡‰ «ƒ∆»∆∆«¿ƒ¿«¿»«»
השתלשלות. מסדר שלמעלה

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ Ì�Ó‡ (‰»¿»«∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿ƒ¿«¿»«»
¯wÚ È¯‰Â ,‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««¿»«¬≈ƒ«

·la ‡È‰ ‰·eLz‰35,הוא שתוכנה נפשית החלטה ÏÚהיינו ‰Ë¯Á «¿»ƒ«≈¬»»«
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ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות י"ג הם ּפׁשע על ועֹובר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹון
מּדֹות י"ג ּבחינת להמׁשכת והּכלי הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָמּסדר
מׂשים ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרחמים
להמׁשכת ּכלי הּוא ׁשהּבּטּול וכּנ"ל ּכׁשיריים, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָעצמֹו
ׁשהאֹור ואף הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהאֹור
והגּבלה מדידה ּבֹו אין הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה
מּדֹות ׁשי"ג היינּו, עצמֹו, האֹור מּצד זהּו הּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָּכלל,
ּכלל, הגּבלֹות ּבהן אין עצמן מּצד ׁשהן ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהרחמים
הרי הּמקּבל, מּצד אבל מקֹום, ּבכל להּמׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָויכֹולֹות
מכילין י"ג ּבׁשם ׁשּנקראים ׁשּזהּו לזה, ּכלי להיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָצרי
הּבּטּול הּוא לזה והּכלי ּכלים, מּלׁשֹון מכילין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַּדרחמי,
הּתׁשּובה, ענין ּכן ּגם וזהּו ּכׁשיריים. עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָשּמׂשים
הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה האֹור נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה
רמ"ח ּדהּנה, הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּׁשנפּגם מה ּכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָלתּקן

ּדמלּכא אברין רמ"ח הן האדם32מצֹותֿעׂשה וכאׁשר , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נאמר עלֿזה הּנה עברה, ּבגּופא33עֹובר ּבי, הּפֹוׁשעים ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

מתּתּקנים הּתׁשּובה עלֿידי הּנה ּומּכלֿמקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּדמלּכא,
האֹור נמׁש הּתׁשּובה ׁשעלֿידי לפי והינּו, הּפגמים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּכל
הּוא הּתׁשּובה ענין והרי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה
עלֿידיֿזה ׁשּדוקא (צּוּבראכנקייט), ּוׁשבירה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבּטּול
עד הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָממׁשיכים
ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבמקֹום

לעמד לקּבל34יכֹולים ּכלים להם אין ׁשהּצּדיקים לפי , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ׁשּבהם, הּבּטּול עלֿידי ּתׁשּובה' ל'בעלי ׁשּנמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור

האֹור. להמׁשכת הּכלי ְְְִֶַַַָָׁשהּוא

האֹור‡Ì�Óה) להמׁשכת ׁשהּכלי לעיל ׁשּנתּבאר אף »¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ענין הּוא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ּבּלב היא הּתׁשּובה עּקר והרי על35הּתׁשּובה, חרטה , ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
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.13 שבהערה אוה"ת וראה ב. קיא, סנהדרין סע"א).32)ב. (עד, ת"ל תקו"ז ראה – התיקונים. בשם רפכ"ג סו,33)תניא ישעי'

ב. פה, זח"ב ב.34)כד. לד, ב).35)ברכות (קטו, ס"י אגה"ק ב). (לו, פכ"ט תניא
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¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È Ì‰ ÚLt ÏÚ«∆«≈ƒ»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰כיצד חב"ד נוסח במחזור תשליך' ב'סדר גם שמובא (כפי ƒ¿«¿¿

נושא כמוך אֿל "מי בפסוק נרמזות וכו' וחנון רחום אל ה' ה' המידות י"ג

וגו'), ‰¯ÌÈÓÁעון ˙BcÓ ‚"È ˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿«¿»«¿ƒ«ƒ»«¬ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«
העצמית המציאות של הביטול

BÓˆÚבבחינת ÌÈNÓ≈ƒ«¿
Ï"pÎÂ ,ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ¿««
ÈÏk ‡e‰ Ïeha‰L∆«ƒ¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
Û‡Â .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰L∆»∆¿«¿»ƒ≈∆
Ba ÔÈ‡ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿≈
,ÏÏk ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó¿ƒ»¿«¿»»¿»
על לשאול מקום יש לכאורה

לכך הסיבה מהי לעיל: האמור

מסדר שלמעלה שהאור

ידי על דווקא נמשך השתלשלות

בלי באור מדובר והרי הביטול

וההארה ההתפשטות שגם גבול

גבול בלי להיות אמורה שלה

נמשך סוף אין שאור כידוע

קץ"? אין עד מטה "למטה

‰p‰הוא כך על -המענה ƒ≈
,BÓˆÚ ¯B‡‰ „vÓ e‰Ê∆ƒ«»«¿
˙BcÓ ‚"ÈL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ
„vÓ Ô‰L BÓk ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿∆≈ƒ«
˙BÏa‚‰ Ô‰a ÔÈ‡ ÔÓˆÚ«¿»≈»∆«¿»

ÏkCLn‰Ï ˙BÏBÎÈÂ ,Ï ¿»ƒ¿ƒ»≈
,ÌB˜Ó ÏÎaהכי בדרגות גם ¿»»

שאיננו לאדם וגם נמוכות

vÓ„בביטול Ï·‡¬»ƒ«
È¯‰ ,Ïa˜n‰האדםCÈ¯ˆ «¿«≈¬≈»ƒ
ÈÏk ˙BÈ‰Ïראוי‰ÊÏכדי ƒ¿¿ƒ¿∆

למטה מלמעלה הבא שהאור

בפנימיות בו ויחדור בו ייקלט

מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' יישאר È"‚ולא ÌLa ÌÈ‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈÏÈÎÓמידותÈÓÁ¯c,רחמים ÌÈÏk,גםÔÈÏÈÎÓשל ÔBLlÓהיינו ¿ƒƒ¿«¬≈¿ƒƒƒ¿≈ƒ

בו ולחדור לאדם להאיר כדי אבל גבול בלי אכן עצמם מצד שהם אורות

בכלים 'יתלבשו' שהאורות צורך יש ‰Ïehaבפנימיות ‡e‰ ‰ÊÏ ÈÏk‰Â¿«¿ƒ¿∆«ƒ
ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘.(כנ"ל כקנה", "רך Ôk(להיות Ìb e‰ÊÂ ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿∆«≈

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓ� d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»∆«»»ƒ¿»»∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌbÙ�M ‰Ó Ïk Ôw˙Ï ˙eÏLÏzL‰שגם ƒ¿«¿¿¿«≈»«∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿

שלמעלה האור המשכת את הגורם הוא האדם של הביטול התשובה, בעניין

‡·¯ÔÈמהשתלשלות. Á"Ó¯ Ô‰ ‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ ,‰p‰c¿ƒ≈¿«ƒ¿¬≈≈¿«≈»ƒ
‡kÏÓc32הקדושֿברוךֿהוא ¿«¿»

כביכול, בו, שיש לגוף נמשל

אחת וכל אברים, רמ"ח

אורות ממשיכה מהמצוות

מה'אברים' מאחד עליונים

‰‡„Ìהעליונים, ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»»»
‰ÊŒÏÚ ‰p‰ ,‰¯·Ú ¯·BÚ≈¬≈»ƒ≈«∆

¯Ó‡�33,Èa ÌÈÚLBt‰ ∆¡««¿ƒƒ
,‡kÏÓc ‡Ùe‚aוהעבירה ¿»¿«¿»

ב'אברים' כביכול פגם, גורמת

««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ,העליונים
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿»
,ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÌÈ�wz˙Óƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚL ÈÙÏ ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿≈
¯B‡‰ CLÓ� ‰·eLz‰«¿»ƒ¿»»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰נוצר לא שבו ƒ¿«¿¿
זה אור וכאשר מלכתחילה פגם

נתקן, הפגם ≈¬»È¯‰Âמתגלה
Ïeha ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿»ƒ

‰¯È·Le(ËÈÈ˜�Î‡¯aeˆ) ¿ƒ»¿»¿¿«¿
האדם, ŒÈ„ÈŒÏÚשל ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈

‰Ê'וה'שבירה הביטול ∆
¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
„Ú ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«
‰·eLz ÈÏÚaL ÌB˜ÓaL∆¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ
„ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯eÓb34, ¿ƒ¿ƒ«¬…

Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰L ÈÙÏ¿ƒ∆««ƒƒ≈»∆
¯B‡‰ Ïa˜Ï ÌÈÏk,הנעלה ≈ƒ¿«≈»

מסדר שלמעלה האור

«¿CLÓpL∆ƒהשתלשלות
È„ÈŒÏÚ '‰·eLz ÈÏÚ·'Ï¿«¬≈¿»«¿≈

‡e‰L ,Ì‰aL Ïeha‰הביטול˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰וקליטת¯B‡‰ «ƒ∆»∆∆«¿ƒ¿«¿»«»
השתלשלות. מסדר שלמעלה

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ Ì�Ó‡ (‰»¿»«∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿ƒ¿«¿»«»
¯wÚ È¯‰Â ,‰·eLz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿««¿»«¬≈ƒ«

·la ‡È‰ ‰·eLz‰35,הוא שתוכנה נפשית החלטה ÏÚהיינו ‰Ë¯Á «¿»ƒ«≈¬»»«
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הּבּטּול מסּפיק לא מּכלֿמקֹום, להּבא, על וקּבלה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹהעבר
ּדוקא, ּבמעׂשה יהיה ׁשהּבּטּול צרי אּלא ּבלבד, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבּלב
ּכּנ"ל, למּטה האֹור ׁשּימׁש היא הּכּונה ׁשּתכלית ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדכיון
צרי הּבּטּול, ׁשהּוא האֹור להמׁשכת הּכלי ּגם הּנה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלכן
ׁשּבעׁשּית הּבּטּול ענין והּוא ּדוקא, ּבמעׂשה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָלהיֹות

ּׁשּכתּוב מה וזהּו וכֹובע36הּצדקה. ּכׁשריֹון צדקה וּילּבׁש ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
ּתֹורה ּבחינת הּוא יׁשּועה ּכֹובע ּדהּנה, ּבראׁשֹו, ְְְְְִִֵַַָָָֹיׁשּועה

לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו זֹו37ׁשּבעלּֿפה, חֹומה אני ּבענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
מּקיף38ּתֹורה ּבית, ּבחינת היא ׁשּבעלּֿפה ׁשּתֹורה , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

ענין ׁשהּוא ּבֹוגדיו, ריח את רק לא ׁשּׁשֹומרת ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהרחֹוק
ׁשהּוא ּבגדיו, ריח את ּגם אּלא ּתׁשּובה', 'ּבעלי ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָעבֹודת
היא הענינים לכל ּדהּׁשמירה הּצּדיקים, עבֹודת ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָענין
הרי ּגּופא ׁשּבעלּֿפה ּובתֹורה ׁשּבעלּֿפה, ּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָעלֿידי
ּבנזיקין ּתנּויי ּכּולהּו יהּודה ּדרב נזיקין, סדר עלֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָזה

ּכדרׁשת39הוה נזיקין, סדר ׁשהּוא יׁשּועה ּכֹובע וזהּו , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
ז"ל הּפסּוק40חכמינּו חסן41על עּת אמּונת והיה ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּוא נזיקין סדר ּדלּמּוד נזיקין, סדר זה יׁשּועֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶיׁשּועֹות,
נפׁשוּבבחינ מּׁשֹופטי להֹוׁשיע אףֿעלּֿפיֿכן,42ת אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָ

צרי אּלא ּבלבד, ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה לּמּוד מסּפיק ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלא
צדקה וּילּבׁש ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו הּצדקה, מעׂשה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלהיֹות
יהיה ׁשּלא הענינים לכל הּׁשמירה ּדאמּתית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכּׁשריֹון,
ּדוקא, הּצדקה מעׂשה עלֿידי זה הרי כּו', יניקה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּום
להגן ׁשריֹון נעׂשית ׁשהּצדקה ּכׁשריֹון, צדקה וּילּבׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו

ִִֵַמהחיצֹונים.
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ּדהּנה יֹותר, עׂשּוי43ּובפרטּיּות ּבגׁשמּיּות ׁשריֹון , ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
הּצדקה, מעׂשה ּבענין יּובן כן ּוכמֹו נקבים. על ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקׂשקּׂשים
ועד העליֹון, ּבּלבּוׁש נקבים נעׂשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
ּכלל, ּבלבּוׁשים מלּבׁש ׁשאינֹו ּכמֹו האֹור ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻלהמׁשכת
ואז ּבהגּבלה, הּוא הרי ּבלבּוׁשים מלּבׁש האֹור ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻּדכאׁשר
ּבעֹולם ולא הרּוחנּיים ּבעֹולמֹות רק נמׁש להיֹות ְְְִִִִַָָָָָָָָֹיכֹול
עלֿידי זה הרי למּטה האֹור ׁשּימׁש ּובכדי הּגׁשמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּזה
ׁשּלמעלה האֹור מסּפיק לא ולכן ּדוקא. הּצדקה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמעׂשה
והּבּטּול ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
יכֹול אינֹו ּבלבּוׁשים, הּמלּבׁש אֹור להיֹותֹו ּכי, ְְְְִִִִִֵַָָָֻּדתׁשּובה,
הּצדקה מעׂשה עלֿידי ודוקא למּטה, נמׁש ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלהיֹות
ׁשאין לבּוׁשים, ּבלא היינּו הּנקבים, עלֿידי האֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹנמׁש
אמנם מּטה. למּטה עד ונמׁש ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום ְְְְְְִַַַַָָָָָָָּבֹו
ׁשּתהיה אפׁשר לבּוׁשים, ּבלי היא האֹור המׁשכת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
הּקׂשקׂשים, ענין הּוא ועלֿזה לחיצֹונים. יניקה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמּזה
הּנקבים, את וסֹותם הּמּקיף אֹור ּומאיר ׁשחֹוזר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּדהינּו
וזהּו ּדוקא. ּבקדּׁשה הראּוי, ּבּמקֹום האֹור ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּימׁש
הּצדקה מעׂשה ׁשעלֿידי ּכׁשריֹון, צדקה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוּילּבׁש
הּזה, ּבעֹולם למּטה האֹור המׁשכת ענינים, ב' ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמתחּדׁשים

ּדוקא. הראּוי לּמקֹום ּתהיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָוׁשההמׁשכה

גֹו'e‰ÊÂו) לאברהם זכֹור מׁשה ּבּקׁשת ּתכן ּכן ּגם ¿∆ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹ
עבדי המׁשכת44ּוליׂשראל ּפעל ׁשּמׁשה ּדכיון , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּצד הרי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָי"ג
ׁשּימׁש אפׁשר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמׁשכת
ּבּקׁשתֹו, היתה ועלֿזה ראּוי, ׁשאינֹו למקֹום ּגם ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהאֹור
היה ׁשאברהם וכּנ"ל ,עבדי ּוליׂשראל לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזכֹור

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּבּטּול, ואפר,45ּבתכלית עפר ואנכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׂשרפת אחרי ׁשּנׁשאר (ּדֹומם) העפר יסֹוד הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאפר

ׁשּכתּוב46העץ ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה יעקב וגם ,42 ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
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טו i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ּדהּנה יֹותר, עׂשּוי43ּובפרטּיּות ּבגׁשמּיּות ׁשריֹון , ְְְְְִִִִִֵֵַָָ
הּצדקה, מעׂשה ּבענין יּובן כן ּוכמֹו נקבים. על ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקׂשקּׂשים
ועד העליֹון, ּבּלבּוׁש נקבים נעׂשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה
ּכלל, ּבלבּוׁשים מלּבׁש ׁשאינֹו ּכמֹו האֹור ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻלהמׁשכת
ואז ּבהגּבלה, הּוא הרי ּבלבּוׁשים מלּבׁש האֹור ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻּדכאׁשר
ּבעֹולם ולא הרּוחנּיים ּבעֹולמֹות רק נמׁש להיֹות ְְְִִִִַָָָָָָָָֹיכֹול
עלֿידי זה הרי למּטה האֹור ׁשּימׁש ּובכדי הּגׁשמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּזה
ׁשּלמעלה האֹור מסּפיק לא ולכן ּדוקא. הּצדקה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמעׂשה
והּבּטּול ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה עלֿידי ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות
יכֹול אינֹו ּבלבּוׁשים, הּמלּבׁש אֹור להיֹותֹו ּכי, ְְְְִִִִִֵַָָָֻּדתׁשּובה,
הּצדקה מעׂשה עלֿידי ודוקא למּטה, נמׁש ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלהיֹות
ׁשאין לבּוׁשים, ּבלא היינּו הּנקבים, עלֿידי האֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹנמׁש
אמנם מּטה. למּטה עד ונמׁש ּכלל, הגּבלֹות ׁשּום ְְְְְְִַַַַָָָָָָָּבֹו
ׁשּתהיה אפׁשר לבּוׁשים, ּבלי היא האֹור המׁשכת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
הּקׂשקׂשים, ענין הּוא ועלֿזה לחיצֹונים. יניקה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמּזה
הּנקבים, את וסֹותם הּמּקיף אֹור ּומאיר ׁשחֹוזר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּדהינּו
וזהּו ּדוקא. ּבקדּׁשה הראּוי, ּבּמקֹום האֹור ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּימׁש
הּצדקה מעׂשה ׁשעלֿידי ּכׁשריֹון, צדקה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוּילּבׁש
הּזה, ּבעֹולם למּטה האֹור המׁשכת ענינים, ב' ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָמתחּדׁשים

ּדוקא. הראּוי לּמקֹום ּתהיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָוׁשההמׁשכה

גֹו'e‰ÊÂו) לאברהם זכֹור מׁשה ּבּקׁשת ּתכן ּכן ּגם ¿∆ְְְֵֶֶַַַַָָָֹֹ
עבדי המׁשכת44ּוליׂשראל ּפעל ׁשּמׁשה ּדכיון , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּצד הרי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָי"ג
ׁשּימׁש אפׁשר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהמׁשכת
ּבּקׁשתֹו, היתה ועלֿזה ראּוי, ׁשאינֹו למקֹום ּגם ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָהאֹור
היה ׁשאברהם וכּנ"ל ,עבדי ּוליׂשראל לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזכֹור

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּבּטּול, ואפר,45ּבתכלית עפר ואנכי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׂשרפת אחרי ׁשּנׁשאר (ּדֹומם) העפר יסֹוד הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאפר

ׁשּכתּוב46העץ ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית היה יעקב וגם ,42 ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
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ÌÈLe·Ïa LaÏÓ B�È‡L∆≈¿À»ƒ¿ƒ
¯B‡‰ ¯L‡Îc ,ÏÏk¿»¿«¬∆»
‡e‰ È¯‰ ÌÈLe·Ïa LaÏÓ¿À»ƒ¿ƒ¬≈
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ê‡Â ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿»»ƒ¿
˙BÓÏBÚa ˜¯ CLÓ�ƒ¿»«»»
ÌÏBÚa ‡ÏÂ ÌÈi�Áe¯‰»»ƒƒ¿…»»

ÈÓLb‰ ‰f‰לקלוט כלי שאינו «∆««¿ƒ
מוגבל, הבלתי האור ≈¿È„Î·eƒאת

È¯‰ ‰hÓÏ ¯B‡‰ CLÓiL∆À¿«»¿«»¬≈
‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈«¬≈«¿»»

‡˜Âc.באריכות לעיל כמבואר «¿»
¯B‡‰ ˜ÈtÒÓ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰¯Bz È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈»
Ïeha‰Â ‰tŒÏÚaL∆¿«∆¿«ƒ

‰·eL˙cעניינים שהם ƒ¿»
‡B¯רוחניים, B˙BÈ‰Ï ,Èkƒƒ¿

B�È‡ ,ÌÈLe·Ïa LaÏn‰«¿À»ƒ¿ƒ≈
‰hÓÏ CLÓ� ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿»¿«»
כיוון רוחניים בעולמות רק אלא

אור ממשיכות רוחניות שפעולות

ובמידת במהותו מוגבל

שלו, וההארה ההתפשטות

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈«¬≈
ŒÏÚ ¯B‡‰ CLÓ� ‰˜„v‰«¿»»ƒ¿»»«

ÌÈ·˜p‰ È„Èלאור שמאפשרים ¿≈«¿»ƒ
ללבושים, מבעד ¿»‰e�ÈÈלבקוע

ÌÈLe·Ï ‡Ïa,המסתירים ¿…¿ƒ
˙BÏa‚‰ ÌeL Ba ÔÈ‡L∆≈«¿»
‰hÓÏ „Ú CLÓ�Â ,ÏÏk¿»¿ƒ¿»«¿«»

.‰hÓ«»
Ì�Ó‡שני L‡k¯מצד »¿»«¬∆

ÈÏa ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»ƒ¿ƒ
ÌÈLe·Ï,כי חסרון גם בכך È�È˜‰יש ‰fÓ ‰È‰zL ¯LÙ‡ ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ»
ÌÈ�BˆÈÁÏוהסטרא הקליפות שגם חשש יש גבול בלי היא ההארה כאשר כי «ƒƒ

ממנה. ינקו הקדושה) לגבול מחוץ הם (כי 'חיצונים' הנקראים ∆»¿ÊŒÏÚÂ‰אחרא

ÌÈN˜Nw‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ומגינים הדג לקשקשי דומים שהם השריון שעל ƒ¿«««¿«ƒ
בנקבים, חץ ייכנס Ì˙BÒÂשלא ÛÈwn‰ ¯B‡ ¯È‡Óe ¯ÊBÁL e�È‰c¿«¿∆≈≈ƒ««ƒ¿≈

‡˜Âc ‰M„˜a ,Èe‡¯‰ ÌB˜na ¯B‡‰ CLÓiL ,ÌÈ·˜p‰ ˙‡∆«¿»ƒ∆À¿«»«»»»ƒ¿À»«¿»
כדי ונסתמים חוזרים הצדקה מעשי ידי על שנוצרו הנקבים כלומר,

לקבל יוכלו לא שה'חיצונים'

דרך השופע מהאור יניקה

'מקיף' באור כי הנקבים,

לא אחרא והסטרא הקליפות

לקבל. LaÏiÂיכולים e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«
È„ÈŒÏÚL ,ÔBÈ¯Lk ‰˜„¿̂»»¿ƒ¿∆«¿≈
‰˜„v‰ ‰NÚÓ«¬≈«¿»»
,ÌÈ�È�Ú '· ÌÈLcÁ˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»

‰f‰ ÌÏBÚaתכלית שהיא »»«∆
««¿»»∆¿ÎLÓ‰‰LÂ‰הבריאה,

Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ ‰È‰zƒ¿∆«»»»
‡˜Âc.'ל'חיצונים ולא «¿»

˙Lwa ÔÎz Ôk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«≈…∆«»«
‰LÓֿמהקדוש ביקש כאשר …∆

לבני ולמחול לסלוח ברוךֿהוא

העגל חטא על ¿BÎÊ¯ישראל
Ï‡¯NÈÏe 'B‚ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»≈

EÈ„·Ú44‰LnL ÔÂÈÎc , ¬»∆¿≈»∆…∆
˙BcÓ ‚"È ˙ÎLÓ‰ ÏÚt»««¿»«ƒ
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Óכמפורש ≈ƒ¿«¿¿
"ויחל של אלה בפסוקים בתורה

תשא), כי (בפרשת וגו' משה"

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ „vÓ È¯‰¬≈ƒ««¿»«»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ìb ¯B‡‰ CLÓiL ¯LÙ‡∆¿»∆À¿«»«
,Èe‡¯ B�È‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈»
,B˙Lwa ‰˙È‰ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆»¿»«»»
Ï‡¯NÈÏe Ì‰¯·‡Ï ¯BÎÊ¿¿«¿»»¿ƒ¿»≈
Ì‰¯·‡L Ï"pÎÂ ,EÈ„·Ú¬»∆¿««∆«¿»»
,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰»»¿«¿ƒ«ƒ

·e˙kL BÓÎe45שאברהם ¿∆»
עצמו על אמר ÈÎ�‡Â¿»…ƒאבינו

‡e‰ ¯Ù‡L ,¯Ù‡Â ¯ÙÚ»»»≈∆∆≈∆
ıÚ‰ ˙Ù¯N È¯Á‡ ¯‡LpL (ÌÓBc) ¯ÙÚ‰ „BÒÈ46כאשר שכן ¿∆»»≈∆ƒ¿»«¬≈¿≈«»≈

עפר) מים רוח, (אש, דבר כל מורכב מהם היסודות ארבעת נשרף דבר

לאפר, נהפך העפר ויסוד ונפרדים ÈÏÎ˙a˙מתפרקים ‰È‰ ·˜ÚÈ Ì‚Â¿««¬…»»¿«¿ƒ
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לאברהם זכֹור וזהּו האמת, ּומּכל החסדים מּכל ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹקטנּתי
ויׂשראל ּדאברהם הּבּטּול ׁשּמּצד ,עבדי ּוליׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָגֹו'
ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית ׁשהיה מׁשה ועלּֿדרֿזה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעבדי

ׁשּתהיה47ׁשּכתּוב ּפֹועלים עלֿידיֿזה הּנה מה, ונחנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּגם וזהּו ּדוקא. ּבקדּׁשה הראּוי, לּמקֹום האֹור ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֻהמׁשכת

ׁשּכתּוב מה על48ּכן אׁשר העם מּכל ועּמ אני ונפלינּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הרי זֹו, ּבּקׁשה ּתכן מּובן אינֹו ּדלכאֹורה האדמה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפני
ּובפרט העּמים, מּכל ּבהבּדלה הם ׁשּיׂשראל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּדבר
הּוא ּבּקׁשתֹו ׁשּתכן הּוא, הענין א ּתֹורה. מּתן ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאחרי
ׁשּׁשם מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּפלא ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּגם

וחׁש49נאמר ,חׁש ּכמֹו הּוא ׁשאֹור ּכאֹורה, ּכחׁשיכה ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
גֹו'. ונפלינּו יהיה זֹו ּבבחינה ּגם הּנה אֹור, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַָהּוא

e‰ÊÂהֹודּו כ"ו הני ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם ¿∆ְֵֵֵֶַַַַָָ
ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָּכנגד

ו ּתֹורה להם נתן ּגםולא ׁשם וחׁשיב ּבחסּדֹו, אֹותם זן ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹ
ּבחינת ׁשּגם והינּו, ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיּו הענינים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּכן
ימׁש מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּדארי חסד ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻחסּדֹו,
חסּדֹו, ּבחינת ׁשּמּצד ּדאףֿעלּֿפי ּדוקא, הראּוי ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָלּמקֹום
ההמׁשכה להיֹות יכֹולה מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחסד
נּזֹונין ׁשהיּו ּדֹורֹות כ"ו ּוכמֹו ראּוי, ׁשאינֹו למקֹום ְְִִֵֶֶַָָָּגם
זרה, עבֹודה עֹובדי ּגם מהם ׁשהיּו הקב"ה ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּבחסּדֹו
ׁשּגם ׁשּבֹו, הּבּטּול עלֿידי ּדוד, ּפעל ְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,
ּבקדּׁשה הראּוי, לּמקֹום ּתמׁש חסּדֹו ּדבחינת ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֻֻההמׁשכה

ְַָּדוקא.

צדקתֹוe‰ÊÂז) לאביֹונים נתן ּפּזר ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּדמעׂשה העבֹודה ׁשעלֿידי לעד, ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָעֹומדת
ׁשּלמעלה הּבליּֿגבּול אֹור ממׁשיכים ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּצדקה
עׂשּית עלֿידי והּוא למּטה, ׁשּימׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻמהׁשּתלׁשלּות
רק לא היא הּצדקה ׁשּנתינת והינּו ּגבּול. ּבלי ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹהּצדקה
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·e˙kL BÓk ,Ïeha‰42עצמו על אמר ÏkÓשיעקב Èz�Ë˜ «ƒ¿∆»»…¿ƒƒ…
˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰,(לעיל ‚B'(כמבואר Ì‰¯·‡Ï ¯BÎÊ e‰ÊÂ «¬»ƒƒ»»¡∆¿∆¿¿«¿»»

,EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÏe,EÈ„·Ú Ï‡¯NÈÂ Ì‰¯·‡c Ïeha‰ „vnL ¿ƒ¿»≈¬»∆∆ƒ««ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»≈¬»∆
·e˙kL BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰L ‰LÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ47 ¿«∆∆∆…∆∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿∆»

עצמם על אמרו ואהרן שמשה

ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,‰Ó e�Á�Â¿«¿»ƒ≈«¿≈
‰È‰zL ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆ƒ¿∆
ÌB˜nÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»«»

‡˜Âc ‰M„˜a ,Èe‡¯‰ולא »»ƒ¿À»«¿»
ל'חיצונים'. יניקה ∆¿e‰ÊÂתהיה

·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb48 «≈«∆»
משה של הבקשות בהמשך

באותה מהקדושֿברוךֿהוא

‡�Èונבדלנוe�ÈÏÙ�Âפרשה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ
ÏÚ ¯L‡ ÌÚ‰ ÏkÓ EnÚÂ¿«¿ƒ»»»¬∆«
‰¯B‡ÎÏc ,‰Ó„‡‰ È�t¿≈»¬»»¿ƒ¿»
,BÊ ‰Lwa ÔÎz Ô·eÓ B�È‡≈»…∆«»»
ËeLt‰ ¯·c È¯‰¬≈»»«»
‰Ïc·‰a Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈¿«¿»»
Ë¯Ù·e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓƒ»»«ƒƒ¿»

‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡וכיוון «¬≈««»
משמעות מה קיים כבר שהדבר

כך?. על ‰ÔÈ�Úהבקשה C‡«»ƒ¿»
‡e‰ B˙Lwa ÔÎzL ,‡e‰∆…∆«»»
‡Ït ˙�ÈÁ·a ÌbL∆«ƒ¿ƒ«∆∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

¯Ó‡� ÌML49‰ÎÈLÁk ∆»∆¡««¬≈»
BÓk ‡e‰ ¯B‡L ,‰¯B‡k»»∆¿
BÓk ‡e‰ CLÁÂ ,CLÁ…∆¿…∆¿

¯B‡סוף אין באור מדובר כי

ומסתיר מעלים לא דבר ששום

BÊעליו, ‰�ÈÁ·a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿ƒ»
גם להאיר יכולה עצמה שמצד

ול'חושך' ∆¿È‰Èƒ‰ל'חיצונים'
'B‚ e�ÈÏÙ�Âבחסידות מבואר ¿ƒ¿ƒ

יכולה ל'חיצונים' שהיניקה

על – האחד אופנים. בשני להיות

שמגבילים רבים צמצומים ידי

בעוד מאד, האור את וממעטים

מאיר כאשר – והשני לקבל. יכולים אינם סוף אין אור של גילוי יש שכאשר

אין ומבחינתו כאורה' 'כחשיכה שלגביו מהספירות, למעלה מאד, נעלה אור

כך ועל להאיר. כדי ל'כלים' זקוק לא והוא והשפע האור את מקבל מי הבדל

לחיצונים יניקה תהיה לא הזה במצב שגם 'ונפלינו' באמרו רבינו משה התפלל

ניכר. יהיה לעמים ישראל בין שההבדל כך הראוי למקום רק יומשך והאור

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂe„B‰ Â"Î È�‰פסוקי כ"ו ¿∆«≈«∆»¿«≈««≈
בתהלים) קלו (בפרק חסדו" לעולם B¯Bc˙"כי Â"Î „‚�k ,ÈÓ „‚�k¿∆∆ƒ¿∆∆

Ì˙B‡ ÔÊÂ ‰¯Bz Ì‰Ï Ô˙� ‡ÏÂ BÓÏBÚa ‰"aw‰ ‡¯aL∆»»«»»¿»¿…»«»∆»¿»»
·ÈLÁÂ ,BcÒÁaומונהÌL ¿«¿¿»ƒ»

eÈ‰L ÌÈ�È�Ú‰ Ôk Ìb«≈»ƒ¿»ƒ∆»
‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡ולעיל «¬≈««»

הפרק אם השאלה: נשאלה

שקדמו הדורות כ"ו כנגד מכוון

בפרק נכללו מדוע תורה למתן

מתן לאחר שהתרחשו ענינים גם

סיחון עם המלחמות (כמו תורה

עוג)?, הביאורe�È‰Âועם אלא ¿«¿
הוא, הפרק »∆ÌbLשתוכן

„ÒÁ ,BcÒÁ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿∆∆
CÈ¯‡cבכתר בחינה שהוא ¿«ƒ

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ CLÓÈÀ¿««»»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‡˜Âc«¿»¿««ƒ
,BcÒÁ ˙�ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ««¿
‰ÏÚÓlL „ÒÁ∆∆∆¿«¿»
‰ÏBÎÈ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿»
Ìb ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»«
,Èe‡¯ B�È‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈»
eÈ‰L ˙B¯Bc Â"Î BÓÎe¿∆»
‰"·˜‰ ÏL BcÒÁa ÔÈ�Bf�ƒƒ¿«¿∆
È„·BÚ Ìb Ì‰Ó eÈ‰L∆»≈∆«¿≈

‰¯Ê ‰„B·Úראויים שאינם ¬»»»
הקדושֿ של חסדו את לקבל

תורה מתן אחרי וגם ברוךֿהוא

בחסדו ניזונים להיות המשיכו

הקדושֿברוךֿהוא, «ŒÏkÓƒשל
È„ÈŒÏÚ ,„Âc ÏÚt ,ÌB˜Ó»»«»ƒ«¿≈
ÌbL ,BaL Ïeha‰«ƒ∆∆«
BcÒÁ ˙�ÈÁ·c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ««¿

CLÓzורק אך ואילך מכאן À¿«
‰M„˜a ,Èe‡¯‰ ÌB˜nÏ«»»»ƒ¿À»

‡˜Âc.'ל'חיצונים ולא «¿»
·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«≈«∆»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,„ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ˆ ÌÈ�BÈ·‡Ï Ô˙� ¯ftƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»∆∆»«∆«¿≈»¬»
‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰˜„v‰ ‰NÚÓc¿«¬≈«¿»»«¿ƒƒ«¿ƒ¿∆¿«¿»
‰˜„v‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰Â ,‰hÓÏ CLÓiL ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆À¿«¿«»¿«¿≈¬ƒ««¿»»

Ïe·b ÈÏaהעבודה מעין היא והגילוי וההמשכה התוצאה וכדיכי למטה ¿ƒ¿
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i"gyz'd ,elqk `"k ,ayie zyxt zay

ׁשּכתּוב ּכמֹו אּלא מחמׁש, ויֹותר חמׁש אֹו 50מעׂשר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
לֹו, ּׁשּמכרח מה עצמֹו את ׁשּׁשֹופט ּוצדקה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻמׁשּפט

לצדקה נֹותן אּלא51והּׁשאר קֹודמים חּיי אמרּו ולא . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
כו' מים ׁשל קיתֹון אחד חברֹו52ּכׁשּביד ּכאׁשר אבל , ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

וזבח ּבמעדּנים יתעּנג ׁשהּוא איֿאפׁשר כּו', לּלחם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָרעב
כו' ּבצדקה53מׁשּפחה הּמׁשּפט ענין ּגם הּנה ּובאמת . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגבּול ּבלי הּצדקה מעׂשה להיֹות צרי אּלא מסּפיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשעלֿזה ּבכל54מּמׁש, מאד ּבכל ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹור נמׁש הרי ּבליּֿגבּול הּצדקה עׂשּית ועלֿידי .ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָממֹונ
האֹור והמׁשכת מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּבליּֿגבּול

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּבגׁשמּיּות. למּטה ּגדֹול55היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מּכל יֹותר צדקה ׁשּמעלתהעֹוׂשה ּדהגם הּקרּבנֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו מאד, ּגדֹולה 56הּקרּבנֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבענין אחד ּבדקּדּוק ּתלּוי ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ורזא ,57הּקרּבנֹות, ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ

ּדעל לאלקּות והחּוׁשים הּכחֹות את מקרבים ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹוקרּבנֹות
קרּבן ּבׁשם נקראים זה הרי58ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן, אבל , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אֹותּה ּומביאים ּבהמה ׁשּלֹוקחים הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָענין
ׁשהעּלּוי הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה ּומעלים הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
הרי צדקה, נתינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּברּוחנּיּות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבזה
מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ּבגׁשמּיּות נתינה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָענינּה
למּטה האֹור את ממׁשיכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכלּום,
ּכּנ"ל. הּבליּֿגבּול אֹור הּוא ׁשּנמׁש והאֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבגׁשמּיּות,
הּמצֹות, ׁשאר לכל צדקה מצות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוזהּו

ּבאֹור59ּדהּנה ׁשּׁשרׁשם ּדהגם ּבהגּבלה, הן הּמצֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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ועוד.50) ד. צט, וש"נ.51)שם .90 ע' תרפ"ט סה"מ ב. סג, וישלח תו"א א.52)ראה סב, סט"ז.53)ב"מ אגה"ק ואתחנן54)תניא

ובפרש"י. ה ב.55)ו, מט, סע"א.56)סוכה קס, ב.57)קו"א כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ה'שי"ת58)ראה לגני באתי המשך ראה

וש"נ. .(113 ע' ה'שי"ת (סה"מ יו"ד.59)פ"ב סימן אגה"ק תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

להיות צריכה גבול, בלי אור גבול.להמשיך בלי הצדקה ¿»¿e�È‰Âעבודת
LÓÁÓ ¯˙BÈÂ LÓÁ B‡ ¯NÚÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰˜„v‰ ˙�È˙pL∆¿ƒ««¿»»ƒ…««¬≈…∆¿≈≈…∆

ומ ההלכה פי על צדקה לנתינת ראויים שיעורים הםשהם אבל חסידות ידת

מוגבלים, e˙kL·שיעורים BÓk ‡l‡50,‰˜„ˆe ËtLÓופירוש ∆»¿∆»ƒ¿»¿»»
הוא חסידות פי על הפסוק

היינו 'משפט' לפי היא שהצדקה

ËÙBMLהאדםBÓˆÚ ˙‡ ∆≈∆«¿
¯‡M‰Â ,BÏ Á¯ÎnM ‰Ó«∆À¿»¿«¿»

‰˜„ˆÏ Ô˙B�51משאיר ולא ≈ƒ¿»»
לו. שמוכרח ממה יותר לעצמו

ÌÈÓ„B˜ EÈiÁ e¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»¿«∆¿ƒ
לדאוג לאדם ראוי זה שלפי

לעשות כך אחר ורק לעצמו

אחרים עם «∆‡l‡צדקה
ÏL ÔB˙È˜ „Á‡ „ÈaLk¿∆¿«∆»ƒ∆

'ÂÎ ÌÈÓ52וחברו והוא «ƒ
מים בו שאין במדבר מהלכים

אזי לחברו מהמים ייתן ואם

ובמקרה יחיה לא עצמו הוא

חברו, לחיי קודמין" "חייך כזה

·Ú¯ B¯·Á ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆¬≈»≈
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,'eÎ ÌÁlÏ«∆∆ƒ∆¿»
ÌÈp„ÚÓa ‚pÚ˙È ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿«¬«ƒ
'ÂÎ ‰ÁtLÓ Á·ÊÂ53 ¿∆«ƒ¿»»

באגרת הזקן רבנו ובלשון

(סימן התניא שבספר הקודש

קודמין חייך אמרו "ולא טז):

מים של קיתון אחד כשביד אלא

לשניהם השווה דבר שהוא וכו'

נפשם להשיב לשתות בשווה

לחם צריך העני אם אבל בצמא,

בקרה וכסות ועצים הטף לפי

אלו דברים כל גוונא, וכהאי

וזבח כבוד מלבושי לכל קודמין

בזה שייך ולא ביתו בני וכל האדם של מטעמים וכל ודגים בשר משפחה

ממש..." בשווה שווה העני של כמו ממש נפש חיי שאינן מאחר קודמין חייך

‰˜„ˆa ËtLn‰ ÔÈ�Ú Ìb ‰p‰ ˙Ó‡·eאת לעצמו שמותיר היינו ∆¡∆ƒ≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»
לצדקה נותן השאר כל ואת בלבד ˆ¯CÈהמוכרח ‡l‡ ,˜ÈtÒÓ B�È‡≈«¿ƒ∆»»ƒ

e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,LnÓ Ïe·b ÈÏa ‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬≈«¿»»¿ƒ¿«»∆«∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯54˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ .E�BÓÓ ÏÎa E„‡Ó ÏÎa «≈«¿»¿…∆¿»»¿¿«¿≈¬ƒ«

‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ CLÓ� È¯‰ Ïe·bŒÈÏa ‰˜„v‰«¿»»¿ƒ¿¬≈ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿»

˙eiÓL‚a ‰hÓÏ ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ,˙eÏLÏzL‰Óכמבואר ≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«»ƒ¿«»¿«¿ƒ
באריכות. לעיל

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ55ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ‰NBÚ‰ ÏB„b ¿∆∆»¿«≈«»»∆¿»»≈ƒ»
·e˙kL BÓÎe ,„‡Ó ‰ÏB„b ˙B�a¯w‰ ˙ÏÚnL Ì‚‰c ,˙B�a¯w‰«»¿»«¬«∆«¬««»¿»¿»¿…¿∆»

'L„w‰ ˙¯b‡'a56ÏkL ¿ƒ∆∆«…∆∆»
ÈeÏz ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿»
ÔÈ�Úa „Á‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿∆»¿ƒ¿«

˙B�a¯w‰הזקן רבנו ובלשון «»¿»
התניא, בספר אחרון' ('קונטרס

העולמות כל ..." קס): דף

תלויים ותחתונים עליונים

משל דרך אחת, מצוה בדקדוק

עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם

לקבל העולמות כל ועולים

שקיבל שינה ואם ושפעם. חיותם

שלא או משל דרך בשמאלו הדם

שהייתה או כשר שרת בכלי

עליות נתבטלו אזי חציצה

מחיי ושפעם וחיותם העולמות

ברוך סוף אין הוא",החיים

‡�a¯˜c ‡Ê¯Âהקרבן סוד ¿»»¿»¿¿»
‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚסודŒÔÈ‡c ∆«»»¿≈

ÛBÒ57ÌÈ·¯˜Ó ˙B�a¯˜Â ,¿»¿»¿»¿ƒ
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ˙‡∆«…¿«ƒ
‰Ê ÌL ÏÚc ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«≈∆
Ôa¯˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜�58, ƒ¿»ƒ¿≈»¿»

È¯‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈¬≈
‡e‰ ˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úƒ¿««»¿»
‰Ó‰a ÌÈÁ˜BlL∆¿ƒ¿≈»
˙È·Ï d˙B‡ ÌÈ‡È·Óe¿ƒƒ»¿≈
d˙B‡ ÌÈÏÚÓe Lc˜n‰«ƒ¿»«¬ƒ»
ÈelÚ‰L ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»ƒ
˙ei�Áe¯a ‡e‰ ‰ÊaL∆»∆¿»ƒ
הגדולה מעלתם ולמרות

גשמית, תועלת מביאים לא ‰¯Èהקרבנות ,‰˜„ˆ ˙�È˙� ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«¿»»¬≈
dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc È�ÚÏ ˙eiÓL‚a ‰�È˙� ‡e‰ d�È�Úלו שאין ƒ¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈

עצמו hÓÏ‰משל ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌeÏk¿∆«¿≈∆«¿ƒƒ∆»¿«»
Ï"pk Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ‡e‰ CLÓpL ¯B‡‰Â ,˙eiÓL‚aמדובר כי ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿ƒ¿««

גבול. בלי אלא) וכד' וחומש מעשר של בשיעורים (לא צדקה בנתינת

ˆÓ ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ‰p‰c ,˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÎÏ ‰˜„ˆ ˙Â59 ¿∆««ƒ≈ƒ¿«¿»»¿»¿»«ƒ¿¿ƒ≈
,Ïe·‚ŒÈÏa‰ ¯B‡a ÌL¯ML Ì‚‰c ,‰Ïa‚‰a Ô‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈¿«¿»»«¬«∆»¿»»«¿ƒ¿
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ׁשּכתּוב ּכמֹו אּלא מחמׁש, ויֹותר חמׁש אֹו 50מעׂשר ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
לֹו, ּׁשּמכרח מה עצמֹו את ׁשּׁשֹופט ּוצדקה, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻמׁשּפט

לצדקה נֹותן אּלא51והּׁשאר קֹודמים חּיי אמרּו ולא . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
כו' מים ׁשל קיתֹון אחד חברֹו52ּכׁשּביד ּכאׁשר אבל , ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

וזבח ּבמעדּנים יתעּנג ׁשהּוא איֿאפׁשר כּו', לּלחם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָרעב
כו' ּבצדקה53מׁשּפחה הּמׁשּפט ענין ּגם הּנה ּובאמת . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגבּול ּבלי הּצדקה מעׂשה להיֹות צרי אּלא מסּפיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאינֹו
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ׁשעלֿזה ּבכל54מּמׁש, מאד ּבכל ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹור נמׁש הרי ּבליּֿגבּול הּצדקה עׂשּית ועלֿידי .ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָממֹונ
האֹור והמׁשכת מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּבליּֿגבּול

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּבגׁשמּיּות. למּטה ּגדֹול55היא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מּכל יֹותר צדקה ׁשּמעלתהעֹוׂשה ּדהגם הּקרּבנֹות, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקדׁש' ּב'אּגרת ׁשּכתּוב ּוכמֹו מאד, ּגדֹולה 56הּקרּבנֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבענין אחד ּבדקּדּוק ּתלּוי ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ורזא ,57הּקרּבנֹות, ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ

ּדעל לאלקּות והחּוׁשים הּכחֹות את מקרבים ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹוקרּבנֹות
קרּבן ּבׁשם נקראים זה הרי58ׁשם אףֿעלּֿפיֿכן, אבל , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

אֹותּה ּומביאים ּבהמה ׁשּלֹוקחים הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָענין
ׁשהעּלּוי הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה ּומעלים הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלבית
הרי צדקה, נתינת מהּֿׁשאיןּֿכן ּברּוחנּיּות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבזה
מּגרמיּה ליּה ּדלית לעני ּבגׁשמּיּות נתינה הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָענינּה
למּטה האֹור את ממׁשיכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכלּום,
ּכּנ"ל. הּבליּֿגבּול אֹור הּוא ׁשּנמׁש והאֹור ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבגׁשמּיּות,
הּמצֹות, ׁשאר לכל צדקה מצות ּבין החּלּוק ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָוזהּו

ּבאֹור59ּדהּנה ׁשּׁשרׁשם ּדהגם ּבהגּבלה, הן הּמצֹות ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
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להיות צריכה גבול, בלי אור גבול.להמשיך בלי הצדקה ¿»¿e�È‰Âעבודת
LÓÁÓ ¯˙BÈÂ LÓÁ B‡ ¯NÚÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰˜„v‰ ˙�È˙pL∆¿ƒ««¿»»ƒ…««¬≈…∆¿≈≈…∆

ומ ההלכה פי על צדקה לנתינת ראויים שיעורים הםשהם אבל חסידות ידת

מוגבלים, e˙kL·שיעורים BÓk ‡l‡50,‰˜„ˆe ËtLÓופירוש ∆»¿∆»ƒ¿»¿»»
הוא חסידות פי על הפסוק

היינו 'משפט' לפי היא שהצדקה

ËÙBMLהאדםBÓˆÚ ˙‡ ∆≈∆«¿
¯‡M‰Â ,BÏ Á¯ÎnM ‰Ó«∆À¿»¿«¿»

‰˜„ˆÏ Ô˙B�51משאיר ולא ≈ƒ¿»»
לו. שמוכרח ממה יותר לעצמו

ÌÈÓ„B˜ EÈiÁ e¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»¿«∆¿ƒ
לדאוג לאדם ראוי זה שלפי

לעשות כך אחר ורק לעצמו

אחרים עם «∆‡l‡צדקה
ÏL ÔB˙È˜ „Á‡ „ÈaLk¿∆¿«∆»ƒ∆

'ÂÎ ÌÈÓ52וחברו והוא «ƒ
מים בו שאין במדבר מהלכים

אזי לחברו מהמים ייתן ואם

ובמקרה יחיה לא עצמו הוא

חברו, לחיי קודמין" "חייך כזה

·Ú¯ B¯·Á ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆¬≈»≈
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,'eÎ ÌÁlÏ«∆∆ƒ∆¿»
ÌÈp„ÚÓa ‚pÚ˙È ‡e‰L∆ƒ¿«≈¿«¬«ƒ
'ÂÎ ‰ÁtLÓ Á·ÊÂ53 ¿∆«ƒ¿»»

באגרת הזקן רבנו ובלשון

(סימן התניא שבספר הקודש

קודמין חייך אמרו "ולא טז):

מים של קיתון אחד כשביד אלא

לשניהם השווה דבר שהוא וכו'

נפשם להשיב לשתות בשווה

לחם צריך העני אם אבל בצמא,

בקרה וכסות ועצים הטף לפי

אלו דברים כל גוונא, וכהאי

וזבח כבוד מלבושי לכל קודמין

בזה שייך ולא ביתו בני וכל האדם של מטעמים וכל ודגים בשר משפחה

ממש..." בשווה שווה העני של כמו ממש נפש חיי שאינן מאחר קודמין חייך

‰˜„ˆa ËtLn‰ ÔÈ�Ú Ìb ‰p‰ ˙Ó‡·eאת לעצמו שמותיר היינו ∆¡∆ƒ≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»»
לצדקה נותן השאר כל ואת בלבד ˆ¯CÈהמוכרח ‡l‡ ,˜ÈtÒÓ B�È‡≈«¿ƒ∆»»ƒ

e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,LnÓ Ïe·b ÈÏa ‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬≈«¿»»¿ƒ¿«»∆«∆»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯54˙iNÚ È„ÈŒÏÚÂ .E�BÓÓ ÏÎa E„‡Ó ÏÎa «≈«¿»¿…∆¿»»¿¿«¿≈¬ƒ«

‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ CLÓ� È¯‰ Ïe·bŒÈÏa ‰˜„v‰«¿»»¿ƒ¿¬≈ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿»

˙eiÓL‚a ‰hÓÏ ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ,˙eÏLÏzL‰Óכמבואר ≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«»ƒ¿«»¿«¿ƒ
באריכות. לעיל

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ55ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ‰NBÚ‰ ÏB„b ¿∆∆»¿«≈«»»∆¿»»≈ƒ»
·e˙kL BÓÎe ,„‡Ó ‰ÏB„b ˙B�a¯w‰ ˙ÏÚnL Ì‚‰c ,˙B�a¯w‰«»¿»«¬«∆«¬««»¿»¿»¿…¿∆»

'L„w‰ ˙¯b‡'a56ÏkL ¿ƒ∆∆«…∆∆»
ÈeÏz ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿»
ÔÈ�Úa „Á‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿∆»¿ƒ¿«

˙B�a¯w‰הזקן רבנו ובלשון «»¿»
התניא, בספר אחרון' ('קונטרס

העולמות כל ..." קס): דף

תלויים ותחתונים עליונים

משל דרך אחת, מצוה בדקדוק

עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם

לקבל העולמות כל ועולים

שקיבל שינה ואם ושפעם. חיותם

שלא או משל דרך בשמאלו הדם

שהייתה או כשר שרת בכלי

עליות נתבטלו אזי חציצה

מחיי ושפעם וחיותם העולמות

ברוך סוף אין הוא",החיים

‡�a¯˜c ‡Ê¯Âהקרבן סוד ¿»»¿»¿¿»
‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚסודŒÔÈ‡c ∆«»»¿≈

ÛBÒ57ÌÈ·¯˜Ó ˙B�a¯˜Â ,¿»¿»¿»¿ƒ
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ˙‡∆«…¿«ƒ
‰Ê ÌL ÏÚc ˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«≈∆
Ôa¯˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜�58, ƒ¿»ƒ¿≈»¿»

È¯‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡¬»««ƒ≈¬≈
‡e‰ ˙B�a¯w‰ ÔÈ�Úƒ¿««»¿»
‰Ó‰a ÌÈÁ˜BlL∆¿ƒ¿≈»
˙È·Ï d˙B‡ ÌÈ‡È·Óe¿ƒƒ»¿≈
d˙B‡ ÌÈÏÚÓe Lc˜n‰«ƒ¿»«¬ƒ»
ÈelÚ‰L ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»ƒ
˙ei�Áe¯a ‡e‰ ‰ÊaL∆»∆¿»ƒ
הגדולה מעלתם ולמרות

גשמית, תועלת מביאים לא ‰¯Èהקרבנות ,‰˜„ˆ ˙�È˙� ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«¿»»¬≈
dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc È�ÚÏ ˙eiÓL‚a ‰�È˙� ‡e‰ d�È�Úלו שאין ƒ¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¿≈

עצמו hÓÏ‰משל ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌeÏk¿∆«¿≈∆«¿ƒƒ∆»¿«»
Ï"pk Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ‡e‰ CLÓpL ¯B‡‰Â ,˙eiÓL‚aמדובר כי ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿ƒ¿««

גבול. בלי אלא) וכד' וחומש מעשר של בשיעורים (לא צדקה בנתינת

ˆÓ ÔÈa ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ‰p‰c ,˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÎÏ ‰˜„ˆ ˙Â59 ¿∆««ƒ≈ƒ¿«¿»»¿»¿»«ƒ¿¿ƒ≈
,Ïe·‚ŒÈÏa‰ ¯B‡a ÌL¯ML Ì‚‰c ,‰Ïa‚‰a Ô‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈¿«¿»»«¬«∆»¿»»«¿ƒ¿
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ּבהגּבלה הן הרי למּטה ׁשּנּתנּו ּכפי הּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבליֿגבּול,
ּותפּלין קׁשרים, וה' חּוטין ד' ציצית ּוכמֹו ְְְְְִִִִִִַָָּדוקא,
ּומרּבעים מעּכב) זה אין א) אצּבעים על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאצּבעים
ּבאתרֹוג וגם טפחים, ד' ולּולב טפחים, ג' והדס ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָּדוקא,
הּנה ּבצדקה, מהּֿׁשאיןּֿכן טפחים, ז' וסּכה ׁשעּור, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻיׁש
קּיּומּה אפן להיֹות צרי למּטה נּתנה ׁשהּמצוה ּכפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹּגם
אֹור את ממׁשיכים ועלֿידיֿזה ּכלל, הגּבלֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבלי
אֹור המׁשכת מּצד אמנם מּמׁש. למּטה ְְְְְִִַַַַַַָָָָָהּבליּֿגבּול
זה ועל כּו', יניקה מּזה ׁשּתהיה אפׁשר הרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּבליּֿגבּול
ׁשהּוא כּו', עצמֹו את ׁשּׁשֹופט ּבצדקה, הּמׁשּפט ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ההמׁשכה ׁשּתהיה ּכלי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּבּטּול, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָענין
ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּדוקא, הראּוי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלּמקֹום

הּנקבים. ׁשעל ְְִִֶַַַַַָהּקׂשקׂשים

e‰ÊÂּתרּום קרנֹו לעד עֹומדת צדקתֹו לאביֹונים נתן ּפּזר ¿∆ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
היינּו ּפּזּור, ּבדר היא הּצדקה ּדכאׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּבכבֹוד,
למּטה, הּבליּֿגבּול אֹור את ממׁשיכים אזי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָּבליּֿגבּול,
עֹומדת וזהּו לעתיד, ויתּגּלה ּבהעלם, הּוא ׁשעכׁשו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
עד להתּגּלֹות, נמׁשכת ואינּה עֹומדת היא ׁשעכׁשו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלעד,
ּבעֹולם ּבגּופים לנׁשמֹות הּתחּיה, ּבעֹולם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלעתידֿלבא,

יׂשראל ּכנסת על קאי קרנֹו ּבכבֹוד, ּתרּום קרנֹו ּומסּים האֹור. ּיתּגּלה ׁשאז ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּזה,
ׁשּלא היינּו ירּום, ּדיׂשראל הּקרן רק אׁשר ּבפרט, מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹועל
ּדוקא. ליׂשראל הראּוי, ּבּמקֹום ּתהיה ההמׁשכה אּלא לחיצֹונים, יניקה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּתהיה

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙ÈˆÈˆ BÓÎe ,‡˜Âc ‰Ïa‚‰a Ô‰ È¯‰ ‰hÓÏ e�zpL ÈÙk ‰p‰ƒ≈¿ƒ∆ƒ¿¿«»¬≈≈¿«¿»»«¿»¿ƒƒ
ÔÈ‡ C‡) ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ÔÈlÙ˙e ,ÌÈ¯L˜ '‰Â ÔÈËeÁ '„ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ«≈
'„ ·ÏeÏÂ ,ÌÈÁÙË '‚ Ò„‰Â ,‡˜Âc ÌÈÚa¯Óe (·kÚÓ ‰Ê∆¿«≈¿À»ƒ«¿»«¬«¿»ƒ¿»

ÌÈÁÙË 'Ê ‰kÒÂ ,¯eÚL LÈ ‚B¯˙‡a Ì‚Â ,ÌÈÁÙËשקיום הרי ¿»ƒ¿«¿∆¿≈ƒ¿À»¿»ƒ
ומידה, בגבול הוא המצוות כל

,‰˜„ˆa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»»
‰Âˆn‰L ÈÙk Ìb ‰p‰ƒ≈«¿ƒ∆«ƒ¿»

‰hÓÏ ‰�z�בגשמיותCÈ¯ˆ ƒ¿»¿«»»ƒ
ÈÏa dÓei˜ ÔÙ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿…∆ƒ»¿ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»¿«¿≈
¯B‡ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê∆«¿ƒƒ∆
LnÓ ‰hÓÏ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«»«»
הבריאה כוונת את ומשלימים

הזה בעולם אלוקות גילוי שיהיה

vÓ„הגשמי. Ì�Ó‡»¿»ƒ«
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ¿
‰fÓ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰¬≈∆¿»∆ƒ¿∆ƒ∆

'eÎ ‰˜È�Èהנמשך והאור ¿ƒ»
ל'חיצונים', גם יגיע מלמעלה

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿«
,‰˜„ˆa ËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»»

ËÙBMLהאדםBÓˆÚ ˙‡ ∆≈∆«¿
,Ïeha‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'eÎ∆ƒ¿««ƒ
ÈÏk ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆¿ƒ
ÌB˜nÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¿»»«»
BÓÎe ,‡˜Âc Èe‡¯‰»»«¿»¿
ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«
ÌÈ·˜p‰ ÏÚL ÌÈN˜Nw‰««¿«ƒ∆««¿»ƒ
היניקה את מונעים שהם

הנקבים. דרך ל'חיצונים'

Ìe¯z B�¯˜ „ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙˜„ˆ ÌÈ�BÈ·‡Ï Ô˙� ¯ft e‰ÊÂ¿∆ƒ«»«»∆¿ƒƒ¿»∆∆»««¿»
,Ïe·bŒÈÏa e�ÈÈ‰ ,¯eft C¯„a ‡È‰ ‰˜„v‰ ¯L‡Îc ,„B·Îa¿»¿«¬∆«¿»»ƒ¿∆∆ƒ«¿¿ƒ¿

ÂLÎÚL ‡l‡ ,‰hÓÏ Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ÈÊ‡בזמן ¬««¿ƒƒ∆«¿ƒ¿¿«»∆»∆«¿»
הגשמי הזה בעולם גבול הבלי האור של והגילוי ההמשכה ‰e‡הגלות,

,„È˙ÚÏ ‰lb˙ÈÂ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿ƒ¿«∆∆»ƒ
,„ÚÏ ˙„ÓBÚ e‰ÊÂ¿∆∆∆»«
˙„ÓBÚ ‡È‰ ÂLÎÚL∆«¿»ƒ∆∆
,˙Blb˙‰Ï ˙ÎLÓ� d�È‡Â¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«
ÌÏBÚa ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ „Ú«∆»ƒ»…¿«
ÌÈÙe‚a ˙BÓL�Ï ,‰iÁz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
‰lb˙i Ê‡L ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆»ƒ¿«∆

¯B‡‰בזמן שכעת וההמשכה »
תומשך בהעלם, "עומדת" הגלות

בעולם. ≈»¿ÌiÒÓeותתגלה
וגו' נתן" "פזר הפסוק בהמשך

B�¯˜ ,„B·Îa Ìe¯z B�¯«̃¿»¿»«¿
Ï‡¯NÈ ˙Ò�k ÏÚ È‡»̃≈«¿∆∆ƒ¿»≈

‡Á„בכללות Ïk ÏÚÂ¿«»∆»
,Ë¯Ùa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
Ï‡¯NÈc Ô¯w‰ ˜¯ ¯L‡¬∆««∆∆¿ƒ¿»≈

Ìe¯È,אחרים של הקרן ולא »
‰˜È�È ‰È‰z ‡lL e�ÈÈ‰«¿∆…ƒ¿∆¿ƒ»
‡l‡ ,ÌÈ�BˆÈÁÏ«ƒƒ∆»

‰ÎLÓ‰‰למטה שתבוא ««¿»»
הזה ÌB˜naבעולם ‰È‰zƒ¿∆«»

.‡˜Âc Ï‡¯NÈÏ ,Èe‡¯‰»»¿ƒ¿»≈«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

.*i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

שטורעם"]. א "מיט ניגון לנגן צוה ואחרֿכך "לחיים". שיאמרו להכריז צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

סיפר1כ"ק‡. אדמו"ר :2מוריֿוחמי

בקי שהיה ("טאווארישטשֿמיניסטר"), השר של ממלאֿמקומו אותו חקר ב'תפיסה', ישב הזקן רבינו ַָכאשר
יהדות. בעניני ומלומד בתנ"ך

הפסוק פירוש אודות היתה הזקן רבינו אל שהפנה השאלות לו3אחת ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא :
"איּכה"? אותו שאל שלכן הראשון, אדם נמצא היכן הקב"ה ידע לא וכי – ֶֶַַָָאיּכה"

לשמוע רצוני אבל אני, יודע רש"י של פירושו השר: לו אמר רש"י, פירוש עלֿפי לו השיב הזקן רבינו כאשר
מהרבי. פשט

של המדוייק השנים מספר את בנקבו – וכך כך למשל מסויים, בגיל הוא אדם כאשר הזקן: רבינו לו וענה
ומה4השר לעשות, צריך הנך מה בעולם, בריאתך תכלית מהי יודע הנך האם "איכה"? הקב"ה: אותו שואל –

כבר? עשית

הנפש, מכלות – הזקן רבינו את – אותו הציל השר, אל הזקן רבינו של המענה אדמו"ר: מו"ח כ"ק וסיים
והרב הבעלֿשםֿטוב תורת על נפשו ולמסור ב'תפיסה' לשבת שזכה כך על גדולה בשמחה היה הזקן רבינו כי,
אדם כל אצל שואל שהקב"ה שהתבונן שבשעה אלא הנפש. כלות עד גדול תענוג מזה לו והיה :5המגיד,

עליו פעל זה הרי – לעשות שצריך מה את עשה האם את6"איכה"? ולפעול בגוף, נשמה למטה, להשאר
למטה. נשמתו ירדה שבשבילם הענינים

ורוע· שנשיא הקדושים, רבותינו נשיאינו אצל שמתרחש ענין סיפר. ישראל הוראה7ה מהווה – לנו ומסר
ישראל בני לכל – ועלֿידם החסידים, לעדת מרעיתו, .8לצאן

" שהשאלה לדעת צריך יהודי לקטן`dkiכל עד שבגדולים מהגדול אחד, כל אצל תמיד שואלים – "

שבקטנים.

מהותו לפי אחד כל אצל נשאלת זו ששאלה :9אלא

הנפש מכלות להמנע – "איכה" בשאלה תובעים אחד לפני10אצל "בקרבתם אהרן בבני שכתוב מה (עלֿדרך
וימותו" בתחתונים;11ה' דדירה הכוונה את להשלים למטה, שלו והעבודה השליחות את למלא אם כי ,(

לגמרי יפול שעלֿידיֿזה וכדומה בתאוות עצמו את להשקיע שלא – "איכה" בשאלה תובעים אחד ,12ואצל

המצוות. וקיום התורה בלימוד להתחזק אם כי

בשמחה נברא, שבשבילה הכוונה את ולהשלים עבודתו למלא יוכל אחד שכל נתינתֿכח מהווה זו ותביעה
לבב. ובטוב
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עוו. נאסטראנד ב824ֿ אשר הגדול באולם נערכה ההתוועדות (*ַָ
ּפארקוויי. איסטערן ַפינת

ונדפסה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
מ"מ, ציוני איזה עוד נוספו זו במהדורא ואילך. 73 ע' ח"א בלקו"ש

סרטֿהקלטה). (ע"פ מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה ועוד
(2249 ע' תרח"ץ (סה"ש (תרח"ץ שנה עשרים לפני כסלו בי"ט

כסלו י"ט להתוועדות שנה חמישים שמלאו באמרו, ואילך)),
אז וסיפר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו אצל שזוכר הראשונה

מוגה). בלתי (מהנחה הנ"ל בהתוועדות אביו שדיבר ענינים כמה
ט.3) ג, בראשית
בשם4) אז שסיפר ומה הנ"ל, בהתוועדות הרבי סיפר לא זה פרט

אדה"ר נפל עה"ד שבחטא שכיון – המענה נקודת רק הוא אביו
כיצד הוא יודע האם – "איכה" השאלה: באה זה על הנה ממדריגתו,

מוגה). בלתי (מהנחה בפועל הוא וכיצד להיות, צריך הי'

רע"א)5) סא, (יבמות נאמר עליהם ישראל, בני אצל ועאכו"כ
מוגה). בלתי (מהנחה אדם" קרויין "אתם

(מהנחה6) בכלים אורות התיישבות – הנפש מכלות הפכית תנועה
מוגה). בלתי

תורה,7) של ענין גם אלא בעלמא, דברים סיפור זה אין שבודאי
מוגה). בלתי (מהנחה הוראה מלשון

וש"נ.8) .158 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
באווארעניש")9) ("די ההבהרה להיות יכולה זו שבשאלה ַָוהיינו,

מוגה). בלתי (מהנחה הקצה אל הקצה מן שהם לענינים בנוגע
ד"לשבת10) הכוונה היפך הוא הגוף מן הנשמה כליון שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה יצרה"
שם.11) אוה"ח וראה אחרי. ר"פ
"נחמד12) שהוא הזה עולם של ענין שרואה שבשעה והיינו,

שנקרא – מהותו שוכח אזי ט), ב, (בראשית למאכל" וטוב למראה
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מוגה). בלתי (מהנחה הנ"ל בהתוועדות אביו שדיבר ענינים כמה
ט.3) ג, בראשית
בשם4) אז שסיפר ומה הנ"ל, בהתוועדות הרבי סיפר לא זה פרט

אדה"ר נפל עה"ד שבחטא שכיון – המענה נקודת רק הוא אביו
כיצד הוא יודע האם – "איכה" השאלה: באה זה על הנה ממדריגתו,

מוגה). בלתי (מהנחה בפועל הוא וכיצד להיות, צריך הי'

רע"א)5) סא, (יבמות נאמר עליהם ישראל, בני אצל ועאכו"כ
מוגה). בלתי (מהנחה אדם" קרויין "אתם

(מהנחה6) בכלים אורות התיישבות – הנפש מכלות הפכית תנועה
מוגה). בלתי

תורה,7) של ענין גם אלא בעלמא, דברים סיפור זה אין שבודאי
מוגה). בלתי (מהנחה הוראה מלשון

וש"נ.8) .158 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
באווארעניש")9) ("די ההבהרה להיות יכולה זו שבשאלה ַָוהיינו,

מוגה). בלתי (מהנחה הקצה אל הקצה מן שהם לענינים בנוגע
ד"לשבת10) הכוונה היפך הוא הגוף מן הנשמה כליון שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה יצרה"
שם.11) אוה"ח וראה אחרי. ר"פ
"נחמד12) שהוא הזה עולם של ענין שרואה שבשעה והיינו,

שנקרא – מהותו שוכח אזי ט), ב, (בראשית למאכל" וטוב למראה
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לומר:‚ אפשר – הזקן אדמו"ר של למאסרו "איכה" השאלה של שייכותה אודות .

תורת – התורה) (סודות דאורייתא רזין גילוי על אז שהיה הקטרוג מצד בא הזקן אדמו"ר של מאסרו
החסידות.

בשכל והורידם שהמשיכם בכך ישראל, בני לכל דאורייתא דרזין רזין ופירסם גילה הזקן רבינו כאשר
ונפש השכלית דנפש בחכמהֿבינהֿדעת גם ויורדים נמשכים שעלֿידיֿזה האלקית, נפש של וחכמהֿבינהֿדעת
קטרוג זה על נתעורר אזי – הגשמי הגוף את גם דורכנעמען") און ("דערנעמען ויחדור שיפעל ועד הבהמית,

למטה. במאסר הקטרוג נמשך זה ומצד למעלה,

מפני זה שהיה – למטה והגאולה להנצחון בנוגע כן דרזיןdlrnlyוכמו רזין לגלות וציווי, כח רשות, נתנו
גם באה זה ומצד אנושי, לשכל החסידותdhnlעד ותורת הזקן רבינו .13גאולת

ענין לפעול צריכים דרזין רזין הרי אנושי? בשכל בהתיישבות דרזין רזין ולהוריד להמשיך אפשר כיצד אך
הנפש כלות ההתיישבות14של ?15והיפך

"איכה", מלמעלה, ששואלים השאלה את שמע הנפש, כלות של במעמד בהיותו הזקן, שרבינו בשעה אלא,
שהם כפי שהתחתונים כח נותן זה הרי – בתחתונים דירה יתברך לו לעשות הבריאה כוונת את פעל האם

mze`ivna.יתברך לעצמותו דירה יהיו

ההגבלות את הסיר זה מי16ענין של ובכוחו מקום) (של בשליחותו אלא לבד, זאת עושים שלא כיון –

"איכה" הנמנעות17שמכריז נמנע שהוא יתברך, עצמותו שזהו 'סתים18, שגם ממשיכים ואז הפכים, ונושא
דקודשאֿבריךֿ 'סתים עם שקשורה כפי שבנשמה' ה'סתים את ומגלה מעורר זה וענין בגילוי, יהיה דאורייתא'

.19הוא'

צוה ואחרֿכך השתא. מ'שמחתֿתורה' – (החדש) נפשי" לך "צמאה הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מלכנו"]. "אבינו לנגן

***

שתהיה„ היינו, ממש, לפועל עד תבוא שהתשובה ובאופן התשובה, את לעורר צריכה – "איכה" השאלה .

הבעלֿשםֿטוב כפירוש הגוף', 'עם עמו"20העבודה תעזוב .21ב"עזוב

אלא) החורבן, לאחר הגלות, בזמן (אינה ובפועל בגלוי שלימותו – ומצוות התורה עניני ככל – זה וענין
רצונך", כמצות . . לפניך נעשה "ושם טוב': ד'יום מוסף תפילת בנוסח שאומרים כמו המשיח, לימות תהיה
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על ושוכח ועוד), רע"א. ג, של"ה (ראה לעליון" "אדמה ע"ש "אדם"
נעשה ואז ממדריגתו, ליפול יכול ובמילא לפעול, שצריך התפקיד
הנסמן ב. קלה, זח"ג (ראה ובחסידות בקבלה (כהלשון ומצב מעמד
בלתי (מהנחה מית" איקרי מדרגי' דנפיל ד"מאן ד)) ס"ע ח"ב באג"ק

מוגה).
(13129 ע' חי"ג (תו"מ בתחלתה תשט"ו כסלו י"ט שיחת גם ראה

.1 בהערה שם ובהנסמן ואילך),
שזלגו14) עקיבא רבי אצל (במהנ"ע)) ב צח, (זח"א שמצינו ע"ד

מוגה). בלתי (מהנחה התורה בסודות התענוג מרוב דמעות עיניו
עד15) דרזין רזין של ההפצה שתהי' תובעים מזה: ויתירה

שזהו – הקדושה לגבול מחוץ שהם לאלו אפילו היינו, ל"חוצה",
מוגה). בלתי (מהנחה לאלקות הנפש מכלות ההיפך תכלית

שיהיו16) מוגבל, שהוא מהאדם, לדרוש יכולים שיהיו היינו,
של בענין והשגה הבנה בעצמו לפעול הפכים: שני ,leabÎilaאצלו

תהי' והנשמה ומצבו, מעמדו עמדו, על המוגבל הגוף ישאר ואעפ"כ,
למטה שהוא כפי הגוף עם "לשבתlabenקשורה גשמיים, בענינים

יצרה".
של החידוש זהו –dxezוהרי התורה בפנימיות שנתגלה כפי –

דוקא ית' לו דירה ולעשות תחת", "עומק עם רום" "עומק לחבר
הגוף. עם קשורה שהנפש כפי בתחתונים,

על רס"ד) לקמן (נסמן הבעש"ט תורת של הנקודה גם וזוהי
שכאשר – עמו" תעזוב עזוב גו' שונאך חמור תראה "כי הפסוק

כל ששונא "שונאך", שהוא תראה הגוף, חומר ה"חמור", על תסתכל
"עזוב ואעפ"כ, הרוחניות, תכלית של ענין ועאכו"כ רוחניות, של ענין
לעבוד אלא וסיגופים, תעניות ע"י הגוף את לשבור לא – עמו" תעזוב

enrעי"ז הקב"ה, רצון את למלא צריכים הגוף עם שיחד היינו, ,

נתלבשו שכללותם המצוות, בעניני לבב וטוב בשמחה אותו שעובדים
מוגה). בלתי (מהנחה הגשמי עוה"ז בעניני

נפילתו17) לאחרי מיד עבודתו: בתחילת אדה"ר אצל שהי' וכפי
בענין להתעורר – "איכה" השאלה ע"י – הכח לו ניתן ממדריגתו,
שאפילו ביותר נעלה למקום שמגעת ספכ"ב), ב"ר (ראה התשובה
הל' רמב"ם ב. לד, (ברכות שם לעמוד יכולים אין גמורים צדיקים

ה"ד). פ"ז תשובה
עד יהודי כל של בחייו גם ישנו – הזקן רבינו אומר – זה וענין
שהיא האלקית, נפשו ע"י – ה"בתֿקול" אליו שבאה הדורות, כל סוף
ונפש הגוף את ששואלת – רפ"ב) (תניא ממש" ממעל אלקה "חלק

" תכלית`dkiהבהמית: לידע אותו ומחזקת ומעודדת מעוררת ועי"ז ,"
מוגה). בלתי (מהנחה לפעול שצריך ומה בריאתו

ב18) לד, להצ"צ החקירה ס' סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך.

ובכ"מ.19) ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
וש"נ20) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק
ה.21) כג, משפטים
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היעוד נתקיים לא שעדיין זמן כל שלא22כי, המבלבלים ענינים ישנם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
רצונך" ד"כמצות השלימות להיות .23תוכל

הגלות, שבזמן בכך תלוי זה הרי – רצונך"? ד"כמצות והפועל היכולת בגלוי שתומשך זוכים כיצד אמנם,
ואז, בו, שתלוי ומה שביכולתו מה כל האדם עושה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד קיום לפני

שלים" באתר שריא השלימות24"קודשאֿבריךֿהוא את האדם במעשה להמשיך דלעילא האתערותא ענין שהוא ,

רצונך". ד"כמצות

חמור" על ורוכב "עני להיות שונאך" ב"חמור פועל שמשיח – בזה הענין .25וכללות

גו'‰ מלאכים יעקב "וישלח וישלח: פרשת מינה, דאזלינן השבוע בפרשת שכתוב מה גם יובן עלֿפיֿזה .

גו'" וחמור שור לי "ויהי להודיעו להם וצוה עשו", במדרש26אל ואיתא שנאמר27, המשיח, מלך זה "חמור :
חמור". על ורוכב עני

בזה: והענין

אור' ב'תורה מבאר השמחה, בעל הזקן, שנה28רבינו עשרים עבודתו שלאחרי לעשו, להודיע שלח שיעקב ,

שלם" יעקב "ויבוא כבר להיות יכול ומצדו בשלימות, עבודתו את השלים לבן, העולם,29בבית כללות עם יחד ,
זה. על ובהוספה החטא, קודם שהיה כמו להיות הדעת עץ חטא שיתוקן באופן

כבר יש אצלו חמור"; על ורוכב ד"עני הענין כבר ישנו שמצדו – חמור" . . לי "ויהי יעקב שאמר וזהו
משיח!

וגו'" לאמר יעקב אל המלאכים "וישובו הנה שלאחריֿזה אמת30אלא שהן לבאר, הזקן רבינו שממשיך כפי ,
עמו" איש מאות וארבע לקראתך "הולך עדיין עשו, אבל עניניו, כל את השלים מצדו מלחמה,30שיעקב לעשות

וגסות) (חומריות חומר דורכגעבראכן") ניט נאך האט ("עס שבירת עדיין פעלה לא יעקב של שעבודתו ָָָהיינו,
טפחים. מעשרה למטה לבוא כבר יוכל שמשיח העולם,

Âמובן ואינו דוקא?31. ד"חמור" בענין העתידה הגאולה את יעקב רמז למה :

בגמרא איתא "כתיב32הרי חמור33: על ורוכב עני וכתיב גו', שמיא ענני עם שמיא.34וארו ענני עם זכו, –
חמור". על ורוכב עני זכו, לא

ואם "זכו", – עבודתו שלימות מצד היה העתידה, לגאולה מוכן היה שיעקב זה ענין יותר: קשה ועלֿפיֿזה
דוקא? חמור" על ד"רוכב בענין אלא) "ענן", של בענין (לא משיח את רמז למה כן,

Êאליעזר דרבי בפרקי במשה35. שנאמר החמור הוא חמור", על ורוכב "עני במשיח שנאמר שהחמור איתא
החמור" על "וירכיבם חמורו"36רבינו, את "ויחבוש אבינו, באברהם שנאמר החמור והוא והיינו37, שאברהם,38. ,

ענין: אותו של המשך מהווים ומשיח משה
תורה" אלפים "שני התחיל – ישראל39אברהם לכל ומסרה מסיני התורה את קיבל – רבינו משה ,40,
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ב.22) יג, זכרי'
ועוד.23) ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ב.24) צ, זח"ג ראה
ט.25) ט, זכרי'
דֿו.26) לב,
ו.27) פע"ה, ב"ר
וישלח.28) ר"פ
יח.29) לג, שם
ז.30) לב, שם
אדמו"ר31) כ"ק ע"י הוגה – סי"א) (מלבד סי"ב סוף עד מכאן

זו במהדורא ואילך. 70 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א
מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

סרטֿהקלטה). (ע"פ
א.32) צח, סנהדרין

יג.33) ז, דניאל
ש"עם34) שם) (סנהדרין רש"י כפירוש – הפכים שני זה שהרי

" היינו, אתי", איניש כבר שמיא יכולzexidnaענני זה אין וא"כ, ,"
חמורו על הבא "כעני חמור", על ורוכב ד"עני באופן "zelvraלהיות

מוגה). בלתי (מהנחה
פל"א.35)
כ.36) ד, שמות
ג.37) כב, וירא
משיחה38) (גם ואילך 19 ע' חל"א לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

זו).
את39) ברך וה' ד"ה לך. ר"פ להאריז"ל לקו"ת וראה א. ט, ע"ז

שרה חיי (אוה"ת ב"ב מס' על בחידושיו נדפס – להצ"צ – אברהם
א). קכו,
רפ"א.40) אבות
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היעוד נתקיים לא שעדיין זמן כל שלא22כי, המבלבלים ענינים ישנם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
רצונך" ד"כמצות השלימות להיות .23תוכל

הגלות, שבזמן בכך תלוי זה הרי – רצונך"? ד"כמצות והפועל היכולת בגלוי שתומשך זוכים כיצד אמנם,
ואז, בו, שתלוי ומה שביכולתו מה כל האדם עושה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד קיום לפני

שלים" באתר שריא השלימות24"קודשאֿבריךֿהוא את האדם במעשה להמשיך דלעילא האתערותא ענין שהוא ,

רצונך". ד"כמצות

חמור" על ורוכב "עני להיות שונאך" ב"חמור פועל שמשיח – בזה הענין .25וכללות

גו'‰ מלאכים יעקב "וישלח וישלח: פרשת מינה, דאזלינן השבוע בפרשת שכתוב מה גם יובן עלֿפיֿזה .

גו'" וחמור שור לי "ויהי להודיעו להם וצוה עשו", במדרש26אל ואיתא שנאמר27, המשיח, מלך זה "חמור :
חמור". על ורוכב עני

בזה: והענין

אור' ב'תורה מבאר השמחה, בעל הזקן, שנה28רבינו עשרים עבודתו שלאחרי לעשו, להודיע שלח שיעקב ,

שלם" יעקב "ויבוא כבר להיות יכול ומצדו בשלימות, עבודתו את השלים לבן, העולם,29בבית כללות עם יחד ,
זה. על ובהוספה החטא, קודם שהיה כמו להיות הדעת עץ חטא שיתוקן באופן

כבר יש אצלו חמור"; על ורוכב ד"עני הענין כבר ישנו שמצדו – חמור" . . לי "ויהי יעקב שאמר וזהו
משיח!

וגו'" לאמר יעקב אל המלאכים "וישובו הנה שלאחריֿזה אמת30אלא שהן לבאר, הזקן רבינו שממשיך כפי ,
עמו" איש מאות וארבע לקראתך "הולך עדיין עשו, אבל עניניו, כל את השלים מצדו מלחמה,30שיעקב לעשות

וגסות) (חומריות חומר דורכגעבראכן") ניט נאך האט ("עס שבירת עדיין פעלה לא יעקב של שעבודתו ָָָהיינו,
טפחים. מעשרה למטה לבוא כבר יוכל שמשיח העולם,

Âמובן ואינו דוקא?31. ד"חמור" בענין העתידה הגאולה את יעקב רמז למה :

בגמרא איתא "כתיב32הרי חמור33: על ורוכב עני וכתיב גו', שמיא ענני עם שמיא.34וארו ענני עם זכו, –
חמור". על ורוכב עני זכו, לא

ואם "זכו", – עבודתו שלימות מצד היה העתידה, לגאולה מוכן היה שיעקב זה ענין יותר: קשה ועלֿפיֿזה
דוקא? חמור" על ד"רוכב בענין אלא) "ענן", של בענין (לא משיח את רמז למה כן,

Êאליעזר דרבי בפרקי במשה35. שנאמר החמור הוא חמור", על ורוכב "עני במשיח שנאמר שהחמור איתא
החמור" על "וירכיבם חמורו"36רבינו, את "ויחבוש אבינו, באברהם שנאמר החמור והוא והיינו37, שאברהם,38. ,

ענין: אותו של המשך מהווים ומשיח משה
תורה" אלפים "שני התחיל – ישראל39אברהם לכל ומסרה מסיני התורה את קיבל – רבינו משה ,40,
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ב.22) יג, זכרי'
ועוד.23) ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה
ב.24) צ, זח"ג ראה
ט.25) ט, זכרי'
דֿו.26) לב,
ו.27) פע"ה, ב"ר
וישלח.28) ר"פ
יח.29) לג, שם
ז.30) לב, שם
אדמו"ר31) כ"ק ע"י הוגה – סי"א) (מלבד סי"ב סוף עד מכאן

זו במהדורא ואילך. 70 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א
מוגה בלתי מהנחה פרטים כמה ועוד מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

סרטֿהקלטה). (ע"פ
א.32) צח, סנהדרין

יג.33) ז, דניאל
ש"עם34) שם) (סנהדרין רש"י כפירוש – הפכים שני זה שהרי

" היינו, אתי", איניש כבר שמיא יכולzexidnaענני זה אין וא"כ, ,"
חמורו על הבא "כעני חמור", על ורוכב ד"עני באופן "zelvraלהיות

מוגה). בלתי (מהנחה
פל"א.35)
כ.36) ד, שמות
ג.37) כב, וירא
משיחה38) (גם ואילך 19 ע' חל"א לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

זו).
את39) ברך וה' ד"ה לך. ר"פ להאריז"ל לקו"ת וראה א. ט, ע"ז

שרה חיי (אוה"ת ב"ב מס' על בחידושיו נדפס – להצ"צ – אברהם
א). קכו,
רפ"א.40) אבות
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שהוא מצרים יציאת בענין זה נאמר מכלֿמקום, מתןֿתורה, לפני נאמר החמור" על "וירכיבם שהפסוק [ואף
שכתוב כמו למתןֿתורה, הזה"],41הכנה ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

המשיח. מלך עלֿידי תתגלה דמתןֿתורה והתכלית

Á:דמשיח לשימוש ועד משה, של והשימוש בחמור, אברהם של השימוש בין חילוק ישנו ואףֿעלֿפיֿכן .
והמאכלת העצים עבור בחמור שהשתמש רק נאמר את42באברהם ורק רגלי, הלכו הנערים עם בעצמו הוא ;

החמור. על הניח – להאדם המסייעים ענינים – והמאכלת העצים

יותר הרבה קרובים ובניו אשתו – החמור" על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה "ויקח נאמר רבינו במשה
"עזר היא אשתו שהרי ומאכלת, עצים מאשר דמיא"44כנגדו"43לאדם "כגופו דאבוה"45, כרעא ו"ברא והרי46, ,

עצמו. שבאדם התחתון חלק הוא ירך

שמשיח היינו, חמור", על ורוכב "עני נאמר חמור.envrובמשיח על רוכב יהיה

Ëגבהו שמצד כזה, למקום לבוא ועניניו האדם יכול שעלֿידיֿזה – הוא החמור על ורכיבה דשימוש הענין .

החמור. ללא אליו להגיע איֿאפשר ריחוקו, או
של הידוע כפירוש "חומר", על מורה ש"חמור" – ברוחניות, החמור על רכיבה בענין גם הוא וכן

הפסוק על –הבעלֿשםֿטוב גו'" חמור תראה "כי

מצד שהנשמה כזו למדריגה ולהתעלות להגיע יכולים והגשמיות, החומריות וזיכוך בירור שעלֿידי היינו,
שכתוב כמו לשם, להגיע יכולה אינה שור"47עצמה בכח תבואות .48"ורב

Èעדיין יכול היה לא – העבודה בהתחלת דהיינו, תורה, אלפים שני התחלת – אבינו אברהם של בזמנו .

בריבוי כמבואר קדושה, עדיין נעשה לא עצמו שהגשמיות כיון עצמו, האדם את להעלות והגשמיות החומר
כו'"49מקומות ירדו לא רומי ד"בני הגזירה עדיין המסייעים50שהיתה בדברים רק להיות יכולה היתה הפעולה ;

מסיי זמן באותו הם יהיו הגשמיות, דבירור העבודה שעלֿידי – ומאכלת עצים לקדושה.– עים
גלות שלאחרי כיון – עצמו האדם של התחתונים בענינים עליה נעשה החמור עלֿידי רבינו, משה אצל

המצוה. עלֿידי קדושה נעשה עצמו שהגשמיות עד העולם, בחומר גם זיכוך נעשה ומתןֿתורה מצרים

כלי היה לא הגשמי הדבר מתןֿתורה, קודם מתןֿתורה: ולאחר מתןֿתורה קודם בין החילוק וכידוע –
העבודה, שעלֿידי להמשכות יסייע ואפילו ינגד, לא שהעולם בכך רק התבטאה והעבודה רוחניות, עם שמתאחד

מתןֿתורה. עלֿידי נעשה זה הרי – קדושה יהיה בפנימיותו, עצמו, הגשמי שהדבר אבל

מצות עלֿידי כמו אור נמשך ורהטים דמקלות העבודה שעלֿידי הגם הנה – דיעקב ורהטים במקלות וכמו
כיון51תפילין במקלות, אור נשאר לא העבודה שלאחרי והראיה, ובקליטה. בפנימיות זה היה לא מכלֿמקום, ,

והתאחדות. קליטה בדרך זה היה לא לפניֿזה שגם

כלומר, קדושה, נעשה בעצמו הוא הגשמי, בדבר מצוה מקיימים כאשר הנה מתןֿתורה, לאחרי zeinybאבל

לאלקות. כלי נעשית העולם

כרעא (ברא ובניו (כגופו) אשתו – האדם של התחתונים בחלקים רק העליה היתה אז גם אףֿעלֿפיֿכן, אבל
– בגוף. ונתלבשו למטה שירדו הנשמה של הגלויים לכוחות ועד דאבוה),
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יב.41) ג, שמות
נע42) לשני אמר אברהם כאשר עםשלכן, פה לכם "שבו ריו

וישם העולה עצי את אברהם "ויקח אזי גו'", נלכה והנער ואני החמור
כיון הֿו), כב, (וירא המאכלת" את . . בידו ויקח בנו יצחק על
בלתי (מהנחה החמור ע"ג מונחים והמאכלת העצים היו שעדֿעתה

מוגה).
יח.43) ב, בראשית
כוסס44) חיטין חיטין מביא "אדם א) סג, (יבמות בגמרא כדאיתא

מהחטים עושה שהיא האשה, כנגדו", ל"עזר זקוק הוא אלא (בתמי')",
מוגה). בלתי (מהנחה אדם מאכל

וש"נ.45) א. כד, ברכות
מקמי).46) (בתוד"ה א ג, יבמות ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

בסה"ש הנסמן רפ"ב. אלם יונת כבעל). ד"ה (בפרש"י א צב, כתובות
.39 הערה 16 ע' תרפ"ח

ב.47) עה, האזינו לקו"ת וראה ד. יד, משלי
האדם,48) ממין למטה היא שבהמה כך על הבט שמבלי והיינו,

(שלכן ישראל" לבני מלך מלך ש"לפני מבחי' היא ששרשה כיון מ"מ,
הבהמה כאשר הנה לאדם), מאשר יותר – כפשוטו – כח לבהמה יש
אין הבהמה שלולי כזה למקום להגיע האדם יכול האדם, ע"י מונהגת

מוגה). בלתי (מהנחה לשם להגיע בכחו
וש"נ.49) .231 ע' חט"ו תו"מ ראה
טו.50) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
להצ"צ51) – המקלות את ויצג סד"ה ואילך. ב קסא, זח"א ראה

ב). רכג, (ויצא באוה"ת –
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על הגוף מעלת תתגלה אז חמור": על ורוכב "עני – יותר עמוק ענין נפעל יהיה המשיח בביאת ואילו
בעלה" עטרת חיל "אשת – החומר.52הנשמה בירור עלֿידי עליה תהיה שבנפש חיהֿיחידה בבחינות ואפילו ,

האמיתי יש הוא הנברא דיש שהאמיתית הנברא, דיש האמיתי השורש יתגלה המשיח עלֿידי53בביאת ולכן, ,
הנשמה. בעצם גם עליה תהיה – הנברא יש בירור החומר, בירור

‡Èביאור ולתוספת .54:

ועד עצמו, לאדם ששייכים ובניו, מאשתו החל ומסייעים, עוזרים כמה צריך – ומסייעיםהאדם לעוזרים
שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו את למלא יהודי צריך שעלֿידם העולם עניני כללות והיינו הימנו, מחוץ שהם

קוני" את לשמש נבראתי "אני – תפקידו את ממלא .55הוא

ענינים שהם העולם בעניני לעסוק נגש יהודי כאשר ולכן, הכבד, אל הקל מן הוא העבודה סדר כללות והנה,
שעניני הקצה, אל הקצה מן הדילוג את מיד ממנו לדרוש איֿאפשר – חומריים ענינים יותר, ולמטה גשמיים,

המברר; מהאדם יותר למעלה שיהיו עד השלימות, בתכלית מזוככים יהיו העולם

לפעול לראש לכל והיינו, מצוה", "הכשר העולם מעניני לעשות שיתחיל – הוא ממנו לדרוש שיכולים מה
ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך הוא זה שענין לאלקות, מנגדים יהיו שכר56שלא לו נותנים עבירה עבר ולא "ישב
מצוה". "הכשר מהם לעשות שמתחיל מזה, ויתירה מצוה", כעושה

אברהם" היה מ"אחד החל האבות, בזמן שהיתה העבודה התחלת היינו,57וזוהי חמורו", את "ויחבוש –

יולד" אדם פרא "עיר עצמו, מצד שהוא כמו יהיה לא אלקות58שה"חומר" עניני על ומסתיר ומעלים שמונע ,

של ענין לעשות עוזר הוא הרי שעה לפי לכלֿהפחות אלא, החומר), היפך שהם רוחניים, ענינים על (ואפילו
והמאכלת. האש העצים, נשיאת – מצוה" "הכשר

מעבר' וב'דרך לאלקות, ינגד לא הגשמי שהדבר רק לפעול יכולים היו שאז מתןֿתורה, קודם היה זה וכל
ויצחק אברהם אצל בקדושה עילוי יתווסף החומר שעלֿידי לפעול אבל הקב"ה; רצון עלֿידו להתמלא יוכל
שלא בענינים רק היתה מתןֿתורה קודם שהפעולה והיינו, מתןֿתורה. קודם לפעול יכולים היו לא – עצמם
ואדרבה, מנגדים, שאינם רק היא הפעולה גופא ובהם ממנו, נפרד דבר נשארים הם אלא מהאדם, חלק נעשו

מצוה. הכשר סיוע, נעשה עלֿידם

את ממלאים שעלֿידיֿזה לתמידות, קדושה של ענין מהחומר לעשות העבודה התחילה מתןֿתורה ולאחרי
בתחתונים; דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של רצונו

הרכיבה ענין (שזהו האדם יתעלה ועלֿידו אותו, המברר מהאדם יותר למעלה יהיה שה"חומר" לפעול אבל
החמור", על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה ד"ויקח באופן זה הרי העבודה בהתחלת הנה – החמור) על

על שהרכיבה עדייןהיינו, הוא הנשמה, הוא שעיקרו עצמו, האדם ואילו ובניו. אשתו אצל רק היא החמור
מה"חמור", למעלה

העולם עניני בכל יש אזי הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד נתקיים שלא זמן כל כי, – הדבר וטעם
שבעניני כיון בגלוי, עליו הרוכב מהאדם למעלה יהיה שה"חמור" לפעול איֿאפשר ולכן זה', ל'לעומת אחיזה

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית נפש ואילו רע, עדיין מעורב טוב,59העולם כולה –

היינו, הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר חמור"), על ורוכב ("עני המשיח בימות ורק
גו'" המות ש"בלע כיון רע, יהיה לא הגשמי טוב,60שבדבר כולו (א) המעלות: ב' הגשמי בדבר יהיו אזי –

ישראל" לבני מלך מלך "לפני מבחינת האלקית, נפש ושורש ממקור שלמעלה טוב הענין61(ב) אז יהיה ולכן ,
משיח של ענינו – שבנפש ה'יחידה' בחינת את גם מעלה שה"חמור" החמור", על כזה62ד"רוכב למקום –

עצמה. מצד אליו להגיע יכולה שאינה
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ד.52) יב, משלי
ובכ"מ.53) ג. מג, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ראה
מוגה.54) בלתי מהנחה – זה סעיף
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על הגוף מעלת תתגלה אז חמור": על ורוכב "עני – יותר עמוק ענין נפעל יהיה המשיח בביאת ואילו
בעלה" עטרת חיל "אשת – החומר.52הנשמה בירור עלֿידי עליה תהיה שבנפש חיהֿיחידה בבחינות ואפילו ,

האמיתי יש הוא הנברא דיש שהאמיתית הנברא, דיש האמיתי השורש יתגלה המשיח עלֿידי53בביאת ולכן, ,
הנשמה. בעצם גם עליה תהיה – הנברא יש בירור החומר, בירור

‡Èביאור ולתוספת .54:

ועד עצמו, לאדם ששייכים ובניו, מאשתו החל ומסייעים, עוזרים כמה צריך – ומסייעיםהאדם לעוזרים
שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו את למלא יהודי צריך שעלֿידם העולם עניני כללות והיינו הימנו, מחוץ שהם

קוני" את לשמש נבראתי "אני – תפקידו את ממלא .55הוא

ענינים שהם העולם בעניני לעסוק נגש יהודי כאשר ולכן, הכבד, אל הקל מן הוא העבודה סדר כללות והנה,
שעניני הקצה, אל הקצה מן הדילוג את מיד ממנו לדרוש איֿאפשר – חומריים ענינים יותר, ולמטה גשמיים,

המברר; מהאדם יותר למעלה שיהיו עד השלימות, בתכלית מזוככים יהיו העולם

לפעול לראש לכל והיינו, מצוה", "הכשר העולם מעניני לעשות שיתחיל – הוא ממנו לדרוש שיכולים מה
ז"ל רבותינו מאמר עלֿדרך הוא זה שענין לאלקות, מנגדים יהיו שכר56שלא לו נותנים עבירה עבר ולא "ישב
מצוה". "הכשר מהם לעשות שמתחיל מזה, ויתירה מצוה", כעושה

אברהם" היה מ"אחד החל האבות, בזמן שהיתה העבודה התחלת היינו,57וזוהי חמורו", את "ויחבוש –

יולד" אדם פרא "עיר עצמו, מצד שהוא כמו יהיה לא אלקות58שה"חומר" עניני על ומסתיר ומעלים שמונע ,

של ענין לעשות עוזר הוא הרי שעה לפי לכלֿהפחות אלא, החומר), היפך שהם רוחניים, ענינים על (ואפילו
והמאכלת. האש העצים, נשיאת – מצוה" "הכשר

מעבר' וב'דרך לאלקות, ינגד לא הגשמי שהדבר רק לפעול יכולים היו שאז מתןֿתורה, קודם היה זה וכל
ויצחק אברהם אצל בקדושה עילוי יתווסף החומר שעלֿידי לפעול אבל הקב"ה; רצון עלֿידו להתמלא יוכל
שלא בענינים רק היתה מתןֿתורה קודם שהפעולה והיינו, מתןֿתורה. קודם לפעול יכולים היו לא – עצמם
ואדרבה, מנגדים, שאינם רק היא הפעולה גופא ובהם ממנו, נפרד דבר נשארים הם אלא מהאדם, חלק נעשו

מצוה. הכשר סיוע, נעשה עלֿידם

את ממלאים שעלֿידיֿזה לתמידות, קדושה של ענין מהחומר לעשות העבודה התחילה מתןֿתורה ולאחרי
בתחתונים; דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של רצונו

הרכיבה ענין (שזהו האדם יתעלה ועלֿידו אותו, המברר מהאדם יותר למעלה יהיה שה"חומר" לפעול אבל
החמור", על וירכיבם בניו ואת אשתו את משה ד"ויקח באופן זה הרי העבודה בהתחלת הנה – החמור) על

על שהרכיבה עדייןהיינו, הוא הנשמה, הוא שעיקרו עצמו, האדם ואילו ובניו. אשתו אצל רק היא החמור
מה"חמור", למעלה

העולם עניני בכל יש אזי הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד נתקיים שלא זמן כל כי, – הדבר וטעם
שבעניני כיון בגלוי, עליו הרוכב מהאדם למעלה יהיה שה"חמור" לפעול איֿאפשר ולכן זה', ל'לעומת אחיזה

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית נפש ואילו רע, עדיין מעורב טוב,59העולם כולה –

היינו, הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויים כאשר חמור"), על ורוכב ("עני המשיח בימות ורק
גו'" המות ש"בלע כיון רע, יהיה לא הגשמי טוב,60שבדבר כולו (א) המעלות: ב' הגשמי בדבר יהיו אזי –

ישראל" לבני מלך מלך "לפני מבחינת האלקית, נפש ושורש ממקור שלמעלה טוב הענין61(ב) אז יהיה ולכן ,
משיח של ענינו – שבנפש ה'יחידה' בחינת את גם מעלה שה"חמור" החמור", על כזה62ד"רוכב למקום –

עצמה. מצד אליו להגיע יכולה שאינה
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·È:"חמור על ורוכב עני – זכו לא שמיא, ענני עם – "זכו ז"ל רבותינו במאמר הרמז גם זהו .
מלמעלה ישר, אור בדרך גילוי שמיא", ענני "עם יהיה אזי ורוחניים, זכים בדברים עבודה עלֿידי – "זכו"
ויבררו וחומריים, גשמיים ענינים היינו, עדיין, מזוככים שאינם בענינים היא העבודה אם – זכו" "לא למטה;
מצד שהנשמה כזה למקום יגיעו ה"חמור" שעלֿידי חמור", על ורוכב ד"עני הגילוי יהיה אזי אותם, ויזככו

אליו. להגיע יכולה אינה עצמה

הגשמיים הדברים את לברר דוקא, לבן עם עבודתו שמצד – וחמור" שור לי "ויהי יעקב שאמר וזהו
חמור". על ורוכב ד"עני נעלה היותר לגילוי הוא מוכן והחומריים,

‚È:יותר ובפרטיות .
– הוא חמור") על ורוכב ו"עני שמיא", ענני עם ("ארו הפסוקים שני שבין הסתירה על הגמרא תירוץ תוכן

דמלכא"שבימ בגופא "לאשתאבא האלקית, בנפש הפעולה (א) ענינים: שני יהיו המשיח שזהו63ות בתכלית,
למעלה שיתעלה – זכו" ד"לא ומצב במעמד הוא עצמו שמצד – בגוף הפעולה (ב) שמיא", ענני עם ד"ארו ענין

חמור". על "רוכב ענין שזהו שבנפש, יחידה מבחינת אפילו יותר

בעליֿתשובה: ועבודת הצדיקים עבודת – העבודה אופני ב' עם גם קשורים אלו פסוקים וב'

רש"י כלשון – הצדיקים –64עבודת ("זכו") מזוכך מלכתחילה והוא מימיו, חטא שלא מעיקרו", "חסיד
תכלית זה אין עדיין אבל עילוי, אחר בעילוי ומתעלים שהולכים שמיא", ענני עם ד"ארו באופן היא שהנהגתם

העליה;

ומצוות התורה עבודת שעלֿידי אלא זכו", ד"לא ומצב במעמד הם עצמם שמצד – בעליֿתשובה ועבודת
חמור". על ד"רוכב הענין ישנו שאצלם כיון גמורים, מצדיקים למעלה הם נעשים

לעשו: יעקב שבין החילוק כללות גם וזהו

אהלים" יושב תם "איש שהיה שמיא".65יעקב, ענני עם ד"ארו באופן היתה ועבודתו מעיקרו", "צדיק הוא ,

במעמד הוא עצמו שמצד עשו, מצד בעבודה הוא אוחז היכן לו לומר הוצרך לעשו, מלאכים שלח וכאשר
חמור", על ד"רוכב לענין גם הוא מוכן עצמו שמצד חמור", גו' לי "ויהי להודיעו שלח ולכן זכו". ד"לא ומצב

שבנפש. ביחידה אפילו עילוי יפעל שה"חמור"

בתיובתא" צדיקייא "לאתבא – המשיח דימות העילוי עיקר גם גם66וזהו יתווסף צדיקים אצל שאפילו ,

בעליֿתשובה. של העילוי

„Èבתניא המבואר ועלֿפי זה67. הרי – הגלות ימי במשך בעבודתינו תלויים המשיח דימות הגילויים שכל
בעבודתו: ואחד אחד לכל גם נוגע

עסק לו אין שאז התפילה, ועבודת התורה לימוד הוא שכללותה "זכו", של באופן עבודה יש האדם בעבודת
שנתלבשו המצוות מעשה הוא שכללותה העולם, בעניני התעסקות של העבודה באה ולאחריֿזה העולם; עם

דעהו" דרכיך "בכל בעבודה: גדול" ה"כלל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גשמיים, ובכל,68בדברים ובשתייתו באכילתו
החומריים. עניניו בכל גם ועד הגשמיים, עניניו

בשעת ואפילו תפילה, של אמות וד' הלכה של אמות בד' ימיהם כל שנמצאים אלו שגם היא, והדרישה
ועומק מהשביה שבא מי אצל כמו הנפש וכלות והצמאון הרצוא אצלם יהיה – והתפילה התורה דלימוד העבודה

שכתוב כמו ועיף"69תחת, ציה "בארץ שהיה הצמאון כמו חזיתיך", בקודש הזקן70"כן רבינו שמבאר (כפי
"צדיקייא"71בתניא בעבודת ה"תיובתא" מעלת שזוהי – ועיף) ציה בארץ שנמצא מי של הצמאון מגודל המשל

ד"זכו". באופן
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רפל"ז.67)

(לו,68) סרפ"ב טוב שם כתר א. סג, ברכות וראה ו. ג, משלי
סע"ד).
בהוספות69) תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר וראה ג. סג, תהלים

וש"נ. סס"ד.
ב.70) שם,
פ"ז.71)
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משיח עלֿידי בגלוי הדבר יתגלה בימינו במהרה אזי חמור", על ד"רוכב הענין עתה שפועלים ועלֿידיֿזה
שיהיו בלבד זו ולא ויסתירו, יעלימו ולא יבלבלו לא – "חמור" – החומריים שהענינים בלבד זו שלא צדקנו,
שבחינת עד חפצו, למחוז האדם את ולהביא להעלות – ענינם אמיתית את יגלו אלא בלבד, ומסייע הכשר

לאחדים, והיו עולם", של "יחידו עם תתקשר ה"יחידה"

היעוד יקויים כאשר בימינו, במהרה יהיה זה אחד"72וענין ושמו אחד הוי' .73ש"יהיה

***

ÂË:לבוא ולעתיד החטא, לאחר החטא, קודם שבין החילוק כללות עם קשור לעיל האמור .

ז"ל חכמינו במדרשי כדאיתא אור, של ומצב מעמד היה – החטא האורה,74קודם אותה שימשה שעות "ל"ו
סנהדרין בגמרא כמבואר הראשון, אדם נברא (שבו שבת ערב של עשר היום),75שנים שעות במשך בריאתו סדר

שבת". של וי"ב שבת לילי של וי"ב

החושך התחיל שבת במוצאי החמה ששקעה "כיון שלכן, בעולם, חושך נעשה – עץֿהדעת חטא לאחר
רע שני לו זימן הקב"ה, עשה מה . . הראשון אדם ונתיירא ובא, אור"ממשמש מהן ויצא לזה זה והקישן .74פים

ומנוחה" שבת שכולו "יום השבת, מיום יוצאים שכאשר – שבת מוצאי בכל הדבר נקבע ונכנסים76[ולכן ,
מהם ויוצא לזה זה רעפים שני שמקישים עלֿידיֿזה נגדו לוחמים אלא החושך, מן מתייראים אין החול, לימות

האש"]. מאורי "בורא עליו ומברכים אור,

בין דהיינו חושך", ו"בני אור" "בני בין מלחמה מתנהלת המשיח, ימות עד החטא שלאחרי מהזמן ומאז,
ל'לעומתֿזה'. הקדושה

היעוד יקויים שאז – המשיח בימות תסתיים זו הלילה,77ומלחמה חושך שיתהפך היינו, יאיר", כיום "לילה
– זה מעין שהיה (וכפי כיום יאיר עצמו שהלילה אלא בזה, וכיוצא הלבנה אור בו שיאיר בלבד זו שלא

שכתוב כמו מצרים, ביציאת – לזה הלילה").78ונתינתֿכח את ויאר והחושך הענן "ויהי

"קיימא שאז שלמה, בזמן בשלימותו, הבית כשהיה גם הבית, בזמן אפילו הרי המשיח, ימות קודם כלומר:
באשלמותא" דאף79סיהרא באשלמותא", סיהרא ד"קיימא מהמשל כמובן יאיר", כיום ד"לילה הענין היה לא –

"אור יהיה המשיח בימות ואילו היום; בערך חושך עדיין זה הרי במילואה, שהיא כפי הלבנה אור שישנה
החמה" כאור יאיר".80הלבנה כיום "לילה – ממש יום שזהו ,

ÊËשכתב כמו – וביחוד עלמא, דהוי שנין אלפי שית במשך ישראל של עבודתם עלֿידי נעשה זה וענין .
הגלות: משך זמן כל ועבודתנו מעשינו עלֿידי – בתניא הזקן רבינו

מדה כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו שכיון – מעין81ובהקדמה להיות צריך השכר שענין מובן הרי ,

זה. לשכר זוכים זו עבודה עלֿידי הנה שלכן, העבודה,

חשוכא דאתהפכא הענין את לפעול העבודה להיות צריכה יאיר", כיום ד"לילה לשכר לזכות שכדי מובן ומזה
ותפילה,82לנהורא בתורה רק ולא האלקית, בנפש רק לא העבודה נעשית הגלות בחשכת נמצאים שכאשר היינו, ,

העולם, בעניני גם פועלים שעלֿידם בגילוי.אלא "כיום", יאירו וחומריותו וגסותו העולם שחושך לפעול

הזקן רבינו שמבאר כפי – אם כי בגילוי, זה אין ל'לעומתֿזה', אחיזה עדיין שיש זמן כל שלעתֿעתה, 83אלא,

העבודה עלֿידי שפעלו מה ויראו התיבה, את יפתחו אזי המשיח ובביאת בתיבה, שסגורה טובה אבן כמשל –
לנהורא. חשוכא דאתהפכא
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המאמר לאחרי ידובר כפרֿחב"ד אודות שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר
ואילך). סל"ה לקמן (וראה חסידות

ג.74) פי"א, ב"ר ה"ה. פ"ח ברכות ירושלמי
ב.75) לח,
בסופה.76) תמיד
יב.77) קלט, תהלים

וש"נ.78) .42 ע' ח"ג תו"מ וראה כ. יד, בשלח
גם79) וראה ועוד. סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א ראה

כו. פט"ו, שמו"ר
כו.80) ל, ישעי'
ואילך.81) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ספ"י.82) בתניא הובא א. ד, זח"א ראה
וש"נ.83) .198 ע' ח"ב תו"מ וראה ב. א, דברים לקו"ת
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משיח עלֿידי בגלוי הדבר יתגלה בימינו במהרה אזי חמור", על ד"רוכב הענין עתה שפועלים ועלֿידיֿזה
שיהיו בלבד זו ולא ויסתירו, יעלימו ולא יבלבלו לא – "חמור" – החומריים שהענינים בלבד זו שלא צדקנו,
שבחינת עד חפצו, למחוז האדם את ולהביא להעלות – ענינם אמיתית את יגלו אלא בלבד, ומסייע הכשר

לאחדים, והיו עולם", של "יחידו עם תתקשר ה"יחידה"

היעוד יקויים כאשר בימינו, במהרה יהיה זה אחד"72וענין ושמו אחד הוי' .73ש"יהיה

***

ÂË:לבוא ולעתיד החטא, לאחר החטא, קודם שבין החילוק כללות עם קשור לעיל האמור .

ז"ל חכמינו במדרשי כדאיתא אור, של ומצב מעמד היה – החטא האורה,74קודם אותה שימשה שעות "ל"ו
סנהדרין בגמרא כמבואר הראשון, אדם נברא (שבו שבת ערב של עשר היום),75שנים שעות במשך בריאתו סדר

שבת". של וי"ב שבת לילי של וי"ב

החושך התחיל שבת במוצאי החמה ששקעה "כיון שלכן, בעולם, חושך נעשה – עץֿהדעת חטא לאחר
רע שני לו זימן הקב"ה, עשה מה . . הראשון אדם ונתיירא ובא, אור"ממשמש מהן ויצא לזה זה והקישן .74פים

ומנוחה" שבת שכולו "יום השבת, מיום יוצאים שכאשר – שבת מוצאי בכל הדבר נקבע ונכנסים76[ולכן ,
מהם ויוצא לזה זה רעפים שני שמקישים עלֿידיֿזה נגדו לוחמים אלא החושך, מן מתייראים אין החול, לימות

האש"]. מאורי "בורא עליו ומברכים אור,

בין דהיינו חושך", ו"בני אור" "בני בין מלחמה מתנהלת המשיח, ימות עד החטא שלאחרי מהזמן ומאז,
ל'לעומתֿזה'. הקדושה

היעוד יקויים שאז – המשיח בימות תסתיים זו הלילה,77ומלחמה חושך שיתהפך היינו, יאיר", כיום "לילה
– זה מעין שהיה (וכפי כיום יאיר עצמו שהלילה אלא בזה, וכיוצא הלבנה אור בו שיאיר בלבד זו שלא

שכתוב כמו מצרים, ביציאת – לזה הלילה").78ונתינתֿכח את ויאר והחושך הענן "ויהי

"קיימא שאז שלמה, בזמן בשלימותו, הבית כשהיה גם הבית, בזמן אפילו הרי המשיח, ימות קודם כלומר:
באשלמותא" דאף79סיהרא באשלמותא", סיהרא ד"קיימא מהמשל כמובן יאיר", כיום ד"לילה הענין היה לא –

"אור יהיה המשיח בימות ואילו היום; בערך חושך עדיין זה הרי במילואה, שהיא כפי הלבנה אור שישנה
החמה" כאור יאיר".80הלבנה כיום "לילה – ממש יום שזהו ,

ÊËשכתב כמו – וביחוד עלמא, דהוי שנין אלפי שית במשך ישראל של עבודתם עלֿידי נעשה זה וענין .
הגלות: משך זמן כל ועבודתנו מעשינו עלֿידי – בתניא הזקן רבינו

מדה כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו שכיון – מעין81ובהקדמה להיות צריך השכר שענין מובן הרי ,

זה. לשכר זוכים זו עבודה עלֿידי הנה שלכן, העבודה,
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ÊÈ:הרבי שתובע העבודה וזוהי .
האלקית נפש עם גופא, ובעצמו עצמו, עם בעבודה להסתפק ואין אדם, בני בתוך שלא בהתבודדות להיות אין
אדרבה, אלא ותעניות, סיגופים עלֿידי דיחוי, של באופן העבודה תהיה הבהמית ונפש להגוף בנוגע ואילו בלבד,

העבודה להיות צריכה יאיר, עצמו שהחושך יאיר", כיום "לילה היעוד לקיום זוכים ממש שבקרוב דכיון –
– כזה באופן

שתהיה אלא בלבד, מזוככת שתהיה בלבד זו ולא אותה, לזכך הבהמית הנפש עם תעבוד האלקית שהנפש
לנהורא; חשוכא אתהפכא – מאירה

העולם עניני את ליקח היינו עמו", תעזוב ד"עזוב באופן העולם ועניני הגוף עם תעבוד הבהמית והנפש
אור' ב'תורה הזקן רבינו שמבאר הפירוש עלֿדרך – טובות" "אבנים מהם ז"ל84ולעשות חכמינו 85בלשון

שעד עצמי', ה'אור את מקבלים שהם עד וטובים, מזוככים ענינים העולם ממעשי שעושים טובים", "מעשים
יאיר". כיום "לילה לנהורא, חשוכא אתהפכא ענין שזהו – בגלוי אצלם היה לא אז

מצוה אפילו מצוה, שמקיים שבשעה – שבקטנים קטן אפילו ואחד, אחד מכל שנדרשת העבודה וזוהי
להיות צריך – בזה וכיוצא שבת סעודת או מצוה סעודת של אכילה ולדוגמא: ביותר, גשמי ענין עם שקשורה

ה'" טוב כי וראו ד"טעמו הענין הם86בזה וארץ, שמים גשמיים, וענינים רוחניים ענינים הרי הקב"ה, מצד כי, ,
ממש! בשוה

מתחת" הארץ ועל ממעל ד"בשמים החילוק ישנו אזי "גילויים", אודות מדובר כאשר מדובר87– כאשר אבל ;
"לא בשוה.אודות הם וארץ שמים אזי דמלכא", בגופא שתאבא

בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי – בארץ יתירה מעלה יש נחת88ואדרבה, להיות יתברך ברצונו עלה ש"כך
במקום ברוךֿהוא איןֿסוף ה' אור שיאיר לנהורא חשוכא ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח
בעולמות מהארתו החשך מן אור ויתרון עז ויתר שאת ביתר כולו הזה עולם כל של והסטראֿאחרא החשך
במעלה תחתונים – בתחתונים דירה לו להיות שנתאווה יתברך רצונו מתמלא שעלֿידיֿזה והיינו, כו'", העליונים

ומדריגה.

שמצד כזה למקום שבנפש היחידה בחינת מתעלה שעלֿידיֿזה – חמור" על "רוכב מעלת גדלה זה ומצד
לשם. להגיע יכולה אינה עצמה

ÁÈבנצחון שמסתיימת 'לעומתֿזה', עם הקדושה של חושך", "בני עם אור" "בני של המלחמה כללות וזוהי .
אור", "בני של הגמור

שבתורה ל"מאור" שמגיעים אור"89ובאופן ותורה מצוה "נר דאורייתא,90, סתים התורה, פנימיות דהיינו, ,

דקודשאֿבריךֿהוא, סתים עם הקשורה

יאיר". כיום "לילה שיהיה פועלים אזי – בשוה הם וחושך אור הרי ה"מאור" שמצד וכיון

בעלה", עטרת חיל "אשת תהיה ובקרוב בתיובתא, צדיקייא לאתבא אתא שקודשאֿבריךֿהוא הענין גם וזהו
הגוף עלֿידי מאלקות חיותה תקבל הגוף.91והנשמה מעלת את בגוף שתגלה עלֿידיֿזה ,

אתי". איניש כבר שמיא ענני עם ד"ארו הענין עם ביחד חמור", על ד"רוכב הענין יתגלה ואז

***

ËÈ.'גו בשלום פדה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***
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פה,84) שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת וראה בתחלתו. מג"א
ג. יז, שה"ש א.

א.85) יז, ברכות
ט.86) לד, תהלים
ועוד.87) לט. ד, ואתחנן
פל"ו.88)

חגיגה89) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה
סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א

וש"נ. .176 ע' תרפ"ט
כג.90) ו, משלי
תו"מ91) ואילך). צז ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט תכלה לכל ד"ה ראה

וש"נ. קסח. ע' ניסן סה"מ

i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

Îהתניא ספר וחותם שבסיום תוכיח הוכח המתחיל' 'דיבור הקדש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה ידוע .92

ספר לימוד את מסיימים השנה, ימות לפי התניא ספר את אדמו"ר מו"ח כ"ק שחילק החלוקה שעלֿפי [ולהעיר,
חד שנה מתחילה שאז כסלו, י"ט לקראת בכלהתניא הש"ס כל "לגמור החסידות] ודרכי החסידות ללימוד שה
כו'". המסכתות לחלק ועיר עיר ובכל ושנה שנה

השנה במשך לסיימו מנת על המשתתפים, כל בין הש"ס חלוקת לערוך כסלו בי"ט המנהג נקבע זה יסוד ועל
כמבואר – השנה במשך בעצמו הש"ס כל את סיים כאילו אחד לכל נחשב שעלֿידיֿזה יחד, כולם בצירוף

שכל93באחרונים כיון חייבים, ששניהם אחד, עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מלאכה שעשו שנים עלֿדרך שזהו
אחד כל של ביכולתו אין תורה שעלֿפי כיון בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה לבדו, לעשותה יכול אינו מהם אחד

השנה במשך הש"ס כל את .94לסיים

ובכן:

מסכת ללמוד עתה עצמם על יקבלו – נרשמו לא שעדיין ואלו טוב, מה – הש"ס לחלוקת נרשמו שכבר אלו
לטובה. ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו מי"ט יאוחר לא לגומרה מנת על אחת,

‡Î"חיל אל מחיל ד"ילכו בענין יותר עוד שיתוסף כח תוספת יתן הבאה בשנה שהלימוד ויהיֿרצון .95,

אפילו dbyddeשכן, dpaddהתורה מדה"dheytkבחכמת מארץ "ארוכה שכתוב כמו איןֿסופי, ענין ,96היא

חי" כל מעיני ממשיך97"ונעלמה רבינו משה שאפילו כך, כדי ועד בתמידות, ללמוד וממשיכים לומדים שלכן ,

בענין גם חיל", אל "מחיל לדרגא, מדרגא שעולה באופן עתה, עד מתןֿתורה מזמן התורה בלימוד לעסוק
שבתורה, וההשגה ההבנה

עול' ה'קבלת ענין שזהו הקב"ה, ציווי לקיים כדי יהיה התורה שלימוד לדרישה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
במאמר לעיל בתניא98(כמדובר מבואר שהרי לדרגא, מדרגא הליכה בזה שיש בודאי – (כל99) האדם ש"נשמת

ואהב ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא אפילו בגוף) שהיא מתנה"זמן ("עבודת בתענוגים אףֿעלֿפיֿכן100ה ,(

אוהב" שהוא מי "יש עצמו", בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטילה "יש",101אינה עדיין שישנו וכיון ,
במדריגה היא שעבודתם אלו אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', יותר נעלה וביטול הביטול, ענין להיות צריך אזי

בתענוגים. מאהבה נמוכה

הציווי אצלם מתחדש לשנה משנה הנה – הפרטים ובכל לשמה, תורה כדבעי, תורה שלומדים אלו גם ולכן,
שבתורה. והשגה להבנה בנוגע גם אלא התורה, שבלימוד עול' ה'קבלת לענין בנוגע רק לא התורה, דלימוד

נאמר זה על שגם במוחש שרואים במדרש102וכפי וכדאיתא כסף", ישבע לא כסף לו103"אוהב שיש "מי
ורוצה החסרון את מרגיש אזי מנה, רק לו שיש זמן שכל היינו, מאות", ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה
ורוצה יותר גדול חסרון מרגיש אזי מאתיים, לו שיש הרוחני, בעושרו מתעלה וכאשר בלבד, מאתיים לו שיהיו

מאות. ד' לו שיהיו

שכתוב מה גם לו104וזהו שחסר מרגיש הוא אזי דעת, שמוסיף שככל כיון – מכאוב" יוסיף דעת "יוסיף
יותר. הלאה לילך ורוצה יותר,

לאחרי שגם – המצוות וקיום התורה בלימוד צמאון של ענין להיות שצריך לדרישה בנוגע גם מובן ומזה
כמה בה שניתוסף אדרבה, אלא נחלשת, אינה הרצוא שעבודת בלבד זו לא הנה מצוות, וקיום תורה לימוד

מאות. ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש דמי מהמשל כמובן ככה, פעמים

·Îעצמם על יקבלו – מסכת עצמם על קיבלו לא שעדיין אלו וכל הכרטיסים, את עתה יחלקו מסתמא .

הוספה. של ובאופן זאת, יקיימו שלאחריֿזה ובודאי נדר, בלי עתה,
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Îהתניא ספר וחותם שבסיום תוכיח הוכח המתחיל' 'דיבור הקדש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה ידוע .92

ספר לימוד את מסיימים השנה, ימות לפי התניא ספר את אדמו"ר מו"ח כ"ק שחילק החלוקה שעלֿפי [ולהעיר,
חד שנה מתחילה שאז כסלו, י"ט לקראת בכלהתניא הש"ס כל "לגמור החסידות] ודרכי החסידות ללימוד שה
כו'". המסכתות לחלק ועיר עיר ובכל ושנה שנה

השנה במשך לסיימו מנת על המשתתפים, כל בין הש"ס חלוקת לערוך כסלו בי"ט המנהג נקבע זה יסוד ועל
כמבואר – השנה במשך בעצמו הש"ס כל את סיים כאילו אחד לכל נחשב שעלֿידיֿזה יחד, כולם בצירוף

שכל93באחרונים כיון חייבים, ששניהם אחד, עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מלאכה שעשו שנים עלֿדרך שזהו
אחד כל של ביכולתו אין תורה שעלֿפי כיון בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה לבדו, לעשותה יכול אינו מהם אחד

השנה במשך הש"ס כל את .94לסיים

ובכן:

מסכת ללמוד עתה עצמם על יקבלו – נרשמו לא שעדיין ואלו טוב, מה – הש"ס לחלוקת נרשמו שכבר אלו
לטובה. ישראל כל ועל עלינו הבא כסלו מי"ט יאוחר לא לגומרה מנת על אחת,

‡Î"חיל אל מחיל ד"ילכו בענין יותר עוד שיתוסף כח תוספת יתן הבאה בשנה שהלימוד ויהיֿרצון .95,

אפילו dbyddeשכן, dpaddהתורה מדה"dheytkבחכמת מארץ "ארוכה שכתוב כמו איןֿסופי, ענין ,96היא

חי" כל מעיני ממשיך97"ונעלמה רבינו משה שאפילו כך, כדי ועד בתמידות, ללמוד וממשיכים לומדים שלכן ,

בענין גם חיל", אל "מחיל לדרגא, מדרגא שעולה באופן עתה, עד מתןֿתורה מזמן התורה בלימוד לעסוק
שבתורה, וההשגה ההבנה

עול' ה'קבלת ענין שזהו הקב"ה, ציווי לקיים כדי יהיה התורה שלימוד לדרישה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
במאמר לעיל בתניא98(כמדובר מבואר שהרי לדרגא, מדרגא הליכה בזה שיש בודאי – (כל99) האדם ש"נשמת

ואהב ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא אפילו בגוף) שהיא מתנה"זמן ("עבודת בתענוגים אףֿעלֿפיֿכן100ה ,(

אוהב" שהוא מי "יש עצמו", בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטילה "יש",101אינה עדיין שישנו וכיון ,
במדריגה היא שעבודתם אלו אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו', יותר נעלה וביטול הביטול, ענין להיות צריך אזי

בתענוגים. מאהבה נמוכה

הציווי אצלם מתחדש לשנה משנה הנה – הפרטים ובכל לשמה, תורה כדבעי, תורה שלומדים אלו גם ולכן,
שבתורה. והשגה להבנה בנוגע גם אלא התורה, שבלימוד עול' ה'קבלת לענין בנוגע רק לא התורה, דלימוד

נאמר זה על שגם במוחש שרואים במדרש102וכפי וכדאיתא כסף", ישבע לא כסף לו103"אוהב שיש "מי
ורוצה החסרון את מרגיש אזי מנה, רק לו שיש זמן שכל היינו, מאות", ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה
ורוצה יותר גדול חסרון מרגיש אזי מאתיים, לו שיש הרוחני, בעושרו מתעלה וכאשר בלבד, מאתיים לו שיהיו

מאות. ד' לו שיהיו

שכתוב מה גם לו104וזהו שחסר מרגיש הוא אזי דעת, שמוסיף שככל כיון – מכאוב" יוסיף דעת "יוסיף
יותר. הלאה לילך ורוצה יותר,

לאחרי שגם – המצוות וקיום התורה בלימוד צמאון של ענין להיות שצריך לדרישה בנוגע גם מובן ומזה
כמה בה שניתוסף אדרבה, אלא נחלשת, אינה הרצוא שעבודת בלבד זו לא הנה מצוות, וקיום תורה לימוד

מאות. ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש דמי מהמשל כמובן ככה, פעמים

·Îעצמם על יקבלו – מסכת עצמם על קיבלו לא שעדיין אלו וכל הכרטיסים, את עתה יחלקו מסתמא .

הוספה. של ובאופן זאת, יקיימו שלאחריֿזה ובודאי נדר, בלי עתה,
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תלכו" "בחוקותי שיהיה השםֿיתברך "105ויתן בכתוב לשון`m[ומקדים אלא אם "אין תלכו", בחוקותי
"בחוקותי106תחנונים" שיהיה מלמעלה וסייעתא נתינתֿכח היא זו ובקשה הקב"ה, של בקשתו שזוהי היינו, ,

בתורה" עמלים "שתהיו ,107תלכו"],

בעתם", גשמיכם "ונתתי וגו'", תשמרו מצוותי "ואת בכתוב: וממשיך

צדיקים" כולם ("ועמך צדיק יהודי שכאשר והיינו, ולומד108– "שמים", בשם שנקראת שבכתב תורה לומד (
"ארץ" בשם שנקראת שבעלֿפה וארץ109תורה שמים נעשים אזי נמשכים110, הרוחניים וארץ ומשמים רוחניים,

"גשמי הם הגשמים ואז גשמיים, וארץ לשמים שירדוmkגשמים הנותן רק הוא והקב"ה גשמים"), ("אייערע "
– "בעתם" הגשמים

בפרשה. המנויות הברכות וכל פריו", יתן השדה ועץ יבולה הארץ "ונתנה

לבב. ובטוב בשמחה – ה' עבודת עניני ככל – להיות צריך זה הרי בהצלחה, יהיה בתורה שהעמל וכדי

שקיבלו מצוה של באופן תהיה ש"ס שחלוקת כדי שמח, ניגון ינגנו – האחרונות בשנים שהונהג כפי – ולכן
בשמחה לבב.111עליהם ובטוב בשמחה הלימוד וגם בשמחה קבלה שתהיה היינו, ,

תורה ללמוד שיוכלו כך בגשמיות, שמחה ושנה ברוחניות שמחה שנה – בעתם" "גשמיכם יתן והקב"ה
ובגשמיות. ברוחניות המצטרך בכל ולהצליח הרחבה, ומתוך מנוחה מתוך

***

‚Îמעשות ה' ששבת כמו גשמית מעשיה "שביתה בו שיש השבת בענין התניא ספר סיום אודות דובר .

וארץ שמים בהם שנבראו מאמרות מיו"ד ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים (ו)שביתה . . גשמיים וארץ שמים
ואילך112גשמיים" 80 עמוד י"א חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה –113.

***

„Îשכשם מובן, הרי – רוחניים וארץ שמים גם וישנם גשמיים וארץ שמים שישנם לעיל להמדובר בהמשך .
בשמים גם חומריות של ענין להיות יכול כן כמו (וגסות), חומריות של ענין ישנו גשמיים וארץ לשמים שבנוגע

למעלה. שהם כפי ענינים מאותם נשתלשלו שלמטה הענינים כל שהרי רוחניים, וארץ
גם ולאחריֿזה חמורו", את ד"ויחבוש הענין להיות צריך הגשמיים וארץ שבשמים לחומריות שבנוגע וכשם
ה"חמור" שלולי נוספת למעלה באים שעלֿידיֿזה חמור", על ל"רוכב ועד החמור", על ד"וירכיבם הענין

בארוכה), (כנ"ל אליה להגיע איֿאפשר

ענין זה הרי הזיכוך שקודם כך על הבט שמבלי – הרוחניים וארץ שבשמים ל"חומריות" בנוגע גם הוא כן
ד"וירכיבם הענין רק ולא חמורו", את ד"ויחבוש הענין רק לא להיות יכול העבודה לאחרי הנה "חומריות", של
יתעלה ה"חמור", שעלֿידי – חמור" על ד"רוכב לענין גם להגיע צריכים) (ובמילא יכולים אלא החמור", על

נפלי" שלמעלה114ה"בר היחידי הענין (שזהו שלמעלה ל"יחיד" – יותר למעלה שבנפש, היחידה ענין שהוא ,

שבנפש). היחידה מבחינת
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בחוקותי.105) ר"פ
סע"א.106) ה, ע"ז
עה"פ.107) ופרש"י תו"כ
חלק.108) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ובכ"מ.109) רע"ג. א, בראשית תו"א
ואילך.110) ב ד, זח"א ראה
א.111) קל, שבת ראה
רלח).112) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה טבת כ"ה מכתב גם ראה
לומר113) דכפרֿחב"ד למראֿדאתרא הורה שליט"א אדמו"ר כ"ק

גדולה. כוס על "לחיים"
והתחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק אל המראֿדאתרא נגש וכאשר

כ"ק הפסיקו – כו' חסרון של בענין כנראה, כפרֿחב"ד, אודות לדבר
מוטב "מלרע", מדברים הנכם למה באמרו: שליט"א, אדמו"ר

"מלעיל". שתדברו
מ"ש א) עז, (האזינו בלקו"ת מביא הזקן רבינו להסביר: והוסיף
והיינו, "מלרע", שתרגומו בארץ", אחד "אופן טו) א, (יחזקאל
שהוא שמה ומטה, מעלה של "תרגום הוא ומלרע" מלעיל ש"לשון

מלרע". נקרא למטה בחי'
או "מלעיל" זה אם נפק"מ אין אחר למישהו בנוגע אם גם וא"כ,

"מלעיל". לדבר צריך "מראֿדאתרא" הרי – "מלרע"
סע"ב.114) צו, סנהדרין
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‰Î:הענין וביאור .
שבעלֿפה תורה לימוד ועלֿידי רוחניים, שמים בוראים שבכתב תורה לימוד שעלֿידי כב) (סעיף לעיל נתבאר

רוחנית. ארץ בוראים

וארץ שמים בוראים אז שרק – תורה של לאמיתתה שמכוון באופן הוא התורה לימוד כאשר גם והנה,
וילד עמל "הרה בבחינת היא שקר של סברא הרי תורה, של לאמיתתה מכוון אינו הלימוד אם כי, רוחניים,

שלו,115שקר" והחומריות הגסות התערבות שמצד להיות יכול עדיין – וארץ שמים בריאת נעשית לא ומזה ,
לימודו. עלֿידי שנעשים הרוחניים וארץ בשמים גם וגסות חומריות של ענין יהיה

הלשון נאמר זה של116ועל ורצונו חכמתו היא שהתורה כך על הבט שמבלי היינו, שק", חוגרת "שהתורה
באמיתתו נשאר זה הרי שנמצא מקום שבכל כלל ישנו ל"אמת" ובנוגע אמת", "תורת ונקראת –117הקב"ה,

בשכ "עוברת" שהתורה זה מצד אףֿעלֿפיהרי ולכן, ממנו, משהו בתורה להדבק עלול הלומד, האדם של לו
רוחניים וארץ שמים בערך – שנקראים ענינים בהם ליפול יכולים רוחניים, וארץ שמים נעשים לימודו שעלֿידי

וגסות. חומריות בשם –

עלֿידי וזיכוך, בירור של בענין צורך יש – האדם של הרוחניים בענינים אפילו שישנה החומריות ומצד
המלאכים.

למעלה תעלה שהתפילה כדי הנה העילוי, בתכלית היא התפילה כאשר שגם לתפילה, בנוגע שמצינו וכפי
ז"ל רבותינו כמאמר להקב"ה, כתר צורך118להיות יש ישראל, של מתפילותיהם כתרים קושרים שהמלאכים

כו'" לון ונשיק לון ש"גפיף המלאכים, עלֿידי שנעשה נוסף וזיכוך התורה.119בבירור ללימוד בנוגע גם הוא וכן .

במדרש שמצינו הכתוב120וזהו לשמוע121בפירוש באים שהמלאכים השמיעיני", לקולך מקשיבים "חברים
(כידוע מובן אינו דלכאורה – בגןֿעדן הנשמות לימוד (מהורש"ב)122את אדמו"ר כ"ק את ששאלו השאלה

לכך? המלאכים זוכים כיצד נשמתוֿעדן):

שזהו בגןֿעדן, תורה ללמוד זוכים תורה, הם לומדים בגופים נשמות למטה שבהיותם הנשמות, בשלמא
דעדן" בגינתא צדיקייא עם לאשתעשעא אתא של123ש"קודשאֿבריךֿהוא ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון ,

לקולך"? מקשיבים "חברים מלאכים, לשם באים כיצד אבל הקב"ה;

נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק והבנתו122ותירץ האדם, דיבור את ומזככים מבררים שהמלאכים שכיון ,

של ועבודתן תורתן מזיו להנות הם זוכים שלהם, הטירחא בשכר הנה לגןֿעדן, שעולים קודם כו', והשגתו
שלהם. וזיכוך לבירור שסייעו הנשמות

הנה זאת, לולי כי, ולזכך, לברר שצריך וחומריות גסות יש רוחניים וארץ בשמים שאפילו הענין כללות וזהו
י רוחניים, ענינים היותם בזהרלמרות שכתוב כמו השמש, מן למטה להשאר הם בתניא124כולים ש"לא125והובא

שמשא". מן לעילא סלקא

ÂÎהיראה ענין בהקדמת האדם לימוד להיות צריך המלאכים, עלֿידי שנעשה וזיכוך הבירור מלבד והנה, .
והשגה), הבנה של בהתרחבות הוא עצמו הלימוד ואילו האדם, כיווץ פועלת שהיראה (אףֿעלֿפי וקבלתֿעול

ז"ל רבותינו כזה126כמאמר במקום מגעת שתורתו היינו, מתקיימת", חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת "כל
השמש. מן למעלה רק אלא) השמש, מן למטה (לא שזהו אמיתי, וקיום הנצחיות ענין ישנו שבו
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‰Î:הענין וביאור .
שבעלֿפה תורה לימוד ועלֿידי רוחניים, שמים בוראים שבכתב תורה לימוד שעלֿידי כב) (סעיף לעיל נתבאר

רוחנית. ארץ בוראים

וארץ שמים בוראים אז שרק – תורה של לאמיתתה שמכוון באופן הוא התורה לימוד כאשר גם והנה,
וילד עמל "הרה בבחינת היא שקר של סברא הרי תורה, של לאמיתתה מכוון אינו הלימוד אם כי, רוחניים,

שלו,115שקר" והחומריות הגסות התערבות שמצד להיות יכול עדיין – וארץ שמים בריאת נעשית לא ומזה ,
לימודו. עלֿידי שנעשים הרוחניים וארץ בשמים גם וגסות חומריות של ענין יהיה

הלשון נאמר זה של116ועל ורצונו חכמתו היא שהתורה כך על הבט שמבלי היינו, שק", חוגרת "שהתורה
באמיתתו נשאר זה הרי שנמצא מקום שבכל כלל ישנו ל"אמת" ובנוגע אמת", "תורת ונקראת –117הקב"ה,

בשכ "עוברת" שהתורה זה מצד אףֿעלֿפיהרי ולכן, ממנו, משהו בתורה להדבק עלול הלומד, האדם של לו
רוחניים וארץ שמים בערך – שנקראים ענינים בהם ליפול יכולים רוחניים, וארץ שמים נעשים לימודו שעלֿידי

וגסות. חומריות בשם –

עלֿידי וזיכוך, בירור של בענין צורך יש – האדם של הרוחניים בענינים אפילו שישנה החומריות ומצד
המלאכים.

למעלה תעלה שהתפילה כדי הנה העילוי, בתכלית היא התפילה כאשר שגם לתפילה, בנוגע שמצינו וכפי
ז"ל רבותינו כמאמר להקב"ה, כתר צורך118להיות יש ישראל, של מתפילותיהם כתרים קושרים שהמלאכים

כו'" לון ונשיק לון ש"גפיף המלאכים, עלֿידי שנעשה נוסף וזיכוך התורה.119בבירור ללימוד בנוגע גם הוא וכן .

במדרש שמצינו הכתוב120וזהו לשמוע121בפירוש באים שהמלאכים השמיעיני", לקולך מקשיבים "חברים
(כידוע מובן אינו דלכאורה – בגןֿעדן הנשמות לימוד (מהורש"ב)122את אדמו"ר כ"ק את ששאלו השאלה

לכך? המלאכים זוכים כיצד נשמתוֿעדן):

שזהו בגןֿעדן, תורה ללמוד זוכים תורה, הם לומדים בגופים נשמות למטה שבהיותם הנשמות, בשלמא
דעדן" בגינתא צדיקייא עם לאשתעשעא אתא של123ש"קודשאֿבריךֿהוא ורצונו חכמתו היא שהתורה כיון ,

לקולך"? מקשיבים "חברים מלאכים, לשם באים כיצד אבל הקב"ה;

נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק והבנתו122ותירץ האדם, דיבור את ומזככים מבררים שהמלאכים שכיון ,

של ועבודתן תורתן מזיו להנות הם זוכים שלהם, הטירחא בשכר הנה לגןֿעדן, שעולים קודם כו', והשגתו
שלהם. וזיכוך לבירור שסייעו הנשמות

הנה זאת, לולי כי, ולזכך, לברר שצריך וחומריות גסות יש רוחניים וארץ בשמים שאפילו הענין כללות וזהו
י רוחניים, ענינים היותם בזהרלמרות שכתוב כמו השמש, מן למטה להשאר הם בתניא124כולים ש"לא125והובא

שמשא". מן לעילא סלקא

ÂÎהיראה ענין בהקדמת האדם לימוד להיות צריך המלאכים, עלֿידי שנעשה וזיכוך הבירור מלבד והנה, .
והשגה), הבנה של בהתרחבות הוא עצמו הלימוד ואילו האדם, כיווץ פועלת שהיראה (אףֿעלֿפי וקבלתֿעול

ז"ל רבותינו כזה126כמאמר במקום מגעת שתורתו היינו, מתקיימת", חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת "כל
השמש. מן למעלה רק אלא) השמש, מן למטה (לא שזהו אמיתי, וקיום הנצחיות ענין ישנו שבו
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רק יראתו – דתורה נגלה בהעלם.zncewבלימוד היא היראה עצמו, הלימוד בשעת ואילו לחכמתו,

שיראתו בלבד זו לא – התורה פנימיות בלימוד הלימודzncewאבל בשעת הקדימה, לאחרי גם אלא לחכמתו,
ענין אלקות, עניני אודות אלא בזה, וכיוצא בטלית" אוחזין "שנים אודות אינו שהלימוד כיון הרי עצמו,

היראה. ענין ישנו הלימוד בשעת גם אזי וכו', העולמות השתלשלות הספירות,

להא אפשר ואי הקב"ה, של ורצונו חכמתו ששניהם (אף דתורה נגלה על התורה שבפנימיות המעלה וזוהי
וגם לזה, שמבפנים ענין שישנו היינו, "חיצוניות", בשם נקראת דתורה שנגלה בכך גם כמודגש – הא) בלא

להאי" קליפה האי כו' מוחא לגו מוחא ש"דא הענין ישנו גופא בשעת127ב"פנימיות" הנה דתורה, שבנגלה –

בשעת הנה התורה, בפנימיות ואילו בהעלם. הוא האלקות ענין ובמילא העולם, עניני אודות חושבים הלימוד
אלקות בעניני מונחים גופא וההשגה וההבנה .128הלימוד

ההקדמה על (נוסף עצמו הלימוד שגם כיון – למוטב" מחזירו שבה "המאור ז"ל חכמינו אמרו ועלֿזה
שמים. יראת של ענין הוא ללימוד)

עי חכמה כמו מקום באותו היא עילאה שיראה .129לאהוזהו

ÊÎ,העולם את לברר שצריכים בגלל רק הוא דתורה נגלה ענין שכללות לחשוב יכולים עלֿפיֿזה אמנם, .

דתורה. בנגלה להתלבש מוכרחים שלכן
ז"ל חכמינו אמרו זה על (ועד130אך לבוא לעתיד להגיע שכדי היינו, בידו", ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי

בגוף שהיא כמו הנשמה של הלימוד שזהו בידו", "תלמודו עלֿידי זה הרי התורה, לפנימיות בגןֿעדן) – ,131אז

הוא בימינו הלימוד דתורה.dlbpaשרוב

הקודש' ב'אגרת השמחה, בעל הזקן, רבינו שמבאר בנו,132וכפי אלעזר ורבי יוחאי בן שמעון רבי שאפילו ,

יוחאי בן שמעון רבי (כמאמר עליה" "בני ובני133שהיו אני הן שנים אם כו' מועטין והם עליה בני "ראיתי
הזה, עולם של בציור היו לא שאז במערה, בהיותם ואפילו הן"),

אפילו שייכים היו לא שלכן –zeevnlשמיני פרשת תורה' ב'לקוטי כמבואר בן134גשמיות, שמעון ש"רבי
בפסח מצה אכילת . . מעשיות מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה לא בודאי שנה י"ג במערה כשהיה יוחאי
פטורים היו דין שעלֿפי שאףֿעלֿפי והיינו, כו'". יחודים עלֿידי . . ההמשכות ו"המשיך כו'", וסוכה ואתרוג . .
כל אצלם חסרים שהיו לומר איֿאפשר מכלֿמקום, נפשות, סכנת עם קשור היה שקיומם בגלל אלו, ממצוות
יחודים עלֿידי ההמשכות המשיכו במערה שבהיותם הזקן, רבינו מבאר ועלֿזה וסוכות. שבפסח ההמשכות

בו" לשחק יצרת זה ("לויתן "לויתן" מבחינת שהיו כיון הפעם135עליונים, כמו התחברות, לשון "שהוא ,(136

אלי" אישי –137ילוה

– המשניות" תורת היה במערה עסקיהם "עיקר דוקא.dlbpהנה דתורה

ÁÎ:בזה והענין .
השייכים ענינים עם שקשורה כיון הרוחניים, וארץ שבשמים ה"חומר" ענין הוא דתורה שנגלה אףֿעלֿפי
שצריכים "חומר" של ענין זה אין מכלֿמקום, – האלקית דנפש ה"צורה" אל "חומר" בגדר שהיא הבהמית לנפש
שלבסוף עד החומר עם העבודה להיות שצריכה העולם בחומר שהוא כמו אלא חסֿושלום, ולבטלו לדחותו
עלֿידי שדוקא בתורה, כן וכמו יח), סעיף (כנ"ל הגוף מן חיותה תקבל שהנשמה חמור", על ד"רוכב הענין יהיה

לבוא. לעתיד התורה פנימיות ללימוד באים בידו"), ("תלמודו דתורה נגלה לימוד ה"חומר",

בהדרגה: נעשה זה שענין אלא
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להתערב לבהמיות, שנוטה האנושי, לשכל להניח שלא – חמורו" את ד"ויחבוש הענין להיות צריך תחילה
ענינים עבור בו להשתמש רק אם כי אותם, להטות עליהם שליטה לו שתהיה באופן אלקי שכל של בענינים

milth.בגוף ממשלה האלקי לשכל שתהיה עד ,

התורה" "קבלת של ענין שזהו – כו' הטיה לפעול האנושי לשכל שליטה שאין הזיכוך, שנעשה ולאחרי
וה"ארץ" למטה, יורדים שה"שמים" שלו, ו"ארץ" ה"שמים" בין החיבור ונעשה ה"גזירה" בטלה שאז אצלו,

דמתןֿתורה הענין כללות (עלֿדרך למעלה היינו,138עולה החמור", על ד"וירכיבם הענין גם נעשה אזי – (

ענינים עבור גם האנושי בשכל להשתמש שההשתמשותmiinvrשמתחיל כיון העיקר, זה אין עדיין אבל שלו,
כרעא "ברא ("בניו", שבו התחתון בחלק ורק ("אשתו"), לה"עזר" בנוגע רק היא (ה"חמור") האנושי בשכל

העולם. עם הקשורים תחתונים בענינים היינו, דאבוה"),

לרכיבה יזדקק היחידה, לבחינת שיזכה משיח שאפילו – חמור" על ד"רוכב הענין יהיה לבוא לעתיד ורק
ח את לזכך דתורה נגלה בלימוד היגיעה עלֿידי שדוקא דהיינו, חמור, –על מזה (ויתירה השכל וגסות ומר

נאמר שעלֿזה "עדן", לבחינת מגיעים מעשיות), מצוות של ענינים עלֿידי זולתך139דוקא אלקים ראתה לא "עין
דחוכמתא" למלה דדחקין "אינון לו", למחכה תרס"ו140יעשה בהמשך בארוכה הקשור141(כמבואר ענין שזהו ,(

הכללית. יחידה – משיח של ענינו שזהו שבנפש, יחידה עם

ËÎגם ישנה הרי רוחניים, וארץ לשמים ובנוגע גשמיים וארץ לשמים בנוגע לעיל המדובר על נוסף והנה, .
"ארץ שנקראת ישראל, ארץ זה הרי גופא ובארץ שבארץ, גןֿעדן ענין שזהו – שביניהם ה"ממוצעת" המדריגה

השמים"142החיים" שער ו"זה שלמעלה, החיים ארץ כנגד מכוונת שהיא שמחבר143, ה"ממוצע" היא הרי ולכן ,
רוחניים. וארץ שמים עם גשמיים וארץ שמים
הענינים משני בו יש ממוצע שכל זה144ולהעיר, ומצד הימנו; שלמעלה ומהענין הימנו, שלמטה מהענין –

ומעלת האמצעי, קו מעלת שזוהי העליון, לגבי גם אלא התחתון לגבי רק לא עילוי בו יש – אותם מחבר שהוא
משניהם. למעלה הם הרי ענינים, שני ומאחדים מחברים שהם שכיון הממוצעים, כל

כן גם יש – ישראל ארץ שזוהי – גשמיים וארץ לשמים רוחניים וארץ שמים שבין הממוצעת במדריגה וגם
וכו'" והחורש "הזורע מלאכות, דל"ט להענין ועד (ארץ), והגסות החומר ענין וגם (שמים) הרוחניות ,145ענין

דפת" ד"סידורא המלאכות פרטי .146כל

הגלות: לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן בין כללי חילוק יש ובזה

נאמר קיים, היה המקדש שבית במעמד147בזמן היתה הגשמית שהארץ היינו, ארצך", את איש יחמוד "ולא
שלא כך, כדי עד גוים, עם שייכות לה היה שלא ובמילא,ומצב ארצך". את ד"יחמוד הענין אפילו אצלם היה

תורה' ב'לקוטי (כמבואר הבהמית ונפש הגוף שזהו האדם, שבנפש ה"גוי" עם גם שייכות לה היה ).148לא

אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים מארצנו", גלינו חטאינו ו"מפני המקדש, בית משחרב שאז149אבל –

להיות יכול שהרי דוקא, במרחקים להיות חייב אינו הגלות ענין שכן, בגלות, עצמה ישראל ארץ גם נעשית
פנים" ולא עורף אלי ש"פנו אלא מקום, בקירוב שנמצאים ומצב כמו150מעמד גדול, הכי גלות של ענין שזהו ,

וכו'"151שכתוב זרים עובדי ויירשוה לגיונות "ויבלעוה אזי – ההוא" ביום פני אסתיר הסתר והיינו,152"ואנכי ,
והגסות מהחומריות שמה להכניס יכולים הבהמית, ונפש הגוף האדם, שבנפש הגוים וגם כפשוטם, שגוים

שלהם.

וסיגופים, תעניות עלֿידי לא היא בזה העבודה הנה – החיים" "ארץ של וחומריות גסות שזוהי כיון אמנם,
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יז.143) כח, ויצא
וש"נ.144) שח. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה
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להתערב לבהמיות, שנוטה האנושי, לשכל להניח שלא – חמורו" את ד"ויחבוש הענין להיות צריך תחילה
ענינים עבור בו להשתמש רק אם כי אותם, להטות עליהם שליטה לו שתהיה באופן אלקי שכל של בענינים

milth.בגוף ממשלה האלקי לשכל שתהיה עד ,

התורה" "קבלת של ענין שזהו – כו' הטיה לפעול האנושי לשכל שליטה שאין הזיכוך, שנעשה ולאחרי
וה"ארץ" למטה, יורדים שה"שמים" שלו, ו"ארץ" ה"שמים" בין החיבור ונעשה ה"גזירה" בטלה שאז אצלו,

דמתןֿתורה הענין כללות (עלֿדרך למעלה היינו,138עולה החמור", על ד"וירכיבם הענין גם נעשה אזי – (

ענינים עבור גם האנושי בשכל להשתמש שההשתמשותmiinvrשמתחיל כיון העיקר, זה אין עדיין אבל שלו,
כרעא "ברא ("בניו", שבו התחתון בחלק ורק ("אשתו"), לה"עזר" בנוגע רק היא (ה"חמור") האנושי בשכל

העולם. עם הקשורים תחתונים בענינים היינו, דאבוה"),

לרכיבה יזדקק היחידה, לבחינת שיזכה משיח שאפילו – חמור" על ד"רוכב הענין יהיה לבוא לעתיד ורק
ח את לזכך דתורה נגלה בלימוד היגיעה עלֿידי שדוקא דהיינו, חמור, –על מזה (ויתירה השכל וגסות ומר

נאמר שעלֿזה "עדן", לבחינת מגיעים מעשיות), מצוות של ענינים עלֿידי זולתך139דוקא אלקים ראתה לא "עין
דחוכמתא" למלה דדחקין "אינון לו", למחכה תרס"ו140יעשה בהמשך בארוכה הקשור141(כמבואר ענין שזהו ,(

הכללית. יחידה – משיח של ענינו שזהו שבנפש, יחידה עם

ËÎגם ישנה הרי רוחניים, וארץ לשמים ובנוגע גשמיים וארץ לשמים בנוגע לעיל המדובר על נוסף והנה, .
"ארץ שנקראת ישראל, ארץ זה הרי גופא ובארץ שבארץ, גןֿעדן ענין שזהו – שביניהם ה"ממוצעת" המדריגה

השמים"142החיים" שער ו"זה שלמעלה, החיים ארץ כנגד מכוונת שהיא שמחבר143, ה"ממוצע" היא הרי ולכן ,
רוחניים. וארץ שמים עם גשמיים וארץ שמים
הענינים משני בו יש ממוצע שכל זה144ולהעיר, ומצד הימנו; שלמעלה ומהענין הימנו, שלמטה מהענין –

ומעלת האמצעי, קו מעלת שזוהי העליון, לגבי גם אלא התחתון לגבי רק לא עילוי בו יש – אותם מחבר שהוא
משניהם. למעלה הם הרי ענינים, שני ומאחדים מחברים שהם שכיון הממוצעים, כל

כן גם יש – ישראל ארץ שזוהי – גשמיים וארץ לשמים רוחניים וארץ שמים שבין הממוצעת במדריגה וגם
וכו'" והחורש "הזורע מלאכות, דל"ט להענין ועד (ארץ), והגסות החומר ענין וגם (שמים) הרוחניות ,145ענין

דפת" ד"סידורא המלאכות פרטי .146כל

הגלות: לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן בין כללי חילוק יש ובזה

נאמר קיים, היה המקדש שבית במעמד147בזמן היתה הגשמית שהארץ היינו, ארצך", את איש יחמוד "ולא
שלא כך, כדי עד גוים, עם שייכות לה היה שלא ובמילא,ומצב ארצך". את ד"יחמוד הענין אפילו אצלם היה

תורה' ב'לקוטי (כמבואר הבהמית ונפש הגוף שזהו האדם, שבנפש ה"גוי" עם גם שייכות לה היה ).148לא

אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים מארצנו", גלינו חטאינו ו"מפני המקדש, בית משחרב שאז149אבל –

להיות יכול שהרי דוקא, במרחקים להיות חייב אינו הגלות ענין שכן, בגלות, עצמה ישראל ארץ גם נעשית
פנים" ולא עורף אלי ש"פנו אלא מקום, בקירוב שנמצאים ומצב כמו150מעמד גדול, הכי גלות של ענין שזהו ,

וכו'"151שכתוב זרים עובדי ויירשוה לגיונות "ויבלעוה אזי – ההוא" ביום פני אסתיר הסתר והיינו,152"ואנכי ,
והגסות מהחומריות שמה להכניס יכולים הבהמית, ונפש הגוף האדם, שבנפש הגוים וגם כפשוטם, שגוים

שלהם.

וסיגופים, תעניות עלֿידי לא היא בזה העבודה הנה – החיים" "ארץ של וחומריות גסות שזוהי כיון אמנם,
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שממה" הארץ ש"תהיה לא153באופן שהחומריות חמורו", את ד"ויחבוש הענין להיות צריך – אדרבה אלא ,

חמור". על ד"רוכב להענין ועד החמור", על ד"וירכיבם הענין להיות צריך ואחרֿכך כו', תבלבל

מילת" וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ ש"עתידה היעוד זה הרי – יצטרך154ובפשטות שלא היינו, ,

הבירור בתכלית שהם ענינים מעצמה תוציא הארץ אלא הבירורים, עניני שאר וכל והזריעה החרישה ענין להיות
היינו, "גלוסקאות", משובח, היותר למזון בנוגע והן מילת", "כלי משובחים, היותר ללבושים בנוגע הן והזיכוך,

יפה. לחם אלא סתם, לחם רק לא

Ïלמלה "דדחקין בתורה, היגיעה עלֿידי ובפרט הגלות, זמן במשך העבודה עלֿידי נעשה זה וכל .

בידו", ד"תלמודו ענין שזהו דחוכמתא",
הדרגות, בכל חמור" על ד"רוכב הענין צדקנו משיח עלֿידי ממש בקרוב בגלוי יומשך שעלֿידיֿזה

(חומריות) מה"חמור" שביניהם,– בממוצע ובינתיים, גשמיים, וארץ לשמים ועד רוחניים, וארץ שבשמים
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקדושה, ארץ החיים, –155בארץ

היחידה שבחינת היינו, חמור", על "רוכב יהיה שעלֿידו ב"חומר", שישנו העילוי את לגלות פועלים ובכולם
כד), סעיף (כנ"ל יחיד לבחינת יותר למעלה תתעלה

ביתה" יחידים ד"מושיב החסידות156ובאופן בתורת בזה כהפירוש ובחינת157, שבנפש ה"יחידה" שבחינת
בלחודוהי" וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל – בית באותו יחד נמצאים אתך"158ה"יחיד" לזרים ו"אין זה159, שענין ,

אחד" ושמו אחד הוי' יהיה ההוא "ביום היעוד יקויים כאשר .160יהיה

***

‡Ïארץ שזוהי שביניהם והממוצע גשמיים וארץ שמים רוחניים, וארץ שמים אודות לעיל להמדובר בהמשך .
היעוד יקויים כאשר לבוא, שלעתיד הגשמית22ישראל, הארץ גם תהיה אזי הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את

הגשמיות? בענין הצורך מהו להבין: צריך – הזיכוך בתכלית
החסידות בתורת דין' ה'פסק עלֿפי הרמב"ן161ובפרט אלא162כדעת בגופים, נשמות יהיו לבוא שלעתיד

לבוש בכלל יצטרכו למה רוחניות"), ("היילע בטהרתה רוחניות שזוהי כיון הרי – ושתיה לאכילה יצטרכו שלא
גשמי?

בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה שנתאווה שכיון בזה, בגשמיות,163ומבואר ב"תחתונים", דוקא לכן, ,

ענ עלֿידי מאשר יותר יתברך, ומהותו לעצמותו ובאים רוחניים.מקבלים ינים

מובהק תלמיד אודות מדובר כאשר שגם – ובן לאב ותלמיד רב שבין מהחילוק לזה, ודוגמא המשל וכידוע
ורצון וחפץ וחשק אהבה מתוך בשבילו הכל לעשות לגמרי אליו הרב מתמסר ובמילא הרב, אל ביותר הקשור
את לוקח הבן ורק הרב; של העצמיות את לוקח התלמיד אין מכלֿמקום, לבנו, שמתמסר האב עלֿדרך פנימי,
טיפה עלֿידי שנמשכת עצמית להשפעה מגעת אינה השכל שהשפעת והיינו, האב. של והעצמיות הפנימיות

zinyb.ביותר למטה יורד ביותר הגבוה שכל כיון דוקא,
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כט.153) כג, משפטים
וש"נ.154) סע"ב. ל, שבת
יב.155) יא, עקב
ז.156) סח, תהלים
ואילך.157) סע"א רפח, בא אוה"ת ראה
ב.158) קד, א. לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
יז.159) ה, משלי
לכו"כ160) שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה ההתוועדות במהלך

ישטוף שעי"ז אמר, (ולא' גדולה כוס על "לחיים" לומר מהמסובים
ל"שר וצוה לו), שיש הקושיות ריבוי את ַָ("אראּפשווענקען")

לכוסו. גם ולמזוג להוסיף המשקים"
הזקן. אדמו"ר של שמו על נקרא הנך הרי אמר: אחד לפרופסור

("אריינגעפאלן") "נפל" שכבר כיון באמרו: לחיים, לומר לו ַַוהורה
"נפל", שלא הגיב הלה וכאשר החסידים. כמנהג ינהג חסידים, בין
מדי יותר זה הרי – "לבוא" שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – בא אלא
("אריינפאלן") "ליפול" ואילו אויסגערעכנט"), ("צופיל ַַמחושב

טובה. התחלה זו שתהי' וסיים, החשבון. על לשכוח – פירושו
והוסיף: ומוצלחת. טובה בשעה שיהי' טוב, מזל איחל: לאחד
להמשיך שצריכים הוראה זו הרי וא"כ, כשורה, הכל הי' מסתמא

ה"מרהֿשחורה"... את ולדחות
וש"נ.161) .113 ע' ח"ו תו"מ וראה ג. טו, צו לקו"ת
שם.162) בלקו"ת הובא בסופו. הגמול בשער
פי"ג,163) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
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הזהר בביאורי כמבואר – מלאכים על הנשמות מעלת גם ואילו164וזוהי גופני, מזיווג הוא הנשמות ששורש
למעלה זו דרגות כמה בזה שיש שאף השכל, השפעת ענין הוא שדוגמתו דנשיקין, מזיווג הוא המלאכים שורש

האב. עצמיות את שלוקח הבן למעלת מגעת אינה שבזה העליונה הדרגא גם הרי מזו,

מאשר אפילו יותר יתברך עצמותו את 'לוקחים' מעשיות מצוות עלֿידי שדווקא לכך ההסברה גם וזוהי
תרס"ו בהמשך בארוכה כמבואר תורה, .165עלֿידי

גדול") ש"תלמוד הוא שהדין עכשיו כמו (דלא גדול" ש"מעשה הדין יהיה לבוא שלעתיד הטעם –166וזהו

מאד" ומהולל הוי' ד"גדול הענין מתגלה במעשה שדוקא ב"תלמוד".167כיון מאשר יותר

הגשמית, ישראל וארץ גשמיים וארץ דשמים הענינים כל של הגשמי הציור דוקא שיהיה אז יצטרכו ולכן
ובמידות גשמי במקום שבנוי המקדש ובית גשמית, בהמה יצטרכו רצונך", כמצות . . לפניך נעשה ש"שם וכדי

המצוות לקיום הדרושים הגשמיים הענינים פרטי וכל .גשמיות,

·Ï"הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי . . המשיח ימות של . . השלימות ש"תכלית כיון והנה, .
רק ולא עלֿדרךֿזה, הענינים ישנם הגלות זמן במשך גם לכן, הזקן), רבינו אותםjxcÎlr(כדברי אם כי זה,

בהעלם. הם שעה שלפי אלא הענינים,
מו זה שלוענין באופן דוקא אותם וממשיכים שבתורה, דרזין רזין לוקחים גופא שבתורה בכך דגש

שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן אלא האלקית, נפש של ודעת בינה בחכמה רק ולא חכמהֿבינהֿדעת,
דרזין. רזין – בתורה שיש הפנימיות תכלית מובן יהיה האנושי, ושכל הטבעי שכל של ודעת בינה בחכמה

הדבר, הוא שכן שמאמינים האמונה, בענין ידיֿחובה לצאת שאיֿאפשר חב"ד, חסידות של דין' ה'פסק וזהו
– יתירה ובמידה – גם אלא דתורה, דנגלה בענינים רק לא מגעת, שכלו שיד מקום עד להתייגע צריכים אלא

דרזין. ברזין גם אלא דאורייתא, ברזין רק לא – גופא ובזה התורה, דפנימיות בענינים

‚Ïיכולים אזי הגלות בזמן שנמצאים שכיון לחשוב שאין ישראל, ארץ לעניני בנוגע כן גם מובן ומזה .
שיהיה. ענין איזה על לוותר

כדי ועד ומכופל, כפול חושך וזהו כו'", לגיונות ש"ויבלעוה מזה כתוצאה שבאים הענינים כל אמנם ישנם
נפילה של באופן הוא ישראל, בארץ שהוא כפי הגלות לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן שבין שהחילוק כך,

בחוץֿלארץ מאשר יותר כידוע168עמוקה של169, העליון בחלק שנמצאת האבן שנפילת החומה, מנפילת המשל
החומה; בתחתית או באמצע שנמצאת האבן נפילת מאשר יותר בעומק היא החומה

מטיל גופא זה מצב גיסא, לאידך xzeiאבל dlecb zeixg`והגשמיים החומריים לענינים בנוגע שאפילו –

שזוהי אףֿעלֿפי ומצוות, תורה עניני בכל שמתייגעים יגיעה של מדה באותה להתייגע יש ישראל, שבארץ
ב'דיבור הזקן רבינו שמבאר כפי בחוץֿלארץ, להתברר העומדים הענינים עם מהעבודה יותר קשה עבודה

בנות שתי וללבן החורבן.170המתחיל' לאחרי ישראל לארץ חוץֿלארץ שבין החילוק ,

„Ïארץ שבצדקת המעלה גודל אודות מקומות בכמה הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה גם וזהו .
מעפר171ישראל "להקימה החיים, ארץ לשם172", שנסעו לאלו כסף ששלחו בפשטות, היא, בזה שהכוונה – ,

צרכיהם את להם לספק כדי במצוותיה, ולהתעסק תורה ולבוש.miinybdללמוד מזון ,

ארץ ש"צדקת כסלו, די"ט הגאולה עם גם זאת שמקשר כפי – חוצה המעיינות הפצת עם גם קשור זה וענין
כו'" נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה היא . . גשמיים.173ישראל בענינים דרזין רזין להמשיך –

הבורא רצון שם וממלאים ישראל, בארץ שדרים לאלו ולסייע לעזור שצריכים – והוראה לימוד גם וזהו
המצוות. וקיום התורה לימוד עלֿידי
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ואילך).164) א (ב, בתחלתו האמצעי לאדמו"ר
ואילך.165) נב ע'
וש"נ.166) קצה. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה
ב.167) מח, תהלים
(168.33 ע' חי"א .192 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
הפורים169) שער אורה שערי בארוכה וראה ג. יט, ראה פ' לקו"ת

ואילך. פל"ב ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה
ואילך.170) ד כב, ויצא תו"א
רנו).171) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט א' מכתב גם ראה
סוסכ"א.172) שם
סוס"ד.173) שם
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הזהר בביאורי כמבואר – מלאכים על הנשמות מעלת גם ואילו164וזוהי גופני, מזיווג הוא הנשמות ששורש
למעלה זו דרגות כמה בזה שיש שאף השכל, השפעת ענין הוא שדוגמתו דנשיקין, מזיווג הוא המלאכים שורש

האב. עצמיות את שלוקח הבן למעלת מגעת אינה שבזה העליונה הדרגא גם הרי מזו,

מאשר אפילו יותר יתברך עצמותו את 'לוקחים' מעשיות מצוות עלֿידי שדווקא לכך ההסברה גם וזוהי
תרס"ו בהמשך בארוכה כמבואר תורה, .165עלֿידי

גדול") ש"תלמוד הוא שהדין עכשיו כמו (דלא גדול" ש"מעשה הדין יהיה לבוא שלעתיד הטעם –166וזהו

מאד" ומהולל הוי' ד"גדול הענין מתגלה במעשה שדוקא ב"תלמוד".167כיון מאשר יותר

הגשמית, ישראל וארץ גשמיים וארץ דשמים הענינים כל של הגשמי הציור דוקא שיהיה אז יצטרכו ולכן
ובמידות גשמי במקום שבנוי המקדש ובית גשמית, בהמה יצטרכו רצונך", כמצות . . לפניך נעשה ש"שם וכדי

המצוות לקיום הדרושים הגשמיים הענינים פרטי וכל .גשמיות,

·Ï"הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי . . המשיח ימות של . . השלימות ש"תכלית כיון והנה, .
רק ולא עלֿדרךֿזה, הענינים ישנם הגלות זמן במשך גם לכן, הזקן), רבינו אותםjxcÎlr(כדברי אם כי זה,

בהעלם. הם שעה שלפי אלא הענינים,
מו זה שלוענין באופן דוקא אותם וממשיכים שבתורה, דרזין רזין לוקחים גופא שבתורה בכך דגש

שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו באופן אלא האלקית, נפש של ודעת בינה בחכמה רק ולא חכמהֿבינהֿדעת,
דרזין. רזין – בתורה שיש הפנימיות תכלית מובן יהיה האנושי, ושכל הטבעי שכל של ודעת בינה בחכמה

הדבר, הוא שכן שמאמינים האמונה, בענין ידיֿחובה לצאת שאיֿאפשר חב"ד, חסידות של דין' ה'פסק וזהו
– יתירה ובמידה – גם אלא דתורה, דנגלה בענינים רק לא מגעת, שכלו שיד מקום עד להתייגע צריכים אלא

דרזין. ברזין גם אלא דאורייתא, ברזין רק לא – גופא ובזה התורה, דפנימיות בענינים

‚Ïיכולים אזי הגלות בזמן שנמצאים שכיון לחשוב שאין ישראל, ארץ לעניני בנוגע כן גם מובן ומזה .
שיהיה. ענין איזה על לוותר

כדי ועד ומכופל, כפול חושך וזהו כו'", לגיונות ש"ויבלעוה מזה כתוצאה שבאים הענינים כל אמנם ישנם
נפילה של באופן הוא ישראל, בארץ שהוא כפי הגלות לזמן קיים היה המקדש שבית הזמן שבין שהחילוק כך,

בחוץֿלארץ מאשר יותר כידוע168עמוקה של169, העליון בחלק שנמצאת האבן שנפילת החומה, מנפילת המשל
החומה; בתחתית או באמצע שנמצאת האבן נפילת מאשר יותר בעומק היא החומה

מטיל גופא זה מצב גיסא, לאידך xzeiאבל dlecb zeixg`והגשמיים החומריים לענינים בנוגע שאפילו –

שזוהי אףֿעלֿפי ומצוות, תורה עניני בכל שמתייגעים יגיעה של מדה באותה להתייגע יש ישראל, שבארץ
ב'דיבור הזקן רבינו שמבאר כפי בחוץֿלארץ, להתברר העומדים הענינים עם מהעבודה יותר קשה עבודה

בנות שתי וללבן החורבן.170המתחיל' לאחרי ישראל לארץ חוץֿלארץ שבין החילוק ,

„Ïארץ שבצדקת המעלה גודל אודות מקומות בכמה הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה גם וזהו .
מעפר171ישראל "להקימה החיים, ארץ לשם172", שנסעו לאלו כסף ששלחו בפשטות, היא, בזה שהכוונה – ,

צרכיהם את להם לספק כדי במצוותיה, ולהתעסק תורה ולבוש.miinybdללמוד מזון ,

ארץ ש"צדקת כסלו, די"ט הגאולה עם גם זאת שמקשר כפי – חוצה המעיינות הפצת עם גם קשור זה וענין
כו'" נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה היא . . גשמיים.173ישראל בענינים דרזין רזין להמשיך –

הבורא רצון שם וממלאים ישראל, בארץ שדרים לאלו ולסייע לעזור שצריכים – והוראה לימוד גם וזהו
המצוות. וקיום התורה לימוד עלֿידי
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ואילך).164) א (ב, בתחלתו האמצעי לאדמו"ר
ואילך.165) נב ע'
וש"נ.166) קצה. ע' כסלו סה"מ תו"מ ראה
ב.167) מח, תהלים
(168.33 ע' חי"א .192 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
הפורים169) שער אורה שערי בארוכה וראה ג. יט, ראה פ' לקו"ת

ואילך. פל"ב ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה
ואילך.170) ד כב, ויצא תו"א
רנו).171) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט א' מכתב גם ראה
סוסכ"א.172) שם
סוס"ד.173) שם
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קטן בתשב"ץ שכתוב מה גם הוא174וכידוע הספר אבל איד"), גרויסער ("א בישראל גדול היה ַ[המחבר
בתורה ועוסקים ישראל לארץ שעולים אלו של העילוי גודל תשב"ץ'] 'שאלותֿותשובות לגבי בכמות קטן
בענינים גם אלא רוחניים, בענינים רק לא להם לעזור צריכים ובמילא, העבודה, ועל התורה על בשבתם ומצוות

גשמיים.

הקודש' ב'אגרת שמבאר וכפי הצדקות, שאר מכל יותר נעלית צדקה היא זו ישראל173וצדקה ארץ ש"צדקת
כו'". לעד לנו ותעמוד . . לנו שעמדה והיא . . בה אלקיך ה' עיני תמיד שכתוב כמו ממש, ה' צדקת היא

ובפרט ישראל, בני משאר גרע לא שהרי ישראל, בארץ דר שרק למי הצדקה נתינת את שולל זה שאין [מובן
נדח" ממנו ידח ש"לא שיש175שכיון נמצא הרי כדבעי, הענינים כל אצלו יהיו ואז תשובה, יעשה וסוףֿכלֿסוף ,

לבוא]. העתיד שם על הצדקות, שאר כל על המיוחד העילוי בזה

‰Ï,חוצה המעיינות הפצת בעניני – אחד ענין ענינים, שני ניתוספו זה כסלו בי"ט הנה – להנ"ל ובקשר .
גשמיים: וארץ שמים עם שקשור – נוסף וענין רוחניים, וארץ שמים

חלקם מעולם; נדפסו שלא הזקן, רבינו ממאמרי שנעתקו כתביֿיד להדפיס התחילו זה כסלו י"ט ביום א)
מעולם נדפסו שלא וחלקם נוסחאות, בשינויי של176נדפסו מהמייסד שיומשך – חדש דבר ניתוסף ובמילא, .

זכאי ליום זכות ומגלגלין ההפצה. עלֿידי ה"חוצה" אל חב"ד חסידות התחילה177תורת זה כסלו י"ט שביום –

בפועל. ההדפסה

הקדושה לארץ שכתבתי בקשתי את מילאו רק אם הכרזה178ב) [ועלֿכלֿפנים התייסדות תהיה היום הנה –

נשיאי של ממלאֿמקומם אדמו"ר, מו"ח כ"ק שיסד חב"ד, בכפר חדש שיכון של מעשה] לידי שיביא בדיבור
השמחה. בעל הזקן, לרבינו עד חב"ד

ÂÏד"עד באופן תהיה – העבודה שבאמצע התחלה כבר שהיא – זו טובה שהתחלה השםֿיתברך ויעזור .
דברו" ירוץ שבזה,179מהרה הגשמיים בענינים והן שבזה, הרוחניים בענינים הן ,

הכתוב כלשון פאנאנדערוואקסן") זיך ("זאל הצמיחה תהיה זה משיכון אהלך",180אשר, מקום "הרחיבי ַַַָ

תחתון, היותר לה"חוצה" עד חוצה המעיינות הפצת תתפשט זו ומהדפסה

כולו, העולם בכל אחד" ושמו אחד ד"הוי' ההתפשטות תהיה שאז

מר" אתי "קא אזי חוצה", מעינותיך ש"יפוצו טפחים,181ועלֿידיֿזה מעשרה למטה משיח ביאת –

במעמד ולהעמידם דשם, מהגלות אותם להוציא ישראל, שבארץ ישראל בני את – לארצנו קוממיות ויוליכנו
מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ – ישראל בארץ בפועל להיות שצריך כפי "קוממיות" של ומצב
מהגלות ההוצאה שזוהי עליה, הדרים כל של ומעשה דיבור במחשבה להנהגה בנוגע – שנה" אחרית ועד השנה
בחוץֿלארץ, לעתֿעתה שנמצאים ישראל לבני בנוגע – לארצנו קוממיות יוליכנו כן וכמו שלהם, לגאולה שלהם
בכל שתתפשט שנה, אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ אותם יוליך ממש שבקרוב

.182הארצות

***

ÊÏמגבית עורכים לא כסלו שבי"ט הוא הסדר בכלל, שיש183. כיון – הכלל מן יוצא באופן אך מיוחדת.
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תקנט.174) אות – בסופו
וראה175) יד. יד, שמואלֿב לאדה"זע"פ ת"ת הל' ספל"ט. תניא

סה"ג. פ"ד
ובהנסמן176) קצד), ס"ע חט"ז (אג"ק זו שנה טבת ז' מכתב ראה

בהערות. שם
וש"נ.177) א. כט, תענית
וראה178) קלה). ע' ריש שם (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב ראה

שצד). ע' חכ"א (אג"ק ניסן ג' רלו); ע' (שם טבת כ"ד מכתב גם
קרח.179) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלים
ב.180) נד, ישעי'

ובכ"מ.181) בתחלתו. טוב שם כתר – הידועה דהבעש"ט אגה"ק
רמז182) ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי

תקג.
יש183) שכאשר שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר השיחה בהתחלת

שמסתמא תמיד לנטות צריכים דין ע"פ הנה וכיו"ב, צדקה בעניני ספק
זמן שכל והיינו, פעם*). ביאר אדמו"ר מו"ח שכ"ק (כפי ליתן יש
בתור לא אפילו צדיקים", כולם "ועמך בכלל אינו שפלוני נתברר שלא
ידי מעשה מטעי "נצר שהוא מחזקתו יצא לא אזי נסתר"... "צדיק

צדיקים". כולם "עמך שלכן להתפאר",

.jli`e 67 'r b"yz y"dq mb d`x (*
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יערכו – הקדושה שבארצנו חב"ד בכפר לשיכון ובנוגע חוצה, המעיינות דהפצת בענינים ובפרט בהרחבה, צורך
השיכון עבור מגבית .184עתה

בעריכת מעוניינים בזה ולא אחר, באופן הדבר יסודר בעזרֿהשםֿיתברך הנה הדפסה, של לענינים בנוגע –

ענין הוא חוצה המעיינות הפצת שכן, זו, בחסידותipgexמגבית המשל וידוע לשיכון, להגביה185בערך שכדי
דוקא; מתחתיתו אלא מאמצעיתו, להגביהו לא היא העצה כולו, הבנין את

כפי כאן הנמצאים כל גם ישתתפו בודאי ליתן, צריך חב"ד שכפר החלק על נוסף הנה – לשיכון בנוגע אבל
והגונים. גדולים בסכומים לבם, נדבת

שהנתינה כדי – שבת מלפני יאוחר לא מחר, או בלילה, היום ליתן אלא שלאחריֿזה, לזמן זאת לדחות ולא
נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שכותב (כפי נפשנו" בשלום פדה "אשר היום עם קשורה אביו186תהיה ,

ובאופן ברוךֿהוא", איןֿסוף אור ועצמיות "פנימיות עם הקשורה נפשנו", "פנימיות אדמו"ר), מו"ח כ"ק של
שזהו – כרצונו הענינים כל לעשות ויכול חפשי הזקן שרבינו הכריזו גוים שאפילו עד וגאולה, נצחון לידי שבא

ממש. ל"חוצה" עד וההפצה ההתפשטות תכלית

ÁÏאת לוקח הנני אחד; כל של הנתינה לכמות בנוגע דעתי להביע מתערב שאינני שלי, הסדר בכלל, .

לעצמי. הרצון שביעת העדר את ומשאיר מרוצה, שאינני או מרוצה, שהנני או השנים: מן ואחד הנתינה,
נראה יהיה ואם הכלל, מן ויוצא הגדר מן יוצא אני גם אהיה הכלל, מן היוצא ענין לגמרי שזהו כיון אך
ואצוה אּפשעמען"), זיך וועל ("איך הבושה מסוה את אסיר ווייניק"), ("צו מדי פחות סכום שנותנים ָבעיני

בעיני. שיראה כפי להוסיף – השיכון) (ובנידוןֿדידן: הכסף את צריכים שעבורם הענינים בכח – עליו

כל עם יחד יושבים כאשר אבל בקולי; ישמע אם יודע אינני ההתוועדות, בשעת שלא זאת אעשה אם –

לומ יתבייש מסתמא להיפך...הקהל, ר

שתתעשר" בשביל "עשר שאמר – בדיבורו יעמוד שהקב"ה והריקותי187ובטוחני . . בזאת נא "ובחנוני ואמר ,
די" בלי עד ברכה כפי188לכם חוץֿלארץ, לצדקת שקודמת ישראל ארץ צדקת אודות מדובר כאשר ובפרט ,

נשיאינו. רבותינו של פסקֿדין גם ניתוסף זו לצדקה שבנוגע כך, הקודש', ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר

יתן שהקב"ה כדי היא בזה הכוונה הנה – כחו לפי שלא סכום לתת עליו שציוו למישהו נראה יהיה ואם
ככה פעמים ארבעה לכלֿהפחות אלפים189לו ארבעת עוד הקב"ה לו יתן דולר, אלף עוד כשיוסיף ובמילא, ,

דולר!

לבב, ובטוב בשמחה בעצמו יתן אחד שכל אלא לציווי, יצטרכו שלא השםֿיתברך ויעזור

שני חב"ד וכפר זה, חב"ד בכפר ה"שיכון" את בקרוב190ויבנו – כולה ישראל ארץ את תכבוש שחב"ד ועד ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ËÏובחסידות בקבלה מבואר שקבלת191. הוא, האריז"ל לקבלת קורדוברו משה רבי קבלת בין שהחילוק
בתיקון. היא האריז"ל קבלת ואילו גופא), בתיקון תהו (בעניני דתהו בספירות היא הרמ"ק

(אלא) בראה תהו ד"לא ענין שזהו – חב"ד חסידות בתורת הזקן רבינו לדרישת בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה
יצרה" :192לשבת
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ע'184) חט"ז (אג"ק זו שנה אדר כ"ה טבת; א' מכתב גם ראה
שס). קפב;
א.185) ד, בראשית תו"א
בתחלתו).186) יום" ב"היום (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א שלו אג"ק
וש"נ.187) רע"א. ט, תענית
וראה188) יו"ד. ג, שם.מלאכי תענית
וש"נ.189) ואילך. 160 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה

(190.178 הערה דלעיל טבת כ"ד מכתב ראה
מאמרי191) שלד. ע' תר"ן בסה"מ הובא אוצ"ח. בהקדמת ראה

ג. ריז, המועדים שער דא"ח) (עם סידור תנו. ע' מארז"ל על אדה"ז
לסידור נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הגהות ב. צג, וירא אוה"ת
לימוד "שערי גם וראה ואילך). סע"ד שיט, – קה"ת (בהוצאת

וש"נ. קסח). (ע' בסופו תשנ"ד) (קה"ת החסידות"
יח.192) מה, ישעי'
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יערכו – הקדושה שבארצנו חב"ד בכפר לשיכון ובנוגע חוצה, המעיינות דהפצת בענינים ובפרט בהרחבה, צורך
השיכון עבור מגבית .184עתה

בעריכת מעוניינים בזה ולא אחר, באופן הדבר יסודר בעזרֿהשםֿיתברך הנה הדפסה, של לענינים בנוגע –

ענין הוא חוצה המעיינות הפצת שכן, זו, בחסידותipgexמגבית המשל וידוע לשיכון, להגביה185בערך שכדי
דוקא; מתחתיתו אלא מאמצעיתו, להגביהו לא היא העצה כולו, הבנין את

כפי כאן הנמצאים כל גם ישתתפו בודאי ליתן, צריך חב"ד שכפר החלק על נוסף הנה – לשיכון בנוגע אבל
והגונים. גדולים בסכומים לבם, נדבת

שהנתינה כדי – שבת מלפני יאוחר לא מחר, או בלילה, היום ליתן אלא שלאחריֿזה, לזמן זאת לדחות ולא
נשמתוֿעדן מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שכותב (כפי נפשנו" בשלום פדה "אשר היום עם קשורה אביו186תהיה ,

ובאופן ברוךֿהוא", איןֿסוף אור ועצמיות "פנימיות עם הקשורה נפשנו", "פנימיות אדמו"ר), מו"ח כ"ק של
שזהו – כרצונו הענינים כל לעשות ויכול חפשי הזקן שרבינו הכריזו גוים שאפילו עד וגאולה, נצחון לידי שבא

ממש. ל"חוצה" עד וההפצה ההתפשטות תכלית

ÁÏאת לוקח הנני אחד; כל של הנתינה לכמות בנוגע דעתי להביע מתערב שאינני שלי, הסדר בכלל, .

לעצמי. הרצון שביעת העדר את ומשאיר מרוצה, שאינני או מרוצה, שהנני או השנים: מן ואחד הנתינה,
נראה יהיה ואם הכלל, מן ויוצא הגדר מן יוצא אני גם אהיה הכלל, מן היוצא ענין לגמרי שזהו כיון אך
ואצוה אּפשעמען"), זיך וועל ("איך הבושה מסוה את אסיר ווייניק"), ("צו מדי פחות סכום שנותנים ָבעיני

בעיני. שיראה כפי להוסיף – השיכון) (ובנידוןֿדידן: הכסף את צריכים שעבורם הענינים בכח – עליו

כל עם יחד יושבים כאשר אבל בקולי; ישמע אם יודע אינני ההתוועדות, בשעת שלא זאת אעשה אם –

לומ יתבייש מסתמא להיפך...הקהל, ר

שתתעשר" בשביל "עשר שאמר – בדיבורו יעמוד שהקב"ה והריקותי187ובטוחני . . בזאת נא "ובחנוני ואמר ,
די" בלי עד ברכה כפי188לכם חוץֿלארץ, לצדקת שקודמת ישראל ארץ צדקת אודות מדובר כאשר ובפרט ,

נשיאינו. רבותינו של פסקֿדין גם ניתוסף זו לצדקה שבנוגע כך, הקודש', ב'אגרת הזקן רבינו שמבאר

יתן שהקב"ה כדי היא בזה הכוונה הנה – כחו לפי שלא סכום לתת עליו שציוו למישהו נראה יהיה ואם
ככה פעמים ארבעה לכלֿהפחות אלפים189לו ארבעת עוד הקב"ה לו יתן דולר, אלף עוד כשיוסיף ובמילא, ,

דולר!

לבב, ובטוב בשמחה בעצמו יתן אחד שכל אלא לציווי, יצטרכו שלא השםֿיתברך ויעזור

שני חב"ד וכפר זה, חב"ד בכפר ה"שיכון" את בקרוב190ויבנו – כולה ישראל ארץ את תכבוש שחב"ד ועד ,
צדקנו. משיח עלֿידי ממש,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

ËÏובחסידות בקבלה מבואר שקבלת191. הוא, האריז"ל לקבלת קורדוברו משה רבי קבלת בין שהחילוק
בתיקון. היא האריז"ל קבלת ואילו גופא), בתיקון תהו (בעניני דתהו בספירות היא הרמ"ק

(אלא) בראה תהו ד"לא ענין שזהו – חב"ד חסידות בתורת הזקן רבינו לדרישת בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה
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ע'184) חט"ז (אג"ק זו שנה אדר כ"ה טבת; א' מכתב גם ראה
שס). קפב;
א.185) ד, בראשית תו"א
בתחלתו).186) יום" ב"היום (נעתק וש"נ רנט. ע' ח"א שלו אג"ק
וש"נ.187) רע"א. ט, תענית
וראה188) יו"ד. ג, שם.מלאכי תענית
וש"נ.189) ואילך. 160 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה

(190.178 הערה דלעיל טבת כ"ד מכתב ראה
מאמרי191) שלד. ע' תר"ן בסה"מ הובא אוצ"ח. בהקדמת ראה

ג. ריז, המועדים שער דא"ח) (עם סידור תנו. ע' מארז"ל על אדה"ז
לסידור נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הגהות ב. צג, וירא אוה"ת
לימוד "שערי גם וראה ואילך). סע"ד שיט, – קה"ת (בהוצאת

וש"נ. קסח). (ע' בסופו תשנ"ד) (קה"ת החסידות"
יח.192) מה, ישעי'
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האלקית, נפש של ודעת בינה בחכמה בחב"ד, יתלבשו דאורייתא רזין שעניני הזקן רבינו של תביעתו
עלֿדרך זה הרי השיטות שאר לגבי הנה – האנושי ושכל הטבעית נפש של ודעת בינה בחכמה גם ועלֿידיֿזה

גופא, בתיקון יצרה" ד"לשבת להנהגה ד"תהו" ההנהגה שבין החילוק

"כתרים" של באופן הם הענינים כל בתהו, – מקיפים193כי דהיינו ד"צדיק194, לשיטה בנוגע כן וכמו ,
יחיה" יחיה"195באמונתו אלא יחיה תקרי "אל ,196– הענינים לכל כבר שייכים לבדה אמונה שעלֿידי היינו, , ְְִֶֶַ

דתהו. ענין שזהו מקיף, של ענין הוא אמונה הרי

והשגה, הבנה של באופן הלימוד עלֿידי במוחין שיומשך – יצרה" "לשבת – היא חב"ד של התביעה ואילו
פנימיות. ענינם – ומוחין

Ó,מועטים וכלים מרובים אורות היו שבתהו – הוא הקבלה) (באותיות לתיקון תהו שבין החילוק והנה, .
מרובים וכלים מועטים אורות היו בתיקון .197ואילו

בזה לו197ומבואר שאין היינו פשוטה ובלשון "רצוא", של בתנועה עומד שהוא פירושו מועט" ש"כלי ,

דתהו. ענין שזהו הנפש, כלות כליון, של ברצון להיותו האורות, והתיישבות לקליטת סבלנות

הרבה, לו נותנים לא אלקות ובגילוי והשגה שבהבנה היינו, מועטים, אורות היותם עם דתיקון, אורות ואילו
בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות ד"שוב", לענין שלם רצון לו שיש היינו, מרובים", "כלים לו יש מכלֿמקום,

‡Ó:בגשמיות גם אחרֿכך נשתלשלו – ברוחניות שהם כמו אלו ענינים וכל .
(בכללות) ו"אורות" הגשמיים, הענינים הם – (בכללות) "כלים" הכלים: וענין האורות ענין ישנו בגשמיות גם

הגשמיים. בענינים שמקיימים ומצוות התורה עניני הם –

ללא ריק, נשאר מהכלים שחלק באופן אינו התיקון, שבעולם מרובים בכלים מועטים דאורות הענין והנה,
"אורות שנקרא באופן זה הרי האור שמצד אףֿעלֿפי באור, לגמרי מלאים נעשו שהכלים הוא הפירוש אלא אור,

מועטים".

עבודה: בעניני לזה הדוגמא לבאר ויש

הזקן רבינו שכתב מה כמו198ידוע . . היחוד נעשה היה לא אילו גם טעם בלי המלך "מצות קיום בענין
עלֿדרךֿמשל". עצים לחטוב נצטווה אילו

ומהותו עצמותו מצד אבל שלמעלה, והגילויים האורות בענין מאומה נפעל לא שעלֿידיֿזה שחושב והיינו,
את שממלא העילוי תכלית בזה יש הםיתברך, שה"אורות" אלא עצים, לחטוב שציווהו יתברך עצמותו רצון

וגילויים; אורות בזה שאין מועטים,

הכחות עשר כל מצד שבאה ההתרחבות כל בזה שיש היינו, מרובים", "כלים בזה לו יש ואףֿעלֿפיֿכן,
והתפשטות. התרחבות הוא שענינו התענוג לכח עד המקיפים, כחות גם כולל שבנפש,

·Ó:כפשוטם גשמיים לענינים בנוגע גם הוא וכן .
מתאים, וכלי כלי, גם צריכים הרי מכלֿמקום, הכלי, על האור שליטת להיות הוא הענין שתכלית אףֿעלֿפי
יקבלו ועלֿידם התיקון, דעולם מועטים' ה'אורות את ולהכיל לקבל שיוכלו בכדי מרובים", "כלים ענין שזהו

אורות. עניני מכל שלמעלה יתברך ומהותו לעצמותו ועד התהו, דעולם מרובים' ה'אורות את גם אחרֿכך

איזה צריכים מלמעלה הברכה השראת שתהיה שכדי נגלה) עלֿפי (גם התורה להוראת בנוגע גם מובן ומזה
הברכה השראת להיות תוכל שבו בגשמיות התרחבות199ענין היינו, בגשמיות, ענינים שני ניתוסף שכאשר –

שמלמעלה. הברכה ריבוי להשראת מקום נתינת יותר יש אזי בגשמיות, יתירה

‚Ó:לעניננו ובנוגע .
"כלים זה על צריכים – בחוץֿלארץ חוצה המעיינות דהפצת הענינים בכל התרחבות להיות שצריכה כיון

מרובים".
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ועוד.193) ואילך. ק ע' תרס"ה סה"מ שם. אוה"ת ראה
ובכ"מ.194) וישלח. ר"פ תו"א ראה
ד.195) ב, חבקוק
ועוד.196) ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה

ואילך.197) מז ע' תרס"ח ואילך. רלג ע' תרמ"ט סה"מ ראה
ואילך. רמט ע' תרפ"ד

א.198) מ, שלח לקו"ת
ב'.199) דרוש הר"ן דרשות ראה

i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ש"כלים" מובן הרי תמימים, תומכי ישיבת תלמידי – בכללות – הם חוצה המעיינות להפצת שה"כלים" וכיון
והתפשטות), בהתרחבות ההפצה ענין גם להיות יוכל (ובמילא כפשוטו בכמות גם מרובים להיות צריכים אלו
גם לאחריֿזה אלא התחלה, בתור הוא זה שענין דתיקון, מועטים' ה'אורות את רק לא לקבל יוכלו שעלֿידיֿזה

יתברך. ומהותו דעצמותו הגילוי גם ולאחריֿזה דתהו, מרובים' ה'אורות את

"כלים להיות שצריך – עלֿידו שיומשכו לה"אורות" ה"כלי" שזהו חב"ד, בכפר לשיכון בנוגע כן וכמו
פרנסה, בעניני הרחבה גם כולל הכפר, עניני פרטי בכל והתפשטות התרחבות שתהיה היינו, מרובים",

התהו, דעולם המרובים האורות וגם התיקון, דעולם המועטים האורות בהתיישבות להיות יוכלו ועלֿידיֿזה

זיךו קלעּפן ("זיי נדבקים שהם אלא התהו", ב"עולם בלאנדזשען") ("זיי תועים שלעתֿעתה אלו שגם ָהיינו,
שור", בכח תבואות ד"רב הענין שמצד ובאופן הכפר, בעניני הם מסייעים ובמילא חב"ד, דכפר לה"כלים" צו")
ממשיך דקדושה שכלי כיון הרי – הכפר עניני בכל השפעה ריבוי יומשך שלהם וההשתדלות הסיוע עלֿידי הנה

הנשמה וחיּות אור ממשיכים הגוף שאברי עלֿדרך אריינגעצויגן200אור, וועלן ("זיי הם ימׁשכּו לבסוף הנה ,ְִַָ
יהיה ושכרם היוםֿיומיים, בחיי בפועל מצוות ומקיימי תורה לומדי ויהיו חיים", מים ה"מעיינות בעניני ווערן")

הזה. בעולם גם כפול

הענינים שאר שבערך אלו בענינים אפילו חב"ד, כפר עניני בכל והצלחה ברכה תוספת שתהיה – ובפשטות
והגשמיות גשמיות, ותהיה תזדכך זו חומריות שכן, גשמיים, ענינים ולכלֿהפחות חומריים, ענינים הם הרי
'לוקחים' ועלֿידיֿזה האור, פנימיות ועם האור עם שמתאחדת הכלי פנימיות עלֿדרך שתהיה עד ותזדכך תתברר
שידם מקום בכל ועד הסביבה, בכל יתפשטו ומשם שהם, כמו ה"מעיינות" שם שיהיו – בעצמו ה"עצם" את

הגמרא (בלשון ידם שנשתרבבה ובאופן ויותר.201מגעת, יותר למרחוק להגיע ,(

ומקיימי לשמה תורה לומדי להיות ברוחניות, יתברכו ישראל, ומארץ מחוץֿלארץ בזה שמסייעים אלו וכל
יחד. גם וברוחניות בגשמיות להם יהיה וטוב בהידור, מצוות

אריבער". "לכתחילה – מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

סכום את פתקא עלֿגבי שרשמו המשתתפים של שמותיהם את לקרוא שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
ככה, פעמים ב' פיל"), אזוי אמאל ("נאך הפעם עוד מחצה, עוד להוסיף: עליו כמה אחד לכל באמרו ַַָָנדבתם,
מאתיים ליתן אמר ולאחד פעמים, חמישים עד שלושים, עשרים, פעמים, עשר פעמים, ה' פעמים, ד' פעמים, ג'
נתינת את להשלים שאפשר אמר, וכן הסכום). בסוף "00" או ,"0" עוד להוסיף אמר (לאחדים ככה פעמים

כולו. הסכום את ליתן צריכים אבל השנה, במשך הסכום

בהמצטרך פרטיים בענינים ברכות הבטיח ולאחדים להוריהם, ביתם, בני עבור גם להוסיף אמר וכמה לכמה
בזה. וכיוצא הפרנסה, להרחבת ממש, בקרוב וקיימא חייא בזרעא להתברך להם:

ואמר: שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק ההכרזות, בתחילת

עתה נדבתם ליתן שמתייראים כאלה למסורישנם מעדיפים והיו להוסיף, עליהם כמה ברבים שאכריז כיון ,
בשתיקה. שיעבור כדי אחרת, בהזדמנות נדבתם

יתנו כאשר ובמילא, הזקן, רבינו של שמחתו רצון, עת הזקן, רבינו של טוב' 'יום הוא דעכשיו הזמן אבל,
ענינים לפעול יכולים ככה, פעמים עשר או ככה, פעמים ד' ישלים שהקב"ה לכך נוסף הרי עתה, נדבתם

לפעול. הזקן רבינו של שביכולתו כפי ובגשמיות, ברוחניות

של בברכותיו לזכות כדי ככה, פעמים כמה ליתן שאצוה "בסכנה" עצמו את להעמיד כדאי הרי שכן, וכיון
להם. בהמצטרך הזקן רבינו

אצלם יש למה באמרו: קטנים, סכומים שנותנים תמיהתו את שליט"א אדמו"ר כ"ק הביע ההכרזות, במהלך
לאחד ואמר הצלחה?!... יותר להם יתן שהקב"ה להם איכפת מה השגות", "מצומצם'דיקע השגות", "קליינע
הראשון צמצום אפילו מבהיל! צמצום זה הרי אמר: ואחרֿכך דאונא... בדרי שלא לגמרי הוא שנותן שהסכום
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ד.200) כב, ראה פ' לקו"ת ב. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.

ב.201) יב, סוטה ראה



לז i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

ש"כלים" מובן הרי תמימים, תומכי ישיבת תלמידי – בכללות – הם חוצה המעיינות להפצת שה"כלים" וכיון
והתפשטות), בהתרחבות ההפצה ענין גם להיות יוכל (ובמילא כפשוטו בכמות גם מרובים להיות צריכים אלו
גם לאחריֿזה אלא התחלה, בתור הוא זה שענין דתיקון, מועטים' ה'אורות את רק לא לקבל יוכלו שעלֿידיֿזה

יתברך. ומהותו דעצמותו הגילוי גם ולאחריֿזה דתהו, מרובים' ה'אורות את

"כלים להיות שצריך – עלֿידו שיומשכו לה"אורות" ה"כלי" שזהו חב"ד, בכפר לשיכון בנוגע כן וכמו
פרנסה, בעניני הרחבה גם כולל הכפר, עניני פרטי בכל והתפשטות התרחבות שתהיה היינו, מרובים",

התהו, דעולם המרובים האורות וגם התיקון, דעולם המועטים האורות בהתיישבות להיות יוכלו ועלֿידיֿזה

זיךו קלעּפן ("זיי נדבקים שהם אלא התהו", ב"עולם בלאנדזשען") ("זיי תועים שלעתֿעתה אלו שגם ָהיינו,
שור", בכח תבואות ד"רב הענין שמצד ובאופן הכפר, בעניני הם מסייעים ובמילא חב"ד, דכפר לה"כלים" צו")
ממשיך דקדושה שכלי כיון הרי – הכפר עניני בכל השפעה ריבוי יומשך שלהם וההשתדלות הסיוע עלֿידי הנה

הנשמה וחיּות אור ממשיכים הגוף שאברי עלֿדרך אריינגעצויגן200אור, וועלן ("זיי הם ימׁשכּו לבסוף הנה ,ְִַָ
יהיה ושכרם היוםֿיומיים, בחיי בפועל מצוות ומקיימי תורה לומדי ויהיו חיים", מים ה"מעיינות בעניני ווערן")

הזה. בעולם גם כפול

הענינים שאר שבערך אלו בענינים אפילו חב"ד, כפר עניני בכל והצלחה ברכה תוספת שתהיה – ובפשטות
והגשמיות גשמיות, ותהיה תזדכך זו חומריות שכן, גשמיים, ענינים ולכלֿהפחות חומריים, ענינים הם הרי
'לוקחים' ועלֿידיֿזה האור, פנימיות ועם האור עם שמתאחדת הכלי פנימיות עלֿדרך שתהיה עד ותזדכך תתברר
שידם מקום בכל ועד הסביבה, בכל יתפשטו ומשם שהם, כמו ה"מעיינות" שם שיהיו – בעצמו ה"עצם" את

הגמרא (בלשון ידם שנשתרבבה ובאופן ויותר.201מגעת, יותר למרחוק להגיע ,(

ומקיימי לשמה תורה לומדי להיות ברוחניות, יתברכו ישראל, ומארץ מחוץֿלארץ בזה שמסייעים אלו וכל
יחד. גם וברוחניות בגשמיות להם יהיה וטוב בהידור, מצוות

אריבער". "לכתחילה – מהר"ש אדמו"ר ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק

סכום את פתקא עלֿגבי שרשמו המשתתפים של שמותיהם את לקרוא שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרֿכך
ככה, פעמים ב' פיל"), אזוי אמאל ("נאך הפעם עוד מחצה, עוד להוסיף: עליו כמה אחד לכל באמרו ַַָָנדבתם,
מאתיים ליתן אמר ולאחד פעמים, חמישים עד שלושים, עשרים, פעמים, עשר פעמים, ה' פעמים, ד' פעמים, ג'
נתינת את להשלים שאפשר אמר, וכן הסכום). בסוף "00" או ,"0" עוד להוסיף אמר (לאחדים ככה פעמים

כולו. הסכום את ליתן צריכים אבל השנה, במשך הסכום

בהמצטרך פרטיים בענינים ברכות הבטיח ולאחדים להוריהם, ביתם, בני עבור גם להוסיף אמר וכמה לכמה
בזה. וכיוצא הפרנסה, להרחבת ממש, בקרוב וקיימא חייא בזרעא להתברך להם:

ואמר: שליט"א, אדמו"ר כ"ק הפסיק ההכרזות, בתחילת

עתה נדבתם ליתן שמתייראים כאלה למסורישנם מעדיפים והיו להוסיף, עליהם כמה ברבים שאכריז כיון ,
בשתיקה. שיעבור כדי אחרת, בהזדמנות נדבתם

יתנו כאשר ובמילא, הזקן, רבינו של שמחתו רצון, עת הזקן, רבינו של טוב' 'יום הוא דעכשיו הזמן אבל,
ענינים לפעול יכולים ככה, פעמים עשר או ככה, פעמים ד' ישלים שהקב"ה לכך נוסף הרי עתה, נדבתם

לפעול. הזקן רבינו של שביכולתו כפי ובגשמיות, ברוחניות

של בברכותיו לזכות כדי ככה, פעמים כמה ליתן שאצוה "בסכנה" עצמו את להעמיד כדאי הרי שכן, וכיון
להם. בהמצטרך הזקן רבינו

אצלם יש למה באמרו: קטנים, סכומים שנותנים תמיהתו את שליט"א אדמו"ר כ"ק הביע ההכרזות, במהלך
לאחד ואמר הצלחה?!... יותר להם יתן שהקב"ה להם איכפת מה השגות", "מצומצם'דיקע השגות", "קליינע
הראשון צמצום אפילו מבהיל! צמצום זה הרי אמר: ואחרֿכך דאונא... בדרי שלא לגמרי הוא שנותן שהסכום
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ד.200) כב, ראה פ' לקו"ת ב. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.

ב.201) יב, סוטה ראה
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אבל במקומו, נשאר יתברך ומהותו עצמותו ואילו בהאור, רק היה הראשון צמצום שהרי כזה, באופן היה לא
נעלם!... כן גם שבנידוןֿדידן ומהות" "עצמות

הזהב" ולי הכסף "לי אומר שהקב"ה כיון אבל, יודע, אינני – הסכום את ליתן יקח מניין אמר: ,202לאחד

כו'. לו ימציא בודאי

יום. בכל חסידות ללמוד ויתחיל ככה, פעמים ג' שיתן אמר: לאחד

העיקר. על ולא הטפל על מבקש ותמיד שלו... החשבונות את לו יש אמר: פרטי, בענין ברכה שביקש לאחד
שואלים – בהידור המצוות ובקיום התורה בלימוד להצליח החסידות, לימוד על ברכה לבקש במקום (והוסיף:)
עניני אודות דיבר הזקן רבינו גם נּו, שחוק): (בבתֿ באמרו זכות, עליו לימד ואחרֿכך כספים... עניני אודות רק
דרגתו את להשיג יכול אחד כל לא אבל, הזקן... רבינו כמו מתנהגים הנכם שהרי הדבר... טוב כן, ואם כספים,

הזקן... רבינו של

אמר וכן ניגונים, כמה לנגן בעצמו והתחיל "אויפגעלייגט", שליט"א אדמו"ר כ"ק היה ההכרזות במהלך
לבב]. ובטוב בשמחה הנתינה שתהיה שהעיקר פעמים כמה

***

„Óס אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר (מהורש"ב). אדמו"ר כ"ק אביו, של ההתוועדות אודות תרח"ץ כסלו בי"ט יפר
– אלקות בעניני תענוג מצד הנפש כלות אודות האמור הסיפור סיפר שבה שנה, חמישים לפני נשמתוֿעדן,

לספר :203הוסיף

בעבודה. והן בהשכלה הן צורה בעלי חסידים נכחו הנ"ל בהתוועדות

היו כסלו שבי"ט קדמוניות משנים כמנהג – כוסמת) (דייסת קאשע" "גריקענע מונחת היתה השולחן ַעל
ואמר "געשמאק". מתוך ה"קאשע" בינתיים אכל מהם) כמה (או המסובים ואחד – קאשע" "גריקענע ַַַאוכלים

"קאשע"!... אוכלים שהנכם שכחתם נשמתוֿעדן: אדמו"ר כ"ק ַלו

שהחסיד עד והסברה, הבנה של באופן אלקות בעניני דובר הנ"ל שבהתוועדות שכיון היתה, בזה וההסברה
של ברגש נתעורר ומזהbeprzהנ"ל הטבעית, דנפש במידות גם נמשך זה הרי האלקית, דנפש בשכל מוחשי

קאשע". ה"גריקענע באכילת התענוג והתלבשות התפשטות ַנעשה

מכלֿמקום, בעבודה, עילוי של ובמצב העבודה בשלימות נמצאים כאשר שגם – הוראה מהווה זה וענין
כו', שמירה של ענין להיות צריך

בהמאמר לעיל שנתבאר ,204וכמו

תרל"ז, דשנת הדרושים בביכל בכתבֿידֿקודש שאינו אלא תרל"ז, משנת מהר"ש אדמו"ר של הוא [המאמר
ויישרֿכחו) מתלֿאביב, שמערלינג (של אחד בביכל רק אביו)205ונמצא או זקנו הוא (אולי הרושם ומציין ,

התחילה (אז ישמעאל" עם ראסיע מלחמת דהתחלת בחורף . . שליט"א אדמו"ר מפיו בעצמי ַ"ששמעתי
הטורקים). עם המלחמה

יודע, אינני הטורקים, עם המלחמה עם נפשי בשלום פדה המתחיל' 'דיבור המאמר את מקשר שהנ"ל מה –

שלו. פרטי ענין זהו אופן, ובכל

היום], זה מאמר נאמר – מקום בשום המאמר מצאתי לא זה מביכל שחוץ כיון – דחביבא ואיידי

בחינת שזהו וסייגים, גדרים בבחינת שאינם תורה עניני ואפילו מצוות, עניני אפילו שמירה, צריך ענין שכל
ונמצא, ו"לבוש", "מזון" בשם גם היא נקראת "בית", בשם נקראת שהתורה לכך נוסף שהרי – שבתורה ה"בית"

ו"לבוש". "מזון" בשם שנקראים התורה עניני את גם שומר שבתורה ה"בית" שענין

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

בסופה.202) קידושין וראה ח. ב, חגי
ואילך.203) 250 ע' תרח"ץ סה"ש
ואילך).204) 201 ע' (לעיל פ"ה

חסידי205) "אגודת (בספריית ואילך א מב, 1369 מס' כת"י
" שליט"א: אדמו"ר בכי"ק עליו ונרשם bpilxrnyחב"ד"), oeafr.*"

.r"p (a"yxedn) x"enc` w"k zgpd ± 1012 'qn i"zka mb df xn`n `vnp onf ixg`l (*
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‰Ó:עצמך והגע .
הנהנה "כל אשר, בישראל, נשיא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק עם כסלו י"ט בהתוועדות מסובים כאשר אפילו

שכינה" מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי חכם שתלמיד תענוג206מסעודה של ענין אודות מדברים זו ובהתוועדות ,
הזקן רבינו אודות (כהסיפור לאלקות הנפש כלות עם שזכה207הקשור התענוג גודל מצד הנפש לכלות שהגיע ,

צורה בעל חסיד אצל מציאות להיות יכולה אףֿעלֿפיֿכן, – והמגיד) הבעלֿשםֿטוב תורת על נפשו למסור
קאשע", "גריקענע אכילת של בתענוג ויומשך יתפשט שלו שהתענוג בשניהם, או בהשכלה או ַבעבודה

המפורסם (כהסיפור הנפש כלות של ענין למנוע כדי או אלקות, בזה שמרגיש מפני היה208ולא לא שאז – (

אלא – אותו לעצור נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק קאשע"beprzצריך "גריקענע באופןeheytkבאכילת לא אפילו , ַ
בתניא הבורא.209המבואר עבודת לעבוד ויוכל בריא יהיה שהגוף כדי היא האכילה שכוונת

קאשע", "גריקענע באכילת התענוג הרגש את לשלול והזהירות השמירה בצורך היתירה ההדגשה מובן ַומזה
נשיא של והתוועדות חסידית, בהתוועדות כסלו, בי"ט אפילו ועבודה, תורה בעניני שעוסקים בשעה אפילו

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של אביו אדנ"ע, כ"ק בישראל,

בתקפם הם הזה עולם עם הקשורים הענינים ואילו חסרים, שבזה המעלה עניני כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יתירה. וזהירות שמירה להיות שצריכה בוודאי הרי –

("א דברֿצחות שבאמירת לתענוג בנוגע גם הוא כן אכילה, בעניני לתענוג בנוגע אמורים שהדברים ַוכשם
מזה, להזהר צריכים הזמנים בכל אם אשר, עצמו...), ביטול (תמורת הזולת בביטול או גלייךֿווערטל"),
עלולה שאז הקדושה, מצד אפילו שתהיה, איזו התפשטות של בתנועה שנמצאים בשעה עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הנ"ל. מסיפור כמובן הבהמית, נפש בעניני התפשטות של תנועה לבוא

ÂÓ.:הוראה גם אלא בעלמא, דברים סיפור אינו זה וסיפור
קאשע", "גריקענע שאוכל הוא ששוכח לו והעיר הנ"ל החסיד את עצר נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק ַלאחרי
לכלות עד אלקות בעניני שלו שהתענוג היינו, לעצמו, זאת להזכיר אחד כל יכול – אחריו לדורותיו הדבר ונמסר
עושה ואינו קאשע", "גריקענע באכילת הבהמית נפש של בתענוג המסובב) ממנו (ובא ומתלבש יורד ַהנפש,

תחתונים. בענינים יומשך שלא התענוג את להגביל דבר

בקו לבב, וטוב שמחה מתוך זאת, לפעול שיוכלו באופן זה ענין גם ניתן החסידות, דתורת הענינים וככל
חושך הרבה דוחה אור מעט שאפילו – אור להרבות לכל210של כח שניתן – אור הרבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

"פלשתים" של ההתפשטות את למנוע הדבר יועיל זה, פתגם לעצמם יזכירו שכאשר והשייכים, המקושרים
ל'לעומתֿזה',211ד'לעומתֿזה' קדושה בין שבאמצע, "פלשתים" של ההתפשטות את ואפילו ,

פלשתים סתמום שלא יצחק של בבארות של212וישתמשו חיים" מים ב"מעיינות שנמשכו הבארות שהם ,

נאמר עליה השלישית, לבאר באים שעלֿידם התורה, לנו213פנימיות ה' הרחיב עתה כי רחובות שמה "ויקרא
הרמב"ן שכתב וכמו בארץ", האמיתית214ופרינו בגאולה גלות, אחריו שאין השלישי המקדש בית על דקאי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואחרֿכך הכנה, ניגון – מהורש"ב אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדק']. ה'צמח

***

ÊÓלהקל כדי בדיבור, בעצמי זאת שאבטא היא העצה אזי – כו' טענות להם שיש כאלו שיש שיתכן כיון .

הטענות: את ולהחליש
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ברכות.206) סוף
ס"א.207) לעיל ראה
וש"נ.208) .20 ע' תרפ"ח סה"ש ראה
פ"ז.209)
פ"ה.210) המעשה יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא

ועוד.
ובכ"מ.211) ואילך. ג קמג, תולדות תו"ח ג. סא, בשלח תו"א ראה
תולדות.212) ר"פ ותו"ח תו"א ראה
כב.213) כו, תולדות
כ.214) שם,
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‰Ó:עצמך והגע .
הנהנה "כל אשר, בישראל, נשיא נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק עם כסלו י"ט בהתוועדות מסובים כאשר אפילו

שכינה" מזיו נהנה כאילו בתוכה שרוי חכם שתלמיד תענוג206מסעודה של ענין אודות מדברים זו ובהתוועדות ,
הזקן רבינו אודות (כהסיפור לאלקות הנפש כלות עם שזכה207הקשור התענוג גודל מצד הנפש לכלות שהגיע ,

צורה בעל חסיד אצל מציאות להיות יכולה אףֿעלֿפיֿכן, – והמגיד) הבעלֿשםֿטוב תורת על נפשו למסור
קאשע", "גריקענע אכילת של בתענוג ויומשך יתפשט שלו שהתענוג בשניהם, או בהשכלה או ַבעבודה

המפורסם (כהסיפור הנפש כלות של ענין למנוע כדי או אלקות, בזה שמרגיש מפני היה208ולא לא שאז – (

אלא – אותו לעצור נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק קאשע"beprzצריך "גריקענע באופןeheytkבאכילת לא אפילו , ַ
בתניא הבורא.209המבואר עבודת לעבוד ויוכל בריא יהיה שהגוף כדי היא האכילה שכוונת

קאשע", "גריקענע באכילת התענוג הרגש את לשלול והזהירות השמירה בצורך היתירה ההדגשה מובן ַומזה
נשיא של והתוועדות חסידית, בהתוועדות כסלו, בי"ט אפילו ועבודה, תורה בעניני שעוסקים בשעה אפילו

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של אביו אדנ"ע, כ"ק בישראל,

בתקפם הם הזה עולם עם הקשורים הענינים ואילו חסרים, שבזה המעלה עניני כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
יתירה. וזהירות שמירה להיות שצריכה בוודאי הרי –

("א דברֿצחות שבאמירת לתענוג בנוגע גם הוא כן אכילה, בעניני לתענוג בנוגע אמורים שהדברים ַוכשם
מזה, להזהר צריכים הזמנים בכל אם אשר, עצמו...), ביטול (תמורת הזולת בביטול או גלייךֿווערטל"),
עלולה שאז הקדושה, מצד אפילו שתהיה, איזו התפשטות של בתנועה שנמצאים בשעה עלֿאחתֿכמהֿוכמה

הנ"ל. מסיפור כמובן הבהמית, נפש בעניני התפשטות של תנועה לבוא

ÂÓ.:הוראה גם אלא בעלמא, דברים סיפור אינו זה וסיפור
קאשע", "גריקענע שאוכל הוא ששוכח לו והעיר הנ"ל החסיד את עצר נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק ַלאחרי
לכלות עד אלקות בעניני שלו שהתענוג היינו, לעצמו, זאת להזכיר אחד כל יכול – אחריו לדורותיו הדבר ונמסר
עושה ואינו קאשע", "גריקענע באכילת הבהמית נפש של בתענוג המסובב) ממנו (ובא ומתלבש יורד ַהנפש,

תחתונים. בענינים יומשך שלא התענוג את להגביל דבר

בקו לבב, וטוב שמחה מתוך זאת, לפעול שיוכלו באופן זה ענין גם ניתן החסידות, דתורת הענינים וככל
חושך הרבה דוחה אור מעט שאפילו – אור להרבות לכל210של כח שניתן – אור הרבה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

"פלשתים" של ההתפשטות את למנוע הדבר יועיל זה, פתגם לעצמם יזכירו שכאשר והשייכים, המקושרים
ל'לעומתֿזה',211ד'לעומתֿזה' קדושה בין שבאמצע, "פלשתים" של ההתפשטות את ואפילו ,

פלשתים סתמום שלא יצחק של בבארות של212וישתמשו חיים" מים ב"מעיינות שנמשכו הבארות שהם ,

נאמר עליה השלישית, לבאר באים שעלֿידם התורה, לנו213פנימיות ה' הרחיב עתה כי רחובות שמה "ויקרא
הרמב"ן שכתב וכמו בארץ", האמיתית214ופרינו בגאולה גלות, אחריו שאין השלישי המקדש בית על דקאי

ממש. בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

אדמו"ר ניגון לנגן צוה ואחרֿכך הכנה, ניגון – מהורש"ב אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
צדק']. ה'צמח

***

ÊÓלהקל כדי בדיבור, בעצמי זאת שאבטא היא העצה אזי – כו' טענות להם שיש כאלו שיש שיתכן כיון .

הטענות: את ולהחליש
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ברכות.206) סוף
ס"א.207) לעיל ראה
וש"נ.208) .20 ע' תרפ"ח סה"ש ראה
פ"ז.209)
פ"ה.210) המעשה יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא

ועוד.
ובכ"מ.211) ואילך. ג קמג, תולדות תו"ח ג. סא, בשלח תו"א ראה
תולדות.212) ר"פ ותו"ח תו"א ראה
כב.213) כו, תולדות
כ.214) שם,
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בגמרא מאויים.215מצינו עונש זה על שיש הציבור, על אימתו שמטיל לפרנס בנוגע

שוטר אחרֿכך אשלח לא (ג) אימה", "מטיל אינני (ב) "פרנס". אינני (א) שהרי: לעניננו, שייך זה אין אבל,
שהת מה ליתן,לתבוע אחד כל צריך ככה פעמים כמה אמרתי רק אלא הסכומים, את הכרזתי לא (ד) חייבו,

יתן ואם אחד, כל של החפשית בבחירתו הדבר תלוי ואילך ברכה,miiltkומכאן עליו תבוא – שהכרזתי ממה
ביתו. ולבני לו המצטרך בכל ככה פעמים כמה לו יתן והקב"ה

תהיה שהנתינה – בחסידותdgnyaוהעיקר המבואר על נוסף שכן, וגמילות216, עבודה דתורה הענינים שכל
אודותם שהציווי ענינים יש הרי דוקא, לבב ובטוב בשמחה להיות צריכים aezkaחסדים yxtzpללמוד צורך ואין ,

הכתוב דיבר מלא מקרא ובנידוןֿדידן, שונים. בלימודים סופרים מדברי לבבך217זאת ירע "ואל לצדקה: בנוגע
לו"! בתתך

של דברים סיפור גם שזהו התורה, עניני לכל בנוגע בחסידות כמבואר אלא ציווי, רק לא הוא זה וענין
באמת הוא שכן מכוחותיו,218הקב"ה למעלה שהוא לו שנדמה בסכום אפילו צדקה נותן יהודי שכאשר היינו, ,

הנה מכך, מרוצה שאינו לו רקezeiniptaונדמה זה הרי אחרת, לו נדמה ואם לבבו", ירע ש"לא באופן זה הרי
בענין לו לציית צריך לא כן כמו ענינים, בשאר לו לציית צריך שלא כשם אשר, הרע, יצרו של ופיתויים הסתות

זה.

ÁÓ:היא הדבר בכל והנקודה .
הזקן רבינו כדברי – דלעילא אתערותא תפעל דלתתא שהאתערותא ביותר מסוגל בזמן אנו בעל219עומדים ,

מיכאל. מלאך של מפעולתו יותר לפעול חסידית התוועדות של שבכוחה השמחה,

ז"ל חכמינו כלשון – גם אלא למטה, שכר להמשיך רק לא הוא מיכאל מלאך של ענינו שמיכאל220והנה,
שלמעלה, המזבח עלֿגבי צדיקים של נשמותיהם בחסידותמקריב בזה לנשמות221ומבואר מסייע מיכאל שמלאך

שזוהי האהבה, עבודת מצד להיות שיכולים העילויים ובכל העליונה באהבה בעבודתם למעלה לעלות ישראל
דלעילא" רבא "כהנא מיכאל ועבודת למטה, גדול כהן .222עבודת

בשביל ד"עשר באופן רק לא – היא זו בהתוועדות המגבית עלֿידי שנעשית שהתועלת מובן, ומזה
ובעבודה החסידות ובלימוד הנגלה בלימוד אחרֿכך יסייע זה שענין זאת, עוד אלא גשמיים, בענינים שתתעשר"

ברוחניות. והן בגשמיות הן ביתו, ולבני לו הצריכים הענינים ובכל תפילה, זו שבלב

מדה כנגד מדה היא הקב"ה של שמדתו כיון הרי – לו" בתתך לבבך ירע ד"אל הענין גם בזה נוסף ,223וכאשר

עוד אלא לו, ליתן שצריכים מה כל לו שנותנים בלבד זו שלא היינו, כזה, באופן הקב"ה של הנתינה גם תהיה
ויגיעה. קשיים ללא והסתרים, העלמות ללא לבב, ובטוב בשמחה היא שהנתינה זאת,

וברחמים", בחסד בחן בטובו כולו העולם את "הזן אמנם הוא שהקב"ה פעם, אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכפי
וואך"), רואיקע ("א רגוע שבוע לו שיש כך, ראשון, יום של בבוקרו פרנסתו לו נותן שהקב"ה מי יש ַָאבל,

פרנסתם. קיבלו ששניהם אף רגוע, שבוע לו ואין ששי, יום של בערבו פרנסתו לו נותן שהקב"ה מי ויש

בבוקרו פרנסתו לו שנותנים בלבד זו לא אזי לבבך", ירע ד"אל באופן היא הנתינה כאשר לעניננו: ובנוגע
היותה על (נוסף ובכבוד הדעת הרחבת ומתוך יפות, פנים בסבר היא שהנתינה זאת, עוד אלא ראשון, יום של
מרובה ובברכה יותר מרובה בהצלחה ביתו ובני הוא איין") גייט פרנסה ("די מהפרנסה נהנים ואז ַבכשרות),

ברוחניות. והן בגשמיות הן יותר,

ËÓהחסידות ולדרכי החסידות ללימוד השנה ראש הוא כסלו שי"ט גילה שהרבי וכיון .224,

עמך" צרכי ד"מרובים הענינים בכל הרחבה הדעת, הרחבת שתהיה הוא החסידות שיוכלו225ומדרכי בכדי ,
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א.215) יז, ר"ה
וש"נ.216) ואילך. רמא ס"ע אלול רעט. ע' חשון סה"מ תו"מ ראה
יו"ד.217) טו, ראה פ'
סע"ד.218) פ, סוכות דרושי לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
וש"נ.219) תיג. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
(בס"ת).220) סע"א פ, זח"א שם. ובתוס' בסופה מנחות

ובכ"מ.221) סע"ד. סז, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
בנצו"ז.222) שם ובהנסמן א. קנט, זח"ב
ואילך.223) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ובכ"מ.224) בסופו. יום" "היום
ב.225) כט, ברכות ע"פ נעילה, בתפלת לער"ה, בסליחות "פיוט"

בתחלתו. תרל"ו רבים מים המשך רע"ג. כו, וישלח תו"א וראה

i"gyz'd elqk h"i ,ayie zyxt 'd mei zgiy

דרכי ש"בכל לאופן עד הפרטים, בכל הוי' לעבודת דעהו"להתמסר –226ך

הזקן רבינו השמחה בעל ובראשם נשיאינו, רבותינו של רבים רחמים התעוררות עלֿידי – השםֿיתברך יתן
דידן, בעגלא אלו ענינים כל וימשיך –

הגשמיים, בענינים רויחי ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל והצלחה ברכה המשכת תתחיל זה שמלילה כך,
הפרטים. בכל ומוצלחת ברוכה שנה שתהיה מעלה, למעלה עד הרוחניים, בענינים כן וכמו

***

הזקן� רבינו פתגם ידוע חלק227. עם ובפרט בכלל, השבוע פרשת עם דהיינו, הזמן, עם לחיות שצריכים
הלאה). וכן שלישי, עד משני – שני יום שני, עד הפרשה מתחילת – ראשון (יום זה ליום השייך הפרשה
וישב. בפרשת ששי ויום חמישי יום של השיעור זה הרי – בלילה חמישי ביום בעמדנו ובנידוןֿדידן,

זו בשערו"228בפרשה "מסלסל והיה מראה", ויפה תואר "יפה שהיה הצדיק, יוסף אודות התורה ,229מספרת

גו'" אדוניו אשת "ותשא – זה הסוהר230ומצד בבית והושיבוהו ה'231, עושה הוא "אשר – שם בהיותו וגם ,
.232מצליח"

ושני פוטיפר. לאשת בנוגע ב) מראה, ויפה תואר יפה שהיה ליוסף, בנוגע א) חלקים: ב' ישנם זה בסיפור
היוםֿיום. בחיי בהנהגתנו נצחיות הוראות הם התורה, עניני ככל החלקים,

אחר"�‡ בן לי ה' "יוסף נאמר: יוסף אודות צדק'233. ה'צמח ומבאר לעשות234. היתה יוסף של שעבודתו ,

בעליֿתשובה. לעשות כלומר, "בן", – מ"אחר"
הענינ בכל יפה היה בעצמו שיוסף היינו, מראה", ויפה תואר "יפה שהיה בגלל – ליוסף היה זה על ים,והכח

מקומות בכמה (כמבואר תעשה לא במצוות והן עשה במצוות ו"מראה"235הן עשה, מצוות ענין הוא ש"תואר"
"בן". – מ"אחר" לעשות אחרים, על גם לפעול בכוחו היה ולכן לאֿתעשה), מצוות ענין הוא

גם אלא עצמו עם רק לא לעסוק תובעים ואחד אחד מכל שהרי – ואחד אחד לכל הוראה מהוה זה וענין
אחרים" קשוט ואחרֿכך עצמך "קשוט הכלל את לזכור צריך אחרים, על לפעול שיוכל שבכדי – אחרים ,236עם

אחרים. על גם לפעול יוכל ואז מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות שצריך היינו,

הדבר אין בוודאי – השלימות לתכלית בעצמו שיגיע עד הזולת על הפעולה עם להמתין שעליו הכוונה אין
זאת; לדחות ואסור הזולת, עם גם לעסוק בהכרח שלו, המצב על הבט מבלי כן.

תיקון – זה וענין עצמו, חסרונות את לתקן עצמו, עם גם לעסוק שבהכרח לזכור צריך גיסא, לאידך אבל
מרגיש בתיקונם, עוסק ואינו חסרונות לו יש כאשר כי, להזולת. גם אלא לעצמו, רק לא נוגע – עצמו חסרונות

עליו. לפעול שצריכים מה עליו לפעול איֿאפשר ובמילא, בכך, הזולת

הוא הרי בכך, עוסק אינו אם כי, עצמו. חסרונות לתקן עליו המוטלת הגדולה האחריות את לידע צריך
לאחרים. גם אלא לעצמו, רק לא מקלקל

ליחיד בנוגע רק לא כאן שמדובר כיון מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות ביותר להשתדל צריך ולכן
לרבים. בנוגע אלא בלבד,

היא:�· פוטיפר אשת עם מהסיפור ההוראה .

ז"ל חכמינו אלא237אמרו מיוסף, בנים להעמיד שעתידה שראתה נתכוונה, שמים לשם פוטיפר שאשת
מבתה. אלא ממנה היה לא הדבר שטעתה;
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ספ"ג.226) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
חשון).227) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
שליט"א228) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסנ"ד עד מכאן

עוד נוספו זו במהדורא ואילך. 78 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה

ב.229) קפט, זח"א וראה ובפרש"י. ו לט,
ז.230) שם,
כ.231) שם,

כג.232) שם,
כד.233) ל, ויצא
ואילך.234) א שצ, ואילך. א שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת

ואילך. ב שצז,
ואילך,235) קסד ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומן ויהי ד"ה ראה

ואילך). קפח ע' תש"ס בהוצאת
וש"נ.236) סע"ב. קז, ב"מ
א.237) שם, פרשתנו פרש"י ראה
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דרכי ש"בכל לאופן עד הפרטים, בכל הוי' לעבודת דעהו"להתמסר –226ך

הזקן רבינו השמחה בעל ובראשם נשיאינו, רבותינו של רבים רחמים התעוררות עלֿידי – השםֿיתברך יתן
דידן, בעגלא אלו ענינים כל וימשיך –

הגשמיים, בענינים רויחי ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל והצלחה ברכה המשכת תתחיל זה שמלילה כך,
הפרטים. בכל ומוצלחת ברוכה שנה שתהיה מעלה, למעלה עד הרוחניים, בענינים כן וכמו

***

הזקן� רבינו פתגם ידוע חלק227. עם ובפרט בכלל, השבוע פרשת עם דהיינו, הזמן, עם לחיות שצריכים
הלאה). וכן שלישי, עד משני – שני יום שני, עד הפרשה מתחילת – ראשון (יום זה ליום השייך הפרשה
וישב. בפרשת ששי ויום חמישי יום של השיעור זה הרי – בלילה חמישי ביום בעמדנו ובנידוןֿדידן,

זו בשערו"228בפרשה "מסלסל והיה מראה", ויפה תואר "יפה שהיה הצדיק, יוסף אודות התורה ,229מספרת

גו'" אדוניו אשת "ותשא – זה הסוהר230ומצד בבית והושיבוהו ה'231, עושה הוא "אשר – שם בהיותו וגם ,
.232מצליח"

ושני פוטיפר. לאשת בנוגע ב) מראה, ויפה תואר יפה שהיה ליוסף, בנוגע א) חלקים: ב' ישנם זה בסיפור
היוםֿיום. בחיי בהנהגתנו נצחיות הוראות הם התורה, עניני ככל החלקים,

אחר"�‡ בן לי ה' "יוסף נאמר: יוסף אודות צדק'233. ה'צמח ומבאר לעשות234. היתה יוסף של שעבודתו ,

בעליֿתשובה. לעשות כלומר, "בן", – מ"אחר"
הענינ בכל יפה היה בעצמו שיוסף היינו, מראה", ויפה תואר "יפה שהיה בגלל – ליוסף היה זה על ים,והכח

מקומות בכמה (כמבואר תעשה לא במצוות והן עשה במצוות ו"מראה"235הן עשה, מצוות ענין הוא ש"תואר"
"בן". – מ"אחר" לעשות אחרים, על גם לפעול בכוחו היה ולכן לאֿתעשה), מצוות ענין הוא

גם אלא עצמו עם רק לא לעסוק תובעים ואחד אחד מכל שהרי – ואחד אחד לכל הוראה מהוה זה וענין
אחרים" קשוט ואחרֿכך עצמך "קשוט הכלל את לזכור צריך אחרים, על לפעול שיוכל שבכדי – אחרים ,236עם

אחרים. על גם לפעול יוכל ואז מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות שצריך היינו,

הדבר אין בוודאי – השלימות לתכלית בעצמו שיגיע עד הזולת על הפעולה עם להמתין שעליו הכוונה אין
זאת; לדחות ואסור הזולת, עם גם לעסוק בהכרח שלו, המצב על הבט מבלי כן.

תיקון – זה וענין עצמו, חסרונות את לתקן עצמו, עם גם לעסוק שבהכרח לזכור צריך גיסא, לאידך אבל
מרגיש בתיקונם, עוסק ואינו חסרונות לו יש כאשר כי, להזולת. גם אלא לעצמו, רק לא נוגע – עצמו חסרונות

עליו. לפעול שצריכים מה עליו לפעול איֿאפשר ובמילא, בכך, הזולת

הוא הרי בכך, עוסק אינו אם כי, עצמו. חסרונות לתקן עליו המוטלת הגדולה האחריות את לידע צריך
לאחרים. גם אלא לעצמו, רק לא מקלקל

ליחיד בנוגע רק לא כאן שמדובר כיון מראה", ויפה תואר "יפה בעצמו להיות ביותר להשתדל צריך ולכן
לרבים. בנוגע אלא בלבד,

היא:�· פוטיפר אשת עם מהסיפור ההוראה .

ז"ל חכמינו אלא237אמרו מיוסף, בנים להעמיד שעתידה שראתה נתכוונה, שמים לשם פוטיפר שאשת
מבתה. אלא ממנה היה לא הדבר שטעתה;
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ספ"ג.226) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
חשון).227) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
שליט"א228) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסנ"ד עד מכאן

עוד נוספו זו במהדורא ואילך. 78 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס (באידית),
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה

ב.229) קפט, זח"א וראה ובפרש"י. ו לט,
ז.230) שם,
כ.231) שם,

כג.232) שם,
כד.233) ל, ויצא
ואילך.234) א שצ, ואילך. א שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת

ואילך. ב שצז,
ואילך,235) קסד ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומן ויהי ד"ה ראה

ואילך). קפח ע' תש"ס בהוצאת
וש"נ.236) סע"ב. קז, ב"מ
א.237) שם, פרשתנו פרש"י ראה
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הכוונה בפנימיות, אבל לגמרי, הקדושה היפך הוא ובפועל שבחיצוניות ענין להיות שיכול רואים, ומכאן
בקדושה. להוסיף שמים, לשם היא בזה

בתניא מבאר הזקן להחליש238רבינו צריך זה שאין בלבד זו שלא בתפילתו", ומבלבלו המדבר "נכרי לענין
גדולה". ובכוונה הלב בעומק בתפילתו יותר ויתאמץ "שיתגבר אדרבה, אלא אותו,

להת יהודי לעורר היא הכוונה אם מובן: אינו גויולכאורה עלֿידי הדבר נעשה למה יתירה, בכוונה פלל
הפכי? ענין שזהו בתפילה, שמבלבלו

ומרגיש יודע בקדושה), הוא דבר כל של השורש (שהרי ובשרשו בפנימיותו עצמו, שהגוי הוא, הענין אך
היפך שהוא למטה, שבעולם גוי באמצעות עובר זה שענין כיון אלא בקדושה, משהו להוסיף צריך שהוא

בקדושה. ולהוסיף לסייע היא הפנימית הכוונה אבל הפכי. באופן הדבר מתבטא לכן הקדושה,

המגיד הרב שכתב מה שעדיין239ועלֿדרך התורה אותיות אחריו השאיר אבינו "שיעקב ויעקב, ללבן בנוגע
אחת פרשה וניתוסף אצלו, שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב אחר לבן רדף ולזאת מלבן, אותם הוציא לא

האותיות". מאלו בתורה

בפנימיותו הוא שהדבר כפי היא שהאמת – הוי' עבודת על וההסתרים ההעלמות לכל בנוגע הוראה וזוהי
בא שהדבר מפני ורק לקדושה, מסייע שזה אדרבה, אלא לקדושה, מנגד זה שאין בלבד זו שלא ובשרשו,

בקדושה. והוספה סיוע זה הרי בפנימיות אבל הפכי, בפירוש הדבר מתפרש לכן שכזה, צינור באמצעות

מלמעלה יורד רע שאין ידע אלא הגוי, של בטעותו יטעה ולא ירומה לא האדם העלמות240וכאשר אין ,

חלישות, בו לפעול צריך לא שההעלם בלבד זו לא ובמילא, לקדושה, סיוע הם שרואה הענינים וכל והסתרים,
וחיזוק, כח תוספת בו לפעול שצריך אדרבה, אלא

שיתבטלו והיינו כולם, מתבטלים האמת כלפי הרי – באמת תקיפה החלטה ויחליט זאת שירגיש בשעה הנה
אלקי, ניצוץ יש דבר שבכל האמת, את יודע שהוא עלֿידיֿזה כי, ועיכובים, מניעות וההסתרים, ההעלמות כל
תהיה למטה גם ובמילא שלו, הניצוץ ומתגלה שמתעורר המעלים, בדבר גם פועל אזי לקדושה, סיוע והוא

בקדושה. תוספת שמביא האמיתית, הכוונה בגילוי בו נראית

נתכוונה:�‚ שמים לשם פוטיפר אשת - ז"ל רבותינו ממאמר ההוראה וזוהי .
שמתייחסים היינו, המעלים, הדבר עם ללחום – אחת דרך בדבר: דרכים שני ישנם והסתר, העלם ישנו כאשר
– יותר) נעימה (שהיא שניה ודרך נגדו. להלחם הכוחות בכל ומתייגעים אמיתי, והסתר העלם בתור לדבר

הרי שבפנימיות בגילוישיודעים גם שיומשך זאת, ומגלים מעוררים כזו גישה ועלֿידי לקדושה, סיוע זה
בקדושה. אור תוספת יתוסף גופא המעלים הדבר שעלֿידי

בזה:�„ פרט ועוד .
פוטיפר, אשת עלֿידי נעשה – יוסף של בעבודתו להיות צריך שהיה חיזוק' כיון`dyה'תוספת אלא דוקא.

הפכי. באופן הדבר התבטא שטעתה,

עניניהם וכל האמת, אל יכוונו אזי הצד, על רצונן יניחו כאשר – מתןֿתורה לאחרי ובפרט ישראל, נשי אבל
בקדושה. וחיזוק תוספת תהיה שעלֿידם האמיתית, הכוונה אל מתאימים יהיו ומעשה דיבור במחשבה

ז"ל רבותינו וכמאמר בעלה", עטרת חיל ד"אשת באופן ההמשכות, לכל וכלי צינור עוד יפתחו 241ועלֿידיֿזה

שיומשך העליון, לרצון המתאים באופן אשתו, בשביל – ברוחניות והן בגשמיות הן – פרנסה לאדם שנותנים
יחד. גם וברוחניות בגשמיות ביתו, ולבני לו המצטרך כל

פעם – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון האמצעי, אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון ָאחת),
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א).238) (קמא, סכ"ה אגה"ק
וש"נ.239) ס"ה. בהוספות ליעקב דבריו מגיד ראה

ג.240) פנ"א, ב"ר ראה
ברכה.241) ס"פ לקו"ת וראה ב. סב, יבמות
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במכתבו�‰ כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק ה'מסירות242. שבזכות אמר, האמצעי שאדמו"ר התניא, ספר אודות
תורה, של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין "פסקו החסידות, תורת עבור הזקן, רבינו אביו, של נפש'

העליונה". על בעקבותיו והולכי מקושריו כל יד תהיה טובות, ומדות יראתֿשמים
השםֿיתברך יתן – הגלות היא באורחותיו וההולכים מקושריו לעבודת גדולה הכי וההפרעה שהמניעה וכיון

הגלות. מן הגאולה ותהיה מעלה, של דביתֿדין דין' ה'פסק שיקויים

אמר אדמו"ר מו"ח –243כ"ק הגלות. כתלי את שורף שהקב"ה

יֿה" ה"מרחב ויומשך לגמרי, הגלות כתלי יׂשרפּו ממש שבקרוב השםֿיתברך איפוא דידן,244יתן בעגלא ְִָ
צדקנו. משיח עלֿידי

Â�מנהגיה החסידות, תורת בלימוד להוסיף שצריכים – היא האמורים הענינים כל של הפנימית הנקודה .

והדרכותיה.
למגדול ואחד אחד בכל חדשים וחיּות אור נוסף והחסידות, החסידים ודרכי החסידות תורת לימוד עלֿידי
כמו ומצב המעמד בין חילוק ישנו קטן, ועד למגדול וטף, נשים אנשים ואחת, אחד כל אצל כי, קטן, ועד

חסידות. עם שהוא לכמו חסידות ללא שהוא

הוא שאז תשובה, ימי עשרת טוב', ו'יום שבת אפילו אלא החול, בימי רק לא הזמנים, בכל נוגע זה וענין
הניצוץ אל המאור שכתב245קירוב (כמו שבקלים קל אפילו מתעורר שאז נעילה, בעת הכיפורים יום ואפילו ,

האמצעי תוספת246אדמו"ר פועל החסידות שלימוד כיון חסידות, ועם חסידות ללא בין חילוק יש אז גם הנה ,(

הזמנים. בכל האדם עניני בכל וחיּות כח אור,

גם ושמחה אור חיּות ממילא בדרך נמשך הרוחניים, בענינים ושמחה אור חיּות נוסף חסידות עלֿידי וכאשר
רויחא. ומזונא חיי בבני הגשמיים, בענינים

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

וש"נ.242) ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק
בתחלתו).243) יום" ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק
ה.244) קיח, תהלים

העבודה245) קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
א. יא, ח"א קונטרסים סה"מ ספ"ה.

וש"נ.246) קנ. ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי
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במכתבו�‰ כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק ה'מסירות242. שבזכות אמר, האמצעי שאדמו"ר התניא, ספר אודות
תורה, של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין "פסקו החסידות, תורת עבור הזקן, רבינו אביו, של נפש'

העליונה". על בעקבותיו והולכי מקושריו כל יד תהיה טובות, ומדות יראתֿשמים
השםֿיתברך יתן – הגלות היא באורחותיו וההולכים מקושריו לעבודת גדולה הכי וההפרעה שהמניעה וכיון

הגלות. מן הגאולה ותהיה מעלה, של דביתֿדין דין' ה'פסק שיקויים

אמר אדמו"ר מו"ח –243כ"ק הגלות. כתלי את שורף שהקב"ה

יֿה" ה"מרחב ויומשך לגמרי, הגלות כתלי יׂשרפּו ממש שבקרוב השםֿיתברך איפוא דידן,244יתן בעגלא ְִָ
צדקנו. משיח עלֿידי

Â�מנהגיה החסידות, תורת בלימוד להוסיף שצריכים – היא האמורים הענינים כל של הפנימית הנקודה .

והדרכותיה.
למגדול ואחד אחד בכל חדשים וחיּות אור נוסף והחסידות, החסידים ודרכי החסידות תורת לימוד עלֿידי
כמו ומצב המעמד בין חילוק ישנו קטן, ועד למגדול וטף, נשים אנשים ואחת, אחד כל אצל כי, קטן, ועד

חסידות. עם שהוא לכמו חסידות ללא שהוא

הוא שאז תשובה, ימי עשרת טוב', ו'יום שבת אפילו אלא החול, בימי רק לא הזמנים, בכל נוגע זה וענין
הניצוץ אל המאור שכתב245קירוב (כמו שבקלים קל אפילו מתעורר שאז נעילה, בעת הכיפורים יום ואפילו ,

האמצעי תוספת246אדמו"ר פועל החסידות שלימוד כיון חסידות, ועם חסידות ללא בין חילוק יש אז גם הנה ,(

הזמנים. בכל האדם עניני בכל וחיּות כח אור,

גם ושמחה אור חיּות ממילא בדרך נמשך הרוחניים, בענינים ושמחה אור חיּות נוסף חסידות עלֿידי וכאשר
רויחא. ומזונא חיי בבני הגשמיים, בענינים
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וש"נ.242) ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק
בתחלתו).243) יום" ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק
ה.244) קיח, תהלים

העבודה245) קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
א. יא, ח"א קונטרסים סה"מ ספ"ה.

וש"נ.246) קנ. ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי
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במכתבו�‰ כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק ה'מסירות242. שבזכות אמר, האמצעי שאדמו"ר התניא, ספר אודות
תורה, של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין "פסקו החסידות, תורת עבור הזקן, רבינו אביו, של נפש'

העליונה". על בעקבותיו והולכי מקושריו כל יד תהיה טובות, ומדות יראתֿשמים
השםֿיתברך יתן – הגלות היא באורחותיו וההולכים מקושריו לעבודת גדולה הכי וההפרעה שהמניעה וכיון

הגלות. מן הגאולה ותהיה מעלה, של דביתֿדין דין' ה'פסק שיקויים

אמר אדמו"ר מו"ח –243כ"ק הגלות. כתלי את שורף שהקב"ה

יֿה" ה"מרחב ויומשך לגמרי, הגלות כתלי יׂשרפּו ממש שבקרוב השםֿיתברך איפוא דידן,244יתן בעגלא ְִָ
צדקנו. משיח עלֿידי

Â�מנהגיה החסידות, תורת בלימוד להוסיף שצריכים – היא האמורים הענינים כל של הפנימית הנקודה .

והדרכותיה.
למגדול ואחד אחד בכל חדשים וחיּות אור נוסף והחסידות, החסידים ודרכי החסידות תורת לימוד עלֿידי
כמו ומצב המעמד בין חילוק ישנו קטן, ועד למגדול וטף, נשים אנשים ואחת, אחד כל אצל כי, קטן, ועד

חסידות. עם שהוא לכמו חסידות ללא שהוא

הוא שאז תשובה, ימי עשרת טוב', ו'יום שבת אפילו אלא החול, בימי רק לא הזמנים, בכל נוגע זה וענין
הניצוץ אל המאור שכתב245קירוב (כמו שבקלים קל אפילו מתעורר שאז נעילה, בעת הכיפורים יום ואפילו ,

האמצעי תוספת246אדמו"ר פועל החסידות שלימוד כיון חסידות, ועם חסידות ללא בין חילוק יש אז גם הנה ,(

הזמנים. בכל האדם עניני בכל וחיּות כח אור,

גם ושמחה אור חיּות ממילא בדרך נמשך הרוחניים, בענינים ושמחה אור חיּות נוסף חסידות עלֿידי וכאשר
רויחא. ומזונא חיי בבני הגשמיים, בענינים
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וש"נ.242) ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק
בתחלתו).243) יום" ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק
ה.244) קיח, תהלים

העבודה245) קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
א. יא, ח"א קונטרסים סה"מ ספ"ה.

וש"נ.246) קנ. ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר מאמרי

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ט כסלו, עם המוסגר בו, ולוטה בזה הקבלות, מתאים להוראתו.

ידי  על  ותכונן  תבנה  הק',  בארצנו  חב"ד  בכפר  ביקורו  דבר  על  במכתבו  לקרוא  התענגתי  ביחוד 

משיח צדקנו במהרה בימינו, ועל דבר הנחת-רוח ששבע מביקורו והתרשמותו.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, הוא יום הבהיר י"ט כסלו, יום הגאולה של מייסד תורת החב"ד שאבן 

פינתה היא שאהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל כולי חד. ובהמשך להנ"ל בהנוגע לכפר חב"ד, הרי 

ידוע עד כמה הפליג אדמו"ר הזקן בענין הצדקה בארצנו הק', כנראה מכמה אגרות קודש שלו, נדפסו בספר 

התניא, ובפרט באגרת הקדש סוף סימן ד' אשר כותב שם: "ובפרט צדקת ארץ ישראל כו' והיא שעמדה 

לנו לפדות חיי נפשנו כו'".

בכבוד ובברכה לבשורות טובות תמיד כל הימים.

מטובו למסור פ"ש לבתו ולחתנו שי' שבקרו אצלי יחד אתו.
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"...·˜ÚÈ ·˘ÈÂ" ÏÚ ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â Ï"ÊÁ È¯·„

חז"ל אומרים אביו..." מגורי בארץ יעקב "וישב :1על

יוסף. של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש

הקב"ה אומר – בשלוה לישב מבקשים דיין2צדיקים לא :

שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים

הזה. בעולם בשלוה לישב

הוא3המפרשים הבא שהעולם כיוון מסבירים:

אדם צריך כפרוזדור, רק הוא הזה והעולם ה"טרקלין"

שלוה והרוצים הזה, בעולם כ"גר" תמיד עצמו את לחוש

הטרקלין מעלת מעבירים "כאילו..." הם הרי הזה בעולם

הפרוזדור". אל

מובן: אין אך

"הן אשר מהאבות אחד אבינו, שיעקב ייתכן כיצד א)

המרכבה ומובדלים4הן קדושים היו כולם אבריהם שכל ,

לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא עולםֿהזה מעניני

ימיהם" אל5כל ה"טרקלין" חשיבות את כביכול "יעביר"

היה הוא כאשר ובמיוחד הזה)? (העולם ה"פרוזדור"

שבאבות)" (=מושלם דאבהן .6"שלימו

בשלוה לישב שמבקשים יוצא, זה פירוש לפי ב)

דיין "לא חז"ל מלשון ואילו רצוי, ענין איננו הזה" בעולם

שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים

הצדיקים כלפי שהטענה נראה, הזה" בעולם בשלוה לישב

כך על לא אך הבא, בעולם להסתפק שעליהם רק היא

פסול. הוא בשלוה" לישב יעקב "ביקש של הענין שעצם

לא הזה" בעולם בשלוה "לישב שברצותו מובן, מכך

רוחנית שלוה אלא וגשמית, גופנית שלוה יעקב רצה

אלא שתיה... ולא אכילה לא בו ש"אין הבא לעולם בדומה

השכ מזיו ונהנים יושבין... "לא7ינה"צדיקים של והטענה .

"מתוקן היא זו ש"שלוה" בכך להם שדי טוענת, דיין..."

רגע כל לנצל יש הזה בעולם ואילו הבא", לעולם להם

dcearlחז"ל כמאמר ל"שלוה", לעשותם8ולא היום :

שכרם. לקבל ולמחר

של המצב (מהו הסבר דורש זה שענין לכך בנוסף אך

אין הרי הבא?) לעולם בדומה הזה" בעולם בשלוה "לישב

"שלוה", ולא עבודה, להיות צריכה בעולםֿהזה אם מובן:

של עבודתו הן בשלוה"? לישב יעקב ש"ביקש ייתכן כיצד

למען לא ואף פרס, לקבל מנת על שלא בודאי היתה יעקב

ה'! רצון את לקיים היה מבוקשו כל רוחני, שכר

לאחר הלא "ויחיeneiqג) נאמר יוסף" של "רוגזו של

שנה" עשרה שבע מצרים בארץ בשלוה9יעקב ישב –

הזה?! בעולם

.·
"‰ÂÏ˘· ·˘ÈÏ" ·˜ÚÈ ˙˘˜· ˙ÂÚÓ˘Ó

הוא לכך ההסבר :10עיקר

איננה בשלוה" לישב יעקב "ביקש של המשמעות

כדי אלא עצמה, בפני כמטרה השלוה את ביקש שהוא

רצון למלא כדי הרוחנית, עבודתו תכלית את להשלים

.11קונו

המשיח, לימות הבקשה על הרמב"ם ללשון בדומה

בחכמה" וירבו מרגוע להם ש"ימצאו כדי .12שהיא

לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים דיין "לא והטענה

ש טוענת את`fהבא" לקבל יעקב היה יכול לא עדיין

תגיע שהיא בכך להסתפק עליו היה ולפיכך ה"שלוה",

בעולםֿהבא. כשכר

יעקב, התעלה יוסף" של רוגזו עליו ש"קפץ ע"י אך

לגילוי לעיל, כאמור הדומה, "שלוה" להשיג היה ויכול

מוצאים, ואכן, הזה. בעולם גם שבעולםֿהבא, האלקות
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ג.1) פפ"ד, ב"ר וראה בו)*. נדרש (ועוד פרשתנו ריש פרש"י

(באבער)2) לתנחומא במבוא הובא (ועד"ז עה"פ פרשתנו בבחיי גם כ"ה

שם גם אבל ומקטרג. בא השטן בב"ר: אבל יג). אות 128 ע' דתנחומא מכ"י

.3 שבהערה מפרשים ראה – קטרוג רק שאינו לומר צריך

עה"פ.3) יקר כלי השלם. וביפ"ת שם. לב"ר יפ"ת ל'. שער עקידה ראה

ועוד.

ו.4) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

פכ"ג.5) תניא

ב.6) קמז, (ס"ת) זח"א

ה"ב.7) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז, ברכות

וש"נ.8) א. כב, עירובין

ויחי.9) ר"פ

ואילך.10) 176 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה

השלוה11) מבקש הי' לא אבינו יעקב ומ"מ שם: השלם מיפ"ת להעיר

ה' בשם לקרוא נשמעים דבריו ויהיו בגוים שמו שיגדל כדי טוב לתכלית אלא

כו'. ומשפט צדקה לעשות בעולם ולהיטיב

לפ'12) הקדמה פיהמ"ש ספי"ב. מלכים הל' וראה ספ"ט. תשובה הל'

רפ"ט. תשובה הל' יד חלק.

.epiptly miqetcd lkae i"yx i"zkae ipy qetca `zi` la` .`zil i"yxc oey`x qetca (*

ayie zyxt - zegiyÎihewl

" של באופן היו האחרונות חייו שנות igieששבעֿעשרה

הזה בעולם "שלוה" שנות – .13יעקב"

.‚
˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯Î˘·˘ ÌÈ„Â‚È�‰ È�˘

המצוות שבשכר ולומר להקדים יש זאת, להבין כדי

מנוגדים: דברים שני קיימים

המצוות של תכליתן ענין14אין יושג ידן שעל ,xg`,

שכר עצמה: המצוה קיום אלא וכדומה, שכר קבלת כגון

מצוה – .15מצוה

"שאין מפני היא מצוה על שכר מקפח16קבלת הקב"ה

וכו'. בריה" כל שכר

קיום על הקב"ה שנותן השכר אין זאת, עם יחד אך

תוצאה הוא אלא למצוה, קשר שום לו שאין דבר המצוות

עצמה המצוה הזקן17של אדמו"ר בלשון שכר18. הגורם :

נדע ש"משכרה עד בעצמה, המצוה היא המצוה

.19מהותה"

מצוה קיום על השכר קבלת אם להבין: איפוא צריך

סיבה בגלל שכרziccvהיא מקפח הקב"ה ש"אין (מפני

באופן השכר ניתן מדוע המצוה, מטרת שאיננה בריה"), כל

לשכר הסיבה היא עצמה ?20שהמצוה

.„
˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÚË· ÌÈ„Â‚È�‰ È�˘

נמצאים המצוות, שבשכר הללו הניגודים לשני בדומה

ב הפכיים דברים שני המצוות:inrhגם

במצוות הקב"ה של מסוג21רצונו במצוות רצונו (כולל

רצון הוא שכלי) טעם להן שיש ו"משפטים", "עדות" של

ושכל לטעם שכליים22שמעל טעמים של והימצאותם ,

שהרצו מכך נובעת רבות ו"נתלבשלמצוות ירד למצוות ן

ובשכל" .23בחכמה

בטעם זה רצון שהתלבשות מובן, שני מצד אך

עצמו24קשורה הרצון .25בשלימות

.‰
‰Ï‡ ÌÈ„Â‚È�Ï ¯·Ò‰‰

כך: זאת להסביר ויש

בכל המצוות, שמקיים היא, במצוות ה' רצון שלימות

ובנחיצותה בטובתה יכיר נתון, הוא שבהם ומעמד מצב

בטעם, למצוות הרצון "התלבש" לפיכך המצוה. של

(ברוחניות), קטן נער שגם כדי שכר, מביא הוא ולפיכך

הרמב"ם המצוה.26כלשון של בתועלתה להכיר יוכל ,

.Â
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ˜¯ ‰Ï‚˙È ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÚÓ‰

תבוא הבורא, לגבי כלל ערך לנברא שאין כיוון אך

מפני והדרגות הסוגים לכל טובות שהן במצוות, זו מעלה

טובות גילויmvraשהן לידי השלימות, שיא והן מהותן

הרצון יתגלה שאז לבוא, לעתיד רק המקיימן, האדם אצל

מטעמיםmiizin`dוהתענוג נעלים שהם 27שבמצוות,

לבורא" רוח "נחת של לענין (ועד ).28ומשכר

תראה ל"עולמך הזוכים גדולים צדיקים ואצל

בקיום29בחייך" – הזה בעולם בעבודתם גם זה גילוי קיים ,

מתגלה הזה בעולם ידם על והתענוגmvrהמצוות הרצון

.30שבמצוות
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כו'.13) שלותי לא אתקיים כדין מני' אתפרש יוסף כד ב: רטז, זח"א ראה

יע ביקש וכמאמרז"ל ב): (לא, שם כברובביאוה"ז אשר על בשלוה לישב קב

ושלוה בשלום לישב ביקש עולם יסוד צדיק יוסף וע"י צרותיו מכל לו ה' הניח

שנה עשרה שבע לך הא מסיים: שם ובזהר כו'. דיוסף רוגזו עליו קפץ אך כו'

שם ובביאוה"ז גו'. יעקב ויחי הה"ד וכסופין והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין

לוי"צ לקוטי ועיין כו'. מזיו נהנין כמו ותפנוקין בעינוגין וז"ש העמוד: בסוף

רע"א)). קפד, צ"ל "שם" (במקום הע' בציון טה"ד (ושם שם להזהר

ואילך.14) 243 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ד כח, ראה לקו"ת

ואילך. 265 ס"ע לעיל

מ"ב.15) פ"ד אבות

כש"כ.16) לא אדם כך חי' אם ומסיים: ל. כב, משפטים (ורש"י) מכילתא

ואילך.17) א יב, של"ה ראה

ובשוה"ג18) 24 הערה 137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה רפל"ז. תניא

שם.

א).19) (נג, פל"ט תניא

(וראה20) את"ל שדוקאf"crואפילו (272 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

מכיון מ"מ, – השלימות בתכלית הוא השכר מהמצות) מסובב (שהשכר עי"ז

שייך אין השכר, מענין באי"ע נעלה שהוא לעצמן ענין הן עצמן מצד שהמצות

סיבה שיהיו באופן (שיהיו ענין יתחדש העיקר) (שהן שבהמצוות לומר

שה בכדי ועכצ"לxkyלהשכר) בשלימות. יהי' צדדי) ענין רק שהוא (ובפרט

ס"ה. כדלקמן המצוות, לשלימות גם נוגע שזה

וראה21) ובכ"מ. א. מ, שלח לקו"ת גם וראה סז. נד. עד תרס"ו המשך

שם. ובהמצויין ואילך 230 ע' חי"ח לקו"ש גם

טעם22) ש"אין עצמי רצון שהוא אלא שלנו, בשכל מושג זה שאין רק ולא

עו). ע' תרס"ו (המשך ונעלם" כמוס "טעם גם לו שאין ועד כלל", זה לרצון

עול23) קבלת בדרך צ"ל ד"משפטים" הקיום גם הציוויולכן, מצד

"וצוונו". המצוות כל בברכת וכהנוסח שבהם,

תקנא).24) צב. מצוה חינוך (ראה טעם יש דחוקים מצוות בכמה ולכן

אני "לך ו) פי"ט, (במדב"ר רז"ל אמרו אדומה לפרה בנוגע שאפילו ולהעיר

ד"עדות"mrhמגלה מהטעמים שונים ד"חוקים" שהטעמים אלא – פרה"

ואכ"מ. ו"משפטים".

למה25) – ית' דעצמותו עצמי רצון הוא שבמצוות שהרצון מכיון דאל"כ,

באי"ע. ממנו שלמטה בטעם יתלבש

חלק.26) לפ' הקדמה פיה"מ

ובכ"מ.27) ואילך. עו ס"ע לו. ע' תרס"ו המשך

ע'28) ח"ה [המתורגם] לקו"ש ורפט"ו. פי"ב תרל"ז וככה המשך ראה
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א.29) יז, ברכות

בעוה"ז30) בעבודתם יאיר גדולים צדיקים (שאצל זה ענין שצ"ל והטעם

הרצון הוא שבהמצוות שהרצון נתגלה עי"ז דוקא כי – לבורא) הנח"ר



מה ayie zyxt - zegiyÎihewl

" של באופן היו האחרונות חייו שנות igieששבעֿעשרה

הזה בעולם "שלוה" שנות – .13יעקב"

.‚
˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯Î˘·˘ ÌÈ„Â‚È�‰ È�˘

המצוות שבשכר ולומר להקדים יש זאת, להבין כדי

מנוגדים: דברים שני קיימים

המצוות של תכליתן ענין14אין יושג ידן שעל ,xg`,

שכר עצמה: המצוה קיום אלא וכדומה, שכר קבלת כגון

מצוה – .15מצוה

"שאין מפני היא מצוה על שכר מקפח16קבלת הקב"ה

וכו'. בריה" כל שכר

קיום על הקב"ה שנותן השכר אין זאת, עם יחד אך

תוצאה הוא אלא למצוה, קשר שום לו שאין דבר המצוות

עצמה המצוה הזקן17של אדמו"ר בלשון שכר18. הגורם :

נדע ש"משכרה עד בעצמה, המצוה היא המצוה

.19מהותה"

מצוה קיום על השכר קבלת אם להבין: איפוא צריך

סיבה בגלל שכרziccvהיא מקפח הקב"ה ש"אין (מפני

באופן השכר ניתן מדוע המצוה, מטרת שאיננה בריה"), כל

לשכר הסיבה היא עצמה ?20שהמצוה

.„
˙ÂÂˆÓ‰ ÈÓÚË· ÌÈ„Â‚È�‰ È�˘

נמצאים המצוות, שבשכר הללו הניגודים לשני בדומה

ב הפכיים דברים שני המצוות:inrhגם

במצוות הקב"ה של מסוג21רצונו במצוות רצונו (כולל

רצון הוא שכלי) טעם להן שיש ו"משפטים", "עדות" של

ושכל לטעם שכליים22שמעל טעמים של והימצאותם ,

שהרצו מכך נובעת רבות ו"נתלבשלמצוות ירד למצוות ן

ובשכל" .23בחכמה

בטעם זה רצון שהתלבשות מובן, שני מצד אך

עצמו24קשורה הרצון .25בשלימות

.‰
‰Ï‡ ÌÈ„Â‚È�Ï ¯·Ò‰‰

כך: זאת להסביר ויש

בכל המצוות, שמקיים היא, במצוות ה' רצון שלימות

ובנחיצותה בטובתה יכיר נתון, הוא שבהם ומעמד מצב

בטעם, למצוות הרצון "התלבש" לפיכך המצוה. של

(ברוחניות), קטן נער שגם כדי שכר, מביא הוא ולפיכך

הרמב"ם המצוה.26כלשון של בתועלתה להכיר יוכל ,

.Â
‡Â·Ï „È˙ÚÏ ˜¯ ‰Ï‚˙È ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÚÓ‰

תבוא הבורא, לגבי כלל ערך לנברא שאין כיוון אך

מפני והדרגות הסוגים לכל טובות שהן במצוות, זו מעלה

טובות גילויmvraשהן לידי השלימות, שיא והן מהותן

הרצון יתגלה שאז לבוא, לעתיד רק המקיימן, האדם אצל

מטעמיםmiizin`dוהתענוג נעלים שהם 27שבמצוות,

לבורא" רוח "נחת של לענין (ועד ).28ומשכר

תראה ל"עולמך הזוכים גדולים צדיקים ואצל

בקיום29בחייך" – הזה בעולם בעבודתם גם זה גילוי קיים ,

מתגלה הזה בעולם ידם על והתענוגmvrהמצוות הרצון

.30שבמצוות
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כו'.13) שלותי לא אתקיים כדין מני' אתפרש יוסף כד ב: רטז, זח"א ראה

יע ביקש וכמאמרז"ל ב): (לא, שם כברובביאוה"ז אשר על בשלוה לישב קב

ושלוה בשלום לישב ביקש עולם יסוד צדיק יוסף וע"י צרותיו מכל לו ה' הניח

שנה עשרה שבע לך הא מסיים: שם ובזהר כו'. דיוסף רוגזו עליו קפץ אך כו'

שם ובביאוה"ז גו'. יעקב ויחי הה"ד וכסופין והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין

לוי"צ לקוטי ועיין כו'. מזיו נהנין כמו ותפנוקין בעינוגין וז"ש העמוד: בסוף

רע"א)). קפד, צ"ל "שם" (במקום הע' בציון טה"ד (ושם שם להזהר

ואילך.14) 243 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ד כח, ראה לקו"ת

ואילך. 265 ס"ע לעיל

מ"ב.15) פ"ד אבות

כש"כ.16) לא אדם כך חי' אם ומסיים: ל. כב, משפטים (ורש"י) מכילתא

ואילך.17) א יב, של"ה ראה

ובשוה"ג18) 24 הערה 137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה רפל"ז. תניא

שם.

א).19) (נג, פל"ט תניא

(וראה20) את"ל שדוקאf"crואפילו (272 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

מכיון מ"מ, – השלימות בתכלית הוא השכר מהמצות) מסובב (שהשכר עי"ז

שייך אין השכר, מענין באי"ע נעלה שהוא לעצמן ענין הן עצמן מצד שהמצות

סיבה שיהיו באופן (שיהיו ענין יתחדש העיקר) (שהן שבהמצוות לומר

שה בכדי ועכצ"לxkyלהשכר) בשלימות. יהי' צדדי) ענין רק שהוא (ובפרט

ס"ה. כדלקמן המצוות, לשלימות גם נוגע שזה

וראה21) ובכ"מ. א. מ, שלח לקו"ת גם וראה סז. נד. עד תרס"ו המשך

שם. ובהמצויין ואילך 230 ע' חי"ח לקו"ש גם

טעם22) ש"אין עצמי רצון שהוא אלא שלנו, בשכל מושג זה שאין רק ולא

עו). ע' תרס"ו (המשך ונעלם" כמוס "טעם גם לו שאין ועד כלל", זה לרצון

עול23) קבלת בדרך צ"ל ד"משפטים" הקיום גם הציוויולכן, מצד

"וצוונו". המצוות כל בברכת וכהנוסח שבהם,

תקנא).24) צב. מצוה חינוך (ראה טעם יש דחוקים מצוות בכמה ולכן

אני "לך ו) פי"ט, (במדב"ר רז"ל אמרו אדומה לפרה בנוגע שאפילו ולהעיר

ד"עדות"mrhמגלה מהטעמים שונים ד"חוקים" שהטעמים אלא – פרה"

ואכ"מ. ו"משפטים".

למה25) – ית' דעצמותו עצמי רצון הוא שבמצוות שהרצון מכיון דאל"כ,

באי"ע. ממנו שלמטה בטעם יתלבש

חלק.26) לפ' הקדמה פיה"מ

ובכ"מ.27) ואילך. עו ס"ע לו. ע' תרס"ו המשך

ע'28) ח"ה [המתורגם] לקו"ש ורפט"ו. פי"ב תרל"ז וככה המשך ראה

.245

א.29) יז, ברכות

בעוה"ז30) בעבודתם יאיר גדולים צדיקים (שאצל זה ענין שצ"ל והטעם

הרצון הוא שבהמצוות שהרצון נתגלה עי"ז דוקא כי – לבורא) הנח"ר
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לבוא יוכלו במצוות ה' של והתענוג הרצון שעצם כדי

שני נדרשים האדם, של הרוחנית בעבודה גילוי לידי

תנאים:

תיעשה שהעבודה מוחלטת, התבטלות שלאixnblא)

כדי רק אלא רוחני, שכר למען ולא פרס, לקבל מנת על

קונו. רצון למלא

מציאותו תהיה קונו, רצון למלא כדי זאת, שעבודה ב)

האדם של ותענוגו שרצונו כלומר, העובד. של האמיתית

הקב"ה. של והתענוג הרצון הוא העובד

בפסוק רמוזים אלו ענינים לאוהבי31שני רב "שלום

כדלהלן. תורתך",

.Á
È·‰Â‡Ï ·¯ ÌÂÏ˘" ˜ÂÒÙÏ ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˘Â¯ÈÙ

,"Í˙¯Â˙
מסביר אדמו"ר מו"ח רב32כ"ק "שלום נאמר למה

iade`l,יותר מתאים התורה שלגבי למרות תורתך",

" הביטוי להגיעicnelלכאורה, שכדי מפני תורתך",

התורה בלימוד די אין מביאה, שהתורה רב" ל"שלום

דרושה אלא אהבת`zadבלבד, יתרֿעלֿכן: התורה.

התורה ומעלת מחשיבות רק לנבוע צריכה איננה התורה

" שהיא מכך בעיקר אלא נותןjzxezעצמה, מצד – "

התורה.

מובא תורתך" לאוהבי רב "שלום הפסוק להבין: יש

שלום33בגמרא מרבים חכמים ש"תלמידי לכך כהוכחה

דוקא דרושה רב" "שלום לצורך אם וקשה: בעולם".

zad`המהווה בפסוק הדבר מודגש מדוע dgkedהתורה,

רב "שלום –iade`lעצמו במאמר ואילו 34תורתך",

על מדובר בו (שאף בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי

"miaxnהביטוי נאמר רגיל) שלום על ולא שלום",

אנשים הוא: פירושו אשר חכמים", אתmicneld"תלמידי

התורה?

תורתך" לאוהבי רב "שלום הפסוק הוא: לכך ההסבר

ש"תלמידי לכך הוכחה לשמש כדי רק בגמרא מובא אינו

ענין להוסיף כדי גם אלא בעולם", שלום מרבים חכמים

כךmlerdyאחר: ע"י כלומר, חכמים. תלמידי גם כולל

שלום לריבוי גורמים חכמים גםmleraשתלמידי זוכים ,

"שלום"axל"שלום35הם אליהם, ביחס אפילו מסוג36"

כפי לעולם, מביאים שהם ה"שלום" מן יותר הנעלה

להלן: הדברים שיוסברו

שההתנגדותizin`dהשלום רק איננו רב") ("שלום

אלא שלום, ונעשה zniiwמנוצחת oi`yמציאות כלל

אופן ממילא. שלום יש ואז רקdfמנוגדת, קיים שלום של

ואין באמת, מוגבל איננו שהוא כיוון יתברך. עצמותו אצל

והפכית המנוגדת מציאות תיתכן לא הרי הגדרות, שום לו

לו.

תורתך" לאוהבי רב "שלום הפסוק של התוספת וזוהי

בעולם": שלום מרבים חכמים "תלמידי המאמר על

ב שלום להשכין חכמים תלמידי של –mlerבכוחם

ומתנגד "מעלים" שהוא העולם, את הפכים: שני לאחד

השלום רב", ה"שלום בזכות – האלקות ואת לאלקות,

[כאמור ית' בעצמותו ששורשו בתורה, הנמצא האמיתי,

עצמותו של והתענוג הרצון הם והמצוות שהתורה לעיל

ית'].

בעולם, לשלום גורמים חכמים שתלמידי כך וע"י

גם נגרם שבתורה, האמיתי השלום "שלום`mlvבזכות

של והתענוג הרצון אצלם מתגלה – לדרגתם בהתאם רב"

בתורה. קיימים אשר יתברך, עצמותו

מתוך עבודה דרושה זה לגילוי לזכות שכדי וכיוון

בס (כדלעיל ה' כלפי מוחלטת לעבודהתבטלות ז'), עיף

" של בענין צורך יש קונו, רצון למלא תורתך",iade`lכדי

לידי שמביא לימוד כולל לתורה, והתמסרותם שאהבתם

שבתורה37מעשה והמעלות החשיבות מן נובע איננו ,

שהיא מפני אלא התורה.jzxezעצמה, נותן מצד –
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להיות הוא מוכרח (ובעוה"ז בעוה"ב רק הי' הגילוי באם [כי ית' דעצמותו

באיזה מוגדר שאינו ית' דעצמותו הרצון דאי"ז הוכחה עצמו זה הרי בהעלם)

) ח"ו העצמותc"reגדר גילוי לענין 245 ע' שם בלקו"ש )].a"deraהמבואר

קסה.31) קיט, תהלים

בסופו.32) תש"ד רב שלום ד"ה

וש"נ.33) בסופה. ברכות

שהובא34) בניך" שלום ורב ה' למודי בניך "וכל מהפסוק הא' בהראי' וכן

" נאמר בו שגם אף – שם בניךשaxeבברכות תקרי ("אל "בוניך" נק' – לום"

בזה מוזכר ואין תורה, הלומדים חכמים* תלמידי על שמורה בוניך") אלא

תורתך". ד"אוהבי הענין

בנוגע35) הוא (דשלום) הענין עיקר – בניך" שלום "ורב בפסוק משא"כ

שם).mleraלפעולתם (שבת עולם של בבנינו שעוסקים לפי בנאים נק' שלכן ,

שניתן השלום גדול ז: פי"א, ובבמדב"ר כו) (ו, נשא מספרי ולהעיר

iade`lשניתן השלום גדול גו' רב שלום שנאמר שנאמרicnellתורה תורה

גו'. בניך וכל

ד"שלום36) הפירוש שזהו התוארaxוי"ל שם הוא ד"רב" די"ל ,"

הנעשה בהשלום משא"כ אחר. וסוג בל"ג בחי' שהוא שמורה ד"שלום",

" נאמר "axeבעולם בכמותmiaxnשלום", ריבוי שהוא – בעולם" שלום

בתחלתו. שם רב שלום ד"ה ראה אחר. סוג ולא (בהתפשטות)

א.37) יז, ב"ק ב. מ, קדושין
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‡È‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ‰Ï‡ ÌÈ˜È„ˆ ˙ÂÏË·˙‰

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ˙ÂÏË·˙‰Î
"אוהבי של העבודה אם להבין: צריך עדיין אך

מכך, לנבוע צריך קונם, רצון למלא כדי רק היא תורתך"

מאשר המצוות לקיום יותר רב וחשק רצון להם שיהיה

בתחתונים") ("דירה ה' רצון שעיקר מפני התורה, ללימוד

גשמיים בדברים המצוות קיום באמצעות ומדוע38מתבצע .

"אוהבי איפוא, נקראים, אותםjzxezהם ומייחסים ,"

תורה? של לענין דוקא

הזקן אדמו"ר של ההסבר לפי יובן היתרון39הדבר על

פני על בתורה בהתעסקות אשר בהתבטלות הקיים

האדם התבטלות המצוות: בקיום אשר ההתבטלות

המלך מצות המקיים "כעבד היא המצוות" ב"עשיית

היא בתורה בהתעסקותו ההתבטלות ואילו דבריו", ועושה

הלכה... זו ה' ש"דבר גרונו",id`באופן מתוך המדברת

הנשמע עבד בדרגת הוא אין – רבנן" מלכי "מאן ולפיכך

ה"מלך". היא ישותו כל אלא למלך,

"אוהבי נקראים שהם לכך שהסיבה לומר, יש זה לפי

למרות בגללxwiryתורתך", המצוות בקיום היא חיותם

מפני היא בתחתונים", "דירה – ה' לרצון התבטלותם

בהתבטלות נעשה ידם על המצוות בדומהzhlgenשקיום ,

מקיימים אינם הם כלומר, התורה. שבלימוד להתבטלות

ה' רצון קיום של באופן המצוות mciאת lr"cark

מצוות היותםjlndהמקיים היא מציאותם כל אלא ,"

מתבצע שבאמצעותה d'"מרכבה" oevxנעשה והדבר ,

כרע" "מנפשי' – מאליו .40אצלם

ל"שלום זוכים הם זו מוחלטת התבטלות בזכות ודוקא

רוח "נחת – ".xeal`רב"
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‰Ê
בארץ יעקב ל"וישב הפירושים משני גם רמוז זה ענין

(אשר הזקן אדמו"ר ושל המגיד הרב של אביו", מגורי

המגיד פטירת שהרי וישב, לפרשת מיוחד קשר יש לשניהם

תקלע"ג, כסלו י"ט וישב, לפרשת שלישי ביום היתה

לפרשת שלישי ביום היתה לחירות הזקן אדמו"ר ויציאת

תקנ"ט כסלו י"ט כדלהלן:41וישב, ,(

הוא המגיד הרב של –42פירושו בארץ" יעקב "וישב :

בארץ ולישב מאד העליונה "ממדרגתו יעקב של ירידתו

("מגורי לאסוף כדי אביו", "מגורי מפני היא בארציות"

ניצוצות את בקייץ") אוגר כמו וכניסה, אסיפה לשון

לעילא". ולהעלותם "ולהכניסם שב"ארץ", הקדושה

אביו" מגורי בארץ יעקב ש"וישב יוצא זה פירוש לפי

גשמיים בדברים מצוות בקיום הכרוכה עבודה על מדבר

("ארץ"):

מסביר הזקן גם43אדמו"ר – "מגורי" כך: זה פסוק

מליאה "מגורה (כמו "אוצר" מלשון וגם "יראה" מלשון

מכוון – "אביו" לתוכו"), שאוצרין כלי שהוא פירות

שהיא עילאה יראה – אביו" "מגורי עילאה". ל"חכמה

("אביו"). עילאה לחכמה ("מגורי") וכלי אוצר

על מדבר אביו" מגורי ש"בארץ מסביר, והוא

המצוות. קיום על ולא בתורה, התעסקות

יש תורתך" "אוהבי בענין ט') (סעיף לעיל, האמור לפי

זה משלימים אלא שונים אינם אלה פירושים ששני לומר

זה. את

מסביר המגיד הואdnפירוש יעקב: עבודת עיקר היה

הניצוצות את לאסוף כדי בארציות", בארץ "לישב כדי ירד

ולהעלותם. שם הנמצאים

עבודה שגם כך, על מוסיף הזקן נעשתהefואדמו"ר

להתבטלות בדומה מוחלטת, התבטלות מתוך אצלו

התורה. שבלימוד

.‡È
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מגורי בארץ יעקב "וישב על לעיל שהובא ההסבר

הזקן, אדמו"ר ושל המגיד של הפירושים שני לפי אביו"

"וישב על השיחה, בתחילת שהובא חז"ל, למאמר קשור

בשלוה": לישב יעקב "ביקש – יעקב..."

בשלוה", לישב יעקב ב"ביקש המדרש כוונת אין

אלא, לבן", ומ"צרת עשו" מ"צרת "לנוח" רצה שיעקב

עבודתו עלֿידי הנגרמים וה"שלוה" ה"שלום" שיתגלה

שבשבי הניצוצות ועשו.mixvnaeבבירור לבן של ("צרת")

שהדבר כיוון אלא עצמו, בשביל זאת רצה לא ויעקב

"ביקש של הענין זו. שבעבודה המטרה לשלימות קשור

הוא אביו" "מגורי על להסבר קשור בשלוה" לישב יעקב
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כפירוש ב"ארציות", הנמצאים הניצוצות את "בירר"

כפירוש בתורה, התעסקות של באופן זאת ועשה המגיד,

תורתך", "אוהבי של המשמעות שזוהי כיוון הזקן, אדמו"ר

לעיל. כמוסבר רב", "שלום לגילוי "כלי" שהם

.·È
"‰ÂÏ˘· ·˘ÈÏ ˘˜È·" ·˜ÚÈ ‡˜Â„ ÚÂ„Ó Ô·ÂÈ ÍÎ

‰Ê‰ ÌÏÂÚ·
של הענין היה מדוע גם יובן לעיל, האמור כל לפי

ולא יעקב, אצל דוקא הזה בעולם בשלוה" לישב "ביקש

מגורי "בארץ בפסוק שנראה (כפי ויצחק אברהם אצל

הזה, עולם – "ארץ" של הענין היה "אביו" שאצל אביו",

"מגורי" – גירות של ).44באופן

הרוחנית הימין45עבודתם (קו ויצחק אברהם של

"בב בעיקר היתה עליוניםוהשמאל) יחודים חינת

"מבריח שהוא האמצעי), (הקו יעקב ואילו שבאצילות",

ביותר לתחתון ביותר העליון הקצה מן – לקצה" הקצה מן

למטה. גם בעבודתו פעל –

בארץ יעקב "וישב של הענין אצלו דוקא היה לפיכך

"בארץ" עבודתו (א) ענינים: שני בכך ונכללים אביו, מגורי

שעבודתם ויצחק כאברהם לא – "וישב" של באופן היתה

של באופן היתה "בארץ" ועבודתם באצילות, בעיקר היתה

בארץ" יעקב... "וישב של העבודה באמצעות (ב) גירות.

גם בשלוה" ל"לישב להגיע "ביקש"), (ולפיכך יכול היה

של והתענוג הרצון עצם גילוי את להשיג – הזה בעולם

יתברך בתחתונים".46עצמותו "דירה דוקא שהם ,

.‚È
„·Ú Y ÛÒÂÈ ,ÂÓˆÚ ˙Â˘¯· ‰È‰ ·˜ÚÈ

זו עבודה באמצעות יעקב הגיע לא זאת למרות אך

" רק (והוא בשלוה" "לישב של זאתywiaלענין הוא45" .(

"רוגזו לאחר רק בפועל בשלוה" "לישב של למצב הגיע

יוסף". של

הוא: לכך ההסבר עיקר

בהיותו שגם באופן היתה יעקב של הבירורים עבודת

לבן – עליו שליטה ללבן היתה לא לבן אליו:opgzdבבית

נקבה בעיניך, חן מצאתי נא אם משכורתך, מה לי הגידה

וכדומה כאשר47שכרך ואילו עשו. לגבי גם וכך ,sqei

היה הוא מצרימה". "ויתנהוcar"הורד ואף פוטיפר, אצל

הסהר" בית למלך48אל משנה בהיותו לאחרֿמכן: וגם ,

– לפרעה כביכול, משנה, אלא עצמו, ברשות היה לא הוא

וכו'. רשות ממנו לקבל עליו

מגורי "בארץ האמיתית שההתיישבות מכך, יוצא

ניצוצות ולאיסוף בארציות" "לישב הירידה אביו",

באמצעות רק נעשתה למטהֿמטה, הנמצאים הקדושה

– יוסף" יעקב תולדות ש"אלה וכיוון למצרים. יוסף ירידת

יעקב עניני את למטה הוריד אשר הוא יוצא,49יוסף ,

בארציות יעקב פעל למצרים יוסף ירידת שבאמצעות

ביותר. התחתונה

של התענוג גילוי – בשלוה" "לישב של שהענין וכיוון

של בעבודה דוקא כרוך – לבורא רוח נחת – ה' עצמיות

" – לאux`a"וישב" לפיכך הזה, העולם של בארציות ,"

לאחר אפילו בפועל בשלוה" "לישב של הענין התגלה

ועשו. לבן אצל הבירורים עבודת

ובירור ירידה נגרמה שבכך יוסף", של "רוגזו לאחר רק

העבודה, בדרגת גם אלא במקום רק לא במצרים, למטה

"לישבly`בהיותו יעקב זכה אז רק עצמו, ברשות

בפועל. בשלוה"
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(44.3 שבהערה המדרש ומפרשי עה"פ. יקר כלי ראה

ובכ"מ.45) ג. ל, ג. כט, ויחי ביאוה"ז ראה

תער"ב).46) (בהמשך תרע"ה וישב מסד"ה להעיר
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מט
חייט, מחט, חוט

קטנה  לנו  אחות  שכתוב1  כמו  אברהם,   — חייט 
ואמרו רז"ל2 זה אברהם, שאיחה את כל באי העולם . . 

כזה שהוא מאחה את הקרע.
מחט — יצחק, כי מדת הדין הקשה של פחד יצחק 

היא העושה נקב.
השלישי  המשולש3,  חוט  והוא  יעקב,   — חוט 

שבאבות, הכולל אברהם ויצחק.
)תורת לוי יצחק עמ' שפג, הערות לזהר ב עמ' תמט4(

טל, מטר, רוח

מקיף,  בחינת  הוא  כי  אברהם.  בחינת  חסד,   - טל 
וכתיב5 וימינו תחבקני. וטל ירד עם המן6, והמן התחיל 
לירד באלוש, בזכות שאמר אברהם7 לושי ועשי עוגות.

מטרות  שכתוב8  כמו  יצחק,  בחינת  גבורה,   - מטר 
עוזו, גבורות גשמים9.

רוח - תפארת, בחינת יעקב. וכידוע שאש רוח מים 
עפר הם כנגד גבורה תפארת חסד מלכות. 

ט"ל מט"ר רו"ח — הוא מספר תק"ב, מספר ימי שני 
חיי אברהם יצחק ויעקב10.

)תורת לוי יצחק עמ' ריח(

1( שיר השירים ח, ח.
2( בראשית רבה פל"ט, ג.

3( קהלת ד, יב.
לחייט  המשותפת  הנקודה  והנה,  ואתחנן.  לפרשת  ראשונה  הערה   )4
מחט וחוט היא התפירה, חיבור שני דברים. והחיבור נעשה באמצעות 
עשר  חמשה  עם  קשור  זה  וענין  ומחט(.  חייט  גם  שצריך  )אלא  החוט 

באב:
ב( בנות  כו,  )תענית  ענין הנישואין, כמאמר  א. חמשה עשר באב הוא 
ירושלים יוצאות כו', היינו יחוד וחיבור כנסת ישראל עם הקב"ה. וזהו 
הקשר עם יעקב, חוט, כי יעקב ענינו היחוד )ראה אור התורה ויצא קעה, 

ב(. 
ב. מחמשה עשר באב ואילך מוסיפים בלימוד התורה )תענית לא, א(, 

ויעקב, קו האמצעי, ענינו תורה. 
ג. חמשה עשר באב הוא תיקון הירידה דתשעה באב, היינו יחוד וחיבור 
הירידה  גודל  מצד  העליה  תכלית  עם  והגלות  החורבן  ירידת  תכלית 

)שיחת ש"פ ואתחנן, ט"ז אב, תשמ"ה - סל"ב, סמ"ב(. 

5( שיר השירים שם, ג.
6( בשלח טז, יג.

7( וירא יח, ו.

8( איוב לז, ו.
9( ברכות פ"ב מ"ב.

10( אברהם — קע"ה )חיי שרה כה, ח(. יצחק — ק"פ )וישלח לה, כח(. 
יעקב — קמ"ז )ויחי מז, כח(.

כסף, זהב, נחושת

שלשת האבות היו עשירים גדולים.
אברהם — ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב11.

יצחק — ויהי לו מקנה צאן גו'12, וזבל פרדותיו היו 
יותר מכספו וזהבו של אבימלך13.

יעקב — ויפרוץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות 
ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים14, כי כל העושר אשר 

הציל אלקים מאבינו15.
טעם הדבר הוא, כי תפארת נקראת עשיר16, וכן חסד 

וגבורה, המשפיעים לתפארת, הם עשירים.
ועשירות היא בכסף, זהב ונחושת:

כסף — חסד, אברהם.
זהב — גבורה, יצחק.

נחושת — תפארת, יעקב, ככתוב בו17 נחשתי ויברכני 
ה' בגללך.

ומה שאמרו רז"ל18 זהב זה אברהם )שנבחן בכבשן 
האש כזהב(, כסף זה יצחק )שנצרף ככסף על המזבח(, 
בכלי  הגבורה  אור  דוכתייהו19,  אחליפו  דרך  על  הוא 

החסד ואור החסד בכלי הגבורה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שעח, תורת לוי יצחק עמ' של(

מספר האמהות

לאברהם היו שלש נשים )שרה, הגר, קטורה(.
ליצחק היתה אשה אחת )רבקה(.

ארבע  היו  וגבורה,  חסד  הכוללת  תפארת,  וליעקב, 
לאברהם  שהיו  כמו  זלפה(,  בלהה,  לאה,  )רחל,  נשים 

וליצחק יחד.
)תורת לוי יצחק עמ' רסא(

11( לך לך יג, ב.
12( תולדות כו, יד.

13( רש"י שם פסוק יג.
14( ויצא ל, מג.
15( שם לא, טז.

16( זח"ב קפז, ב.
17( ויצא ל, כז.

18( שמות רבה פמ"ט, ב.
19( זח"א פו, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



נ

מרגלים בחצר בית הרב

כחודש לפני מעצרו של בעלי, הבחנתי בשני "שקצים" שהתהלכו סמוך לחצר ביתנו במשך 
חשבתי  מלכתחילה  שם.  שראו  מי  כל  היטב  בוחנים  כשהם  בלילה,  מאוחרת  שעה  עד  היום,  כל 

שחשדותיי נובעים מ"מרה שחורה", אך חודש לאחר מכן ידעתי כבר היטב שהיו דברים בגו...

בפורים התוועד בביתנו קהל גדול עד השעה שש בבוקר. ביניהם היו - מלבד אנשים מבוגרים 
- גם מספר ניכר של צעירים, וכן תלמידים אחדים ממוסדות ההשכלה הגבוהה, שעליהם חל איסור 
חמור להימצא בסביבה שכזו. בעלי אמר אז הרבה "תורה" בהתלהבות רבה, והקהל היה מלא שמחה 
ורגשי מסירות כלפיו. היו גם ריקודים, דבר שבאותם ימים היה מפחיד אף לחשוב עליו. משום–מה 
דוקא באותה התוועדות היה קשה עליהם להיפרד ממנו. מאוחר יותר עלה בדעתי שלבם ניבא להם 

כי זוהי להם ההתוועדות האחרונה במחיצתו.

לאחר ההתוועדות, כשהמתכנסים יצאו סוף–סוף מהבית, הם לא יצאו כולם בבת–אחת, אלא 
שניים–שלושה אנשים בכל פעם, כדי שלא לעורר תשומת–לב. לאחר–מכן, כשיצאתי אל הרחוב, 

ראיתי את שני ה"שקצים" מתהלכים שם.

בבוקר שלאחר המאסר נעלמו שני ה"שקצים". ניכר היה שהם הוצבו במיוחד על–ידי השלטונות 
כדי לעקוב אחר הנעשה בבית.

מצות מהודרות באישור סובייטי

בצורתן  רק  מצות  אלה  היו  אולם  הממשלה,  מטעם  מצות  אפיית  התקיימה  שנה1  באותה 
החיצונית; הן לא התאפיינו בכשרות כלשהי.

הדבר2 לא נתן לבעלי מנוח, והוא קיבל על עצמו להביא לכך שכל החפץ במצות כשרות על–
פי דין - יוכל להשיגן. הוא התמסר איפוא למלאכה: שתי טחנות–הקמח הגדולות ביותר הוכשרו, 
נרכשו נפות חדשות, הוצבה השגחה באמצעות משגיחים רבים, ונשלח אל ה"איספולקום"3 מכתב 
ובו עשרה סעיפים שבעלי דרש שייושמו בשעת האפייה ובנקודות המכירה של המצות, וכן דרישה 

שכל מה שבעלי יורה או יקבע, או ישלח את דייניו להורות ולקבוע - יקויים במלואו.

התשובה שהתקבלה היתה שכל דרישותיו של בעלי ימולאו, והובטח שאפיית המצות תהיה 
רק בקמח שבהשגחת בעלי, ולא בקמח רגיל מן השוק.

באותה תקופה ניזונה האוכלוסייה באמצעות מערכת של כרטיסי מזון, שעל–פיה הוקצבו לכל 
אדם שלושים גרם לחם ליום בלבד. כמו–כן לא ניתן היה להשיג שקים חדשים, אף לא במוסדות 
הממשלתיים החשובים ביותר. במקרה זה, לעומת זאת, הורו השלטונות בדנייפרופטרובסק4 לדאוג 
לאוכלוסייה היהודית לאלפי שקים חדשים ולמצות כשרות שנאפו מהקמח הלבן ביותר - בה בשעה 

שלכל השאר הוקצב לחם שחור בלבד!

1(  תרצ"ט.
2(  לעניין המסופר לקמן – ראה גם שיחות: ח"י ניסן תשמ"ג ס"ו ואילך; תשד"מ ס"י ואילך; ו' תשרי תש"נ ס"ג ואילך )תורת מנחם התוועדויות 

תשמ"ג ח"ג ע' 1295 ואילך. תשד"מ ח"ג ע' 1493. תש"נ ח"א ע' 62 ואילך(.
3(  מועצת השלטון המקומי.

4(  עד שנת תרפ"ו נקראה העיר יקטרינוסלב, ובאותה שנה נשתנה שמה לדנייפרופטרובסק.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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התוצאה היתה, שרבים מכל רחבי אוקראינה ורוסיה הלבנה, ואפילו ממוסקבה ולנינגרד, נסעו 
לדנייפרופטרובסק כדי לרכוש מצות. כל בתי–הכנסת היו מלאים בארגזיהם הריקים של הקונים 

שהמתינו לקבלת המצות.

יש לסיים את  בכל ערב–שבת לפנות–ערב פנו טלפונית מכל המאפיות בשאלה באיזו שעה 
האפייה, ובאיזו שעה במוצאי–שבת ניתן להסיק את התנור מחדש. כמו–כן שאלו כיצד לנהוג ב"מים 

שלנו".

דתי,  אורח–חיים  לקיים  חפץ  לו  פרטי,  אדם  שבה  בתקופה   - לשכוח  אין   - התרחש  זה  כל 
לשמור שבת במידת האפשר וכו' - היה צריך להסתתר בחדרי חדרים, כדי שאף אחד מהשכנים, או 

אנשים זרים אחרים, לא ירגיש בכך!

במקרה אחד דיווח אחד המשגיחים שעיסות במשקל ארבעה פוד5 קמח הושארו על השולחן 
למשך חמש דקות מיותרות, ובעלי הורה מיד להעביר את הבצק למאפיות אחרות של חמץ, ועבור 

המצות הובא קמח חדש.

כשרות  יהיו  שהמצות  כדי  דבר  כל  לעשות  כיצד  ושוב  שוב  שאלו  הסניטריים  המפקחים 
ומהודרות יותר לפסח.

אפילו תחת המשטר הישן6, בשעה שהדת עמדה איתנה על תילה - לא התקיימה בשום קהילה 
אחרת אפייה שכזו, כפי שעלה ביד בעלי לפעול תחת המשטר הנוכחי!

ליהודים שהיו מעוניינים בכך היתה זו שמחה אמיתית, ולבעלי היה זה תענוג רוחני אמיתי. הוא 
הקריב הרבה מבריאותו כדי לדאוג לכך שיהודים אחרים ייהנו משמחת יום–טוב, ואילו הוא עצמו 
לא ידע שמחת יום–טוב כלל באותו הפסח: כשהגיע החג הוא ישב כבר מאחורי סורג ובריח, ובמשך 
כל שמונת ימי החג הסתפק במים ובחבילת המצות שלקח עמו, ושממנה אף הותיר מספר פיסות 

לצורך פסח שני7.

כדי להביא כל זאת לידי פועל נסע בעלי פעמים אחדות לחרקוב8, ושם עלה בידו להשיג את 
הסכמתו של הקומיסר העממי9, וכן את הסכמת קלינין10 במוסקבה.

5(  פוד הוא כ–16 קילוגרם.
6(  המשטר הצארי שקדם למהפכה הקומוניסטית.

7(  ראה אגרות–קודש ח"ב ע' שנב. וש"נ.
8( בירת אוקראינה בשנים 1919–1934.

9(  תפקיד בברית–המועצות, מקביל לשר בממשלה.
10(  מיכאיל קלינין, 1875–1946. נשיא ברית–המועצות בשנים 1922–1946.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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יּׁשּוביקצרה, ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻיעקב
ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבעׂשרה
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד יעקב",(ּבכברה "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּפׁשּתני

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל להבהראה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ּוכתיב: יֹוסף", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו רמב"ן.)ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

(á)älà|äéä äðL äøNò-òáL-ïa óñBé á÷òé úBãìz ¥´¤«Ÿ§´©«£ÀŸ¥º¤§©¤§¥³¨¨Æ¨¨̧
éða-úàå ääìá éða-úà øòð àeäå ïàva åéçà-úà äòøŸ¤³¤¤¨Æ©½Ÿ§´©À©¤§¥¬¦§¨²§¤§¥¬
:íäéáà-ìà äòø íúac-úà óñBé àáiå åéáà éLð ätìæ¦§¨−§¥´¨¦®©¨¥¬¥²¤¦¨¨¬¨¨−¤£¦¤«

i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ
למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוגלּגּוליהם
יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזהּו

ּדברים: ּכּמה מּפני אּלאּביֹוסף לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל יֹוסףאחת, ׁשל איקֹונין זיו וׁשהיה ּברחל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מבּקׁשיםּדֹומה אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל לֹו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה וכן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻלהרגֹו,
אּלא הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב �Ú¯.מבּקׁשים ‡e‰Â∑ּבעיניו,ׁש ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ¿««ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפה נראה ׁשּיהיה ·Ï‰‰.ּכדי È�aŒ˙‡∑מקרבן והּוא אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל .ּכלֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

‰Ú¯ Ì˙acŒ˙‡∑ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה ּומזלזליןּכל החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה לאה, ּבני ∆ƒ»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות עּזים"ּבבני ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חי אכלּוהּו ולא העריֹותּבמכירתֹו ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ּבהם∑Ì˙ac.ׁשּסּפר לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ּכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹƒ»»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מסּפר היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים יׁשנים(שיר ׂשפתי .""ּדֹובב ְֵַָָָָƒ»ְְְִִֵֵֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, –(רש"י ּבׁשלוה ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר איְך לכאֹורה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ׁשּלא על מּיֹוסף ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהרי

ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁשְך אביו את ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּכּבד

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁשְך ידע לא ׁשּיעקב צרְך היה לׁשבתרגזֹוולא רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

רמב"ןּבׁשלוה. ְְַָ

‡·È‰eא ˙e·˙Bz ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ·È˙ÈÂƒ≈«¬…¿«¿»»¬ƒ
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È¯ÒÚב Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡�Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈ�L¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL� ‰tÏÊ È�a ÌÚÂ ‰‰Ï· È�a ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÈ˜(א) ·LiÂ ÌÚË.ÂÈ·‡ È¯e‚Ó ı¯‡a · «««≈∆«¬…¿∆∆¿≈»ƒ
אחּזתם, ּבארץ יׁשבּו עׂשו ׁשאּלּופי אמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכי

אבל עֹולם, לאחּזת להם ׁשּלקחּו הארץ ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֻּכלֹומר

אּלא להם לא ּבארץ ּכאביו ּגר יׁשב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעקב

לגּור ּבֹוחרים הם ּכי להּגיד והּכּונה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלכנען.

יהיה גר ּכי ּבהם וׁשּנתקּים הּנבחרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ

ולא י"ג), ט"ו (לעיל להם לא ּבארץ ְְְְֲֵֶֶֶַָֹֹזרע

זרע: להם יּקרא לבּדֹו ּביעקב ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹבעׂשו,

ÚÈ˜·.(ב) ˙B„Ïz ‰l‡ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֵֶֶ

ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהן יּׁשּוביהן אּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיעקב,

עׂשרה ׁשבע ּבן יֹוסף ראׁשֹונה סּבה יּׁשּוב. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלל

ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב זהּו וירדּו, נתּגלּגלּו זה ידי על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשנה,

לׁשֹון אפניו, על ּדבּור ּדבר להיֹות מקרא ְְְְִִֶַָָָָָָׁשל

הּיּׁשּוב. על ׁשּיהיה "לתֹולדֹות" לׁשֹון ואין ְְְְִִִֵֶֶַַַָרּׁש"י.

Èa¯Âׁשארעּו המארעֹות אּלה אמר, אברהם ¿«ƒְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּילד מה ּכטעם עליו, ׁשּבאּו והּקֹורֹות ְְֵֶֶַַַַָָָלֹו

קֹורֹותיו, מֹוליד אדם ואין א'). כ"ז (מׁשלי ְְִִֵֵָָָיֹום

יאמר, ואּולי ׁשּיֹולידּום. מיחסים לימים ְְְִִִֶַַַָָֹֻרק

יעקב: ׁשל הּימים ּתֹולדֹות ְֲִֵֶֶַַָֹאּלה

ÔBÎp‰Âיֹוסף יעקב, ּתֹולדֹות אּלה ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֵֶַַֹ

ּדר הּכתּוב ואחז יזּכיר, אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָואחיו

אבל למעלה, הזּכירם ׁשּכבר ּבׁשמֹותם, ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָקצרה

אׁשר ואחיו, יֹוסף יעקב, ּתלדֹות אּלה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹאמר

ּככה: להם ֵֶַָָָארע

לז, יג – ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך 
לו  ויאמר  אליהם  ואשלחך  לכה  בשכם  רועים 

הנני

בשכם,  רועים  אחיך  ע"פ  איתא  וישב  פרשת  ברבות  א. 
ימוש  לא  כו'  ישבחוך  ודור  לדור  כתיב  לבוא  לעתיד  אבל 
איתא  הנה  אך  לכאורה,  פשוטה  הבנה  לו  ואין  ועד,  לעולם 
ששה  ראה  שישעי'  שהטעם  במאו"א  ומהם  קבלה  בספרי 
כנפיים כמ"ש ששה כנפיים לא' מהם שתים כו' ויחזקאל לא 
לפי  מהם,  לא'  כנפיים  וארבעה  כמ"ש  כנפיים  ד'  אלא  ראה 
שישעי' הי' קודם הגולה לפיכך ראה ששה כנפיים, ויחזקאל 
הי' בתוך הגולה כמ"ש ואני בתוך הגולה לפיכך לא ראה אלא 
ד' כנפיים ואיתא בכתבי האריז"ל ששה תיבות ברוך שם כבוד 
ועד  לעולם  תיבין  וב'  גדפין  ו'  כנגד  הם  ועד  לעולם  מלכותו 
הגלות  בזמן  ומובן ממילא שעתה  כו' ע"ש  גדפי הרגל  כנגד 
שחסר ב' גדפין חסר ג"כ ב' תיבין לעולם ועד, ועוד עי' בתניא.

ו'  חסר  רועים  אחיך  והנה  שכתב  הרבות  כוונת  יובן  ובזה 
הפי' בזמן שישראל שרוים בצער בגלות בשכ"ם ר"ת בשכ"מ 
שם  דברוך  ידוע  שהנה  והפי'  חסר,  תיבין  וב'  גדפין  ד'  כנגד 
כבוד מלכותו לעולם ועד הוא יחודא תתאה והיינו בחי' ביטול 
ספר  בתחלת  הנזכר  הקושיא  להבין  בד"ה  )עיין  חיצוניות 
התניא( ובזמן הגלות אין הביטול בשלימות אבל לעתיד לבוא 
כתיב לדור ודור כו' לא ימיש לעולם ועד היינו ב' תיבין כנגד 
ב' גדפין, והיינו שיהי' הביטל בשלימות והיינו באלף השביעי 
פנימי  ביטול  יהי'  השמיני  באלף  אבל  התחתון  עדן  גן  בחי' 
ענין  והוא  חכמה  כתיב  הח'  מלך  הדר  התענוגים  במתיקות 

בחי' ראי' כו' וד"ל.
אור התורה עמוד תתתלח

לז, יז – ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר

ב. ואביו שמר את הדבר. יאמר כתיב “ואת דבר המלוכה" 
)שמואל-א י, י( זו הכוונה של “ואביו שמר את הדבר", ששמר 
את המלוכה של יוסף. עוד אפשר לרמז דידוע שהשורש של 
מדת  שהוא  אדנ"י  השם  ולכך  דוד,  בית  מלכות  הוא  מלוכה 
זהו  יוד,  נון,  דלת,  )אלף,  תרע"א  מספרו  במילואו  מלכות 
זהו רות(, על שער מתרגם התרגום  וד,  ון,  תרע"א. לף. לת. 
תר"ע ומרמז שמלכות בית דוד הוא השורש והשער של כל 
המלכות, והמילוי של אדנ"י מספרו רו"ת לרמז שמלכות בית 
מלכות  של  וראשית  התחלה  שהי'  ויוסף  מרו"ת,  יצאה  דוד 
עתיד  והוא  דוד,  בית  מלכות  של  הכח  גם  בו  נכלל  ישראל 
להיות בסוף של שם אדנ"י ועתיד להתגלות משיח בן יוסף, 

משיח בן דוד, ונרמז ואביו שמר את, ס"ת רות, שהוא המילוי 
של שם אדנ"י שהוא המלוכה.

מהר"ש מבעלזא

לז, כ – ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחת 
מה  ונראה  אכלתהו  רעה  חיה  ואמרנו  הברות 

יהיו חלומתיו

ג. ונראה מה יהיו חלומותיו. תמה במדרש אם יהרגוהו איך 
נראה  כן  צוח  הקודש  שרוח  דרשו  ולכך  חלומותיו,  יתקיימו 
כי כבר הקשו בממ"נ  יש לומר  ובדרך פשוט  יקום.  דברי מי 
ואם  זו קנאה  יוסף להבל מה  אם חשבו השבטים חלום של 
חשבוהו לחלום של אמת מה יועיל תחבולה, אבל אמרו ואביו 
שמר את הדבר שחשב שהגיע תחיית המתים בימיו ויהי' אמו 
יוסף כן שיהרגו  חי כן הוא במדרש, וחשבו השבטים גם על 
בתחיית  חי  יהי'  ואח"כ  יהרג  יוסף  בן  משיח  כי  כראוי  אותו 
יהרגוהו  ששם  בעצמו  יוסף  על  חשבו  וכך  וימלוך,  המתים 
ואח"כ יהי' בתחיית המתים ואז יתקיימו חלומותיו והי' טעמם 
זדון  יצוץ  ולא  זוהמת היצר הרע  יפסק ממנו  כי אחר התחי' 
ירבעם ויחלש כחו, וזה הי' ענינם באמת והכל לטובה יחשבו 

שאז הכל כמו לעתיד לבא.
תפארת יהונתן1

שבי  כלתו  לתמר  יהודה  ויאמר   – יא  לח, 
אמר  כי  בני  שלה  יגדל  עד  אביך  בית  אלמנה 
פן אמות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית 

אביה

עד  אביך  בית  אלמנה  שבי  כלתו  לתמר  יהודה  ויאמר  ד. 
יגדל שלה בני. הה"ק ר' יצחק מרַאדוויל אמר, כי אביו הה"ק 
לו  נראה  זצלל"ה  המגיד מזלָאטשוב[  מיכל,  יחיאל  ]ר'  רי"מ 
ידעת  האם  לו,  ואמר  שבת  של  הצהרים  שינת  בעת  בחלום 
בני חביבי את ביאור הכתוב, וענה ואמר: לא ידעתי פירושו, 
ארבע  בן  שם  הקב"ה,  הוא  יהודה,  ויאמר  בהקיץ:  לו  וביאר 
אותיות, לתמר כלתו, הוא כנסת ישראל )זוה"ק(, שבי אלמנה 
בית אביך, היינו להיות ישראל בגלות, עד כי יגדל של"ה ר"ת 
יתגדל  הוא  של"ה  של  תיבות  וסופי  לציון  שכינתו  המחזיר 
שאמר  טובות,  שמועות  )ספר  ודפח"ח  שמיה,  ויתקדש 
אלה  שמע  אשר  הירש,  צבי  מו"ה  הישיש  המופלג  זאת  לו 

הדברים מפיו הקדוש זי"ע(.
מים רבים עמוד קד

1( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישב

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ח

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו. התוועדויות שמחות ופעילות.

מנחם שניאורסאהן
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i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ·LiÂ∑ּבדר ותֹולדֹותיו עׂשו יּׁשּובי ל ׁשּכתב אחר «≈∆«¬…¿ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּׁשּוביקצרה, ל ּפרׁש החֹורי, את הֹוריׁשּו אי מלחמֹותיהם וסדר נתיּׁשבּו היא לפרׁש וחׁשּובים ספּונים היּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מֹוצא אּתה וכן ּבהם. להארי הּמקֹום לפני חׁשּובים ׁשהם לפי סּבתם, ּגלּגּולי ּכל ארּכה, ּבדר ותֹולדֹותיו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻיעקב
ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ּבעׂשרה וכן ּבֹו. הארי לנח ּוכׁשּבא ּפלֹוני, את הֹוליד ּפלֹוני נח: ועד ׁשּמאדם ּדֹורֹות ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבעׂשרה
וכֹוברֹו ּבחֹול ממׁשמׁש אדם החֹול, ּבין ׁשּנפלה למרּגלית מׁשל ּבֹו. הארי אברהם אצל ּומּׁשהּגיע ּבהם קּצר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאברהם

הּמרּגלית. ונֹוטל מּידֹו הּצרֹורֹות את מׁשלי הּוא ּומּׁשּמצאּה, הּמרּגלית, את ׁשּמֹוצא עד יעקב",(ּבכברה "וּיׁשב אחר: ּדבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יעקב, ּכ ּכּלֹו', את ׁשּׂשֹורף ,ׁשּל מּמּפּוח יֹוצא אחד 'ניצֹוץ לֹו: מׁשיב אחד ּפּקח היה הּזה'? הּפׁשּתן ּכל יּכנס 'אנה ּתמּה: הּפחמי ּפׁשּתן, טעּונים ּגמּליו נכנסּו הּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהּפׁשּתני

יעקב, ּתלדֹות "אּלה למּטה? ּכתיב מה ּכּלן'? את לכּבׁש יכל 'מי ואמר: ּתמּה למעלה, הּכתּובים האּלּופים ּכל להבהראה יֹוסף ּובית אׁש, יעקב ּבית "והיה ּוכתיב: יֹוסף", ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יׁשן ּברׁש"י ּכּלם, את וׂשֹורף ׁשּמכּלה מּיֹוסף יֹוצא ניצֹוץ לקׁש", עׂשו רמב"ן.)ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
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i"yx£·˜ÚÈ ˙B„Ïz ‰l‡∑יּׁשּוביהם אּלה יעקב, ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַֹ
למצרים, וירדּו נתּגלּגלּו זה, ידי על וגֹו'", ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ראׁשֹונה: סּבה יּׁשּוב. לכלל ׁשּבאּו עד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוגלּגּוליהם
יעקב ּתֹולדֹות הּכתּוב ּתלה ּדֹורׁש: אּגדה ּומדרׁש אפניו". על ּדבּור "ּדבר להיֹות מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב אחר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹזהּו

ּדברים: ּכּמה מּפני אּלאּביֹוסף לבן אצל עבד לא יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל יֹוסףאחת, ׁשל איקֹונין זיו וׁשהיה ּברחל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מבּקׁשיםּדֹומה אחיו וזה להרגֹו מבּקׁש אחיו זה נׂשטם, וזה נׂשטם זה ליֹוסף: ארע ליעקב ּׁשארע מה וכל לֹו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

יֹוסף. ׁשל רגזֹו עליו קפץ ּבׁשלוה, ליׁשב יעקב ּבּקׁש "וּיׁשב", ּבֹו: נדרׁש ועֹוד רּבה. ּבבראׁשית הרּבה וכן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻלהרגֹו,
אּלא הּבא, לעֹולם להם ּׁשּמתּקן מה לּצּדיקים ּדּין 'לא הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּבׁשלוה, ליׁשב מבּקׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻצּדיקים

הּזה'? ּבעֹולם ּבׁשלוה ליׁשב �Ú¯.מבּקׁשים ‡e‰Â∑ּבעיניו,ׁש ממׁשמׁש ּבׂשערֹו, מתּקן נערּות: מעׂשה עֹוׂשה היה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ¿««ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפה נראה ׁשּיהיה ·Ï‰‰.ּכדי È�aŒ˙‡∑מקרבן והּוא אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ּבניּֿבלהה, אצל ורגיל .ּכלֹומר, ְְְִִֵֶֶֶֶָ∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

‰Ú¯ Ì˙acŒ˙‡∑ּבאחיו רֹואה ׁשהיה רעה ּומזלזליןּכל החי, מן אבר אֹוכלין ׁשהיּו לאביו: מּגיד היה לאה, ּבני ∆ƒ»»»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
העריֹות. על וחׁשּודים 'עבדים', לקרֹותן הּׁשפחֹות עּזים"ּבבני ׂשעיר "וּיׁשחטּו החי: מן אבר על לקה: ּובׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חי אכלּוהּו ולא העריֹותּבמכירתֹו ועל יֹוסף", נמּכר "לעבד 'עבדים': לאחיהם ׁשּקֹורין עליהם ׁשּסּפר ּדּבה ועל , ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
וגֹו'" אדניו אׁשת "וּתּׂשא עליהם: ּבהם∑Ì˙ac.ׁשּסּפר לדּבר יכל ּׁשהיה מה ּכל ּבלע"ז, פרלי"ץ ּדּבה לׁשֹון ּכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹƒ»»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מסּפר היה ז)לׁשֹון:∑ac‰.רעה, השירים יׁשנים(שיר ׂשפתי .""ּדֹובב ְֵַָָָָƒ»ְְְִִֵֵֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr l zegiy ihewl)

יֹוסף ׁשל רגזֹו עליו ב)קפץ לז, –(רש"י ּבׁשלוה ליׁשב יעקב ׁשל רצֹונֹו היא יֹוסף ׁשל רגזֹו ׁשּסּבת לֹומר אפׁשר איְך לכאֹורה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ׁשּלא על מּיֹוסף ּבפרידה נענׁש הרי יעקב ועֹוד: זאת מצרים. ּגלּות ׁשּתתקּים ּכדי הכרחית, היתה למצרים יֹוסף ׁשל ירידתֹו ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹוהרי

ליֹוסף, יעקב ּבין הּפרידה ּבעצם ּדי יעקב, את ּולהעניׁש מצרים ּגלּות לאפׁשר ׁשּכדי לֹומר, ויׁש ׁשנה. כ"ב ּבמׁשְך אביו את ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּכּבד

) זֹו צער ותֹוספת חי. ּבנֹו אם הּתקּופה ּכל ּבמׁשְך ידע לא ׁשּיעקב צרְך היה לׁשבתרגזֹוולא רצֹונֹו מּצד לֹו ּבאה יֹוסף) ׁשל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

רמב"ןּבׁשלוה. ְְַָ

‡·È‰eא ˙e·˙Bz ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ·È˙ÈÂƒ≈«¬…¿«¿»»¬ƒ
:ÔÚ�Îc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

È¯ÒÚב Ú·L ¯a ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿««¬…≈«¿«∆¿≈
‡e‰Â ‡�Úa È‰BÁ‡ ÌÚ ÈÚ¯ ‰Â‰ („k) ÔÈ�L¿ƒ«¬»»≈ƒ¬ƒ«¬»¿
ÈL� ‰tÏÊ È�a ÌÚÂ ‰‰Ï· È�a ÌÚ Èa¯Ó¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
˙ÂÏ ‡LÈa ÔB‰ac ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â È‰e·‡¬ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»¿«

:ÔB‰e·‡¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÈ˜(א) ·LiÂ ÌÚË.ÂÈ·‡ È¯e‚Ó ı¯‡a · «««≈∆«¬…¿∆∆¿≈»ƒ
אחּזתם, ּבארץ יׁשבּו עׂשו ׁשאּלּופי אמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכי

אבל עֹולם, לאחּזת להם ׁשּלקחּו הארץ ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָָֻּכלֹומר

אּלא להם לא ּבארץ ּכאביו ּגר יׁשב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעקב

לגּור ּבֹוחרים הם ּכי להּגיד והּכּונה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלכנען.

יהיה גר ּכי ּבהם וׁשּנתקּים הּנבחרת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבארץ

ולא י"ג), ט"ו (לעיל להם לא ּבארץ ְְְְֲֵֶֶֶַָֹֹזרע

זרע: להם יּקרא לבּדֹו ּביעקב ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹבעׂשו,

ÚÈ˜·.(ב) ˙B„Ïz ‰l‡ּתֹולדֹות ׁשל ואּלה ≈∆…¿«¬…ְְֵֶֶ

ׁשּבאּו עד וגלּגּוליהן יּׁשּוביהן אּלה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיעקב,

עׂשרה ׁשבע ּבן יֹוסף ראׁשֹונה סּבה יּׁשּוב. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלל

ּפׁשּוטֹו יּׁשּוב זהּו וירדּו, נתּגלּגלּו זה ידי על ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשנה,

לׁשֹון אפניו, על ּדבּור ּדבר להיֹות מקרא ְְְְִִֶַָָָָָָׁשל

הּיּׁשּוב. על ׁשּיהיה "לתֹולדֹות" לׁשֹון ואין ְְְְִִִֵֶֶַַַָרּׁש"י.

Èa¯Âׁשארעּו המארעֹות אּלה אמר, אברהם ¿«ƒְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּילד מה ּכטעם עליו, ׁשּבאּו והּקֹורֹות ְְֵֶֶַַַַָָָלֹו

קֹורֹותיו, מֹוליד אדם ואין א'). כ"ז (מׁשלי ְְִִֵֵָָָיֹום

יאמר, ואּולי ׁשּיֹולידּום. מיחסים לימים ְְְִִִֶַַַָָֹֻרק

יעקב: ׁשל הּימים ּתֹולדֹות ְֲִֵֶֶַַָֹאּלה

ÔBÎp‰Âיֹוסף יעקב, ּתֹולדֹות אּלה ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֵֶַַֹ

ּדר הּכתּוב ואחז יזּכיר, אׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָואחיו

אבל למעלה, הזּכירם ׁשּכבר ּבׁשמֹותם, ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָקצרה

אׁשר ואחיו, יֹוסף יעקב, ּתלדֹות אּלה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹאמר

ּככה: להם ֵֶַָָָארע



ayieנד zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(å)^ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

(æ)äî÷ äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²¨¬¨
ïéåçzLzå íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨

:éúnìàì©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: מׁשנה:(תהלים ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל ‡È˙nÏ.'והאלּמֹות ‰Ó˜∑נזקפה.‰·v�ŒÌ‚Â∑עמדּה על רמב"ן.ּבזקיפהלעמד ְְֲִֵַָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìLîz ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
:åéøác-ìòå åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ¨−§©§¨¨«

i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם רמב"ן.על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)äpä øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧
øNò ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç̈©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ

:éì íéåçzLî íéáëBk«¨¦½¦§©«£¦−¦«

(é)Bì øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤½
Enàå éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî̈²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ§¦§´

éçàå:äöøà Eì úåçzLäì E §©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהםלאחר לאביו וסּפרֹו ׁשהיה∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר לפי «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִֶָָ

עליו ׂשנאה �·B‡.מּטיל ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ לבלהה,(ב"ר)'והלא מּגיעין ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִַָָָ¬»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו מּלב(ב"ר)ׁשּגּדלּתּו הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבטל הּוא הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא רמב"ן.(ב"ר)ּבניו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר(איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

Ècו ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡�Á�‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡�ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È B�Ò „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡�a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט ÈÚzL‡Â ‡�¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי da ÛÊ�e È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡�‡ È˙È� ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא ¯Ë� È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙ÈaÒ�‰(ז) ‰p‰Â ‰·v� Ì‚Â È˙nÏ‡ ‰Ó»̃»¬À»ƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈¿À∆»
.ÌÎÈ˙nÏ‡ּכי ּבאלּמֹות, החלֹום ענין ¬À…≈∆ְֲֲִִַַַֻ

לֹו. יׁשּתחוּו ּותבּואה אלּמֹות ידי ׁשעל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָֻהראּוהּו

עתיד ּכמל אֹותֹו יּקיפּו ּכי ּתסּבינה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻוענין

לֹו: סביב יחנּו עבדיו אׁשר ֲֲֲִִֶַַָָָלּכידֹור

ÏLÓz(ח) ÏBLÓ Ì‡ e�ÈÏÚ CÏÓz CÏÓ‰¬»…ƒ¿…»≈ƒ»ƒ¿…
.e�aנׂשימ אנחנּו אברהם: רּבי ּפרׁש »ְְְְֲִִֵַַַַָָ

ויֹותר ּבחזקה. ּבנּו ּתמׁשל אּתה אֹו עלינּו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמל

אֹו עלינּו מל התהיה אנקלּוס, ּדעת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻנכֹון

מׁשּתחוה, אדם לׁשניהם ּכי ּבנּו, מֹוׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלטֹון

מֹוׁשל: ולא מל לא לעֹולם עלינּו ּתהיה ְְְִֵֵֶֶֶָָֹֹֹלא

ÌÚËÂ.ÂÈ¯·c ÏÚÂ ÂÈ˙ÓÏÁ ÏÚׂשֹונאים ׁשהיּו ¿«««¬……»¿«¿»»ְִֶָ

הּסּפּור על וגם החלֹומֹות על ְֲִַַַַַאֹותֹו

ׁשאמר ּכמֹו ּכמתהּלל, להם אֹותֹו מסּפר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

חלמּתי: אׁשר הּזה החלֹום נא ְְֲֲִִֶֶַַָָָׁשמעּו

‡·ÂÈ.(י) Ï‡ ¯tÒÈÂלאביו הּזה החלֹום סּפר «¿«≈∆»ƒְֲִִֵֶַַָ

הּמּכיר עצמֹו הּוא ּכי הראׁשֹון, ְְִִִַַַָֹולא

ּגער והּוא לאביו, ירמז הּׁשמׁש ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּבפתרֹונֹו,

ׁשני ּפעם אחיו ואל וטעם יסּפרּבֹו. ּכי ת, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

לׁשּכ אֹותֹו ּגער והּוא אחיו. ּבפני לאביו ְְְְִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו

מעליו. ֲֵָָָָחמתם

ÌÚËÂ,zÓÏÁ ¯L‡ ‰f‰ ÌBÏÁ‰ ‰Óּכמֹו ¿««»«¬«∆¬∆»»¿»ְ

ג'), קמ"ד (ּתהּלים וּתדעהּו אדם ְִִֵֵַָָָָמה

ׁשּתּגידּנּו, ּכלּום אינֹו הּזה, החלֹום מה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר

הּגערה טעם אֹו ּבטלים. ּדברים אּלא אינם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכי

הּזה, החלֹום לחלֹום לּב נׂשא אי ְְֲֲֲִֵֶַַַַָלֹומר

ּדברים ׁשּיעלּו ונערּות לב ּגבּה אם ּכי זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאין

ּבחלֹומֹות ׁשּנאמר ּכענין ,לבב על ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָּכאּלּו

סליקּו. מׁשּכב על רעיֹונ כ"ט) ב' ְְְְִִִֵַַָָָ(ּדנּיאל

מׁשּכבי: על והרהרין ב') ד' (ׁשם ְְְְְִִִַַָָֹוכתּוב

‡B·‰.En‡Â È�‡ ‡B·�ּכבר אּמ והלא ¬»¬ƒ¿ƒ¿ְְֲִַָֹ

ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְְִֵֵֶַַָָָָֹמתה,

ורּבֹותינּו ּכאּמֹו. ׁשּגּדלּתֹו לבלהה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָמּגיעים

ּבלא חלֹום ׁשאין מּכאן למדּו נ"ה.) ְְְֲִֵֶָָָֹ(ּברכֹות

הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ּבטלים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּדברים

ּכׁשם לֹו אמר ,ּבכ יקּנאּוהּו ׁשּלא ּבניו ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹמּלב

רּׁש"י: לׁשֹון ּבטל, הּכל ּכ ּבאּמ אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאי

ÈÙÏeלמצרים יעקב ׁשּירד ּבעת ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּכתּוב ּכי זלּפה, ּגם ּבלהה מתה ְְְִִִֵַַָָָָָּכבר

כ"ו) מ"ו (להּלן נפׁש ׁשבעים ּבסּפּור ְְְִִִֶֶַַָָאמר

נׁשיו "מּלבד הזּכיר ולא יעקב, ּבני נׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹֹמּלבד

היֹותם ּבעבּור ּכי ּתאמר ואם בניו". ְְֱֲִִֵַַָָָֹּונׁשי

יעקב בני מּנׁשי "לבד לֹומר רצה לא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹּפילגׁשים

הּוא ורחֹוק אביו. נׁשי ּכתּוב הּנה ְְְִִִֵֵַָָָָּופילגׁשיו",

לפילגׁשֹו: רמז הּירח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיה

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(â)àeä íéð÷æ-ïá-ék åéða-ìkî óñBé-úà áäà ìûøNéå§¦§¨¥À¨©³¤¥Æ¦¨¨½̈¦«¤§ª¦¬−
:íéqt úðúk Bì äNòå Bì®§¨¬¨−§¬Ÿ¤©¦«

i"yx£ÌÈ�˜ÊŒÔa∑.זקנתֹו לעת לֹו ּדברׁשּנֹולד לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל לּה', הּוא חּכים 'ּבר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ∆¿Àƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקֹונין זיו ׁשהיה י)∑ÌÈqt.אחר: ּדתמר(שבת הּפּסים" "ּכתנת ּוכמֹו ּותכלת", "ּכרּפס ּכמֹו: מילת, ּכלי לׁשֹון ִִִֵֶֶֶַָָ«ƒְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּוליׁש ּולסֹוחרים לפֹוטיפר ׁשּנמּכר צרֹותיו: ׁשם על אּגדה: ּומדרׁש ּולמדיניםואמנֹון. רמב"ן.מעאלים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

(ã)eàðNiå åéçà-ìkî íäéáà áäà Búà-ék åéçà eàøiå©¦§´¤À̈¦«Ÿº¨©³£¦¤Æ¦¨¤½̈©¦§§−
ì Bøac eìëé àìå Búà:íìL Ÿ®§¬Ÿ¨«§−©§¬§¨«Ÿ

i"yx£ÌÏLÏ B¯ac eÏÎÈ ‡ÏÂ∑ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּדּברּו ׁשּלא ׁשבחם, למדנּו ּגנּותם מּתֹו.B¯ac∑עּמֹו .לדּבר ¿…»¿«¿¿»…ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ«¿ְִֵַ

(ä)^Búà àðN ãBò eôñBiå åéçàì ãbiå íBìç óñBé íìçiå©©«£³Ÿ¥Æ£½©©¥−§¤¨®©¦¬−§¬ŸŸ«

·¯ג È¯‡ È‰B�a ÏkÓ ÛÒBÈ ˙È ÌÁ¯ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈»≈ƒ»¿ƒ¬≈«
:ÈqÙ„ ‡�ezk dÏ „·ÚÂ dÏ ‡e‰ ÌÈkÁ«ƒ≈«¬«≈ƒ»¿«≈

ÏkÓד ÔB‰e·‡ ÌÁ¯ d˙È È¯‡ È‰BÁ‡ BÊÁÂ«¬¬ƒ¬≈»≈¿≈¬ƒ»
dnÚ ‡ÏlÓÏ Ô·ˆ ‡ÏÂ d˙È B�Òe È‰BÁ‡¬ƒ¿»≈¿»»»¿«»»ƒ≈

:ÌÏLÏƒ¿»

eÙÈÒB‡Âה È‰BÁ‡Ï ÈeÁÂ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈ ÌÏÁÂ«¬«≈∆¿»¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ
:d˙È B�Ò „BÚ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯LÙ‡Âהּנזּכרים ּכל את אּלה ׁשּירמז ּכן ּגם ¿∆¿»ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

אבֹותי ירדּו נפׁש ׁשבעים הּזה, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָּבּספר

ּתלדֹות ּב"אּלה הזּכיר ּכאׁשר ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹמצרימה,

ּכל ואּלּופים מלכים בנים ּובני ּבנים ְְְִִִִֵֵַָָָָָעׂשו"

ימנה ּכן הּתֹורה, זמן עד ּבהם היּו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

רקּב זרעֹו, וכל בניו ּובני ּבניו יעקב תֹולדֹות ְְְְְֲֵַַַָָָָָֹ

ּבתֹולדֹותם: הּפרטים ּבהם ְְְְִִֶַַָָָיזּכיר

‡e‰Â.‰‰Ï· È�a ˙‡ ¯Ú�עֹוׂשה ׁשהיה ¿««∆¿≈ƒ¿»ֶֶָָ

ּומתּקן ּבעיניו ממׁשמׁש נערּות, ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָמעׂשה

ּבני את ורגיל ּכלֹומר בלהה, ּבני את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבׂשערֹו.

והּוא אֹותן מבּזין אחיו ׁשהיּו לפי ְְְְִִִֶֶַָָָָּבלהה

רֹואה ׁשהיה רעה ּכל רעה, ּדּבתם את ְְִֶֶֶָָָָָָָָָָָמקרבן.

רּׁש"י. לׁשֹון לאביו, מּגיד היה לאה ּבני ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבאחיו

והּוא הּׁשפחֹות, ּבני הּצילּוהּו לא לּמה ּכן ְְְְִִִֵֵַָָָֹואם

האחים על לאביו ּומּגיד ּומקרבן אֹותם ְְְִִִֵַַַָָָָָאֹוהב

והּנה האחים, מן ׁשּייראּו נאמר ואם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹּבבזיֹונם.

ותגּבר עצמֹו, ויֹוסף עּמהם, ּוראּובן ד', ְְְְְִִֵֵֵֶַַָהם

ּבמלחמה. עּמהם יבאּו לא ּכי ואף עליהם, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹידם

הסּכימּו ּכּלם ּכי ּבּכתּוב נראה ּכי ְְְִִִִִֶַָָֻועֹוד,

רּבה ּבבראׁשית רּבֹותינּו לדעת אבל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּבמכירתֹו.

הּדּבה: מֹוציא היה ּכּלם על ז') ִִַַָָָָֻ(פ"ד

ÔBÎp‰Âמה לבאר ׁשב הּכתּוב זה ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֶַַַָָָ

ּבן נער והּוא יֹוסף, וׁשעּורֹו, ְְְִִִֵֶֶַַּׁשהזּכיר,

אחיו, את ּבּצאן רֹועה היה ׁשנה עׂשרה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשבע

אביו, נׁשי זלּפה ּבני ואת ּבלהה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָאת

וּיחלמּו ה') מ' (להּלן הּזה ּבּסדר לֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַָודֹומה

איׁש אחד ּבלילה חלמֹו איׁש ׁשניהם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹחלֹום

למל אׁשר והאֹופה הּמׁשקה חלמֹו, ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָֹּכפתרֹון

לפרׁש ׁשב הּסהר, ּבבית אסּורים אׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹמצרים

וּיחלמּו וׁשעּורֹו, הזּכיר, אׁשר "ׁשניהם" ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַמּלת

למל אׁשר והאֹופה הּמׁשקה ׁשניהם ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָחלֹום

ּכפתרֹון איׁש הּסהר ּבבית אסּורים אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹמצרים

רּבים: וכן ְֲִֵַחלֹומֹו,

B‡ּומׁשּפטֹו עּמֹו, אחר מֹוׁש והּוא ְְְִִִֵֵֶֶַָׁשּיהיה

ּבני ואת בלהה ּבני את והּוא נער ְְְְְְִֵֵֶֶַַָוהּוא

עם והּוא נער, הּוא ּכי יאמר אביו, נׁשי ְְְִִִִֵַַַָָֹזלּפה

זל ּבני ועם ּבלהה ּתמיד,ּבני אביו נׁשי ּפה ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָ

צּוה להם ּכי נערּותֹו, ּבעבּור מהם יּפרד ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלא

לבני לא ויׁשרתּוהּו, ׁשּיׁשמרּוהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָֹאביהם

אל רעה ּדּבה מהם מביא והּוא ְְִִִֵֵֶֶַָָָהּגבירֹות,

האחים: הארּבעה אּלה יׂשנאּוהּו ולכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאביהם,

¯Á‡Âאחיו וּיראּו אהבֹו, אביו ּכי אמר ּכן ¿««ְֲִִִֵֵֶַַָָָ

יֹותר אביהם אהב אֹותֹו ּכי ֲֲִִִֵֵֶַָָהאחרים

מּכּלם, ׂשנּוא נמצא וּיׂשנאּוהּו, ּבֹו ויקּנאּו ְְְְְִִִִַַַָָָָֻֻמּכלם

מהם אֹותֹו יאהב לּמה ּבֹו יקּנאּו הּגבירֹות ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָּבני

אׁשר הּׁשפחֹות ּובני ּכמֹוהּו, ּגבירה ּבני ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָוהם

ּבֹו יׂשנאּו עליהם, למעלתֹו ּבזה יקּנאּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹלא

וטעם אביהם. אל ּדּבתם מביא היֹותֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָּבעבּור

היא. רעה ּדּבה ּכל ּכי להפליג, רעה, ְְִִִִִַָָָָָָָָּדּבתם

ׁשּתהיה יּתכן ל"ו) י"ד (ּבּמדּבר רּׁש"י ּדעת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָועל

יראה אׁשר הּוא ּדּבה" ּו"מביא טֹובה. ְֲִִִִֵֶֶָָָּדּבה

האֹומר ּכסיל הּוא ּדּבה" "מֹוציא אבל ְֲִִִִֵַָָָיּגיד,

ֶֶׁשקר:

ÏÚÂנער ׁשּיקראּנּו קׁשה אינּנּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבעבּור ּכי ׁשנה, עׂשרה ׁשבע ּבן ְְְֲִֵֶֶַַָָוהּוא

לא ּכי לֹומר ּכן, יקראּנּו מּכּלם קטן ְְֱִִִֵֶַָָָֹֻהיֹותֹו

ּבני עם להיֹותֹו ויצטר ּכאחיו מתחּזק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהיה

ּברחבעם ּוכתיב נערּותֹו. מּפני וזלּפה ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָּבלהה

נער היה ּורחבעם ז') י"ג (דהי"ב ׁשלמה ְְְֶַַַָָָֹֹּבן

ּבן והּוא לפניהם, התחּזק ולא לבב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹור

לּנער הׁשלֹום וכן ּבמלכֹו, ׁשנה ואחת ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָארּבעים

ּברדּתֹו ּובנימין ל"ב). י"ח (ש"ב ְְְְְִִִַָָלאבׁשלֹום

ּפעמים נער ויקראּנּו מּמּנּו ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלמצרים

ִַרּבים:

ÒeÏ˜�‡Âּבני עם מרּבי והּוא נער והּוא ּתרּגם ¿À¿¿ְְְְְִִֵֵֵַַַ

נער היֹותֹו מּיֹום ּכי יאמר, ְֱִִִַַַָֹבלהה.

יׁשרתּוהּו. והם ּכאב ּגּדלּוהּו הם עּמהם, ְְְְְִִֵֵֶָָָהּוא

ו הּוא, נכֹון הּכתּובּגם ּכי ׁשּפרׁשּתי, הּדר על ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּגבירֹות ולבני הּדּבה יביא מאּלה ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָיסּפר

ְְִָָּבקּנאתם:

ÌÚËÂ.ÂÈ·‡ ÈL�,לנׁשים ׁשּלקחם היּו נׁשיו ּכי ¿««¿≈»ƒְְִִֶָָָָָָ

רק ׁשפחֹות הּכתּוב אֹותם יקרא ְְְִַַָָָָֹולא

וכן להן. ּגבירֹות ׁשהן ולאה רחל עם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבהיֹותם

הּׁשפחֹות את ל"גוּיׂשם (לעיל ילדיהן ואת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לרחל ׁשפחֹות היֹותן ּבעבּור ּכי לֹומר ְְֱֲִֵַַָָָב'),

ּבלהה את וּיׁשּכב וכן לפניהן. אֹותן ׂשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּוללאה

היתה ׁשאּלּו כ"ב), ל"ה (לעיל אביו ְְִִִֵֶֶֶָָָּפילגׁש

ולאה רחל ּבחּיי ּכי ויּתכן כן. יעׂשה לא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגברת

מתּו ועּתה ּופילגׁשים, ׁשפחֹות אֹותן ְְְְִִִֵַַָָָָיקרא

לנׁשים: ְְִָָָּולקחן

BÏ.(ג) ‡e‰ ÌÈ�˜Ê Ô· Èkּבעת לֹו ׁשּנֹולד ƒ∆¿Àƒְֵֶַ

הּוא חּכים ּבר ארי ּתרּגם ואנקלּוס ְְְְְֲִִִֵֵַַָֻזקנתֹו.

לֹו. מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ׁשּכל ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָליּה,

לֹו, ּדֹומה ׁשּלֹו אּקּונין זיו ׁשהיה אחר ִִִֵֶֶֶַָָָָּדבר

בן ּכי אברהם רּבי אמר וכן רּׁש"י. ְְְִִִֵֶַַַַָָָלׁשֹון

ואחת ּתׁשעים ּבן והּוא לזקּניו, ׁשהֹולידֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָֻֻזקנים

קטן. זקּנים ילד קראֹו ּבנימין אחיו וגם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֻׁשנה,

את ׁשאהב אמר הּכתּוב ּכי ּבעיני, נכֹון ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואינּנּו

וגם זקּנים, ּבן ׁשהּוא ּבעבּור ּבניו מּכל ְְֲִִֵֶֶַַָָָֻיֹוסף

ּוזבּלּון יּׂשׂשכר והּנה ּבזקּניו, לֹו נֹולדּו ּבניו ְְְְִִִֵָָָָָָֻֻּכל

ׁשנתים: אֹו ּכׁשנה רק מּיֹוסף ּגדֹולים ְְְִִִֵֵַַָָָָאינם

‰‡¯p‰Âאחד ׁשּיּקחּו הּזקנים מנהג ּכי ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשרתֹו, עּמֹו להיֹות הּקטּנים ְְְְְִִִִֵֶַַָמּבניהם

מּמּנּו, יּפרד לא ּתמיד ידֹו על נׁשען ְְִִִִֵֶַָָָָֹוהּוא

ׁשּיׁשרתֹו ּבעבּור זקּוניו ּבן לֹו נקרא ְְְְְֲִֵֶַָָָוהּוא

הּזה לּדבר יֹוסף את יעקב לקח והּנה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלזקּוניו,

הּצאן עם יל לא ּכן ועל ּתמיד, עּמֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹוהיה

רחֹוק: ּבמקֹום ְְִָָָּברעֹותם

ÒeÏ˜�‡Âלֹומר ירצה חּכים" "ּבר ׁשאמר ¿À¿¿ְִִֶֶַַַַָ

ּדעת ּבן אביו,ׁשהיה ּבעיני וחכם ְְִֵֵֵֶַַָָָָָ

זקּונים, ּבילד ותרּגם זקנים. ּכטעם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַוטעמֹו

"ּכי ּבכאן הּכתּוב אמר לא ּכי סיבּתין, ְְִִִִַַַָָָֹּבר

ׁשהיה לֹו הּוא אמר אבל היה", זקנים ְֲִֶֶַָָָָָָֻבן

פ"ד (ב"ר ּבאמרם ּכּונתם וזאת ּבעיניו. ְְְְֵֵַָָָָָָֹּכן

לֹו, מסר ועבר מּׁשם ּׁשּלמד מה ּכל ִֵֵֶֶַַַָָָָח')

ּומצאֹו ּתֹורה וסתרי חכמֹות לֹו ׁשּמסר ְְְְִֵֶַַָָָָלֹומר

ורב זקן היה ּכאּלּו ּבהם סֹוד ּובעל ְְְִִֵֶַַַַָָָָמׂשּכיל

ִָימים:



נה ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"h oey`x meil inei xeriy

(å)^ézîìç øLà äfä íBìçä àð-eòîL íäéìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¦§¾̈©«£¬©¤−£¤¬¨¨«§¦

(æ)äî÷ äpäå äãOä CBúa íénìà íéîlàî eðçðà äpäåÂ§¦¥Â£©¹§§©§¦³£ª¦Æ§´©¨¤½§¦¥²¨¬¨
ïéåçzLzå íëéúnìà äðéañú äpäå äávð-íâå éúnìà£ª¨¦−§©¦¨®¨§¦¥³§ª¤̧¨Æ£ª´Ÿ¥¤½©¦§©«£¤−¨

:éúnìàì©«£ª¨¦«
i"yx£ÌÈnÏ‡ ÌÈÓl‡Ó∑:וכן עמרין, אסרן' 'מאּסרין קכו)ּכתרּגּומֹו: מׁשנה:(תהלים ּבלׁשֹון וכמֹוהּו אלּמתיו", "נׂשא ¿«¿ƒ¬Àƒְְְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֻ

ּומכריז' נֹוטל ‡È˙nÏ.'והאלּמֹות ‰Ó˜∑נזקפה.‰·v�ŒÌ‚Â∑עמדּה על רמב"ן.ּבזקיפהלעמד ְְֲִֵַָֻ»»¬À»ƒְְִָ¿«ƒ»»ְְֲִִַַָָָֹ

(ç)ìLîz ìBLî-íà eðéìò Cìîz Cìîä åéçà Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ¤½̈£¨³Ÿ¦§ŸÆ¨¥½¦¨¬¦§−Ÿ
:åéøác-ìòå åéúîìç-ìò Búà àðN ãBò eôñBiå eðä®©¦³Æ§´ŸŸ½©£«ŸŸ¨−§©§¨¨«

i"yx£ÂÈ¯·cŒÏÚÂ∑לאביהם מביא ׁשהיה רעה ּדּבתם רמב"ן.על ¿«¿»»ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(è)äpä øîàiå åéçàì Búà øtñéå øçà íBìç ãBò íìçiå©©«£¬ŸÆ£´©¥½©§©¥¬Ÿ−§¤¨®©ÀŸ¤¦¥̧
øNò ãçàå çøiäå LîMä äpäå ãBò íBìç ézîìç̈©³§¦£Æ½§¦¥¯©¤´¤§©¨¥À©§©©³¨¨Æ

:éì íéåçzLî íéáëBk«¨¦½¦§©«£¦−¦«

(é)Bì øîàiå åéáà Ba-øòâiå åéçà-ìàå åéáà-ìà øtñéå©§©¥´¤¨¦»§¤¤¨¼©¦§©´¨¦½©Ÿ́¤½
Enàå éðà àBáð àBáä zîìç øLà äfä íBìçä äî̈²©«£¬©¤−£¤´¨¨®§¨£´¨À£¦Æ§¦§´

éçàå:äöøà Eì úåçzLäì E §©¤½§¦§©«£−Ÿ§−¨«§¨
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÏ‡Â ÂÈ·‡ŒÏ‡ ¯tÒÈÂ∑,לאחיו אֹותֹו ׁשּסּפר ּבפניהםלאחר לאביו וסּפרֹו ׁשהיה∑BaŒ¯Ú‚iÂ.חזר לפי «¿«≈∆»ƒ¿∆∆»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«ƒ¿«ְִֶָָ

עליו ׂשנאה �·B‡.מּטיל ‡B·‰∑?'מתה ּכבר אּמ לבלהה,(ב"ר)'והלא מּגיעין ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְִִַָָָ¬»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכאּמֹו מּלב(ב"ר)ׁשּגּדלּתּו הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ּבטלים'. ּדברים ּבלא חלֹום 'ׁשאין מּכאן: למדּו: ורּבֹותינּו . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבטל הּוא הּׁשאר ּכ ,ּבאּמ אפׁשר ׁשאי ּכׁשם וגֹו'", נבֹוא "הבֹוא לֹו: אמר לכ יקּנאּוהּו, ׁשּלא רמב"ן.(ב"ר)ּבניו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(àé):øácä-úà øîL åéáàå åéçà Bá-eàð÷éå©§©§−¤¨®§¨¦−¨©¬¤©¨¨«
i"yx£¯·c‰Œ˙‡ ¯ÓL∑:וכן יבא, מתי ּומצּפה ממּתין כו)היה וכן:(ישעיה אמנים", יד)"ׁשמר "לאּֿתׁשמר(איוב »«∆«»»ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ

ּתמּתין לא .עלֿחּטאתי", ְִִַַַָֹ

Ècו ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿»¿«∆¿»»≈ƒ
:˙ÈÓÏÁ¬≈ƒ

Â‰‡ז ‡Ï˜Á B‚a Ô¯Ò‡ ÔÈ¯q‡Ó ‡�Á�‡ ‡‰Â¿»¬«¿»¿«¿ƒ¡»»¿«¿»¿»
Ô¯ÁzÒÓ ‡‰Â ˙Ù˜cÊ‡ Û‡Â Èz¯Ò‡ ˙Ó»̃«¡«¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«¬»

:Èz¯Ò‡Ï Ô„‚ÒÂ ÔBÎ˙¯Ò‡¡»»¿¿»¿»∆¡«¿ƒ

Èn„Óח z‡ eÎÏÓ‰ È‰BÁ‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¬ƒ¬«¿«¿¿«≈
ËÏLÓÏ ¯È·Ò z‡ ÔËÏeL B‡ ‡�ÏÚ CÏÓÓÏ¿ƒ¿«»»»¿»«¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚÂ È‰BÓÏÁ ÏÚ d˙È B�Ò „BÚ eÙÈÒB‡Â ‡�a»»¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ¿«

:È‰BÓb˙tƒ¿»ƒ

d˙Èט ÈÚzL‡Â ‡�¯Á‡ ‡ÓÏÁ „BÚ ÌÏÁÂ«¬«∆¿»»¬»»¿ƒ¿»≈»≈
‡‰Â „BÚ ‡ÓÏÁ ˙ÈÓÏÁ ‡‰ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡Ï«¬ƒ«¬«»¬≈ƒ∆¿»¿»
:ÈÏ Ô„‚Ò ‡i·ÎBk ¯NÚ „ÁÂ ‡¯‰ÒÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¬»¿«¬«¿«»»¿»ƒ

‡·È‰eי da ÛÊ�e È‰BÁ‡ÏÂ È‰e·‡Ï ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ¿«≈¬ƒ
‡zÓÏÁ Èc ÔÈ„‰ ‡ÓÏÁ ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿»»≈ƒ¬≈¿»
CÏ „bÒÓÏ CÈÁ‡Â Cn‡Â ‡�‡ È˙È� ‡˙ÈÓ‰¬≈»≈≈¬»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿À»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

È˙יא ¯Ë� È‰e·‡Â È‰BÁ‡ d· e‡Èp˜Â¿«ƒ≈¬ƒ«¬ƒ¿«»
:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙ÈaÒ�‰(ז) ‰p‰Â ‰·v� Ì‚Â È˙nÏ‡ ‰Ó»̃»¬À»ƒ¿«ƒ»»¿ƒ≈¿À∆»
.ÌÎÈ˙nÏ‡ּכי ּבאלּמֹות, החלֹום ענין ¬À…≈∆ְֲֲִִַַַֻ

לֹו. יׁשּתחוּו ּותבּואה אלּמֹות ידי ׁשעל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָֻהראּוהּו

עתיד ּכמל אֹותֹו יּקיפּו ּכי ּתסּבינה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻוענין

לֹו: סביב יחנּו עבדיו אׁשר ֲֲֲִִֶַַָָָלּכידֹור

ÏLÓz(ח) ÏBLÓ Ì‡ e�ÈÏÚ CÏÓz CÏÓ‰¬»…ƒ¿…»≈ƒ»ƒ¿…
.e�aנׂשימ אנחנּו אברהם: רּבי ּפרׁש »ְְְְֲִִֵַַַַָָ

ויֹותר ּבחזקה. ּבנּו ּתמׁשל אּתה אֹו עלינּו ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹמל

אֹו עלינּו מל התהיה אנקלּוס, ּדעת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻנכֹון

מׁשּתחוה, אדם לׁשניהם ּכי ּבנּו, מֹוׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשלטֹון

מֹוׁשל: ולא מל לא לעֹולם עלינּו ּתהיה ְְְִֵֵֶֶֶָָֹֹֹלא

ÌÚËÂ.ÂÈ¯·c ÏÚÂ ÂÈ˙ÓÏÁ ÏÚׂשֹונאים ׁשהיּו ¿«««¬……»¿«¿»»ְִֶָ

הּסּפּור על וגם החלֹומֹות על ְֲִַַַַַאֹותֹו

ׁשאמר ּכמֹו ּכמתהּלל, להם אֹותֹו מסּפר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

חלמּתי: אׁשר הּזה החלֹום נא ְְֲֲִִֶֶַַָָָׁשמעּו

‡·ÂÈ.(י) Ï‡ ¯tÒÈÂלאביו הּזה החלֹום סּפר «¿«≈∆»ƒְֲִִֵֶַַָ

הּמּכיר עצמֹו הּוא ּכי הראׁשֹון, ְְִִִַַַָֹולא

ּגער והּוא לאביו, ירמז הּׁשמׁש ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּבפתרֹונֹו,

ׁשני ּפעם אחיו ואל וטעם יסּפרּבֹו. ּכי ת, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

לׁשּכ אֹותֹו ּגער והּוא אחיו. ּבפני לאביו ְְְְִִֵֵֶַַָָָאֹותֹו

מעליו. ֲֵָָָָחמתם

ÌÚËÂ,zÓÏÁ ¯L‡ ‰f‰ ÌBÏÁ‰ ‰Óּכמֹו ¿««»«¬«∆¬∆»»¿»ְ

ג'), קמ"ד (ּתהּלים וּתדעהּו אדם ְִִֵֵַָָָָמה

ׁשּתּגידּנּו, ּכלּום אינֹו הּזה, החלֹום מה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר

הּגערה טעם אֹו ּבטלים. ּדברים אּלא אינם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכי

הּזה, החלֹום לחלֹום לּב נׂשא אי ְְֲֲֲִֵֶַַַַָלֹומר

ּדברים ׁשּיעלּו ונערּות לב ּגבּה אם ּכי זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאין

ּבחלֹומֹות ׁשּנאמר ּכענין ,לבב על ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָּכאּלּו

סליקּו. מׁשּכב על רעיֹונ כ"ט) ב' ְְְְִִִֵַַָָָ(ּדנּיאל

מׁשּכבי: על והרהרין ב') ד' (ׁשם ְְְְְִִִַַָָֹוכתּוב

‡B·‰.En‡Â È�‡ ‡B·�ּכבר אּמ והלא ¬»¬ƒ¿ƒ¿ְְֲִַָֹ

ׁשהּדברים יֹודע היה לא והּוא ְְִֵֵֶַַָָָָֹמתה,

ורּבֹותינּו ּכאּמֹו. ׁשּגּדלּתֹו לבלהה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָמּגיעים

ּבלא חלֹום ׁשאין מּכאן למדּו נ"ה.) ְְְֲִֵֶָָָֹ(ּברכֹות

הּדבר להֹוציא נתּכּון ויעקב ּבטלים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּדברים

ּכׁשם לֹו אמר ,ּבכ יקּנאּוהּו ׁשּלא ּבניו ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹמּלב

רּׁש"י: לׁשֹון ּבטל, הּכל ּכ ּבאּמ אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשאי

ÈÙÏeלמצרים יעקב ׁשּירד ּבעת ּכי ּדעּתי, ¿ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּכתּוב ּכי זלּפה, ּגם ּבלהה מתה ְְְִִִֵַַָָָָָּכבר

כ"ו) מ"ו (להּלן נפׁש ׁשבעים ּבסּפּור ְְְִִִֶֶַַָָאמר

נׁשיו "מּלבד הזּכיר ולא יעקב, ּבני נׁשי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹֹמּלבד

היֹותם ּבעבּור ּכי ּתאמר ואם בניו". ְְֱֲִִֵַַָָָֹּונׁשי

יעקב בני מּנׁשי "לבד לֹומר רצה לא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹּפילגׁשים

הּוא ורחֹוק אביו. נׁשי ּכתּוב הּנה ְְְִִִֵֵַָָָָּופילגׁשיו",

לפילגׁשֹו: רמז הּירח ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּיהיה
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(çé)Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−
:Búéîäì©«£¦«

i"yx£eÏk�˙iÂ∑וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', רמב"ן.אליוּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé):àa äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

(ë)äzòå|eðøîàå úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½§¨©¾§
:åéúîìç eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−£«ŸŸ¨«

i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯�Â∑אֹומרים הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"ונהרגהּו",

חלֹומֹותיו ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה רמב"ן.הם: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(àë):Lôð epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−¨«¤
i"yx£LÙ� epk� ‡Ï∑מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|Búà eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´ŸÀ
ïòîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§¨−©¦§§®§©À©

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש מּׁשם.רּוח ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני רמב"ן.אמר: ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻ

ÔB‰˙ÂÏיח ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ ‡„Áa dpÓ¯�Â dpÏË˜�Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁ�Â dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈ�Â ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ� dpÏË˜�ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר ּכאׁשר ּבדתן וּימצאם אחיו אחר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוּיל

לֹו:

eL¯„Âמלא הּוא הּזה ׁשהאיׁש מּפני זה, ¿»¿ְְִִֵֶֶֶַַָָ

לא ולּמה הם, אנה הּוא יֹודע ּכן ְְִֵֵֵַָָָָֹואם

מהם ׁשּׁשמע ּכמסּתּפק ואמר ּבדֹותן, הּנם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאמר

ולכן עּתה, הם אנה יֹודע ואינֹו ׁשם ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּילכּו

ּבמאמרֹו: מדרׁש ְְֲֲִַַָָיעׂשּו

Èk.ÌÈ¯Ó‡ ÈzÚÓLׁשהיּו אֹותם ׁשמעּתי ƒ»«¿ƒ…¿ƒְִֶַָָָ

ׁשמעת רבקה וכן ּדתינה, נלכה ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹאֹומרים

ׁשּיאמר, ויּתכן ׁשֹומעת. היתה ה') כ"ז ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ(לעיל

אֹומרים אנׁשים ׁשמעּתי ּכי מּזה, הרֹועים ְְְֲִִִִִִֶַָָָָנסעּו

ּכמסּתיר עּמֹו ּדּבר ,אחי הם אּולי ּדתינה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנלכה

הענין: מן ְִִִָָָּפנים

B˙ÈÓ‰Ï.(יח) B˙‡ eÏk�˙iÂחֹוׁשבים היּו «ƒ¿«¿…«¬ƒְִָ

יתנּכלּו אׁשר ּבנכליהם אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָלהמית

ּדמֹו לׁשּפ יצטרכּו ולא אליהם, יקרב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹּבטרם

י"ד) (פ"ד רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ ְְְִִִֵֵֶַָָָּבידיהם.

ולא ּכן עׂשּו ואּולי הּכלבים. את ּבֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹנׁשּסה

ולא אליהם קרב ּכי ראּו וכאׁשר ּבידם. ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעלתה

אחיו אל איׁש אמרּו ּבנכליהם, להמיתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָיכלּו

אנחנּו: נהרגהּו ועּתה אלינּו ּבא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָהּנה

ÂÈ˙ÓÏÁ.(כ) eÈ‰i ‰Ó ‰‡¯�Âּדר מליצה ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִֶֶָ

לֹו. נׁשּתחוה אם מֹותֹו אחרי נראה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַלעג,

ּיהיּו מה נראה עּתה אמרּו ּכי ּבעיני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּנכֹון

ימל מלֹו מּידינּו יּצילּוהּו אם ּכי ְֲִִִִִֵַָָָֹחלֹומֹותיו,

הּקדׁש רּוח (ׁשם) אמרּו רּבֹותינּו אבל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹעלינּו.

ּדבר ּכלֹומר חלֹומֹותיו, ּיהיּו מה נראה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָאֹומרת

ּומהם: מּמּני יקּום ִִִֵֶֶָמי

„Ì.(כב) eÎtLz Ï‡הייתי הּנה להם, אמר «ƒ¿¿»ִִִֵֶַָָָ

אֹותֹו להמית חׁשבּתם ּכאׁשר לכם ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָסֹובל

ׁשּיּומת ורציתי ׂשנאתיו אני ּגם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָּבנכליכם,

ׁשֹופכים ּתהיּו אל אּתם אבל אחרים, ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָעל

ּבכל לראּובן והּכּונה לכם. חלילה ּבידיכם, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּדם

אביו: אל להׁשיבֹו להּצילֹו היתה ְְֲִִִֶֶַַָָָזה

·e˙k‰Âוׁשמעּו ראּובן להם ּׁשאמר מה סּפר ¿«»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

להם אמר אחרים ּדברים אבל ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָאליו,

להם ׁשאמר ּכמֹו מּמּנּו, קּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹמּתחּלה

לאמר אליכם ּדּברּתי הלא כ"ב) מ"ב ְְֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ(להּלן

ראה וכאׁשר ׁשמעּתם, ולא בּילד ּתחטאּו ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאל

אל ּכן אם להם, אמר לעזבֹו ׁשמעּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּכי "ּדמֹו", אמר ולא ּבידיכם, דם ְְְִִִֵֶַָָָֹּתׁשּפכּו

ׁשּלא רק לאהבתֹו, ּכן יאמר ׁשּלא עצמֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהראה

ענׁש ׁשאין אֹותם לּמד ּדם, ׁשֹופכים ְְִִִֵֵֶֶָָֹיהיּו

ּבידיו: ּדם הּׁשֹופ ּכענׁש ְְֵֵֶַַָָָֹהּגֹורם

ÌÚËÂ.¯a„na ¯L‡ ‰f‰ ¯Ba‰ Ï‡,לאמר ¿««∆««∆¬∆«ƒ¿»ֵֹ

לצאת יּוכל ולא עמק הּזה הּבֹור ְִֵֵֶַַַָָֹֹהּנה

מֹוׁשיע אין יצעק ואם ּבּמדּבר, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהימּנּו

היה ּכי הּכתּוב וסּפר עליו. עֹובר אין ּכי ְִִִֵֵֵַָָָָָלֹו

לא מים ּבֹו היה ׁשאם מים, ּבֹו ואין ְִִִֵֵֶַַָָֹרק

ּדמֹו: מּׁשפ נמנעּו ׁשּכבר אֹותֹו ְְְְְִִִֶַָָֹיטּביעּו

·˙ÎÂאינּנירּׁש"י רק, והּבֹור ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»«ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

לֹומר ּתלמּוד מה מים, ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶַַַַַיֹודע

ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו אין מים מים, ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָאין

לׁשֹון ּבֹו, (ׁשּבתיׁש רּבֹותינּו מּדברי רּׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַָ

ּבחֹורי ועקרּבים נחׁשים היּו ּכן ואם ְְְְְִִִֵֵַַָָכ"ב.).

ׁשאּלּו ּבהם, ידעּו ולא עמק ׁשהיה אֹו ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹהּבֹור,

הּדבר היה ליֹוסף יּזיקּו ולא אֹותם רֹואים ְְִִֵַַָָָָָָֹהיּו

צּדיק וׁשהּוא ּגדֹול נס לֹו ׁשּנעׂשה להם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּברּור

ואי רע, מּכל ּתּצילּנּו זכּותֹו ּכי וידעּו ְְְְִִִֵֶַַָָָּגמּור,

ּומּצילֹו, ּבֹו חפץ הּוא אׁשר הּׁשם ּבמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶַַַָיּגעּו

ׁשלח אלהי כ"ג) ו' (ּדנּיאל ׁשּנאמר ְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָּוכענין

ּכל חּבלּוני ולא אריותא ּפם ּוסגר ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֻמלאכּה

הם אבל לי. הׁשּתכחת זכּו קדמֹוהי ּדי ְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָקבל

ּבּדבר: ידעּו ְַָָָֹלא

ÏÚÂמים ּבֹו אין רק והּבֹור יאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

יּקרא מעט מים ּבֹו היּו אם ׁשּגם ְְִִִֵֶַַַָָָּכלל,

א') כ' (מ"ב תחיה ולא אּתה מת כי וכן ְְְִִֵֵֵֶַָֹרק,

וחּזּוק: ּבאּור והּכל ּפנים, ּבׁשּום ְְְְִִֵַָָֹּכלל
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ß elqk f"h ipy mei ß

(áé):íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
i"yx£Ô‡ˆŒ˙‡ ˙BÚ¯Ï∑לרעֹות אּלא הלכּו ׁשּלא 'את', על עצמןנקּוד .(ב"ר)את ƒ¿∆…ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹ

(âé)éçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíëLa íéòø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´¦§¤½
:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëì§−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦

i"yx£È�p‰∑אֹותֹו ׁשּׂשֹונאין ּבאחיו יֹודע ׁשהיה ּפי על ואף אביו, למצות נזּדרז ּוזריזּות, ענוה .לׁשֹון ƒ≈ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãé)éçà íBìL-úà äàø àð-Cì Bì øîàiåíBìL-úàå E ©Ÿ́¤À¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤§´
:äîëL àáiå ïBøáç ÷îòî eäçìLiå øác éðáLäå ïàvä©½Ÿ©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½©¨−Ÿ§¤«¨

i"yx£ÔB¯·Á ˜ÓÚÓ∑:ׁשּנאמר ּבהר, חברֹון יג)והלא אּלא:(במדבר חברֹון"? עד וּיבא ּבּנגב עמּקה(ב"ר)"וּיעלּו 'מעצה ≈≈∆∆¿ְְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
הּבתרים: ּבין לאברהם ּׁשּנאמר מה לקּים ּבחברֹון, הּקבּור צּדיק אֹותֹו טו)ׁשל זרע"(לעיל יהיה iÂ·‡."ּכיּֿגר ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«»…

‰ÓÎL∑(יא לפרענּות:(סוטה מּוכן ּדוד,מקֹום ּבית מלכּות נחלקה ׁשם ּדינה, את עּנּו ׁשם הּׁשבטים, קלקלּו ׁשם ¿∆»ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
יב)ׁשּנאמר: א ׁשכמה(מלכים רחבעם רמב"ן.""וּיל ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָ

(åè)Léàä eäìàLiå äãOa äòú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²
:Lwáz-äî øîàì¥−Ÿ©§©¥«

i"yx£LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ∑(תנחומא),ּגבריאל ט)ׁשּנאמר:זה ּגבריאל(דניאל רמב"ן.""והאיׁש «ƒ¿»≈ƒְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(æè)íä äôéà éì àp-äãébä Lwáî éëðà éçà-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ¥¬
:íéòøŸ¦«

(æé)äëìð íéøîà ézòîL ék äfî eòñð Léàä øîàiå©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ïúãa íàöîiå åéçà øçà óñBé Cìiå äðéúcŸ¨®§¨©¥³¤¥Æ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«

i"yx£‰fÓ eÚÒ�∑(תנחומא)מן עצמן È˙c�‰.האחוההּסיעּו ‰ÎÏ�∑.ּבהם ׁשּימיתּו ּדתֹות, נכלי ל ּולפילבּקׁש »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ≈¿»…»¿»ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הּוא, מקֹום ׁשם רמב"ן.ּפׁשּוטֹו ְְְְִִֵֵֵֵָָ

„‡·ÔB‰eיב ‡�Ú ˙È ÈÚ¯ÓÏ È‰BÁ‡ eÏÊ‡Â«¬»¬ƒ¿ƒ¿≈»»»«¬
:ÌÎLaƒ¿∆

¯ÔÚיג CÈÁ‡ ‡Ï‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¬»«»»»
dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙ÂÏ CpÁÏL‡Â ‡˙‡ ÌÎLaƒ¿∆¡»¿∆¿¿ƒ»¿»¿«¬«≈

:‡�‡ ‡‰»¬»

„‡CeÁיד ‡ÓÏL ˙È ÈÊÁ ÔÚk ÏÈÊ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ≈¿«¬≈»¿»»¿»
dÁÏLÂ ‡Ób˙t È�·˙‡Â ‡�Ú„ ‡ÓÏL ˙ÈÂ¿»¿»»¿»»«¬∆¿ƒƒ¿»»¿«¿≈

:ÌÎLÏ ‡˙‡Â ÔB¯·Á ¯LÈnÓƒ≈«∆¿«¬»ƒ¿∆

Ï˜Áa‡טו ÈÚ˙ ‡‰Â ‡¯·b dÁkL‡Â¿«¿¿≈«¿»¿»»≈¿«¿»
:ÈÚa z‡ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ‡¯·b dpÏ‡Le¿»ƒ≈«¿»¿≈«»«¿»≈

‰ÎÈ‡טז ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ ÈÚ· ‡�‡ ÈÁ‡ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»««¬»»≈«ƒ¿«ƒ≈»
:ÔÚ¯ Ôep‡ƒ»»

ÈÚÓL˙יז È¯‡ ‡kÓ eÏË� ‡¯·b ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»ƒ»¬≈¿»ƒ
È‰BÁ‡ ¯˙a ÛÒBÈ ÏÊ‡Â Ô˙„Ï ÏÊÈ� ÔÈ¯Ó‡c¿»¿ƒ≈≈¿…»«¬«≈»«¬ƒ

:Ô˙„a ÔepÁkL‡Â¿«¿¿ƒ¿…»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ï·‡,ליעקב רמז הּׁשמׁש ּכי החלֹום, ענין ¬»ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַֹ

ׁשּבהן נׁשיו וכל ּביתֹו לבני רמז ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּירח

יׁשּת ּתֹולדֹותיו ּכל ּכי וירמז ּתֹולדֹותיו, חוּוהיּו ְְְְְֲִִִַָָָָֹ

ּכּלם ּכי ירכֹו, יֹוצאי נפׁש ׁשבעים ּכל והם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻלֹו,

ּכֹוכבים, עׂשר ואחד אליו. ּבבֹואם ְְְֲִִֵַַַָָָָָהׁשּתחוּו

טרם עצמן ּבפני לֹו הׁשּתחוּו אׁשר אחיו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָאלּו

וּיבא כ"ו) מ"ג (להּלן ּכדכתיב אביהם, ְְְֲִִִֶַַָָֹֹּבא

ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו וּיביאּו הּביתה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוסף

ארצה: אּפים לֹו וּיׁשּתחוּו ְְְֲִִַַַַַָָָָהּביתה

ÔB¯·Á.(יד) ˜ÓÚÓ e‰ÁÏLiÂהּכתּוב יזּכיר «ƒ¿»≈≈≈∆∆¿ְִַַָ

היה ּכי לֹומר מּׁשם, ׁשלחֹו אׁשר ְֲִִֶַַָָָָָהּמקֹום

ּכי רעה עּמֹו עׂשּו ולכן ּביניהם, רב ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָמרחק

לכבֹוד יֹוסף ּכי ּולהּגיד מאביהם. היּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָרחֹוקים

רחֹוק, מקֹום אל אחריהם ללכת נתאּמץ ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאביו

אֹותי. ׂשֹונאים והם אל אי אמר ְְְִִֵֵֵֵַָֹולא

י"ג) פ"ד (ב"ר מדרׁש ּבזה עֹוד ְְִֵֶַָָּולרּבֹותינּו

הּקבּור הנאה חבר ׁשל עמּקה עצה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻלהׁשלים

ְְֶּבחברֹון:

Oa„‰.(טו) ‰Ú˙ ‰p‰Â LÈ‡ e‰‡ˆÓiÂ«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ≈…∆«»∆
היה ולא הּדר מן ּתֹועה הּוא ּכי ְִִֶֶֶַַָָֹֹיאמר

הּמרעה ּבמקֹום ּכי ּבּׂשדה ונכנס ,יל אנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע

אֹותם: מבּקׁש ְֵַָָָהיה

CÈ¯‡ÈÂרּבֹות סּבֹות ּכי להּגיד ּבזה, הּכתּוב ¿«¬ƒְִִִֶַַַָָ

אבל לֹו, לחזר ראּוי ׁשהיה אליו ֲֲֵֶַָָָָָָֹּבאּו

ּכי עֹוד, ּולהֹודיענּו אביו. לכבֹוד סבל ְְִִִִֵַַָָֹהּכל

הּקדֹוׁש לֹו זּמן ּכי ׁשקר, והחריצּות אמת ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגזרה

להביאֹו מּדעּתֹו ׁשּלא ּדר מֹורה הּוא ְֲִִֵֶֶֶַַָֹּברּו

י"ד) פ"ד (ב"ר רּבֹותינּו נתּכּונּו ולזה ְְְְִֵֶַַָָָּבידם.

ׁשּלא מלאכים, הם האּלה האיׁשים ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבאמרם

ּכי להֹודיענּו הּזה, הּסּפּור ּכל היה חּנם ְִִִִֵֶַַַָָָָעל

ּתקּום: היא ה' ֲִַָעצת

fÓ‰.(יז) eÚÒ�.האחוה מן עצמן הּסיעּו »¿ƒ∆ְְִִִַַָָָ

ּדתֹות נכלי ל לבּקׁש ּדתינה, ְְְְְִֵֵֵַָָָָֹנלכה

הּוא, מקֹום ׁשם ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבהם. ְְְִִֵֶֶָָׁשּימיתּו

ׁשלמה. ר' לׁשֹון ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ְְְְְִִֵֵֵָֹֹואין

נסעּו האיׁש לֹו ׁשּיפרׁש לרּבֹותינּו הּכּונה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָואין

ּדינין עלי לעֹורר והלכּו האחוה מן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָמּזה

ולא ללכת נמנע היה ּכן ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹותרעֹומֹות,

האיׁש ּכי להם הּכּונה אבל ּבעצמֹו. מסּכן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהיה

לׁשֹון ואמר אמת, הּגיד לֹו הּגיד אׁשר ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָּגבריאל

לא והּוא אמת, ּוׁשניהם ּפנים, לׁשני ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָֹמׁשּמׁש

מּמּנּו, הּנגלה אחר והל ּבֹו, הּנסּתר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהבין
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(çé)Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe ÷çøî Búà eàøiå©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ§¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−
:Búéîäì©«£¦«

i"yx£eÏk�˙iÂ∑וערמּומּיּות נכלים ּכלֹומר,∑‡˙B.נתמּלאּו 'עּמֹו', 'אּתֹו', רמב"ן.אליוּכמֹו «ƒ¿«¿ְְְְְִִִַַָ…ְְִִֵַָ

(èé):àa äælä úBîìçä ìòa äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−¨«

(ë)äzòå|eðøîàå úBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì §©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½§¨©¾§
:åéúîìç eéäi-äî äàøðå eäúìëà äòø äiç©¨¬¨−̈£¨¨®§§¦§¤¾©¦«§−£«ŸŸ¨«

i"yx£ÂÈ˙ÓÏÁ eÈ‰iŒ‰Ó ‰‡¯�Â∑אֹומרים הם ּכן: אֹומרת הּקדׁש רּוח ּדרׁשני, אֹומר זה מקרא יצחק: רּבי אמר ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּיאמרּו אפׁשר ואי ׁשּלי. אֹו ׁשּלכם אֹו יקּום, מי ּדבר נראה חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה מסּים: והּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"ונהרגהּו",

חלֹומֹותיו ּבטלּו ׁשּיהרגּוהּו, ׁשּמּכיון חלמתיו", מהּֿיהיּו "ונראה רמב"ן.הם: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(àë):Lôð epkð àì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ©¤−¨«¤
i"yx£LÙ� epk� ‡Ï∑מיתה היא זֹו נפׁש .מּכת …«∆»∆ִִֶֶַַָ

(áë)íäìà øîàiå|Búà eëéìLä íã-eëtLz-ìà ïáeàø ©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼©§¦´ŸÀ
ïòîì Bá-eçìLz-ìà ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§¨−©¦§§®§©À©

:åéáà-ìà BáéLäì íãiî Búà ìévä©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−¤¨¦«
i"yx£B˙‡ ÏÈv‰ ÔÚÓÏ∑זאת אמר ׁשּלא ראּובן על העידה הּקדׁש מּׁשם.רּוח ויעלּנּו הּוא ׁשּיבא אֹותֹו, להּציל אּלא ¿«««ƒ…ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּבי' אּלא הּסרחֹון יתלה לא ׁשּבכּלן, וגדֹול ּבכֹור 'אני רמב"ן.אמר: ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻ

ÔB‰˙ÂÏיח ·È¯˜ ‡Ï „Ú ˜ÈÁ¯Ó d˙È BÊÁÂ«¬»≈≈»ƒ«»¿≈¿»¿
:dÏË˜ÓÏ È‰BÏÚ e·ÈMÁÂ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿¿≈

„ÈÎÈיט ‡iÓÏÁ È¯Ó ‡‰ È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿««¬ƒ»»≈∆¿«»≈ƒ
:‡˙‡¬»

ÔÓכ ‡„Áa dpÓ¯�Â dpÏË˜�Â B˙‡ ÔÚÎe¿«¡¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ
‰Ó ÈÊÁ�Â dzÏÎ‡ ‡˙LÈ· ‡˙ÈÁ ¯ÓÈ�Â ‡iabÀ«»¿≈««¿»ƒ¿»¬«¿≈¿∆¡≈»

:È‰BÓÏÁ ÛBÒa ÔB‰È¿¿∆¿ƒ

Ï‡כא ¯Ó‡Â ÔB‰È„ÈÓ d·ÊLÂ Ô·e‡¯ ÚÓLe¿«¿≈¿≈¿≈ƒ≈«¬«»
:LÙ� dpÏË˜�ƒ¿¿ƒ≈¿»

¯BÓכב ‡Óc Ôe„LB˙ ‡Ï Ô·e‡¯ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈»¿¿»¿
‡Ï ‡„ÈÂ ‡¯a„Óa Èc ÔÈ„‰ ‡a‚Ï d˙È»≈¿À»»≈ƒ¿«¿¿»ƒ»»
ÔB‰È„ÈÓ d˙È ‡·ÊÈLÏ ÏÈ„a da ÔeËLB˙¿≈¿ƒ¿≈»»»≈ƒ≈

:È‰e·‡ ˙ÂÏ d˙e·˙‡Ï«¬»≈¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אמר ּכאׁשר ּבדתן וּימצאם אחיו אחר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוּיל

לֹו:

eL¯„Âמלא הּוא הּזה ׁשהאיׁש מּפני זה, ¿»¿ְְִִֵֶֶֶַַָָ

לא ולּמה הם, אנה הּוא יֹודע ּכן ְְִֵֵֵַָָָָֹואם

מהם ׁשּׁשמע ּכמסּתּפק ואמר ּבדֹותן, הּנם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאמר

ולכן עּתה, הם אנה יֹודע ואינֹו ׁשם ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשּילכּו

ּבמאמרֹו: מדרׁש ְְֲֲִַַָָיעׂשּו

Èk.ÌÈ¯Ó‡ ÈzÚÓLׁשהיּו אֹותם ׁשמעּתי ƒ»«¿ƒ…¿ƒְִֶַָָָ

ׁשמעת רבקה וכן ּדתינה, נלכה ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹאֹומרים

ׁשּיאמר, ויּתכן ׁשֹומעת. היתה ה') כ"ז ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ(לעיל

אֹומרים אנׁשים ׁשמעּתי ּכי מּזה, הרֹועים ְְְֲִִִִִִֶַָָָָנסעּו

ּכמסּתיר עּמֹו ּדּבר ,אחי הם אּולי ּדתינה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנלכה

הענין: מן ְִִִָָָּפנים

B˙ÈÓ‰Ï.(יח) B˙‡ eÏk�˙iÂחֹוׁשבים היּו «ƒ¿«¿…«¬ƒְִָ

יתנּכלּו אׁשר ּבנכליהם אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָלהמית

ּדמֹו לׁשּפ יצטרכּו ולא אליהם, יקרב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹּבטרם

י"ד) (פ"ד רּבה ּבבראׁשית אמרּו וכ ְְְִִִֵֵֶַָָָּבידיהם.

ולא ּכן עׂשּו ואּולי הּכלבים. את ּבֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָֹנׁשּסה

ולא אליהם קרב ּכי ראּו וכאׁשר ּבידם. ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹעלתה

אחיו אל איׁש אמרּו ּבנכליהם, להמיתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָיכלּו

אנחנּו: נהרגהּו ועּתה אלינּו ּבא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָהּנה

ÂÈ˙ÓÏÁ.(כ) eÈ‰i ‰Ó ‰‡¯�Âּדר מליצה ¿ƒ¿∆«ƒ¿¬……»ְִֶֶָ

לֹו. נׁשּתחוה אם מֹותֹו אחרי נראה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַלעג,

ּיהיּו מה נראה עּתה אמרּו ּכי ּבעיני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּנכֹון

ימל מלֹו מּידינּו יּצילּוהּו אם ּכי ְֲִִִִִֵַָָָֹחלֹומֹותיו,

הּקדׁש רּוח (ׁשם) אמרּו רּבֹותינּו אבל ְֲֵֵֶַַַָָָָֹעלינּו.

ּדבר ּכלֹומר חלֹומֹותיו, ּיהיּו מה נראה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָאֹומרת

ּומהם: מּמּני יקּום ִִִֵֶֶָמי

„Ì.(כב) eÎtLz Ï‡הייתי הּנה להם, אמר «ƒ¿¿»ִִִֵֶַָָָ

אֹותֹו להמית חׁשבּתם ּכאׁשר לכם ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָסֹובל

ׁשּיּומת ורציתי ׂשנאתיו אני ּגם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָּבנכליכם,

ׁשֹופכים ּתהיּו אל אּתם אבל אחרים, ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָעל

ּבכל לראּובן והּכּונה לכם. חלילה ּבידיכם, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּדם

אביו: אל להׁשיבֹו להּצילֹו היתה ְְֲִִִֶֶַַָָָזה

·e˙k‰Âוׁשמעּו ראּובן להם ּׁשאמר מה סּפר ¿«»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

להם אמר אחרים ּדברים אבל ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָאליו,

להם ׁשאמר ּכמֹו מּמּנּו, קּבלּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹמּתחּלה

לאמר אליכם ּדּברּתי הלא כ"ב) מ"ב ְְֲֲִִֵֵֶַַָֹֹ(להּלן

ראה וכאׁשר ׁשמעּתם, ולא בּילד ּתחטאּו ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאל

אל ּכן אם להם, אמר לעזבֹו ׁשמעּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּכי "ּדמֹו", אמר ולא ּבידיכם, דם ְְְִִִֵֶַָָָֹּתׁשּפכּו

ׁשּלא רק לאהבתֹו, ּכן יאמר ׁשּלא עצמֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהראה

ענׁש ׁשאין אֹותם לּמד ּדם, ׁשֹופכים ְְִִִֵֵֶֶָָֹיהיּו

ּבידיו: ּדם הּׁשֹופ ּכענׁש ְְֵֵֶַַָָָֹהּגֹורם

ÌÚËÂ.¯a„na ¯L‡ ‰f‰ ¯Ba‰ Ï‡,לאמר ¿««∆««∆¬∆«ƒ¿»ֵֹ

לצאת יּוכל ולא עמק הּזה הּבֹור ְִֵֵֶַַַָָֹֹהּנה

מֹוׁשיע אין יצעק ואם ּבּמדּבר, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהימּנּו

היה ּכי הּכתּוב וסּפר עליו. עֹובר אין ּכי ְִִִֵֵֵַָָָָָלֹו

לא מים ּבֹו היה ׁשאם מים, ּבֹו ואין ְִִִֵֵֶַַָָֹרק

ּדמֹו: מּׁשפ נמנעּו ׁשּכבר אֹותֹו ְְְְְִִִֶַָָֹיטּביעּו

·˙ÎÂאינּנירּׁש"י רק, והּבֹור ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»«ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

לֹומר ּתלמּוד מה מים, ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶַַַַַיֹודע

ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו אין מים מים, ּבֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָאין

לׁשֹון ּבֹו, (ׁשּבתיׁש רּבֹותינּו מּדברי רּׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַָ

ּבחֹורי ועקרּבים נחׁשים היּו ּכן ואם ְְְְְִִִֵֵַַָָכ"ב.).

ׁשאּלּו ּבהם, ידעּו ולא עמק ׁשהיה אֹו ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹהּבֹור,

הּדבר היה ליֹוסף יּזיקּו ולא אֹותם רֹואים ְְִִֵַַָָָָָָֹהיּו

צּדיק וׁשהּוא ּגדֹול נס לֹו ׁשּנעׂשה להם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּברּור

ואי רע, מּכל ּתּצילּנּו זכּותֹו ּכי וידעּו ְְְְִִִֵֶַַָָָּגמּור,

ּומּצילֹו, ּבֹו חפץ הּוא אׁשר הּׁשם ּבמׁשיח ְְֲִִִִֵֵֶַַַָיּגעּו

ׁשלח אלהי כ"ג) ו' (ּדנּיאל ׁשּנאמר ְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָּוכענין

ּכל חּבלּוני ולא אריותא ּפם ּוסגר ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֻמלאכּה

הם אבל לי. הׁשּתכחת זכּו קדמֹוהי ּדי ְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָקבל

ּבּדבר: ידעּו ְַָָָֹלא

ÏÚÂמים ּבֹו אין רק והּבֹור יאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

יּקרא מעט מים ּבֹו היּו אם ׁשּגם ְְִִִֵֶַַַָָָּכלל,

א') כ' (מ"ב תחיה ולא אּתה מת כי וכן ְְְִִֵֵֵֶַָֹרק,

וחּזּוק: ּבאּור והּכל ּפנים, ּבׁשּום ְְְְִִֵַָָֹּכלל
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(æë)eðéçà-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«¨¦¬
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑נעׂשה" אביו", אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ורבקה ּבּגן", מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻונׁשמע",

קדמי' ׁשמיע ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע .ׁשמעת", ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

(çë)óñBé-úà eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
óñk íéøNòa íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−§¤§¦´¨®¤

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈ�È„Ó ÌÈL�‡ e¯·ÚiÂ∑הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא יעקב∑eÎLÓiÂ.זֹו ּבני «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֲֵַֹ

הּבֹור, מן יֹוסף לּמצריםאת והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

(èë)òø÷iå øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®©¦§©−
:åéãâa-úà¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּבׂשּקֹו היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

(ì):àá-éðà äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤¨−©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«
i"yx£‡·ŒÈ�‡ אברח∑‡�‰ אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)eìaèiå íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬
:íca úðzkä-úà¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑אדם לׁשל ּדֹומה יֹוסף",∑‰zk�˙.ּדמֹו "ּכתנת ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", ."ּכתנת ְְְִֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)eøîàiå íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½©«Ÿ§−
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ:àì-íà àåä Eרמב"ן ´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−¦«Ÿ

(âì)óøè eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬Ÿ
:óñBé óøèŸ©−¥«

i"yx£È�a ˙�˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ּפֹוטיפר.(ב"ר)נצנצה אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּגּלה לא עּמהם,ולּמה הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לֹו'?(תנחומא) לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק .אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, את(רׁש"י ּתלּו לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשל ּובסֹופֹו "ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכְך יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהחרם

·dכז È‰˙ ‡Ï ‡�„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dp�aÊ�e e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡�¯Ò· ‡�eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח e„È‚�e È¯bz È‡�È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È e�ÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡�‡ Ô‡Ï ‡�‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא ¯ÈÙˆ eÒÈÎ�e ÛÒBÈ„ ‡�ezk ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡�ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡�ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡�ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡�ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג È¯·„ ‡�ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ï(לב) e‡È·iÂ ÌÈqt‰ ˙�˙k ˙‡ eÁlLiÂ«¿«¿∆¿…∆««ƒ«»ƒ∆
.Ì‰È·‡הּׁשלּוחים וּיביאּו, אֹו ּבצוּוי. ¬ƒ∆ְְִִִַַָ

ואמרּו ּבדתן, ועֹודם אֹותּה ׁשלחּו ּכי ְְְְְְִִִַָָָָָֹהּמביאים,

חברֹון אל ׁשּׁשלחּוה אֹו נא. הּכר מצאנּו ְְֶֶֶֶַָָָָָֹזאת

לפני הכניסּוה ּובבֹואם מהן, האחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלבית

ואמ להתנּכראביהם זה וכל מצאנּו. זאת לֹו רּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

לאמר אֹותם חֹוׁשד היה ׁשתקּו אם ּכי ְְִִִֵֵָָָָָָֹּבענין,

ּבֹו: קנאתם ידע ּכי אֹותֹו הרגּתם ְְֲִִֶֶַַַָָָאּתם

LÈÂהּׁשלח ּבּה ׁשּתקעּו וּיׁשּלחּו, מפרׁשים ¿≈ְְְְְִֶֶַַַַָָָ

ayie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"i iyily meil inei xeriy

ß elqk f"i iyily mei ß

(âë)óñBé-úà eèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤¨®©©§¦³¤¥Æ
:åéìò øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬¨¨«

i"yx£Bz�zkŒ˙‡∑חלּוק ‰ÌÈqt.זה ˙�˙kŒ˙‡∑אביו לֹו ׁשהֹוסיף אחיוהּוא על .(ב"ר)יֹותר ∆À»¿ֶָ∆¿…∆««ƒִִֵֶֶַָָ

(ãë):íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬−¨«¦
i"yx£ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â∑אין" לֹומר: ּתלמּוד מה מים", ּבֹו ׁש"אין יֹודע איני רק", "והּבֹור ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«≈≈»ƒְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו, אין מים מים"? ּבֹוּבֹו כב)יׁש שבת .(ב"ר. ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

(äë)úçøà äpäå eàøiå íäéðéò eàNiå íçì-ìëàì eáLiå©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½§¦¥Æ«Ÿ§©´
éøöe úàëð íéàNð íäélîâe ãòìbî äàa íéìàòîLé¦§§¥¦½¨¨−¦¦§¨®§©¥¤´«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´

:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå̈½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨
i"yx£˙Á¯‡∑ארח הֹולכי ׁשם על 'ׁשירת', B‚Â'.ּכתרּגּומֹו: ÌÈ‡N� Ì‰ÈlÓ‚e∑?מּׂשאם את הּכתּוב ּפרסם לּמה …¿«ְְְְֵֵַַַַָֹ¿«≈∆…¿ƒ¿ְִֵֶַַָָָָָ

ּבׂשמים נזּדּמנּו ולזה רע, ׁשריחן ועטרן נפט אּלא לׂשאת ערבּיים ׁשל ּדרּכן ׁשאין צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָלהֹודיע
רע מריח יּזק וכן:∑�Î‡˙.ׁשּלא נכאת, קרּוי הרּבה ּבׂשמים ּכּנּוסי כ)ּכל ב מרקחת(מלכים נכתה", ּבית ּכל את "וּיראם ֵֵֶַַַֹֻ¿…ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשעוה לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס הּקטרת∑È¯ˆe.ּבׂשמיו, סּמני עם הּנמנה נטף והּוא הּקטף, מעצי הּנֹוטף .ׂשרף ְְְְְְֲִֵַָָָ¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ËÏÂ∑נּדה ּבמּסכת אשטרוליזא"ה, ּוׁשמֹו עׂשב ׁשרׁש ּפרׁשּו: ורּבֹותינּו מׁשנה, ּבלׁשֹון ׁשמֹו ח)לּוטיתא רמב"ן.(דף »…ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(åë)eðéçà-úà âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§¨−¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ¤¨¦½
:Bîc-úà eðéqëå§¦¦−¤¨«

i"yx£ÚˆaŒ‰Ó∑ּכתרּגּומֹו ּממֹון, ‡˙BÓcŒ.מה e�ÈqÎÂ∑את רמב"ן.מיתתֹוונעלים «∆«ְְַַָ¿ƒƒ∆»ְְִִֶַָ

eÁÏL‡Âכג È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»««≈¿«¬ƒ¿«¿»
Èc ÈqÙ„ ‡�ezk ˙È d�ezk ˙È ÛÒBÈ ˙È»≈»ƒ≈»ƒ»¿«≈ƒ

:È‰BÏÚ¬ƒ

ÈÏ˙כד ‡˜È¯ ‡a‚Â ‡a‚Ï d˙È BÓ¯e È‰e·Ò�Â¿»¿ƒ¿»≈¿À»¿À»≈»≈
:‡ÈÓ da≈«»

ÔB‰È�ÈÚכה eÙ˜Êe ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»¿≈««¿»¿»≈≈
„ÚÏbÓ ‡È˙‡ È‡·¯Ú ˙¯ÈL ‡‰Â BÊÁÂ«¬¿»¿»«¬»»≈»¿»ƒƒ¿»
ÔÈÏÊ‡ ÌBËÏe ÛË˜e ÛÚL ÔÈ�ÈÚË ÔB‰ÈÏÓ‚Â¿«¿≈¿ƒƒ¿«¿«¿»¿ƒ

:ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙Á‡Ï«¬»»¿ƒ¿»ƒ

È�‰˙Óכו ÔBÓÓ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ»»¿«¬≈
:dÓc ÏÚ ÈqÎ�e ‡�eÁ‡ ˙È ÏBË˜� È¯‡ ‡�Ï»»¬≈ƒ¿»»»¿«≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּגלעד.p‰Â‰(כה) ּבאה יׁשמעאלים ארחת ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵַָָָֹ

אנׁשים מרחֹוק וראּו עיניהם נׂשאּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּכאׁשר

יׁשמעאלים ארחת ּכי הּכירּו ּגלעד, מּדר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָֹּבאים

ּכי ילכּו, למצרים ּכי וידעּו ּבּגמּלים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָהיא

היה ּולמצרים והּנכאת, הּצרי יּובא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹמּגלעד

יהּודה, להם אמר ולכן אֹותֹו. להֹולי ְְְְִֵֶַַָָָָָּדרּכם

אל והֹולכים מרחק, מארץ האּלה אנׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָהּנה

הּדבר: יּודע לא ּכי להם נמּכרּנּו רחֹוקה, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹארץ

¯L‡ÎÂ,סחֹורה ּבעלי היּו ּכי מצאּו להם קרבּו ¿«¬∆ְְְֲִֵֶַָָָָָ

אנׁשים והּצרי, הּנכאת להם ְְְֲֲִִֶֶַַָָֹאׁשר

הּגמּלים ׁשּׂשכרּו סֹוחרים, ְְְֲִִִִֶַַָָמדינים

את וּימּכרּו לּמדיניםמהּיׁשמעאלים. יֹוסף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ

ארחת ּכי לסחֹורה, ּבֹו לסחר אֹותֹו ְְְִִִֶַָָָֹׁשּקנּו

הם יקנּו לא הּגמּלים מׂשּכירי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַֹהּיׁשמעאלים

וּימּכרּו כ"ח) (ּבפסּוק ואמר לעצמם. ְְְְְְְִַַַָָָָסחֹורה

אֹותֹו מסרּו להם ּכי לּיׁשמעאלים, יֹוסף ְְְִִִֵֵֶֶַָָאת

טעם וזה למצרים. הּסחֹורה מֹוליכים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

(להּלן ׁשּמה הֹורידּוהּו אׁשר הּיׁשמעאלים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמּיד

היּו הּמדינים אבל ּבידם, היה ּכי א'), ְְֲִִִַָָָָָָָל"ט

והּמדנים ׁשאמר והּוא ּבֹו, סחרּו והם ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָּבעליו

מצרים. אל אתֹו ְְִִֶָָֹמכרּו

ÏÎÂּבּמֹוׁשל אֹותֹו יסּפר ּפעם ּבּכתּוב, מעׂשה ¿»ְֲֵֵֶַַַַַַָ

ּבידֹו, ׁשּיעׂשּנּו ּבּׁשליח ּופעם ּבֹו, ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָהמצּוה

מעׂשה ּכל את ז') י"א (ּדברים ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָּכענין

ל"ד (ׁשם אחר וכתּוב עׂשה, אׁשר הּגדל ְֲֵֶַַָָָָָֹה'

וכן יׂשראל. ּכל לעיני מׁשה עׂשה אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹי"ב)

אׁשר הּמלאכה ּכל וּתׁשלם נ"א) ז' (מ"א ְְֲִֶַַַַָָָָאמר

ּכדכתיב עׂשאּה, וחירם ׁשלמה, הּמל ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹעׂשה

וּיעׂש ׁשלמה הּמל אל וּיבֹוא י"ד) ז' ְֶֶֶַַַַַָָֹֹ(ׁשם

(להּלן אמר עצמֹו ּוביֹוסף מלאכּתֹו. ּכל ְְְְְֵֶַַַַָָָאת

היה הּוא ׁשם עׂשים אׁשר ּכל את כ"ב) ֲִֵֶָָָָֹל"ט

אֹותֹו: ולעֹוׂשה ּבֹו למצּוה הּמעׂשה נֹותן ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֹעׂשה,

Èa¯Âהּמדינים ּכי כ"ח), (ּבפסּוק אמר אברהם ¿«ƒְְְִִִַַַָָָָָ

הּכתּוב אמר ּכאׁשר יׁשמעאלים, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָיּקראּו

(ׁשֹופטים הם יׁשמעאלים ּכי מדין, מלכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָעל

ׁשאמר הּכתּוב ּכי חׁשב, ּכאׁשר ואינּנּו כ"ד). ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָח'

הם, יׁשמעאלים ּכי להם זהב נזמי ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָ(ׁשם)

להם ההיא ׁשהּמלחמה קדם ּבני על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹירמז

ל"ג) ו' (ׁשם ּדכתיב ועמלקהיתה, מדין וכל ְְְְֲִִִֵַָָָָָָ

הם קדם ּובני יחּדו, נאספּו קדם ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּובני

אׁשר הּפילגׁשים ּבני ּכל על ּכי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיׁשמעאלים,

מעל ויׁשּלחם ו') כ"ה (לעיל אמר ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָלאברהם

קדם. ארץ אל קדמה חי ּבעֹודּנּו ּבנֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָיצחק

מלכּו והם יׁשמעאלים הּמלכים ׁשהיּו יּתכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּגם

יׁשמעאל ׁשם על מדין יקראּו לּמה ּכי מדין, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָעל

מה ּביֹוסף הּכתּוב ּבפׁשט והּנכֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָאחיהם.

פ"ד (ב"ר אמרּו רּבֹותינּו אבל ּבֹו, ְְֲֵֶַַָָָּׁשאמרנּו

רּבֹות: ּפעמים ׁשּנמּכר ְְִִֶַַָכ')

BÓc.(כו) ˙‡ e�ÈqÎÂלׁשֹון מיתתֹו, את ונעלים ¿ƒƒ∆»ְְֲִִֶַָ

ּדמיּה. על ּונכסי אנקלּוס אמר וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַָֻרּׁש"י.

מסּתרים רֹוצחי מנהג ּכי ּכפׁשּוטֹו, ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָוהּנכֹון

ּכענין ּבעפר, ּדמֹו ּולכּסֹות ּולקברֹו הּנרצח ְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹלהרג

ּולכ ּבחֹול, וּיטמנהּו י"ב) ב' (ׁשמֹות ְְְְֱִֵֶֶַַַָׁשּנאמר

אחינּו את הֹורגים אנחנּו הּנה להם, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָאמר

לנּו: יחׁשב כן ּכי ּבעפר, ּדמֹו את ְְִִֵֵֵֶַָָָָָּומכּסים

‰p‰Âּבידם ּדם יׁשּפכּו ׁשּלא להם לּמד ראּובן ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשאין ׁשם, וימּות ּבּבֹור יׁשליכּוהּו ְְֲִֵֶַַָָָאבל

יהּודה ּובא ּדם, הּׁשֹופ ּכענׁש הּגֹורם ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹענׁש

ּכאּלּו לרציחה לנּו יחׁשב זה ּגם ואמר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּתה

ּוכענין ּבאמת, הּדבר וכן הרגנּוהּו, ְְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָאנחנּו

הרגּת ואתֹו ט') י"ב (ש"ב הּכתּוב ְְֶַַַָָָָֹׁשאמר

אּכא זּוטא ודינא רּבא ודינא עּמֹון, ּבני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבחרב

אמת: אמרּו ּוׁשניהם ְְֱֵֵֶֶַָּביניהּו,
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(æë)eðéçà-ék Bá-éäz-ìà eðãéå íéìàòîLiì epøkîðå eëì§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À§¨¥̧Æ©§¦½¦«¨¦¬
:åéçà eòîLiå àeä eðøNá§¨¥−®©¦§§−¤¨«

i"yx£eÚÓLiÂ∑נעׂשה" אביו", אל יעקב "וּיׁשמע ּוכגֹון: זה, ּכגֹון ּדברים קּבלת ׁשהיא ׁשמיעה וכל מּנּה', 'וקּבילּו «ƒ¿¿ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"ורבקה ּבּגן", מתהּל אלהים ה' קֹול את "וּיׁשמעּו ּכגֹון: האזן, ׁשמיעת ׁשהּוא וכל 'נקּבל'. מתרּגם ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻונׁשמע",

קדמי' ׁשמיע ּוׁשמע, ּוׁשמעת, 'ּוׁשמעּו, מתרּגם: ּכּלן ּתלּנֹות", את "ׁשמעּתי יׂשראל", "וּיׁשמע .ׁשמעת", ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

(çë)óñBé-úà eìòiå eëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáòiå©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ©©«£³¤¥Æ
óñk íéøNòa íéìàòîLiì óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî¦©½©¦§§¯¤¥²©¦§§¥¦−§¤§¦´¨®¤

:äîéøöî óñBé-úà eàéáiå©¨¦¬¤¥−¦§¨«§¨
i"yx£ÌÈ�È„Ó ÌÈL�‡ e¯·ÚiÂ∑הרּבה ּפעמים ׁשּנמּכר הּכתּוב והֹודיע אחרת, ׁשּירא היא יעקב∑eÎLÓiÂ.זֹו ּבני «««¿¬»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ«ƒ¿¿ְֲֵַֹ

הּבֹור, מן יֹוסף לּמצריםאת והּמדינים לּמדינים והּיׁשמעאלים לּיׁשמעאלים, .וּימּכרּוהּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

(èë)òø÷iå øBaa óñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−©®©¦§©−
:åéãâa-úà¤§¨¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ·LiÂ∑ּבׂשּקֹו היה עסּוק אחר: ּדבר אביו. את ּולׁשּמׁש ליל יֹומֹו ׁשהּגיע ׁשם, היה לא ּובמכירתֹו «»»¿≈ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
אביו יצּועי ׁשּבלּבל על .ּובתעניתֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָ

(ì):àá-éðà äðà éðàå epðéà ãìiä øîàiå åéçà-ìà áLiå©¨¬¨¤¤¨−©Ÿ©®©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«
i"yx£‡·ŒÈ�‡ אברח∑‡�‰ אּבא?אנה ׁשל .מּצערֹו »»¬ƒ»ְֲִֶֶַַַָָָ

(àì)eìaèiå íéfò øéòN eèçLiå óñBé úðúk-úà eç÷iå©¦§−¤§´Ÿ¤¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬
:íca úðzkä-úà¤©ª−Ÿ¤©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ¯ÈÚN∑אדם לׁשל ּדֹומה יֹוסף",∑‰zk�˙.ּדמֹו "ּכתנת ּכגֹון: אחרת, לתבה ּדבּוקה ּוכׁשהיא ׁשמּה, זה ¿ƒƒƒְֶֶָָָ«À…∆ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
'ּכתנת' נקּוד ּבד", "ּכתנת ּפּסים", ."ּכתנת ְְְִֶֶֶַַָֹֹֹ

(áì)eøîàiå íäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½©«Ÿ§−
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ:àì-íà àåä Eרמב"ן ´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−¦«Ÿ

(âì)óøè eäúìëà äòø äiç éða úðúk øîàiå døékiå©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈£¨¨®§¨¬Ÿ
:óñBé óøèŸ©−¥«

i"yx£È�a ˙�˙k ¯Ó‡iÂ∑זֹו ‡e‰˙ÏÎ.היא ‰Ú¯ ‰iÁ∑,הּקדׁש רּוח ּבֹו ּפֹוטיפר.(ב"ר)נצנצה אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו «…∆¿…∆¿ƒִ«»»»¬»»¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
להּקד וׁשּתפּו ׁשּיגּלה, מי ּכל את וקּללּו ׁשהחרימּו לפי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּגּלה לא עּמהם,ולּמה הּוא ּברּו ֹוׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לֹו'?(תנחומא) לגּלֹות רֹוצה אינֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש אגּלה, האי' אמר: חי, ׁשהּוא יֹודע היה יצחק .אבל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr i zegiy ihewl)

עּמהם להקּב"ה לג)וׁשּתפּו לז, את(רׁש"י ּתלּו לכן החרם. את להּתיר הּׁשאר על וילחץ יתחרט מהם ׁשאחד חׁשׁשּו הּׁשבטים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשל ּובסֹופֹו "ּבחרם"). ולא "עּמהם", רׁש"י ׁשּנקט (וזהּו ּבּׁשמים לכְך יסּכימּו ּכאׁשר אּלא אֹותֹו מּתירים ׁשּלא היינּו ּבהקּב"ה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהחרם

·dכז È‰˙ ‡Ï ‡�„ÈÂ È‡·¯ÚÏ dp�aÊ�e e˙‡¡¿«¿ƒ≈«¬»»≈ƒ»»»¿≈≈
dpÓ eÏÈa˜Â ‡e‰ ‡�¯Ò· ‡�eÁ‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»»¿«ƒƒ≈

:È‰BÁ‡¬ƒ

e˜Èq‡Âכח e„È‚�e È¯bz È‡�È„Ó È¯·‚ e¯·ÚÂ«¬»«¿≈ƒ¿»»≈«»≈¿ƒ¿«ƒ
È‡·¯ÚÏ ÛÒBÈ ˙È e�ÈaÊÂ ‡ab ÔÓ ÛÒBÈ ˙È»≈ƒÀ»¿«ƒ»≈«¬»»≈
:ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ˙È eÈ˙È‡Â ÛÒk ÔÈ¯ÒÚa¿∆¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ

a‚a‡כט ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡‰Â ‡a‚Ï Ô·e‡¯ ·˙Â¿»¿≈¿À»¿»≈≈¿À»
:È‰BLe·Ï ˙È ÚÊ·e¿«»¿ƒ

È‰B˙ÈÏל ‡ÓÈÏeÚ ¯Ó‡Â È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¬ƒ«¬»≈»≈ƒ
:È˙‡ ‡�‡ Ô‡Ï ‡�‡Â«¬»¿»¬»»≈

a¯לא ¯ÈÙˆ eÒÈÎ�e ÛÒBÈ„ ‡�ezk ˙È e·ÈÒ�e¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ«
:‡Ó„a ‡�ezk ˙È eÏ·Ëe ÈfÚƒ≈¿»»ƒ»ƒ¿»

ÂÏ˙לב eÈ˙È‡Â ÈqÙ„ ‡�ezk ˙È eÁlLÂ¿«»»ƒ»¿«≈¿«¿ƒ¿«
ÔÚk Ú„BÓzL‡ ‡�ÁkL‡ ‡c e¯Ó‡Â ÔB‰e·‡¬«¬»»«¿«¿»ƒ¿¿«¿«

:‡Ï Ì‡ ‡È‰ C¯·„ ‡�ezÎ‰¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ÈÁ˙‡לג È¯·„ ‡�ezk ¯Ó‡Â dÚ„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿¿««¬«ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
:ÛÒBÈ ÏÈË˜ ÏË˜Ó dzÏÎ‡ ‡˙LÈ·ƒ¿»¬»«≈ƒ¿«¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ï(לב) e‡È·iÂ ÌÈqt‰ ˙�˙k ˙‡ eÁlLiÂ«¿«¿∆¿…∆««ƒ«»ƒ∆
.Ì‰È·‡הּׁשלּוחים וּיביאּו, אֹו ּבצוּוי. ¬ƒ∆ְְִִִַַָ

ואמרּו ּבדתן, ועֹודם אֹותּה ׁשלחּו ּכי ְְְְְְִִִַָָָָָֹהּמביאים,

חברֹון אל ׁשּׁשלחּוה אֹו נא. הּכר מצאנּו ְְֶֶֶֶַָָָָָֹזאת

לפני הכניסּוה ּובבֹואם מהן, האחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָלבית

ואמ להתנּכראביהם זה וכל מצאנּו. זאת לֹו רּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

לאמר אֹותם חֹוׁשד היה ׁשתקּו אם ּכי ְְִִִֵֵָָָָָָֹּבענין,

ּבֹו: קנאתם ידע ּכי אֹותֹו הרגּתם ְְֲִִֶֶַַַָָָאּתם

LÈÂהּׁשלח ּבּה ׁשּתקעּו וּיׁשּלחּו, מפרׁשים ¿≈ְְְְְִֶֶַַַַָָָ
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(á)äçwiå òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiå©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£È�Ú�k∑ב"ר)ּתּגרא נ. רמב"ן:(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzåרמב"ן ©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®§¨¨¬
:Búà dzãìa áéæëá¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּכמֹו(ירמיה לי ּתהיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נה)אכזב", ׁשמֹו(ישעיה "וּתקרא ראיתי: רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפסקת וגֹו'" רמב"ן.ׁשלה ְְֵַַָ

dÓLeב ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·Ò�Â ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:Ô�B‡»

dÓLה ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�Ú�k.(ב) LÈ‡ ˙a,ּתּגרא אנקלּוס אמר «ƒ¿«¬ƒְְַַָָָֻ

ּבארץ לגּור ׁשּבא סֹוחר איׁש ְִֵֶֶַָָָָּכלֹומר

יׁשּתּמרּו יעקב ּבני ּכי לֹומר ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָֹּבסחֹורתֹו.

ּגם יצחק אביהם צּוה ּכאׁשר ּכנענּיֹות ְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּלּׂשא

ּפסחים ּבמּסכת ּבּגמרא הזּכירּו וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאברהם,

מֹואביֹות עּמֹוניֹות מצרּיֹות נׁשיהם והיּו ְְְֲִִִִֵֶַָ(נ'.).

יחד ּולכ קטּורה, ּובני יׁשמעאל ּבני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָֻּומיחסיי

י') מ"ו (להּלן ׁשמעֹון ּבן ׁשאּול על ְְִֶַַַָָָהּכתּוב

ּבהם. לבּדֹו הּוא ּכי הּכנענית" ּבן ְְְֲִִֶֶַַַָָ"וׁשאּול

ּדינה ׁשהיא י"א) פ' (ב"ר ּדרׁשּו ׁשם ְְִִֶַָָָוגם

לכנעני: ְְֲֲִִִֶַָׁשּנבעלה

e�È˙Ba¯Â,אמרּו ּבּדבר. נחלקּו י"ט) פ"ד (ׁשם ¿«≈ְְְֶַָָָָ

עם נֹולדּו ּתאֹומֹות אֹומר יהּודה ְְְִִֵַָרּבי

ּכנענּיֹות אֹומר נחמיה רּבי ּונׂשאּום, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּׁשבטים

ויּתכן ּביחּוסן,היּו. נחמיה רּבי הקּפיד ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכנען, ארץ מּנׁשי ׁשּנׂשאּו לֹומר אּלא נתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

מּכל הּבאים והּתֹוׁשבים הּגרים מן היּו ְֲִִִִִֵַַַָָָָָאבל

העּמים, ּומּיתר ּומֹואבּיֹות עּמֹונּיֹות אֹו ֲֲִִִִֶֶַַָָָהארצֹות

ׁשּלא יהּודה רּבי על לחלק רק נתּכּון לא ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹֹּכי

אסּורה האם מן ׁשאחֹותֹו אחיֹותיהם, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָנׂשאּו

יהּודה רּבי ּולדעת נ"ח:). (סנהדרין נח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹלבני

האחרים ׁשּׁשה ּתאֹומֹות לׂשאת לאה ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָיצטרכּו

נחמיה ר' יֹודה ׁשּלא אֹו ׁשּלהם, יּׂשאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹוהם

ּדינה זּולתי ּבת לֹו היתה ולא ּכלל, ְְְְִִַַָָָָָֹּבּתאֹומֹות

נכֹון אינּנּו סברא ּדר ועל הּכתּוב. ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָּכמׁשמעּות

הארץ ּבנֹוחלי ׁשּיהיה ּכנענּיֹות, ּכּלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּיּׂשאּו

ׁשל מּזרעֹו ּכמֹו הארּור העבד ּכנען ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָמּזרע

לֹו ּתהיה ולא להחרימֹו צּוה והּכתּוב ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאברהם,

ּופליטה: ְְִֵֵָׁשארית

ÏÚÂיצטר לּמה ּכי ּתּגר, האיׁש זה ּפנים ּכל ¿«ְִִִִֵֶַָָָָָָָ

וכל ּביחּוסֹו, ּכנעני הּוא ּכי לאמר ְְְֲִִִַַַָָֹהּכתּוב

הא ּומןאנׁשי הּפריזי מן הם ּכנענים ההיא רץ ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּלם, יתיחסּו לכנען ּכי ואחיהם, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֻהּיבּוסי

ׁשּיאמר היה והראּוי היא, ּכנען ּבארץ ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹועדּולם

הזּכיר ּכאׁשר ,ּכ ּוׁשמּה אּׁשה יהּודה ׁשם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוּיּקח

(לעיל וזּולתן עׂשו ּונׁשי ּבתמר הּנׁשים ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָׁשמֹות

ּבֹו ּפרׁש אבל א'). כ"ה כ"ט, י"א י"ט, ֲֵַָד'

לחּוי ׁשהיתה הארץ מן ׁשאינּנּו ּתּגר ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּבת יהּודה ׁשם וּירא טעם וזה לאמֹורי. ְְְֱִֶַַַַַָָָאֹו

והּכתּוב נׂשאּה. אביה ּבעבּור ּכי ּכנעני, ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאיׁש

ׁשלׁשה וׁשלה ואֹונן ער יהּודה ּבני ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָׁשאמר

ג'), ב' (דהי"א הּכנענית ׁשּוע מּבת לֹו ְְֲִִַַַַנֹולדּו

ּכי ּכן, ּתּקרא ּכנעני איׁש ּבת היֹותּה ְֱֲֲִִִִֵֵַַַָָּבעבּור

ידּוע הּוא ּכי הּסֹוחר, להם יּקרא ההּוא ִִִֵֵֶַַַָָָָהאיׁש

ׁשם: ּגר ּבעבּורּה אׁשר ּבסחֹורתֹו ְְֲֲִֶַָָָָָֻּומבהק

Èa¯Âּבעבּור ּכי י') מ"ו (להּלן אמר אברהם ¿«ƒְְֲִַַַַָָָָ

על ועבר ּכנענית הּזאת האּׁשה ְְֱֲִִַַַַָָָֹהיֹות

ולכן ּומתּו. רעים ּבניה היּו אבֹותיו ְֲִֵֵֶַַָָָָָָּדעת

ּבן ׁשהיה הזּכיר לבּדֹו וׁשאּול הּכתּוב. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהזּכירֹו

ּבׁשלה. ּכן להזּכיר הצר לא ּכי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֻהּכנענית,

ּכלֹומר יהּודה, ׁשם וּירא טעם יהיה ּכן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָואם

אּׁשה וּירא ּכענין ּבּה, וחׁשק אֹותּה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשראה

א'): י"ד (ׁשֹופטים ּדׁשמׁשֹון ְְְְְִִִָָּבתמנתה

˙L¯Ù·eרּׁש"י ּכתב י"ג) נ' (להּלן יעקב ויחי ¿»»«ְְֲִִַַַַַָָֹ

ּבניו, ּבני ולא ּבניו, אֹותֹו וּיּׂשאּו ְְְִֵַָָָָֹז"ל

לפי מּבניכם אחד ּבמּטתי יטענּו אל צּום ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּכ

זה ויהיה ח'). ב' (במדב"ר ּכנען מּבנֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַׁשהם

היּו יהּודה ּבן וׁשלה ׁשמעֹון ּבן ׁשּׁשאּול ְְְְִִֵֶֶֶָָָָלפי

ּבּנסחאֹות אבל ּכּלם, את יֹוציא לכן ּכנען, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻמּבנֹות

מּבני אחד ּבכּלן, מצינּו רּבה ּבבראׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו

היתה ּתמר וכן ּכנען. מּבנֹות ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבניכם

ּכנעני איׁש ּבת לא ּבארץ, הּגרים מן אחת ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבת

ּומׁשיח ּדוד אדֹוננּו ׁשּיהיה חלילה ּכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּביחּוסֹו,

העבד ּכנען מּזרע ּבמהרה לנּו ׁשּיּגלה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּו

י') פ"ה (ב"ר אמרּו ורּבֹותינּו ּבתמרהמקּלל. ְְְְֵַַָָָָֻ

עליֹון: לאל ּכהן והּוא ׁשם, ׁשל ּבּתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשהיתה

Ú¯.(ג) BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂלבנֹו קרא יהּודה «ƒ¿»∆¿≈ְְִָָָ

(ּתהּלים ּגבּורת את עֹוררה מּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶָָער,

ולא אֹונן, הּׁשני ׁשם קראה ואׁשּתֹו ג'), ְְְְִִֵֵַָָָֹפ'

ּכי ּבלדּתּה, ׁשּתקׁש ויּתכן לּמה. הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסּפר

ּכאם זה, על ּבניהם ׁשם לקרא נׁשים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּדר

יעּבץ. ׁשמֹו ׁשּקראה ט') ד' (דהי"א ְְְְֵֵֶַַָָיעּבץ

עטרה עׂשתה ּכן וגם ּבעצב, ילדּתי ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלאמר

ויהי מּלׁשֹון והּוא כ"ו), ב' (ׁשם אֹונם ְְְִִֵַָָאם

ּיתאֹונן מה א'), י"א (ּבּמדּבר ּכמתאננים ְְְְְִִִִֵַַָָָֹהעם

ּדרחל אֹוני ּבן ּכמֹו ל"ט), ג' (איכה חי ְְִֵֵֶַָָָָאדם

לׁשּנֹות הקּפיד לא ויהּודה י"ח). ל"ה ְְְִִִֵַָֹ(לעיל

ד') (פ"ה רּבה ּובבראׁשית אביו. ּכיעקב ְְְֲִִִֵַַָָֹׁשמֹו

זֹו ׁשהיתה ולא העֹולם. מן ׁשהּוער ער ְְְִֵֶֶַָָָָָֹאמרּו

על יֹורּו הּׁשמֹות ּכי ּדרׁשּו אבל יהּודה, ְְֲִֵַַַַָָָָּכּונת

ִֶָהעתיד:

·ÈÊÎ·(ה) ‰È‰Â ‰ÏL BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ«ƒ¿»∆¿≈»¿»»ƒ¿ƒ
.B˙‡ dz„Ïaעל אני אֹומר רּׁש"י, ּכתב ¿ƒ¿»…ֲִִֵַַַָ

תהיה היֹו לׁשֹון כזיב, נקרא מּלדת ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּפסקה

מה ּכן ׁשאם י"ח), ט"ו (ירמיה אכזב ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַָָלי

הּמקֹום ׁשם יּקרא לּמה ידעּתי ולא ללּמדנּו. ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּבא

ּדי ּכי חדׁש, ּכל ההּוא ּבמארע ואין זה, ְְִֵֶַַַַָָָָֹעל

נֹודע לא לדּתּה ּובעת ּבנים. ׁשלׁשה ׁשּתלד ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלּה

מֹותּה ּבעת רק כן, אחרי ּתֹוליד אֹו ּפסקה ְְֲִִֵֵֵַַָָָאם

הּדבר: ַַָָנֹודע

LÈÂּכי מרּוטנּברג) ּומהר"ם (הרד"ק, אֹומרים ¿≈ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּבכֹור, ׁשם האב ׁשּיקרא ּדרּכם ְְְִֵֶַַָָָָָָהיה

ׁשם האם וּיקראותקרא הראׁשֹון ּכן על הּׁשני, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ּבּׁשליׁשי ואמר וּתקרא, והּׁשני ׁשמֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָאת

אֹותֹו ּבלדּתּה ּבכזיב היה יהּודה ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָָוּתקרא,

אֹו טעם ּבזה ואין ׁשם. לֹו ׁשּיקרא ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָואינּנּו

אנה הּכתּוב ׁשּסּפר אברהם רּבי ודעת ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָריח.

ּבלדּתּה אמר ּכאּלּו אֹותֹו ּבלדּתּה ואמר ְְְְְְְִִִַַָָָָנֹולדּו,

ּכּלם: נֹולדּו אחד ּבמקֹום ּכי ְְִֶָָָָֻאֹותם,

ÏÚÂ,והּכֹוזב הּפֹוסק ּדבר לׁשֹון ׁשלה, ּדעּתי, ¿«ְְְִֵֵֵַַַָָָ

אמר כ"ח) ד' (מ"ב אתי תׁשלה לא ְְִֵֶַַָֹֹוכן

(ׁשם ּבאמת ּפתּגמ יתּכדיב לא הּתרּגּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָּבֹו

ׁשלּו, ׁשגגה ללׁשֹון יתיחס ואּולי ט"ז). ְְְְִִֵַַָָָָּפסּוק

ּכֹוזב הּׁשֹוגג ּכיּכי הּכתּוב ואמר ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ּבכזיב היה ּכי הּמקֹום, ׁשם על ׁשלה ְְִִִֵֵַַַָָָָָקראּתּו

כ"ד (לעיל הּנערה והיה ּכדר אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבלדּתּה

ּפסקת: רּבה, ּבבראׁשית מאמרם וזה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָי"ד).

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין קדׁש ׁשל ּבאסּפקלריא "ראה לכְך: הּזמן ׁשהּגיע מּׁשמים סּמן קּבלּו ׁשּכן ליעקב, הּסֹוד את ּגּלּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּדבר

ליעקב סּפרּו – ּוכׁשמצאּוהּו יֹוסף, את לחּפׂש הלכּו זה סּמן אחרי א). מב, מקץ (רש"י יֹוסף" ׁשּזה להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹולא

חי. ֶַׁשהּוא

(ãì)ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå åéúìîN á÷òé òø÷iå©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬
:íéaø íéîé Bða-ìò©§−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑,"'וגֹו ׁשנה ּבןֿׁשבעֿעׂשרה "יֹוסף ׁשּנאמר: למצרים, יעקב ׁשּירד עד מּמּנּו מׁשּפרׁש ׁשנה, כ"ב »ƒ«ƒְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה, כ"ב הרי למצרים, יעקב ּכׁשּבא הרעב ּוׁשנתים הּׂשבע ׁשני וׁשבע ּפרעה, לפני ּבעמדֹו היה ׁשנה ׁשלׁשים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּובן

ואם: אב ּכּבּוד יעקב קּים ׁשּלא ׁשנה כ"ב יז)ּכנגד מּבית(מגילה ּבׁשּובֹו ּבּדר ׁשנים ּוב' לבן ּבבית ׁשהיה ׁשנה כ' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ
עלי הן, לי ,"ּבבית ׁשנה עׂשרים "זהּֿלי ללבן: ׁשאמר וזהּו ּבביתֿאל, חדׁשים וׁשּׁשה ּבסּכֹות וחצי ׁשנה ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻלבן:

ּכנגּדן ללקֹות וסֹופי .הן ְְְְִִֵֶָ

(äì)åéða-ìë eî÷iåíçðúäì ïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå ©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½
:åéáà Búà jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−¨¦«

i"yx£ÂÈ˙�aŒÏÎÂ∑ּכל עם נֹולדּו ּתאֹומֹות 'אחיֹות אֹומר: יהּודה רּבי ¿»¿…»ְְְֲִִֵַָָָ
וׁשבט מּלקראׁשבט נמנע אדם ׁשאין ּכּלֹותיו, "וכלּֿבנתיו"? מהּו אּלא היּו, 'ּכנענּיֹות אֹומר: נחמיה רּבי ּונׂשאּום'. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּתֹו' ּולכּלתֹו, ּבנֹו, ÌÁ�˙‰Ï.לחתנֹו, Ô‡ÓÈÂ∑(ב"ר)הּמת ׁשעל ׁשּמת, וסבּור החי על ּתנחּומין מקּבל אדם אין ְְֲִַַָָ«¿»≈¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
החי על ולא הּלב מן ׁשּיׁשּתּכח ּגזרה ‡È�aŒÏ.נגזרה 'על':∑‡¯„ ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין 'אל' והרּבה ּבני', 'על ּכמֹו: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ≈≈∆¿ƒְְְְְְְִִִֵֶַַַַ

כא) ב הּדמים",(שמואל ּבית ואל ׁשאּול ד)"אל א ואל(שמואל האלהים, ארֹון הּלקח ואיׁשּה")מות("אל ‡·Ï.חמיה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ»≈
‰Ï‡L∑ּכל אתנחם ולא אּקבר, 'ּבאבלי הּוא: קבר לׁשֹון מסּורּכפׁשּוטֹו, היה זה סימן ּגיהּנם, ּומדרׁשֹו: ימי'. ¿…»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

מבטח ּבחּיי, מּבני אחד ימּות לא אם הּגבּורה: מּפי ּגיהּנםּבידי רֹואה ׁשאיני ‡·ÂÈ.אני B˙‡ j·iÂ∑היה יצחק ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ«≈¿¿…»ƒְִָָָ
מתאּבל, היה לא אבל יעקב, ׁשל צרתֹו מּפני חיּבֹוכה ׁשהּוא יֹודע רמב"ן.ׁשהיה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(åì)äòøt ñéøñ øôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ§¦´©§½Ÿ
:íéçahä øN©−©©¨¦«

i"yx£ÌÈÁah‰∑הּמל ּבהמֹות רמב"ן.ׁשֹוחטי ««»ƒֲֲֵֶֶַַ

ß elqk g"i iriax mei ß

çì(à)èiå åéçà úàî äãeäé ãøiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§¨−¥¥´¤¨®©¥²
:äøéç BîLe éîlãò Léà-ãò©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«

i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ∑,מּגדּלתֹו אחיו ׁשהֹורידּוהּו ללּמד יֹוסף? ׁשל ּבפרׁשתֹו והפסיק לכאן זֹו ּפרׁשה נסמכה לּמה «¿ƒ»≈«ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֻ
'ל ׁשֹומעים היינּו להׁשיבֹו אמרּת אּלּו למכרֹו, אמרּת 'אּתה אמרּו: אביהם, ּבצרת אחיו∑ËiÂ.ּכׁשראּו .מאת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ«≈ֵֵֶָ

ÈÓl„Ú LÈ‡ „Ú∑עּמֹו .נׁשּתּתף «ƒ¬À»ƒְִִֵַ

dˆ¯Áaלד ‡wN ¯Ò‡Â È‰BLe·Ï ·˜ÚÈ ÚÊ·e¿««¬…¿ƒ«¬««»¿«¿≈
:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ d¯a ÏÚ Ïa‡˙‡Â¿ƒ¿«««¿≈ƒ«ƒƒ

d˙eÓÁ�Ïלה d˙�a ÏÎÂ È‰B�a ÏÎ eÓ˜Â¿»»¿ƒ¿»¿»≈¿«¬≈
˙BÁ‡ È¯‡ ¯Ó‡Â ÔÈÓeÁ�˙ ‡Ïa˜Ï ·È¯ÒÂ¿»≈¿«»»«¿ƒ«¬«¬≈≈
d˙È ‡Î·e ÏB‡LÏ ‡ÏÈ·‡ „k È¯a (ÏÚ) ˙ÂÏ¿««¿ƒ«¬≈»ƒ¿¿»»≈

:È‰e·‡¬ƒ

ÙÈËBÙÏ¯לו ÌÈ¯ˆÓÏ d˙È e�ÈaÊ È‡�È„Óeƒ¿»»≈«ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„ ‡a«̄»¿«¿…«»«»

ÂlÓ˙א ‰„e‰È ˙Á�e ‡È‰‰ ‡�cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ¿«¿»ƒ¿«
dÓLe ‰‡Ól„Ú ‡¯·b „Ú ‡ËÒe È‰BÁ‡¬ƒ¿»««¿»¬À»»»¿≈

:‰¯ÈÁƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חּיֹות, ׁשּני ּכדמּות רּבים ּבמקֹומֹות ְְְְִִִִֵַַָָלקרעּה

וטעם י"ב). ל"ו (אּיֹוב יעברּו ּבׁשלח ְְְֲִִֶַַַַֹמּלׁשֹון

אׁשר ּבּפּסים ׁשּיּכירּנּה אֹותּה ׁשלחּו ּכי ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּפּסים,

לֹו: ָָעׂשה

ÂÈ˙�a.(לה) ÏÎÂׁשּנכנס ויּתכן ּבנֹו. ּובת ּבּתֹו ¿»¿…»ְְְִִִֵֶַַָ

ּבכלל ּכי עּמהן, ּכּלֹותיו ּגם הּזה ְְִִִֶֶַַַַַָָָּבּכלל

ּכמאמר אֹו ּכן. הּכּלֹות ּגם יּקראּו ְְֲִֵַַַַַַָָהּבנֹות

מּלקרא נמנע אדם אין י"ט) פ"ד (ב"ר ְְֲִִִִֵָָָָֹחכמים

לכּלֹותיה: נעמי אמרה וכן ּבנֹותיו. ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָָלכּלֹותיו

י"א, א' (רּות ּבנתי אל בנתי, ׁשבנה ְְְְֵַַַָָֹֹֹלכנה

ּדר רק ואינּנּו ב'). ב' (ׁשם בּתי לכי ְְִִִֵֶֶֶַָי"ג),

ב' (ׁשם ּבּתי ׁשמעּת הלא ּכמֹו ּבלבד, ְְְֲִִִִַַַָָָֹחּבה

ח'):

‰ÌÈÁah.(לו) ¯N,הּמל ּבהמֹות ׁשֹוחטי «««»ƒְֲֵֵֶֶַ

(ש"א הּטּבח וּירם וכן רּׁש"י. ְְִֵֶַַַַָָלׁשֹון

י"ג). ח' (ׁשם ּולטּבחֹות לרּקחֹות כ"ד), ְְַַָָָט'

היֹות ּבעבּור אנקלּוס, ּדעת קרֹוב יֹותר ְְֱֲֲֵַַַָָֻאבל

להריגת טביחה ּומצינּו ּבביתֹו. הּסהר ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּבית

לבניו הכינּו כ"א) י"ד (יׁשעיה ְְְֲִִַָָָָָָהאנׁשים

כ"א). ב' (איכה חמלּת ולא טבחּת ְְְְֵֵַַַָָָָָָֹמטּבח,

לאריֹו י"ד) (ב' ּבדנּיאל הּכתּוב לּדבר ְְְְִֵַַַָָָָָָּוראיה

מלּכ ּדי טּבחּיא לחּכימירב לקּטלה נפק ּדי א ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ֶָּבבל:
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(á)äçwiå òeL BîLe éðòðk Léà-úa äãeäé íL-àøiå©©§¨¯§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨
:äéìà àáiå©¨¬Ÿ¥¤«¨

i"yx£È�Ú�k∑ב"ר)ּתּגרא נ. רמב"ן:(פסחים ¿«¬ƒַָָ

(â):øò BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzåרמב"ן ©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

(ã):ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«

(ä)äéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥¨®§¨¨¬
:Búà dzãìa áéæëá¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«

i"yx£·ÈÊÎa ‰È‰Â∑:לׁשֹון 'ּכזיב', נקרא מּלדת ׁשּפסקה ׁשם על אני ואֹומר הּמקֹום, טו)ׁשם ּכמֹו(ירמיה לי ּתהיה "היֹו ¿»»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
נה)אכזב", ׁשמֹו(ישעיה "וּתקרא ראיתי: רּבה ּובבראׁשית להֹודיענּו? ּבא מה ּכן, לא ּדאם מימיו", יכּזבּו לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפסקת וגֹו'" רמב"ן.ׁשלה ְְֵַַָ

dÓLeב ‡¯bz ¯·b ˙a ‰„e‰È Ôn˙ ‡ÊÁÂ«¬»«»¿»«¿««»»¿≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d·Ò�Â ÚeL«¿»¿«¿«¿»«

Ú¯:ג dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿»»¿≈≈

dÓLד ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:Ô�B‡»

dÓLה ˙È ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«ƒƒ«»¿«»¿≈
:d˙È ˙„ÈÏÈ „k ·ÈÊÎ· ‰Â‰Â ‰ÏL≈»«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�Ú�k.(ב) LÈ‡ ˙a,ּתּגרא אנקלּוס אמר «ƒ¿«¬ƒְְַַָָָֻ

ּבארץ לגּור ׁשּבא סֹוחר איׁש ְִֵֶֶַָָָָּכלֹומר

יׁשּתּמרּו יעקב ּבני ּכי לֹומר ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָֹּבסחֹורתֹו.

ּגם יצחק אביהם צּוה ּכאׁשר ּכנענּיֹות ְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּלּׂשא

ּפסחים ּבמּסכת ּבּגמרא הזּכירּו וכן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאברהם,

מֹואביֹות עּמֹוניֹות מצרּיֹות נׁשיהם והיּו ְְְֲִִִִֵֶַָ(נ'.).

יחד ּולכ קטּורה, ּובני יׁשמעאל ּבני ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָֻּומיחסיי

י') מ"ו (להּלן ׁשמעֹון ּבן ׁשאּול על ְְִֶַַַָָָהּכתּוב

ּבהם. לבּדֹו הּוא ּכי הּכנענית" ּבן ְְְֲִִֶֶַַַָָ"וׁשאּול

ּדינה ׁשהיא י"א) פ' (ב"ר ּדרׁשּו ׁשם ְְִִֶַָָָוגם

לכנעני: ְְֲֲִִִֶַָׁשּנבעלה

e�È˙Ba¯Â,אמרּו ּבּדבר. נחלקּו י"ט) פ"ד (ׁשם ¿«≈ְְְֶַָָָָ

עם נֹולדּו ּתאֹומֹות אֹומר יהּודה ְְְִִֵַָרּבי

ּכנענּיֹות אֹומר נחמיה רּבי ּונׂשאּום, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּׁשבטים

ויּתכן ּביחּוסן,היּו. נחמיה רּבי הקּפיד ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכנען, ארץ מּנׁשי ׁשּנׂשאּו לֹומר אּלא נתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

מּכל הּבאים והּתֹוׁשבים הּגרים מן היּו ְֲִִִִִֵַַַָָָָָאבל

העּמים, ּומּיתר ּומֹואבּיֹות עּמֹונּיֹות אֹו ֲֲִִִִֶֶַַָָָהארצֹות

ׁשּלא יהּודה רּבי על לחלק רק נתּכּון לא ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹֹּכי

אסּורה האם מן ׁשאחֹותֹו אחיֹותיהם, ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָנׂשאּו

יהּודה רּבי ּולדעת נ"ח:). (סנהדרין נח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹלבני

האחרים ׁשּׁשה ּתאֹומֹות לׂשאת לאה ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָיצטרכּו

נחמיה ר' יֹודה ׁשּלא אֹו ׁשּלהם, יּׂשאּו ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָֹוהם

ּדינה זּולתי ּבת לֹו היתה ולא ּכלל, ְְְְִִַַָָָָָֹּבּתאֹומֹות

נכֹון אינּנּו סברא ּדר ועל הּכתּוב. ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָּכמׁשמעּות

הארץ ּבנֹוחלי ׁשּיהיה ּכנענּיֹות, ּכּלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּיּׂשאּו

ׁשל מּזרעֹו ּכמֹו הארּור העבד ּכנען ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָמּזרע

לֹו ּתהיה ולא להחרימֹו צּוה והּכתּוב ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹאברהם,

ּופליטה: ְְִֵֵָׁשארית

ÏÚÂיצטר לּמה ּכי ּתּגר, האיׁש זה ּפנים ּכל ¿«ְִִִִֵֶַָָָָָָָ

וכל ּביחּוסֹו, ּכנעני הּוא ּכי לאמר ְְְֲִִִַַַָָֹהּכתּוב

הא ּומןאנׁשי הּפריזי מן הם ּכנענים ההיא רץ ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכּלם, יתיחסּו לכנען ּכי ואחיהם, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֻהּיבּוסי

ׁשּיאמר היה והראּוי היא, ּכנען ּבארץ ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹועדּולם

הזּכיר ּכאׁשר ,ּכ ּוׁשמּה אּׁשה יהּודה ׁשם ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוּיּקח

(לעיל וזּולתן עׂשו ּונׁשי ּבתמר הּנׁשים ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָׁשמֹות

ּבֹו ּפרׁש אבל א'). כ"ה כ"ט, י"א י"ט, ֲֵַָד'

לחּוי ׁשהיתה הארץ מן ׁשאינּנּו ּתּגר ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּבת יהּודה ׁשם וּירא טעם וזה לאמֹורי. ְְְֱִֶַַַַַָָָאֹו

והּכתּוב נׂשאּה. אביה ּבעבּור ּכי ּכנעני, ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאיׁש

ׁשלׁשה וׁשלה ואֹונן ער יהּודה ּבני ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָׁשאמר

ג'), ב' (דהי"א הּכנענית ׁשּוע מּבת לֹו ְְֲִִַַַַנֹולדּו

ּכי ּכן, ּתּקרא ּכנעני איׁש ּבת היֹותּה ְֱֲֲִִִִֵֵַַַָָּבעבּור

ידּוע הּוא ּכי הּסֹוחר, להם יּקרא ההּוא ִִִֵֵֶַַַָָָָהאיׁש

ׁשם: ּגר ּבעבּורּה אׁשר ּבסחֹורתֹו ְְֲֲִֶַָָָָָֻּומבהק

Èa¯Âּבעבּור ּכי י') מ"ו (להּלן אמר אברהם ¿«ƒְְֲִַַַַָָָָ

על ועבר ּכנענית הּזאת האּׁשה ְְֱֲִִַַַַָָָֹהיֹות

ולכן ּומתּו. רעים ּבניה היּו אבֹותיו ְֲִֵֵֶַַָָָָָָּדעת

ּבן ׁשהיה הזּכיר לבּדֹו וׁשאּול הּכתּוב. ְְְְִִִִֶֶַַָָָָהזּכירֹו

ּבׁשלה. ּכן להזּכיר הצר לא ּכי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֻהּכנענית,

ּכלֹומר יהּודה, ׁשם וּירא טעם יהיה ּכן ְְְְְִִֵֶַַַַַָָואם

אּׁשה וּירא ּכענין ּבּה, וחׁשק אֹותּה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשראה

א'): י"ד (ׁשֹופטים ּדׁשמׁשֹון ְְְְְִִִָָּבתמנתה

˙L¯Ù·eרּׁש"י ּכתב י"ג) נ' (להּלן יעקב ויחי ¿»»«ְְֲִִַַַַַָָֹ

ּבניו, ּבני ולא ּבניו, אֹותֹו וּיּׂשאּו ְְְִֵַָָָָֹז"ל

לפי מּבניכם אחד ּבמּטתי יטענּו אל צּום ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּכ

זה ויהיה ח'). ב' (במדב"ר ּכנען מּבנֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַׁשהם

היּו יהּודה ּבן וׁשלה ׁשמעֹון ּבן ׁשּׁשאּול ְְְְִִֵֶֶֶָָָָלפי

ּבּנסחאֹות אבל ּכּלם, את יֹוציא לכן ּכנען, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻמּבנֹות

מּבני אחד ּבכּלן, מצינּו רּבה ּבבראׁשית ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּלנּו

היתה ּתמר וכן ּכנען. מּבנֹות ּבהם ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבניכם

ּכנעני איׁש ּבת לא ּבארץ, הּגרים מן אחת ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבת

ּומׁשיח ּדוד אדֹוננּו ׁשּיהיה חלילה ּכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּביחּוסֹו,

העבד ּכנען מּזרע ּבמהרה לנּו ׁשּיּגלה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּו

י') פ"ה (ב"ר אמרּו ורּבֹותינּו ּבתמרהמקּלל. ְְְְֵַַָָָָֻ

עליֹון: לאל ּכהן והּוא ׁשם, ׁשל ּבּתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשהיתה

Ú¯.(ג) BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂלבנֹו קרא יהּודה «ƒ¿»∆¿≈ְְִָָָ

(ּתהּלים ּגבּורת את עֹוררה מּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶָָער,

ולא אֹונן, הּׁשני ׁשם קראה ואׁשּתֹו ג'), ְְְְִִֵֵַָָָֹפ'

ּכי ּבלדּתּה, ׁשּתקׁש ויּתכן לּמה. הּכתּוב ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסּפר

ּכאם זה, על ּבניהם ׁשם לקרא נׁשים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּדר

יעּבץ. ׁשמֹו ׁשּקראה ט') ד' (דהי"א ְְְְֵֵֶַַָָיעּבץ

עטרה עׂשתה ּכן וגם ּבעצב, ילדּתי ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלאמר

ויהי מּלׁשֹון והּוא כ"ו), ב' (ׁשם אֹונם ְְְִִֵַָָאם

ּיתאֹונן מה א'), י"א (ּבּמדּבר ּכמתאננים ְְְְְִִִִֵַַָָָֹהעם

ּדרחל אֹוני ּבן ּכמֹו ל"ט), ג' (איכה חי ְְִֵֵֶַָָָָאדם

לׁשּנֹות הקּפיד לא ויהּודה י"ח). ל"ה ְְְִִִֵַָֹ(לעיל

ד') (פ"ה רּבה ּובבראׁשית אביו. ּכיעקב ְְְֲִִִֵַַָָֹׁשמֹו

זֹו ׁשהיתה ולא העֹולם. מן ׁשהּוער ער ְְְִֵֶֶַָָָָָֹאמרּו

על יֹורּו הּׁשמֹות ּכי ּדרׁשּו אבל יהּודה, ְְֲִֵַַַַָָָָּכּונת

ִֶָהעתיד:

·ÈÊÎ·(ה) ‰È‰Â ‰ÏL BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ«ƒ¿»∆¿≈»¿»»ƒ¿ƒ
.B˙‡ dz„Ïaעל אני אֹומר רּׁש"י, ּכתב ¿ƒ¿»…ֲִִֵַַַָ

תהיה היֹו לׁשֹון כזיב, נקרא מּלדת ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּפסקה

מה ּכן ׁשאם י"ח), ט"ו (ירמיה אכזב ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַָָלי

הּמקֹום ׁשם יּקרא לּמה ידעּתי ולא ללּמדנּו. ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּבא

ּדי ּכי חדׁש, ּכל ההּוא ּבמארע ואין זה, ְְִֵֶַַַַָָָָֹעל

נֹודע לא לדּתּה ּובעת ּבנים. ׁשלׁשה ׁשּתלד ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹלּה

מֹותּה ּבעת רק כן, אחרי ּתֹוליד אֹו ּפסקה ְְֲִִֵֵֵַַָָָאם

הּדבר: ַַָָנֹודע

LÈÂּכי מרּוטנּברג) ּומהר"ם (הרד"ק, אֹומרים ¿≈ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּבכֹור, ׁשם האב ׁשּיקרא ּדרּכם ְְְִֵֶַַָָָָָָהיה

ׁשם האם וּיקראותקרא הראׁשֹון ּכן על הּׁשני, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ּבּׁשליׁשי ואמר וּתקרא, והּׁשני ׁשמֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָאת

אֹותֹו ּבלדּתּה ּבכזיב היה יהּודה ּכי ְְְְְִִִִִַָָָָָוּתקרא,

אֹו טעם ּבזה ואין ׁשם. לֹו ׁשּיקרא ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָואינּנּו

אנה הּכתּוב ׁשּסּפר אברהם רּבי ודעת ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָריח.

ּבלדּתּה אמר ּכאּלּו אֹותֹו ּבלדּתּה ואמר ְְְְְְְִִִַַָָָָנֹולדּו,

ּכּלם: נֹולדּו אחד ּבמקֹום ּכי ְְִֶָָָָֻאֹותם,

ÏÚÂ,והּכֹוזב הּפֹוסק ּדבר לׁשֹון ׁשלה, ּדעּתי, ¿«ְְְִֵֵֵַַַָָָ

אמר כ"ח) ד' (מ"ב אתי תׁשלה לא ְְִֵֶַַָֹֹוכן

(ׁשם ּבאמת ּפתּגמ יתּכדיב לא הּתרּגּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָּבֹו

ׁשלּו, ׁשגגה ללׁשֹון יתיחס ואּולי ט"ז). ְְְְִִֵַַָָָָּפסּוק

ּכֹוזב הּׁשֹוגג ּכיּכי הּכתּוב ואמר ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ּבכזיב היה ּכי הּמקֹום, ׁשם על ׁשלה ְְִִִֵֵַַַָָָָָקראּתּו

כ"ד (לעיל הּנערה והיה ּכדר אֹותֹו, ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבלדּתּה

ּפסקת: רּבה, ּבבראׁשית מאמרם וזה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָי"ד).
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(áé)íçpiå äãeäé-úLà òeL-úa úîzå íéîiä eaøiå©¦§Æ©¨¦½©−̈¨©´©¥«¤§¨®©¦¨´¤
éîlãòä eäòø äøéçå àeä Bðàö éææb-ìò ìòiå äãeäé§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−

:äúðîz¦§¨«¨
i"yx£B�‡ˆ ÈÊÊbŒÏÚ ÏÚiÂ∑צאנֹו ּגזזי על לעמד ּתמנתה רמב"ן.וּיעל ««««…¿≈…ְְֲִֵַַַַַָָֹֹֹ

(âé)éîç äpä øîàì øîúì ãbiå:Bðàö æâì äúðîú äìò C ©ª©¬§¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§¨−¨¨¬ŸŸ«
i"yx£‰˙�Ó˙ ‰ÏÚ∑:אֹומר הּוא יד)ּובׁשמׁשֹון עֹולין(שופטים יֹוׁשבת: היתה ההר ּבׁשּפּוע ּתמנתה וגֹו'", ׁשמׁשֹון "וּירד …∆ƒ¿»»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן, .לּה ְְִִִָָָָ

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåólòúzå ó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
äúàø ék äúðîz Cøc-ìò øLà íéðéò çúôa áLzå©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤¦§¨®¨¦³¨«£¨Æ

:äMàì Bì äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬−§¦¨«
i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈ�ÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ּדר ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו י)ּתמנתה. אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰ÏL Ï„‚ŒÈk ‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»ƒ»«≈»
'B‚Â∑ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יהּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰�BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכיםלפי È�t‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא רמב"ן.לפיכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)éìà àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiåék C ©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ
àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì́Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−

:éìà¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה ׁשהיה מּדר.‡pŒ‰·‰∑ «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ»»»

אֹותן ואף נתינה, ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהכיני
הם נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה .ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָָ

e‰È„‰יב ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ d�Ú ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ�˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙�Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:d�Ú Ê‚ÈÓÏ ˙�Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙�wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙�Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈ�ÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»
:ez�‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡¯Èטו ‡¯a ˙˜Ù�k d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ
:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּב ּכי ועֹוד, זנּוניהחזקה. על מקּפיד היֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַָָָ

ּבּה חפץ ׁשהיה נראה ׂשרפה אֹותּה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָלחּיב

יהּודה ׁשמע ׁשּלא הּוא ורחֹוק ּבביתֹו. ְְְְִֵֶַָָָָֹלהיֹותּה

לתמר ואין ּפׁשעם ּביד ויׁשּלחם חטאּו ּבניו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּכי

חטא: ְֵֶָּבהם

ÔBÎp‰Âאבל ליּבם, ראּוי ׁשלה ׁשהיה ּבעיני ¿«»ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָ

ועֹודּנּו אֹותּה ׁשּייּבם אביו רצה ְְִֵֶֶַָָָָֹלא

ּבנעּוריהם, מתּו אׁשר ּכאחיו ּבּה יחטא ּפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנער

עׂשרה ׁשּתים מהם לאחד אין היּו, נערים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּכי

אז אביו למּוסר ויׁשמע יגּדל וכאׁשר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשנה,

רּבים ימים המּתינה וכאׁשר לאּׁשה. לֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָיּתנּנה

נער עֹודּנּו והּוא ּבעיניה, ׁשלה ּגדל ּכי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָוראתה

לֹו ממּתין והיה ׁשנים עׂשר לֹו אין ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלאביו

להֹוליד ּתאותּה ּברב ּתמר מהרה אז ְְֲֲִִַָָָָָָֹעֹוד,

הּזה: הּמעׂשה ועׂשתה הּקדׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמּזרע

ˆ‡�B.(יב) ÈÊÊb ÏÚ ÏÚiÂׁשם עֹולה היה ««««…¿≈…ֶָָָ

ויׁשּכח ּבּצאן לּבֹו ׁשּיׂשים להתנחם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּתמיד

ּבכל ׁשם עֹולה הּוא ּכי לתמר והּוגד ְְְִֵֶַָָָָרׁשֹו,

ׁשהיה אֹו הּימים. ּבאחד לֹו וארבה ּתמיד, ְְְִִֶַַַָָָָָָיֹום

ׁשם לֹו מתקּבצים והיּו ּבארץ, ּגדֹול ְְְְִִֶַָָָָָָיהּודה

,הּמל ּכמׁשּתה הּגּזה ּבעת מׁשּתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות

טרם לּה והּוגד ׁשם, הֹולכים הענּיים ְְְֲִִִֶֶַָָָָוהיּו

ֲעלֹותֹו:

BÊÏ�‰.(טו) ‰·LÁiÂּבפרׁשת ׁשּיֹוׁשבת לפי ««¿¿∆»¿»ְְִֶֶֶַָָ

יכֹול ולא ּפניה כּסתה ּכי ְְְִִִֶָָָָָֹּדרכים,

ּפניה, כּסתה ּכי רּבֹותינּו, ּומדרׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָלראֹותּה.

לא לפיכ צנּועה היתה ּבביתֹו ְְְְְְִֵֶָָָָָָֹּכׁשהיתה

יּתכן, הרב ׁשל ּופׁשּוטֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָָָָחׁשדּה,

ּכדכתיב עינים, ּבפתח ליׁשב הּזֹונה ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכי

על ּביתּה לפתח ויׁשבה י"דֿט"ו) ט' ְְְְִֵֵֶַַָָָ(מׁשלי

ואמר וגֹו', דר לעברי לקרא קרת מרמי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכּסא

מדרׁש אבל הּכירּה. ולא ּפניה כּסתה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹּכי

לֹומ חמיה" ּבבית ּפניה "ׁשּכּסתה ררּבֹותינּו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפניה ראה ולא ּבביתֹו מּמּנּו עצמּה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהצניעה

יּכירּנה: ואי ְִֵֵֶַָָמעֹולם

ÔBÎp‰Âׁשחׁשבּה ׁשּיאמר הּפׁשט לפי עֹוד ּבעיני ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

אחרי ּכי הּפנים, ׁשּתכּסה ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלזֹונה

והּטעם, הוא, כּלתֹו ּכי ידע לא ּכי אמר ְִִִֵַַַַַַָָָֹכן

ּדר מעּלפתּכי עינים ּבפתח לׁשבת הּזֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הּפנים, ּוקצת הּׂשער קצת מכּסה ְְְִִֵַַַַָָָָָָהּצעיף,

הּגרֹון ּומגּלה ּוׂשפתים ּבעינים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּומׂשּקרת

לֹו ותאמר ּפניה ׁשּתעיז ּבעבּור ּכי ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹוהּצּואר,

הּפנים. קצת ּתכּסה לֹו ונׁשקה ּבֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָותחזק

ּבעבּור ּדר על הּיֹוׁשבֹות הּקדׁשֹות ּכי ְְְֲִֵֶֶַַַַועֹוד,

וכן ּפניהם, יכּסּו הּקרֹובים עם ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּתזנּנה

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(å):øîz dîLe BøBëa øòì äMà äãeäé çwiå©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®§−̈¨¨«

(æ):ýåýé eäúîéå ýåýé éðéòa òø äãeäé øBëa øò éäéå©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®©§¦¥−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�ÈÚa Ú¯∑ׁשל מיתתֹו ער, ׁשל ּכמיתתֹו ּגםֿאתֹו", "וּימת ּבאֹונן: ׁשּנאמר זרעֹו, מׁשחית אֹונן, ׁשל ּכרעתֹו «¿≈≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יפיּהאֹונן. ויכחיׁש ּתתעּבר ׁשּלא ּכדי זרעֹו? מׁשחית ער היה רמב"ן.ולּמה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

(ç)éçà úLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiådúà íaéå E ©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤¨¦−§©¥´Ÿ¨®
éçàì òøæ í÷äå:E §¨¥¬¤−©§¨¦«

i"yx£Ú¯Ê Ì˜‰Â∑הּמת ׁשם על יּקרא רמב"ן.הּבן ¿»≈∆«ִֵֵֵֵַַַָ
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‰'.(ז) È�ÈÚa Ú¯ ‰„e‰È ¯BÎa ¯Ú È‰ÈÂלא «¿ƒ≈¿¿»«¿≈≈ֹ

ּבאחיו, עׂשה ּכאׁשר ּפׁשעֹו הּכתּוב ְְְֲִִִֶֶַַָָָָהזּכיר

היה ׁשּלא להֹודיע מת, ּבחטאֹו ּכי אמר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאבל

ההּצלה ּכי יֹוסף, מכירת על יהּודה ּבענׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹזה

האבֹות ּבבית היה ולא הּמכירה, על ְְְְִֵַַָָָָָָָֹעמדה

זרע ּכי הּׁשם, ּבעיני רע ׁשהיה זה זּולתי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשכּול

על מתאּבל יעקב היה ּכן ועל יבר ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹצּדיקים

הּדבר ׁשהיה להתנחם, וימאן רּבים ימים ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבנֹו

אֹותֹו: אהבתֹו מּלבד לֹו ּגדֹול ענׁש ְְֲִֵֶַַָָָֹּבעיניו

EÈÁ‡Ï.(חֿט) Ú¯Ê Ì˜‰Â d˙‡ ÌaÈÂּבןה ¿«≈…»¿»≈∆«¿»ƒֵַ

ואין רּׁש"י. לׁשֹון הּמת, ׁשם על ְְִִֵֵֵֵַַַָיּקרא

ּכן ּגם נאמר הּתֹורה ּבמצות ּכי אמת, ְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָזה

ולא הּמת אחיו ׁשם על יקּום ו') כ"ה ְְִִֵֵַַָָָֹ(ּדברים

לקרא מצּוה הּיבם ואין מּיׂשראל, ׁשמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻיּמחה

את וגם ּבבֹועז ואמר הּמת, אחיו ּכׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלבנֹו

לאּׁשה לי קניתי מחלֹון אׁשת הּמאבּיה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹרּות

ׁשם יּכרת ולא נחלתֹו על הּמת ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹלהקים

וּתקראנה מקֹומֹו ּומּׁשער אחיו מעם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמת

י'): ד' (רּות מחלֹון לא עֹובד ְֵַֹאֹותֹו

,„BÚÂיהיה לֹו לא ּכי אֹונן וּידע ׁשאמר: ¿ְִִֵֶֶַַַָָֹ

עד עליו ּתבא אׁשר הרעה ּומה ֲֶַַַַָָָָָָָֹהּזרע,

ּבנֹו ׁשם יּקרא אם מּפניה זרעֹו הׁשחית ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּכי

לעׂשֹות מתאּוים אדם ּבני ורב הּמת, אחיו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּכׁשם

אמר: אבל אֹונן" "וּיאמר הּכתּוב אמר ולא ְֲֵַַַַַָָָָָֹֹּכן.

ידיעה ּכי הּזרע, יהיה לֹו לא ּכי אֹונן ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוּידע

הּזרע: לֹו יהיה ׁשּלא ּבזה לֹו היתה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּברּורה

Ï·‡ּבתֹולדת הּתֹורה מּסֹודֹות ּגדֹול סֹוד הענין ¬»ְְִִֶֶַָָָָ

נתן אׁשר רֹואים לעיני הּוא ונּכר ְְֲִִֵֵֶַָָָָָהאדם,

והיּו לׁשמע, ואזנים לראֹות עינים הּׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלהם

ּכי יֹודעים הּתֹורה קדם הּקדמֹונים ְְֲִִִִֶַַַַָָֹהחכמים

הראּוי והּוא האח, ּביּבּום ּגדֹולה ּתֹועלת ְְְִֵֶֶָָָָָיׁש

ּכי ּבּמׁשּפחה, הּקרֹוב ואחריו ּבֹו קֹודם ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהיֹות

הּוא אׁשר מּמׁשּפחּתֹו אליו הּקרֹוב ׁשארֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכל

נֹוהגים והיּו ּתֹועלת. מּמּנּו יּגיע נחלה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָיֹורׁש

מן הּקרֹוב אֹו האב אֹו האח הּמת אׁשת ִִֵֵֶַַָָָָָָלּׂשא

קדמֹון הּמנהג היה אם ידענּו ולא ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹהּמׁשּפחה.

אמרּו ה') (פ"ה רּבה ּובבראׁשית יהּודה. ְְְְִִִֵֵַָָָלפני

ּכי ּתחּלה, יּבּום ּבמצות התחיל יהּודה ְְְְְִִִִִִִַָָּכי

אֹותֹו. להקים נזּדרז מאבֹותיו הּסֹוד קּבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּכאׁשר

קצת אׁשת ואסרה הּתֹורה ּבאתה ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

אּסּור להּתיר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ְְִִִַַַָָָָהּקרֹובים,

הּיּבּום, מּפני האח ׁשּיּדחהאׁשת רצה ולא ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

וזּולתם, והּבן האב אחי אׁשת אּסּור ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמּפניו

ולא קרֹובה ותֹועלת הּדבר הרּגל ּבאח ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֻּכי

ׁשהזּכרּתי: ּכמֹו ְְְִִֶֶַָּבהם,

‰p‰Âלא ּכאׁשר ּבאח ּגדֹולה לאכזרּיּות נחׁשב ¿ƒ≈ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹ

חלּוץ ּבית אֹותֹו וקֹוראים ליּבם, ְְְְֲִֵֵַַֹיחּפץ

מהם, חלץ עּתה ּכי י') כ"ה (ּדברים ְִִֵֶַַַַָָָָהּנעל

ּבחליצת זאת הּמצוה ׁשּתעׂשה הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוראּוי

הענין מּדעּתם הּקדמֹונים יׂשראל וחכמי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנעל.

לעׂשֹות ּביׂשראל לפנים הנהיגּו הּזה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּנכּבד

ׁשּלא ּבאֹותם הּנחלה, יֹורׁשי ּבכל הּזה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמעשה

ּגאּלה, אֹותֹו וקראּו הּׁשאר, אּסּור ּבהם ְְְְְִִֵֶֶַָָָֻיהיה

והּמׂשּכיל והּׁשכנֹות. נעמי וטעם ּבֹועז ענין ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַַָוזהּו

ִָיבין:

ׁשּתנהגי .אבי בית אלמנה ׁשבי וטעם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ(יא)

לּה רמז ׁשלה, יגּדל עד ׁשם ְְְִִֵַַַַַָָָָאלמנּותי

ׁשמן ּתסּוכי ואל אבל ּבגדי ולבׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָהתאּבלי

ׁשּיגּדל עד נעּוריה ּבעל על ׂשק חגּורת ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָּכאּׁשה

ּבמתיּבמת, הּמנהג כן ּכי ,אֹות וייּבם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשלה

לֹובׁשת זר לאיׁש להּנׂשא וחפצה הּיֹוצאת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכי

ּומתנחמת הּמנהג, ּכפי מעט ימים אבל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבגדי

עד ותתעּלף ּבּצעיף ּותכס ׁשנים, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָולֹובׁשת

לאיׁש: ְִִֵֶָׁשּתּנׂשא

Èk.¯Ó‡ׁשּלא ּבקׁש, אֹותּה ּדֹוחה היה ּכלֹומר ƒ»«ְְֶֶַַָָָֹ

ימּות ּפן אמר ּכי לֹו. להּׂשיאּה ּבדעּתֹו ְְְִִֶַַַָָָָָהיה

ׁשּימּותּו זֹו היא מחזקת ּכי ּכאחיו, הּוא ְְִִֶֶֶֶַָָֻּגם

יתּבּיׁש לּמה ידעּתי ולא רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאנׁשיה,

ולא הּזאת האּׁשה מן ּבדֹורֹו הּמֹוׁשל ְְְִִֵַַָָָֹֹיהּודה

יטעה ולּמה מּביתי, לׁשלֹום לכי אליה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאמר

ׁשאמרּו ּכמֹו לׁשלה, אסּורה והיא ְְְְֲִֵֶָָָָאֹותּה,

הּויא זמני ּבתרי ּבנּׂשּואים ס"ד:) ְְְְִִִִֵֵֵַָ(יבמֹות
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מּכאן לּה ויֹורדין מּכאן, .לּה ְְִִִָָָָ

(ãé)éòva ñëzå äéìòî dúeðîìà éãâa øñzåólòúzå ó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ©¦§©½̈
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i"yx£ÛlÚ˙zÂ∑ּפניה ּבּהּכּסתה יּכיר ÌÈ�ÈÚ.ׁשּלא Á˙Ùa ·LzÂ∑ּדר ׁשעל ּדרכים ּבפרׁשת עינים, ּבפתיחת «ƒ¿«»ְִִֶֶַָָָָֹ«≈∆¿∆«≈«ƒְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו י)ּתמנתה. אבינּו,(סוטה אברהם ׁשל לראֹותֹוּבפתחֹו מצּפֹות עינים ¯.ׁשּכל Èk‰ÏL Ï„‚ŒÈk ‰˙‡ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָƒ»¬»ƒ»«≈»
'B‚Â∑ּבנים מּמּנּו להעמיד מתאּוה ׁשהיתה יהּודה, אצל עצמּה הפקירה לפיכ. ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(åè):äéðt äúqë ék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬¦§−̈¨¤«¨
i"yx£‰�BÊÏ ‰·LÁiÂ∑ׁשּיֹוׁשבת ּדרכיםלפי È�t‰.ּבפרׁשת ‰˙qÎ Èk∑ּומדרׁש ּולהּכירּה. לראֹותּה יכל ולא ««¿¿∆»¿»ְְְִִֶֶֶַָָָƒƒ¿»»∆»ְְְְִִִַַָָָֹֹ

צנּועה, היתה חמיה ּבבית ּכׁשהיתה ּפניה", כּסתה "ּכי חׁשדּהרּבֹותינּו: לא רמב"ן.לפיכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(æè)éìà àBáà àp-äáä øîàiå Cøcä-ìà äéìà èiåék C ©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ
àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzå àåä Búlë ék òãé àì́Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−

:éìà¥¨«
i"yx£C¯c‰ŒÏ‡ ‰ÈÏ‡ ËiÂ∑דשטורני"ר לע"ז ּובלׁשֹון ּבּה, היא אׁשר הּדר אל נטה ּבּה ׁשהיה מּדר.‡pŒ‰·‰∑ «≈≈∆»∆«∆∆ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ»»»

אֹותן ואף נתינה, ּבלׁשֹון לתרּגמֹו ׁשּיׁש מּמקֹום חּוץ הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה' לׁשֹון ּכל .לכ ודעּת עצמ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהכיני
הם נתינה ללׁשֹון קרֹובים הזמנה .ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָָ

e‰È„‰יב ˙z‡ ÚeL ˙a ˙˙Óe ‡iÓBÈ e‡È‚Òe¿ƒ«»ƒ«««ƒ«¿»
‡e‰ d�Ú ÈÊÊBb ÏÚ ˜ÈÏÒe ‰„e‰È ÌÁ�˙‡Â¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿≈»≈

:˙�Ó˙Ï ‰‡Ól„Ú dÓÁ¯ ‰¯ÈÁÂ¿ƒ»«¬≈¬À»»»¿ƒ¿»

ÏÒ˜יג CÈeÓÁ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ¯Ó˙Ï ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿»»¿≈»»¬ƒ»≈
:d�Ú Ê‚ÈÓÏ ˙�Ó˙Ï¿ƒ¿»¿≈«»≈

dpÓיד d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿≈«¿¿«ƒ«
˙eL¯Ùa ˙·È˙ÈÂ ˙�wz‡Â ‡ÙÈÚa ˙‡Èqk˙‡Â¿ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ«»«ƒƒ«¿»»
‡·¯ È¯‡ ˙ÊÁ È¯‡ ˙�Óz Á¯‡ ÏÚ Èc ÔÈ�ÈÚ«¿ƒƒ«…«ƒ¿»¬≈»«¬≈¿»
:ez�‡Ï dÏ ˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡È‰Â ‰ÏL≈»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«≈¿ƒ¿

‡¯Èטו ‡¯a ˙˜Ù�k d·MÁÂ ‰„e‰È d‡ÊÁÂ«¬»«¿»¿«¿«¿»¿«»»¬≈
:‡‰t‡ ˙‡ÈqÎ«ƒ««»»

ÔÚÎטז È·‰ ¯Ó‡Â ‡Á¯‡Ï d˙ÂÏ ‡ËÒe¿»¿»«¿»¿»«¬«»ƒ¿«
‡È‰ d˙lÎ È¯‡ Ú„È ‡Ï È¯‡ CÈ˙ÂÏ ÏBÚÈ‡≈¿»ƒ¬≈»¿«¬≈«¿≈ƒ
:È˙ÂÏ ÏBÚÈ˙ È¯‡ ÈÏ Ôzz ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«ƒ≈ƒ¬≈≈¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּב ּכי ועֹוד, זנּוניהחזקה. על מקּפיד היֹותֹו ְְְְֲִִִֶַַָָָ

ּבּה חפץ ׁשהיה נראה ׂשרפה אֹותּה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָלחּיב

יהּודה ׁשמע ׁשּלא הּוא ורחֹוק ּבביתֹו. ְְְְִֵֶַָָָָֹלהיֹותּה

לתמר ואין ּפׁשעם ּביד ויׁשּלחם חטאּו ּבניו ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּכי

חטא: ְֵֶָּבהם

ÔBÎp‰Âאבל ליּבם, ראּוי ׁשלה ׁשהיה ּבעיני ¿«»ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָ

ועֹודּנּו אֹותּה ׁשּייּבם אביו רצה ְְִֵֶֶַָָָָֹלא

ּבנעּוריהם, מתּו אׁשר ּכאחיו ּבּה יחטא ּפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנער

עׂשרה ׁשּתים מהם לאחד אין היּו, נערים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּכי

אז אביו למּוסר ויׁשמע יגּדל וכאׁשר ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשנה,

רּבים ימים המּתינה וכאׁשר לאּׁשה. לֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָיּתנּנה

נער עֹודּנּו והּוא ּבעיניה, ׁשלה ּגדל ּכי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָוראתה

לֹו ממּתין והיה ׁשנים עׂשר לֹו אין ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלאביו

להֹוליד ּתאותּה ּברב ּתמר מהרה אז ְְֲֲִִַָָָָָָֹעֹוד,

הּזה: הּמעׂשה ועׂשתה הּקדׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמּזרע

ˆ‡�B.(יב) ÈÊÊb ÏÚ ÏÚiÂׁשם עֹולה היה ««««…¿≈…ֶָָָ

ויׁשּכח ּבּצאן לּבֹו ׁשּיׂשים להתנחם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּתמיד

ּבכל ׁשם עֹולה הּוא ּכי לתמר והּוגד ְְְִֵֶַָָָָרׁשֹו,

ׁשהיה אֹו הּימים. ּבאחד לֹו וארבה ּתמיד, ְְְִִֶַַַָָָָָָיֹום

ׁשם לֹו מתקּבצים והיּו ּבארץ, ּגדֹול ְְְְִִֶַָָָָָָיהּודה

,הּמל ּכמׁשּתה הּגּזה ּבעת מׁשּתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות

טרם לּה והּוגד ׁשם, הֹולכים הענּיים ְְְֲִִִֶֶַָָָָוהיּו

ֲעלֹותֹו:

BÊÏ�‰.(טו) ‰·LÁiÂּבפרׁשת ׁשּיֹוׁשבת לפי ««¿¿∆»¿»ְְִֶֶֶַָָ

יכֹול ולא ּפניה כּסתה ּכי ְְְִִִֶָָָָָֹּדרכים,

ּפניה, כּסתה ּכי רּבֹותינּו, ּומדרׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָלראֹותּה.

לא לפיכ צנּועה היתה ּבביתֹו ְְְְְְִֵֶָָָָָָֹּכׁשהיתה

יּתכן, הרב ׁשל ּופׁשּוטֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֶַַָָָָחׁשדּה,

ּכדכתיב עינים, ּבפתח ליׁשב הּזֹונה ּדר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכי

על ּביתּה לפתח ויׁשבה י"דֿט"ו) ט' ְְְְִֵֵֶַַָָָ(מׁשלי

ואמר וגֹו', דר לעברי לקרא קרת מרמי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכּסא

מדרׁש אבל הּכירּה. ולא ּפניה כּסתה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹּכי

לֹומ חמיה" ּבבית ּפניה "ׁשּכּסתה ררּבֹותינּו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּפניה ראה ולא ּבביתֹו מּמּנּו עצמּה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהצניעה

יּכירּנה: ואי ְִֵֵֶַָָמעֹולם

ÔBÎp‰Âׁשחׁשבּה ׁשּיאמר הּפׁשט לפי עֹוד ּבעיני ¿«»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

אחרי ּכי הּפנים, ׁשּתכּסה ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָלזֹונה

והּטעם, הוא, כּלתֹו ּכי ידע לא ּכי אמר ְִִִֵַַַַַַָָָֹכן

ּדר מעּלפתּכי עינים ּבפתח לׁשבת הּזֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הּפנים, ּוקצת הּׂשער קצת מכּסה ְְְִִֵַַַַָָָָָָהּצעיף,

הּגרֹון ּומגּלה ּוׂשפתים ּבעינים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּומׂשּקרת

לֹו ותאמר ּפניה ׁשּתעיז ּבעבּור ּכי ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹוהּצּואר,

הּפנים. קצת ּתכּסה לֹו ונׁשקה ּבֹו ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָותחזק

ּבעבּור ּדר על הּיֹוׁשבֹות הּקדׁשֹות ּכי ְְְֲִֵֶֶַַַַועֹוד,

וכן ּפניהם, יכּסּו הּקרֹובים עם ּגם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּתזנּנה



ayieסד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(ãë)éäéå|ìLîkäúðæ øîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ
äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz̈¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨¨−¦§¦®©´Ÿ¤§½̈«¦−¨

:óøOúå§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל(נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל ּכהׁשּתּלׁשרּבֹו חדׁשים", "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: ט)החדׁשים, ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ÌÈ�e�ÊÏ."ּומׁשלֹוח ‰¯‰∑ ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ»»ƒ¿ƒ
ּכחּמה" "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מאיר:∑Û¯O˙Â.ׁשם רּבי מּׁשּום מקׁשאה אפרים אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּדנּוהּבּתֹו לפיכ ּכהן, רמב"ן.ּבׂשרפהׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

(äë)Léàì øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ
úîúçä éîì àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤

:älàä ähnäå íéìéútäå§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה אּלאלא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

'נֹוח אמרּו: מּכאן ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"לאיׁש
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם 'הּכרֿנא∑‰Œ¯k�‡.לֹו ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵֵֶַַָָָָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא. ְְְְֲֵַַָָֹ

(åë)äézúð-àì ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨
ì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL §¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ּבדבריה.ÈpnÓ∑ּומאּתי 'מּמּני ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָיצאּו

Èz˙�Œ‡Ï‰.ּביׂשראל' ÔkŒÏÚŒÈk∑ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין BÚ„.ּכי ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְִֵָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«ְִֵ
ּפסקּו' 'ולא ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', רמב"ן.'לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

e‰ÈÏ„‰כד ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»
:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙e�ÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

eÓÁÏ‰‡כה ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡�‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּתלמּוד הּידּוע הּסּודר ׁשהּוא לפי ְְִִֶַַַַַָָָׁשֹוׁשיפא,

ּתרּגם וכן הּבתּולים, ּבֹו ׁשּיּודעּו י'.) ְְְְְִִִֵֵֶַָֻ(ּכתּבֹות

הּמעטפֹות כ"ב) ג' (יׁשעיה עּזיאל ּבן ְְֲִֵֶַַַָָָָֻיֹונתן

ּבהם יעטפּו קטּנים סּודרים ׁשהם ְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ׁשּוׁשיפא",

הּמגּבעֹות על הּנכּבדים אֹותם ויפרׂשּו ְְְְְִִִִַַַָָָָֹהראׁש

עֹודּנּו הּמנהג וזה ראׁשם, על אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוהּפארים

הּמזרח: ּבארצֹות ְְְִַַַָהּיֹום

ÔÎzÈÂּכצּורת חֹותם ליהּודה היה ּכי עֹוד ¿ƒ»≈ְִִַָָָָ

ּכּמֹוׁשלים, ידּועה אחרת צּורה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָאריה

לצּיר ההיא ּכּצּורה ׁשּבהם ּפתילים ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוהיּו

ונֹוגׂש, ׁשּליט ּכמׁשּפט ּבידֹו היה והּמּטה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּבּה.

עז מּטה י"ד) י"ט (יחזקאל ׁשּכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַָָֹּכענין

יסּור לא י') מ"ט (להּלן ּוכתיב למׁשֹול, ְְְִִֵֶַָָֹׁשבט

ּבידּה: נתן ואּלה מיהּודה, ְְִֵֵֶֶַָָָָׁשבט

Û¯O˙Â.(כד) ‰e‡ÈˆB‰ ‰„e‰È ¯Ó‡iÂאמר «…∆¿»ƒ»¿ƒ»≈ַָ

מאיר רּבי ׁשל ּתלמידֹו מקׁשאה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָאפרים

היתה ׁשם ׁשל ּבּתֹו ּתמר מאיר, רּבי ְִִִִֵֵֶַָָָָמּׁשּום

פ"ה (ב"ר ּבׂשרפה ּדנּוה לפיכ ּכהן ְְִִֵֵֶָָָָֹׁשהּוא

ידעּתי לא ואני ּפרׁשֹו. ולא רּׁש"י ּכתב זה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹי').

אּלא ׂשרפה חּיבת אינּה ּכהן ׁשּבת הּזה, ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדין

נׂשּואה, אֹו ארּוסה הּבעל, זּקת עם ְְֲִִִַַַַָָּבזנּות

אבל (נ"א:), ּבסנהדרין ּבּגמרא ׁשּמפרׁש ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּכמֹו

ּבמיתה אינּה ׁשּזּנתה יבם ׁשֹומרת ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבת

אינּה ּכהן ּבת ּובין יׂשראל ּבת ּובין ְְִֵֵֵֵֵַַָָָֹּכלל,

ּתאמ ואם ּגרידא. ּבלאו הּיּבּוםאּלא ׁשהיה ר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

איׁש, אׁשת ּבכלל להם והיא נח, ּבבני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹוהג

נ"ח:), (ׁשם מיתתם היא זֹו ׁשּלהם ְְִִֶֶַָָָָָָואזהרה

ׁשּיהּודה ה') פ"ה (ב"ר אֹומרים הם ְְֲִֵֶַָֹוהלא

ּבגמרא וכן ּתחּלה, יּבּום ּבמצות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָהתחיל

נח ּבבני יבמה ׁשאין מֹוכיח (נ"ז:) ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹסנהדרין

ּכלל: ְֶֶַָחּיבת

‰‡¯�Âּומֹוׁשל ׁשֹוטר קצין יהּודה ׁשהיה לי ¿ƒ¿∆ְִִֵֵֶָָָָ

אינּנה עליו ּתזנה אׁשר והּכּלה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ,

ּכמבּזה א האנׁשים, ׁשאר ּכמׁשּפט ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָנּדֹונית

יהּודה וּיאמר ּכתּוב ּכן ועל הּמלכּות, ְְְֵֶֶַַַַָָֹאת

ּבּה לעׂשֹות לפניו ּבאּו ּכי ותּׂשרף, ְְֲִִִֵַָָָָָָהֹוציאּוה

מיתה אֹותּה חּיב והּוא יצּוה, אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַָָָּככל

את ּכמחּללת אֹותּה וׁשפט הּמלכּות, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָלמעלת

הדיֹוטֹות ּדין ׁשּיהיה לא ּכהּנתֹו, לכבֹוד ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֻאביה

ֵּכן:

ÏÚÂּכּנהּוג מׁשּפטם ׁשהיה יּתכן הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אׁשר ׁשהאּׁשה ספרד ארצֹות ּבמּקצת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּיֹום

והּוא לבעלּה אֹותּה מֹוסרין איׁשּה ּתחת ְְְְֲִִִֶַַַָָָּתזנה

והּנה ּכרצֹונֹו, לחּיים אֹו למיתה אֹותּה ְְְְִִִִֵַָָָּדן

ּכאׁשת להם והיא ּבנֹו לׁשלה מיעדת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֻהיתה

ּבנּמּוסיהם: ְִִֵֶאיׁש

ˆ„˜‰,(כו) .ÈpnÓ מּמּני,ˆ„˜‰ ּבדבריה. »¿»ƒ∆ƒ»¿»ְִִִֶֶָָ

י':) (סֹוטה ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מעּברת. ְְְִֵֶֶַָָֻהיא

יצאּו ּומאּתי מּמּני ואמרה קֹול ּבת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיצאה

ּכמֹו ׁשהּוא והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִֶַַַָָהּדברים,

וּיאמר ל"ב), ב' (מ"א מּמּנּו וטבים ְִִִִֶֶַַֹֹצּדיקים

ּגמלּתני אּתה ּכי מּמּני אּתה צּדיק ּדוד ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָאל

י"ח), כ"ד (ש"א הרעה ּגמלּתי ואני ְְֲִִַַַָָָָהּטֹובה

ּבמעׂש הּצּדקתצדקה היא ּכי מּמּני, יֹותר יה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבני. לׁשלה נתּתיה ׁשּלא אליה החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואני

יחּפץ לא ואם הּיבם הּוא ׁשלה ּכי ְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוהּטעם

אחריו, הּגֹואל הּוא אביו יבמּתֹו, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָלקחת

ּבדין ח') (ּבפסּוק למעלה ּפרׁשּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָּכאׁשר

ִַהּיּבּום:

‡ÏÂ.dzÚ„Ï „BÚ ÛÒÈזרע ׁשהקים אחרי ¿…»«¿«¿»ֲִֵֵֶֶַַ

על אף עֹוד עּמּה להיֹות רצה לא ְְִִַַָָָָָֹלבניו

והיתה עליו אסּורה אינּנה ּכי ּברצֹונֹו, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָּפי

האֹומר טעם וזה היבמים. ּכמׁשּפט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָאׁשּתֹו

יסף, ולא הכא ּכתיב ּפסק, לא י':) ְְִַַָָָָָֹֹ(סֹוטה

ולא ּגדֹול קֹול י"ט) ה' (ּדברים התם ְְְִִָָָָֹּוכתיב

ָָיסף:

ayie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"i iriax meil inei xeriy

(æé)øîàzå ïàvä-ïî íéfò-éãb çlLà éëðà øîàiå©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤
:EçìL ãò ïBáøò ïzz-íà¦¦¥¬¥«¨−©¬¨§¤«

i"yx£ÔB·¯Ú∑מׁשּכֹון. ≈»ְַ

(çé)Eîúç øîàzå Cì-ïzà øLà ïBáøòä äî øîàiå©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ
øäzå äéìà àáiå dì-ïziå Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe§¦¤½©§−£¤´§¨¤®©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨©©¬©

:Bì«
i"yx£EÏÈ˙Ùe EÓ˙Á∑ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה, חֹותם ׁשאּתה טּבעת 'וׁשֹוׁשּפ עזקת'.BÏ ¯‰zÂ∑ּגּבֹורים …»¿¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ«««ִִ

ּבֹו, ּבֹוּכּיֹוצא ּכּיֹוצא .צּדיקים ִִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(331 'nr eh zegiy ihewl)

ּבּה מתּכּסה ׁשאּתה וׂשמלתָך ּבּה חֹותם ׁשאּתה יח)טּבעת לח, ּבּקׁשה(רש"י לא לכן ּבדּבּורֹו. יעמד ׁשּיהּודה להבטיח רצתה ּתמר ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

" - חׁשיבּות) לאֹות (ׁשּלבׁש הּמיחד ּבגדֹו ואת הּמיחד חֹותמֹו את אּלא נפֹוצים, חפצים ׁשהם סתם, וׂשמלה טּבעת ׁשאּתהמּמּנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

. . ּבּה ּבּה".ׁשאּתהחֹותם רמב"ןמתּכּסה ְִֵֶֶַַָָָ

(èé)éãâa Laìzå äéìòî dôéòö øñzå Cìzå í÷zå©¨´¨©¥½¤©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬
:dúeðîìà©§§¨«

(ë)éîlãòä eäòø ãéa íéfòä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´¨«£ª¨¦½
:dàöî àìå äMàä ãiî ïBáøòä úç÷ì̈©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«

(àë)àåä äLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²¦¬
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìò íéðéòá̈«¥©−¦©©¨®¤©´Ÿ§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

i"yx£‰L„w‰∑לזנּות ּומזּמנת .מקּדׁשת «¿≈»ְְְִֶֶֶֶֻֻ

(áë)éLðà íâå äéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨§©̧©§¥³
:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«

(âë)ézçìL äpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³¨©̧§¦Æ
:dúàöî àì äzàå äfä éãbä©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«

i"yx£dÏŒÁwz∑ׁשּלּה ּׁשּבידּהיהיה Êe·Ï.מה ‰È‰� Ôt∑מה ּכי ּגנאי, ויהיה הּדבר יתּפרסם עֹוד ּתבּקׁשּנה אם ƒ«»ְְִֶֶֶַָָָ∆ƒ¿∆»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדברי לאּמת עֹוד לעׂשֹות ‰.עלי È„b‰ ÈzÁÏL ‰p‰‰f∑ּכתנת ׁשהטּביל עּזים ּבגדי אביו את יהּודה ׁשרּמה לפי ְְֲִֵַַַָָƒ≈»«¿ƒ«¿ƒ«∆ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָֹ

עּזים ּבגדי אֹותֹו ּגם רּמּוהּו ּבדמֹו, .(ב"ר)יֹוסף ְְִִִִִֵַָ

Ú�‡יז ÔÓ ÈfÚ ¯· È„‚ ÁlL‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¬««¿ƒ«ƒ≈ƒ»»
:ÁÏL˙c „Ú ‡�BkLÓ Ôzz Ì‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒƒ≈«¿»«¿ƒ¿»

Ó‡Â¯˙יח CÏ Ôz‡ Èc ‡�BkLÓ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ∆≈»«¬∆∆
dÏ ·‰ÈÂ C„È· Èc C¯ËeÁÂ CtLBLÂ C˙˜ÊÚƒ¿¿»¿ƒ»¿¿»ƒƒ»ƒ««

:dÏ ˙‡ÈcÚÂ d˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿»«¿«ƒ«≈

dpÓיט dÙÈÚ ˙‡ÈcÚ‡Â ˙ÏÊ‡Â ˙Ó˜Â¿»««¬»«¿«¿ƒ«≈«ƒ«
:d˙eÏÓ¯‡ ÈLe·Ï ˙LÈ·Ïe¿≈«¿≈«¿¿«

¯dÓÁכ ‡„Èa ÈfÚ ¯· ‡È„b ˙È ‰„e‰È ¯cLÂ¿««¿»»«¿»«ƒ≈ƒ»«¬≈
‡˙z‡„ ‡„ÈÓ ‡�BkLÓ ·qÓÏ ‰‡Ól„Ú¬À»»»¿ƒ««¿»ƒ»¿ƒ¿»

:dÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿¿«

Ô‡Ïכא ¯ÓÈÓÏ d¯˙‡ ÈL�‡ ˙È ÏÈ‡Le¿ƒ»¬»≈«¿«¿≈«¿»
˙ÈÏ e¯Ó‡Â ‡Á¯‡ ÏÚ ÔÈ�ÈÚ· ‡È‰ ‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿»«¬»≈

:‡zLc˜Ó ‡Î‰»»¿«ƒ¿»

‡d˙ÈÁkLכב ‡Ï ¯Ó‡Â ‰„e‰È ˙ÂÏ ·˙Â¿»¿«¿»«¬«»«¿¿ƒ«
‡Î‰ ˙ÈÏ e¯Ó‡ ‡¯˙‡ ÈL�‡ Û‡Â¿«¬»≈«¿»¬»≈»»

:‡zLc˜Ó¿«ƒ¿»

CBÁÏכג È‰� ‡ÓÏÈc dÏ ·qz ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ««ƒ¿»¿≈¿
:dzÁkL‡ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡È„b ˙È¯cL ‡‰»«»ƒ«¿»»≈¿«¿»«¿¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובׁשּובם ּבארצֹותם, הּיֹום ּגם הּקדׁשים ְְְְֲִֵַַַַַָָיעׂשּו

נֹודעּו: לא ִָָֹלעיר

e�È�LÂהן ׂשבכֹות ׁשלׁש ט"ז) כ"ד (ּכלים ¿»ƒְִֵֵָָ

זקנה וׁשל מדרס, טמאה ילדה ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָׁשל

טהֹורה חּוץ יֹוצאת וׁשל מת, טמא ְְְְֵֵֵֵֶָָטמאה

נפקת הּזֹונה, היא חּוץ" "יֹוצאת ְְִִֵַַָָמּכלּום.

לא הראׁש, קצת על ׂשבכה ונֹותנת ְְְְֶֶַָָָָָֹֹּברא,

ולא מדרס, טמאה ותהיה עליה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּתׁשּכב

אבל מת, טמא ותטמא ראׁשּה ּבּה ְְְְֲִֵֵַָָָָֹלכּסֹות

הּׂשבכה מּתחת ולהיֹותן קוּוצֹותיה ְְְְְִִִֶַַַָָָָלקּׁשּוט

מּכלּום: טהֹורה ּולכ נראין, ואינן ְְְְְְִִִִִֵָָָנראין

EÏÈ˙Ùe.(יח) EÓ˙Áטּבעת ,וׁשֹוׁשיפ עזקת …»¿¿ƒ∆ְְְִִַַַָָ

ׁשאּתה וׂשמלת ּבּה, חֹותם ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשאּתה

ׁשּיּתן נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ּבּה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמתּכּסה

הּׂשמלה ּתּקרא ואין מּמּנה. ערם ויל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹׂשמלתֹו

כ"ה) (ּבפסּוק הּכתּוב יאמר ואי ְְְִֵַַָָֹּפתיל.

על ּכי ּתאמר ואם רּבים. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִִַַַַֹ"והּפתילים"

ּפתיל, הּׂשמלה ּתּקרא הּציצית ּפתילי ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָׁשם

ּבֹו ויזלזל ציצית מצות יהּודה ׁשּיקּים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָחלילה

ּבזּמה: אֹותֹו ְִֵָָלתת

ÈÏe‡Âּבֹו יעטף אׁשר קטן סּודר ּבידֹו היה ¿«ְֲֲֶַָָָָָָֹ

ּפתיל ויּקרא לפעמים. הראׁש ְְְְִִִִֵָָָָֹקצת

ּתרּגּום והּוא ּכפתיל, קצר ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַָָּבעבּור

ׂשמלה ּבכל לאנקלּוס ּתמצא ולא ְְְְְְְִִִָָָָֹֻׁשֹוׁשיפא,

לׁשֹון אבל ׁשֹוׁשיפא, אֹותּה ׁשּיתרּגם ְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה

ּופרׂשּו מּלבד ּבכּלם, ּתרּגּום ּומלּבּוׁש ְְְְְְִַַַָָֻּכסּות

ויפרׂשּון ּבֹו ׁשאֹומר י"ז) כ"ב (ּדברים ְְְְְִִִֵֶַָָהּׂשמלה
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(ãë)éäéå|ìLîkäúðæ øîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L ©§¦´§¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ
äeàéöBä äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk øîz̈¨´©¨¤½§©²¦¥¬¨¨−¦§¦®©´Ÿ¤§½̈«¦−¨

:óøOúå§¦¨¥«
i"yx£ÌÈL„Á LÏLÓk∑(מג ׁשל(נדה ורּבֹו ראׁשֹון ׁשל ּכהׁשּתּלׁשרּבֹו חדׁשים", "ּכמׁשלׁש ּולׁשֹון ׁשלם, ואמצעי אחרֹון ¿ƒ¿…√»ƒְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּכמֹו: ט)החדׁשים, ירחּיא'(אסתר 'ּכתלתּות אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ידם", "מׁשלח מנֹות", ÌÈ�e�ÊÏ."ּומׁשלֹוח ‰¯‰∑ ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ»»ƒ¿ƒ
ּכחּמה" "ּברה ּוכמֹו: הרה", "אּׁשה ּכמֹו מעּברת, ּדבר: מאיר:∑Û¯O˙Â.ׁשם רּבי מּׁשּום מקׁשאה אפרים אמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ¿ƒ»≈ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

היתה, ׁשם ׁשל ּדנּוהּבּתֹו לפיכ ּכהן, רמב"ן.ּבׂשרפהׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

(äë)Léàì øîàì äéîç-ìà äçìL àéäå úàöeî àåä¦´¥À§¦̧¨«§¨³¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ
úîúçä éîì àð-økä øîàzå äøä éëðà Bl älà-øLà£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨¨®©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤

:älàä ähnäå íéìéútäå§©§¦¦²§©©¤−¨¥«¤
i"yx£˙‡ˆeÓ ‡Â‰∑ליּׂשרף.‰ÈÓÁŒÏ‡ ‰ÁÏL ‡È‰Â∑,'מעּברת אני מּמ' ולֹומר: ּפניו להלּבין רצתה אּלאלא ƒ≈ִֵָ¿ƒ»¿»∆»ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

'נֹוח אמרּו: מּכאן ּפניו'. אלּבין ואל יׂשרפּוני לאו, ואם יֹודה, מעצמֹו, יֹודה 'אם אמרה: לֹו", אּלה אׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ"לאיׁש
ּברּבים' חברֹו ּפני ילּבין ואל האׁש לכבׁשן ׁשּיּפילּוהּו לאדם 'הּכרֿנא∑‰Œ¯k�‡.לֹו ּבּקׁשה: לׁשֹון אּלא 'נא' אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵֵֶַַָָָָָ

נפׁשֹות' ׁשלׁש ּתאּבד ואל ּבֹורא. ְְְְֲֵַַָָֹ

(åë)äézúð-àì ïk-ìò-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©¥¬«Ÿ§©¦−¨
ì:dzòãì ãBò óñé-àìå éðá äìL §¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

i"yx£‰˜„ˆ∑ּבדבריה.ÈpnÓ∑ּומאּתי 'מּמּני ואמרה: קֹול ּבת ׁשּיצאה ּדרׁשּו לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו מעּברת. היא »¿»ְִֶָָƒ∆ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
מלכים להעמיד ּגזרּתי יהּודה ּומּׁשבט מלכים, מּמּנה ׁשּיצאּו ּגזרּתי חמיה, ּבבית צנּועה ׁשהיתה לפי הּדברים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָיצאּו

Èz˙�Œ‡Ï‰.ּביׂשראל' ÔkŒÏÚŒÈk∑ּבני לׁשלה נתּתיה לא אׁשר על עׂשתה ּבדין BÚ„.ּכי ÛÒÈŒ‡ÏÂ∑:אֹומרים יׁש ְְִֵָƒ«≈…¿«ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»«ְִֵ
ּפסקּו' 'ולא ּומתרּגמינן: יספּו", "ולא ּומידד: אלּדד ּגּבי וחברֹו ּפסק', 'לא אֹומרים: ויׁש הֹוסיף', רמב"ן.'לא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

e‰ÈÏ„‰כד ‡eÁ˙‡Â ‡iÁ¯È ˙e˙Ï˙k ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»«¿«»¿ƒ¿«»ƒ»
‡ÈcÚÓ ‡‰ Û‡Â C˙lk ¯Óz ˙‡ÈpÊ ¯ÓÈÓÏ¿≈««ƒ«»»«¿»¿«»«¿¿»
:„˜Bz˙Â ‰e˜t‡ ‰„e‰È ¯Ó‡Â ‡˙e�ÊÏƒ¿»«¬«¿»«¿«¿ƒ»

eÓÁÏ‰‡כה ˙ÁÏL ‡È‰Â ‡˜tzÓ ‡È‰ƒƒ«¿»¿ƒ¿»««¬»
‡�‡ dpÓ dÏÈc ÔÈl‡ Èc ¯·‚Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ≈ƒ≈¬»
‡˙˜ÊÚ ÔÓÏ ÔÚk Ú„BÓzL‡ ˙¯Ó‡Â ‡ÈcÚÓ«¿¿»«¬∆∆ƒ¿¿«¿«¿»ƒ¿¿»

:ÔÈl‡‰ ‡¯ËeÁÂ ‡tLBLÂ¿ƒ»¿¿»»ƒ≈

ÈpÓכו ‰‡kÊ ¯Ó‡Â ‰„e‰È Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«¿»«¬««»»ƒƒ
È¯· ‰ÏLÏ dz·‰È ‡Ï Ôk ÏÚ È¯‡ ‡ÈcÚÓ«¿¿»¬≈«≈»¿»ƒ«¿≈»¿ƒ

:dÚ„ÈÓÏ „BÚ ÛÈÒB‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּתלמּוד הּידּוע הּסּודר ׁשהּוא לפי ְְִִֶַַַַַָָָׁשֹוׁשיפא,

ּתרּגם וכן הּבתּולים, ּבֹו ׁשּיּודעּו י'.) ְְְְְִִִֵֵֶַָֻ(ּכתּבֹות

הּמעטפֹות כ"ב) ג' (יׁשעיה עּזיאל ּבן ְְֲִֵֶַַַָָָָֻיֹונתן

ּבהם יעטפּו קטּנים סּודרים ׁשהם ְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ׁשּוׁשיפא",

הּמגּבעֹות על הּנכּבדים אֹותם ויפרׂשּו ְְְְְִִִִַַַָָָָֹהראׁש

עֹודּנּו הּמנהג וזה ראׁשם, על אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוהּפארים

הּמזרח: ּבארצֹות ְְְִַַַָהּיֹום

ÔÎzÈÂּכצּורת חֹותם ליהּודה היה ּכי עֹוד ¿ƒ»≈ְִִַָָָָ

ּכּמֹוׁשלים, ידּועה אחרת צּורה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָאריה

לצּיר ההיא ּכּצּורה ׁשּבהם ּפתילים ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוהיּו

ונֹוגׂש, ׁשּליט ּכמׁשּפט ּבידֹו היה והּמּטה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּבּה.

עז מּטה י"ד) י"ט (יחזקאל ׁשּכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַָָֹּכענין

יסּור לא י') מ"ט (להּלן ּוכתיב למׁשֹול, ְְְִִֵֶַָָֹׁשבט

ּבידּה: נתן ואּלה מיהּודה, ְְִֵֵֶֶַָָָָׁשבט

Û¯O˙Â.(כד) ‰e‡ÈˆB‰ ‰„e‰È ¯Ó‡iÂאמר «…∆¿»ƒ»¿ƒ»≈ַָ

מאיר רּבי ׁשל ּתלמידֹו מקׁשאה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָאפרים

היתה ׁשם ׁשל ּבּתֹו ּתמר מאיר, רּבי ְִִִִֵֵֶַָָָָמּׁשּום

פ"ה (ב"ר ּבׂשרפה ּדנּוה לפיכ ּכהן ְְִִֵֵֶָָָָֹׁשהּוא

ידעּתי לא ואני ּפרׁשֹו. ולא רּׁש"י ּכתב זה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹי').

אּלא ׂשרפה חּיבת אינּה ּכהן ׁשּבת הּזה, ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדין

נׂשּואה, אֹו ארּוסה הּבעל, זּקת עם ְְֲִִִַַַַָָּבזנּות

אבל (נ"א:), ּבסנהדרין ּבּגמרא ׁשּמפרׁש ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּכמֹו

ּבמיתה אינּה ׁשּזּנתה יבם ׁשֹומרת ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבת

אינּה ּכהן ּבת ּובין יׂשראל ּבת ּובין ְְִֵֵֵֵֵַַָָָֹּכלל,

ּתאמ ואם ּגרידא. ּבלאו הּיּבּוםאּלא ׁשהיה ר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

איׁש, אׁשת ּבכלל להם והיא נח, ּבבני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹנֹוהג

נ"ח:), (ׁשם מיתתם היא זֹו ׁשּלהם ְְִִֶֶַָָָָָָואזהרה

ׁשּיהּודה ה') פ"ה (ב"ר אֹומרים הם ְְֲִֵֶַָֹוהלא

ּבגמרא וכן ּתחּלה, יּבּום ּבמצות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָהתחיל

נח ּבבני יבמה ׁשאין מֹוכיח (נ"ז:) ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹסנהדרין

ּכלל: ְֶֶַָחּיבת

‰‡¯�Âּומֹוׁשל ׁשֹוטר קצין יהּודה ׁשהיה לי ¿ƒ¿∆ְִִֵֵֶָָָָ

אינּנה עליו ּתזנה אׁשר והּכּלה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ,

ּכמבּזה א האנׁשים, ׁשאר ּכמׁשּפט ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָנּדֹונית

יהּודה וּיאמר ּכתּוב ּכן ועל הּמלכּות, ְְְֵֶֶַַַַָָֹאת

ּבּה לעׂשֹות לפניו ּבאּו ּכי ותּׂשרף, ְְֲִִִֵַָָָָָָהֹוציאּוה

מיתה אֹותּה חּיב והּוא יצּוה, אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַָָָּככל

את ּכמחּללת אֹותּה וׁשפט הּמלכּות, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָלמעלת

הדיֹוטֹות ּדין ׁשּיהיה לא ּכהּנתֹו, לכבֹוד ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֻאביה

ֵּכן:

ÏÚÂּכּנהּוג מׁשּפטם ׁשהיה יּתכן הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

אׁשר ׁשהאּׁשה ספרד ארצֹות ּבמּקצת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהּיֹום

והּוא לבעלּה אֹותּה מֹוסרין איׁשּה ּתחת ְְְְֲִִִֶַַַָָָּתזנה

והּנה ּכרצֹונֹו, לחּיים אֹו למיתה אֹותּה ְְְְִִִִֵַָָָּדן

ּכאׁשת להם והיא ּבנֹו לׁשלה מיעדת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֻהיתה

ּבנּמּוסיהם: ְִִֵֶאיׁש

ˆ„˜‰,(כו) .ÈpnÓ מּמּני,ˆ„˜‰ ּבדבריה. »¿»ƒ∆ƒ»¿»ְִִִֶֶָָ

י':) (סֹוטה ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מעּברת. ְְְִֵֶֶַָָֻהיא

יצאּו ּומאּתי מּמּני ואמרה קֹול ּבת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיצאה

ּכמֹו ׁשהּוא והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִֶַַַָָהּדברים,

וּיאמר ל"ב), ב' (מ"א מּמּנּו וטבים ְִִִִֶֶַַֹֹצּדיקים

ּגמלּתני אּתה ּכי מּמּני אּתה צּדיק ּדוד ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָאל

י"ח), כ"ד (ש"א הרעה ּגמלּתי ואני ְְֲִִַַַָָָָהּטֹובה

ּבמעׂש הּצּדקתצדקה היא ּכי מּמּני, יֹותר יה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבני. לׁשלה נתּתיה ׁשּלא אליה החֹוטא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואני

יחּפץ לא ואם הּיבם הּוא ׁשלה ּכי ְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוהּטעם

אחריו, הּגֹואל הּוא אביו יבמּתֹו, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָלקחת

ּבדין ח') (ּבפסּוק למעלה ּפרׁשּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַָָּכאׁשר

ִַהּיּבּום:

‡ÏÂ.dzÚ„Ï „BÚ ÛÒÈזרע ׁשהקים אחרי ¿…»«¿«¿»ֲִֵֵֶֶַַ

על אף עֹוד עּמּה להיֹות רצה לא ְְִִַַָָָָָֹלבניו

והיתה עליו אסּורה אינּנה ּכי ּברצֹונֹו, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָּפי

האֹומר טעם וזה היבמים. ּכמׁשּפט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָאׁשּתֹו

יסף, ולא הכא ּכתיב ּפסק, לא י':) ְְִַַָָָָָֹֹ(סֹוטה

ולא ּגדֹול קֹול י"ט) ה' (ּדברים התם ְְְִִָָָָֹּוכתיב

ָָיסף:



ayieסו zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(â)ýåýé äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−
:Bãéa çéìöî©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ּבפיו ׁשגּור ׁשמים רמב"ן.(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)Búéa-ìò eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)Bì-Lé øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)ék äîeàî Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
äôéå øàú-äôé óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©¦¥¬

:äàøî©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו נקּיההיא ּבלׁשֹון ׁשּדּבר .אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְְִִִִֵֶֶָָָ

¯‡˙Œ‰ÙÈ ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון ּברּו(ב"ר)ּומסלסל הּקדֹוׁש אמר «¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' רמב"ןהּוא: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ß elqk 'k iyiy mei ß

(æ)-úà åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²¤
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ�„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|ézà òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬¦¦−
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî:רמב"ן ©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

ÏÎÂג dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ d�Ba¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד LnLÂ È‰B�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈ�Óe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È È�Óc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈
:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰�ÈÚ ˙È d�Baƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯È�Baח ‡‰ d�Ba¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Bz.(גֿד) '‰ Èk,ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

וּירא אבל נראה. ואינֹו רּׁש"י ְְְְֲִִֵַַַָָלׁשֹון

ּבכל מעׂשיו יצליחּו ּכי אּתֹו, ה' ּכי ְְֲֲִִִִַַָָָאדֹוניו

הּוא אלהים מאת ּכי וּידע אדם מּכל יֹותר ֱִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹעת

היה ּכי ראינּו ראֹו כ"ח) כ"ו (לעיל וכן ְְִִֵֵָָָָלֹו.

לעצמֹו מׁשרת וׂשמֹו ּבעיניו חן וּימצא .עּמ ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָה'

להיֹות ּבידֹו, נתן לֹו יׁש וכל ּביתֹו. על ְְְִִֵֶַַָָָָּופקיד

ּובּׂשדה: ּבּבית לֹו אׁשר ּכל על ונגיד ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפקיד

e�È˙Ba¯Ïeאמרּו ה'), פ"ו (ב"ר מדרׁש ּבֹו ¿«≈ְְִָָ

אמר ויֹוצא, מלחׁש ונכנס ְְְְְִֵֵֵַַַָָמלחׁש

והא ּפֹוׁשרין מזג רֹותחין, והא רֹותחין מזג ְְְְְְְִִִָָֹֹלֹו

חרׁשין ּבעפרים, ּתבן ּיֹוסף, מה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָּפֹוׁשרין,

עֹומדת ׁשכינה ׁשראה עד היכן, עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמצרים,

ה' ּכי אדניו וּירא ּדכתיב הּוא הדא ּגּביו, ְְֲֲִִִַַַַָָָֹעל

ִאּתֹו:

ÔÈ�Ú‰Âידע לא מצרי אדֹוניו היֹות ּבעבּור ּכי ¿»ƒ¿»ְֱֲֲִִִַַָָֹ

הצלחתֹואת ּבראֹותֹו ּכי אמרּו ה', ְְְִִֶַָָָ

הּוא ּכׁשפים ּדר ּכי חֹוׁשׁש היה ְְִִֵֶֶַָָָָהּגדֹולה

מאת ׁשהיה ׁשראה עד ארצֹו, ּבבני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ּבהקיץ אֹו ּבחלֹום לֹו ׁשּנראית ּבּמראה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָעליֹון

הּצּדיק: לכבֹוד ּבֹו וכּיֹוצא ענן ְְֲִִֵַַַַָָּבעמּוד

‡ÏÎB.(ו) ‡e‰ ¯L‡ ÌÁl‰ Ì‡ Èkלׁשֹון ƒƒ«∆∆¬∆≈ָ

ורּבי ו'). פ"ו (ב"ר רּבֹותינּו ּכדברי ְְְְִִִֵֵַַָנקּיה,

יֹוסף ּביד היה לֹו אׁשר ּכל ּכי אמר ְְֲִֵֶַַַָָָָָָאברהם

היה ׁשּלא אֹוכל הּוא אׁשר הּלחם מן ֲִֵֶֶֶֶַָָֹחּוץ

היה כן ּכי עברי, היֹותֹו ּבעבּור ּבֹו נֹוגע ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָאפּלּו

יּגעּו ׁשּלא העברים את הּמצרים ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹמׁשּפט

ואפׁשר למצרים. היא ּתֹועבה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבמאכלם,

ּכן: ֵֶׁשהּוא

B‡את אדֹוניו ידע לא ּכי הּכתּוב ּפרּוׁש ְֲִִֵֶֶַַָָָֹיהיה

את רק לֹו, אׁשר מּכל ׁשּיּקח מאּומה ְֲִִֵֶֶֶַַָָיֹוסף

לׁשאר לא יֹוסף, יאכל אׁשר לבּדֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹהּלחם

ּכאׁשר לֹוהנאֹות לאסף ולא הּבחּורים, יעׂשּו ְֱֲֲֲִֶֶַַַַָֹֹ

ג') כ"ט (ש"א ׁשּנאמר ּכענין ּונכסים. ְְְֱִִֶֶֶַָָעׁשר

הּיֹום עד נפלֹו מּיֹום מאּומה בֹו מצאתי ְְְִִַַָָָָֹולא

ח') (ּפסּוק ּבּבית" מה אּתי ידע ו"לא ְִִִֶַַַַָָָֹהּזה.

ּבּבית, אּתֹו מה לדעת יׁשּגיח ׁשּלא אחר, ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹענין

ּו"מה ׁשֹולל, לׁשֹון מאּומה אּתֹו ידע לא ְְִִֵַַָָֹּכי

יקּים: ְִֵַַָּבּבית"

È‰ÈÂ.‰‡¯Ó ‰ÙÈÂ ¯‡˙ ‰ÙÈ ÛÒBÈהזּכיר «¿ƒ≈¿≈…«ƒ≈«¿∆ְִִ

ּבע ּכי לֹומר ּבכאן נׂשאהזה יפיֹו בּור ְְְֲִֶַַָָָָ

ּכי ּכתב ורּׁש"י עיניה. את אליו אדֹוניו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַָָּבעבּור

וכּו': ּבׂשערֹו ּומסלסל ְְְְְִֵֶַָוׁשֹותה

‡„�ÂÈ.(ח) ˙L‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ Ô‡ÓÈÂסּפר «¿»≈«…∆∆≈∆¬…»ִֵ

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"i iying meil inei xeriy

(æë):dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úòa éäéå©§¦−§¥´¦§¨®§¦¥¬§¦−§¦§¨«
i"yx£dz„Ï ˙Úa∑לחסרים וכאן למלאים, להּלן ללדת", ימיה "וּימלאּו אֹומר: הּוא ˙‡ÌÈÓB.ּוברבקה ‰p‰Â∑ ¿≈ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ¿ƒ≈¿ƒ

צּדיקים ׁשניהם אּלּו אבל רׁשע, ׁשהאחד לפי חסר. "תֹומים", ּולהּלן: .מלא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çë)Bãé-ìò øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá éäéå©§¦¬§¦§¨−©¦¤¨®©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³
:äðLàø àöé äæ øîàì éðL̈¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«

i"yx£„ÈŒÔziÂ∑החזירּה הּׁשני, ידֹו על ׁשּקׁשרה ּולאחר לחּוץ, ידֹו האחד .הֹוציא «ƒ∆»ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(èë)éäéå|zöøt-äî øîàzå åéçà àöé äpäå Bãé áéLîk ©§¦´§¥¦´¨À§¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨
éìò:õøt BîL àø÷iå õøt E ¨¤´¨®¤©¦§¨¬§−¨«¤

i"yx£zˆ¯t∑חזק עלי רמב"ן.חזקּת »«¿»ְֶֶַָָָֹ

(ì):çøæ BîL àø÷iå éðMä Bãé-ìò øLà åéçà àöé øçàå§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−©¨¦®©¦§¨¬§−¨«©
i"yx£È�M‰ B„ÈŒÏÚ ¯L‡∑:אֹומרים ויׁש מּמּנּו, ׁשּיצא עכן ׁשּמעל חרמים ארּבעה ּכנגד ּכאן ּכתּובֹות ידֹות ארּבע ¬∆«»«»ƒְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זהב ּולׁשֹון ׁשקלים מאתים ׁשל ּכסף חתיכֹות ּוׁשּתי ׁשנער, אּדרת ׁשּלקח: ּדברים ד' Á¯Ê.(ב"ר)ּכנגד BÓL ‡¯˜iÂ∑ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ«ƒ¿»¿»«
הּׁשניע מראית זריחת ׁשם .ל ְְִִִֵַַַַָ

ß elqk h"i iying mei ß

èì(à)äòøt ñéøñ øôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§¨®§¨©¦§¥¿«¦©Á§¦¸©§¹Ÿ
eäãøBä øLà íéìàòîLiä ãiî éøöî Léà íéçahä øN©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−

:änL̈«¨
i"yx£„¯e‰ ÛÒBÈÂ∑ל לֹומר יֹוסף, ׁשל למכירתֹו יהּודה ׁשל ירידתֹו לסמ ּכדי ּבֹו ׁשהפסיק אּלא ראׁשֹון, לענין חֹוזר ¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשמים, לׁשם ּזֹו מה ,ל לֹומר ּתמר, למעׂשה ּפֹוטיפר ׁשל אׁשּתֹו מעׂשה לסמ ּכדי ועֹוד, מּגדּלתֹו. הֹורידּוהּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
מּבּתּה אם מּמּנה אם יֹודעת ואינּה מּמּנּו, ּבנים להעמיד ׁשעתידה ׁשּלּה ּבאצטרֹולֹוגין ׁשראתה ׁשמים, לׁשם זֹו .אף ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(á)åéðãà úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−£Ÿ¨¬
:éøönä©¦§¦«

˙ÔÈÓBÈכז ‡‰Â d„ÏÈÓc ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

ÈÁ˙‡כח ˙·ÈÒ�e ‡„È ·‰ÈÂ d„ÏÈÓa ‰Â‰Â«¬»¿≈¿«ƒ«¿»¿ƒ««¿»
˜Ù� ÔÈc ¯ÓÈÓÏ ‡˙È¯B‰Ê d„È ÏÚ ˙¯Ë˜e¿»««¿≈¿ƒ»¿≈«≈¿«

:‰‡Ó„«̃¿»»

‡È‰eÁכט ˜Ù� ‡‰Â d„È ·È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈¿≈¿»¿«¬ƒ
‡¯˜e Û˜˙ÓÏ CÏÚ ÈbÒ ÛB˜˙ ‰Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿«ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

:ı¯t dÓL¿≈»∆

È¯B‰Ê˙‡ל d„È ÏÚ Èc È‰eÁ‡ ˜Ù� Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ«¿≈¿ƒ»
:Á¯Ê dÓL ‡¯˜e¿»¿≈»«

¯a‡א ¯ÙÈËBt d�·Êe ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áz‡ ÛÒBÈÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ««»
‡„ÈÓ ‰‡¯ˆÓ ¯·‚ ‡iÏBË˜ ·¯ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«»«»¿«ƒ¿»»ƒ»

:Ôn˙Ï È‰B˙Á‡ Èc È‡·¯Ú„«¬»»≈ƒ¬ƒƒ¿«»

b·¯ב ‰Â‰Â ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈«¬»¿«
:‰‡¯ˆÓ d�Ba¯ ˙È·a ‰Â‰Â ÁÏˆÓ«¿»«¬»¿≈ƒ≈ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯t.(כט) EÈÏÚ zˆ¯t ‰Óעלי חזקּת «»«¿»»∆»∆ְֶַָָָ

מקֹום ּבכל ּפרץ וענין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶַַָֹחזק,

(יׁשעיה ּגדרֹו ּפרץ מן ועברֹו, הּגדר ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹנתיצת

י"ג). פ' (ּתהּלים גדריה ּפרצּת לּמה ה'), ְְְִִֵֶַָָָָָה'

לּגּנב, קֹוראה ּפרצה כ"ו.) (סּכה ְְְִִַַָָָָָֻּובלׁשֹונם

ּגבּול עֹובר ּכל על הּקדׁש ּבלׁשֹון יאמר ְְֲִֵֶַַַָָֹֹאבל

י"ד), כ"ח (לעיל וקדמה יּמה ּופרצּת ְְְֵֵַַָָָָָָָָהּדבר,

ולכן מ"ג). ל' (לעיל מאד מאד האיׁש ְְְְְִִֵֵַָָֹֹֹוּיפרץ

והּוא ידֹו ּכמׁשיב הראׁשֹון ּבהיֹות ּבכאן ְְְְִִִֵַָָָָאמר

למהר ּבּגדר ּגדֹול ּפרץ ּפרצּת מה לצאת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמהר

מּמּנּו: קדם ִֵֶֶָֹלצאת

,¯Ó‡Â,EÈÏÚּכלּוא והּוא עליו הּגדר היה ּכי ¿»«»∆ְִֵַָָָָָָ

ּפרץ עלי ּפרצּת מה ּכלֹומר ְְְֶֶַַַָָָָּבתֹוכֹו,

אמר, אברהם ורּבי מּמּנּו. ויצאת ּבּגדר ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּגדֹול

מּמּנּו, ויצא ּגדר הּפֹורץ ּכאדם ּפרצּת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָמה

ּבזה ואין הּפרץ. זה מׁשּפט עלי יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוהּנה

ַַטעם:

BL¯„Ó·eספר) הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַַָָָ

ּבׁשם סֹוד יזּכיר קצ"ו) ְְִִֵַַָהּבהיר

החּמה ׁשם על זרח אקרי אמרּו הּילֹודים. ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאּלה

הּלבנה ׁשם על ּופרץ ּתמיד, זֹורחת ְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּפרץ והרי לעּתים. ונבנית לעּתים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהּנפרצת

לא הּלבנה, מן ּגדֹולה וחּמה הּבכֹור ְְְְִַַַָָָָֹהּוא

יצא ואחר ּוכתיב יד וּיּתן ּכתיב ּדהא ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקׁשיא

לפרץ הּלבנה ׁשם היה לדעּתם והּנה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאחיו.

ּכי ּתאֹומים והיּו ּדוד, ּבית מלכּות ְְְְִִִִֵֵַָָמּפני

ּתאֹום ּפרץ והּנה ּבחּמה, מתאמת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּלבנה

ּכמֹו עליֹון, ּבכח ּבכֹור והּוא יד, הּנֹותן ְְְְְְֵֶֶַַַָֹלזרח

ּבכֹור אני אף כ"ח) פ"ט (ּתהּלים ְְִִִֶַַָָׁשאמר

ּבקּדּוׁש כ"ה.) (ר"ה מאמרם וזהּו ְְְֲִֵֶֶַָָאּתנהּו.

והּמׂשּכיל וקּים. חי יׂשראל מל ּדוד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהחדׁש

ִָיבין:



סז ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(â)ýåýé äNò àeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´Ÿ¤½§Ÿ̈−
:Bãéa çéìöî©§¦¬©§¨«

i"yx£Bz‡ '‰ Èk∑ּבפיו ׁשגּור ׁשמים רמב"ן.(ב"ר)ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

(ã)Búéa-ìò eäã÷ôiå Búà úøLéå åéðéòa ïç óñBé àöîiå©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½
:Bãéa ïúð Bì-Lé-ìëå§¨¤−¨©¬§¨«

i"yx£BÏŒLÈŒÏÎÂ∑'אׁשר' חסר קצר, לׁשֹון .הרי ¿»∆ֲֲֵֵֶָָָָ

(ä)Bì-Lé øLà-ìk ìòå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´¤½
ýåýé úkøa éäéå óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º¦§©³§Ÿ̈Æ

:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

(å)ék äîeàî Bzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæòiå©©«£Ÿ́¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ§½¨¦¬
äôéå øàú-äôé óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½§¥−Ÿ©¦¥¬

:äàøî©§¤«
i"yx£‰Óe‡Ó Bz‡ Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑לכלּום לּבֹו נֹותן היה ‡ÌÁl‰ŒÌ.לא Èk∑,אׁשּתֹו נקּיההיא ּבלׁשֹון ׁשּדּבר .אּלא ¿…»«ƒ¿»ְִִֵָָֹƒƒ«∆∆ְְְִִִִֵֶֶָָָ

¯‡˙Œ‰ÙÈ ÛÒBÈ È‰ÈÂ∑וׁשֹותה אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ּבׂשערֹו.ּכיון ּברּו(ב"ר)ּומסלסל הּקדֹוׁש אמר «¿ƒ≈¿≈…«ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מּיד: הּדב', את ּב מגרה אני ?ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל, אבי' רמב"ןהּוא: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ß elqk 'k iyiy mei ß

(æ)-úà åéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²¤
:énò äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðéò¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«

i"yx£ÂÈ�„‡ ˙L‡ ‡OzÂ'וגֹו∑סמּו "אחר", ׁשּנאמר מקֹום .ּכל «ƒ»≈∆¬…»ְֱֶֶַַַָָָ

(ç)ïàîéå|ézà òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå ©§¨¥Ã©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬¦¦−
éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äî:רמב"ן ©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«

ÏÎÂג dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È¯‡ d�Ba¯ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ≈¬≈≈¿»«¿»¿«¿≈¿…
:d„Èa ÁÏˆÓ ÈÈ „·Ú ‡e‰ Ècƒ»≈¿»«¿«ƒ≈

d˙Èד LnLÂ È‰B�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÛÒBÈ ÁkL‡Â¿«¿«≈«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»≈
:d„Èa ¯ÒÓ dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ d˙Èa ÏÚ dÈ�Óe«¿≈«≈≈¿»ƒƒ≈¿«ƒ≈

Ècה Ïk ÏÚÂ d˙È·a d˙È È�Óc ÔcÚÓ ‰Â‰Â«¬»≈ƒ«¿«ƒ»≈¿≈≈¿«»ƒ
ÛÒBÈ ÏÈ„a ‰‡¯ˆÓ ˙Èa ˙È ÈÈ CÈ¯·e dÏ ˙È‡ƒ≈»ƒ¿»»≈ƒ¿»»¿ƒ≈
‡˙È·a dÏ ˙È‡ Èc ÏÎa ÈÈ„ ‡˙k¯a ‰Â‰Â«¬»ƒ¿¿»«¿»¿»ƒƒ≈¿≈»

:‡Ï˜Á·e¿«¿»

Ú„Èו ‡ÏÂ ÛÒBÈ„ ‡„Èa dÏ Èc Ïk ˜·Le¿«»ƒ≈ƒ»¿≈¿»¿«
ÏÎ‡ ‡e‰ Èc ‡ÓÁÏ ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓ dnÚƒ≈ƒ««∆»≈«¿»ƒ»≈
:‡ÂÊÁ· È‡ÈÂ ‡ÂÈ¯a ¯ÈtL ÛÒBÈ ‰Â‰Â«¬»≈«ƒ¿≈»¿»≈¿∆¿»

‡z˙ז ˙Ù˜Êe ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»«ƒ«
:ÈnÚ ·eÎL ˙¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ ‡‰�ÈÚ ˙È d�Baƒ̄≈»≈»»¿≈«¬∆∆¿ƒƒ

¯È�Baח ‡‰ d�Ba¯ ˙z‡ ˙ÂÏ ¯Ó‡Â ·È¯ÒÂ¿»≈«¬«¿«ƒ«ƒ≈»ƒƒ
dÏ ˙È‡ Èc ÏÎÂ ‡˙È··„ ‰Ó ÈnÚ Ú„È ‡Ï»¿«ƒƒ»ƒ¿≈»¿…ƒƒ≈

:È„Èa ¯ÒÓ¿«ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Bz.(גֿד) '‰ Èk,ּבפיו ׁשגּור ׁשמים ׁשם ƒƒְִִֵַָָ

וּירא אבל נראה. ואינֹו רּׁש"י ְְְְֲִִֵַַַָָלׁשֹון

ּבכל מעׂשיו יצליחּו ּכי אּתֹו, ה' ּכי ְְֲֲִִִִַַָָָאדֹוניו

הּוא אלהים מאת ּכי וּידע אדם מּכל יֹותר ֱִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹעת

היה ּכי ראינּו ראֹו כ"ח) כ"ו (לעיל וכן ְְִִֵֵָָָָלֹו.

לעצמֹו מׁשרת וׂשמֹו ּבעיניו חן וּימצא .עּמ ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָה'

להיֹות ּבידֹו, נתן לֹו יׁש וכל ּביתֹו. על ְְְִִֵֶַַָָָָּופקיד

ּובּׂשדה: ּבּבית לֹו אׁשר ּכל על ונגיד ְֲִִִֶֶַַַַָָָָּפקיד

e�È˙Ba¯Ïeאמרּו ה'), פ"ו (ב"ר מדרׁש ּבֹו ¿«≈ְְִָָ

אמר ויֹוצא, מלחׁש ונכנס ְְְְְִֵֵֵַַַָָמלחׁש

והא ּפֹוׁשרין מזג רֹותחין, והא רֹותחין מזג ְְְְְְְִִִָָֹֹלֹו

חרׁשין ּבעפרים, ּתבן ּיֹוסף, מה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָּפֹוׁשרין,

עֹומדת ׁשכינה ׁשראה עד היכן, עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבמצרים,

ה' ּכי אדניו וּירא ּדכתיב הּוא הדא ּגּביו, ְְֲֲִִִַַַַָָָֹעל

ִאּתֹו:

ÔÈ�Ú‰Âידע לא מצרי אדֹוניו היֹות ּבעבּור ּכי ¿»ƒ¿»ְֱֲֲִִִַַָָֹ

הצלחתֹואת ּבראֹותֹו ּכי אמרּו ה', ְְְִִֶַָָָ

הּוא ּכׁשפים ּדר ּכי חֹוׁשׁש היה ְְִִֵֶֶַָָָָהּגדֹולה

מאת ׁשהיה ׁשראה עד ארצֹו, ּבבני ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ּבהקיץ אֹו ּבחלֹום לֹו ׁשּנראית ּבּמראה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָעליֹון

הּצּדיק: לכבֹוד ּבֹו וכּיֹוצא ענן ְְֲִִֵַַַַָָּבעמּוד

‡ÏÎB.(ו) ‡e‰ ¯L‡ ÌÁl‰ Ì‡ Èkלׁשֹון ƒƒ«∆∆¬∆≈ָ

ורּבי ו'). פ"ו (ב"ר רּבֹותינּו ּכדברי ְְְְִִִֵֵַַָנקּיה,

יֹוסף ּביד היה לֹו אׁשר ּכל ּכי אמר ְְֲִֵֶַַַָָָָָָאברהם

היה ׁשּלא אֹוכל הּוא אׁשר הּלחם מן ֲִֵֶֶֶֶַָָֹחּוץ

היה כן ּכי עברי, היֹותֹו ּבעבּור ּבֹו נֹוגע ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָאפּלּו

יּגעּו ׁשּלא העברים את הּמצרים ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹמׁשּפט

ואפׁשר למצרים. היא ּתֹועבה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבמאכלם,

ּכן: ֵֶׁשהּוא

B‡את אדֹוניו ידע לא ּכי הּכתּוב ּפרּוׁש ְֲִִֵֶֶַַָָָֹיהיה

את רק לֹו, אׁשר מּכל ׁשּיּקח מאּומה ְֲִִֵֶֶֶַַָָיֹוסף

לׁשאר לא יֹוסף, יאכל אׁשר לבּדֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹהּלחם

ּכאׁשר לֹוהנאֹות לאסף ולא הּבחּורים, יעׂשּו ְֱֲֲֲִֶֶַַַַָֹֹ

ג') כ"ט (ש"א ׁשּנאמר ּכענין ּונכסים. ְְְֱִִֶֶֶַָָעׁשר

הּיֹום עד נפלֹו מּיֹום מאּומה בֹו מצאתי ְְְִִַַָָָָֹולא

ח') (ּפסּוק ּבּבית" מה אּתי ידע ו"לא ְִִִֶַַַַָָָֹהּזה.

ּבּבית, אּתֹו מה לדעת יׁשּגיח ׁשּלא אחר, ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹענין

ּו"מה ׁשֹולל, לׁשֹון מאּומה אּתֹו ידע לא ְְִִֵַַָָֹּכי

יקּים: ְִֵַַָּבּבית"

È‰ÈÂ.‰‡¯Ó ‰ÙÈÂ ¯‡˙ ‰ÙÈ ÛÒBÈהזּכיר «¿ƒ≈¿≈…«ƒ≈«¿∆ְִִ

ּבע ּכי לֹומר ּבכאן נׂשאהזה יפיֹו בּור ְְְֲִֶַַָָָָ

ּכי ּכתב ורּׁש"י עיניה. את אליו אדֹוניו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

אֹוכל התחיל מֹוׁשל, עצמֹו ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַָָּבעבּור

וכּו': ּבׂשערֹו ּומסלסל ְְְְְִֵֶַָוׁשֹותה

‡„�ÂÈ.(ח) ˙L‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ Ô‡ÓÈÂסּפר «¿»≈«…∆∆≈∆¬…»ִֵ
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i"yx£e�Ï ‡È·‰ e‡¯∑ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה (ב"ר)∑È¯·Ú.הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹƒ¿ƒ
עבר מּבני הּנהר, הּנהר(מעבר מעבר אחרים: רמב"ן.)ספרים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà¤§¦½©¨−¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ¨−¤¥«
i"yx£ÂÈ�„‡∑יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåãáòä éìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º¨¤¯¤
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä̈«¦§¦²£¤¥¥¬¨¨−§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)ñðiå éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−©¨¬̈
:äöeçä©«¨

(èé)åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ
:Btà øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

i"yx£'B‚Â ÂÈ�„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑עניני ,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכאּלה רמב"ן.ּתׁשמיׁש ְִֵֶַָ

(ë)íB÷î øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©§¾
:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLàרמב"ן £¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦¨−§¥¬©«Ÿ©

È¯˜e˙טו ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ù�e ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯d�Baטז ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡�Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט ÈÓb˙t ˙È d�Ba¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc d�Ba¯ ·ÈÒ�e¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È¯·Ú.(יד) LÈ‡ e�Ï ‡È·‰ e‡¯ּכי ְַַ¿≈ƒ»ƒƒ¿ƒִ

יּוכלּו ולא הּמה, הּמצרים ׂשנּואי ְְְְְִִִִֵֵַָָֹהעברים

(להּלן להם היא תֹועבה ּכי לחם אּתם ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלאכל

לּכֹורמים רק מהם יקנּו ולא ל"ב), ְְְִִֵֶַַֹמ"ג

הּנה אמרה, ולכן ּבביתם. יבאּו ולא ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹולּיֹוגבים,

ועׂשאֹו עברי ּבביתנּו להביא רעה עּמנּו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָעׂשה

ּכענין ּבנּו, ׁשּיצחק לֹו וראּוי ונגיד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּפקיד

עבּדֹו מּנער מפּנק כ"א) כ"ט (מׁשלי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּנאמר

הבאתֹו ּכי לנּו, הבאת אׁשר טעם וזה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'.

ּבעיניהם: קׁשה היתה ְְְֵֵֵֶָָָָָּבביתם

‰¯Ó‡Âe�Ï ‡È·‰הזּכירּתּו לא ּבעלּה, על ¿»¿»≈ƒ»ְֲִִַַַָֹ

אֹו לנׁשים, מּוסר ּבדר אֹו ְְְִִֶֶָָלכבֹודֹו,

אּיֹוב ּבספר וכן ידּוע. ׁשהּמביא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבעבּור

ּבסתם, הּנכּבד הּׁשם על ידּבר רּבים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּבמקֹומֹות

אל וּיאמר וכן ידּברּו. ׁשעליו ּדעּתם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעבּור

ג' (ש"ב אבי ּפילגׁש אל ּבאתה מּדּוע ְִִֵֶֶֶַַַָָָאבנר

ּבעבּור ּכלל ּבֹו ּדּבר ולא האֹומר יזּכיר לא ְְְֲִִֵֵַַָָֹֹז'),

איׁש ׁשהּוא ידּוע ּבׁשת:היֹותֹו ֱִֶֶַָ

‡„�ÂÈ.(יט) ÚÓLÎ È‰ÈÂאמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»ְְְִִַַָָ

עניני ,עבּד לי עׂשה האּלה ּכּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו

ּבבראׁשית אמרּו וכ רּׁש"י. ּכאּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשמיׁש

ּתׁשמיׁש: ּבׁשעת אמר אבהּו רּבי י') (פ"ז ְְֲִִִַַַַַָָָרּבה

È�‡Âואׁשּתֹו היה, סריס יֹוסף אדֹוני ּכי ּתמּה «¬ƒְְֲִִִֵֵֵַָָָָ

ג') פ"ו (ׁשם ּדרׁשּו והם נּׂשאה, ְְְְִִֵָָָָּבנעּוריו

לתׁשמיׁש אּלא לקחֹו ׁשּלא מלּמד ּפרעה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹסריס

אי ּכי ועֹוד, ּבגּופֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִֵֵַָָוסרסֹו

לאמר ּבעלּה ּבעיני ותּמאס עצמּה את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתפּגם

היה וראּוי ּברצֹון, אֹו ּבאנס זנתה ּכי ְְְְִֶָָָָָָֹלֹו

ויברח מּתחילה צעקה לא לּמה ּכי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהרגּנה,

אמרה ּביתּה לאנׁשי והּנה ּבּסֹוף. עׂשתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשּבא אּלא ׁשּׁשכב לא עּמי, לׁשּכב אלי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבא

ׁשּתסּתיר ׁשּכן וכל ּוברח, וצעקּתי ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

אּפֹו ׁשּיחר ּכדי ּתאמר ואם מּבעלּה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהּדבר

לאנס ׁשּיבא לעבד מיתה חיּוב ודי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויהרגהּו,

אדֹוניו: הּׂשר ֲֵֶַַָאׁשת

¯LÙ‡Âעניני האּלה, ּכּדברים לפרׁש ׁשרצּו ¿∆¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ידים, ּומׁשמּוׁש ערוה ּבגּלּוי ְְְְִִִִֶַַָָּתׁשמיׁש

ּבגּופֹו סריס אדֹוניו ׁשהיה מּמׁש, ּתׁשמיׁש ְְֲִִֶַַָָָָָֹלא

הּׁשחּוף. ּכענין יתאּוה ׁשּלא חלי אליו ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא

לדמיֹון הּכ"ף אין ּכי ,צר אין הּפׁשט ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועל

וכמֹוהּו האּלה, הּדברים ּופתרֹונֹו אחר, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבדבר

ּכּדברים אּמּה לבית וּתּגד כ"ח) כ"ד ְְְִִֵֵֵַַַָָ(לעיל

נתּתי האּלה ּכּדברים עּמי ּובדּברֹו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאּלה,

אֹו רּבים. וכן ט"ו). י' (ּדנּיאל ארצה ְְִִֵֵַַַָָָפני

אׁשּתֹו ּדברי את אדֹוניו ּבׁשמע ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹיאמר,

ּכ עבּד לי עׂשה לֹו האּלהׁשאמרה ּדברים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ויּתכן אּפֹו. חרה הּבית, לאנׁשי מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּגדּתי

מ"ד (להּלן וכן להפלגה, ּבזה הּכ"ף ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּמּוׁש

וּתקראנה האּלה, ּכּדברים אדני ידּבר לּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹז')

י"ט): י' (וּיקרא ּכאּלה ְִִֵֶַָָֹאתי

‰p‰Âאֹו הרגֹו, לא יֹוסף את אדֹוניו מאהבת ¿ƒ≈ֲֲֲֵֵֶַַָָֹ

ׁשּנסּתּפק אֹו הּׁשם, מאת נס ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהיה

אמרּו וכן יֹוסף. צדקת מּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבדבריה

אנא ידע לֹו אמר י') (פ"ז רּבה ְֲִִֵַַַָָָָּבבראׁשית

ּבבני: ּפסלת לערב ׁשּלא אּלא מינ הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדלית

‡L¯(כ) ÌB˜Ó ¯‰q‰ ˙Èa Ï‡ e‰�ziÂ«ƒ¿≈∆≈«…«¿¬∆
.ÌL ÌÈ¯eÒ‡ CÏn‰ È¯ÈÒ‡רּבי אמר ¬ƒ≈«∆∆¬ƒ»ִַַָ

הּוא הּסהר ׁשּבית יפרׁש הּכתּוב ּכי ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹאברהם

ּולכ ׁשם, אסּורים הּמל אסירי אׁשר ְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָמקֹום

לפרׁש הּכתּוב דר ּכי מצרי, ׁשם הּוא ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאמר

ולא הּגֹורל. הּוא ּפּור הּפיל ּכמֹו נכריה, ְְְִִִַָָָָֹלׁשֹון

הּידּוע הּסהר ּבית אל וּיּתנהּו אבל ּכלּום. ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹאמר

אסירי ׁשם יאסרּו אׁשר מקֹום ׁשהּוא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָלּמל

עּמֹו ׁשּיּכנסּו סּבה זה היה ּכי לֹומר, ,ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמל

והאֹופה: ְְֶֶַַָהּמׁשקה

ÔÎzÈÂּומׁשרתיו עבדיו ,הּמל אסירי טעם ּכי ¿ƒ»≈ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ayie zyxt - hl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'k iyiy meil inei xeriy

(è)äîeàî épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa ìBãâ epðéà¥¤̧¨¹©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ§½¨
éàå BzLà-zà øLàa CúBà-íà ékäòøä äNòà C ¦¬¦−̈©«£¤´©§¦§®§¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³

:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbä©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï È˙‡ËÁÂ∑העריֹות על נצטּוּו נח רמב"ן.ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְֲִֵַַַָָֹ

(é)íBé óñBé-ìà døaãk éäéå|ì äéìà òîL-àìå íBéákL ©§¦¾§©§¨¬¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬
:dnò úBéäì dìöà¤§¨−¦«§¬¦¨«

i"yx£dÏˆ‡ ·kLÏ∑ּתׁשמיׁש ּבלא dnÚ.אפּלּו ˙BÈ‰Ï∑הּבא רמב"ן.לעֹולם ƒ¿«∆¿»ְְֲִִַֹƒ¿ƒ»ַָָָ

(àé)ïéàå Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨©«£´§©§®§¥̧
:úéaa íL úéaä éLðàî Léà¦¹¥«©§¥¬©©²¦−̈©¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌBi‰k È‰ÈÂ∑'מיחד יֹום הּגיע ּכאׁשר 'ויהי ּכּלם(תנחומא)ּכלֹומר: ׁשהלכּו ׁשּלהם, איד יֹום צחֹוק, יֹום «¿ƒ¿««∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ
יכלה ואיני אני 'חֹולה להם: אמרה הּזה', ּכהּיֹום ליֹוסף להּזקק הגּון יֹום לי 'אין אמרה: אלילים, עבֹודת ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹלבית

'ליל.BzÎ‡ÏÓ ˙BNÚÏ∑עּמּה צרכיו 'לעׂשֹות אמר: וחד מּמׁש', 'מלאכּתֹו אמר: חד ּוׁשמּואל, ׁשּנראיתרב אּלא ֵֵ«¬¿«¿ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות סֹוטהלֹו ּבמּסכת ּכדאיתא לז)וכּו'', .(דף ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

עּמּה צרכיו לעׂשֹות . . מּמׁש יא)מלאכּתֹו לט, ׁשמּואל(רש"י ואּלּו לּמקֹום; אדם ּבין ׁשהּוא והּתר, אּסּור ּבהֹוראת מדקדק היה רב ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

על לעבר ּבא ׁשּיֹוסף לפרׁש ליּה ניחא לא רב זה: ּולפי ס"ד). פ"ד ב"ק (רא"ש לחברֹו אדם ּבין ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהיה

ׁשּבא מה ימּתק ׁשמּואל לפי ואּלּו ּבּבית"). ׁשם הּבית מאנׁשי איׁש "ואין הּכתּוב מהֹוספת מׁשמע ׁשּכן (אף ׁשמּיא ּכלּפי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻאּסּור

ּב"וּיפקידהּו לפֹוטיפר יֹוסף ׁשל ׁשעּבּודֹו - לחברֹו אדם ּבבין ּפגיעה אין ּכְך ּכי ריק, היה הּבית ּכאׁשר ּדוקא עּמּה צרכיו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלעׂשֹות

ּביתֹו". ֵַעל

(áé)dãéa Bãâa áæòiå énò äáëL øîàì Bãâáa eäNtúzå©¦§§¥¯§¦§²¥−Ÿ¦§¨´¦¦®©©«£³Ÿ¦§Æ§¨½̈
:äöeçä àöiå ñðiåרמב"ן ©−̈¨©¥¥¬©«¨

(âé):äöeçä ñðiå dãéa Bãâa áæò-ék dúBàøk éäéå©«§¦Æ¦§½̈¦«¨©¬¦§−§¨¨®©−̈¨©«¨

(ãé)àéáä eàø øîàì íäì øîàzå dúéá éLðàì àø÷zå©¦§º̈§©§¥´¥À̈©³Ÿ¤¨¤Æ¥½Ÿ§À¥¬¦
ì éìà àa eða ÷çöì éøáò Léà eðìàø÷àå énò ákL ¨²¦¬¦§¦−§©´¤¨®¨³¥©Æ¦§©´¦¦½¨«¤§¨−

:ìBãb ìB÷a§¬¨«

ÈpÓט Ú�Ó ‡ÏÂ ÈpÓ ÔÈ„‰ ‡˙È·a ·¯ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«¿≈»»≈ƒƒ¿»¿«ƒƒ
ÔÈcÎ‡Â d˙z‡ z‡ ÏÈ„a CÈ˙È ÔÈ‰l‡ ÌÚcÓƒ««∆»≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈¿∆¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ·BÁ‡Â ‡„‰ ‡˙a¯ ‡˙LÈa „ÈaÚ‡∆¿≈ƒ¿»«¿»»»¿≈√»¿»

ÏÂ‡י ÌBÈ ÌBÈ ÛÒBÈ ÌÚ ˙ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«ƒ≈¿»
:dnÚ ÈÂ‰ÓÏ d˙ÂÏ ·kLÓÏ dpÓ ÏÈa«̃ƒƒ«¿ƒ¿«¿»«¿∆¡≈ƒ«

c·ÓÏ˜יא ‡˙È·Ï ÏÚÂ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»»≈¿«¿≈»¿ƒ¿«
‡˙È· ÈL�‡Ó L�‡ ˙ÈÏÂ d�aLÁ È·˙Îa¿ƒ¿≈»¿¿≈¿≈¡«≈¬»≈≈»

:‡˙È·a Ônz«»¿≈»

ÈnÚיב ·eÎL ¯ÓÈÓÏ dLe·Ïa dz„Á‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
:‡˜eLÏ ˜Ù�e ˜¯ÚÂ d„Èa dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ««¬«¿«¿»

d„Èaיג dLe·ÏÏ d˜·L È¯‡ ˙ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬«¬≈»¿≈ƒ¿≈ƒ«
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ«¬«¿»

ÓÈÓÏ¯יד ÔB‰Ï ˙¯Ó‡Â d˙È· ÈL�‡Ï ˙¯˜e¿««¬»≈≈««¬∆∆¿¿≈»
ÏÚ ‡�· ‡ÎiÁÏ ‰‡¯·Ú ‡¯·b ‡�Ï È˙È‡ BÊÁ¬«¿ƒ»»«¿»ƒ¿»»¿«»»»»«
:‡a¯ ‡Ï˜a ˙È¯˜e ÈnÚ ·kLÓÏ È˙ÂÏ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿»»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפי על אף ּכרצֹונּה לעׂשֹות מאן ּכי ְֲִִִֵֵַַַַָָהּכתּוב

מּמּנה, ירא והּוא אדֹוניו, אׁשת ּגברּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשהיא

אל טעם, וזה יֹותר. הּׁשם את ירא היה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי

אדניו: ֲֵֶָֹאׁשת

ÌÈ‰Ï‡Ï.(ט) È˙‡ËÁÂעל נצטּוּו נח ּבני ¿»»ƒ≈…ƒְְִֵַַַֹ

רק הּוא, ונכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִַַָָָהעריֹות,

ּכי אליה הקּדים הּנׁשים ּדעת חסרֹון ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבעבּור

ואחרי ּבֹו, ּבֹוטח אׁשר ּבאדֹוניו ּבגידה ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָהּדבר

לאלהים: חטא עֹוד ּבענין יׁש ּכי אמר ְְִִִֵֵֵֵַָָָֹכן

ÔÎzÈÂּבּבגידה לאלהים וחטאתי עֹוד, לפרׁש ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֵַָָָָֹ

ּבּה ׁשּיהיה היא ּגדֹולה רעה ּכי ְְִִִֶֶַָָָָֹהּזאת

ארץ ּבנאמני עיניו ּכי האלהים, לפני חטא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹלי

ּודברֹו יבא, ּבֹוגד לפניו ולא ו'), ק"א ְְְְִִֵָָָָֹֹ(ּתהּלים

ּדּבר ּכי הערוה אּסּור הזּכיר לא רק ְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹאמת,

הּנׁשים: ּכדר ְִִֶֶַָָעּמּה

וטעם ‡ˆdÏ.(י) ·kLÏאברהם רּבי ּכדברי ְַַƒ¿«∆¿»ְְְִִֵַַָָ

ּבבגּדּה היא ,ּבסמּו אצלּה ׁשּיׁשּכב ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָאפּלּו

ּבבגּדֹו, ׂשיחֹות,והּוא לדּבר עּמּה להיֹות אֹו ְְְְְִִִִֵַָ

עּמּה רק הּמׁשּגל, על אצלּה מצאנּו לא ְְִִִֶַַַָָָָָֹּכי

איׁש יׁשּכב ׁשכב אם עּמי, ׁשכבה אֹותּה, ְְִִִִִִַָָָֹאֹו

ּתּׁשכבנה והּנׁשים כ"ד), ט"ו (וּיקרא ְְְִִִַַַָָָָָֹאתּה

ב'): י"ד ְְַָ(זכריה

d„Èa.(יבֿיג) B„‚a ·ÊÚiÂלא ּגברּתֹו לכבֹוד ««¬…ƒ¿¿»»ְְְִִֹ

הּגדֹול ּבכחֹו מּידּה להֹוציאֹו ְְִִַָָָָָֹרצה

ּבגד היה ּכי מעליו, אֹותֹו והסיר ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָמּמּנּה,

ּכי ּבראֹותּה והיא ּוצניף. ּכמעיל ּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַָׁשּיתעּטף

לבני עליה יגּלה ּפן ּפחדה ּבידּה ּבגּדֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּניח

ּכי לאמר אליהם והקּדימּתּו לאדניו אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָֹֹית

ּכי ּובראֹותֹו עּמּה, לׁשּכב ּבגּדֹו ְְְְִִִִִִִַָהפׁשיט

ויהי טעם וזה לברח. נבהל קֹולי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַֹהרימֹותי

היא הּגידה לא ולכן ּבגדֹו. עזב ּכי ְְְִִִִִִֵַָָָָֹּכראֹותּה

ּביתּה לאנׁשי אמרה רק ּבידי, ּבגדֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹוּיעזב

אצלי: ּבגדֹו וּיעזב ְְְֲֲִִֶַַַָֹּולבעלּה
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i"yx£e�Ï ‡È·‰ e‡¯∑ּכן אֹומרת ּבעלּה ועל הביאֹו, מי ּפרׁש ולא לנּו", "הביא קצרה: לׁשֹון זה (ב"ר)∑È¯·Ú.הרי ¿≈ƒ»ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹƒ¿ƒ
עבר מּבני הּנהר, הּנהר(מעבר מעבר אחרים: רמב"ן.)ספרים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

(åè)Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éúîéøä-ék BòîLë éäéå©§¦´§¨§½¦«£¦¬Ÿ¦¦−¨«¤§¨®©©«£³Ÿ¦§Æ
:äöeçä àöiå ñðiå éìöà¤§¦½©¨−¨©¥¥¬©«¨

(æè):Búéa-ìà åéðãà àBa-ãò dìöà Bãâa çpzå©©©¬¦§−¤§¨®©¬£Ÿ¨−¤¥«
i"yx£ÂÈ�„‡∑יֹוסף .ׁשל ¬…»ֵֶ

(æé)àä íéøáck åéìà øaãzåãáòä éìà àa øîàì äl ©§©¥´¥½̈©§¨¦¬¨¥−¤¥®Ÿ¨´¥©º¨¤¯¤
:éa ÷çöì eðl úàáä-øLà éøáòä̈«¦§¦²£¤¥¥¬¨¨−§©¬¤¦«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a∑לנּו הבאת אׁשר העברי העבד ּבי, .לצחק »≈«ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

(çé)ñðiå éìöà Bãâa áæòiå àø÷àå éìB÷ éîéøäk éäéå©§¦¾©«£¦¦¬¦−¨«¤§¨®©©«£¬Ÿ¦§²¤§¦−©¨¬̈
:äöeçä©«¨

(èé)åéìà äøac øLà BzLà éøác-úà åéðãà òîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©£Ÿ¹̈¤¦§¥´¦§À£¤̧¦§¨³¥¨Æ
:Btà øçiå Ecáò éì äNò älàä íéøáck øîàì¥½Ÿ©§¨¦´¨¥½¤¨¬¨¦−©§¤®©¦−©©«

i"yx£'B‚Â ÂÈ�„‡ ÚÓLÎ È‰ÈÂ∑עניני ,'עבּד לי עׂשה האּלה 'ּכּדברים ׁשאמרה: וזהּו ּכן, לֹו אמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכאּלה רמב"ן.ּתׁשמיׁש ְִֵֶַָ

(ë)íB÷î øäqä úéa-ìà eäðziå Búà óñBé éðãà çwiå©¦©Á£Ÿ¥̧¥¹ŸÀ©¦§¥̧Æ¤¥´©½Ÿ©§¾
:øäqä úéáa íL-éäéå íéøeñà Cìnä éøéñà-øLàרמב"ן £¤£¦¥¬©¤−¤£¦®©«§¦¨−§¥¬©«Ÿ©

È¯˜e˙טו ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ È¯‡ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿≈
:‡˜eLÏ ˜Ù�e ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˜·LÂ¿»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿«¿»

¯d�Baטז ÏÚc „Ú d˙ÂÏ dLe·ÏÏ d˙zÁ‡Â«¬ƒ¿≈ƒ¿≈¿»««¿«ƒ≈
:d˙È·Ï¿≈≈

ÏÚיז ¯ÓÈÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk dnÚ ˙ÏÈlÓe«ƒ«ƒ≈¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»«
‡ÎiÁÏ ‡�Ï ‡˙È˙È‡ Èc ‰‡¯·Ú ‡„·Ú È˙ÂÏ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»ƒ«¿≈»»»¿«»»

:È·ƒ

d˜·LÂיח ˙È¯˜e ÈÏ˜ ˙ÈÓÈ¯‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿≈
:‡˜eLÏ ˜¯ÚÂ È˙ÂÏ dLe·ÏÏƒ¿≈¿»ƒ«¬«¿»

‡d˙zיט ÈÓb˙t ˙È d�Ba¯ ÚÓL „Î ‰Â‰Â«¬»«¿«ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ˙ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ«ƒ≈¿≈«¿ƒ¿»«»»ƒ≈

:dÊ‚¯ Û˜˙e Cc·Ú ÈÏ „·Ú¬«ƒ«¿»¿≈»¿≈

È·Ï˙כ dÈpÓe d˙È ÛÒBÈc d�Ba¯ ·ÈÒ�e¿ƒƒ≈¿≈»≈«¿≈¿≈
‰Â‰Â ÔÈ¯ÈÒ‡ ‡kÏÓ È¯ÈÒ‡ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ¬ƒ≈«¿»¬ƒƒ«¬»

:È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ôn«̇»¿≈¬ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È¯·Ú.(יד) LÈ‡ e�Ï ‡È·‰ e‡¯ּכי ְַַ¿≈ƒ»ƒƒ¿ƒִ

יּוכלּו ולא הּמה, הּמצרים ׂשנּואי ְְְְְִִִִֵֵַָָֹהעברים

(להּלן להם היא תֹועבה ּכי לחם אּתם ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלאכל

לּכֹורמים רק מהם יקנּו ולא ל"ב), ְְְִִֵֶַַֹמ"ג

הּנה אמרה, ולכן ּבביתם. יבאּו ולא ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹולּיֹוגבים,

ועׂשאֹו עברי ּבביתנּו להביא רעה עּמנּו ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָעׂשה

ּכענין ּבנּו, ׁשּיצחק לֹו וראּוי ונגיד, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּפקיד

עבּדֹו מּנער מפּנק כ"א) כ"ט (מׁשלי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּנאמר

הבאתֹו ּכי לנּו, הבאת אׁשר טעם וזה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָוגֹו'.

ּבעיניהם: קׁשה היתה ְְְֵֵֵֶָָָָָּבביתם

‰¯Ó‡Âe�Ï ‡È·‰הזּכירּתּו לא ּבעלּה, על ¿»¿»≈ƒ»ְֲִִַַַָֹ

אֹו לנׁשים, מּוסר ּבדר אֹו ְְְִִֶֶָָלכבֹודֹו,

אּיֹוב ּבספר וכן ידּוע. ׁשהּמביא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּבעבּור

ּבסתם, הּנכּבד הּׁשם על ידּבר רּבים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּבמקֹומֹות

אל וּיאמר וכן ידּברּו. ׁשעליו ּדעּתם ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעבּור

ג' (ש"ב אבי ּפילגׁש אל ּבאתה מּדּוע ְִִֵֶֶֶַַַָָָאבנר

ּבעבּור ּכלל ּבֹו ּדּבר ולא האֹומר יזּכיר לא ְְְֲִִֵֵַַָָֹֹז'),

איׁש ׁשהּוא ידּוע ּבׁשת:היֹותֹו ֱִֶֶַָ

‡„�ÂÈ.(יט) ÚÓLÎ È‰ÈÂאמרה ּתׁשמיׁש ּבׁשעת «¿ƒƒ¿…«¬…»ְְְִִַַָָ

עניני ,עבּד לי עׂשה האּלה ּכּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו

ּבבראׁשית אמרּו וכ רּׁש"י. ּכאּלה, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתׁשמיׁש

ּתׁשמיׁש: ּבׁשעת אמר אבהּו רּבי י') (פ"ז ְְֲִִִַַַַַָָָרּבה

È�‡Âואׁשּתֹו היה, סריס יֹוסף אדֹוני ּכי ּתמּה «¬ƒְְֲִִִֵֵֵַָָָָ

ג') פ"ו (ׁשם ּדרׁשּו והם נּׂשאה, ְְְְִִֵָָָָּבנעּוריו

לתׁשמיׁש אּלא לקחֹו ׁשּלא מלּמד ּפרעה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹסריס

אי ּכי ועֹוד, ּבגּופֹו. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִֵֵַָָוסרסֹו

לאמר ּבעלּה ּבעיני ותּמאס עצמּה את ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתפּגם

היה וראּוי ּברצֹון, אֹו ּבאנס זנתה ּכי ְְְְִֶָָָָָָֹלֹו

ויברח מּתחילה צעקה לא לּמה ּכי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהרגּנה,

אמרה ּביתּה לאנׁשי והּנה ּבּסֹוף. עׂשתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּכאׁשר

ׁשּבא אּלא ׁשּׁשכב לא עּמי, לׁשּכב אלי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבא

ׁשּתסּתיר ׁשּכן וכל ּוברח, וצעקּתי ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלעׂשֹות

אּפֹו ׁשּיחר ּכדי ּתאמר ואם מּבעלּה. ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהּדבר

לאנס ׁשּיבא לעבד מיתה חיּוב ודי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויהרגהּו,

אדֹוניו: הּׂשר ֲֵֶַַָאׁשת

¯LÙ‡Âעניני האּלה, ּכּדברים לפרׁש ׁשרצּו ¿∆¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ידים, ּומׁשמּוׁש ערוה ּבגּלּוי ְְְְִִִִֶַַָָּתׁשמיׁש

ּבגּופֹו סריס אדֹוניו ׁשהיה מּמׁש, ּתׁשמיׁש ְְֲִִֶַַָָָָָֹלא

הּׁשחּוף. ּכענין יתאּוה ׁשּלא חלי אליו ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא

לדמיֹון הּכ"ף אין ּכי ,צר אין הּפׁשט ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועל

וכמֹוהּו האּלה, הּדברים ּופתרֹונֹו אחר, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבדבר

ּכּדברים אּמּה לבית וּתּגד כ"ח) כ"ד ְְְִִֵֵֵַַַָָ(לעיל

נתּתי האּלה ּכּדברים עּמי ּובדּברֹו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאּלה,

אֹו רּבים. וכן ט"ו). י' (ּדנּיאל ארצה ְְִִֵֵַַַָָָפני

אׁשּתֹו ּדברי את אדֹוניו ּבׁשמע ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹיאמר,

ּכ עבּד לי עׂשה לֹו האּלהׁשאמרה ּדברים ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ויּתכן אּפֹו. חרה הּבית, לאנׁשי מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּגדּתי

מ"ד (להּלן וכן להפלגה, ּבזה הּכ"ף ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּמּוׁש

וּתקראנה האּלה, ּכּדברים אדני ידּבר לּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹז')

י"ט): י' (וּיקרא ּכאּלה ְִִֵֶַָָֹאתי

‰p‰Âאֹו הרגֹו, לא יֹוסף את אדֹוניו מאהבת ¿ƒ≈ֲֲֲֵֵֶַַָָֹ

ׁשּנסּתּפק אֹו הּׁשם, מאת נס ְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהיה

אמרּו וכן יֹוסף. צדקת מּדעּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבדבריה

אנא ידע לֹו אמר י') (פ"ז רּבה ְֲִִֵַַַָָָָּבבראׁשית

ּבבני: ּפסלת לערב ׁשּלא אּלא מינ הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּדלית

‡L¯(כ) ÌB˜Ó ¯‰q‰ ˙Èa Ï‡ e‰�ziÂ«ƒ¿≈∆≈«…«¿¬∆
.ÌL ÌÈ¯eÒ‡ CÏn‰ È¯ÈÒ‡רּבי אמר ¬ƒ≈«∆∆¬ƒ»ִַַָ

הּוא הּסהר ׁשּבית יפרׁש הּכתּוב ּכי ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹאברהם

ּולכ ׁשם, אסּורים הּמל אסירי אׁשר ְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָמקֹום

לפרׁש הּכתּוב דר ּכי מצרי, ׁשם הּוא ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאמר

ולא הּגֹורל. הּוא ּפּור הּפיל ּכמֹו נכריה, ְְְִִִַָָָָֹלׁשֹון

הּידּוע הּסהר ּבית אל וּיּתנהּו אבל ּכלּום. ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹאמר

אסירי ׁשם יאסרּו אׁשר מקֹום ׁשהּוא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָלּמל

עּמֹו ׁשּיּכנסּו סּבה זה היה ּכי לֹומר, ,ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמל

והאֹופה: ְְֶֶַַָהּמׁשקה

ÔÎzÈÂּומׁשרתיו עבדיו ,הּמל אסירי טעם ּכי ¿ƒ»≈ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
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(ä)Léà ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈¦−
øLà íéøöî Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤¦§©½¦£¤¬

:øäqä úéáa íéøeñà£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰È�L ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשחלםוּיחלמּו ׁשניהם: חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו BÓÏÁ.את ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑חלם אחד ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ¿ƒ¿¬…ֶַָָָ
עליהם לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה רמב"ן.חלֹום ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא(מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)úéa øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²¥¬
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãàרמב"ן £Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)íäìà øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤£¥¤¹
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBéרמב"ן ¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©´Ÿ¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáeeìéLáä dvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈¦§¦¬
:íéáðò äéúìkLà©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת ּבחלֹומיּדֹומה לי נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְֲִִִִַַַַַָָ
אפרחת ּכד והיא הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּכאּלּו

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, יח)אּפקת ּוכתיב:(ישעיה נּצּה", יהיה ּגֹומל "ּובסר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
יז) ציץ(במדבר "וּיצץ והדר פרח" רמב"ן.""וּיצא ְִֵֵֶַַַַָָֹ

ÈÏÈÏa‡ה dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁ�Â ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ� Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ d�Ba¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח ˙ÈÏ ¯LÙe ‡�ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡�Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡�Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı� ˙ˆÈ�‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BÓÏÁ.(ה) ÔB¯˙Ùk LÈ‡ּפתרֹון" לׁשֹון ƒ¿ƒ¿¬…ְְִ

יקרּנּו אׁשר הּמקרה הּוא ְְֲֲִִֶֶֶַחלֹומֹות"

ּפֹותר. העתיד אֹותֹו הּמֹודיע ויּקרא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָלעתיד,

ּפתרֹון ּכי והרד"ק) (הראב"ע, רּבים ּדעת ְְְִִִַַַַַַָָועל

ּכל חלֹומֹו, ּכפתרֹון איׁש וטעם ּפרּוׁש. ְְְֲִִֵַַָהּוא

העתיד לפתרֹון ׁשּדֹומה חלֹום חלם ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ׁשּיאמר ּטעם ּומה רּׁש"י. לׁשֹון זה אליו, ְִֵֶֶַַַַַָָֹלבֹוא

חלמנּו י"א) מ"א (להּלן לפרעה הּמׁשקים ְְְְְִַַַַַַָָֹׂשר

חכמת ּבזה ׁשּימעט לּפתרֹון, הּדֹומה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָחלֹום

ולא ּפרעה חלֹום ּכן יהיה לא ואּולי ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹהּפֹותר,

יֹוסף: ֵֵֶָידעּנּו

Èa¯Âּבחלֹומֹו אחד ּכל ׁשראה אמר אברהם ¿«ƒְֲֶֶַַַָָָָָָָ

ּׁשארע מה ּכל חלֹומֹו, ּפתרֹון ּׁשהיה ְֲִֵֶֶַַַָָָמה

ּבא לא אמת, חלֹום ׁשהיה לֹומר ּבעתיד, ֱֲִֶֶֶַָָָָֹלֹו

והּוא הּמקצת. רק יתקּים ׁשּלא ענין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּברב

ַָהּנכֹון:

‡Bz(ז) ¯L‡ ‰Ú¯Ù ÈÒÈ¯Ò ˙‡ Ï‡LiÂ«ƒ¿«∆¿ƒ≈«¿…¬∆ƒ
.ÂÈ�„‡ ˙Èa ¯ÓLÓ·ׁשּיאמר ראּוי היה ¿ƒ¿«≈¬…»ֶַָָָֹ

ּכי הארי אבל לאמר, אֹותם וּיׁשאל ְֱֲִִִֵֶַַַָָָֹהּכתּוב

וׁשאל עבד נער ׁשהיה יֹוסף ּבׁשבח לסּפר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָרצה

אׁשר אדֹוניו ּבבית והם ּגדֹולים ׂשרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָלׁשני

לׂשאת לצּוֹות יכֹול אחד ּכל והיה אֹותֹו, ְְֵֵֶַָָָָָָָׂשנא

אֹותם מּלׁשאל מהם ּפחד ולא מעליו, ראׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאת

ּבחכמתֹו, ּבטח ּכי ּבּפתרֹון, ּדעּתֹו להם ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹולאמר

אֹותֹו: ּתֹולה היה האֹופים ׂשר נמלט ְִִִֶֶַַָָָׁשאּלּו

וטעם ‡˙B.(ח) ÔÈ‡ ¯˙Ùeהעתיד מֹודיע אין ְַַ…≈≈…ִִֵֶַָ

החרטּומים לקצת ׁשּׁשלחּו ויּתכן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּמּנּו.

הּסהר, ּבבית עּמהם אנׁשים ׁשהיּו אֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבּבקר,

ּבעֹולם ואין ׁשאמרּו אֹו אֹותֹו. ּפֹותר ְְְֵֵֵֶָָָואין

מאד: הּוא נעלם ּכי ּדעּתנּו, ּכפי אֹותֹו ְְְֱִִֵֵֶַַֹּפֹותר

‡BÏ‰.ÌÈ�¯˙t ÌÈ‰Ï‡Ïאברהם רּבי ּפרׁש ¬≈…ƒƒ¿…ƒְִֵַַַָָ

לבא העתידים הּמקרים ּכי יאמר, ְֲִִִִִִַַָָֹֹּכי

הּמחלים לבּדֹו הּוא ּכי הם, לאלהים ְְֲִִִֵֵַַַַֹּבחלֹומֹות

ּובֹורא ׁשלֹום העֹוׂשה והּוא העתיד, ְְִִֵֶֶַַָָָוהּמֹודיע

וזה הפסד. אֹו ּתֹועלת לכם ּבדּבּורי ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָרע,

אֹו רעה, להם ּתבֹוא אם יעניׁשּוהּו ׁשּלא ֲִִֶֶַַָָָָָֹאמר

ּכן ואם יבּזּוהּו. ולא אליו אֹותם ׁשּיסּפרּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹּכדי

ּפרּוׁשֹו יהיה ואּולי טעם. ּבזה הלֹוא לּמּלת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָאין

לבּדֹו לאלהים הּנה יאמר, "הּנה", ְְִִִֵֵֵַַֹֹּכמֹו

הּפֹותר: לאדם ולא ְְִִֵַַָָָֹהּפתרֹונים

ÔBÎp‰Âּפתרנים לאלהים הלֹוא אמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִֵֵַַָֹֹ

והּסתּומים, הּנעלמים החלֹומֹות ְְְֱֲִִֶַַַָָּבכל

הּוא ואם חלֹומכם ּפתרֹון להֹודיע יכֹול ְְְְְֲִִִֶַָוהּוא

ּבעיניו ייׁשר אּולי לי, נא סּפרּו ּבעיניכם, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעלם

אלי: סֹודֹו ְֵַַלגּלֹות

�dv.(י) ‰˙ÏÚ ˙Á¯ÙÎ ‡Â‰Â.לפֹורחת ּדֹומה ¿ƒ¿…««»¿»ƒ»ְֶַַ

כפרחת, היאוהיא ּכאּלּו ּבחלֹומי לי נדמה ְְְְֲִִִִִִֶַַַֹ

סמדר, נעׂשּו נּצּה, עלתה הּפרח ואחר ְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָּפֹורחת,

אפיקת אפרחת כד והיא הבׁשילּו. ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָואחר

רּׁש"י: לׁשֹון ּפֹורחת, ׁשל ּתרּגּום ּכאן עד ְְְְִִֶַַַַַַָלבלבין

B�È‡Âמּפני ּכמדּמה מדּבר היה ׁשאם נכֹון, ¿≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכגפן והּנה אֹומר היה חלֹום, ּדברי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם

אינּה הּזֹו והּכ"ף ׂשריגים, ּכׁשלׁשה ּובּגפן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלפני

ולּמהּבחלֹום ּפרעה, ּבחלֹום ולא האֹופים ׂשר ְְְֲֲִַַַַָָָֹֹ
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(àë)éðéòa Bpç ïziå ãñç åéìà èiå óñBé-úà ýåýé éäéå©§¦³§Ÿ̈Æ¤¥½©¥¬¥−̈¨®¤©¦¥´¦½§¥¥−
:øäqä-úéa øN©¬¥«©«Ÿ©

i"yx£„ÒÁ ÂÈÏ‡ ËiÂ∑ׁשּבּמׁשנה וחסּודה' נאה 'ּכּלה לׁשֹון רֹואיו, לכל מקּבל .ׁשהיה «≈≈»»∆ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

(áë)øLà íøéñàä-ìk úà óñBé-ãéa øäqä-úéa øN ïziå©¦¥º©³¥«©¸Ÿ©Æ§©¥½¥µ¨¨´£¦¦½£¤−
:äNò äéä àeä íL íéNò øLà-ìk úàå øäqä úéáa§¥´©®Ÿ©§¥̧¨£¤³Ÿ¦Æ½̈−¨¨¬Ÿ¤«

i"yx£‰NÚ ‰È‰ ‡e‰∑הוה 'ּבמימריּה .מתעבד'ּכתרּגּומֹו: »»…∆ְְְְְֲֲִֵֵֵַָ

(âë)ïéà|øLàa Bãéa äîeàî-ìk-úà äàø øäqä-úéa øN ¥´©´¥«©ÀŸ©Ÿ¤³¤¨§¸¨Æ§¨½©«£¤¬
:çéìöî ýåýé äNò àeä-øLàå Bzà ýåýé§Ÿ̈−¦®©«£¤¬Ÿ¤−§Ÿ̈¬©§¦«©

i"yx£Bz‡ '‰ ¯L‡a∑אּתֹו ׁשה' .ּבׁשביל «¬∆ƒְִִִֶ

ß elqk `"k ycew zay ß

î(à)íéøöî-Cìî ä÷Lî eàèç älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤¨«§²©§¥¬¤«¤¦§©−¦
:íéøöî Cìîì íäéðãàì äôàäå§¨«Ÿ¤®©«£«Ÿ¥¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑לגנּותֹו ּבֹו לדּבר ּכּלם ּבפי הּצּדיק את ארּורה אֹותה ׁשהרּגילה הּקדֹוׁשלפי להם הביא , «««¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הר ׁשּתבא ועֹוד, אליו. ולא אליהם ׁשּיפנּו אּלּו ׁשל סרחנם הּוא ידיהםּברּו על לּצּדיק נמצא∑e‡ËÁ.וחה זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ»¿ְִֶָ

ׁשּלֹו,זבּוב ּפֹוטירין ׁשּלֹוּבפילי ּבגלּוסקין צרֹור נמצא ּבפת,∑Ù‡‰Â‰.וזה אּלא אפּיה לׁשֹון ואין ,הּמל ּפת את ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָ¿»…∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ
פיסטו"ר .ּובלע"ז, ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr dl zegiy ihewl)

ארּורה א)אֹותּה מ, אּלא(רש"י "מרׁשעת", ּכאן רׁש"י נקט לא לכן ׁשמים. לׁשם התּכּונה ּפֹוטיפר ׁשאׁשת א) (לט, לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מתאימה "ארּור" ׁשּלׁשֹון הרי ארּור", ואּתה ּברּוְך "ּבני אברהם: עבד אליעזר לגּבי לט) כד, (ח"ש רׁש"י לׁשֹון ּדרְך על "ארּורה", ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרק

חּיה לג): (לז, לעיל מפרש"י קצת עּיּון וצריְך רעה. הנהגה ׁשם אין אם ּפֹוטיפר.רעהּגם אׁשת ּבֹו ׁשּתתּגרה סֹופֹו . . אכלתהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(á)ìòå íé÷Lnä øN ìò åéñéøñ éðL ìò äòøt óö÷iå©¦§´Ÿ©§½Ÿ©−§¥´¨«¦¨®©µ©´©©§¦½§©−
:íéôBàä øNרמב"ן ©¬¨«¦«

(â)øäqä úéa-ìà íéçahä øN úéa øîLîa íúà ïziå©¦¥̧Ÿ¹̈§¦§©À¥²©¬©©¨¦−¤¥´©®Ÿ©
:íL øeñà óñBé øLà íB÷î§¾£¤¬¥−¨¬¨«

(ã)eéäiå íúà úøLéå ízà óñBé-úà íéçahä øN ã÷ôiå©Â¦§ÂŸ©´©©¨¦¯¤¥²¦¨−©§¨´¤Ÿ¨®©¦«§¬
:øîLîa íéîé̈¦−§¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈÁah‰ ¯N „˜ÙiÂ∑אּתם ÓLÓa¯.להיֹות ÌÈÓÈ eÈ‰iÂ∑חדׁש .י"ב «ƒ¿…«««»ƒ¿ְִִָ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ֶֹ

dÏכא „‚�e ÛÒBÈc dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¿≈¿≈¿«≈
:È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï d·‰ÈÂ ‡cÒÁƒ¿»ƒ»≈¿«¬ƒ¿≈≈«≈«ƒ≈

Ïkכב ˙È ÛÒBÈ„ ‡„Èa È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ÈpÓe«ƒ«≈¬ƒ≈ƒ»¿≈»»
ÔÈ„·Ú Èc Ïk ˙ÈÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Èc ‡i¯ÈÒ‡¬ƒ«»ƒ¿≈¬ƒ≈¿»»ƒ»¿ƒ

:„·Ú˙Ó ‰Â‰ d¯ÓÈÓ ÏÚ Ônz«»«≈¿≈¬»ƒ¿¬≈

d„Èaכג ÔÁ¯Ò Ïk ˙È ÈÊÁ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ·¯ ˙ÈÏ≈«≈¬ƒ≈»≈»»»¿»ƒ≈
ÈÈ „·Ú ‡e‰ È„Â dcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È„a¿ƒ≈¿»«¿»¿«¿≈¿ƒ»≈¿»

:ÁÏˆÓ«¿»

È˜L‡א eÁ¯Ò ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»»¿»
‡kÏÓÏ ÔB‰È�Ba¯Ï ÈÓBzÁ�Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

¯·ב ÏÚ È‰B�·¯·¯ ÔÈ¯z ÏÚ ‰Ú¯t Ê‚¯e¿≈«¿…«¿≈«¿¿»ƒ««
:ÈÓBzÁ� ·¯ ÏÚÂ È˜L»≈¿«««¿≈

È·Ï˙ג ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa ‡¯hÓa ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿«¿»≈«»«»¿≈
:Ônz ¯ÈÒ‡ ÛÒBÈ Èc ¯˙‡ È¯ÈÒ‡¬ƒ≈¬«ƒ≈»ƒ«»

LnLÂד ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ÈpÓe«ƒ«»«»»≈ƒ¿¿«≈
:‡¯hÓa ÔÈÓBÈ BÂ‰Â ÔB‰˙È»¿«¬ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאר ּכי הּמלּוכה, ּבמׁשּפט לֹו ְְְְְִִִַַַָָהחֹוטאים

ּבבית והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים ּביד לעם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהאסּורים

ׁשם ׁשּׂשמּו הּכתּוב וסּפר יּנתנּו. אחר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹסהר

מאת סּבה והּכל אּתֹו, אדֹוניו מאהבת ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָֹיֹוסף

ה':

ÈÏÚ·eׁשרׁש הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק הּלׁשֹון «¬≈ְִֵֶֶַַַַָָָֹ

מּלׁשֹון עגּלה, ּכּפה סהר יפרׁשֹו ְְְֲִִַַָָָֹֹֻסהר)

ׁשהּוא ּדעּתי ּולפי ג'). ז' (שה"ש הּסהר ְְִִֶַַַַַַאּגן

הּקרקע ּתחת ּבנּו ּבית ט"ו), מ' (להּלן ְְִַַַַַַַַָָהּבֹור

קטן ּפתח האסּורים,ולֹו ּבֹו יכניסּו מּלמעלה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּבארמית, סהרא מּלׁשֹון והּוא אֹורה, להם ְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּומּמּנּו

לּתבה, ּתעׂשה צהר ט"ז) ו' (לעיל אמר ְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּכאׁשר

וזה אֹורֹו לרב זה ּבהם וׁשנּו צהרים, ְְְְֳִִֶֶֶַָָָֹמּלׁשֹון

ְִלמעּוט:

ÂÈÒÈ¯Ò.(ב) È�L ÏÚׁשניהם הּׂשרים אּלה היּו «¿≈»ƒ»ְִֵֵֶֶַָָ

ּגם והאֹופים הּמׁשקים ׂשרי היּו ּכי ְְִִִִִֵַַַָָָָסריסים

יסרסּו והּמלכים ,לּמל אׁשר הּנׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבבית

ּוגדֹולים, ׂשרים סריסים ּכי אנקלּוס ודעת ְְְְִִִִִַַָָָֻאֹותם.

ּדפרעה, רּבא ל"ו) ל"ז (לעיל ּבפֹוטיפר ְְְְִֵַַַַָָֹאמר

כ' (מ"ב יֹונתן ּתרּגם וכן רברבנֹוהי, ּתרין ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָועל

ּבבל: מל ּבהיכל סריסים והיּו ְְִִֵֶֶֶַָָָי"ח)



עי ayie zyxt - n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"k ycew zayl inei xeriy

(ä)Léà ãçà äìéìa Bîìç Léà íäéðL íBìç eîìçiå©©«©§Á£¸§¥¤¹¦³£ŸÆ§©´§¨¤½̈¦−
øLà íéøöî Cìîì øLà äôàäå ä÷Lnä Bîìç ïBøúôk§¦§´£Ÿ®©©§¤´§¨«Ÿ¤À£¤Æ§¤´¤¦§©½¦£¤¬

:øäqä úéáa íéøeñà£¦−§¥¬©«Ÿ©
i"yx£Ì‰È�L ÌBÏÁ eÓÏÁiÂ∑ׁשניהם ׁשחלםוּיחלמּו ׁשניהם: חלֹום חלם אחד ּכל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זה חלֹום, «««¿¬¿≈∆ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפתר" ּכיֿטֹוב ׂשרֿהאֹופים "וּירא ׁשּנאמר: וזהּו חברֹו, ּופתרֹון חלֹומֹו BÓÏÁ.את ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑חלם אחד ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָƒ¿ƒ¿¬…ֶַָָָ
עליהם לבא העתיד לּפתרֹון הּדֹומה רמב"ן.חלֹום ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

(å):íéôòæ ípäå íúà àøiå ø÷aa óñBé íäéìà àáiå©¨¯Ÿ£¥¤²¥−©®Ÿ¤©©´§Ÿ½̈§¦−̈«Ÿ£¦«
i"yx£ÌÈÙÚÊ∑:ּכמֹו כ)עצבים, א וזעף",(מלכים ז)"סר אּׂשא(מיכה ה' .""זעף …¬ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

(æ)úéa øîLîá Bzà øLà äòøô éñéøñ-úà ìàLiå©¦§©º¤§¦¥´©§ÀŸ£¤̧¦¯§¦§©²¥¬
:íBiä íéòø íëéðt òecî øîàì åéðãàרמב"ן £Ÿ−̈¥®Ÿ©²©§¥¤¬¨¦−©«

(ç)íäìà øîàiå Búà ïéà øúôe eðîìç íBìç åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈£´¨©½§Ÿ¥−¥´Ÿ®©¸Ÿ¤£¥¤¹
:éì àð-eøtñ íéðøút íéäìàì àBìä óñBéרמב"ן ¥À£³¥«Ÿ¦Æ¦§Ÿ¦½©§−̈¦«

(è)Bì øîàiå óñBéì Bîìç-úà íé÷Lnä-øN øtñéå©§©¥¯©©©§¦²¤£Ÿ−§¥®©´Ÿ¤½
:éðôì ïôâ-äpäå éîBìça©«£¦¾§¦¥¤−¤§¨¨«

(é)ìL ïôbáeeìéLáä dvð äúìò úçøôë àåäå íâéøN äL ©¤−¤§¨´¨«¦¦®§¦³§Ÿ©¸©Æ¨«§¨´¦½̈¦§¦¬
:íéáðò äéúìkLà©§§Ÿ¤−¨£¨¦«

i"yx£Ì‚È¯N∑וידי"ן ׁשּקֹורין ארּכֹות Á¯ÙÎ˙.זמֹורֹות ‡Â‰Â∑.לפֹורחת ּבחלֹומיּדֹומה לי נדמה ּכפֹורחת, והיא »ƒƒְֲִֶֻ¿ƒ¿…««ְְְְֲִִִִַַַַַָָ
אפרחת ּכד והיא הבׁשילּו. ,ּכ ואחר ּבלע"ז, אשפני"ר סמדר, ונעׂשה נּצּה עלתה הּפרח ואחר ּפֹורחת, היא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּכאּלּו

ּכדכתיב: מּפרח, ּגדֹול נץ ּפֹורחת. ׁשל ּתרּגּומֹו ּכאן עד לבלבין, יח)אּפקת ּוכתיב:(ישעיה נּצּה", יהיה ּגֹומל "ּובסר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
יז) ציץ(במדבר "וּיצץ והדר פרח" רמב"ן.""וּיצא ְִֵֵֶַַַַָָֹ

ÈÏÈÏa‡ה dÓÏÁ ¯·b ÔB‰ÈÂ¯z ‡ÓÏÁ eÓÏÁÂ«¬»∆¿»«¿≈¿«∆¿≈¿≈¿»
Èc ÈÓBzÁ�Â ‡È˜L dÓÏÁ Ô¯LeÙk ¯·b „Á«¿«¿¿«∆¿≈»¿»¿«¿≈ƒ
:È¯ÈÒ‡ ˙È·a ÔÈ¯ÈÒ‡ Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ≈

ÔB‰˙Èו ‡ÊÁÂ ‡¯Ùˆa ÛÒBÈ ÔB‰˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»¿≈¿«¿»«¬»»¿
:ÔÈÒÈÒ� Ôep‡ ‡‰Â¿»ƒ¿ƒƒ

hÓa¯‡ז dnÚ Èc ‰Ú¯Ù È·¯·¯ ˙È Ï‡Le¿≈»«¿¿≈«¿…ƒƒ≈¿«¿»
ÔÈLÈa ÔBÎÈt‡ ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ d�Ba¯ ˙Èa≈ƒ≈¿≈»»≈«≈ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

dÏח ˙ÈÏ ¯LÙe ‡�ÓÏÁ ‡ÓÏÁ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈∆¿»¬≈¿»»«≈≈
Ô¯Let ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¬»ƒ√»¿»¿«

:ÈÏ ÔÚÎ eÚzL‡ ‡iÓÏÁ∆¿«»ƒ¿»¿«ƒ

Ó‡Â¯ט ÛÒBÈÏ dÓÏÁ ˙È È˜L ·¯ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«»≈»∆¿≈¿≈«¬«
:ÈÓ„˜ ‡�Ùe‚ ‡‰Â ÈÓÏÁa dÏ≈¿∆¿ƒ¿»¿»√»»

‡Á¯Ù˙י „Î ‡È‰Â ÔÈL·L ‡˙Ïz ‡�Ùe‚·e¿¿»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿««
‡‰˙Ïk˙‡ eÏÈMa ı� ˙ˆÈ�‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˙˜t‡«≈««¿¿ƒ«¬≈«≈«ƒƒ¿¿»»»

:ÔÈ·pÚƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BÓÏÁ.(ה) ÔB¯˙Ùk LÈ‡ּפתרֹון" לׁשֹון ƒ¿ƒ¿¬…ְְִ

יקרּנּו אׁשר הּמקרה הּוא ְְֲֲִִֶֶֶַחלֹומֹות"

ּפֹותר. העתיד אֹותֹו הּמֹודיע ויּקרא ְִִִִֵֵֶֶַַָָָלעתיד,

ּפתרֹון ּכי והרד"ק) (הראב"ע, רּבים ּדעת ְְְִִִַַַַַַָָועל

ּכל חלֹומֹו, ּכפתרֹון איׁש וטעם ּפרּוׁש. ְְְֲִִֵַַָהּוא

העתיד לפתרֹון ׁשּדֹומה חלֹום חלם ואחד ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָאחד

ׁשּיאמר ּטעם ּומה רּׁש"י. לׁשֹון זה אליו, ְִֵֶֶַַַַַָָֹלבֹוא

חלמנּו י"א) מ"א (להּלן לפרעה הּמׁשקים ְְְְְִַַַַַַָָֹׂשר

חכמת ּבזה ׁשּימעט לּפתרֹון, הּדֹומה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָחלֹום

ולא ּפרעה חלֹום ּכן יהיה לא ואּולי ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹהּפֹותר,

יֹוסף: ֵֵֶָידעּנּו

Èa¯Âּבחלֹומֹו אחד ּכל ׁשראה אמר אברהם ¿«ƒְֲֶֶַַַָָָָָָָ

ּׁשארע מה ּכל חלֹומֹו, ּפתרֹון ּׁשהיה ְֲִֵֶֶַַַָָָמה

ּבא לא אמת, חלֹום ׁשהיה לֹומר ּבעתיד, ֱֲִֶֶֶַָָָָֹלֹו

והּוא הּמקצת. רק יתקּים ׁשּלא ענין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּברב

ַָהּנכֹון:

‡Bz(ז) ¯L‡ ‰Ú¯Ù ÈÒÈ¯Ò ˙‡ Ï‡LiÂ«ƒ¿«∆¿ƒ≈«¿…¬∆ƒ
.ÂÈ�„‡ ˙Èa ¯ÓLÓ·ׁשּיאמר ראּוי היה ¿ƒ¿«≈¬…»ֶַָָָֹ

ּכי הארי אבל לאמר, אֹותם וּיׁשאל ְֱֲִִִֵֶַַַָָָֹהּכתּוב

וׁשאל עבד נער ׁשהיה יֹוסף ּבׁשבח לסּפר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָרצה

אׁשר אדֹוניו ּבבית והם ּגדֹולים ׂשרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָלׁשני

לׂשאת לצּוֹות יכֹול אחד ּכל והיה אֹותֹו, ְְֵֵֶַָָָָָָָׂשנא

אֹותם מּלׁשאל מהם ּפחד ולא מעליו, ראׁשֹו ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאת

ּבחכמתֹו, ּבטח ּכי ּבּפתרֹון, ּדעּתֹו להם ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹולאמר

אֹותֹו: ּתֹולה היה האֹופים ׂשר נמלט ְִִִֶֶַַָָָׁשאּלּו

וטעם ‡˙B.(ח) ÔÈ‡ ¯˙Ùeהעתיד מֹודיע אין ְַַ…≈≈…ִִֵֶַָ

החרטּומים לקצת ׁשּׁשלחּו ויּתכן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמּמּנּו.

הּסהר, ּבבית עּמהם אנׁשים ׁשהיּו אֹו ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבּבקר,

ּבעֹולם ואין ׁשאמרּו אֹו אֹותֹו. ּפֹותר ְְְֵֵֵֶָָָואין

מאד: הּוא נעלם ּכי ּדעּתנּו, ּכפי אֹותֹו ְְְֱִִֵֵֶַַֹּפֹותר

‡BÏ‰.ÌÈ�¯˙t ÌÈ‰Ï‡Ïאברהם רּבי ּפרׁש ¬≈…ƒƒ¿…ƒְִֵַַַָָ

לבא העתידים הּמקרים ּכי יאמר, ְֲִִִִִִַַָָֹֹּכי

הּמחלים לבּדֹו הּוא ּכי הם, לאלהים ְְֲִִִֵֵַַַַֹּבחלֹומֹות

ּובֹורא ׁשלֹום העֹוׂשה והּוא העתיד, ְְִִֵֶֶַַָָָוהּמֹודיע

וזה הפסד. אֹו ּתֹועלת לכם ּבדּבּורי ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָרע,

אֹו רעה, להם ּתבֹוא אם יעניׁשּוהּו ׁשּלא ֲִִֶֶַַָָָָָֹאמר

ּכן ואם יבּזּוהּו. ולא אליו אֹותם ׁשּיסּפרּו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹּכדי

ּפרּוׁשֹו יהיה ואּולי טעם. ּבזה הלֹוא לּמּלת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָאין

לבּדֹו לאלהים הּנה יאמר, "הּנה", ְְִִִֵֵֵַַֹֹּכמֹו

הּפֹותר: לאדם ולא ְְִִֵַַָָָֹהּפתרֹונים

ÔBÎp‰Âּפתרנים לאלהים הלֹוא אמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִֵֵַַָֹֹ

והּסתּומים, הּנעלמים החלֹומֹות ְְְֱֲִִֶַַַָָּבכל

הּוא ואם חלֹומכם ּפתרֹון להֹודיע יכֹול ְְְְְֲִִִֶַָוהּוא

ּבעיניו ייׁשר אּולי לי, נא סּפרּו ּבעיניכם, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָנעלם

אלי: סֹודֹו ְֵַַלגּלֹות

�dv.(י) ‰˙ÏÚ ˙Á¯ÙÎ ‡Â‰Â.לפֹורחת ּדֹומה ¿ƒ¿…««»¿»ƒ»ְֶַַ

כפרחת, היאוהיא ּכאּלּו ּבחלֹומי לי נדמה ְְְְֲִִִִִִֶַַַֹ

סמדר, נעׂשּו נּצּה, עלתה הּפרח ואחר ְְְֲִֶַַַַַַַַָָָָּפֹורחת,

אפיקת אפרחת כד והיא הבׁשילּו. ּכ ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָואחר

רּׁש"י: לׁשֹון ּפֹורחת, ׁשל ּתרּגּום ּכאן עד ְְְְִִֶַַַַַַָלבלבין

B�È‡Âמּפני ּכמדּמה מדּבר היה ׁשאם נכֹון, ¿≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכגפן והּנה אֹומר היה חלֹום, ּדברי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם

אינּה הּזֹו והּכ"ף ׂשריגים, ּכׁשלׁשה ּובּגפן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלפני

ולּמהּבחלֹום ּפרעה, ּבחלֹום ולא האֹופים ׂשר ְְְֲֲִַַַַָָָֹֹ
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(æè)éðà-óà óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½©£¦Æ
ìL äpäå éîBìça:éLàø-ìò éøç élñ äL ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים ּבאֹותם לתּתם רמב"ן.אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)óBòäå äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®§¨À
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëàŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåìL íélqä úLúL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½§¬¤
:íä íéîé̈¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLéìòî ELàø-úà äòøô àOé íéîé úLE §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½
éìòî EøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúåE: §¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו ידייֹום על אּלא נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה טז)אחרים, אֹות",(יחזקאל הּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יג)וכן: אחרים(ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑,עבדיו ׁשאר עם מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ«ƒ»∆…¿ְְֲִָָָָָ

מנין לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה .ׁשהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ּבּיֹום אסּור∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו להיֹות הזקק לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשנים, מ)ׁשּנאמר:ׁשּתי הּקרּויים(תהלים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ַַרהב:

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

Ó‡Â¯טז ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ� ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡�‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ�«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח ‡˙Ïz d�¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ� ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ� ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL�‡Â:כג ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

çô÷ 'îòá äñôãð áùéå úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

t˙¯.(טז) ·BË Èkיפה ּכי אנקלּוס אמר ƒ»»ְְִֶַָָֻ

(ּתהּלים לּמדני ודעת טעם טּוב וכן ְְְִִִֵֵַַַַַַָָּפתר,

ב'), ו' (לעיל הּנה טבת ּכי וכן ס"ו), ְְִֵֵֵָֹֹקי"ט

מבּזה הּזה האיׁש ּכי ּכן, לאמר והּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיפֹות.

אֹותֹו לפּתר ידע ׁשּלא ּבֹו חֹוׁשב יֹוסף, ְִֵֵֵֶַַֹֹעל

ּבראֹותֹו לא אם החלֹום לֹו יּגיד ולא ְְְֲִִִַַָֹֹלעֹולם,

וּירא יאמר, אֹו וכהגן. יפה לחברֹו ּפתר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכי

והּגיד וׂשמח, לֹו ּפתר לטֹובה ּכי האפים ְְְִִִִַַַָָָָֹׂשר

מחברֹו: יֹותר ּבֹו מצטער ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָחלֹומֹו

ÈlÒעׂשּויים קלּופים נצרים ׁשל סּלים חרי. «≈ְְֲִִִִִֶַָֹ

והּגאֹון רּׁש"י. לׁשֹון זה חֹורים, ְְִִִֶַַָחֹורים

,הּמל ּכלחם לבן, לחם סּלי ּפרׁש סעדיה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרב

כ"ט (יׁשעיה יחורּו ּפניו עּתה ולא ְְְְֱִֶַַָָָָָֹמּלׁשֹון

והּוא חיור. ללבן ׁשּתאמר הארמית מן ְְֲִִִֶַַָָָָֹכ"ב),

,הּמל מּלחם הּסּלים ּבכל היה ּכי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנכֹון,

מאכל מיני מּכל העליֹון ׁשהיהּובּסל ּפרעה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(ּביצה ּבּמׁשנה רּבֹותינּו ּולׁשֹון אֹופה. ְְֲִֵֵֵֶַַַָָמעׂשה

ּבירּוׁשלמי ואמרּו וחורי. ּגריצין ּפּתין ו') ְְְְְְִִִִִִִִַָב'

ׁשלׁשה והּנה הדא, מן לּה ׁשמעין רּבנין ְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ(ׁשם)

ראׁשי: על חרי ִִֵַַֹֹסּלי
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(àé)íúà èçNàå íéáðòä-úà çwàå éãéa äòøt ñBëå§¬©§−Ÿ§¨¦®¨«¤©´¤¨«£¨¦À¨«¤§©³Ÿ¨Æ
:äòøt ók-ìò ñBkä-úà ïzàå äòøt ñBk-ìà¤´©§½Ÿ¨«¤¥¬¤©−©©¬©§«Ÿ

i"yx£ËÁN‡Â∑מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה 'ועצרית', .ּכתרּגּומֹו: »∆¿«ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(áé)ìL Bðøút äæ óñBé Bì øîàiåìL íéâøOä úLúL ©³Ÿ¤Æ¥½¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©¨´¦¦½§¬¤
:íä íéîé̈¦−¥«

i"yx£Ì‰ ÌÈÓÈ ˙LÏL∑הרּבה אּגדה מדרׁשי ויׁש ימים, לׁשלׁשת ל הם צב)סימן .(חולין ¿…∆»ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

(âé)ãBòa|ìLEáéLäå ELàø-úà äòøô àOé íéîé úL §´§´¤¨¦À¦¨³©§ŸÆ¤Ÿ¤½©«£¦«§−
pk-ìòøLà ïBLàøä ètLnk Bãéa äòøt-ñBë zúðå E ©©¤®§¨«©¨³«©§ŸÆ§¨½©¦§¨Æ¨«¦½£¤¬

:eä÷Lî úééä̈¦−¨©§¥«
i"yx£EL‡¯Œ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡OÈ∑עּמהם אֹות ימנה ּבּסעּדה, לפניו לׁשרת עבדיו ׁשאר ּכׁשּיפקד חׁשּבֹון, ∑Epk.לׁשֹון ƒ»«¿…∆…∆ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ«∆

ּומֹוׁשב ׁשּל .ּבסיס ְְִֶָָ

(ãé)éãnò àp-úéNòå Cì áèéé øLàk Ezà éðzøëæ-íà ék¦¯¦§©§©´¦¦§À©«£¤Æ¦´©½̈§¨¦«¨¨¬¦¨¦−
:äfä úéaä-ïî éðúàöBäå äòøt-ìà éðzøkæäå ãñç̈®¤§¦§©§©̧¦Æ¤©§½Ÿ§«¥©−¦¦©©¬¦©¤«

i"yx£Ez‡ È�z¯ÎÊŒÌ‡ Èk∑,אּת זכרּתני אם לאׁשר ׁשּייטב ÒÁ„.ּכפתרֹונימאחר È„nÚ ‡pŒ˙ÈNÚÂ∑'נא' אין ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַ¿»ƒ»»ƒ»ƒ»∆ֵָ
חסד עּמי עֹוׂשה אּתה הרי ּבּקׁשה: לׁשֹון רמב"ן.אּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

(åè)éúéNò-àì ät-íâå íéøáòä õøàî ézápb ápâ-ék¦«ª´Ÿª©½§¦¥¤−¤¨«¦§¦®§©ŸÆ«Ÿ¨¦´¦
:øBaa éúà eîN-ék äîeàîרמב"ן §½¨¦«¨¬Ÿ¦−©«

i·�Ú‡יא ˙È ˙·ÈÒ�e È„Èa ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÂ¿«»¿«¿…ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿«»
˙È ˙È·‰ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡qÎÏ ÔB‰˙È ˙È¯ˆÚÂ¿«»ƒ»¿¿«»¿«¿…ƒ»ƒ»

:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔÈL·Lיב ‡˙Ïz d�¯Lt ÔÈc ÛÒBÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ¿ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיג ˙È ‰Ú¯t Cp¯a„È ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿¿ƒ»«¿…»≈»
‰Ú¯Ù„ ‡qk Ôz˙Â CLeÓL ÏÚ Cp·È˙ÈÂƒ≈ƒ»«ƒ»¿ƒ≈«»¿«¿…
È˜LÓ ‡˙ÈÂ‰ È„ ‰‡Ó„˜ ‡˙ÎÏ‰k d„Èaƒ≈¿ƒ¿¿»«¿»»ƒ¬≈»«¿≈

:dÏ≈

aÚ˙Â„יד CÏ ·ËÈÈ „k CnÚ È�p¯k„z Ô‰l‡∆»≈ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«≈«»¿«¿≈
‰Ú¯t Ì„˜ ÈÏÚ ¯k„˙Â e·ÈË ÈnÚ ÔÚk¿«ƒƒ≈¿ƒ¿«»«√»«¿…

:ÔÈ„‰ ‡¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓ È�p˜t˙Â¿«¿ƒ«ƒƒ≈¬ƒ»»≈

Û‡Âטו È‡¯·Ú„ ‡Ú¯‡Ó ‡�·�b ·�‚Ó È¯‡¬≈ƒ¿«¿≈¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿«
˙È·a È˙È e‡ÈeL È¯‡ ÌÚcÓ ˙È„·Ú ‡Ï ‡Î‰»»»¬»ƒƒ««¬≈«ƒ»ƒ¿≈

:È¯ÈÒ‡¬ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יאמר אבל האחרים, מּכל יֹותר ּבזה ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹידמה

"ּכאּלּו": ׁשּטעמֹו הּדמיֹון, והּוא והּנה, ְְְְְֲִִִֵֶַַָֻּבכּלם

Ï·‡ׁשראה נּצּה, עלתה כפרחת והוא ּפרּוׁש ¬»ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

עלתה ׁשּפֹורחת מּיד ּכי הּגפן ְֲִִֶֶֶַַַַָָָּבחלֹומֹו

להֹורֹות וזה ענבים, אׁשּכלֹותיה והבׁשילּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָנּצּה

יֹוסף הּכיר ּובזה לעׂשֹותֹו. האלהים ממהר ְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹּכי

ולא הם ימים ׁשלׁשה הּׂשריגים ׁשלׁשת ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכי

אחד ּביֹום ּכי ּבדעּתֹו וחׁשב ׁשנים. אֹו ְְְְֳִִִֶַַָָָָחדׁשים

אחד ּבלילה ּכי ּבעבּור אֹו ׁשניהם, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹיּׂשא

ׁשאמר אברהם רּבי לדברי צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחלמּו.

וכזאת ּפרעה. את הּלדת יֹום יֹודע יֹוסף ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשהיה

(לעיל ידֹו ּכמׁשיב ויהי רּבים, ּבמקֹומֹות ְְְְִִִִֵֵַַַָָהּכ"ף

י"ד), י"ב (לעיל אברם ּכבֹוא כ"ט), ְְְֵַָל"ח

כ'), ד' (ש"א הּנּצבֹות וּתדּברנה מּותּה ְְְִֵֵַַַָָָּוכעת

רּבים: ְִֵַוכן

ÒeÏ˜�‡Âאפיקת אפרחת כד והיא ׁשאמר ¿À¿¿ְְֲִֵֶַַַַַַָ

ׁשהעלתה עלתה ּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָלבלבין,

לּולבין והעלתה ּפרח הֹוציאה ּגפנים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלּולבי

ענבים, אׁשּכלֹותיה והבׁשילּו והנּצּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָּגדֹולים,

עֹולה: אינּנּו ּכי ּבּנץ, עלתה לׁשֹון יבא לא ְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּכי

‡Ez.(יד) È�z¯ÎÊ Ì‡ Èkּתזּכרני אם ƒƒ¿«¿«ƒƒ¿ְְִִִֵ

חסד עּמדי עּתה ּתעׂשה ל ייטב ֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר

ּנא יהיה ואם ּפרעה, אל ותזּכרני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָֹואמת

ּכחסּד ועׂשית זכרּתני אם ּכי ּבּקׁשה, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָלׁשֹון

,אּת וטעם ּפרעה. אל ּתזּכרני עּמדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹחסד

ל ייטב אׁשר ּבּטֹוב עּמי לעׂשֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַׁשּתזּכרני

ּפרּוׁש יהיה אֹו הּסהר. מּבית ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיצאת

והּזכירה .עּמ אני ּכאּלּו ּבלּב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָׁשּתזּכרני

הּנה לאמר אליו אֹותֹו ׁשּיהּלל ּפרעה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹאל

מלכים לפני יפה עבד הּטּבחים ׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבבית

ְִַָיתיּצב:

ÔBÎp‰Âלהיֹות ּתזּכרני אם ׁשּיאמר ּבעיני עֹוד ¿«»ְְְְִִִִֵֵֶַַֹ

,למעלת ותׁשּוב ל ייטב ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֶַַַָָאּת

אל ּתזּכרני הּזה, החסד עּמי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹותחּפץ

מׁשרת ׁשהיה נער זכרּתי ּבפניו לאמר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּפרעה,

מׁשרת. לי להיֹות אלי ּתנהּו הּסהר, ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹלי

הּוא ּגדֹול חטא ּכי הּזה, הּבית מן ְְִִִִֵֵֶַַַַָוהֹוצאתני

ּבכאן: אֹותי הּמעמידים ְֲִִִַַַָעל

B‡ראה ּכי ּפרעה, אל והזּכרּתני טעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹיהיה

ּופקיד ׁשּלֹו לּׂשר עבד ּבהיֹותי ּפרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָֹאֹותי

ּתזּכרני ואם לפניו, מׁשרת לֹו אׁשר ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעל

אׁשר עֹון ּבי אין ּכי מּכאן, ּתֹוציאני ְֲִִִִִֵֵֶָָָָלפניו

מּיד ויּצילני ׁשּיֹוציאני לּמל וראּוי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָחטא,

אם הּמל מן יּכחד לא ּדבר ּכל ּכי ְִִִִִֵֶֶַָָָָֹעֹוׁשקי,

ְַֹיחּפץ:

וטעם ‰ÌÈ¯·Ú.(טו) ı¯‡Óחברֹון מארץ ְַַ≈∆∆»ƒ¿ƒְֵֶֶֶ

ּכי ויעקב, יצחק אברהם ׁשם ּגרּו ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹאׁשר

העברי אברהם נקרא הּיחס ראׁש ׁשהיה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹאברהם

וגדֹול הּנהר, מעבר היה ּכי י"ג) י"ד ְְִֵֵֵֶַָָָָָ(לעיל

ּבּגֹו (לעילׁשמֹו ׁשמ ואגּדלה ּבֹו נתקּים ּכי ים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

העברים. זרעֹו ּכל נקראּו ּכן ועל ב'), ְְְְְִִִֵַַָָי"ב

יתערבּו ׁשּלא ּכן ׁשמם את יחזיקּו עצמם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹוהם

הּזה הּׁשם והחזק הּכנענים, הארצֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֻּבעּמי

לעֹולם: יׂשראל זרע ְְְִֵֶַָָָּבכל

‰ÊÂל"ט (לעיל עברי איׁש לנּו הביא טעם ¿∆ְְִִִִֵֵַַָ

אנכי, עברי להם אמר יֹוסף ּכי ְִִִִֵֶַָָָֹי"ד),

ארץ והּנה ּבכנעני. ׁשּיחזיקּוהּו רצה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹולא

הארץ ּכלֹומר העברים, ארץ קראּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָמגּוריהם

ּכי ּכן, ׁשמּה ׁשּנקרא אֹו ׁשם. העברים ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָאׁשר

(לעיל ׁשּנאמר ּכמֹו ואּציליה, הארץ ּגדֹולי ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהם

ּוכתיב ּבתֹוכנּו, אּתה אלהים נׂשיא ו') ְְְֱִִִֵַָֹכ"ג

במׁשיחי: ּתּגעּו אל ט"ו) ק"ה ְְְִִִִִַָ(ּתהּלים
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(æè)éðà-óà óñBé-ìà øîàiå øút áBè ék íéôàä-øN àøiå©©¬§©¨«Ÿ¦−¦´´¨¨®©¸Ÿ¤Æ¤¥½©£¦Æ
ìL äpäå éîBìça:éLàø-ìò éøç élñ äL ©«£¦½§¦¥À§¨²©¥¬Ÿ¦−©Ÿ¦«

i"yx£È¯Á ÈlÒ∑ׁשּקֹורין ּכיסנין, ּפת מֹוכרי ודר הרּבה, יׁש ּובמקֹומנּו חֹורין, חֹורין קלּופין נצרים ׁשל סּלים «≈…ƒְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
סּלים ּבאֹותם לתּתם רמב"ן.אובלי"ׁש, ְְִִַָָ

(æé)óBòäå äôà äNòî äòøt ìëàî ìkî ïBéìòä ìqáe©©´¨«¤§À¦²Ÿ©«£©¬©§−Ÿ©«£¥´Ÿ¤®§¨À
:éLàø ìòî ìqä-ïî íúà ìëàŸ¥¬Ÿ¨²¦©©−¥©¬Ÿ¦«

(çé)ìL Bðøút äæ øîàiå óñBé ïòiåìL íélqä úLúL ©©³©¥Æ©½Ÿ¤¤−¦§Ÿ®§¸¤Æ©©¦½§¬¤
:íä íéîé̈¦−¥«

(èé)ãBòa|ìLéìòî ELàø-úà äòøô àOé íéîé úLE §´§´¤¨¦À¦¨̧©§³Ÿ¤«Ÿ§Æ¥«¨¤½
éìòî EøNa-úà óBòä ìëàå õò-ìò EúBà äìúåE: §¨¨¬«§−©¥®§¨©¬¨²¤§¨«§−¥«¨¤«

(ë)éäéå|Nòiå äòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia ©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ©©¬©
Làø-úà àOiå åéãáò-ìëì äzLî|íé÷Lnä øN ¦§¤−§¨£¨¨®©¦º̈¤´Ÿ©´©©§¦À

:åéãáò CBúa íéôàä øN Làø-úàå§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
i"yx£‰ ÌBÈ‰Ú¯tŒ˙‡ ˙„l∑יֹום לֹו וקֹורין לדתֹו ידייֹום על אּלא נֹולד הּולד ׁשאין לפי הּלדת, ּולׁשֹון ּגינּוסיא. À∆∆∆«¿…ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

וכן: מיּלדת, נקראת החיה ּכן ועל האּׁשה, את מיּלדת ׁשהחּיה טז)אחרים, אֹות",(יחזקאל הּלדת ּביֹום ּומֹולדֹותי" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
יג)וכן: אחרים(ויקרא ידי על ׁשּכּבּוסֹו הּנגע", את הּכּבס B‚Â'."אחרי L‡¯Œ˙‡ ‡OiÂ∑,עבדיו ׁשאר עם מנאם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֻ«ƒ»∆…¿ְְֲִָָָָָ

מנין לׁשֹון ראׁש", את "ׂשאּו ּכמֹו: ּבתֹוכם, אּלּו את וזכר ּבסעּדתֹו, לֹו ׁשּיׁשרתּו הּמׁשרתים מֹונה .ׁשהיה ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

(àë)ñBkä ïziå eä÷Lî-ìò íé÷Lnä øN-úà áLiå©¨²¤¤©¬©©§¦−©©§¥®©¦¥¬©−
:äòøt ók-ìò©©¬©§«Ÿ

(áë):óñBé íäì øút øLàk äìz íéôàä øN úàå§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨¨®©«£¤¬¨©²¨¤−¥«

(âë):eäçkLiå óñBé-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤¥−©¦§¨¥«
i"yx£ÌÈ˜Ln‰Œ¯N ¯ÎÊŒ‡ÏÂ∑ּבּיֹום אסּור∑e‰ÁkLiÂ.ּבֹו להיֹות הזקק לזכרֹו, יֹוסף ּבֹו ׁשּתלה מּפני מּכאן, לאחר ¿…»««««¿ƒַ«ƒ¿»≈ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשנים, מ)ׁשּנאמר:ׁשּתי הּקרּויים(תהלים מצרים על ּבטח ולא רהבים", אל פנה ולא מבטחֹו ה' ׂשם אׁשר הּגבר "אׁשרי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ַַרהב:

סימן. יב"ק פסוקים קי"ב áùéåפפפ úùøô úìñç

Ó‡Â¯טז ¯Lt ˙e‡È È¯‡ ÈÓBzÁ� ·¯ ‡ÊÁÂ«¬»««¿≈¬≈»»««¬«
ÔÈlÒ ‡˙Ïz ‡‰Â ÈÓÏÁa ‡�‡ Û‡ ÛÒBÈÏ¿≈«¬»¿∆¿ƒ¿»¿»»«ƒ

:ÈLÈ¯ ÏÚ e¯ÈÁc¿ƒ«≈ƒ

BÚ·„יז ‰Ú¯t ÏÎÈÓ ÏkÓ ‰‡lÚ ‡lÒ·e¿«»ƒ»»ƒ…≈««¿…«
ÈÂlÚÓ ‡lÒ ÔÓ ÔB‰˙È ÏÎ‡ ‡ÙBÚÂ ÌBzÁ�«¿¿»»≈»¿ƒ«»≈ƒ»≈

:ÈLÈ≈̄ƒ

ÔÈlÒיח ‡˙Ïz d�¯Lt ÔÈc ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ·˙‡Â«¬≈≈«¬«≈ƒ¿»≈¿»»«ƒ
:Ôep‡ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz¿»»ƒƒ

¯CLÈיט ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz ÛBÒa¿¿»»ƒ«¿ƒ«¿…»≈»
˙È ‡ÙBÚ ÏeÎÈÂ ‡·ÈÏˆ ÏÚ C˙È ·BÏˆÈÂ CpÓƒ»¿ƒ¿»»«¿ƒ»¿≈»»

:CpÓ C¯Naƒ¿»ƒ»

ÏÂ„‡כ ˙Èa ‡ÓBÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»»≈«¿»
¯k„‡Â È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‰Ú¯Ù„¿«¿…«¬«ƒ¿¿»¿»«¿ƒ¿ƒ¿«
B‚a ÈÓBzÁ� ·¯ LÈ¯ ˙ÈÂ È˜L ·¯ LÈ¯ ˙È»≈«»≈¿»≈««¿≈¿

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

È˙כא ·‰ÈÂ d˙eÈ˜L ÏÚ È˜L ·¯ ˙È ·È˙‡Â«¬≈»«»≈««¿≈ƒ«»
:‰Ú¯Ù„ ‡„È ÏÚ ‡qk«»«¿»¿«¿…

ÔB‰Ïכב ¯LÙ Èc ‡Ók ·Ïˆ ÈÓBzÁ� ·¯ ˙ÈÂ¿»««¿≈¿»¿»ƒ»«¿
:ÛÒBÈ≈

dÈL�‡Â:כג ÛÒBÈ ˙È È˜L ·¯ ¯ÈÎ„ ‡ÏÂ¿»¿ƒ«»≈»≈¿«¿¿≈
Ù Ù Ù

çô÷ 'îòá äñôãð áùéå úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

t˙¯.(טז) ·BË Èkיפה ּכי אנקלּוס אמר ƒ»»ְְִֶַָָֻ

(ּתהּלים לּמדני ודעת טעם טּוב וכן ְְְִִִֵֵַַַַַַָָּפתר,

ב'), ו' (לעיל הּנה טבת ּכי וכן ס"ו), ְְִֵֵֵָֹֹקי"ט

מבּזה הּזה האיׁש ּכי ּכן, לאמר והּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיפֹות.

אֹותֹו לפּתר ידע ׁשּלא ּבֹו חֹוׁשב יֹוסף, ְִֵֵֵֶַַֹֹעל

ּבראֹותֹו לא אם החלֹום לֹו יּגיד ולא ְְְֲִִִַַָֹֹלעֹולם,

וּירא יאמר, אֹו וכהגן. יפה לחברֹו ּפתר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכי

והּגיד וׂשמח, לֹו ּפתר לטֹובה ּכי האפים ְְְִִִִַַַָָָָֹׂשר

מחברֹו: יֹותר ּבֹו מצטער ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָחלֹומֹו

ÈlÒעׂשּויים קלּופים נצרים ׁשל סּלים חרי. «≈ְְֲִִִִִֶַָֹ

והּגאֹון רּׁש"י. לׁשֹון זה חֹורים, ְְִִִֶַַָחֹורים

,הּמל ּכלחם לבן, לחם סּלי ּפרׁש סעדיה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָרב

כ"ט (יׁשעיה יחורּו ּפניו עּתה ולא ְְְְֱִֶַַָָָָָֹמּלׁשֹון

והּוא חיור. ללבן ׁשּתאמר הארמית מן ְְֲִִִֶַַָָָָֹכ"ב),

,הּמל מּלחם הּסּלים ּבכל היה ּכי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנכֹון,

מאכל מיני מּכל העליֹון ׁשהיהּובּסל ּפרעה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(ּביצה ּבּמׁשנה רּבֹותינּו ּולׁשֹון אֹופה. ְְֲִֵֵֵֶַַַָָמעׂשה

ּבירּוׁשלמי ואמרּו וחורי. ּגריצין ּפּתין ו') ְְְְְְִִִִִִִִַָב'

ׁשלׁשה והּנה הדא, מן לּה ׁשמעין רּבנין ְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹ(ׁשם)

ראׁשי: על חרי ִִֵַַֹֹסּלי
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àéä,wx -úðéçaî ¦¦§¦©
íéøBçà,zeipevigd -ìL £©¦¤

Bîk ,äáLçnä ÷îòŸ¤©©£¨¨§
øçà íB÷îa áeúkM8 ¤¨§¨©¥
øîàî ìò ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©©©£©

ì"æø9äîëç úBìáBð" : ©©§¨§¨
."äøBz ¯ äìòîlL- ¤§©§¨¨

"zelaep"d `id dxezdy

dnkgn cala (dlthe)

`id ,xnelk ,dlrnly

,cala "miixeg`" zpiga
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ïéàå Lnî àìk úBîìBòä̈¨§Ÿ©¨§©¦
äzà" ék ,Lnî ñôàå§¤¤©¨¦©¨
àøáð àlL ãò àeä©¤Ÿ¦§¨

"'åëå íìBòä10.;mlerd `xapy xg`l - `ed eze` - `ed dz`e - ¨¨§
oi` okle ,llk mi`vnp `lk mde llk jxr mey zenlerl oi` oky

,`ed jexa "seq oi`"a iepiy mey milret md,Cëìäå,okle -íb §¦§¨©
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dúìòîe "dîB÷î òãéå dkøc11,dze` rcei `edy -úòéãéa ©§¨§¨©§¨©£¨¨¦¦©
,ìBëéák Bîöòxac `idy dxezd z` rcei `ed envr zriciay - ©§¦§¨

,jxazi ez` lekiak cg`"éç ìë éðéòî äîìòð" ìáà12Bîk , £¨¤¤§¨¥¥¥¨¨§
áeúkL13,dúeiîéðt úðéça eðééäc ,"eàøé àì éðôe" :zeinipt - ¤¨¨©Ÿ¥¨§©§§¦©§¦¦¨

,dxezdíL øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥¨
,h"i oniq "ycewd zxb`"a -

eäæå .ì"æéøàä íLa§¥¨£¦©§¤
áeúkä øîàL14äéäàå" : ¤¨©©¨¨¤§¤

'eëå Bìöà15,"íéòeLòL ¤§§©£¦
.à÷åc Bìöàdxez - ¤§©§¨

`idy zxne`y

,"elv`" df ixd ,"mireyry"

jxazi elv`calaitk ,

'id`e" ligzn weqtdy

elv``ed okn xg`le "oen`

jk ,"mireyry 'id`e" xne`

dxezd lr aezky dn mb

åéðôì ,"åéðôì ú÷çNî"§©¤¤§¨¨§¨¨
úðéçáa eðééäc ,à÷åc©§¨§©§¦§¦©

,dúeiîéðtzeinipty - §¦¦¨
"eiptl zwgyn" dxezd

."seq oi`" zeinipt iptl

,owfd epax xiaqi oldl

,dxeza ef ddeab dbixcny

mireyry" `idy itk

oefn zeidl d`a ,"elv`

okly ,l`xyi zenypl

- "oen`" dxezd z`xwp

z` qpxtnd "bebct" ,"one`"

dxezd z`xwp jk ,clid

.zenypl "bebct"e "one`" mya "elv`"yäæ ìòådbixcn lr - §©¤
ddeabef,dxezayøîàweqtd -ìà ¯ "ïBîà Bìöà äéäàå" ¨©¨¤§¤¤§¨©

'eë "ïîBà" àlà "ïBîà" éø÷z16.- clid z` qpxtnd "bebct" - ¦§¥¨¤¨¥
dlrnl ody itk zenypl xewn zeidl d`a dxeza ef dbixcn

`idy ,mlerd zeig didz dxeza ef dbixcnny `l j` ,mlerdn

.zeiniptn `le cala zeipevige "miixeg`"dníéøBçà úðéça ìòå§©§¦©£©¦
,dxezay -eøîà17::my weqta oldl -,Böøà ìáúa ú÷çNî" ¨§§©¤¤§¥¥©§

,"íãà éða úà éòeLòLådxez ly zeipevigde "miixeg`"dy" - §©£©¤§¥¨¨
,mc` ipaae (mlera) laza mireyrye wegy ly oipr `edék¦

,øBçàå íéðt úðéçáa äðzð äøBzäzeinipt ly dpigaa - ©¨¦§¨¦§¦©¨¦§¨
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ב"ר" תפ"ה): ע' ח"א (בלקו"ב

ובכ"מ". ספ"א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פכ"א.10.פי"ז, תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות כח,11.נוסח איוב - הכתוב ל'

כא.12.כג. כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, לכ"ק15.משלי התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא

שליט"א. בתחילתו.16.אדמו"ר לא.17.ב"ר שם, משלי

לשבת פרשת וישב תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ו כסלו
מפרק עז  

עד סוף פרק עח 

יום רביעי - י"ח כסלו
פרק פח 

עד סוף פרק פט

יום שני - ט"ז כסלו
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום חמישי - י"ט כסלו
פרק כ 
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שלישי - י"ז כסלו
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

יום שישי - כ' כסלו
פרק כ

מפרק צז 
עד סוף פרק קג

שבת קודש - כ"א כסלו
פרק כ 

מפרק קד עד סוף פרק קה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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øîàå åæ äúìòîá äøåúä úìäúá çáúùî äéäù äî
úåøéîæ ä"á÷ä ì"àå æ"ò ùðòð 'åë éì åéä úåøéîæ
úåîìåòä ìëù åæ äúìòî úîàáù íåùî åäì úéø÷
íééøåçà 'éçáî àéä äðîî ãçà ÷åã÷ã éáâì íéìèá
ìò ì"æéøàä íùá à"îá ù"îë äáùçîä ÷îåò ìù
úéîéðô ìáà .äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ì"æøàî
éøîâì úãçåéî àéä äøåúä úéîéðô àåäù ÷îåòáù
éáâìå ãåçéä úéìëúá äá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá
ùîî ñôàå ïéàå ùîî àìë úåîìåòä ìë ä"á ñ"à
íâ êëìäå 'åëå íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà éë
ìë úåéç úìäúá ììë äçáùì ïéà äøåúä úåéîéðôì
äúåéîéðô 'éçááå éáéùç ùîî àìã øçàî úåîìåòä
úçîù ìåëéáë àìà åéòåùòùå ùåðà ááì úçîù äðéà
íé÷ìà éë äá òùòúùîù ä"á÷ä êìîä òåùòùå áì
åîöò úòéãéá äúìòîå äîå÷î òãéå äëøã ïéáä
àì éðôå ù"îë éç ìë éðéòî äîìòð ìáà ìåëéáë
.ì"æéøàä íùá ù"ùîë äúåéîéðô 'éçá åðééäã åàøé
ú÷çùî .à÷åã åìöà íéòåùòù åìöà 'éäàå ä"ùæå
øîà æ"òå äúåéîéðô 'éçáá åðééäã à÷åã åéðôì åéðôì
ìòå 'åë ïîåà àìà ïåîà éø÷ú ìà ïåîà åìöà äéäàå
éòåùòùå åöøà ìáúá ú÷çùî øîà íééøåçà 'éçá
øåçàå íéðô 'éçáá äðúéð äøåúä éë íãà éðá úà
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נד.7. קיט, ˘ËÈÏ"‡:8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:9."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ב"ר" תפ"ה): ע' ח"א (בלקו"ב

ובכ"מ". ספ"א הכללים שער בע"ח ונתבאר יז. פמ"ד, שם ה. פכ"א.10.פי"ז, תדבא"ר ע"פ - השחר ברכות כח,11.נוסח איוב - הכתוב ל'

כא.12.כג. כח, כג.13.איוב ל, ל.14.תשא ח, לכ"ק15.משלי התיקון" "לוח ע"פ כאן וניתוספה "וכו'", לתיבת ליתא שלפנינו בתניא

שליט"א. בתחילתו.16.אדמו"ר לא.17.ב"ר שם, משלי
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ïåøçà ñøèðå÷

øåçàå íéðô äáåúë àéäå 'éøëæã äôò äìéâîá áéúëãë
äçëùá ùðòð êëì íééøåçà 'éçáá ãåã ñôúù éôìå
ù"î äòù éôì åðîî íìòðå íééøåçà 'éçá ïî äàáä
úà ãçéìå øáçì åàùé óúëá íäéìò ùã÷ä úãåáò
àéä ùã÷ä úãåáò ìà íééøåçà 'éçá ïäù íééôúëä
ïåøàáù úåçåìä åëùîð íùîù íéðô 'éçáá ò"ç
éîìùåøéá ù"îëå 'åë íäéøáò éðùî íéáåúë ù"îë

:ù"ò øåçàå íéðô 'éçá ïäá äúéä àìù íéì÷ùã

ä÷ãöåìçðù åîë 'éô .('ä 'éññ ñåîòá) ïúéà ìçðë
ïúéà 'éçáî úëùîðä äëùîä àåä ïúéà

'éçá àéäùúåéúåàå 'åëå ïéòéø ïéøúå àìëéäá äãå÷ð
ù"îë àéìâúàì ãéúò àðà 'éô ãéúòì úåùîùî ïúéà
ä"á ñ"à øåà æà äìâúéù åðééäå 'åâå éãáò ìéëùé äðä
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ט-י).18. ב, (יחזקאל ב ה, זכרי' ˘ËÈÏ"‡:ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."זה לפני שיש א.19."צע"ק לה, סוטה וראה ט. ז, לב,20.נשא תשא

א'.21.טו. הלכה ו' כד.1.פרק ואילך.2.פסוק 71 ע' תש"ג מ"ה.3.סה"מ פ"ט סוטה הארץ".4.משנה מוסדי "והאיתנים ב) ו, (מיכה כמ"ש

א.5. כ, זח"א א.6.ראה ד, ד.7.זח"ג יח, ראה לקו"ת יג.8.ראה נב, ישעי'
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ick opeazdl - "zad`e" zevn

.dad`d z` zelble xxerl

,äòeîMä äáBè àì ,äpä¦¥Ÿ¨©§¨
,éðèa æbøzå ézòîL- ¨©§¦©¦§©¦§¦

,owfd epax xne`íéøéáòî 'ä íò øLà1äázä éðôlîmpi` - £¤©©£¦¦¦¦§¥©¥¨
z` ,"cenr"l mrt cer zybl miyxníéiça õôçä Léàä̈¦¤¨¥©©¦

"èòî Lc÷î"aL eðéîBìL éLðà ìk ìL íéîé úeëéøàåly - ©£¦¨¦¤¨©§¥§¥¤§¦§¨§©
zqpkd zia2,,L"ðà ìL äfäezltz ici lry ,epnely iyp` - ©¤¤

milltzn x`yd lk mb eci lre ,xeaiv gily xeza zekix`a

,mini zekix`e miig mdl `ian `ed - zekix`aì"æø øîàîk3: §©£©©©
ìLíäî ãçàå ,íãà ìL åéîé íéëéøàî íéøác äL,`ed - §Ÿ¨§¨¦©£¦¦¨¨¤¨¨§¤¨¥¤

éøànä.Búlôúa C.mini zekix`a dxeyw zekix`a dltzy ixd - ©©£¦¦§¦¨
íeLa Bì øLôà éàå ,øúBéa Bì ä÷eçc äòMäL éî íb óàå§©©¦¤©¨¨§¨§¥§¦¤§¨§
äfä øeaö-çéìMä úøæç ìL äMã÷ úiðò øçà ãò ïézîäì ïôàŸ¤§©§¦©©©£¦©§ª¨¤£¨©©§¦©¦©¤

,dltza jix`n df dltz lray iptn -àlL Bì áBè áBè àìä£Ÿ¤Ÿ
ì,íéiça íéöôçä ìL íäéiçì ãøélî ,eëøáe äMã÷ òîL- ¦§Ÿ©§ª¨¨§¦¥¥§©¥¤¤©£¥¦©©¦

,miig `iand xac ,zekix`a lltzdl mivexy dl`àðîçø ñðàå§Ÿ¤©£¨¨
déøèt4,`ed ,qep` `edy oeik ,`ed jexa yecwd xht qep`d z` - ©§¥

`ed ixd - zkll gxken

"dyecw" renyln xeht

- efn dxizie ."ekxa"e

éãé BàéöBî øeaö-çéìMäå§©§¦©¦¦§¥
BúáBç"dyecw" renyl - ¨

."ekxa"e,òîL àlL óà©¤Ÿ¨©
äðBòk àeäL òîL elàk§¦¨©¤§¤

,Lnîo`k qep`dy ,ixd - ©¨
,mixacd x`ya enk epi`

mixac md mpn` m`y

la` ,"'ixht `pngx qpe`"y

eli`k) "ciarc o`nk" mpi`

`lc o`nk `qpe`" - (dyr

"ciar5`ly ink - qpe` -

df ixd o`k eli`e ,dyr

eli`kdyrgilyy df cvn

,ezaeg ici e`iven xeaivd

àúéàãëå`y itk -mi`ven epàøîba6,éñéðàc úBãOaL íò éab §¦§¦¨©§¨¨©¥©¤©¨©£¦¥
,miqep` mdy -dîöò äøNò äðBîL úlôz úáBç éãé íéàöBéå§§¦§¥©§¦©§¤¤§¥©§¨

øeaö-çéìMä úøæçam` ik ,"ekxa"e "dyecw" lr xaecn `l - ©£¨©©§¦©¦
,dnvr "dxyr dpeny" zece`äMã÷ íâå ,Lnî eòîL elàk§¦¨§©¨§©§ª¨

.ììëa eëøáe`edy iny ,ixd ,ezaeg ici e`iven xeaivd gilyy - ¨§¦§¨
e`iven ,"ekxa"e "dyecw" renyl ote` meya el xyt` i`e qep`

mby ixd ,daeg ici xeaivÎgilydeze`ici xeaivd gily `ivei

.zekix`a lltzdln mixg` rixtdl el l`e ,ezaegúàæ ,äpäå§¦¥Ÿ
äeðø÷ç7úBøBca íb óà àeä ïk ,äðLnä éîëç ìL íéðBLàøä £©§¨¥©©©¨¦¦¤©§¥©¦§¨

,íúãBáò øwòå òá÷ íúøBz äúéäL ,àøîbäåmzcear xwir - §©§¨¨¤¨§¨¨¨¤©§¦©£¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò éë
:ä"á ñ"à íééçä øåàá äøéàäì úé÷ìàä

äðäøùà éðèá æâøúå éúòîù äòåîùä äáåè àì
õôçä ùéàä äáéúä éðôìî íéøéáòî 'ä íò
èòî ùã÷îáù ù"ðà ìë ìù íéîé úåëéøàå íééçá
åéîé íéëéøàî íéøáã äùìù ì"æøàîë ù"ðà ìù äæä
éî íâ óàå .åúìôúá êéøàîä íäî ãçàå íãà ìù
ïéúîäì ïôåà íåùá åì à"àå øúåéá åì ä÷åçã äòùäù
áåè àìä äæä õ"ùä úøæç ìù äùåã÷ úééðò øçà ãò
íäééçì ãøéìî .åëøáå äùåã÷ òåîùì àìù åì áåè
õ"ùäå .äéøèô àðîçø ñðåàå íééçá íéöôçä ìù
àåäù òîù åìéàë òîù àìù óà åúáåç éãé åàéöåî
úåãùáù íò éáâ àøîâá àúéàãëå ùîî äðåòë
úøæçá äîöò ò"åîù úìôú úáåç éãé íéàöåéå éñéðàã
.ììëá åëøáå äùåã÷ íâå ùîî åòîù åìàë õ"ùä
íéðåùàøä úåøåãá íâ óà àåä ïë äåðø÷ç úàæ äðäå
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ד.15. ב, ˘ËÈÏ"‡:16.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בעד עור י"ל: ואולי בכ"מ. ועד"ז בסוס"י. משא"כ עור" בעד "עור גם הובא סוסט"ז "באגה"ק

זו". בצדקה (גם) כשמדובר רק והובא (כפשטות) בהגבלה צדקה ה"ז - צה.17.עור ע' תש"מ) (קה"ת, אדה"ז קודש באגרות נדפס האגרת סיום

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ע"ד מדובר שם אשר ולהעיר כד. ב, ש"א שכינה˜¯·�Â˙ע"פ יחוד תפלה - ב) נה, (שבת זו"ן יחוד ועיכוב ,

א.2.וקוב"ה". כט, מגילה ב.3.ראה לב, א.4.ברכות כז, ס"א.5.נצבים סקכ"ד אדה"ז א.6.שו"ע לה, להעתיק7.ר"ה כדאי הסברה, ליתר

האברך על הוקם גבר המפורסם הנגיד הרבני לאו"נ ט"ו): סימן תש"מ קה"ת הזקן, אדמו"ר - קודש" ב"אגרות (נדפסה הזקן רבנו של אגרתו

משחקים בסוד לעמוד שלא בו נוססה ה' רוח אשר שמעתיהו אזן לשמע אך מראהו אכיר ולא ידעתיהו לא כי אף הנה נ"י, אלכסנדר מוה'

עתה אך הימים. כל באמת להם זה והי' יתן ומי ובגמ"ח בתורה רמה ידם כי תפלה זו שבלב עבודה באמת ה' את לעבוד בחפצים המלעיגים

ה על שמד גזירת לגזור עלי יחד בהוסדם חוק חלפו תורות כמלאכיעברו קול והרמת תנועה שום ובלי בחפזון דוקא כמותם להתפלל תפלה

elqk f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dxez cenil did.íúlôz àìådltzd oipr did f` mb ixd - §Ÿ§¦¨¨
.mini zekix`e miig ly oipr zekix`aíòtä äzò ïkL ìkîe- ¦¨¤¥©¨©©©

,ep` eppnfaïéàL ,àçéLî úBáwòacenil -÷Bvî ,òá÷ eðúøBz §¦§§¦¨¤¥¨¥¤©¦
àéä àçéLî úBáwòa äãBáòä øwòå ,íézòäzcear -,älôzä ¨¦¦§¦©¨£¨§¦§§¦¨¦©§¦¨

íéiç áøä áúkL Bîk§¤¨©¨©©¦
éøôe íéiç õòa ì"æ ìàèéå¦©©§¥©¦§¦

íéiç õò8,xwiry - ¥©¦
onfd ,ep` eppnfa dceard

`ed ,`giyn zeawr ly

- dltzd zcearïkL ìkî¦¨¤¥
ïBëðå éeàøL øîçå ì÷å§©¨Ÿ¤¤¨§¨
.äéìò Lnî eðLôð ïzì- ¦¥©§¥©¨¨¤¨

,dltzd zcear lràéäå- §¦
ekix`a dltzdjez z

`id ,'d zelcba zeppeazd

,Lnî äøBz ìL äáBç¨¤¨©¨
òcî éðéáîìmipiand - ¦§¦¥©¨

÷îòå úeððBaúää úìòBz¤¤©¦§§§Ÿ¤
íeôì ãç ìk ,úö÷ úòcä©©©§¨¨©§

,déìéc àøeòLcg` lk - ¦¨¦¥
xne`y itk .exeriy itl

ly oey`xd wlga owfd epax

,`"n wxta "`ipz"d xtq

epi` ,dad`d e` d`xid oipr lrtz zeppeazddy ,xac ly exeriyy

`ed dhrn zrcd zwnrde zeppeazday in yi :cg` lka dnec

dkex` zeppeazd el zyxcpy in yie ;dad`a e` d`xia xxerzn

,el` zrcd zwnrde zeppeazdd .xzei dwfg zrcd zwnrde xzei

zeidl zekixvàeä-Ceøa íB÷î ìL BçáL øecña9é÷eñôa §¦¦§¤¨¨¦§¥
"äáäà"å "øöBé" :òîL úàéø÷ éðôlL úBëøa ézLe äøîæc- §¦§¨§¥§¨¤¦§¥§¦©§©¥§©£¨

,"mler zad`"ïäa øøBòì,rny z`ixw iptly zekxaa -äáäàä §¥¨¤¨©£¨
àáì ,ìàøNé ìk áìa úøzñîä,`eaz ef dad`y -éelb úðéçáì ©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¨Ÿ¦§¦©¦

álä úelbúäawnera zxzeqn ef dad` dzid f` cry mewnay - §¦§©©¥

,ald zelbzdl `eaz ,ald,dîöò òîL úàéø÷ úòLaixg` - ¦§©§¦©§©©§¨
zekxa,rny z`ixw÷eñtaL äáäàä úåöî àéä úàfL10: ¤Ÿ¦¦§©¨©£¨¤©¨

äðBLàø úéðîpä ,"'Bâ Eááì ìëa 'Bâå záäàå"11,úBöî â"éøúa §¨©§¨§§¨§¨§©¦§¥¦¨§©§©¦§
ì"æ í"aîøä áúkL Bîk12Lå äøBzä éãBñéî àéäL ,dLø §¤¨©¨©§©©¤¦¦¥©¨§¨§¨

ç"îø ìëì øB÷îe,248 - ¨§¨§¨
,äNò úBöîxne`y itk - ¦§£¥

ly oey`xd wlga owfd epax

'c wxta "`ipz"d xtq

`ed zn`a oniiwnd"y

icky ,'"ied my z` ade`d

zeevn g"nx zn`a miiwl

didzy gxkdd on ,dyrd

.'"d zad`"ieeivly df

ly daeg `ed "zad`e"

zeppeazdd oipr lr dxez

z` zelble xxerl ,dltza

dad` lr ,oky ,dad`d

mey jiiy `l ixd dnvr

dad` ik ,"zad`e" ,"ieeiv"

lre alay dcn ixd `id

mey mi`zn `l alay dcn

mc`l yi m` ,ixdy ,ieeiv

m`e ,el yiy ixd - ef dcn

xeaic ly dlert lr) ieeivd o`k xefri dn - dcn dze` el oi`

cibnd axd l`ey ok`y itke ,(ald ybx lr `l la` ,ieeiv mi`zn

yhixfnn13epi` ieeivdy ,dper `ede ?"zad`e" ieeivd mi`zn cvik :

" didiy ,zeppeazdd lr m` ik ,dad`d lrrnydidzy ,"l`xyi

oeyln) ad`z - "zad`e" f`e "cg` 'd epiwl` 'd" oipra zeppeazdd

didzy ,`ed ,"zad`e" ieeivd ixd ,mipt lk lr .(dghad

zekix`a dltzdy ixd - "zad`e"l `iazy dltza zeppeazdd

.dxez ly daeg `id zeppeazdaeìk áìa úøzñîä äáäà ìò ék¦©©£¨©§ª¤¤§¥¨
iL àì íòáèå ízãìBúa ìàøNé.ììk éeeö Cxn`py - ¦§¨¥§©§¨§¦§¨Ÿ©¨¦§¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ø÷éòå òá÷ íúøåú äúéäù àøîâäå äðùîä éîëç ìù
úåá÷òá íòôä äúò ë"ùëîå .íúìôú àìå íúãåáò
ø÷éòå .íéúòä ÷åöî òá÷ åðéúøåú ïéàù àçéùî
å"çøä ù"îë äìôúä àéä àçéùî úåá÷òá äãåáòä
åðéùôð ïúéì ïåëðå éåàøù å"÷å ë"ùëî .ç"òôå ç"òá ì"æ
òãî éðéáîì ùîî äøåú ìù äáåç àéäå äéìò ùîî
íåôì ãç ìë úö÷ úòãä ÷îåòå úåððåáúää úìòåú
é÷åñôá ä"á íå÷î ìù åçáù øåãñá äéìéã àøåòéù
øøåòì äáäàå øöåé ù"÷ éðôìù úåëøá éúùå äøîæã
'éçáì àáì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäàä ïäá
àéä úàæù äîöò ù"÷ úòùá áìä úåìâúäá éåìéâ
'åë êááì ìëá 'åë úáäàå ÷åñôáù äáäàä úåöî
ì"æ í"áîøä ù"îë úåöî â"éøúá äðåùàø úéðîðä
ò"î ç"îø ìëì øå÷îå äùøùå äøåúä éãåñéî àéäù
íúãìåúá ìàøùé ìë áìá úøúåñîä äáäà ìò éë
éë ì÷ð ïåáðì úòãå ììë éååéö êééù àì íòáèå
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בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון

פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות

רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות.

ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב

נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה

ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת

נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה

בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם

ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא

תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל.

שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם

כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני פ"ז.8.ומגודל התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח טואו"ח

ה.10. ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). מ"¯‡˘ÔÂה' לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר (שורשבטל". דיראה מ"ע גם (כולל ע

שורש ובמילא) רפ"ב.12.המצות".ÏÎמל"ת) יסוה"ת סי"ב.13.הל' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה



עט elqk f"i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dxez cenil did.íúlôz àìådltzd oipr did f` mb ixd - §Ÿ§¦¨¨
.mini zekix`e miig ly oipr zekix`aíòtä äzò ïkL ìkîe- ¦¨¤¥©¨©©©

,ep` eppnfaïéàL ,àçéLî úBáwòacenil -÷Bvî ,òá÷ eðúøBz §¦§§¦¨¤¥¨¥¤©¦
àéä àçéLî úBáwòa äãBáòä øwòå ,íézòäzcear -,älôzä ¨¦¦§¦©¨£¨§¦§§¦¨¦©§¦¨

íéiç áøä áúkL Bîk§¤¨©¨©©¦
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בשאר ולא שרפים הנקראים העליונה בכת ג"ז ואף כנפיהם תרפנה בעמדם כמ"ש הימנה למעלה אין אשר העליונה למדריגה בהגיעם עליון

פרקי ע"פ בפיוטים כמבואר משונות בתנועות וגם כו' המולה קול כתי' בשרפים וגם וכו' גדול ברעש הקדש וחיות והאופנים כמ"ש כתות

רוע כ"א זה אין להם להדמות בדעתם העולה דיתמי יתמי אנן אבל השרת. ממלאכי גדולים שהיו הראשונים מצדיקים ראי' אין ולכן היכלות.

ענינה עיקר מדרבנן הוא ביום פעמים ג' ומנינה התפלה שנוסח אף כי מימיהם מאורות ראו לא מדרבנן תפלה האומרים וגם בימינם. ושקר לב

נפש שתתעורר עד כ"כ בזה שיתבונן הלב בבינת ומיושבת שלימה בדעה ותפארתו גדלו להכיר ה' את לדעת התורה כל יסוד הוא ומהותה

ק"ש וברכות פסד"ז אמירת ע"י הזה בזמן לנו נעשה זה ענין כל אשר במצותיו מאד ולחפוץ ובתורתו בו לדבקה ה' שם את לאהבה המשכלת

נקנה שהי' זה ענין לכל לבד בק"ש להם די הי' וחבריו רשב"י משא"כ ואולי. האי וכולי הלב כוונת המעורר ובקול מלא בפה ולאחריה לפניה

בלעדה כי וישכיל יבין א' פעם בתפלה טעם וטעם ה' אל הקרוב כל הזה בזמן אבל אתם. בבריתו הנאמן הלב בשפלות ראשונה בהשקפה להם

ביותר עלינו מקטרג השטן וע"כ כו' בפיו העם נגש כי יען כמ"ש מלומדה אנשים מצות כ"א באמת ה' לעבוד רגלו ואת ידו את איש ירים לא

תעשינה ולא ערומים מחשבות להפר ולתורתו לה' לקנאות קנאה בגדי ללבוש נדיבה נפש לעורר באתי הזאת האגרת דברי כל על וע"כ וד"ל.

שנאמר עכשיו ישראל לשונאי תקומה הי' לא יעשה לא אשר ארור נאמר אלו כמשארז"ל עולם עד ודור לדור לצדקה לו ותחשב תושי' ידיהם

כו'. לטהר הבא כי בעדו ויגמור בעזרו יהי' וה' כולה התורה כל קיים כאלו הכתוב עליו מעלה העושים ומקים המחזיק כל יקים לא אשר ארור

נ"י. ברוך באאמו"ר זלמן שניאור דו"ש. או"נ כנפש מאדה"ש ואו"ש קצרתי בה' בטחוני פ"ז.8.ומגודל התפלה שער סנ"ב.9.פע"ח טואו"ח

ה.10. ו, ˘ËÈÏ"‡:11.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ידיעת ג' אהבה, - ב' יראה, - א' ב: יא, בזח"א ג'. מ"ע היא להרמב"ם (בסהמ"צ "צע"ק

"ראשון א) עג, (ע"ז חז"ל מל' ולהעיר וכו'). מ"¯‡˘ÔÂה' לכל שרש דאהבה קטן חינוך מתניא ולהעיר (שורשבטל". דיראה מ"ע גם (כולל ע

שורש ובמילא) רפ"ב.12.המצות".ÏÎמל"ת) יסוה"ת סי"ב.13.הל' קה"ת) (הוצאת להה"מ תורה אור לספר בהוספות גם וראה
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כג.14. יב, יז.1.ראה יט, א.2.קדושים לא, יח.3.ב"מ לב, תשא - הכתוב ל' יג.4.ע"פ יא, עקב עה"פ ספרי א. ב, Î"˜5.תענית ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡'החוטף' סנ"ג), או"ח בב"י (הובא תנ סי' ח"א הרשב"א שו"ת ל' ע"פ - רגליו' '"לפשוט תפז): ס"ע ביאורים לקוטי (בספר

ל הכוונה אולי - 'אפרתי' ק"ש'. 'חוטפין תשסט: בלק בפרש"י) (הובא יל"ש א) (קלג, חולין ראה א):·'- א, (ש"א ברד"ק הובאו בזה הפי'
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,d"awd mr cgizdl dcigid
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יד.1. ל, ב.2.דברים לג, קכא.1.ברכות עמוד התניא. ספר על והערות 'קיצורים בספר (נדפס2.נדפס קמא מהדורא בלקו"א (ועיין) וראה

שניתן ("הקונטרסים") הראשון הכת"י קודם עוד שינויים כו"כ שהיו לומר ומסתבר שם. וכו' ובהערות תשמ"ב) נ.י. ברוקלין, קה"ת, בהוצאת
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äðäהאי הרב של הכתבים את בראותי

וטהור קדוש אלקים איש גאון

ואשר עשה אשר וטוב המאירה אספקלריא

לעשות הטהור בלבו ונתן חסדו ה' הפליא

הק'. דרכיו ה' עם להראות אלה כל את

הכתבים את להעלות שלא היה ורצונו

בכך. דרכו שאין מחמת הדפוס לבית ההם

ההם הקונטרסים התפשטות מחמת רק

מידי רבות בהעתקות ישראל כל בקרב

העתקות ריבוי ומחמת משונים סופרים

והוכרח במאד. הט"ס רבו שונות

הדפוס. לבית ההם הקונטרסים להביא

הרבני ה"ה השותפים רוח את ה' והעיר

מוהר"ר הותיק àðëùהמופלג íåìù
הותיקçðבמוהר"ר המופלג הרבני וה"ה

ìàåîùéåìäבמהור"רéëãøîמוהר"ר
הדפוס לבית ההם הקונטרסים להביא
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ולקלקל להזיק שדרכן רבו אשר הדפוסים

ואת ידו את איש ירים לבל הסכמה ליתן בלבינו גמרנו לזאת אי המאושרים

אופן. בשום גבול בהשגת ושלום חס היזק שום לעיל הנזכרים להמדפיסים לגרום רגלו

חמש משך עד הנ''ל המדפיסים ידיעת בלתי הנ''ל הספר לדפוס אדם לשום ואסור

הדורש הכ"ד טוב ברכת עליו יבא אלה לדברי ושומע דלמטה מיום רצופים שנים
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1

נסתכל7. משה מאירה, שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים ("כל רבינו משה חידוש ב מט, יבמות ראה - המאירה דאספקלריא החידוש וכידוע

לפ' בהקדמתו המשניות ובפי' ל"ה. פרק ח"ב ובמו"נ פ"ז התורה יסודי הל' ברמב"ם בזה רבינו משה מעלת וכמבואר המאירה"). באספקלריא

- ז. יסוד ˘ËÈÏ"‡.חלק, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8.הורביץ מרדכי ר' והשני, צדק"; ה"צמח הרבי של אביו הזקן, רבנו של חתנו היה הראשון

משקלוב. מד.9.המדפיס מא, בראשית הכתוב וצ"ל10ÈÏÂ‡Â.כלשון כאן, יש המעתיק -"È·˙Îהשמטת הקודמת כבהסכמה - ‰Ú¯˙ידי"
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כנחל.13. וצדקה ד"ה קו"א כט, (כה?), כ, יח, יז, ו, ה, ג, ב.14.בסימנים: יד, כריתות אלא, ד"ה בתוס' ומובא ח. ג, ר"ה ירושלמי 15.ראה
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מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚.הברכות כל שיכלול בכדי בר"ת הוא

-.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, נגד5.במדבר להלוך "שיכול הפירוש עצם את

ומה ואחד"; אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו

כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא ÂÓˆÚשהוא ‡Â‰˘;הרבוא ששים כל של דעותיהם את בתוכו כולל

שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן

- הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר'

שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה

בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה
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åðéúðéãîã ù"ðà ìë ïè÷ ãòå ìåãâîì íé÷ìà íëéìà
íìåòä ãò íééçå íåìùì àåáé åîå÷î ìò ùéà äìù úåëåîñå

:ø"éëà å"ñð
äðäéë øîàì ù"ðà ìëá éùðéàã éîåôá àìâøî éë úàæ úòãåî

íéøôñá äàéø÷å äééàøì øñåî éøáã úòéîù äîåã äðéà
åìëù úñéôúå úâùä éôìå åúòãå åëøã éôì àøå÷ àøå÷äù
åëìäúé äëéùçáå íéìáìåáî åúòãå åìëù íàå íù àåä øùàá
æåðâä áåè éë øåàä úà úåàøì ìåëé éùå÷á 'ä úãåáòá
ïéã ïî øáå ùôðì àôøîå íéðéòì øåàä ÷åúî éë óà íéøôñá
ïéåù ïðéà éàãååá éùåðà ìëù ô"ò íééåðáä äàøéä éøôñ äðä
íãà ìëù ïéàå úååù úåòãäå íéìëùä ìë ïéà éë ùôð ìëì
ì"æøàù åîëå åøéáç ìëù ìòôúîù äîî øøåòúîå ìòôúî äæ
ïéàù ìàøùéî àåáéø íéùù ìò íéæøä íëç úëøá éáâ
íù úåîçìîá ì"æ ï"áîøä ù"îëå 'åëå åæì åæ úåîåã íäéúåòã
ìåëéù åá çåø øùà ùéà åá øîàðù òùåäé éáâ éøôñä ùåøéôá
éøôñá åìéôà àìà .'åëå ãçàå ãçà ìë ìù åçåø ãâð êåìäì
'ä çåø øùà ì"æç éùøãî ùãå÷ éøøäá íúåãåñé øùà äàøéä
ìëå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàå íðåùì ìò åúìîå íá øáã
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מתפלת1. ולהעיר בו. כיוצא או וגואלנו, צורנו ישמרם י"ל קומה"ˆÂ¯או לכן·ÊÚ¯˙ישראל אולי - "...Î"‚.הברכות כל שיכלול בכדי בר"ת הוא

-.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.2.א נח, הנזכרת.3.ברכות הגמרא שעל הרי"ף יח.4.על כז, נגד5.במדבר להלוך "שיכול הפירוש עצם את

ומה ואחד"; אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל שם אומר שהוא הפסוק, על מרש"י גם להביא הזקן רבנו היה יכול ואחד", אחד כל של רוחו

כזה, גדול חכם שישנו שם מבאר שהרמב"ן מפני הוא מהרמב"ן, זאת מביא ÂÓˆÚשהוא ‡Â‰˘;הרבוא ששים כל של דעותיהם את בתוכו כולל

שכן, מישראל, רבוא ששים על שמברכים כפי יהושע, דר' ברי' הונא ור' פפא רב על הרזים" "חכם ברכת את איקא דר' ברי' חנינא ר' בירך שלכן

- הרמב"ן אומר ולכן בשני, זאת שמכיר כזה להיות צריך זה אך רבוא. ששים של דיעותיהם בתוכם נושאים שהם בהם, והכיר ראה חנינא ר'

שהם וחסידים, - כזה מקרה שישנו מסתבר מהרמב"ן עכ"פ שוות. דיעותיהם שאין דוקא רבוא ששים על אלא זו ברכה לברך שלא - להלכה

בהיותו שכן, ואחד", אחד כל של רוחו נגד להלוך "שיוכל זה שהוא הזקן ברבנו ומכירים רואים להלן) הזקן רבנו של (כלשונו ומכיריי" "יודעיי

ואחד". אחד כל של מ"רוחו בתוכו כולל הוא כללית נשמה
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cg` lka md ,d"awda zewiac ly ,d`xie dad` ly mipiprdy
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driny dnec dpi`"y (y"p`) miciqgd oia ze`hazdd dxe`kl

zexxerzd ixac iaxdn mirneyy dn dnec epi`y ,"di`xl

epax eli`e - mixtqa mi`xewe mi`exy dnl 'd zceara zekxcde
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äîã÷ä
íéì÷áù ì÷ õåöéð ãò íäéèøôå ìàøùé úåììë àåáø íéùù
àúééøåàá ïàøù÷úî åäìåë ìàøùé éðá åðéîòáù êøòä éúåçôå
äæ éøä ÷"äæá òãåðë ä"á÷äì ïúåà úøù÷îä àéä àúééøåàå
ììëá ùøãéì äøåúä äðúéðù óàå ìàøùé úåììëì úåììë êøã
äá úùøùåîä ìàøùéî úéèøô ùôð ìëì úåèøô éèøôå èøôå
:äøåúáù éèøôä åîå÷î øéëî úåéäì äëåæ íãà ìë ïéà éøä
åðéàø åðàöî åðéðáìå åðì úåìâðä øúéäå øåñéà úåëìäá óà äðäå
åìàå ùîî äö÷ä ìà äö÷ä ïî íéàøåîàå íéàðú ú÷åìçî
íééçä øå÷î íù ìò íéáø ïåùì íééç íéäìà éøáã åìàå
ìàîùå ïéîé ïéå÷ äùìùì ììë êøã úå÷ìçðä ìàøùé úåîùðì

ããñç úãîî ïùøùù úåîùðå 'åëå äøåáâå ãñç íäù òöîàå
å"÷å ù"ëå òãåðë 'åë ì÷äì ãñç éôìë úåèäì ïë íâ ïúâäðä
ìëã àáìå àçåîáã åîéçøå åìéçã ïåðéàã åðéäìà 'äì úåøúñðäá

å ãçù"îë äéáéìá øòùîã äî íåôì äéìéã àøåòéù íåôì ãç
:'åâå äìòá íéøòùá òãåð ÷åñô ìò ÷"äæá
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ב.6. כג, ב שמואל הכתוב לשון פי א.7.על מח, - פל"ו תניא פי ב.8.על עג, ג', לה'9.חלק "הנסתרות כח: כט, דברים הפסוק לשון פי על

וגו'. ולבנינו לנו והנגלות ב.10.אלקינו יג, וע"ב.11.עירובין ע"א ק"ג א' כג.12.חלק לא, 13.56.משלי ע' שלום תורת
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Bkøò éôì ãçà ìk ãéîz eðúðéãîc eðîBìLzceara eavne - §¥¦§¦¨¥¨¦¨¤¨§¦¤§

,'dìúéL,zzl -ïéà ék úBéäì ,'ä úãBáòa íLôða úBöò ¨¦¥§©§¨©£©¦§¦¥
ãBò àîøb ïîfä,cer dyxn onfd oi` -ãçà ìëì áéLäì ©§©§¨¨§¨¦§¨¤¨

ïk ìò ,äéeöî äçëMä íâå ,úeèøôa BúìàL ìò ãçàå§¤¨©§¥¨¦§¨§©©¦§¨§¨©¥
úBàì úøîLîì úBìàMä ìk ìò úBáeLzä ìk ézîLø̈©§¦¨©§©¨©§¥§¦§¤¤§

åéðéò ïéa ïBøkæì ãçàå ãçà ìëì úBéäìiabl aezky itk - ¦§§¨¤¨§¤¨§¦¨¥¥¨
oilitz15,"jipir oia oexkfle"énò øaãì ñðkì ãBò ÷çãé àìå§Ÿ¦§Ÿ¦¨¥§©¥¦¦

ïäa ék ,úeãéçéa,"`ipz"d xtqay mipipra -òBâøî àöîé ¦¦¦¨¤¦§¨©§©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מו"ה אברהם זושא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עם המצורף אליו.

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שכיון שנמצאים הננו בחדש טבת, עליו נאמר בדרז"ל, שהגוף נהנה מן הגוף, וכמדובר 

נוכח בה[, ע"פ דרז"ל, אחשורוש זה הקב"ה, שאחרית וראשית שלו,  בההתועדות ]שכמדומה הי' כת"ר 

יהנה כביכול מהגוף  ית'  ומהותו  יקוים בפועל, שעצמותו  דור, הרי  ישראל שבכל  בני  כנס"י  זהו  ואסתר 

ועיין ג"כ שיחת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע בתורת שלום )שמח"ת  ועניניו של כאו"א מבנ"י כפשוטו, 

דין  בפסק  מוסיף  עוד  הוא  הנ"ל  שכל  גוף,  מיט  טאן  צו  האט  עצמות  בענין  ואילך,  ק"ח  עמוד  תרס"ט( 

הרמב"ם היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

וי"ל שזהו ג"כ ענין דויגש אליו )אליו ולא למדותיו( יהודא וגו' וכמבואר בדרושי תו"א על כתוב זה, 

מעלת הדומם והמעשה והגוף.

בברכה לבשו"ט בעניני בריאות הגוף ובעניני בריאות הנשמה שלו ושל כאו"א מב"ב שיחיו.



צי היום יום . . . 

ה'תש"דטו כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אך מה שהי' . . . ואחור ע"ש.

בתו"א ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה", צ"ל "ואינה יכולה להיות באהבה".
רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע )הבעש"ט( זָאגט אז מ'דַארף הָאבען 
מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'הָאט קיינמָאל ניט געזעהן.

ַאֲהָבה", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוֵאיָנּה  ב": "ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְראֹות ּבָ ׁשֶ ְתִחיל "ַוּיֵ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ַאֲהָבה". ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּבְ

ְהֶיה ְמִסיַרת  ּתִ ִריְך ׁשֶ ּצָ ם טֹוב( אֹוֵמר ׁשֶ ַעל ׁשֵ ָבא )ַהּבַ ר ִלְבנֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ַהּסָ ֵקן ִסּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ֹלא ָראּו. ַאף ּפַ ם ִליהּוִדי ׁשֶ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶפׁש ַעל ַאֲהַבת ִיׂשְ

ה'תש"דטז כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדקה . . . א"ס ב"ה.

ב  ַהּלֵ ֶאת  ד  ְעּבֵ ְיׁשַ תֹוַלְדּתֹו,  ּבְ ב  ַהּלֵ ַעל  יט  ּלִ ַהּשַׁ ַהּמַֹח  ר  ֲאׁשֶ הּוא,  "ד  ַחּבַ יַטת  ׁשִ ּבְ ִרי  ִעּקָ ְיסֹוד 
רּוְך הּוא. ת ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ּבָ ְגֻדּלַ ַעת ּבִ ָלה ֲהָבָנה ְוַהֲעָמַקת ַהּדַ ּכָ ֵרְך, ִמּתֹוְך ַהׂשְ ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ה'תש"דיז כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: הנה לא . . . וכו' וד"ל.

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם  יר ֶאת ִמי ׁשֶ ֲעֵרי ֵהיְכֵלי ָחְכָמה ּוִביָנה, ֵליַדע ּוְלַהּכִ "ד ּפֹוַתַחת ׁשַ ֲחִסידּות ַחּבַ
ָלה זֹו, ּומֹוָרה  ּכָ ֶבת ֵמַהׂשְ ב ַהְמֻחּיֶ ּלֵ ּבַ ה ׁשֶ אֹוָתּה ִמּדָ ֵעל ּבְ ב ְלִהְתּפָ י ַהּלֵ ְכִלית, ְמעֹוֶרֶרת ִרְגׁשֵ ָגה ׂשִ ַהּשָׂ ּבְ
ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ַלֲעֹבד ֶאת ֲהָוָי'  תֹו[ ָיכֹול ָלֶגׁשֶ יֵליּה ]ְלִפי ָרּמָ עּוָרא ּדִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפּום ׁשִ ר ּכָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ

מֹוחֹו ְוִלּבֹו. ּבְ

ה'תש"דיח כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: הוכח תוכיח . . . לעומת זה כו'.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

הצ"צ כותב: אהבה דבחי' ועמך לא חפצתי )היינו( שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית', 
ולא אפילו שמים וארץ שהם ג"ע עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהי' האהבה 
רק לו ית' לבד, דהיינו למהו"ע ית' ממש. וכך הי' נשמע הלשון ממו"ר נ"ע )רבינו הזקן( 

בדביקותו. שהי' אומר בזה הלשון:

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צב

איך וויל זע גָאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג"ע איך וויל ניט דיין עוה"ב כו' איך וויל 
מער ניט אז דיך אליין.

ָבר זּוָלתֹו  ּלֹא ַלְחּפֹץ ׁשּום ּדָ י", )ַהְינּו( ׁשֶ ָך ֹלא ָחַפְצּתִ ְבִחיַנת "ְוִעּמְ ַמח ֶצֶדק" ּכֹוֵתב: ַאֲהָבה ּדִ ַה"ּצֶ
ְהֶיה  א ּתִ יּו"ד ִנְבָרא כּו', ֶאּלָ י ַרק ּבְ ן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון, ּכִ ֵהם ּגַ ַמִים ָוָאֶרץ ׁשֶ ֵרְך, ְוֹלא ֲאִפּלּו ׁשָ ִיְתּבָ
ׁשֹון ִמּמֹוִרי  ָמע ַהּלָ ׁש. ְוָכְך ָהָיה ִנׁשְ ֵרְך ַמּמָ ַהְינּו ְלַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ֵרְך ְלַבד, ּדְ ָהַאֲהָבה ַרק לֹו ִיְתּבָ

ׁשֹון: ֶזה ַהּלָ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ ְדֵבקּותֹו. ׁשֶ ֵקן( ּבִ נּו ַהּזָ ָמתֹו ֵעֶדן )ַרּבֵ י ִנׁשְ ְוַרּבִ
ָך כּו',  ּלְ ׁשֶ א  ְלָך, ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשֶ ן ָהֵעֶדן  ּגַ ֵאיִני ָחֵפץ ְמאּוָמה; ֵאיִני רֹוֶצה ֶאת 

ְלַבד. ר אֹוְתָך ּבִ ְרצֹוִני ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ּגּוט יֹום טֹוב.
ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוַדְרֵכי ַהֲחִסידּות  ָנה טֹוָבה ּבְ ְלׁשָ

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו. ּכָ ּתִ

ה'תש"גיט כסלושבת
ַהְפָטָרה: ֲחזֹון ֹעַבְדָיה. ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם . . . וקצרה בעזה"י.
הסכמת א( הרב . . . מאניפאלי.

ב( הרב . . .הכהן.

ָנה. ֹראׁש ַהּשָׁ ת ְויֹום טֹוב ְוֹלא ּבְ ּבָ ׁשַ ית ְלִמְנָחה אֹו ְלַמֲעִריב, ֹלא ּבְ ַטּלִ ף ּבְ ִליַח ִצּבּור ִמְתַעּטֵ ֵאין ַהּשְׁ
בֹוד  ב תקל"ג, ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ׁשֶ ַוּיֵ יד - ִמּמֶעְזִריְטׁש – ג'  ּגִ ל ָהַרב ַהּמַ קּותֹו[ ׁשֶ ּלְ ִהּלּוָלא ]=יֹום ִהְסּתַ

ּפָאִלי. ַאּנִ ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבְ
ב, תקנ"ט, ִלְפנֹות ֶעֶרב. ׁשֶ ְסֵלו, ג' ַוּיֵ ֲאָסרֹו ָהִראׁשֹון – י"ט ּכִ ֵקן ָיָצא ְלֵחרּות ִמּמַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ְסֵלו,  ה ה' ָלנּו יֹום יט ּכִ ר ָעׂשָ י יֹום ֲאׁשֶ א ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ּכִ גֹון ּדָ ַרם ּכְ ֵקן: "ּבְ נּו ַהּזָ ב ַרּבֵ ְכּתַ ִמּמִ
ֵסֶפר  ִריִתי ּבְ ּקָ ָמתֹו ֵעֶדן, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ִנׁשְ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ א ׁשֶ י טֹוב, יֹום ִהּלּוָלא ַרּבָ ל ּבֹו ּכִ ֻהְכּפַ יֹום ג' ׁשֶ
לֹום". לֹום ֵמד' ׁשָ ׁשָ ַאֲחָריו – ָיָצאִתי ּבְ ּלְ סּוק ׁשֶ י ּפָ ִהְתַחְלּתִ י', ֹקֶדם ׁשֶ לֹום ַנְפׁשִ ָדה ְבׁשָ סּוק 'ּפָ ּפָ ים ּבַ ִהּלִ ּתְ

ְבֵרי ֱאֹלִקים  ]ּדִ ְגֵלית ְודַא"ח  ַהּנִ ים ַלּתֹוָרה  ְקִביעּות ִעּתִ ּבִ ַלת ַהְחָלטֹות טֹובֹות  ְוַקּבָ יֹום ִהְתַוֲעדּות 
ַאֲהַבת ֵרִעים. ְרֵכי ַהֲחִסיִדים ּבְ ים, ְוִחּזּוק ּדַ ַרּבִ ים, ֲחִסידּות[ ּבָ ַחּיִ

ְתִחיל הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח.  ּבּור ַהּמַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש ּדִ ִאּגֶ ֶדר ַהְמֹבָאר ּבְ י ַהּסֵ "ס, ְוַעל ּפִ ת ַהּשַׁ ר ֲחֻלּקַ נֹוֲהִגים ְלַסּדֵ
נּו  ל ַרּבֵ ֵטֵבת – יֹום ִהּלּוָלא ׁשֶ "ס כ"ד ּבְ ת ַהּשַׁ ִרים ֲחֻלּקַ ַנת תרס"ג ְוֵאיָלְך ָהיּו ְמַסּדְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ִמּשְׁ ּבִ

ְסֵלו. י"ט ּכִ ַנאי ּבְ ֵני ֶאֶפס ַהּפְ ֵקן – ִמּפְ ַהּזָ

ה'תש"גכ כסלויום ראשון

חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: הסכמות הרבנים . . . ז"ל נבג"מ.

תקנ"ז  ְסֵלו  ּכִ כ'  ג'  יֹום  ִנְגְמָרה  ָהִראׁשֹוָנה,  ַעם  ּפַ ּבַ  – ְנָיא  ּתַ  – ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ַסת  ַהְדּפָ
חּוד  ַהּיִ ַער  ְוׁשַ ָקָטן  ִחּנּוְך   – ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  ינֹוִנים,  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר   – ִראׁשֹון  ֵחֶלק  ְוכֹוֵלל:  ְסלַאִוויטַא.  ּבִ

ְוָהֱאמּוָנה.

יום 
חמישי

יום 
שישי



צג היום יום . . . 

 – ְתָרא  ּבַ ַמֲהדּוָרא  תקנ"ט;  זָאלְקִווי  ָלִראׁשֹוָנה:  ָסה  ִנְדּפְ  – א  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא   – ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ
ְקלָאוו תקס"ו. ָסה ְלִראׁשֹוָנה: ׁשְ ִנְדּפְ

ל ה' ַהֲחָלִקים –  ל ּכָ ֶנת ׁשֶ ְקלָאוו תקע"ד. ּתֹוָצָאה ְמֻתּקֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשְ ּפַ ֶרת ַהּקֶֹדׁש – ּבַ ִאּגֶ
ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָסה ּכַ ִוויְלָנא רָאם תר"ס, ְוָחְזָרה ְוִנְדּפְ

ה'תש"גכא כסלויום שני

חומש: וישב, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: הקדמת המלקט . . . בעלה וגו'.

מען זָאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין 
גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, 
תמימים - שעה אחת בכל יום.

ָכְך  ָניֹות. ּבְ ְרחֹוב ַלֲחֹזר ִמׁשְ ִפי ֶעְרּכֹו, ּוְבֵעת ַהֲהִליָכה ּבָ ל ֶאָחד ּכְ ה ּכָ ַעל ּפֶ ָניֹות ּבְ ן ִמׁשְ ּנֵ ֵיׁש ְלׁשַ
יַח. ׁשִ ֵני ַהּמָ ל ּפְ ה ְלַקּבֵ ִנְזּכֶ

י ְויֹום  ִני, יֹום ֲחִמיׁשִ ֲחִסיִדים ְצִריִכים ִלְלֹמד ֲחִסידּות: ֲחִסיִדים ְסָתם ]=ֲחִסיִדים ְרִגיִלים[ – יֹום ׁשֵ
ָכל יֹום. ָעה ַאַחת ּבְ ִמיִמים – ׁשָ ת. ּתְ ּבָ ַהּשַׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ששי בטבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

 אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נתקבל לכאן הערה מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו, שכיון שאחדים מבתי ספר הרשת נמצאים בריחוק 

מקום ממקומות המרכזים באה"ק ת"ו, וישנם קישוים מיוחדים בקשר עם שנת השמיטה,

מהדרוש ]ואפשר עוד יותר מדרישה[, אשר מזמן לזמן יביאו להם מהאוכלין וכו' ע"י טנדר וכיו"ב 

ולא יוזקקו לנסוע משם ולבזבז זמן ומרץ וטרחה בהשגת המצרכים, שבודאי עולה גם ביוקר יותר. כיון 

שאין ידועים כאן פרטים עד"ז, לכן אין להורות על זה בפרטיות אבל בכללות ההצעה נכונה ביותר ומכמה 

טעמים.

כפי שכותבים הנ"ל אין הכונה שיתנו להם המצרכים חנם כ"א שהטרחה בהנוגע להשגת המאכלים 

וכו' והבאתם למקום הרחוק תעשה בסיטוניות, ובטח יודיעו עד"ז ות"ח מראש.

בכבוד וברכה.

מזכיר

הפר"כ ע"ד האסיפות בהשתתפות הרה"ג והרה"ח וכו' וכו' גאראדעצקי שי' - נתקבלו.



v"ndqeצד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב כסלו ט"ו ראשון יום כ'כופר' נזק תשלומי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰íL eéä àì íà ìáà£¨¦Ÿ¨¨

áiçå ,øòvä ïîe ÷æpä ïî øeèt Z Bîöòî äãBäå ...ììk íéãò¥¦§¨§¨¥©§¨¦©¤¤¦©©©§©¨

.Bîöò ét ìò éetøáe úLááe úáLa§¤¤§¤§¦©¦©§

מתשלומי פטור מעצמו" "הודה שאם לכך הסיבה לכאורה,

לשלם, צריך בחבירו שהחובל 'נזק' שתשלום משום היא נזק,

במפרשים הקשו אבל פטור". – בקנס וה"מודה 'קנס', בגדר הוא

מגידֿמשנה) היא(ראה מפורשת גמרא והלוא ב): ד, שכל(ב"ק

'ממונא'! הוי בהם חייב שהחובל דברים החמישה

לבאר: ויש

הרמב"ם ה"ג)כתב פ"א יתן(לעיל כאשר בתורה שנאמר "זה :

אלא בחברו, שחבל כמו בזה לחבול אינו בו, ינתן כן באדם מום

ולפיכך עשה, כאשר בו לחבול או אבר לחסרו ראוי שהוא

לרוצח רוצח, לנפש כופר תקחו ולא אומר הוא והרי נזקו. משלם

יש לחבלות או איברים לחסרון אבל כופר, בו שאין הוא בלבד

ממון, תשלום בתורת אינו ה'נזק' תשלום גם זה, ולפי כופר".

החובל. האדם גוף איברי בעד 'כופר' אלא

שהודאת מצינו עדים" כמאה בעלֿדין "הודאת בדין והנה,

ולא ביתֿדין ממיתין "אין אבל ממון לחייבו מועילה האדם

עדים" שני פי על אלא פיו, בהודאת האדם את הל'מלקין (רמב"ם

ספי"ח) .סנהדרין

מבואר לגופו, אדם של ממונו בין ההבדל שם.ובטעם (רדב"ז

(106 עמ' ל"ד, ולבעלותולקו"ש לרשותו ניתן האדם של ממונו כי ,

ניתן לא האדם של גופו אבל ממונו, את להפסיד רשאי ולכן

אדה"ז כלשון ס"ד)לבעלותו, ונפש גוף נזקי הל' לאדם(שו"ע "אין :

לעצמו לגרום יכול אינו ולכן, כו'", להכותו כלל גופו על רשות

הודאתו. פי על מלקות או מיתה

החובל, גוף איברי של 'כופר' בתור הוא 'נזק' שתשלום וכיון

על רשות לאדם "אין שהרי בעלֿדין" "הודאת כאן מועילה לא

נזק. מתשלומי פטור שהודה והחובל גופו",

(eky 'nr ,f"iyz ,dkldd xe`l

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום רודף עובר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰eøBä Cëéôì§¦¨

øaòä Czçì øzî Z ãìéì äM÷î àéäL äøaòäL ,íéîëç£¨¦¤¨ª¨¨¤¦§©¨¥¥ª¨©§Ÿ¨ª¨

BLàø àéöBäMî íàå .dâøäì äéøçà óãBøk àeäL éðtî ...äéòîa§¥¤¨¦§¥¤§¥©£¤¨§¨§¨§¦¦¤¦Ÿ

.íìBò ìL Bòáè eäæå ,Lôð éðtî Lôð ïéçBc ïéàL ;Ba ïéòâBð ïéà Z¥§¦¤¥¦¤¤¦§¥¤¤§¤¦§¤¨

מותר האם אבר, קטיעת של סכנה בפני העומדת הרה אשה

העובר? להריגת שיגרום טיפול באמצעות אותה לרפא

וההיתר רציחה, נחשבת עובר שהריגת עולה הרמב"ם מדברי

להרוג מותר כי רק הוא העובר הריגת ידי על האם להצלת

הנרדף. את להציל כדי 'רודף'

אסור העולם לאוויר צאתו שלאחר כיון תמוה: ולכאורה

והרי 'רודף', דין לו יש שנולד קודם מדוע העובר, את להרוג

עולם" של טבעו ש"זהו ההלכה בהמשך עצמו הרמב"ם כדברי

כרודף? ייחשב שיצא קודם ומדוע מבחירה) כן עושה (ואינו

לומר: ויש

לומר הרמב"ם כוונת אין עולם" של טבעו ש'זהו בנימוק

מבחירתו אינה והרדיפה שמאחר אלא רודף, נחשב העובר שאין

זולתו, ידי על מאוימים מהם אחד כל וחיי 'נרדף' גם הוא הרי

ואין האם, לחיי שווה במעמד חייו העולם, לאוויר משיצא ולכן,

גמור 'נפש' נחשב אינו שיצא קודם אך זולתו, בחיי אחד להציל

חייו על יתרון יש האם ב)ולחיי ס, סי' ב יו"ד .(אג"מ

רק הוא העובר בהריגת האם את להציל שההיתר ומאחר

הריגתו את להתיר אין 'רודף', האם,מדין של אבר הצלת לשם

ולא אחר אדם להרוג כשמתכונן רק הוא רודף להרוג ההיתר כי

אבר לו ב)לקטוע ס, פרק היולדת .(תורת

המהרי"ט צ"ט)אך סי' לצורך(ח"א העובר את להרוג מתיר

בדעת שהבין וייתכן חיים, בסכנת כשאינה אף האם רפואת

בכ"ף 'כרודף', כתב (שהרי ממש ל'רודף' כוונתו שאין הרמב"ם

העובר חיי חשבון על האם את להציל ההיתר ועיקר הדמיון)

חיותו את יונק הוא אלא משלו חיים אין שלעובר משום הוא

חייה איבוד חשבון על חיים לו להעניק חייבת האם ואין מאמו,

ימיה כל חולה תישאר כך ידי על כאשר או שם)שלה היולדת .(תורת

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום לנפילה? אחראי מי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰ïáà ÷øæ̈©¤¤

.áiç ¯ äâøäå ïéããöì äëìäå ,äìòîì§©§¨§¨§¨¦§¨¦§¨§¨©¨

בה נותר ודאי לצדדים כשנפלה כי פטור, תחתיה נפלה ואם

משום זה הרי תחתיה כשנפלה אך הזורק, של מכוחו מעט עדיין

שלו. מעשה זה אין ולכן תם הזריקה שכוח

אמוראים נחלקו א)והנה, כב, יש(ב"ק והזיקה: אש במדליק

מעשיו מכוח היא האש הליכת כי בגופו, כמזיק שנחשב אומרים

ויש חציו", משום "אשו - מכוחו שהולך חץ כזורק זה והרי

כמעשה נחשב זה אין מאליה הולכת והאש מאחר כי אומרים

שחייב כשם האש, על הבעלים שהוא משום הוא והחיוב שלו

ממונו". משום "אשו - בהמתו נזקי על

התוספות סוף)וכתבו ד"ה א עז, אבן(סנהדרין הזורק זה, שדין ,

משום ש"אשו הדעה לפי הוא חייב, והרגה לצדדין והלכה

להתחייב לו יש חציו" משום ש"אשו הדעה לפי ואילו ממונו",

אבל תם, שלו הזריקה כוח אמנם כי תחתיה, האבן כשנפלה אף

שהליכת כשם שלו, הזריקה ממעשה כתוצאה היא האבן נפילת

כיון מכוחו, הולכת שאינה אף שלו כמעשה נחשבת האש

ממעשיו. כתוצאה שהולכת

זאת ולמרות חציו" משום "אשו להלכה פסק הרמב"ם אך

תחתיה! ולא לצדדין כשנופלת רק הוא שהחיוב כאן פסק

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

סיוע ללא עצמה מכוח ההולכת אש רק לבאר: יש ולדעתו

שטמון האש את יצר הוא כי האדם של מעשה נחשבת חיצוני

הליכה כוח אין באבן אך ללכת, לה וגרם להתפשט כוח בה

את להחשיב אין ולכן המשיכה מכוח היא ונפילתה מעצמה

האדם ככוח הל'נפילתה הגר"ח חידושי הרא"ה. בשם א נו, ב"ק (שטמ"ק

ה"א)שכנים .פי"א

מדין מתחייב והזיקה אבן מידו שנפלה שאדם `mcואף

wifndגורם ידי על היא שנפילתה אף ממונו) מנזקי רק (ולא

הוא החיוב בנזיקין רציחה: מחיוב נזיקין חיוב שונה חיצוני,

ע"י בא שהנזק נעשתהeiyrnמשום אם רק חייב ברציחה אך ,

egeknשם)(שטמ"ק.

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום מקלט שבעיר ה'חיות'

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øéòì ñðëð¦§©§¦

,äúéîì Bîöò øézä äæ éøä Z ïBãæa dîeçúì õeç àöéå Bèì÷î¦§¨§¨¨¦§¨§¨£¥¤¦¦©§§¦¨

.åéìò ïéáiç ïéà Z íãà ìk Bâøä íàå .Bâøäì ícä ìàBâì úeLøe§§¥©¨§¨§§¦£¨¨¨¨¥©¨¦¨¨

"התיר מקלטו עיר לתחום מחוץ היוצא אם להבין: וצריך

לא למה להרגו, הדם גואל ביד שהרשות משום למיתה" עצמו

למיתה עצמו "התיר הרמב"ם הדםitlכתב לגואל שרשות

להרגו"?

למיתה", עצמו התיר זה "הרי המילים את הוסיף מדוע ועוד:

עקיבא רבי ידי על שנאמרה כפי ההלכה בהבאת הסתפק ולא

א) יא, אין(מכות אדם כל הרגו ואם להרגו, הדם גואל ביד "רשות

עליו"? חייבין

לומר: ויש

הדם לגואל ורשות למיתה עצמו "התיר הרמב"ם דברי

ביציאתן כלומר, בזו. זו תלויות שאינן הלכות שתי הן להרגו",

הדם שלגואל מכך כתוצאה לא למיתה עצמו התיר מקלטו מעיר

את ממנו מפקיעה המקלט מעיר יציאתו עצם אלא להרגו, מותר

קטילא". ל"גברא הופך והוא מקלטו בעיר רק שקיימת 'חיותו'

האל הערים מן אחת אל "ונס הכתוב כוונת (ואתהנן"ige[וזו

מב) שבהיותוד, אלא קטילא" "גברא להיות ראוי נפש ההורג :

'חי'] דין בו נתחדש מקלט בעיר

יוצא אינו "הגולה ברמב"ם: נוספת הלכה מבוארת זה לפי

מיד להציל או בעדותו נפש להציל ואפילו לעולם, מקלטו מעיר

כוכבים..." ה"ח)העובד ס"ז אחרונים(להלן והקשו ועוד). שמח :(אור

בעיר לשבת שמצווה ואף נפש? להציל כדי יוצא אינו מדוע

כולה? התורה כל דוחה נפש פיקוח הרי מקלטו,

וההסבר:

יכולה לא קטילא' 'גברא נעשה מקלטו מעיר שביציאתו כיון

מצוות כי ישראל, הצלת לצורך אפילו לצאת חובה עליו לחול

ידי שעל קבעה שהתורה מי על לחול יכולה אינה נפש פיקוח

קטילא'. ל'גברא נעשה ההצלה פעולת

(129 'nr ,g"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום מקלט כערי הלויים ערי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰éøò ìk̈¨¥

íäéìòå :øîàpL .àéä èì÷î øéò ïäî úçà ìëå ,úBèìB÷ íiåìä©§¦¦§§¨©©¥¤¦¦§¨¦¤¤¡©©£¥¤

íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä ìk ,øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§©§¨¦§©¦¦¨¤¨¦£¤¦§©§¦¦©§¨¦

.èì÷ì Bæì Bæ ïlk áeúkä ïLéwä Z øéò äðîLe§Ÿ¤¦¦¦¨©¨ª¨¨¦§Ÿ

ערי שכל זה דין האם הבא: הספק את העלה חינוך' ה'מנחת

שניתנו הלווים ערי על רק חל מקלט ערי כשש 'קולטות' הלווים

תיתנו אשר הערים "כל שנאמר הכתוב מגזירת מישראל להם

בתורת נוטלים שהם בעיירות גם אמורים שהדברים או ללווים"

mihaydנחלה x`ykבשאר וכן לבוא, לעתיד שיהיה כפי ,

כשאר חלק להם יהיה שם שגם המשיח מלך שיכבוש הארצות

יא)השבטים יג, שמיטה הל' ברמב"ם אמורה(כמבואר הכתוב גזירת כי

שיהיו? איזה הלויים, ערי כל על

כשיבוא יפתר זה שספק באמירה מסיים חינוך' וה'מנחת

בימינו. במהרה צדק ויורה המשיח

בגמרא ערכין)אמרו להיות(במסכת רשאים אינם הלויים שערי

מוקפות ערים בירושה להם נפלו אם ולכן חומה, מוקפות ערים

הדבר ובטעם החומה. את לסתור עליהם חומה ערי בתי או

רבים אנשים מצויים חומה מוקפת שבעיר גרשום רבנו פירש

עיר להיות יכולה היא אין וממילא בה, מצויה הדם גואל ורגל

גם הוא קליטה דין גרשום רבינו שלפי ומכאן ראויה. מקלט

ישראל. בערי ואפילו נחלה, בתורת הלויים שנטלו במה

(`n 'iq `"g dklda giynd zeni)

ה'תשע"ב כסלו כ' שישי יום באדם? גם ופריקה טעינה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰òâtL éî¦¤¨©

÷øôì äåöî äæ éøä ...dàOî úçz úöáBø Bzîäáe ,Cøca Bøáça©£¥©¤¤§¤§¤¤©©©¨¨£¥¤¦§¨¦§Ÿ

.Bnò áæòz áæò :øîàpL ,äOò úåöî Bæå .äéìòî¥¨¤¨§¦§©£¥¤¤¡©¨Ÿ©£Ÿ¦

תעזוב "עזוב המצוה ישנה משא הטעון באדם גם האם

המצוותע במנין אבל כך על דבר הזכיר לא כאן הרמב"ם ימו"?

ה'יד' ספר ר"ב)שבתחילת חברו(מ"ע מעל "לעזוב במפורש: כתב

בקל נלמד והדבר עימו". תעזוב עזוב שנאמר בהמתו מעל או

האדם על וחומר קל התורה, חסה הבהמה על אם – וחומר

רוקח) .(מעשה

בתשובותיו רנ"ב)והרשב"א סי' באדם(ח"א קיים שהחיוב הוכיח

הגמרא ב)מסיפור ל, באדם(ב"מ פגש יוסי ברבי ישמעאל שרבי

ממנו קנה טעינה ממצות להיפטר וכדי עצים, חבילת שהוביל

ישמעאל רבי הרי הגמרא: ושואלת העצים. את ישמעאל רבי

היה ומדוע טעינה, ממצות שפטור היה, כבודו" לפי ואינו "זקן

העצים? את לקנות צריך

מקום אין הרי באדם וטעינה פריקה מצות כלל אין ואם



צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

סיוע ללא עצמה מכוח ההולכת אש רק לבאר: יש ולדעתו

שטמון האש את יצר הוא כי האדם של מעשה נחשבת חיצוני

הליכה כוח אין באבן אך ללכת, לה וגרם להתפשט כוח בה

את להחשיב אין ולכן המשיכה מכוח היא ונפילתה מעצמה

האדם ככוח הל'נפילתה הגר"ח חידושי הרא"ה. בשם א נו, ב"ק (שטמ"ק

ה"א)שכנים .פי"א

מדין מתחייב והזיקה אבן מידו שנפלה שאדם `mcואף

wifndגורם ידי על היא שנפילתה אף ממונו) מנזקי רק (ולא

הוא החיוב בנזיקין רציחה: מחיוב נזיקין חיוב שונה חיצוני,

ע"י בא שהנזק נעשתהeiyrnמשום אם רק חייב ברציחה אך ,

egeknשם)(שטמ"ק.

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום מקלט שבעיר ה'חיות'

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰øéòì ñðëð¦§©§¦

,äúéîì Bîöò øézä äæ éøä Z ïBãæa dîeçúì õeç àöéå Bèì÷î¦§¨§¨¨¦§¨§¨£¥¤¦¦©§§¦¨

.åéìò ïéáiç ïéà Z íãà ìk Bâøä íàå .Bâøäì ícä ìàBâì úeLøe§§¥©¨§¨§§¦£¨¨¨¨¥©¨¦¨¨

"התיר מקלטו עיר לתחום מחוץ היוצא אם להבין: וצריך

לא למה להרגו, הדם גואל ביד שהרשות משום למיתה" עצמו

למיתה עצמו "התיר הרמב"ם הדםitlכתב לגואל שרשות

להרגו"?

למיתה", עצמו התיר זה "הרי המילים את הוסיף מדוע ועוד:

עקיבא רבי ידי על שנאמרה כפי ההלכה בהבאת הסתפק ולא

א) יא, אין(מכות אדם כל הרגו ואם להרגו, הדם גואל ביד "רשות

עליו"? חייבין

לומר: ויש

הדם לגואל ורשות למיתה עצמו "התיר הרמב"ם דברי

ביציאתן כלומר, בזו. זו תלויות שאינן הלכות שתי הן להרגו",

הדם שלגואל מכך כתוצאה לא למיתה עצמו התיר מקלטו מעיר

את ממנו מפקיעה המקלט מעיר יציאתו עצם אלא להרגו, מותר

קטילא". ל"גברא הופך והוא מקלטו בעיר רק שקיימת 'חיותו'

האל הערים מן אחת אל "ונס הכתוב כוונת (ואתהנן"ige[וזו

מב) שבהיותוד, אלא קטילא" "גברא להיות ראוי נפש ההורג :

'חי'] דין בו נתחדש מקלט בעיר

יוצא אינו "הגולה ברמב"ם: נוספת הלכה מבוארת זה לפי

מיד להציל או בעדותו נפש להציל ואפילו לעולם, מקלטו מעיר

כוכבים..." ה"ח)העובד ס"ז אחרונים(להלן והקשו ועוד). שמח :(אור

בעיר לשבת שמצווה ואף נפש? להציל כדי יוצא אינו מדוע

כולה? התורה כל דוחה נפש פיקוח הרי מקלטו,

וההסבר:

יכולה לא קטילא' 'גברא נעשה מקלטו מעיר שביציאתו כיון

מצוות כי ישראל, הצלת לצורך אפילו לצאת חובה עליו לחול

ידי שעל קבעה שהתורה מי על לחול יכולה אינה נפש פיקוח

קטילא'. ל'גברא נעשה ההצלה פעולת

(129 'nr ,g"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום מקלט כערי הלויים ערי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰éøò ìk̈¨¥

íäéìòå :øîàpL .àéä èì÷î øéò ïäî úçà ìëå ,úBèìB÷ íiåìä©§¦¦§§¨©©¥¤¦¦§¨¦¤¤¡©©£¥¤

íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä ìk ,øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§©§¨¦§©¦¦¨¤¨¦£¤¦§©§¦¦©§¨¦

.èì÷ì Bæì Bæ ïlk áeúkä ïLéwä Z øéò äðîLe§Ÿ¤¦¦¦¨©¨ª¨¨¦§Ÿ

ערי שכל זה דין האם הבא: הספק את העלה חינוך' ה'מנחת

שניתנו הלווים ערי על רק חל מקלט ערי כשש 'קולטות' הלווים

תיתנו אשר הערים "כל שנאמר הכתוב מגזירת מישראל להם

בתורת נוטלים שהם בעיירות גם אמורים שהדברים או ללווים"

mihaydנחלה x`ykבשאר וכן לבוא, לעתיד שיהיה כפי ,

כשאר חלק להם יהיה שם שגם המשיח מלך שיכבוש הארצות

יא)השבטים יג, שמיטה הל' ברמב"ם אמורה(כמבואר הכתוב גזירת כי

שיהיו? איזה הלויים, ערי כל על

כשיבוא יפתר זה שספק באמירה מסיים חינוך' וה'מנחת

בימינו. במהרה צדק ויורה המשיח

בגמרא ערכין)אמרו להיות(במסכת רשאים אינם הלויים שערי

מוקפות ערים בירושה להם נפלו אם ולכן חומה, מוקפות ערים

הדבר ובטעם החומה. את לסתור עליהם חומה ערי בתי או

רבים אנשים מצויים חומה מוקפת שבעיר גרשום רבנו פירש

עיר להיות יכולה היא אין וממילא בה, מצויה הדם גואל ורגל

גם הוא קליטה דין גרשום רבינו שלפי ומכאן ראויה. מקלט

ישראל. בערי ואפילו נחלה, בתורת הלויים שנטלו במה

(`n 'iq `"g dklda giynd zeni)

ה'תשע"ב כסלו כ' שישי יום באדם? גם ופריקה טעינה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˘Ù� ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰òâtL éî¦¤¨©

÷øôì äåöî äæ éøä ...dàOî úçz úöáBø Bzîäáe ,Cøca Bøáça©£¥©¤¤§¤§¤¤©©©¨¨£¥¤¦§¨¦§Ÿ

.Bnò áæòz áæò :øîàpL ,äOò úåöî Bæå .äéìòî¥¨¤¨§¦§©£¥¤¤¡©¨Ÿ©£Ÿ¦

תעזוב "עזוב המצוה ישנה משא הטעון באדם גם האם

המצוותע במנין אבל כך על דבר הזכיר לא כאן הרמב"ם ימו"?

ה'יד' ספר ר"ב)שבתחילת חברו(מ"ע מעל "לעזוב במפורש: כתב

בקל נלמד והדבר עימו". תעזוב עזוב שנאמר בהמתו מעל או

האדם על וחומר קל התורה, חסה הבהמה על אם – וחומר

רוקח) .(מעשה

בתשובותיו רנ"ב)והרשב"א סי' באדם(ח"א קיים שהחיוב הוכיח

הגמרא ב)מסיפור ל, באדם(ב"מ פגש יוסי ברבי ישמעאל שרבי

ממנו קנה טעינה ממצות להיפטר וכדי עצים, חבילת שהוביל

ישמעאל רבי הרי הגמרא: ושואלת העצים. את ישמעאל רבי

היה ומדוע טעינה, ממצות שפטור היה, כבודו" לפי ואינו "זקן

העצים? את לקנות צריך

מקום אין הרי באדם וטעינה פריקה מצות כלל אין ואם



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גם נוהגת שהמצוה מכאן אלא מלכתחילה! הגמרא לשאלת

ממנה. פטור כבודו' לפי ואינו 'זקן ורק המצווה, ישנה באדם

אברמסקי הי"ב)והגר"י פ"ב ב"מ יחזקאל דבר(חזון שלכאורה כתב,

בכל היא טעינה שהרי באדם ישנה וטעינה שפריקה הוא פשוט

על להקל שהיא כפריקה (שלא המטעין לאדם סיוע אופן

במכילתא נלמד באדם פריקה וחיוב דרשב"יהבהמה) (מכילתא

עימו".משפטים) תעזוב "עזוב מהפסוק

המקובצת' ה'שיטה ב)אמנם, נד, רבנו(ב"ק תלמיד בשם הביא

מדרבנן. רק היא משא הטעון באדם וטעינה שפריקה פרץ

ה'תשע"ב כסלו כ"א קודש שבת בטאבו? לרשום חייבים

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øèL ázëì ïkøcL íB÷îa§¨¤©§¨¦§Ÿ§©

.øèMä úà ázëiL ãò äð÷ àì Z øëî¤¤Ÿ¨¨©¤¦§Ÿ¤©§¨

על בטאבו נרשמה שלא זמן כל דירה מקנין לחזור ניתן האם

הקונה? שם

שבמקום הדין בביאור הראשונים במחלוקת תלוי הדבר

דוקא שמדובר אומרים, יש קונות. המעות אין שטר שכותבים

oipw xhyaלכתוב הדרך כאשר אך ,di`x xhyחלות המכר, על

קנין הוא שטר כי והטעם, השטר. בכתיבת תלויה איננה המכירה

דעתו לקנות, דרכים שתי האדם לפני יש וכאשר מכסף יותר טוב

בשטר לקנות הדרך אין כאשר אבל יותר, המועיל בקנין לקנות

שעשה בקנין לקנות דעתו ראיה, שטר לכתוב רק קידושיןאלא (ר"ן

א) .כו,

אין ראיה שטר שכותבים במקום שגם הסוברים יש אך

שיחול מסכים הלוקח אין כי השטר, כתיבת לפני קונות המעות

משמע וכן המקום. כמנהג ראיה שטר לידיו שיקבל עד הקנין

שטר לגבי דוקא ולאו בסתם זה דין שהביא הרמב"ם מלשון

שם)קנין .(ר"ן

קנין שטר (שהרי קנין שטר אינו בטאבו והרישום ומאחר

הדבר בלבד, ראיה שטר אלא ללוקח) מהמוכר להינתן צריך

מהפוסקים רבים דעת ולמעשה האמורות. הדעות בשתי תלוי

השטר בכתיבת תלוי המכר בזה, 'פסקישגם ח"ב(ראה ירושלים, – דין'

עו) .ע'

ראיה לשטר קנין שטר בין הבדל יש זו לדעה שגם יתכן אך

לכתוב שנהוג במקום מהקנין: בו לחזור רשאי מי השאלה לגבי

שהלוקח וכשם הכסף. ידי על כלל חל אינו המכר קנין, שטר

למכור בדעתו גומר אינו המוכר לקנות, בדעתו גומר אינו

שטר לכתוב הוא המנהג כאשר אך בהם. לחזור יכולים ושניהם

בכתיבת מותנה שהוא אלא הכסף, ידי על הקנין חל בלבד, ראיה

מסתבר ובזה המעות. נתינת משעת למפרע חל הקנין ואז השטר,

הוא דעת בגמירות החיסרון שהרי ללוקח שמורה החזרה שזכות

אצל לא אך השטר, של הראיה לו שחסרה משום אצלו, רק

.(שם)המוכר
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נתּכּון2הּנֹוגף‡. ׁשּלא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו האּׁשה 3את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לּבעל ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב ונזק4- .7לאּׁשה6וצער5, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

היתה·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
ילדה8פהי ׁשּלא מּׁשּילדה9עד יפה היא ונֹותנין10וכּמה , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

אחר נגפּה ואם לּיֹורׁשים. נֹותנין - הּבעל מת אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָלּבעל.
הּבעל לאּׁשה11מיתת ולדֹות ּדמי אף נֹותנין -12. ְְְִִִֵַַַַַָָָ

ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נּׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
ּפטּור13לּבעל - הּגר מת הּגר14. מיתת אחר ּבּה חבל ואם . ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

היא זכתה ולדֹות.15- ּבדמי ְְְִִֵָָָ

ּובׁשעת„. הריֹון, ּבׁשעת ּכֹוכבים עֹובדת אֹו ׁשפחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ׁשּלּה הּולדֹות דמי הרי - נתּגּירה אֹו נׁשּתחררה .16נגיפה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהיה‰. ּפי על אף ומתה, ילדיה ויצאּו האּׁשה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּנֹוגף
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - ּכלּום17ׁשֹוגג מׁשּלם ;18ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

אסֹון יהיה ולא יענׁש19ׁשּנאמר: הּכתּוב20ענֹוׁש חּלק לא . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מן לפטרֹו ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Âאמּורים ּדברים לאּׁשה21ּבּמה ּכׁשּנתּכּון אם22? אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

האּׁשה את ונגף לחברֹו הֹואיל23נתּכּון - ׁשּמתה ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי ּכּונה, ּבלא ,24והמיתּה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ולדֹות.25ּומׁשּלם ּדמי ְְְֵֵַָ
.Êחּבּורה ּבהן עּׂשה ולא ואּמֹו אביו ּבחמּׁשה26הּמּכה חּיב - ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבחברֹו27דברים ׁשחבל אֹו חּבּורה, ּבהם עּׂשה אם אבל . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג היה אפּלּו מּפני28ּבׁשּבת, הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.1) כמבואר משתנים, שדיניהם לפי הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו (שמות3)המכה.2)נתבארו בתורה כתוב כי
לאשה. נתכוון שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי כב) "כאשר4)כא, ישלם שהמכה בתורה, כתוב

ונתן לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל עליו ישית
לבעל" וולדות שדמי לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה כן אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,

מב: קמא בבא וראה כב). כא, דרשב"י המכה.5)(מכילתא מחמת גופה טבעית.6)שנפחת בלידה מאשר יותר בהפלה, לה שיש
רבינו7) דברי מפרש משנה והמגיד שם. בגמרא רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה לקמן [ראה מב: קמא בבא

ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי מזכיר ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל למצוא וקשה כפשוטו
אחר נמשך כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם (תוספות טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת ואינה
כרבי סוברת שהברייתא מפני מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו על וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון
לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב, טו בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה את ובייש זה את לבייש שמתכוון שמעון,
ודמי לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה, ויצאו האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא שלמעלה],

לבעל. כשפחה.8)וולדות בשוק לקונה.9)להימכר הוולד יהיה תלד שאם גדול, פחת10)שמחירה כי מכה, בלא מאליה
מח: קמא בבא משנה לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה הבעל11)הלידה זכה לא הנגיפה שבשעת יוצא

ליורשיו. להורישו יכול אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, (שמות12)בדמי שנאמר אליה, אותם מייחס הכתוב שהרי
הוולדות, בדמי זוכה הבעל שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא וראה משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא,

לאשה. שייכים דבריו.13)הריהם לכל ישראל כדין גר שהורתו14)שדין בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר שאין המזיק,
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות כל לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון בקדושה ולידתו

שלה.15) הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר שנגפוה ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה קידושין16)כדעת שאין מכיוון
בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה האשה בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא הוא אין ובגויה, בשפחה תופסים
בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה שהבועל פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי כן ועל הנגיפה,
קידושין שאין כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות יכול ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה, להיות

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי עוקבא (רב בוולדות זוכה אינו בהן, פטור17)תופסים מיתה, חייב שאינו פי על אף
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם פטור הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון שיש משום מלשלם,
למזיד שוגג בין הכתוב חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"), בדרבה ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים

א. הלכה ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה. קמא (בבא התשלומים מן פטור וולדות18)ובשניהם דמי לא
שהמית. לאשה כופר האשה.19)ולא מתה מב.20)ולא קמא בבא משלם, אינו אסון, יש שאם מכאן ממון. ישלם

התשלומים.21) מן פטור אליה.22)שבשוגג התכוון כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה, רצה לא ולא23)אמנם
לנגפה. לא אף כלל, אליה להרוג24)התכוון שהמתכוון יט:) (סנהדרין שמעון כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

משנה)]. (מגיד ממיתה פטור זה את והרג זה קמא25)את לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא בבא אהבה בר אדא רב כדעת
מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד [בפרק .129 עמוד
וולדות בדמי הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא שרב מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף כחזקיה,

כאן]. משנה לחם וראה עוז) דין.26)(מגדל בית מיתת בזה ואין דם. הוציא שם.27)ולא ובושת, שבת ריפוי, צער, נזק,
ממיתה.28) ופטור

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"צ הרה"ח בנש"ק וכו'

מו"ה משה שליט"א הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, וכמדומה שימים אלו נשלח לכת"ר מענה מהנהלת ישיבת 

תומכי תמימים.

בהזדמנות זו, אאשר קבלת ספרו אש דת חלק ו', ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ירבה חיילים 

לאורייתא ויהי רצון שיוסיף בזה בהנקודה התיכונה ע"ד גודל ההכרח על כאו"א מבנ"י ללמוד פנימיות 

התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וההדגשה בזה על הענין דלימוד באופן דהשגה והבנה, וכדין 

לימוד תורה שבע"פ שנחשב ללימוד דוקא באם מבינים ומשיגים, יעוין מג"א שו"ע או"ח סי' נו"ן, הובא 

בלקו"ת לרבנו הזקן בויקרא ד"ה לא תשבית )ה, ב(, וכבר מפורסמים דברים חוצבים להבות אש מהרח"ו 

שלו,  חיים  עץ  בקונטרס  מוהרש"ב  לאדמו"ר  בארוכה  הענינים  ומבוארים  ההקדמות,  לשער  בהקדמתו 

ובודאי שלדכוותי' אין הענין דורש אריכות כלל וכלל.

בכבוד וברכה.
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נתּכּון2הּנֹוגף‡. ׁשּלא ּפי על אף ילדיה, ויצאּו האּׁשה 3את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לּבעל ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב ונזק4- .7לאּׁשה6וצער5, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

היתה·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
ילדה8פהי ׁשּלא מּׁשּילדה9עד יפה היא ונֹותנין10וכּמה , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

אחר נגפּה ואם לּיֹורׁשים. נֹותנין - הּבעל מת אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָלּבעל.
הּבעל לאּׁשה11מיתת ולדֹות ּדמי אף נֹותנין -12. ְְְִִִֵַַַַַָָָ

ולדֹות‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נּׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
ּפטּור13לּבעל - הּגר מת הּגר14. מיתת אחר ּבּה חבל ואם . ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

היא זכתה ולדֹות.15- ּבדמי ְְְִִֵָָָ

ּובׁשעת„. הריֹון, ּבׁשעת ּכֹוכבים עֹובדת אֹו ׁשפחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
ׁשּלּה הּולדֹות דמי הרי - נתּגּירה אֹו נׁשּתחררה .16נגיפה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהיה‰. ּפי על אף ומתה, ילדיה ויצאּו האּׁשה את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּנֹוגף
הּתׁשלּומין מן ּפטּור זה הרי - ּכלּום17ׁשֹוגג מׁשּלם ;18ואינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ

אסֹון יהיה ולא יענׁש19ׁשּנאמר: הּכתּוב20ענֹוׁש חּלק לא . ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מן לפטרֹו ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Âאמּורים ּדברים לאּׁשה21ּבּמה ּכׁשּנתּכּון אם22? אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

האּׁשה את ונגף לחברֹו הֹואיל23נתּכּון - ׁשּמתה ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי ּכּונה, ּבלא ,24והמיתּה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ולדֹות.25ּומׁשּלם ּדמי ְְְֵֵַָ
.Êחּבּורה ּבהן עּׂשה ולא ואּמֹו אביו ּבחמּׁשה26הּמּכה חּיב - ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּבחברֹו27דברים ׁשחבל אֹו חּבּורה, ּבהם עּׂשה אם אבל . ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוגג היה אפּלּו מּפני28ּבׁשּבת, הּתׁשלּומין, מן ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.1) כמבואר משתנים, שדיניהם לפי הם, מי והחובלים, הנחבלים פרטי בו (שמות3)המכה.2)נתבארו בתורה כתוב כי
לאשה. נתכוון שלא משמע ילדיה", ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי כב) "כאשר4)כא, ישלם שהמכה בתורה, כתוב

ונתן לומר, תלמוד מנה, מאה יתן מנה, מאה אמר ואם מנה, נותן הוא זוז) (מאה מנה אמר אם "יכול האשה". בעל עליו ישית
לבעל" וולדות שדמי לימד האשה, בעל עליו ישית כאשר נאמר למה כן אם הדיינים), שיאמרו כמה (כלומר, בדיינים בפלילים,

מב: קמא בבא וראה כב). כא, דרשב"י המכה.5)(מכילתא מחמת גופה טבעית.6)שנפחת בלידה מאשר יותר בהפלה, לה שיש
רבינו7) דברי מפרש משנה והמגיד שם. בגמרא רש"י דעת גם וכן זה בנזק חלק שלבעלה טו הלכה לקמן [ראה מב: קמא בבא

ריפוי צריכה אינה כלל שבדרך מכיוון ושבת, ריפוי מזכיר ואינו טו]. הלכה ובין זו שבהלכה הדין בין הבדל למצוא וקשה כפשוטו
אחר נמשך כי בושת, דין הזכיר [ולא נותן). המתחיל דיבור שם (תוספות טבעית מבלידה יותר בהפלה ממלאכה מתבטלת ואינה
כרבי סוברת שהברייתא מפני מנמקים, שם בתוספות טו. בהלכה לקמן דבריו על וסמך בושת, הזכירה לא כן שגם הברייתא לשון
לביאורינו צריכים אנו ולפיכך שחייב, טו בהלכה לקמן פסק רבינו אבל פטור, זה את ובייש זה את לבייש שמתכוון שמעון,
ודמי לאשה, ובושת שבת ריפוי צער נזק משלם ילדיה, ויצאו האשה את הכה נאמר: ט פרק קמא בבא ובתוספתא שלמעלה],

לבעל. כשפחה.8)וולדות בשוק לקונה.9)להימכר הוולד יהיה תלד שאם גדול, פחת10)שמחירה כי מכה, בלא מאליה
מח: קמא בבא משנה לאשה. השייך הנזק, בחישוב באה המכה מחמת בהפלה הבעל11)הלידה זכה לא הנגיפה שבשעת יוצא

ליורשיו. להורישו יכול אינו בו, זכה לא עצמו שהוא ודבר וולדות, (שמות12)בדמי שנאמר אליה, אותם מייחס הכתוב שהרי
הוולדות, בדמי זוכה הבעל שאין שבמקום משמע, הגמרא שמסתם מג. קמא בבא וראה משנה). (כסף ילדיה" "ויצאו כב) כא,

לאשה. שייכים דבריו.13)הריהם לכל ישראל כדין גר שהורתו14)שדין בן הניח כן אם אלא יורשים, לגר שאין המזיק,
הוולדות. בתשלומי עצמו המזיק וזכה בהם זכות כל לאשה אין שמת, לפני וולדות בדמי זכה שהגר ומכיוון בקדושה ולידתו

שלה.15) הוולדות שדמי הבעל, מיתת אחר שנגפוה ישראלית באשה שאמרנו וכמו שם רבה קידושין16)כדעת שאין מכיוון
בשעת חי כשהוא אפילו ממנו, שנתעברה האשה בוולדות זכויות לו ואין האשה", "בעל נקרא הוא אין ובגויה, בשפחה תופסים
בראוי רק זה זנות, בביאת אפילו וולדות בדמי זוכה שהבועל פי על [ואף בֿג. בהלכות כמו שלה, הוולדות דמי כן ועל הנגיפה,
קידושין שאין כריתות, חייבי על בא גם זה ומטעם בעלה. להיות יכול ואינו בשפחה תופסים קידושין אין כאן אבל בעלה, להיות

ח)]. הלכה ה פרק קמא בבא בירושלמי עוקבא (רב בוולדות זוכה אינו בהן, פטור17)תופסים מיתה, חייב שאינו פי על אף
כלומר, ומשלם, מת אדם שאין בידינו כלל (כי מלשלם פטור הוא ואז במזיד, שעשה כגון מיתה, דין זה בעוון שיש משום מלשלם,
למזיד שוגג בין הכתוב חילק לא דין בית מיתת דין בו שיש וכל מיניה"), בדרבה ליה "קם - מיתה של החמור בעונש מסתפקים

א. הלכה ג פרק גניבה הלכות למעלה וראה לד:). וכתובות לה. קמא (בבא התשלומים מן פטור וולדות18)ובשניהם דמי לא
שהמית. לאשה כופר האשה.19)ולא מתה מב.20)ולא קמא בבא משלם, אינו אסון, יש שאם מכאן ממון. ישלם

התשלומים.21) מן פטור אליה.22)שבשוגג התכוון כשנגפה אבל הייתה, בשוגג והמיתה להמיתה, רצה לא ולא23)אמנם
לנגפה. לא אף כלל, אליה להרוג24)התכוון שהמתכוון יט:) (סנהדרין שמעון כרבי פוסק [רבינו דין. בית מיתת דין בו שאין

משנה)]. (מגיד ממיתה פטור זה את והרג זה קמא25)את לבבא הבחירה בית וראה מב. קמא בבא אהבה בר אדא רב כדעת
מתשלומים, גם פטור זה את והרג זה את להרוג שהמתכוון רבינו, פסק א הלכה אסורות מאכלות מהלכות ד [בפרק .129 עמוד
וולדות בדמי הכתוב גזירת זו והרי המקרא מן דינו למד אדא שרב מפני וולדות, בדמי שחייב כאן פסק כן פי על ואף כחזקיה,

כאן]. משנה לחם וראה עוז) דין.26)(מגדל בית מיתת בזה ואין דם. הוציא שם.27)ולא ובושת, שבת ריפוי, צער, נזק,
ממיתה.28) ופטור
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ּדין ּבית מיתת עֹון הּכתּוב29ׁשהּוא חּלק ׁשּלא ּבארנּו, ּוכבר . ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבדבר

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Áהמקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ּבׁשּבת30והלֹוא ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָ

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
רּוח נחת ועּׂשה הֹואיל ּדין? ּבית ּבעת31מיתת הרע ליצרֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ּבחברֹו מיתה,32ׁשחבל עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
מּתׁשלּומין. ּפטּור ְְִִִַָָלפיכ

.Ëהּכּפּורים ּביֹום ּבחברֹו ּבמזי33החֹובל אפּלּו חּיב34ד, - ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָ
עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבתׁשלּומין,

ואינֹו35מלקּות לֹוקה - ותׁשלּומין מלקּות המחּיב ּכל והלֹוא . ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֻ
ּומׁשּלם לֹוקה אדם ׁשאין ּבּכל36מׁשּלם, הּדברים הם ּכ ?37, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מׁשּלם ׁשהּוא ּבחברֹו מחֹובל רּבתה38חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי ; ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
יּתן.39ּתֹורה ׁשבּתֹו רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

.Èּפטּור - ׁשּלֹו ּכנעני ּבעבד עברי40החֹובל ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חּיב - הּׁשבת41ׁשּלֹו מן חּוץ ּכנעני42ּבכּלן ּבעבד החֹובל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

צערֹו ואפּלּו דברים. חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל רּבֹו - חברֹו 43ׁשל ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבמהרה ונתרּפא לרּבֹו.44ּבסם רפּואתֹו ּכל הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

.‡Èׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות ׁשּיצא עבד 45ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
קנס לֹו אין - יכֹול46לידֹו אינֹו - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

מהן ולא47להֹוציא ׁשחרּורֹו; נגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קנין. ּבֹו [לֹו] נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאדֹון

עבּדֹו ׁשן הּמּפיל ,ּבׁשּנֹו,48לפיכ יֹוצא - עינֹו סּמא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ
עינֹו דמי לֹו נֹותן ּתפּׂש49ואינֹו ואם מּידֹו50; מֹוציאין אין -51. ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָ

.·Èעבד ׁשחציֹו צערֹו52מי אֹו אדם ׁשּבּיׁשֹו חֹורין ּבן וחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
ׁשֹור ׁשּנגחֹו רּבֹו53אֹו ׁשל ּביֹום זה ארעֹו אם ּבאּלּו: וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

לרּבֹו לעצמֹו.54- - עצמֹו ׁשל ּביֹום , ְְְְְֶַַַ
.‚È.דברים ּבחמּׁשה חּיב - חברֹו ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל

ּבהן ּפרֹותיה55ויּלקח אֹוכל ורּבֹו העבד56קרקע, ולכׁשּיצא , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה יצא מעּכב57לחרּות ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. מּתחת ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכלל הּכל58מלאכה - חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון , ְְְְְֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּפרֹות. ּבהן לרּבֹו ואין ְְֵֵֶֶֶַָָלעבד,

.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם אחרים: ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל
אב,59מּכסּפּה ׁשל - ׁשבּתּה וכן אב; ׁשל הּוא הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ידיה מעּׂשה מכירתּה60ׁשהרי אבל61וכסף הּוא; אביה ׁשל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחתּה ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי - ורּפּוי ּובׁשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָצער

וכן62מּכסּפּה ׁשּלּה. הּוא הרי צער- מׁשּלם - ּבבּתֹו החֹובל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ובׁשת .63ורּפּוי ְִֶָ

.ÂËהּׁשבת - איׁש ּבאׁשת לבעלּה64החֹובל ,65והרּפּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּוא ּבגלּוי אם והּנזק: והּבׁשת ׁשּלּה. ׁשחבל66והּצער ּכגֹון , ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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במזיד.29) שעשה כגון דין, בית מיתת דין בו יש חבורה, בהם ועשה ואמו אביו המכה של או בשבת החובל של זה כגון30)עוון
שורפו. או בגד שם).31)הקורע שבת (ראה דעתו ונתקררה כעסו שכך כך ידי שבת32)ועל בהלכות פסק וכן איתו. שרב

ח. הלכה ח כרת.33)פרק עונש אלא דין, בית מיתת בו בו.34)שאין התרו אם מלקות כריתות35)שחייב חייבי שכל
לב.). כתובות (ראה למלקות בהם התרו אם כה,36)לוקים (דברים רשעתו "כדי נאמר: יג:) ומכות (שם ובגמרא רפו. תצא ספרי

רשעיות". שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום ותשלומים.37)ב) מלקות בו שיש ואינו38)עוון
א.39)לוקה. הלכה ג פרק כתובות ירושלמי וראה שם. יוחנן, רבי ידי על שנתקבלה אילעא רבי של אפילו40)מימרא שהרי

הוא. קניינו כי הכל, העבד של רבו נוטל אחרים, בו לגופו.41)חבלו אדון עברי עבד לרבו.42)כי מלאכתו רבו.43)שהרי
דמי44) ומותר להתרפא, מיהר אבל רב, צער לעבד שגרם חריף, בסם השתמש ורבו ימים, חמישה הריפוי שיימשך שאמדוהו כגון

יב:). (גיטין רבו קנה עבד, שקנה מה שכל הוא, והטעם טו). הלכה ב פרק למעלה (ראה לרבו שייך שחרור.45)הריפוי שטר
שואל,46) והתלמוד לב), כא, (שמות לאדוניו" יתן שקלים שלושים "כסף אומרת: התורה והמיתו. שור נגחו אם שקל, שלושים

(שם קנס בתשלום מחייבים אין מספק כך ומשום נפתרה לא זו בעייה לא, או "אדוניו", נקרא עדיין שחרור גט מעוכב של רבו אם
דברים.47)מב:). חמישה תשלומי מרבו.48)בדיינים, שחרור גט וצריך לחירות שחרור49)ויצא שטר הגיע לא עדיין כי
מרבו.50)לידו. עינו דמי או בו, שחבלו בפרק51)מאלו רבינו שכתב [ומה נפתרה. שלא בעייה בכל רבינו של לדעתו בהתאם

גם לפרש יש וכן כאן. דבריו על וסמך תפס, אם - הכוונה עינו, דמי לו משלם עינו וסימא שינו שהפיל יד הלכה עבדים מהלכות ד
פי על ואף שקל) עשר (חמישה קנס חצי משלם חורין בן וחציו עבד חציו שהמית בשור א, הלכה ממון מנזקי יא בפרק רבינו דברי
פי על שאף רבינו, בדעת לומר גם ואפשר משנה). (לחם לשחררו רבו את כופים אחרונה, משנה לפי שהרי שחרור, גט מעוכב שהוא
על שנשתחרר אחרי חציו על שחרור שטר כשקיבל והמדובר, גמור, עבד חצי הוא שחררו שלא זמן כל לשחררו, כופים דין שבית

ד)]. הלכה עבדים מהלכות ז פרק (ראה שותף או כסף מא.52)ידי גיטין חלקו, את האחד ושיחרר שותפים שני של עבד כגון
את54)והזיקו.53) עובד חורין בן וחציו עבד שחציו מא: שם ראשונה במשנה הלל כבית כאן פוסק [רבינו מב. שם לרבו, משלם

זה דין שייך לא לשחררו רבו את שכופין שמאי, בית כדברי להורות הלל בית שחזרו לאחר אבל אחד. יום עצמו ואת אחד יום רבו
מפני לשחררה, הרב את כופים שאין בשפחה, הזה הדין הרמב"ן מפרש ולפיכך והרשב"א. והרמב"ן הראב"ד דעת הוא כך כלל,

ראשונה]. משנה של הדין נשאר שיחררו שלא שכל סובר, שרבינו ואפשר ורבייה. פרייה על מצווה אינה מהוצאות55)שאשה חוץ
פו.56)הריפוי. שם שניזק, העבד של במלאכתו מפסיד הוא אף שהרי שם, עברי,57)כרבא לעבד שייכים הדברים חמשת כי

לרבו. קנוי גופו שם.58)שאין כלל, רבו הפסיד קטע59)ולא או בפניה, שפצעה וכגון לאיש, להשיאה או לאמה, למכרה כשבא
פז:60)ידה. שם אב, של הוא ששבתה הטעם וזהו בגרותה, שעת כא,61)עד (שמות לאמה" בתו את איש ימכור "וכי ככתוב

אב. של הוא שהנזק הטעם וזהו שהכוונה62)ז), ואפשר ב, הלכה א פרק למעלה ראה מכספה. פוחתת שאינה נזק איזהו נתברר לא
בו. זכות כל לאב אין ואז פציעה אותה ידי על ירוד עבודתה כושר יהיה כשתגדל אבל עכשיו, דמיה פוחתת שאינה לפציעה

הם.63) שלו שהרי ושבת, מנזק שלו.64)ופטור ידיה מעשי לרפאותה.65)שהרי חייב הוא ועוד66)כי לבעלה, גם בושת יש

wifne laeg zekld - elqk e"h oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ּובצּוארּה ּוׁשני67ּבפניה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; לּבעל68ׁשליׁשים הּׁשליׁש - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ

אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני
קרקע ּבהן יּלקח ּפרֹות69- אֹוכל .70והּבעל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ

.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה
וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ׁשּלּה והּכל והּצער, ּפרֹות71הּבׁשת ּבהן לּבעל ואין ואם72, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה

חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל
.ÊÈחּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .74ּבנזקיה73והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה -75האּׁשה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה הנאה76מחּיבין ,77ּבטֹובת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; רצה אם מּמּנה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוגֹובה

למּכר78הּכל יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּכתּבתּה עּקר אׁשּתֹו79לֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ,80 ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻׁשעה
ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם אּלא ּבדמי81להֹוציאּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו82חבלֹו הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה אֹו ,83. ְְְְֲִֵָָָָָָָֻ
.ËÈׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו -84החֹובל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

והּקטּנים מּיד. להם קרקע85נֹותן ּבהן יּלקח והן86- ּבנזקן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפרֹותיו היּו87אֹוכלין ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּפטּור - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו על גדֹולים88סמּוכין ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

יּתן - ּבגדֹולים אחרים: ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבין
מּיד אֹוכלין89להם והן קרקע, ּבהן יּלקח - ּובקטּנים , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיגּדילּו עד .90ּפרֹותיה ְִֵֶֶַַָ
.Îחּיב - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן וקטן ׁשֹוטה ,91חרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החרׁש ׁשּנתּפּתח ּפי על אף ּפטּורין. - ּבאחרים ׁשחבלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
לׁשּלם,92ונׁשּתּפה חּיבין אינם - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

דעת ּבני היּו לא ּבהן ׁשחבלּו .93ׁשּבׁשעה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ
.‡Îחּיב94העבד - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן ,95והאּׁשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפטּורין - ּבאחרים ׁשחבלּו זמן,96והן לאחר מׁשּלמין אבל . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
נתּגרׁשה העבד;97אם נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה מת אֹו האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הן דעה ּבני ּיגּבה,98ׁשהרי מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לׁשּלם. חּיב העׁשיר ְֱִִֵֶֶַַָׁשאם

.·Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. - ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, - אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו
לּים ׁשּדחפֹו אֹו ומת; חברֹו, ׁשל עבּדֹו לב על ּגחלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּניח
ּפטּור - ומת עלה, ולא מּׁשם לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש, 99אֹו ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹ

הּניח ּכאּלּו - חברֹו לבהמת ּכן עּׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמן
ּבגדֹו על לׁשּלם100הּגחלת חּיב ׁשהּוא ּכל101ונּׂשרף, וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

החֹובל‡. ולא ּבחברֹו. ּבין ּבעצמֹו ּבין לחּבל לאדם ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאסּור
ּבין קטן ּבין מּיּׂשראל, ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
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סובלה. והוא עליו אמוראים67)שנמאסת דנו שבגמרא מפני כמותו פסק יחיד, שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת
גאון). האי רב בשם (רי"ף ההלכה שכך נראה אדם68)בדבריו ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה בושת. לבעלה אין

ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש לה.69)רואה, שנופלים הנכסים כשאר זה אם70)שהרי שלה, והקרן
ימות. או שגם71)יגרשנה משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה, חלק מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן

אינו בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו כשחובלים עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים מבוייש הוא
משנה). (מגיד עצמו את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, (ראב"ד).72)מקבל נשכר חוטא יהא שלא אותו, קנסו

יזיק.73) שלא להיזהר היה צריך זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על שבת74)אף צער, נזק, היינו: דברים, בארבעה
(טור). כאן אין בושת אבל היא75)וריפוי, יותר, לה כתב ואם דינר, מאה - ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי

כתובה. הלקוחות76)תוספת ויפסידו התוספת את לבעלה למחול המכירה לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם כי
שלו.77)(שם). התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט, סכום אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, גם78)שאם

כתובה. תוספת על עולה שהנזק וכגון הכתובה לאלמנה.79)מעיקר ומאה לבתולה מאתיים אשתו.80)היינו ואם81)עם
לה. לשלם שחייב כתובתה מדמי יגבה דברים.82)יגרשנה לו.83)חמישה עליו.84)המגיע פרנסתם בהם85)אין שאף

שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון זכות, שום לאביהם נות86)אין ואין שם, הונא רב בר רבה בידם,כדעת הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם קטנים שלהם.87)שהרי הנזק דמי להפסיד88)כי שלא מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון

משלם בבתו שהחובל יד, בהלכה למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו, על שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו.
אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות מפני מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה המדובר ובושת, ריפוי צער

שם). (בסוגייא מזונותיה על העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת זמן אינו89)כל מפרנסם, שהוא פי על אף
שממילא האב של שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד

כלום. סבלו ולא להם הגבלה.90)באה כל בלי לרשותם השדה עובר לחרש91)כשיגדילו בקצתם, או דברים בחמישה
פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת, בר שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה כולם; את משלמים

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין ופעמים לו בדעתו.92)יש שפוי למעשיהם.93)נעשה אחראים כנעני,94)ואינם עבד
פז. קמא בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה י.95)שכל בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים לשלם.96)חמישה מה להם שאין

יח. הלכה למעלה נכסים.97)וראה לה לשלם.98)ויש הוא.99)וחייבים דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין היה101)שהרי לא למזיק, לו אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה הבגד בעל ואפילו

חננאל. רבינו וראה שם, גמרא חבירך, ממון להזיק החובל1)לך מן שתהיה תביעה כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו
לזה. והנמשך והנחבל
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ׁשּלּה הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ּובצּוארּה ּוׁשני67ּבפניה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּנזק הּוא ּבּסתר ואם לּבעל; לּבעל68ׁשליׁשים הּׁשליׁש - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ

אּׁשה וׁשל מּיד, לֹו נֹותנין - ּבעל ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני
קרקע ּבהן יּלקח ּפרֹות69- אֹוכל .70והּבעל ְְִֵֵֶַַַַַַָָ

.ÊËאבל אחרים; ּבּה ּכׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה
וכל הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ׁשּלּה והּכל והּצער, ּפרֹות71הּבׁשת ּבהן לּבעל ואין ואם72, . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה נֹותנת. - לאחר הּדמים לּתן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרצתה

חלייה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְֳֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל
.ÊÈחּיב - הּמּטה ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .74ּבנזקיה73והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת היה אם ּבבעלּה: ׁשחבלה -75האּׁשה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה הנאה76מחּיבין ,77ּבטֹובת ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; רצה אם מּמּנה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוגֹובה

למּכר78הּכל יכֹולה אינּה - ּתֹוספת לּה היה לא ואם ּגֹובה. - ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּכתּבתּה עּקר אׁשּתֹו79לֹו את לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ,80 ְְְְִִֶֶַַָָָָָֻ

ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻׁשעה
ׁשטר עליה ּכֹותב הּבעל רצה אם אּלא ּבדמי81להֹוציאּה; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לֹו82חבלֹו הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה אֹו ,83. ְְְְֲִֵָָָָָָָֻ
.ËÈׁשלחנֹו על סֹומכין אין אם הּגדֹולים, ּבבניו -84החֹובל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻ

והּקטּנים מּיד. להם קרקע85נֹותן ּבהן יּלקח והן86- ּבנזקן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפרֹותיו היּו87אֹוכלין ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּפטּור - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו על גדֹולים88סמּוכין ׁשהיּו ּבין , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

יּתן - ּבגדֹולים אחרים: ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבין
מּיד אֹוכלין89להם והן קרקע, ּבהן יּלקח - ּובקטּנים , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיגּדילּו עד .90ּפרֹותיה ְִֵֶֶַַָ
.Îחּיב - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן וקטן ׁשֹוטה ,91חרׁש ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

החרׁש ׁשּנתּפּתח ּפי על אף ּפטּורין. - ּבאחרים ׁשחבלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוהן
לׁשּלם,92ונׁשּתּפה חּיבין אינם - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

דעת ּבני היּו לא ּבהן ׁשחבלּו .93ׁשּבׁשעה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹ
.‡Îחּיב94העבד - ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן ,95והאּׁשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּפטּורין - ּבאחרים ׁשחבלּו זמן,96והן לאחר מׁשּלמין אבל . ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
נתּגרׁשה העבד;97אם נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה מת אֹו האּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הן דעה ּבני ּיגּבה,98ׁשהרי מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי , ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לׁשּלם. חּיב העׁשיר ְֱִִֵֶֶַַָׁשאם

.·Îהרי ּכיצד? ּכממֹונֹו. - ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, - אדם ׁשל ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָעבּדֹו
לּים ׁשּדחפֹו אֹו ומת; חברֹו, ׁשל עבּדֹו לב על ּגחלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּניח
ּפטּור - ומת עלה, ולא מּׁשם לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש, 99אֹו ְְְֲִֵֵַָָָָָָֹ

הּניח ּכאּלּו - חברֹו לבהמת ּכן עּׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמן
ּבגדֹו על לׁשּלם100הּגחלת חּיב ׁשהּוא ּכל101ונּׂשרף, וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

החֹובל‡. ולא ּבחברֹו. ּבין ּבעצמֹו ּבין לחּבל לאדם ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאסּור
ּבין קטן ּבין מּיּׂשראל, ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סובלה. והוא עליו אמוראים67)שנמאסת דנו שבגמרא מפני כמותו פסק יחיד, שהוא פי על ואף שם. בתירה בן יהודה רבי כדעת
גאון). האי רב בשם (רי"ף ההלכה שכך נראה אדם68)בדבריו ואין בסתר שביישה מפרש שרבינו ונראה בושת. לבעלה אין

ב. הלכה ב פרק למעלה וראה שם התוספות כפירוש לה.69)רואה, שנופלים הנכסים כשאר זה אם70)שהרי שלה, והקרן
ימות. או שגם71)יגרשנה משום בתירא, בן יהודה רבי לדעת מזה, חלק מקבל שהבעל אלא שלה, והנזק הבושת הדין שמן

אינו בה חבל עצמו הוא אם אבל מתכערת. והיא באשתו כשחובלים עימה סובל הוא כן וכמו אשתו, את כשמביישים מבוייש הוא
משנה). (מגיד עצמו את ציער והוא עצמו את בייש הוא שהרי כלום, (ראב"ד).72)מקבל נשכר חוטא יהא שלא אותו, קנסו

יזיק.73) שלא להיזהר היה צריך זאת בכל עימה, לשמש רשות לו שיש פי על שבת74)אף צער, נזק, היינו: דברים, בארבעה
(טור). כאן אין בושת אבל היא75)וריפוי, יותר, לה כתב ואם דינר, מאה - ולאלמנה דינר, מאתיים לבתולה כותבים הדין לפי

כתובה. הלקוחות76)תוספת ויפסידו התוספת את לבעלה למחול המכירה לאחר היא יכולה לאחרים, למכור אותה נחייב אם כי
שלו.77)(שם). התוספת וכה כה בין בחייו, תמות אם שהרי פעוט, סכום אלא משלם ואינו שלו. התוספת תתגרש, גם78)שאם

כתובה. תוספת על עולה שהנזק וכגון הכתובה לאלמנה.79)מעיקר ומאה לבתולה מאתיים אשתו.80)היינו ואם81)עם
לה. לשלם שחייב כתובתה מדמי יגבה דברים.82)יגרשנה לו.83)חמישה עליו.84)המגיע פרנסתם בהם85)אין שאף

שלהם. הנזק ודמי מפרנסם שאינו מכיוון זכות, שום לאביהם נות86)אין ואין שם, הונא רב בר רבה בידם,כדעת הכסף את נים
אותם. לשמור יודעים ואינם הם קטנים שלהם.87)שהרי הנזק דמי להפסיד88)כי שלא מקפיד הוא מפרנסם, שהוא מכיוון

משלם בבתו שהחובל יד, בהלכה למעלה שכתב ומה שם. גמרא פטור, שהוא שולחנו, על שסמוכה בבתו בחובל הדין וכן מכספו.
אותה לזון ומחוייב למוכרה בידו שהרשות מפני מנזק פטור כן פי על ואף שולחנו על סמוכה כשאינה המדובר ובושת, ריפוי צער

שם). (בסוגייא מזונותיה על העולים שבת מדיני פטור אבל ממלאכתה, שמתבטלת זמן אינו89)כל מפרנסם, שהוא פי על אף
שממילא האב של שהיא למציאה דומה זה ואין כלום. חסר אינו והוא הנזק, מן סבלו שהם מכיוון להם, יינתן שהכסף מקפיד

כלום. סבלו ולא להם הגבלה.90)באה כל בלי לרשותם השדה עובר לחרש91)כשיגדילו בקצתם, או דברים בחמישה
פעמים בושת אבל שבת. לו אין והקטן בושת, בר שאינו לא, בושת אבל ושבת, ריפוי צער, נזק, - לשוטה כולם; את משלמים

ד. הלכה ג פרק למעלה וראה לו. אין ופעמים לו בדעתו.92)יש שפוי למעשיהם.93)נעשה אחראים כנעני,94)ואינם עבד
פז. קמא בבא רבו. קנה עבד, שקנה מה י.95)שכל בהלכה למעלה כמבואר לרבו, דברים לשלם.96)חמישה מה להם שאין

יח. הלכה למעלה נכסים.97)וראה לה לשלם.98)ויש הוא.99)וחייבים דעת בן שהרי לסלקה, לעבד לו שהיה
דעת.100) בבהמה אין היה101)שהרי לא למזיק, לו אומרים ממונו, הציל ולא בגדו את שורף אותו רואה הבגד בעל ואפילו

חננאל. רבינו וראה שם, גמרא חבירך, ממון להזיק החובל1)לך מן שתהיה תביעה כל ומשפט בחבירו, החובל איסור בו נתבארו
לזה. והנמשך והנחבל
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ּבלא עֹובר זה הרי - נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹּגדֹול,
ּתֹורה הזהירה אם להּכתֹו. יסיף לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹתעּׂשה,
הּצּדיק. את למּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכאת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמּלהֹוסיף

ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור. - חברֹו על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו
רׁשע. זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעל

לֹוקה;‚. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה
לתׁשלּומין. נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
- ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
את ׁשהּכה ּכֹוכבים ועֹובד מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה;
הּמצרי. את וּי וכה ּכה וּיפן ׁשּנאמר: מיתה; חּיב - ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיּׂשראל

ׁשּיהא„. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָקנס
זה, חבל ּבֹו חבל ׁשזה חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן; ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּנחּבל
היּו ּכיצד? עדים. ׁשם ׁשּיהיּו והּוא, לֹו. ּׁשראּוי מה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָונֹוטל
חבּול, ויצא ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשני
והּלה חבלּתי, לא אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹולא

ונֹוטל. נׁשּבע זה הרי - ּבי חבלּת אּתה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאֹומר:
ׁשאפׁשר‰. ּבמקֹום הּמּכה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו ּבעצמֹו, להּכֹות ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אין אם אבל אחר; על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנחּבל

והיתה אחר, לעּׂשֹותעּמהם יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Âׁשהרי דברים; חמּׁשה מׁשּלם - חבל ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
חבלּת אֹומר: הּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.
ּבׁשבת וחּיב הּצער, ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבי,
לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו. ּפי על ּוברּפּוי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּובבׁשת

הּסת. ׁשבּועת נׁשּבע - ְְְִִֵֶַַָָחבלּתי
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָולּמה

הרי לֹו, יּתן לא ׁשאם קנס; ולא הּוא ממֹון והרּפּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהּׁשבת
לא והּבׁשת מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹחּסרֹו
ּבֹו; חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה ּבׁשעה אּלא לֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָהּגיעה
והֹודאתֹו ּבׁשת, לֹו אין - אדם [ּבפני] ּבֹו חבל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּנחּבל

אֹותֹו. ׁשּבּיׁשה היא ּדין ְְִִִֵֶָּבבית
.Áלֹו הּמּגיע ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצאת

ׁשהֹודה ּבעת לֹו הּמּגיע ּבׁשת ּובין אחרים ּבפני ּבֹו חבל ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאם
ּפי על ּבׁשת אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו. ׁשחבל אחרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפני

ְַעצמֹו.
.Ëׁשהּמּזיק ממֹונֹו. למּזיק ּבגּופֹו חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו; נתּכּפר לׁשּלם חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
אין - דברים חמּׁשה לֹו ׁשּנתן ּפי על אף ּבחברֹו, חבל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל
לֹו מתּכּפר אינֹו - נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָמתּכּפר

הּנחּבל מן ׁשּיבּקׁש עד עֹונֹו, נמחל לֹו.ולא וימחל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.Èזרע דר זֹו אין ימחל. ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואסּור
ּפעם לֹו ונתחּנן החֹובל מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיּׂשראל.
- רעתֹו על ונחם מחטאֹו ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָראׁשֹונה
ורּוח מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻימחל

הימּנּו. נֹוחה ֲִֵֶָָחכמים
.‡Èׁשהאֹומר ממֹונֹו. לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד

ּפטּור ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, את סּמא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר דברים, ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
את ׁשּבר ּכסּותי, את קרע לחברֹו: האֹומר אבל ;ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר לא ואם ּפטּור. זה הרי - ּפטּור ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית. ְְְִִֶַָׁשהרׁשהּו
.·Èּתחּלה לידֹו הּכלים ּכׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

ואמר אצלֹו, מפקדין אֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻּבתֹורת
על לֹו: ׁשּיאמר עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועּׂשה ּוקרע, ׁשּבר ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלֹו:
וׁשּברֹו, זה ּכלי קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור; ׁשאּתה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמנת

ּפטּור. זה הרי - ּכן ועּׂשה ּוקרעֹו, זה ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָּבגד
.‚Èׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר

סּמא לֹו: אמר ּוכאּלּו לׁשּלם. חּיב זה הרי - ועּׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור,
ׁשהעֹוּׂשה ּפי על ואף ּפטּור. ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעינֹו
הּוא; ורׁשע ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי לׁשּלם, חּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּוא

עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור, הכׁשיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָׁשהרי

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ׁשהיה‡. ּבין ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק
הּגג מן נפל ּכיצד? ּכמזיד. הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשֹוגג
הּכלי על ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָוׁשּבר
לא יׁשּלמּנה. בהמה ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם. נזק חּיב - ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוׁשּברֹו

למזיד. ׁשֹוגג ּבין הּכתּוב ְִִֵֵֵֵַָחּלק
אֹו·. ּכליו הּׁשֹובר אֹו חברֹו ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו ְְִִֵֵֶַַָָָָֹהּקֹורע
הּמּזיק‚. ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבּמה

אֹו ּבׁשגגה אבל ּבזדֹון, הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו -ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא ׁשניהם אֹו ּברׁשּות ׁשניהן היּו אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹּבאנס
ּפטּור. - ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּברׁשּות,

ונפלה„. מּתחּתיו ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻהיה
חזקה היתה חּיב; - וחזקה מהּדקת היתה לא אם ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻוהּזיקה:
מּכה ׁשּזֹו ּפטּור, זה הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּומהּדקת,
- הּדברים אּלּו ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבידי
ׁשּיתּכּון עד ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּברׁשּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַלהּזיק,
הכניסם‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

זה הרי לׁשמר, החצר ּבעל עליו קּבל ולא הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּברׁשּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בפועל1) המזיק האדם עם אחר לדבר או לבהמה שתוף כשיש בו נתבאר וכן וניכר, גמור היזק חבירו ממון המזיק דיני בו נתבארו
הנזק.

wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו; ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשּברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוביציאתֹו
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסם

ּבזה]. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹ[וכן
.Âׁשהּוא הּמּזיק, ּברׁשּות להרגֹו ׁשֹור ּגּבי על ׁשעלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי - ומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Ê- ׁשמטֹו ולא לׁשמטֹו יכֹול היה אם ומת: לעליֹון ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹּדחפֹו

ּפטּור. זה הרי - לׁשמטֹו יכֹול היה לא ואם חּיב; זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי
.Áוזה ּבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל חביתֹו ונׁשּברה ּבקֹורתֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָראׁשֹון
הזהיר ואם חּיב. - מּׂשאֹו מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
- מּׂשאֹו לתּקן עמד ּפטּור. - עמד לֹו: ואמר החבית ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור. ּכמהּל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהרי
ּובעל ראׁשֹון חבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהחבית;
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָקֹורה
ּפטּור. - לנּוח חבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשּברֹו
חּיב. זה הרי - עמד לֹו: ואמר הּקֹורה לבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹואם
ּכל וכן ּבפׁשּתנֹו. ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ּבכּו ׁשּלא ּבחברֹו מהן אחד והּזק ,חּיב,מהּל הרץ זה - נה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי רץ, הּוא ׁשּברׁשּות מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
ּפטּורין, ׁשניהם - ּבזה זה והּזקּו רצים ׁשניהם היּו ּפנּוי. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאינֹו

הּימים. ּבׁשאר ְֲִִִַַָָואפּלּו
.È,ּבֹו והּזיק חץ ירה אֹו אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

אֹו ׁשרק אֹו והּזיק, הּכלים על אֹו חברֹו על מים ׁשּפטר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ּבעת וניעֹו ּבכיחֹו והּזיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹנע
על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ּתֹולדֹות והם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבידֹו.
ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
.‡Èהּפּטיׁש מּתחת גץ ויצא ּבפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹוטׁש

הּבּנאי וכן חץ. אֹו אבן ׁשּזרק ּכמי חּיב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּזיק

הּזיק אֹו האבנים את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּבל
ואם ּפטּור. - אחר מּצד ונפל זה מּצד סֹותר היה חּיב. -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא. ּבֹו והּזיק חץ ּכזֹורק ׁשּזה חּיב; - הּמּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמת

.·È,מּלעלֹות ּומנעּה ׁשּנפלה אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹובׁש
הּמקֹום עליה וצמצם ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים; ׁשּמתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ׁשהרגּתה עד צל ּתמצא ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èהּכלי את ׁשּברּו אֹו ּכאחת הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשנים

ּביניהן. מׁשּלׁשין - ְְְִֵֵֶַַַּכאחת
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם ומתה: עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
- מהּלכת היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה
ּבׁשוה. מׁשּלמין ּכּלן - ידּוע אין ואם ּפטּור; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאחרֹון

.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËּבהמת אֹו ּכלים אֹו אדם אֹו ּבהמה ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם

אֹו מת אֹו ּבּבֹור הּנדחף והּזק לבֹור, הּמקּדׁשין ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתן - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור, ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין:
ּובעל חּיב, אדם - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּביניהן;
- עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ּכפר לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשֹור
ּכלים לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ואדם חּיב, הּׁשֹור ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבעל
הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֻּופסּולי

ָּפטּור.

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

נּכר‡. ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון נׁשּתּנה2הּמּזיק ולא הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּור3הּדבר זה הרי צּורתֹו, נפסדה ּדין4ולא הּתׁשלּומין מן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹופרים5ּתֹורה מּדברי אבל ּדמיהן,6. והפחית הֹואיל אמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה מּדמיהן.7הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּטּמא·. הרי טהֹורים8ּכיצד? אֹו9אכלין חברֹו, ׁשל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והמזיק.1) הניזק בין שיש התביעה ודיני ההיזק, והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נג.2)נתבארו בו3)גיטין חסר שלא
מברייתא.4)כלום. נג: שם הופרכה שדעתו מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד יוחנן, כרבי הנזקין5)פסק כל כי

שניכר. נזק הם בתורה, ג.6)המפורטים הלכה ראה אותו. קנסו שלם.7)חכמים הניח8)נזק או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שם משנה מת. שרץ ביעורה,9)עליהם בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה. שדינה לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

חייבוהו גמור, הפסד כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו חולין או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
בטהרה, חוליהם שם אוכלים שהפרושים ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור מפני מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים

נג. שם



קי wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבכניסתֹו הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ּכדרּכֹו; ויֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹנכנס
אפּלּו ּבכּונה, ׁשּברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּוביציאתֹו
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסם

ּבזה]. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹ[וכן
.Âׁשהּוא הּמּזיק, ּברׁשּות להרגֹו ׁשֹור ּגּבי על ׁשעלה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי - ומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Ê- ׁשמטֹו ולא לׁשמטֹו יכֹול היה אם ומת: לעליֹון ְְְְְְִֵֶָָָָָָָָֹּדחפֹו

ּפטּור. זה הרי - לׁשמטֹו יכֹול היה לא ואם חּיב; זה ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹהרי
.Áוזה ּבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים

ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל חביתֹו ונׁשּברה ּבקֹורתֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּבא
הּקֹורה ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָראׁשֹון
הזהיר ואם חּיב. - מּׂשאֹו מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
- מּׂשאֹו לתּקן עמד ּפטּור. - עמד לֹו: ואמר החבית ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור. ּכמהּל הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹהרי
ּובעל ראׁשֹון חבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָהחבית;
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָקֹורה
ּפטּור. - לנּוח חבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשּברֹו
חּיב. זה הרי - עמד לֹו: ואמר הּקֹורה לבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹואם
ּכל וכן ּבפׁשּתנֹו. ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ëואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

ּבכּו ׁשּלא ּבחברֹו מהן אחד והּזק ,חּיב,מהּל הרץ זה - נה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
- הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה. ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי רץ, הּוא ׁשּברׁשּות מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,
ּפטּורין, ׁשניהם - ּבזה זה והּזקּו רצים ׁשניהם היּו ּפנּוי. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאינֹו

הּימים. ּבׁשאר ְֲִִִַַָָואפּלּו
.È,ּבֹו והּזיק חץ ירה אֹו אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

אֹו ׁשרק אֹו והּזיק, הּכלים על אֹו חברֹו על מים ׁשּפטר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו
ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ּבעת וניעֹו ּבכיחֹו והּזיק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָֹנע
על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ּתֹולדֹות והם ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבידֹו.
ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ואחר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהארץ,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכל
.‡Èהּפּטיׁש מּתחת גץ ויצא ּבפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹוטׁש

הּבּנאי וכן חץ. אֹו אבן ׁשּזרק ּכמי חּיב, זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּזיק

הּזיק אֹו האבנים את וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּבל
ואם ּפטּור. - אחר מּצד ונפל זה מּצד סֹותר היה חּיב. -ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּוא. ּבֹו והּזיק חץ ּכזֹורק ׁשּזה חּיב; - הּמּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָמחמת

.·È,מּלעלֹות ּומנעּה ׁשּנפלה אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹובׁש
הּמקֹום עליה וצמצם ּבחּמה ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים; ׁשּמתה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָעד
וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ׁשהרגּתה עד צל ּתמצא ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èהּכלי את ׁשּברּו אֹו ּכאחת הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשנים

ּביניהן. מׁשּלׁשין - ְְְִֵֵֶַַַּכאחת
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה אם ומתה: עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּובא
ולא עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
- מהּלכת היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה
ּבׁשוה. מׁשּלמין ּכּלן - ידּוע אין ואם ּפטּור; ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻהאחרֹון

.ÂËאחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
קדם ּבהן להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף ונׁשּבר, עליו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויׁשב
ׁשהרי חּיב; האחרֹון - ׁשבירתֹו את וקרב הֹואיל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁשב,
קדם עֹומדים היינּו עלינּו, נסמכּת לא אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹומרים
ּכל וכן חּיבין. ּכּלן - ונׁשּבר ּכאחת יׁשבּו ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּיּׁשבר.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËּבהמת אֹו ּכלים אֹו אדם אֹו ּבהמה ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם

אֹו מת אֹו ּבּבֹור הּנדחף והּזק לבֹור, הּמקּדׁשין ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתן - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין הּבֹור, ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין:
ּובעל חּיב, אדם - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּביניהן;
- עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ּכפר לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַֹהּׁשֹור
ּכלים לענין ּפטּורין; הּבֹור ּובעל ואדם חּיב, הּׁשֹור ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּבעל
הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל אדם - הּמקּדׁשין ְְִִֵַַַַַַַַָָָָֻּופסּולי

ָּפטּור.

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

נּכר‡. ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון נׁשּתּנה2הּמּזיק ולא הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּור3הּדבר זה הרי צּורתֹו, נפסדה ּדין4ולא הּתׁשלּומין מן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
סֹופרים5ּתֹורה מּדברי אבל ּדמיהן,6. והפחית הֹואיל אמרּו: ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה מּדמיהן.7הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּטּמא·. הרי טהֹורים8ּכיצד? אֹו9אכלין חברֹו, ׁשל ְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַָ
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והמזיק.1) הניזק בין שיש התביעה ודיני ההיזק, והגורם ניכר, שאינו נזק המזיק דיני בו נג.2)נתבארו בו3)גיטין חסר שלא
מברייתא.4)כלום. נג: שם הופרכה שדעתו מפני חייב, תורה שדבר רבו, חזקיה דעת נגד יוחנן, כרבי הנזקין5)פסק כל כי

שניכר. נזק הם בתורה, ג.6)המפורטים הלכה ראה אותו. קנסו שלם.7)חכמים הניח8)נזק או טמא, כשהוא בהם שנגע
נב: שם משנה מת. שרץ ביעורה,9)עליהם בשעת ממנה ליהנות שיכול פי על ואף בשריפה. שדינה לגמרי, שמפסידה תרומה כגון

חייבוהו גמור, הפסד כאן שאין פי על ואף בטהרה, אותם אוכל שחבירו חולין או רב. ערכה אין זו הנאה כי מלא, כהפסד זה הרי
בטהרה, חוליהם שם אוכלים שהפרושים ישראל, בארץ לחולין טומאה לגרום שאסור מפני מדמיהם, שהפחית מה לשלם החכמים

נג. שם



wifneקב laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טּפת10ׁשּדּמע לֹו ערב אֹו ּפרֹות, נס11לֹו ׁשהרי12יין יינֹו, ּבתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
הּכל עליו ּבזה13אסר ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׁשהפסיד,14, מה ׁשמין - ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשלם נזק ׁשּבנכסיו15ּומׁשּלם הּיפה הּמּזיקין16מן ּכל ּכדר ,17. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
זה‚. הּוא18ודבר יהיה19קנס ׁשּלא ּכדי חכמים, ׁשּקנסּוהּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

חברֹו, ׁשל טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתים מן אחד ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכל
אני ּפטּור ׁשאינֹו20ואֹומר: הּזק ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

זה אּלא חכמים קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנּכר
קנסּוהּו. לא - ּכלּום עּׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשעבר

ּפטּור - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק ׁשּלא21וכן ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּמתּכּון אּלא מּדעּתֹו22קנסּו .23להּזיק ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם24הּכהנים חּיבין - ּבמזיד הּזבח: ,25את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ּפטּורין26ּבׁשֹוגג חּטאת27- ּבפרת מלאכה העֹוּׂשה וכן .28 ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ

חּטאת לׁשּלם29ּובמי חּיב - ּבמזיד ּפטּור.30: - ּבׁשֹוגג , ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

למרּבק‰. ּפרה ׁשּתינק31הכניס והּסיח33ותדּוׁש32ּכדי ,34 ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
חּטאת מּמי אדם35ּדעּתֹו מּדיני ּפטּור ׁשמים.36- ּבדיני וחּיב ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

.Âׁשאין37המנּס הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מּיּׂשראל ּבֹו38אדם לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מּומר ׁשהיה אֹו אֹו39ׁשּתפּות, ּכֹוכבים, ּכעֹובד הּוא ׁשהרי , ְֲִֵֵֶֶָָָָָֻ
ּבו ההתראהוקּב40ׁשהתרּו מּומר41ל הּוא ׁשהרי זה42, הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּיין לׁשּלם43אֹוסר וחּיב והרי44, לׁשּלם זה יתחּיב והיא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָ

ּבנפׁשֹו מתחּיב ׁשהגּביהֹו45הּוא ׁשּמעת מּפני נתחּיב46? ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
ׁשּינּס47לׁשּלם עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ואינֹו ,48. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַ

.Êלׁשּלם חּיב - חברֹו ממֹון להּזיק הּגֹורם מן49ּכל ׁשלם נזק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּמּזיק הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו, ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיפה

ּבאחרֹונה עצמֹו הּנזק חּיב.50זה - הראׁשֹון הּגֹורם והּוא הֹואיל , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּוכסתֹות51ּכיצד? ּכרים ּגּבי על הּגג ,52מראׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
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שם.10) באכילה, מותרים לכהנים שרק בזול, לכהן פירותיו למכור שצריך ומפסידו, חבירו, של בחולין תרומה שיין11)שערבב
במשהו. תערובתו אוסר זרה.12)נסך לעבודה בהנאה.13)שנסכו אפילו שאוסר נסך ביין אלו14)המדובר דווקא ולאו

בדיני כשמואל שהלכה פי על [ואף אחרים. על מאלו ללמוד שאין שאמר, כשמואל ולא כרב והיינו במשנה, הנזכרים שלושה
מודה שמואל גם שם הסוגייה של שלמסקנה לומר גם ואפשר רב. שיטת לפי וטרו שקלו שם שבגמרא מפני כרב כאן פסק ממונות

נג. שם כולם], הוצרכו ולכן דומים אינם אלה ששלושה אלא אחרים, על מאלה לומדים ממש דומים פי15)שבעניינים על אף
לגמרי. פטור הוא התורה כעין16)שמן תיקנו חכמים כי מדרבנן, אלא שאינו פי על ואף מטלטלים או שבקרקעותיו, הטובים מן

ה.17)דאורייתא. קמא בבא ישלם", כרמו ומיטב שדהו "מיטב בהם ניכר.18)שכתוב שאינו היזק על מצד19)שחייב ולא
נג.). (גיטין היזק אינו ניכר שאינו היזק כי שם.20)הדין, בגמרא מובא זה שניכר21)נימוק היזק במזיק אבל נב: גיטין משנה

שם. למעלה ראה כמזיד. שוגג שגג.22)חייב האמור23)ולא החיוב מטעם נובע ובאונס בשוגג הפטור אנוס. ולא מרצונו
במתכוון. אלא שאינו "... ומטמא הולך ... יהיה שלא "כדי כגון24)למעלה הדם, מעבודות אחת עשו או הקרבן את ששחטו

הקרבן. נפסל כך ידי ועל לזמנו, חוץ אותו שיאכלו מנת על זריקה או שאינו25)קבלה היזק שזה פי על אף שהזיקו, הנזק את
שלא26)ניכר. או שלמים, אכילת כדין אחד, ולילה ימים שני לאכלו עליו וחשבו שלמים, שהוא וחשבו חטאת קרבן שהיה כגון

הקרבן. את ומפגלת אסורה שהמחשבה ששוגגים27)ידע ומשמע חייבין" "מזידין הגירסא: במשנתינו ניכר. שאינו היזק כדין
שם וראה הרי"ף גירסת גם וזוהי והמנסך, והמדמע בהמטמא כמו פטורים", שוגגים חייבים "מזידים בפירוש: גורסים ויש פטורים.

עלה. ותני המתחיל דיבור תוספות שנאמר28)נג: פוסלה, מלאכה בה והעושה טמאים, לטהר באפרה שמשתמשים אדומה בפרה
ב). יט, (במדבר עול" עליה עלה משקלות.29)"לא כנגדם ששקל כגון במלאכה, נפסלים הם ואף הפרה, אפר את בהם שמערבבים

משנה).30) ומגיד ראב"ד (ראה ניכר שאינו היזק כדין קנס, (וראה31)מטעם ודשות בצוואריהן קשורות פרות שעומדות למקום
ל.). מציעא בבא שם.32)רש"י אמה שהייתה הפרות.33)כגון שאר עם הסיח.34)יחד שנאמר35)או שמירה, הטעונים

נפסלו. משמירתם דעתו הסיח ואם לכך משומרים שיהיו כלומר ט), (שם, נידה" למי "למשמרת אין36)בהם שהכניסה על
מלשלם. פטור כך ומשום שתדוש, מחשבתו מחמת בא והפסול זה ידי על נפסלה ולא שתינק, כדי הכניסה לטובתה שהרי לחייבו,
קשור הפסול ששם - המחשבה מחמת בא שהפסול פי על אף לשלם, חייבים במזיד הזבח את שפגלו כהנים הקודמת, בהלכה

רי"ד. תוספות שם ראה בידיים. כפוסלו זה הרי ולכן כהוגן שלא שעשה הדם, זריקת או השחיטה לתוך37)במעשה ידו הכניס
זרה. עבודה לשם ושכשך אומרי38)היין אנו לנסך, שכוונתו מפיו שמעו אפילו כך ומשום לאסור, דרכו בלבדאין שלצערו ם

מא. חולין (הלכות39)התכוון, להכעיס" שיעשה והוא ... בה ונתפרסם והורגל בזדון עבירה אותה לעשות עצמו שהחזיק "זה
ז). הלכה ג פרק (שם).40)תשובה מיתה חייב שהמנסך ינסך, שלא זאת41)בישראל ובכל מיתה, חייב שאני אני יודע ואמר

מנסך. שם.42)אני מומר, בחזקת היה לא שקודם פי על אף מומר עכשיו נעשה הוא זה ידי זרה43)על לעבודה שבמומר
שם. שלו, שאינו דבר לאסור יכול ואדם לנסך, שדעתו מניחים משנה).44)אנו (מגיד לשלם חייב במזיד שמנסך כרב, פסק

מלשלם.45) פטורים דין בית מיתת וחייבי סקילה. לפני46)חייב היין את להגביה המנסכים של דרכם ולאסרו, לנסכו מנת על
מנסך). המתחיל דיבור נב: גיטין תוספות (ראה גזלן.47)הניסוך כן48)כדין אם אלא מלשלם פטור בנפשו המתחייב ואין

(שם). כאחד באים מיתה וחיוב ממון הרי"ף49)חיוב פסק וכך דגרמי" "דינא התלמוד: בלשון ק. קמא בבא מאיר רבי כדעת
של כלבו המשסה את פוטר יט הלכה ב פרק ממון נזקי בהלכות עצמו רבינו שהרי חייב, נזק גורם כל [ולא ב. פרק סוף קמא בבא
"גרמא בין לחלק שיש ואחרונים ראשונים של רובם ופירשו חבירו. של קמתו בטומן יד הלכה יד פרק שם, פסק וכן בחבירו. חבירו

ורב תנאים, מחלוקת דגרמי' וב'דינא הדעות, לכל פטור "גרמא" דגרמי". "דינא ובין דגרמיבנזיקין" דיני ודן מאיר כרבי פוסק ינו
יותר גורמים כולל דגרמי' ש'דיני יוצא כולם ומדברי ואחרונים, ראשונים הללו המונחים שני בהגדרות והאריכו הגורם. את לחייב
היינו דגרמי ודיני בניזקין שגרמא הדעה, את לרבינו שייחס ד קטן סעיף תיח משפט חושן ש"ך וראה מגרמא. חזקים ויותר ישירים
ד]. קטן וסעיף א קטן סעיף שפו סימן שם ש"ך וראה בסוגריים. נמצא הזה שהמשפט ומעניין זה, בדבר הוא יחיד אבל הך,

באחרונה.50) המזיק הוא ח.51)אלא הלכה ראה חבירו של הוא.52)ובכלי שלו שהרי זרקו, וברשות להישבר סופו ואין

wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וקדם אחר הּכרים53ּובא את הּכלי54וסּלק ונחּבט הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ׁשּסּלּוק55ּבארץ ּבידֹו; ׁשּברֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו ּגרם והּכסתֹות ּבזה.56הּכרים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Áחברֹו ׁשל ּכלי ּוכסתֹות57הּזֹורק ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל הּזֹורק58ׁשל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
הראׁשֹון59חּיב הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ואם60; הּכלי. לׁשבירת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר חּיבין61קדם ׁשניהן - והמסּלק;62וסּלקן הּזֹורק , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ּגרמּו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

.Ëחּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ּכל63וכן לׁשּלם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ממֹון64החֹוב הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ,65ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּממֹון לאּבד גרם ׁשּׁשטר66הרי הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
היה ּבֹו67מקּים ּכתּוב היה וכ וכ הּוא68, ׁשּׂשרפֹו ּומחמת , ְְְֲֵֶַָָָָָָָָָָֻ

החֹוב לגּבֹות יכֹול האמינֹו69אינֹו לא אם אבל אינֹו70; - ְֱֲִִִֵֵֶַָָֹ
ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם

.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ּכמֹו71אחר ׁשמעֹון, נפטר הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
ּכמֹו72ּׁשּבׁשטר הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ראּובן73ׁשּׂשרפֹו יֹורׁש מחלֹו אם וכן מן74. הּמֹוחל מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה

.‡Èאּפֹותיקי עבּדֹו העֹוּׂשה חּיב75וכן - וׁשחררֹו וחזר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם וגרם76המׁשחרר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

ממֹונֹו לׁשחרר77לאּבד הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין . ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּתה78העבד עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי וכן79, . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ונתּגלּגל80הּדֹוחף חברֹו, לׁשּלם81מטּבע חּיב - לּים .82וירד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

הּצֹורם לפחת83וכן גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המרּקע84ּדמיה וכן צּורתן85. והעביר חברֹו חּיב86ּדינרי - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹלׁשּלם
.·Èּכלים87הּזֹורק ּתחּתיו היה ולא לארץ הּגג מראׁש ,88ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

לארץ ׁשּיּגיע קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר 89וקדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁש ׁשּלא ּפטּור; הראׁשֹון זה הרי ׁשּסֹופֹו- ּכלי אּלא בר ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשבּור ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי, מּיד זה90להּׁשבר ואין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּפטּור.91ּכגֹורם - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָֹ

.‚Èאת מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
את92הּברּיֹות מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה העֹומד ואילן , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וׁשחט93הרּבים אחד וקדם ׁשּלא94, זה אילן וקצץ זה ׁשֹור ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לארץ.53) הכלי שהגיע הם.54)קודם שלו לא שהרי ברשות, המסלק.55)שלא על החיוב וכל עשה, ברשות הזורק שהרי
שלם.56) נזק חייב לנזק והגורם זרק.57)ששבר, ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, הכרים59)וברשות לבעל כי בכל,

(בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו ופסק באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה, עת בכל שלו כרים לקחת מותר
פטור. הזורק שאומר כו:) נשבר.60)קמא הכלי היה לא זרק הכרים.61)שלולא בעל ברשות62)שאינו שלא שניהם כי

אדם של היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם עשו,
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל יכול63)אחר שהשורף פטור, שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,

נייר פיסת לך שרפתי (שם).לטעון: הכתוב64)בלבד הסכום כל היינו מעולה), שטר (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
(שם). למכירה שווה שהוא כפי השטר דמי ולא בלבד.65)בו נייר החוב66)אלא כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא

בו.67)שבשטר. לגבות ואפשר השטר על האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין לבעל68)בית מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום שאילו69)השטר דין, בבית מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים כשאין המדובר

(שם). כלום יפסיד ולא העדים פי על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, כלל.70)היו שטר היה לא ששרף שהנייר וטוען
לשמעון.71) הלווה שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין שהשטר מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול

כך משום מדרבנן. אלא אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד, מוחשי דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן
שם). (רי"ף פו. כתובות הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול כך אחר יכול לחבירו, חוב שטר אפילו72)המוכר

(שם). לירות אלף היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות אלף של שטר לו התלמוד73)קנה מביא חוב במוחל גם
מעליא". שטרא "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר יכול74)דברי המלווה של היורש שאפילו שמואל, פסק כך

הע מן ישלם שהפסידו עכשיו בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו פי על ואף ז). הלכה למעלה (ראה ידית.למחול
לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י צח: קמא בבא מזה.75)וראה אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל כל76)שאמר

שם. ממנו, חובו לגבות יוכל ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות שיוכל חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד
ראה77) חייב. חבירו ממון להזיק והגורם מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי משאר חובו לגבות יוכל שלא

ו. הלכה יח פרק ולווה מלווה והאדון78)הלכות משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי עבדו, היה לא שמעולם פי על אף
כששחררו. שעבודו הפקיע מא.).79)ששעבדו (שם בניו על לעז (בבא80)ויוציא ידו תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). תורה.81)קמא מדין וחייב כגזלן דינו לידו, בא אם אבל לידו, בא משום82)ולא חייב בידיים, הזיק שלא פי על אף
להזיק. (שם).83)שגרם ונפסלה84)הפוגם פרה שהגוזל ד, הלכה ממון מנזקי ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

עצמו כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר למזבח, מלהקריבה
שפיחתה]. מה את משלם החסירם.85)פסלה, לא אבל בפטיש, הכאה ידי על דקים אותם טבועה86)עושה שהייתה הצורה

דמיהם. פחתו כך ומפני כמקודם ניכרת אינה כו:87)בדינרים קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים הכלי89)כלומר, והרי
הכהו. שהאחר בזמן שלם עדיין דיבור90)שנזרק רש"י יז: שם וראה שלו. אינו הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. לא91)המתחיל שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר, היה לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים כמסלק
נשבר. היה בוודאי במקל, המית.92)שברו לא הרבים.93)אפילו לרשות נוטים שענפיו אלא94)כגון להרגו חיוב אין כי

מד. שם מותר, בשרו דינו, נגמר שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו המזיק. את לסלק



קג wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וקדם אחר הּכרים53ּובא את הּכלי54וסּלק ונחּבט הארץ, מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ׁשּסּלּוק55ּבארץ ּבידֹו; ׁשּברֹו ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו ּגרם והּכסתֹות ּבזה.56הּכרים ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיּׁשבר. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Áחברֹו ׁשל ּכלי ּוכסתֹות57הּזֹורק ּכרים ּגּבי על הּגג מראׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל הּזֹורק58ׁשל - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
הראׁשֹון59חּיב הּגֹורם הּוא ׁשּזריקתֹו ואם60; הּכלי. לׁשבירת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר חּיבין61קדם ׁשניהן - והמסּלק;62וסּלקן הּזֹורק , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
זה. ׁשל ממֹונֹו לאּבד ּגרמּו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשניהם

.Ëחּיב - חברֹו ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ּכל63וכן לׁשּלם ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ממֹון64החֹוב הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ,65ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּממֹון לאּבד גרם ׁשּׁשטר66הרי הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
היה ּבֹו67מקּים ּכתּוב היה וכ וכ הּוא68, ׁשּׂשרפֹו ּומחמת , ְְְֲֵֶַָָָָָָָָָָֻ

החֹוב לגּבֹות יכֹול האמינֹו69אינֹו לא אם אבל אינֹו70; - ְֱֲִִִֵֵֶַָָֹ
ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם

.Èוחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ּכמֹו71אחר ׁשמעֹון, נפטר הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

מה ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב ּבמקֹומֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
ּכמֹו72ּׁשּבׁשטר הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו גרם ׁשהרי ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ראּובן73ׁשּׂשרפֹו יֹורׁש מחלֹו אם וכן מן74. הּמֹוחל מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה

.‡Èאּפֹותיקי עבּדֹו העֹוּׂשה חּיב75וכן - וׁשחררֹו וחזר , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשעּבּודֹו הפקיע ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם וגרם76המׁשחרר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָ

ממֹונֹו לׁשחרר77לאּבד הּוא ּגם חֹוב ּבעל את וכֹופין . ְְְְִֵֵֶַַַַַָ
אּתה78העבד עבּדי לֹו: ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי וכן79, . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ונתּגלּגל80הּדֹוחף חברֹו, לׁשּלם81מטּבע חּיב - לּים .82וירד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

הּצֹורם לפחת83וכן גרם ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
המרּקע84ּדמיה וכן צּורתן85. והעביר חברֹו חּיב86ּדינרי - ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹלׁשּלם
.·Èּכלים87הּזֹורק ּתחּתיו היה ולא לארץ הּגג מראׁש ,88ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

לארץ ׁשּיּגיע קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר 89וקדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁש ׁשּלא ּפטּור; הראׁשֹון זה הרי ׁשּסֹופֹו- ּכלי אּלא בר ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשבּור ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי, מּיד זה90להּׁשבר ואין , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּפטּור.91ּכגֹורם - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָֹ

.‚Èאת מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור
את92הּברּיֹות מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה העֹומד ואילן , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וׁשחט93הרּבים אחד וקדם ׁשּלא94, זה אילן וקצץ זה ׁשֹור ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
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לארץ.53) הכלי שהגיע הם.54)קודם שלו לא שהרי ברשות, המסלק.55)שלא על החיוב וכל עשה, ברשות הזורק שהרי
שלם.56) נזק חייב לנזק והגורם זרק.57)ששבר, ברשות הם.58)ושלא שלו שהרי עשה, הכרים59)וברשות לבעל כי בכל,

(בבא כרבה הלכה שאין כרי"ף רבינו ופסק באיסור. מעשהו שכל הזורק, כן שאין מה שירצה, עת בכל שלו כרים לקחת מותר
פטור. הזורק שאומר כו:) נשבר.60)קמא הכלי היה לא זרק הכרים.61)שלולא בעל ברשות62)שאינו שלא שניהם כי

אדם של היו הכרים שאם משמע, הכלי" בעל של וכסתות "כרים שכתב: רבינו של [מלשונו שגרמו. בנזק שותפים ושניהם עשו,
בלבד]. נזק חצי הזורק משלם סילקם, הכלי ובעל יכול63)אחר שהשורף פטור, שסובר כרבה ולא דגרמי, דינא שדן כרפרם,

נייר פיסת לך שרפתי (שם).לטעון: הכתוב64)בלבד הסכום כל היינו מעולה), שטר (=דמי מעליא" שטרא "דמי הגמרא ובלשון
(שם). למכירה שווה שהוא כפי השטר דמי ולא בלבד.65)בו נייר החוב66)אלא כל גובה השטר בעל היה שרפו, לולא

בו.67)שבשטר. לגבות ואפשר השטר על האישור ורשמו השטר עדי חתימות אישרו דין לבעל68)בית מאמין השורף כלומר,
בשטר. כתוב היה זה שסכום שאילו69)השטר דין, בבית מקויים הוא ואם בשטר כתוב היה מה שיודעים עדים כשאין המדובר

(שם). כלום יפסיד ולא העדים פי על חדש שטר לו לכתוב יכול עדים, כלל.70)היו שטר היה לא ששרף שהנייר וטוען
לשמעון.71) הלווה שראובן ראייה, אלא אינו עיקרו וכל ממון, גופו אין שהשטר מכיוון המכירה, אחרי אף למחול ראובן ויכול

כך משום מדרבנן. אלא אינו שטרותֿראיות קניין וכל ממון, גופו שהוא בלבד, מוחשי דבר לחבירו למכור אדם יכול התורה מן
שם). (רי"ף פו. כתובות הוא, שלו עדיין החוב התורה מן כי החוב, את למחול כך אחר יכול לחבירו, חוב שטר אפילו72)המוכר

(שם). לירות אלף היינו בשטר, שכתוב מה כל יקבל לירות, במאה לירות אלף של שטר לו התלמוד73)קנה מביא חוב במוחל גם
מעליא". שטרא "דמי משלם שהשורף צח:), קמא (בבא אמימר יכול74)דברי המלווה של היורש שאפילו שמואל, פסק כך

הע מן ישלם שהפסידו עכשיו בלבד, מבינונית גובה הבעלֿחוב היה מחל, לא שאילו פי על ואף ז). הלכה למעלה (ראה ידית.למחול
לצלמא. כשורא כי המתחיל דיבור רש"י צח: קמא בבא מזה.75)וראה אלא פירעון לך יהיה לא חובו: לבעל כל76)שאמר

שם. ממנו, חובו לגבות יוכל ולא שעבודו מפקיע והשחרור ממנו, חובו לגבות שיוכל חוב, לבעל משועבד הריהו עבד שהוא עוד
ראה77) חייב. חבירו ממון להזיק והגורם מזה, אלא יגבה שלא מפורש לו אמר שהרי הלווה, נכסי משאר חובו לגבות יוכל שלא

ו. הלכה יח פרק ולווה מלווה והאדון78)הלכות משועבד, אלא לו קנוי היה לא גופו שהרי עבדו, היה לא שמעולם פי על אף
כששחררו. שעבודו הפקיע מא.).79)ששעבדו (שם בניו על לעז (בבא80)ויוציא ידו תחת והיכהו בידו, מטבע החזיק חבירו

צח.). תורה.81)קמא מדין וחייב כגזלן דינו לידו, בא אם אבל לידו, בא משום82)ולא חייב בידיים, הזיק שלא פי על אף
להזיק. (שם).83)שגרם ונפסלה84)הפוגם פרה שהגוזל ד, הלכה ממון מנזקי ג בפרק רבינו שפסק [ומה למזבח. ראוייה שאינה

עצמו כשהגזלן אבל מעשה, בה עשה ולא מאליה כשנפסלה המדובר, לפניך, שלך הרי לנגזל): (הגזלן לו אומר למזבח, מלהקריבה
שפיחתה]. מה את משלם החסירם.85)פסלה, לא אבל בפטיש, הכאה ידי על דקים אותם טבועה86)עושה שהייתה הצורה

דמיהם. פחתו כך ומפני כמקודם ניכרת אינה כו:87)בדינרים קמא בבא הכלי. וכדומה.88)בעל כרים הכלי89)כלומר, והרי
הכהו. שהאחר בזמן שלם עדיין דיבור90)שנזרק רש"י יז: שם וראה שלו. אינו הכלי אם חייב הזורק כך ומשום הזורק, ידי על

זרק. לא91)המתחיל שאפילו כאן, כן שאין מה נשבר, היה לא הכרים את סילק שלולא שחייב, זֿח בהלכות הכרים כמסלק
נשבר. היה בוודאי במקל, המית.92)שברו לא הרבים.93)אפילו לרשות נוטים שענפיו אלא94)כגון להרגו חיוב אין כי

מד. שם מותר, בשרו דינו, נגמר שלא עד שחטו אם סקילה, וחייב שהמית שור ואפילו המזיק. את לסלק



wifneקד laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּדּינים ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ;95מּדעת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
מצוה מּלעּׂשֹות הפקיען אּתה96ׁשהרי ואמר: טען ואם . ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ

לכ עֹומד והּוא הֹואיל - ּולקצצֹו להרגֹו לי הרי97אמרּת , ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
ּפטּור. ֶָזה

.„Èׁשּׁשחט מי ועֹוף98וכן ׁשּלא99חּיה הּדם וכּסה אחר ּובא , ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מי100מּדעת ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

קנס101ׁשהֹורה נֹותן ׁשהּוא עּׂשרה103קצּוב102, והּוא , ְְֲֵֶֶָָָָָ
מצות104זהּובים מעּׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הֹורּו, וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
מׁשּלם105עּׂשה - ועּׂשאּה אחר וקדם לעּׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

זהּובים עּׂשרה .106לּבעלים ְְֲִִַָָָ
.ÂËממֹונֹו.107ׁשמין הּזיק אם לֹו ׁשּׁשמין ּכדר ּבידֹו למּזיק ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָ

ּכּמה ׁשמין - ּכליו ׁשּבר אֹו חברֹו ּבהמת ׁשהרג הרי ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
הּכלי היה וכּמה ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה

הּפחת ּומׁשּלם עּתה, ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא לּנּזק108ׁשוה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּנבלה הּׁשבּור109עם הּכלי ּבׁשֹורֹו110אֹו ׁשּבארנּו ּכדר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשמין111ׁשהּזיק, - חברֹו ׁשל ֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּזקֹו ּבזה.112לֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֵֶֶַָֹ

.ÊËהּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת 113ּכׁשּגֹובין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּגֹובין - מּטלטלין לֹו אין אם .114ׁשּלֹו. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

האֹונס רע115וכן ׁשם והּמֹוציא ּכּלן116והמפּתה ּגֹובין117- ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְִִֵֶֶֶַָָָמהן

.ÊÈהּמּזיק יֹודע118ּכל ואינֹו חברֹו הרי119ממֹון - הּזיק מה ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ
חכמים ּבתּקנת נׁשּבע הּנגזל120הּנּזק ׁשּיטען ּכמֹו .121ונֹוטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבהן122והּוא אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ׁשּבארנּו123, ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ְְִָּבנגזל.

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּכיצד?
אּנס ּביד היה125ואבד124ׁשּמסרֹו זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא,
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא היה ונֹוטל.126ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להפקידן אמּוד אֹו ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָוהּוא,
ּבכיס127אצלֹו להּניחן ודרּכן אין128, אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הרי ּכיצד? ּבעצמֹו. ּפׁשע הּוא - זה ּבכלי להּניחן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּדרּכן
חמת ּומחּפים129ׁשחטף מלאים סל אֹו130אֹו לּים והׁשליכם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

נאמן אינֹו - ּבתֹוכן היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ,131ּׂשרפן, ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מֹוציאין אין - ּתפּׂש ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמרּגלּיֹות

ּׁשּיׁש132מּידֹו מּמה ונֹוטל ּבּה היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבזה.133אצלֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֶֶַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם95) שלפעמים המצוה, בקיום הטרחה גודל את יראו וגם לא, או מצוות בשאר מדקדק האילן בעל או השור בעל אם שיראו
שפב. משפט חושן עיניים מאירת אותה, יעשה שאחר לו ונוח הטרחה, בגלל המצוה מן עצמו מקרבך".96)מונע הרע "ובערת

רשות97) שקיבל לטעון נאמן אינו להריגה, עומד אינו השור אם אבל רשות, לו שנתן השור בעל שכח וכנראה נאמן, הוא כך משום
צא: שם כדבריו. שיעידו עדים יביא כן אם אלא לשלם, חייב ולפיכך ממונו שיזיקו לאחרים רשות נותן אדם שאין להרגו,

(שם).98) כיסוי במצוות חייב עוף.99)והשוחט (שם).100)או זו מצוה לעשות רוצה אני לטעון יכול מובא101)שהשוחט
שם. ממון.102)ברי"ף החסירו לא הדיין.103)שהרי של דעתו בשיקול תלוי ואינו (שם)104)קבוע, גמליאל רבן פסק כך

זהובים עשרה של זה תשלום קבע גמליאל רבן אלא קצוב, קנס זה היה לא הקודמת הדעה לפי וכיסה. חבירו וקדם ששחט באחד
לפניו. שבא מעשה באותו עיניו ראות עשה.105)לפי מצוות שאר על הדם כיסוי ממעשה לומדים רבן106)אנו של דינו כפסק

הדם. כיסוי במעשה הנבילה.108)מעריכים.107)גמליאל דמי ובין שהרגה קודם הפרה דמי בין ההפרש והנבילה109)היינו
את אתה טול למזיק: לומר יכול הניזק ואין י: שם לניזק, - "לו" ופירשו לו" יהיה "והמת לד) כא, (שמות ככתוב לניזק, שייכת

כולה. הפרה דמי את לי ושלם הרג110)הנבילה, בנזיקין: אמרו כלל ג): פרק קמא (בבא התוספתא לשון וזו צו: מציעא בבא
טול הטלית; את לי ותן הקרעים את טול הפרה; את לי ותן הנבילה את טול יאמר לא נטיעותיו, וקצץ כסותו, את וקרע שורו, את
משלמים. הם כך ולפי משהוזקו, יפין הן וכמה הוזקו, שלא עד יפין הן כמה אותן שמים אלא הנטיעות, לי ותן הקצצים את

יין.111) אותם משמע112)ועשה קכו. בתרא בבא ראה צימוקים, מהם יעשה אם או היין, דמי על עולים ענבים שדמי במקרה
ענבים. דמי על עולים היין דמי כלל שבדרך י.113)שם הלכה ה פרק ממון נזקי הלכות ראה הזיק. ממונו אם שגובים כדרך

רשא114) מטלטלין אבל ישלם". כרמו ומיטב שדהו "מיטב ד): כב, (שם במזיק נחשביםככתוב שכולם סובין, אפילו ליתן הוא י
ז: ז. קמא בבא אחר. במקום למכרם אפשר זה, במקום למכרם קשה אם כי שמשלם115)למיטב, נתארסה, שלא בתולה נערה

יט). כב, (דברים הנערה לאבי כסף לאביה116)חמישים כסף מאה לשלם שחייב בתולים", לה מצאתי "לא וטוען אשתו על
יח). כב, ה.117)(דברים קמא בבא ממיטב", לשלם נזיקין) (כאבות כאבות בהלכה118)"כולם המובאת הדוגמא כעין בידיים,

ונוטל.119)הבאה. נשבע הניזק אין הניזק, דברי את ומכחיש יודע המזיק אם ויוצא120)משמע הנתבע נשבע תורה מדין כי
ב. הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות ראה ועוד. כב) (שמות השומרים שבועת כגון ויטול.121)פטור, שישבע החכמים שתיקנו

א. הלכה ד פרק ואבידה גזילה הלכות טוען.122)ראה שהוא מה כל ונוטל שנשבע אמורים דברים אותו,123)במה שמעריכים
סב. קמא בבא טוען. שהוא אלו דברים לו שיש להניח ח.124)שאפשר פרק להלן וראה קיז. קמא בבא וכוח, זרוע בעל איש

מידו.125) להוציאו אפשר אי ב.126)כי הלכה א פרק ונטען טוען הלכות ראה ונוטלים. הנשבעים כל כדין תורה, ספר כגון
שם).127) (גמרא הוא נאמן כסף.128)שאיש למים.129)כגון עור שבתוכם.130)שק מה ראו ולא אבל131)ומכוסים,

אתה לטעון יכול המזיק ואין מרגליות, שם להניח אדם בני דרך שאין פי על אף לשלם, חייב מרגליות, בתוכם שהיו עדים יש אם
שהזיק. מה לשלם חייב ולכן לים, חבירו של כלים להשליך רשות לו אין כי בסל, מרגליות שהנחת בעייה132)פשעת, זוהי כי

הֿו. הלכות ב פרק ממון נזקי ראה מידו. מוציאים אין תפס אם נפתרה, שלא שבבעייא לשיטתו ורבינו סב. שם בתיקו, שעלתה
כי בסל, היו שמרגליות עדים יש אם ואפילו מידו מוציאים תפס אם אפילו ולדעתם מנחי, מי המתחיל דיבור שם תוספות וראה

פשע. השאר.133)הניזק את גובה אינו המרגליות, מדמי פחות שווה אצלו שיש מה ואם שתפס, ממה

wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, ּבֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע
ׁשבּועה. ּבלא אלף נֹוטל - היּו אלף הּנּזק: ואֹומר היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה

יכֹול הּפּקדֹון.135להּׁשבע134ואינֹו ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּיפה‡. מן לׁשּלם חּיב - אּנס ּבידי חברֹו ממֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוסר
ּבין הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו, ּגֹובין - מת ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו.
זה הרי יּׂשראל, ׁשהיה ּבין ּכֹוכבים עֹובד האּנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּלא ּפי על אף האּנס. ּׁשּלקח מה ּכל לׁשּלם חּיב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמֹוסר

ּבלבד. הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנּׂשא
אבל·. מעצמֹו; הּמֹוסר ּכׁשהראה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

והראה להראֹות, אּנס יּׂשראל אֹו ּכֹוכבים עֹובדי אנסּוהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם
על אף ּבּיד, ונתן נּׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
- חברֹו ּבממֹון עצמֹו הּמּציל לׁשּלם. חּיב - אנּוס ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוה והלכּו ּפלֹוני, ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל
מּפני לֹו והראה מּלפניו, ּבֹורח ׁשהּוא חברֹו ממֹון לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה
ימיתהּו. אֹו יּכהּו - לֹו יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאנס

מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנּׂשא
אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ּדבריםמקֹום, ּבּמה להביא. ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יּׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
עד יּׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה הּממֹון על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאּנס
הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהֹוליכֹו
ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהראהּו

נּׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאֹוצר
על‰. אֹו הּקרקע על מריבה ּביניהם ׁשהיתה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעלי

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹו הּדבר ׁשּיחזיר אֹותֹו מנּדין - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומסרּה

ּביּׂשראל. דין ויעּׂשּו מּביניהם, אּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה,
.Âמּמּנּו ממֹון ּכֹוכבים עֹובדי ולקחּו חברֹו, על ׁשּנתּפּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי

על ׁשּנתּפּׂש מי ל אין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
הּמס מּפני הּנתּפּׂש מן חּוץ לׁשּלם. חּיב חברֹו ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחברֹו
הּתׁשּורה על הּנתּפס אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָהּקצּוב
חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו לּמל ואיׁש איׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנֹותן
ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיקחּו והּוא, לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

עדים. ּבפני ְְִִִֵֵּפלֹוני
.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה העדים ידעּו ולא ונתן, ונּׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעצמֹו
והּמֹוסר הפסידני, וכ ּכ אֹומר: והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּנמסר ּתפּׂש אם ׁשּטענֹו: ּבּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹופר
ּתפּׂש לא ואם ׁשּתפּׂש; ּבּמה וזֹוכה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין -ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשבּוע לא מעצמֹו ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין האין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּול ל ואין רׁשע ׁשהּוא מּפני הּסת, ׁשבּועת ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחמּורה
ונּׂשא להביא אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתר
אּלא רׁשע, אינֹו - לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבּיד, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
הּכׁשרין. ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבן

.Ëּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד האדם למסר ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
לֹו מצר היה ואפּלּו עברֹות, ּובעל רׁשע היה ואפּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבממֹונֹו.
ּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ְֵֵֶַָָָָּבממֹונֹו
.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר: אּלא ׁשּימסר. קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהריני
אם ּתמסר. אל לֹו: ואֹומרין לֹו ּומתרין למיתה. עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָֹהּתיר
וכל להרגֹו. מצוה - אמסרּנּו אּלא ּכי, לא ואמר: ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעז

זכה. להרגֹו ְְֵַָָָהּקֹודם
.‡Èׁשאסּור לי, יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשה

ימסר ׁשּמא יענׁש, זה הרי - למסר החזק ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהרגֹו;
הּמֹוסרים לענׁש הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעּׂשים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹאחרים.
ּביד הּמֹוסרים ולמסר אדם, ּבני ממֹון למסר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשהחזקּו
וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם לענׁשם ּכֹוכבים ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהעֹובדי
העֹובדי ּביד למסרֹו מּתר - ּומצערן לּצּבּור הּמצר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
אסּור יחיד צער מּפני אבל ּולקנסֹו. ּולאסרֹו להּכֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכֹוכבים
ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻלאסרֹו.

ליֹורׁשיו. ממֹונֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֶָָָלענׁשֹו;
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה. עצמֹו ְְִִִַָהּתיר
.‚Èממֹונֹו יהיה לא ּפטּור; - רֹודף ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלים ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. - חברֹו ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור. - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים,
יתמהמּה אֹו מּלהּציל יּמנע ׁשּלא היא, ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

ׁשּירּדף. ּבעת ְְִִֵֵֶַֹויעּין
.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"צריך".134) לומר וצריך היא סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו זהובים135)תיבה אלף היו לא שבכיס המזיק טען לּו
מחוייב הריהו יודע, שאינו ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי
והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך שכנגדו ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב וכל להישבע, יכול ואינו שבועה
הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו שלקח מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד, פרק ונטען טוען

המוסר.1) דיני וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם באונס אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו
ההלכות. ונשלמו ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים



קה wifne laeg zekld - elqk f"h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈיֹודע אינֹו אבל זהּובים, ּבֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע
ׁשבּועה. ּבלא אלף נֹוטל - היּו אלף הּנּזק: ואֹומר היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה

יכֹול הּפּקדֹון.135להּׁשבע134ואינֹו ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּיפה‡. מן לׁשּלם חּיב - אּנס ּבידי חברֹו ממֹון ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוסר
ּבין הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו, ּגֹובין - מת ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו.
זה הרי יּׂשראל, ׁשהיה ּבין ּכֹוכבים עֹובד האּנס ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ׁשּלא ּפי על אף האּנס. ּׁשּלקח מה ּכל לׁשּלם חּיב ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמֹוסר

ּבלבד. הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹנּׂשא
אבל·. מעצמֹו; הּמֹוסר ּכׁשהראה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

והראה להראֹות, אּנס יּׂשראל אֹו ּכֹוכבים עֹובדי אנסּוהּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם
על אף ּבּיד, ונתן נּׂשא ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי -ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
- חברֹו ּבממֹון עצמֹו הּמּציל לׁשּלם. חּיב - אנּוס ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּפי

לׁשּלם. ְֵַַָחּיב
וכּיֹוצא‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין אֹוצר לפלֹוני יׁש הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוה והלכּו ּפלֹוני, ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל
מּפני לֹו והראה מּלפניו, ּבֹורח ׁשהּוא חברֹו ממֹון לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיראה
ימיתהּו. אֹו יּכהּו - לֹו יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאנס

מּכל„. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנּׂשא
אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ּדבריםמקֹום, ּבּמה להביא. ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּממֹון הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
ועמד ׁשהראהּו, עד יּׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
עד יּׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה הּממֹון על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאּנס
הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָׁשהֹוליכֹו
ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהראהּו

נּׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָהאֹוצר
על‰. אֹו הּקרקע על מריבה ּביניהם ׁשהיתה דין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעלי

מהן אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹו הּדבר ׁשּיחזיר אֹותֹו מנּדין - ּכֹוכבים עֹובד ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומסרּה

ּביּׂשראל. דין ויעּׂשּו מּביניהם, אּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיה,
.Âמּמּנּו ממֹון ּכֹוכבים עֹובדי ולקחּו חברֹו, על ׁשּנתּפּׂש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמי

על ׁשּנתּפּׂש מי ל אין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
הּמס מּפני הּנתּפּׂש מן חּוץ לׁשּלם. חּיב חברֹו ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחברֹו
הּתׁשּורה על הּנתּפס אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על ְְְִִִַַַַַָָָָָָָָהּקצּוב
חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו לּמל ואיׁש איׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנֹותן
ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיקחּו והּוא, לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

עדים. ּבפני ְְִִִֵֵּפלֹוני
.Êׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה העדים ידעּו ולא ונתן, ונּׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעצמֹו
והּמֹוסר הפסידני, וכ ּכ אֹומר: והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין - הּנמסר ּתפּׂש אם ׁשּטענֹו: ּבּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכֹופר
ּתפּׂש לא ואם ׁשּתפּׂש; ּבּמה וזֹוכה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין -ְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Áׁשבּוע לא מעצמֹו ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין האין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּפסּול ל ואין רׁשע ׁשהּוא מּפני הּסת, ׁשבּועת ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹחמּורה
ונּׂשא להביא אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיתר
אּלא רׁשע, אינֹו - לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּבּיד, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתן
הּכׁשרין. ּכׁשאר אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּבן

.Ëּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד האדם למסר ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור
לֹו מצר היה ואפּלּו עברֹות, ּובעל רׁשע היה ואפּלּו ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבממֹונֹו.
ּבין ּבגּופֹו ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּומצערֹו.

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ְֵֵֶַָָָָּבממֹונֹו
.Èׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר: אּלא ׁשּימסר. קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָהריני
אם ּתמסר. אל לֹו: ואֹומרין לֹו ּומתרין למיתה. עצמֹו ְְְְְְִִִִִִִַַַָֹהּתיר
וכל להרגֹו. מצוה - אמסרּנּו אּלא ּכי, לא ואמר: ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעז

זכה. להרגֹו ְְֵַָָָהּקֹודם
.‡Èׁשאסּור לי, יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשה

ימסר ׁשּמא יענׁש, זה הרי - למסר החזק ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהרגֹו;
הּמֹוסרים לענׁש הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעּׂשים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹאחרים.
ּביד הּמֹוסרים ולמסר אדם, ּבני ממֹון למסר ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשהחזקּו
וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם לענׁשם ּכֹוכבים ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָהעֹובדי
העֹובדי ּביד למסרֹו מּתר - ּומצערן לּצּבּור הּמצר ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
אסּור יחיד צער מּפני אבל ּולקנסֹו. ּולאסרֹו להּכֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּכֹוכבים
ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻלאסרֹו.

ליֹורׁשיו. ממֹונֹו ׁשהרי ְְְְֲֵֶָָָלענׁשֹו;
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה. עצמֹו ְְִִִַָהּתיר
.‚Èממֹונֹו יהיה לא ּפטּור; - רֹודף ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלים ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. - חברֹו ְֲֵַָָּבממֹון

.„Èאת וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן ולא ּפטּור. - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים,
יתמהמּה אֹו מּלהּציל יּמנע ׁשּלא היא, ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

ׁשּירּדף. ּבעת ְְִִֵֵֶַֹויעּין
.ÂËמהן אחד ועמד הּמּׂשֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹספינה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"צריך".134) לומר וצריך היא סופר שטעות ונראה כאן. מקום לה אין זו זהובים135)תיבה אלף היו לא שבכיס המזיק טען לּו
מחוייב הריהו יודע, שאינו ומכיוון מאות, חמש רק ומשלם במקצת, מודה כדין נשבע, היה מאות, חמש אלא הניזק שטוען כפי
והלכות צח. מציעא (בבא להישבע צריך שכנגדו ואין משלם, להישבע יכול ואינו שבועה המחוייב וכל להישבע, יכול ואינו שבועה
הניזק. שם לפרט מבלי לו, מהמגיע יותר ממנו שלקח מי כל על חרם להטיל רשות למזיק ויש ז). הלכה ד, פרק ונטען טוען

המוסר.1) דיני וכל חבירו, בשביל ממון לו שתפסו מי וכן ברצון, אם באונס אם אנס, ביד חבירו ממון המוסר דיני בו נתבארו
ההלכות. ונשלמו ממון. שהזיקו הנרדף או הרודף בדין הפרק ונסתיים
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ּכמֹו ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהקל
ׁשהׁשלי עּׂשה רּבה ּומצוה להרגם. אחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָרֹודף

ְִָוהֹוׁשיעם.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּזיק חֹובל הלכֹות להֹו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָסליקּו
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ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ׁשבע מצֹות. עּׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא ב) לרצח. ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמצֹות
הרֹוצח להגלֹות ג) יּומת. אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלּקח
יּומת ׁשּלא ה) ּגלּות. למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא ד) ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה.
הּנרּדף להּציל ו) ּבּדין. עמידה קדם ּכׁשּירצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהרֹוצח
לעמד ׁשּלא ח) הרֹודף. על לחּוס ׁשּלא ז) רֹודף. ׁשל ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבנפׁשֹו
לערף י) .הּדר להם ּולכּון מקלט ערי להפריׁש ט) ּדם. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעל

העגלה תּזרע.את ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא יא) ּבּנחל. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
יכׁשיל ׁשּלא יד) מעקה. לעּׂשֹות יג) ּדמים. לּׂשּום ׁשּלא ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹיב)
לטען טז) .ּבּדר ׁשּנכׁשל מי עם לפרק טו) ּבדבר. ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּתמים

לֹו. ויל ּבמּׂשאֹו נבהל יּניחּנּו ׁשּלא יז) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעּמֹו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר אדם ּבן נפׁש הֹורג ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: ּבסיף, מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָתרצח.
ׁשהרג ּבין סיף. מיתת ׁשּזֹו למדּו הּׁשמּועה מּפי יּנקם. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנקם

ּבסיף מיתתֹו - ּבאׁש ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל חברֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
ּגאל·. ׁשּנאמר: הרֹוצח], את [להרג הּדם ּגֹואל ּביד ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹמצוה

גֹואל הּוא לירּׁשה הראּוי וכל הרצח. את ימית הּוא ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻהּדם
אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, גֹואל רצה לא ֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּדם.
ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ּדם גֹואל לֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

הֹורג‚. זה הרי - לּנהרג ּבן היה אם ּבנֹו: את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב
מן אחד אין - ּבן לֹו אין ואם גֹואל; ׁשהּוא מּפני אביו, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאבי
ּדין ּבית אּלא אביו, את להמית הּדם גֹואל נעּׂשה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאחין
הּדם. ּבגאּלת הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻממיתין

נתן„. ואפּלּו הרֹוצח. מן ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּומזהרין
ו ׁשּבעֹולם, ממֹון ׁשאיןּכל לפטרֹו. הּדם גֹואל רצה אפּלּו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש קנין אּלא הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁשֹו
דבר ל ואין רצח. לנפׁש כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּוא.
ולא ׁשּנאמר: ּדמים; ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהקּפידה
הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי וגֹומר, הארץ את ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָתחניפּו

ְֵוגֹומר.
ולא‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה; וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹוא עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט. העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשאין ועּׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לכל הּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻוהּוא
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותן ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין

.Âעליו ׁשחּיב העֹון ועּׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
היה אפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
מּיד הּנרּדף להּציל מצּוין יּׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף

רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,
.Êּפי על אף אחריו, רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו אם ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?

זה הרי - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּכגֹון הרֹודף, מאיברי ּבאיבר להּצילֹו יכֹולים ואם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַָָָנהרג.
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
[אינן] ואם עֹוּׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו
אּלּו הרי - לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא ּולהּצילֹו לכּון ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיכֹולין
וקּצתה : ׁשּנאמר הרג; לא ׁשעדין ּפי על אף אֹותֹו, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהֹורגין

עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת
.Á.נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ּבמבּוׁשיו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

להּכֹות החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב: ענין האּׁשה. אֹו האיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין - אֹותֹו הּממיתה הּכאה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחברֹו

מּצ - יכֹולין אינן ואם ׁשּנאמר:רֹודף; ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו ילין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָ
.עינ תחֹוס ֵֶָֹלא

.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעּׂשה, לא מצות זֹו ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאף
מּתר - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף ׁשהּוא מּפני ּבּיד, ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין ּבֹו; נֹוגעין אין - ראׁשֹו מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו וזהּו נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
.Èנערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד

רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ּכי ׁשּנאמר: לאנסּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמארסה
הּנערה צעקה אֹומר: הּוא והרי הּזה; הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיעּה - מֹוׁשיע לּה יׁש הא לּה. מֹוׁשיע ואין ְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהמארּׂשה

הרֹודף. ּבהריגת ואפּלּו להֹוׁשיע, ׁשּיכֹול ּדבר ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבכל
.‡Èאבל הּבהמה. מן חּוץ העריֹות ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא

העריֹות. ּכל ּכׁשאר הרֹודף, ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּזכּור
מלאכה לעּׂשֹות ׁשרדף אֹו לרבעּה, הּבהמה אחר הרֹודף ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאבל
ועבֹודה ׁשהּׁשּבת ּפי על אף זרה, עבֹודה לעבד אֹו ְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ויביאּוהּו ׁשּיעּׂשה עד אֹותֹו, ממיתין אין - הּדת עּקרי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָזרה

וימּות. וידינּוהּו ּדין ְְִִִֵָלבית
.·Èּפי על אף והערה, עּמּה וׁשכב ּותפּׂשּה ערוה אחר ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָרדף

רדף ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין - ּביאתֹו גמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה להּצילּה, אחריו רֹודפין היּו ואחרים ערוה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָאחר
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני ׁשּלא ּכדי הּניחּוהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

וא ּבאיבריו; מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינןמבהילין ם ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאיבריו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָיכֹולים

.‚Èאּלא ,ּבכ טרח ולא מאיבריו ּבאיבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואם1) מהרוצח. כופר ליקח שלא דין בית מוזהרים ודין הרוצח. להרוג לגואל ושמצוה בלאו. עובר מישראל נפש הורג שכל יבאר
אותם. יעשה שלא עד האדם שממיתים הדברים ודין בנפשו. או מאבריו באחד הנרדף להציל מצוה ודין וכו'. העדים אותם ממיתים

הציל. ולא להציל היכול ודין

ytp zxinye gvex zekld - elqk f"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וחּיב ּדמים ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל
אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;

.„Èעל תעמד 'לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכל
ּבאים לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן .'רע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדם
ּבעצמֹו הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָעליו,
עֹובדי ׁשּׁשמע אֹו הּציל; ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיּׂשּכר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹו
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָָּכֹוכבים
אֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּידע אֹו והֹודיעֹו; חברֹו אזן גלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
להסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ּבא ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבאֹונס
העֹוּׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו; ולא ּׁשּבלּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמה

.'רע ּדם על תעמד 'לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא עּׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
'עינ תחֹוס 'לא על לאוין: ׁשני על ועבר ּכּפּה', את ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'וקּצתה

.'רע ּדם על תעמד 'לא ְֲֵֶַַַַֹֹועל
.ÊËׁשאין מּפני אּלּו לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים - ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל אּבד ּכאּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּיּׂשראל

ּכּלֹו. העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו - מּיּׂשראל ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאחת

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ההֹורג‡. ּבידֹו2ּכל ּבאבן3חברֹו אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשחנקֹו4הּממיתה אֹו הֹואיל5, - ּבאׁש ּׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל ּדין6והרגֹו ּבבית נהרג זה הרי ,7. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּׂשֹוכר·. עבדיו8אבל ׁשּׁשלח אֹו חברֹו את להרג 9הֹורג ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו הארי10והרגּוהּו, ּבֹו11לפני 12וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

חּיה מאּלּו13והרגתהּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו הריגה ועֹון הּוא, ּדמים לּׁשמים;14ׁשֹופ מיתה וחּיב , ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

ּדין ּבית מיתת ּבהן .15ואין ְִִֵֵֶַָ
ּבאדם‚. האדם ּדם ׁשפ ׁשּנאמר: הּדין? הּוא ׁשּכן 16ּומּנין ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

את ׁשליח. ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - יּׁשפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמֹו
עצמֹו הֹורג זה - אדרׁש לנפׁשתיכם חּיה17ּדמכם ּכל מּיד . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

חברֹו הּמֹוסר זה - האדם18אדרׁשּנּו מּיד לטרפֹו. חּיה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחרים הּׂשֹוכר זה - האדם נפׁש את אדרׁש אחיו איׁש 19מּיד ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את ,20להרג ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לּׁשמים. מסּור דינם ֲִִֵַַָָָהרי
הרצחנים„. אּלּו ּבהן21וכל מיתת22וכּיֹוצא מחּיבין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין להרגם יּׂשראל מל רצה אם ּדין, 23ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להרגם ּדין ּבית ראּו אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - העֹולם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָותּקנת

ׁשעה לכ24ּבהֹוראת צריכה הּׁשעה היתה אם להם25, יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּׁשּיראּו.26רׁשּות מה ּכפי ְְְִִֶַ

.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
הּדבר להּכֹותם27לחּזק מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבמצֹור לאסרם למיתה, הּקרֹובה רּבה 29ּובמצֹוק28מּכה ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ
ּולאּים להפחיד ּכדי צער, מיני ּבכל ּולצערן רּבֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשנים
לפּוקה להם הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההורג1) ודין הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי. לפני והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר
כו'. אחר עבד או עבדו או תושב גר או כנעני לה,2)עבד (במדבר הרוצח" יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין

דרבי ומכילתא 169 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא ובין איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו),
ד. פרשה משפטים ב.3)ישמעאל הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם קטן,4)פרט בצרור להיכהו פרט להמית, כדי בה שיש

הייתה לא שהרי ומת, להמיתו כדי בו הוא,שאין רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן "ואם בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו
וראה קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד חייב שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח" יומת מות

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל זה5)הלכות פסוק כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו באיבה "או כתוב
מיתה, חייב בידו ההורג שכל למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל", בכלי "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר,

עו: סנהדרין וראה שם. ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, וימות".6)כגון בידו "היכהו יומת"7)ככתוב: "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף, ומיתתו שם), להורג.8)(במדבר כסף אדוניהם,9)ומשלם בקול לשמוע שמוכרחים

מג. זמן.10)קידושין לאחר אלא בו, נוגע הממית הארי אין שכפתו ולא11)ובשעה הכופת אצל תרבות בן הארי שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אחרת.12)אצל טורפת אותו,13)חיה ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה ברעב, ומת כפתו אם וכן

שם. כן, אחר בא הוא מאליו בחרב",14)והרעב הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא נתן שהרי שמו, על נקרא העוון
ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא דוד, בידי נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו פי15)ותלה על אף

את הורגים דין בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה אבל השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
חובל הלכות ראה ממש. כמזיק הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו להריגת הגורם של דינו אין כן וכמו השולח,

ז. הלכה ז פרק עדים.16)ומזיק בפני כלומר אדם, אדרוש"17)בפני לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר רבי פירש כך
צא: קמא בבא עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם מיד יט.18)- לד, פרשה רבה בראשית ופירוש19)לשון
שם. אחיו, את להרוג איש ששכר - האדם נפש את אדרוש הוא: "דמו20)הכתוב כתוב ולא אותו, יענוש שה' היינו "אדרוש",

הפסוק. בתחילת כמו "רבצן"21)יישפך" לג. מציעא בבא וראה רעה, חיה ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. אחד.22)וברש"י בעד או התראה בלא ההורגים דין.23)כגון בית המחייב התורה בדין הלכה24)ולא לקבוע ולא

"ומעשה25)לדורות. מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על אף בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
(סנהדרין לכך" צריכה שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד

ד.26)מו.). הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן שלא ועונשים מכים דין שלא27)"בית מפני בעדו, ולגדור
להרגם. צורך דין בית ראו ולא פרוצים, הסוהר.28)היו בבית אותו אבל29)לכלוא נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
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וחּיב ּדמים ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל
אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין אבל ְֲִִִִֵֵָָמיתה;

.„Èעל תעמד 'לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכל
ּבאים לסטים אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן .'רע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדם
ּבעצמֹו הּוא להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָעליו,
עֹובדי ׁשּׁשמע אֹו הּציל; ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיּׂשּכר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹו
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָָּכֹוכבים
אֹו ּכֹוכבים ּבעֹובד ׁשּידע אֹו והֹודיעֹו; חברֹו אזן גלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹולא
להסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ּבא ׁשהּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבאֹונס
העֹוּׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו; ולא ּׁשּבלּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמה

.'רע ּדם על תעמד 'לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא עּׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
'עינ תחֹוס 'לא על לאוין: ׁשני על ועבר ּכּפּה', את ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ'וקּצתה

.'רע ּדם על תעמד 'לא ְֲֵֶַַַַֹֹועל
.ÊËׁשאין מּפני אּלּו לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף

אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים - ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמעּׂשה
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל אּבד ּכאּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּיּׂשראל

ּכּלֹו. העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו - מּיּׂשראל ְְִִִִֵֵַַָָָָֻאחת

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ההֹורג‡. ּבידֹו2ּכל ּבאבן3חברֹו אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשחנקֹו4הּממיתה אֹו הֹואיל5, - ּבאׁש ּׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל ּדין6והרגֹו ּבבית נהרג זה הרי ,7. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

הּׂשֹוכר·. עבדיו8אבל ׁשּׁשלח אֹו חברֹו את להרג 9הֹורג ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו הארי10והרגּוהּו, ּבֹו11לפני 12וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

חּיה מאּלּו13והרגתהּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבידֹו הריגה ועֹון הּוא, ּדמים לּׁשמים;14ׁשֹופ מיתה וחּיב , ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

ּדין ּבית מיתת ּבהן .15ואין ְִִֵֵֶַָ
ּבאדם‚. האדם ּדם ׁשפ ׁשּנאמר: הּדין? הּוא ׁשּכן 16ּומּנין ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

את ׁשליח. ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - יּׁשפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּדמֹו
עצמֹו הֹורג זה - אדרׁש לנפׁשתיכם חּיה17ּדמכם ּכל מּיד . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

חברֹו הּמֹוסר זה - האדם18אדרׁשּנּו מּיד לטרפֹו. חּיה לפני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אחרים הּׂשֹוכר זה - האדם נפׁש את אדרׁש אחיו איׁש 19מּיד ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן נאמר ּובפרּוׁש חברֹו. את ,20להרג ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לּׁשמים. מסּור דינם ֲִִֵַַָָָהרי
הרצחנים„. אּלּו ּבהן21וכל מיתת22וכּיֹוצא מחּיבין ׁשאינן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין להרגם יּׂשראל מל רצה אם ּדין, 23ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להרגם ּדין ּבית ראּו אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - העֹולם ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָותּקנת

ׁשעה לכ24ּבהֹוראת צריכה הּׁשעה היתה אם להם25, יׁש - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
ּׁשּיראּו.26רׁשּות מה ּכפי ְְְִִֶַ

.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
הּדבר להּכֹותם27לחּזק מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבמצֹור לאסרם למיתה, הּקרֹובה רּבה 29ּובמצֹוק28מּכה ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ
ּולאּים להפחיד ּכדי צער, מיני ּבכל ּולצערן רּבֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָׁשנים
לפּוקה להם הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
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ההורג1) ודין הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי. לפני והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר
כו'. אחר עבד או עבדו או תושב גר או כנעני לה,2)עבד (במדבר הרוצח" יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין

דרבי ומכילתא 169 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא ובין איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו),
ד. פרשה משפטים ב.3)ישמעאל הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם קטן,4)פרט בצרור להיכהו פרט להמית, כדי בה שיש

הייתה לא שהרי ומת, להמיתו כדי בו הוא,שאין רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן "ואם בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו
וראה קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד חייב שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח" יומת מות

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל זה5)הלכות פסוק כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו באיבה "או כתוב
מיתה, חייב בידו ההורג שכל למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל", בכלי "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר,

עו: סנהדרין וראה שם. ספרי חנקו", דחקו, "דחפו, וימות".6)כגון בידו "היכהו יומת"7)ככתוב: "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף, ומיתתו שם), להורג.8)(במדבר כסף אדוניהם,9)ומשלם בקול לשמוע שמוכרחים

מג. זמן.10)קידושין לאחר אלא בו, נוגע הממית הארי אין שכפתו ולא11)ובשעה הכופת אצל תרבות בן הארי שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אחרת.12)אצל טורפת אותו,13)חיה ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה ברעב, ומת כפתו אם וכן

שם. כן, אחר בא הוא מאליו בחרב",14)והרעב הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא נתן שהרי שמו, על נקרא העוון
ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא דוד, בידי נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו פי15)ותלה על אף

את הורגים דין בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה אבל השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
חובל הלכות ראה ממש. כמזיק הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו להריגת הגורם של דינו אין כן וכמו השולח,

ז. הלכה ז פרק עדים.16)ומזיק בפני כלומר אדם, אדרוש"17)בפני לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר רבי פירש כך
צא: קמא בבא עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם מיד יט.18)- לד, פרשה רבה בראשית ופירוש19)לשון
שם. אחיו, את להרוג איש ששכר - האדם נפש את אדרוש הוא: "דמו20)הכתוב כתוב ולא אותו, יענוש שה' היינו "אדרוש",

הפסוק. בתחילת כמו "רבצן"21)יישפך" לג. מציעא בבא וראה רעה, חיה ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. אחד.22)וברש"י בעד או התראה בלא ההורגים דין.23)כגון בית המחייב התורה בדין הלכה24)ולא לקבוע ולא

"ומעשה25)לדורות. מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על אף בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
(סנהדרין לכך" צריכה שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד

ד.26)מו.). הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן שלא ועונשים מכים דין שלא27)"בית מפני בעדו, ולגדור
להרגם. צורך דין בית ראו ולא פרוצים, הסוהר.28)היו בבית אותו אבל29)לכלוא נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,



ytpקח zxinye gvex zekld - elqk f"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹויבי30ּולמכׁשֹול להרג מסּבב הריני ויאמר: ,31ּכדר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
ואּפטר. ּפלֹוני ְְִֵֶֶָָָׁשעּׂשה

.Âהּגד32אחד את זכר33ֹולההֹורג ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נקבה גֹולה34ּבין אֹו ּבזדֹון, הרג אם - עליו נהרג זה הרי ,35- ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

והּוא ּבׁשגגה. הרג חדׁשיו36אם לֹו ׁשּכלּו נֹולד37, אם אבל ; ְְֲֳִִִֶַַָָָָָָָ
ּכנפל הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה ׁשּיׁשהה38לפחֹות עד ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

יֹום עליו39ׁשלׁשים נהרג אינֹו - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו ,40. ְְְְְֱִִֵֶַָָָ
.Êלמּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא את ההֹורג .41אחד ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּגֹוסס את הרג עליו42ואפּלּו נהרג ּבידי43- גֹוסס היה ואם . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
גֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ,44אדם, ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין - .45ההֹורגֹו ְְִִִֵֵַ
.Áהּטרפה את ּומהּל46ההֹורג וׁשֹותה ׁשאֹוכל ּפי על אף , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּפטּור זה הרי - אדם47ּבּׁשּוק אדם48מּדיני וכל ּבחזקת49. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
נהרג50ׁשלם והֹורגֹו טרפה,51, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּתעלה לּה אין זֹו ׁשּמּכה הרֹופאים ּובּה52ויאמרּו ּבאדם, ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹ
אחר. דבר ימיתּנּו לא אם ְִִֵֶַָָָֹימּות

.Ëּובערּת ׁשּנאמר: נהרג; - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאדם
מּקרּב ּדין53הרע ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא, ּבפני54. אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

יזּמּו ׁשּמא ּפטּור. - ׁשהרי55עדים נהרגין, אינן - הּוזּמּו ואם , ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
טרפה להרג אּלא זממּו ראּויה56לא ׁשאינּה עדּות וכל ; ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

עדּות57להזּמה אינּה נפׁשֹות58- .59ּבדיני ְְֲִֵֵֵַַָָָ
.Èּכנעני עבד ההֹורג אֹו יּׂשראל את ההֹורג הרי60אחד - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּגֹולה. - ּבׁשגגה הרג ואם עליו. נהרג ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָזה
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג ּדין61יּׂשראל ּבבית עליו נהרג אינֹו -62, ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רעהּו על איׁש יזיד וכי ׁשאינֹו63ׁשּנאמר: לֹומר צרי ואין . ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכֹוכבים העֹובד על אחרים64נהרג עבד את ההֹורג ואחד . ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

עליו קּבל ׁשהעבד עליו; נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹו
על65מצֹות ה'ונֹוסף .66נחלת ְְֲִַַַַ

.·Èרׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה
להמית67להּכֹותֹו ּכדי ּבּה ׁשּיׁש הּכאה הּכהּו אם ,לפיכ .68, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשעֹות וארּבע עּׂשרים ועמד למּות, -69ונטה מת ּכ ואחר ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: הּמּכה; מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג ֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
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רעב. מיתת כדי עד לא).30)לא כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול לפוקה לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה בין.32)כשם ... אחד.33)בין ויום שנה יג יכה34)בן כי "ואיש יז): כד, (ויקרא כתוב

מד: ונדה פד: סנהדרין וראה א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל זה יומת" מות אדם נפש שכתוב:35)כל
קנט. מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח שמה נהרג.36)"ונס יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין

שם.37) נדה קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו חדשיו38)שמלאו לו כלו ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו
פד:). מד:).39)(סנהדרין (נדה נפל" אינו ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה "כל נפל מכלל יצא ואז

ומת40) איש (מכה איש לומר תלמוד חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה ובן הנפלים את היכה אפילו "שיכול
169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא בני שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד איש מה יומת), מות

שם). סנהדרין וראה נרדמים. מקיצי ממש.41)הוצאת כבריא שדינו להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
עא:).42) (קידושין למיתה" גוססים שהוא43)"רוב הגוסס את בהורג מודים "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף

עח. סנהדרין המכות.44)חייב", מן ולדעת45)כתוצאה יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את היכה כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה באה החכמים
בית "אין דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה, לידי שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים שם
שהיה פי על אף שאול, את שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות, מדין להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין

א). (שמואלֿב אדם בידי עח.46)גוסס סנהדרין חודש, עשר שנים לחיות יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
קטילא".47) ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו מכיוון הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את בהורג מודים "הכל
ב.48) הלכה למעלה ראה הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב שלם.49)אבל שהוא ידוע לא אדם50)אפילו כל

הלכה שאין הרג", שלם הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום יא:), (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת
שם. חננאל רבינו וראה ז. במכות עקיבא ורבי טרפון שלם.51)כרבי וודאי הרג לפי53)רפואה.52)כאילו אותו דנים ולא

אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. לדון רשאים אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי שהרי דין, בית במיתת הרוצח דין
ובפ להרגו, הוא השעה צורך כך ומשום ויהרוג, הבחירהילך בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא ואפילו קטילא, גברא שהוא רט

.289 עמוד משפטי.54)לסנהדרין ומתן ולמשא לעדים זקוקים הם,55)שאינם שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו
אחר". במקום שעה באותה הייתם "עימנו דין.56)כי בית ממיתת פטור טריפה שאמרה57)וההורג הזמה, דין בה לקיים

יט). יט, (דברים לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם שם).58)תורה (סנהדרין לשקר מפחדים ממונות59)שאינם בדיני כי
לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות והחקירות הדרישות את בשבט60)בטלו אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:

"כסף", עברי עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני, בעבד מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת ומת
ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה אמור ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - עליו61)"כסף וקיבל בארץ, היושב גוי

גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן שנצטווה מצוות, ד.62)שבע פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
דרבי63) (ובמכילתא 171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא תושב". לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

כאן). משנה כסף וראה תושב. גר נזכר לא זה לפסוק כישראל.64)ישמעאל מצוות לו חייבת65)שאין שהאשה המצוות כל
ב הוא "אחיו כך ומשום בהן, חייב כנעני עבד אף פו.בהן, סנהדרין ראה עליו. נהרג אותו וההורג כישראל.66)מצוות", ודינו

הוא".67) כספו "כי לייסרו המכילתא68)כדי לשון וזה א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית, כדי בה אין שאם
שלא הוא דין בו, שהקל כנעני להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר ישראל אם "ומה ז): פרשה (משפטים

להמית". כדי בו שיהא עד חייב לעת.69)יהא מעת שהוא

ytp zxinye gvex zekld - elqk f"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּוא כסּפֹו ּכי יּקם יֹומים'70לא אֹו 'יֹום ּומהּו ׁשהּוא71. יֹום ? ְִִֶַַַַֹֻ
לעת מעת ׁשהּוא .72ּכיֹומים, ְְִֵֵֵֶַ

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת זה73ימים הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו, .74נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èלי ּבאבן75יראה אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבהן וכּיֹוצא למיתה76ואגרֹוף ואמדּוהּו ּבדין77, אינֹו - ומת , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; אֹו ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹום

'ּבּׁשבט' ל78נאמר רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא אּלא, הּכֹותֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּורצּועה79ּבׁשבט ּבהּכאת80ּומּקל ולא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.81רציחה ְִָ
.ÂËּופסק עבּדֹו ׁשּיׁשּמׁשּנּו82הּמֹוכר יֹום83עּמֹו ,84ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּכהּו
יֹומים אֹו יֹום ּבדין ואינֹו ׁשאינֹו85עליו, לפי - הראׁשֹון . ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹו המיחד ּתחּתיו.86ּכסּפֹו עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.ÊËחֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ׁשני87וכן ׁשל ועבד , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
לֹו המיחד העם88ּכסּפֹו ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ ,89. ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשלישי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

ירכֹו. ְֵַעל
ׁשאֹומדין·. מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.

את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן דֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הּמקֹום? ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין ׁשּנפל. לגדֹול ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹומֹו
ׁשאין מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו. ּבּׂשנאה ואם ְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להכותו.70) רשות לו ימים71)ויש שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא יעמוד יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק משמע שתיםֿעשרה72)ו"יום" והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש "יום" למילה

במובן ליום שהכוונה בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה אילו שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. שעות;
(או כמו יום כלומר יומיים" או "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א.
לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש "יום נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע עשרים היינו יומיים, כמו) -
עשרים נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי אותו היכה אם
לעת) מעת אחד יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן ויונתן כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים, ימים שני (או יתקיים קטעין יומין תרין להמית.73)או כדי בה שיש מכה
(מכילתא74) יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל מכללו מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל ושפחתו עבדו "אף

יומיי או "יום שדין מכאן שלו.שם). שאינו עבד בהורג ולא בלבד, עבדו בהורג הוא בתלמוד75)ם" מקור ללא רבינו דעת
עבדו.76)וגאונים. את בו לייסר האדון דרך שאין להמית.77)בדבר כדי בהם את78)שהיה או עבדו את איש יכה "וכי

כ). כא, (שמות בשבט" בשבט79)אמתו תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את או העבד את לייסר מוסר שבט שהוא
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ז:80)ולא סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש סכין81)שבהם כגון

המוכר.83)והתנה.82)וסייף. יום.84)את לשלושים בו שימוש זכות ולמוכר לקונה, קנוי בן85)גופו הורג כדין אלא

"יום86)חורין. דין את מתנה והתורה יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות קניין ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה משפטים מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק הוא". כספו ב"כי יומיים" או

מב.).87)כ. (גיטין חלקו את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד ובמקרה88)כגון לעבד, א במקרה שייך האחד החצי שהרי
צ. קמא בבא לשותף, המכה.89)ב מחמת ימים כמה לאחר מת הוא שהכהו1)אפילו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

חברו הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה. ומקום בו
שמת. עד ברעב והניחו
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הּוא כסּפֹו ּכי יּקם יֹומים'70לא אֹו 'יֹום ּומהּו ׁשהּוא71. יֹום ? ְִִֶַַַַֹֻ
לעת מעת ׁשהּוא .72ּכיֹומים, ְְִֵֵֵֶַ

.‚Èּכּמה לאחר מת אפּלּו ׁשּלֹו, ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
להמית ּכדי והּכהּו הֹואיל הּמּכה, מחמת זה73ימים הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

חֹורין ּבני ּכׁשאר עליו, .74נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èלי ּבאבן75יראה אֹו וסיף ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבהן וכּיֹוצא למיתה76ואגרֹוף ואמדּוהּו ּבדין77, אינֹו - ומת , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לכ עליו. נהרג - ׁשנה לאחר מת אפּלּו אּלא יֹומים; אֹו ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹום

'ּבּׁשבט' ל78נאמר רׁשּות ּתֹורה נתנה ׁשּלא אּלא, הּכֹותֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּורצּועה79ּבׁשבט ּבהּכאת80ּומּקל ולא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.81רציחה ְִָ
.ÂËּופסק עבּדֹו ׁשּיׁשּמׁשּנּו82הּמֹוכר יֹום83עּמֹו ,84ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

נהרג זה הרי - והמיתֹו יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו מהן אחד ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּכהּו
יֹומים אֹו יֹום ּבדין ואינֹו ׁשאינֹו85עליו, לפי - הראׁשֹון . ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לֹו המיחד ּתחּתיו.86ּכסּפֹו עדין ׁשאינֹו לפי - והּׁשני , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.ÊËחֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ׁשני87וכן ׁשל ועבד , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶ

מהן לאחד אינֹו ׁשהרי יֹומים, אֹו יֹום ּבדין אינן - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּתפין
לֹו המיחד העם88ּכסּפֹו ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ ,89. ְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָֻ

ׁשלישי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹומדין‡. - והמיתֹו ּבעץ אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהּמּכה
חפץ אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכה ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר יד ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי; אינֹו אֹו זה ּבאיבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלהמית
עד - הּכהּו ּבֹו ימּות אׁשר עץ ּבכלי אֹו הּכהּו, ּבּה ְֲִִִִֵֶַָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

ירכֹו. ְֵַעל
ׁשאֹומדין·. מּכאן ּבּה', ימּות 'אׁשר ונאמר מקֹוםהֹואיל ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּוכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.

את ׁשּמׁשערין מּכאן יד, ּבאבן ׁשּנאמר: ההּכאה; ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
לזֹורק אּמֹות ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּיד.
דֹומה ואינֹו יתר. ּכחּה יהיה עּׂשר ׁשּברחּוק עּׂשר, ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹּבֹו
הּמקֹום ׁשּברחּוק מאה, ּברחּוק לזֹורק עּׂשר ּברחּוק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזֹורק

ההּכאה. ּכח יתמעט ְְִֵֵַַַַָָֹּביֹותר
וכח‚. ההֹורג ּכח ּומׁשערין עצמּה. הּמּכה מׁשערין ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹוכן

ּבריא אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו גדֹול הּוא אם ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג,
- ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָמיתתֹו
ּבכלי„. ואם ׁשּנאמר: ׁשעּור, ּתֹורה ּבּה נתנה לא ּברזל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכלי

ׁשּיהיה והּוא, ּבמחט. ואפּלּו הּוא; רצח וּימת, הּכהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹברזל
אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּכדר אֹותּה אֹומדין - ּבּה וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבעׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּכהּו

האבן. אֹו העץ ְִֵֶֶֶָָׁשאֹומדין
ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה

וכח הּמּכה ּכח מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו נגפֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָֹֹֹאֹו
ּבאצּבעֹו חברֹו דֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה. ּומקֹום ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנהרג
לּבֹו על מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו, ּבכל ּברגלֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹלבֹועט
החזק הּבריא את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו, על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלמּכהּו

חֹולה. אֹו חּלׁש הּמּכה חזק ְִֶֶַַַָָָָלבריא
.Âהּכהּו באיבה אֹו ׁשּנאמר: אּלּו? ּבכל ׁשּמׁשערין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומּנין

'ּבידֹו', ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה. יּומת מֹות וּימת, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו
ּכח ׁשּמׁשערין מּכלל ּבאיבה. ההּכאה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהצרי

ַַָָההּכאה.
.Êמׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן דֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הּמקֹום? ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין ׁשּנפל. לגדֹול ׁשּנפל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיֹומֹו
ׁשאין מקֹום ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו. ּבּׂשנאה ואם ְְְְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להכותו.70) רשות לו ימים71)ויש שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא יעמוד יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק משמע שתיםֿעשרה72)ו"יום" והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש "יום" למילה

במובן ליום שהכוונה בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה אילו שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. שעות;
(או כמו יום כלומר יומיים" או "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א.
לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש "יום נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע עשרים היינו יומיים, כמו) -
עשרים נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי אותו היכה אם
לעת) מעת אחד יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן ויונתן כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים, ימים שני (או יתקיים קטעין יומין תרין להמית.73)או כדי בה שיש מכה
(מכילתא74) יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל מכללו מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל ושפחתו עבדו "אף

יומיי או "יום שדין מכאן שלו.שם). שאינו עבד בהורג ולא בלבד, עבדו בהורג הוא בתלמוד75)ם" מקור ללא רבינו דעת
עבדו.76)וגאונים. את בו לייסר האדון דרך שאין להמית.77)בדבר כדי בהם את78)שהיה או עבדו את איש יכה "וכי

כ). כא, (שמות בשבט" בשבט79)אמתו תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את או העבד את לייסר מוסר שבט שהוא
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ז:80)ולא סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש סכין81)שבהם כגון

המוכר.83)והתנה.82)וסייף. יום.84)את לשלושים בו שימוש זכות ולמוכר לקונה, קנוי בן85)גופו הורג כדין אלא

"יום86)חורין. דין את מתנה והתורה יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות קניין ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה משפטים מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק הוא". כספו ב"כי יומיים" או

מב.).87)כ. (גיטין חלקו את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד ובמקרה88)כגון לעבד, א במקרה שייך האחד החצי שהרי
צ. קמא בבא לשותף, המכה.89)ב מחמת ימים כמה לאחר מת הוא שהכהו1)אפילו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

חברו הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה. ומקום בו
שמת. עד ברעב והניחו
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ׁשאמרּו ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עּׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָּבגבהֹו
ּבהמה. לענין ְְְְִֵַָּבבֹור

.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
צרֹורֹות, אֹו עפר מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ּבגּוׁש אֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָָעפר
ׁשהּוא ּכל - ּבּה ימּות אׁשר ׁשּנאמר: ּדבלה; ּבפלח ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹואפּלּו

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית, ְְִִֵֶֶַָָֹראּוי
.Ëאֹומדין - האׁש לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור - מּׁשם לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
האׁש ּבתֹו אֹו] הּמים ּבתֹו] עליו ּכבׁש אם וכן חּיב. - ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלאו
ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ּבֹו נׁשאר ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹעד
חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ּבּתחּלה. הּדֹוחף ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּוא
ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ׁשהּניחֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוחטמֹו
עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ּבּצּנה ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּניחֹו
עליו ועּׁשן לבית אֹו למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, מּמּנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמנע
עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ׁשּמת, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשחנקֹו ּכמֹו ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.Èא ׁשּמת, עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ׁשּכפתֹואבל ֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאה לׁשם לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
את עליו ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהמיתּתּו,
אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את עליו ׁשהּׁשי אֹו ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמעזיבה,
והרי אֹותֹו; ממיתין אין אּלּו ּבכל - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּסה

ּדם. מּמּנּו ּדֹורׁש ּדמים ודֹורׁש רֹוצח, ְִִֵֵֵֶַָָהּוא
.‡Èלעלֹות ׁשּיכֹול סּלם ׁשם והיה ּבבֹור חברֹו הּדֹוחף ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּובא עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ ּבֹו ׁשּזרק אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָעליו,
נהרגין אין ׁשניהן - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאחר
הּסּלם וסּלק ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו דין. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבבית

הּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין, ּבית מּמיתת ּפטּור -ְְִִִִִֵֶַַָָָ
.·Èחּיב - והרגה לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, צרֹור ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּזֹורק

ׁשּמּׂשחקין אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין, ּבית ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמיתת
ּפטּורין; - אּמֹות ארּבע ּבתֹו והרגּו: ּבהן ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור,
והּוא, חּיבין. - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚Èהּכֹופת חּיב. - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָזרק

עליו והציף לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאת
ראׁשֹון מּכח ׁשּימּות והּוא, עליו. נהרג זה הרי - ומת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמים

מּמעּׂשיו. ֲִַַָָהּבא

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

להר‡. ּביתהּמתּכּון מּמיתת ּפטּור - זה את והרג זה את ג ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מקלט ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן הּתׁשלּומין, ּומן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדין,
עדה לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָקֹולטֹות

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיּׂשראל

ּכדי·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו את להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת; לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבית מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על להמית ּכדי ּבּה ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהיה
נתּכּון אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדין,
והלכה מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֲֳִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

אֹומדין‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמּכה
ונפטר. דברים חמּׁשה נֹותן - לחּיים אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו.
זה הרי - הּמּכה מחמת ּומת והכּביד הּמּכה חלה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻואפּלּו
הּסהר ּבבית הּמּכה את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור.
הקל ואם הּמּכה, יהרג - מת אם לזה: ּוממּתינים ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּיד,
ּכׁשאר רגליו על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה רפּואה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָונתרּפא

ונפטר. דברים חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּבריאים
והּוא„. ׁשּיהּל אינֹו - מׁשענּתֹו' 'על ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזה

יכֹול למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
מהּל ׁשּיהיה אּלא 'מׁשענּתֹו' נאמר לא הּמׁשענת. על ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹלהּל
עליו. להּׁשען אחר ּכח צרי יהיה ולא ּבריֹו, מׁשענת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעל

ּולא‰. ּׁשהיה, מּמה והקל למיתה, הכּבידאמדּוהּו מּכאן חר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכׁשהקל, ׁשני אמד אֹותֹו אֹומדין ואין נהרג. זה הרי - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹומת

לּדבר. ְִֶַַַָָׁשרגלים
.Âׁשהּכּוהּו ּבין ומת, מקלֹות ּבעּׂשרה אדם ּבני עּׂשרה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהּכּוהּו

ּבית מּמיתת ּפטּורין ּכּלן - ּכאחת ׁשהּכּוהּו ּבין זה אחר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּבזה
ּכל ׁשהרג אחד ׁשּיהיה עד - אדם נפׁש ּכל ׁשּנאמר: ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדין;
לתֹו ׁשּכבׁשּוהּו אֹו ׁשּדחפּוהּו לׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָהּנפׁש.
- והרג מּביניהן חץ ויצא יֹוׁשבים רּבים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמים,

ּפטּורין. ְִֶָֻׁשּכּלן
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עּׂשרה ּבֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית, ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
ּדינֹו ׁשּנגמר רֹוצח עליו. נהרג האחרֹון זה הרי - ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומת
ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ּכּלן. את ואֹוסרין ּבפניו. ְְְִֶֶָָָָֻאּלא
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין עדים ׁשם היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

ּבלא עדים ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאּלא
הכחׁשּו ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֻֻהתראה,
ּומאכילין לכּפה, אֹותן ּכֹונסין הרצחנים אּלּו ּכל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבחקירֹות
ּכ ואחר מעיהן, ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹותן
החלי. מּכבד ּכרסם ׁשּתּבקע עד ּׂשעֹורים אֹותן ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמאכילין

.Ëאבל ּדין; ּבית מיתת מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוּׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻואין
- מיתה חּיב אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ופירוש1) הכביד. ואח"כ והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום להכות או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר
ואם דמים, שפיכות עוון גודל כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה אדם בני עשרה הכהו ודין משענתו. על

כנגדו. שקולות המצוות כל

ytp zxinye gvex zekld - elqk g"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּׁשפיכּות חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף אֹותֹו. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַּפֹוטרין
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהן אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
ׁשּבת, חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
אדם ׁשּבין מעברֹות הן עוֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינן
וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלּמקֹום,
הּמצֹות ּכל ואין ּגמּור. רׁשע הּוא הרי - זה עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי
הּדין; מן יּצילּוהּו ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעּׂשה
מאחאב ּולמד צא וגֹומר. נפׁש ּבדם עׁשק אדם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
כאחאב, היה לא רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹובד
נמצא לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגּדֹו, ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכלּיה, ׁשחּיבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעֹון
זה - ה' לפני וּתעמד הרּוח וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות; דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הרׁשע הּוא והרי ּתּוכל. וגם ּתפּתה לֹו: ונאמר נבֹות, ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָרּוח

ּבידֹו. להֹורג וחמר קל סּבב, אּלא ּבידֹו הרג ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
.Èעברֹות העֹוּׂשה אֹו זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהאּפיקֹורסים,

הרי - להכעיס ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהכעיס,
להרגן. מצוה - ּובּנבּואה ּבּתֹורה וׁשּכֹופרין אּפיקֹורֹוס, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
לאו ואם הֹורג; - ּבפרהסיא ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב עד ּבעלילֹות עליהן ּבא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הריני ואֹומר: מסּלקֹו, - ּבּבאר והּסּלם לבאר, ׁשּנפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמהן
ּבדברים וכּיֹוצא .ל ואחזירּנּו הּגג, מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡Èורֹועי מלחמה, ּובינם ּבינינּו ׁשאין ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָאבל

להם מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיּׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
למּות. נטּו אם להּצילן, ואסּור אחדהּמיתה. ׁשראה ּכגֹון ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדם על תעמד לא ׁשּנאמר: מעלהּו. אינֹו - לּים ׁשּנפל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהן
.רע זה ואין - ְֵֵֵֶֶֶרע

.·Èוהעֹומד עברה ּבעל ּביּׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּמה
ּבגזל ׁשּפקרּו דּקה ּבהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּברׁשעֹו
עֹומד ׁשאינֹו עברֹות ּבעל יּׂשראל אבל ּבאּולּתן; הֹולכים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהם
אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להנאת עברֹות עֹוּׂשה אּלא ּתמיד, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּברׁשעֹו
ּדמֹו. על לעמד ואסּור להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹנבלֹות

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּבׁשגגה‡. ההֹורג מּמדינה2ּכל ּגֹולה לערי3- ּבּה ׁשהרג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּׂשה ּומצות מֹות4מקלט. עד ּבּה ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. הרֹוצח5הּכהן מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ
ּבעירֹו6ּבׁשגגה ליׁשב לנּוס7ּכדי כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מקלטֹו עיר .8אל ְִִֶָ
מּיד·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח אבל9אין ; ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ומת וחלה למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאם
גֹולה אינֹו עצמֹו10- מיתת את קרב הּוא ׁשּמא הרּוח11; אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסימנים12נכנסה ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. 13ּבחּבּורה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
מעט לפיכ14ועמד ידֹו. על גֹולה אינֹו ּפרּכס15- לא אם , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּׁשחטֹו16ּכלל אֹו ּבית17, ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּגֹולה18סתּום זה הרי - ׁשיׁש ּבזה.19ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

העבד‚. את ּבׁשגגה ׁשהרג ּתֹוׁשב20יּׂשראל ּגר את -21(אֹו ( ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבׁשגגה22ּגֹולה ׁשהרג העבד וכן ּגר23. את אֹו יּׂשראל את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תלמידו1) את המכה הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב מי, ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ ויצא מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת כוונה.2)ומת העיר.3)בלא אפילו4)מן

להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה הרוצח החטא.5)כשאין על לכפר פרק6)ממון, לקמן ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה הגדול.7)ו הכהן שימות "לא8)קודם לז:): (כתובות הגמרא ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך

שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע המקרא של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח (אל גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול
שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח "ולא הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות ונחייבו כופר נקבל
לשבת" "לשוב הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה מזהירה
לשבת". "לשוב בו לומר אפשר ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר ז בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח

שם]. רמב"ן וראה9)וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר בשוגג בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
מעתה). אלא המתחיל דיבור תוספות למעלה10)שם (ראה המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את שאוסרים הדין

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל מיתה, ולעניין במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד שהחובל11)פרק ונמצא שפירכס, ידי על
ע: שם כולה, המיתה את עשה שם.12)לא מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה קלה,13)והיא שעה תוך למות סופו שוודאי

מיד.14)שם. מת מגלות.15)ולא אותו הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מיד.16)מפני מת ולא בחיים עמד אפילו
ולכן17) מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות, מן פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של לשונו

בביתא. המתחיל דיבור תוספות שם ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות חלון.18)נראה את19)בלי עשה החובל כי
כולה. ח:).20)המיתה מכות (ברייתא בהן חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני וקיבל21)עבד ישראל בארץ היושב גוי

אלו" מצוות בשש לדון ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים = (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם ברכת יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק

יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל מל ולא החי), מן על22)אבר גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
אינו ישראל את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ... ישראל ידי

גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא בשגגה23)גולה הרג שאפילו גוי, כדין ולא בשגגה שהורג ישראל כדין גולה
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג
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מּׁשפיכּות חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף אֹותֹו. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַּפֹוטרין
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהן אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
ׁשּבת, חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
אדם ׁשּבין מעברֹות הן עוֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינן
וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלּמקֹום,
הּמצֹות ּכל ואין ּגמּור. רׁשע הּוא הרי - זה עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמי
הּדין; מן יּצילּוהּו ולא זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעּׂשה
מאחאב ּולמד צא וגֹומר. נפׁש ּבדם עׁשק אדם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנאמר:
כאחאב, היה לא רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה ְְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹובד
נמצא לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגּדֹו, ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכלּיה, ׁשחּיבֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעֹון
זה - ה' לפני וּתעמד הרּוח וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות; דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
הרׁשע הּוא והרי ּתּוכל. וגם ּתפּתה לֹו: ונאמר נבֹות, ְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָָרּוח

ּבידֹו. להֹורג וחמר קל סּבב, אּלא ּבידֹו הרג ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
.Èעברֹות העֹוּׂשה אֹו זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָהאּפיקֹורסים,

הרי - להכעיס ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלהכעיס,
להרגן. מצוה - ּובּנבּואה ּבּתֹורה וׁשּכֹופרין אּפיקֹורֹוס, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה
לאו ואם הֹורג; - ּבפרהסיא ּבסיף להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם
אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב עד ּבעלילֹות עליהן ּבא -ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הריני ואֹומר: מסּלקֹו, - ּבּבאר והּסּלם לבאר, ׁשּנפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻמהן
ּבדברים וכּיֹוצא .ל ואחזירּנּו הּגג, מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡Èורֹועי מלחמה, ּובינם ּבינינּו ׁשאין ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָאבל

להם מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיּׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
למּות. נטּו אם להּצילן, ואסּור אחדהּמיתה. ׁשראה ּכגֹון ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדם על תעמד לא ׁשּנאמר: מעלהּו. אינֹו - לּים ׁשּנפל ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמהן
.רע זה ואין - ְֵֵֵֶֶֶרע

.·Èוהעֹומד עברה ּבעל ּביּׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבּמה
ּבגזל ׁשּפקרּו דּקה ּבהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּברׁשעֹו
עֹומד ׁשאינֹו עברֹות ּבעל יּׂשראל אבל ּבאּולּתן; הֹולכים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוהם
אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להנאת עברֹות עֹוּׂשה אּלא ּתמיד, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּברׁשעֹו
ּדמֹו. על לעמד ואסּור להּצילֹו, מצוה - לתאבֹון ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹנבלֹות

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

חמיׁשי 1ּפרק
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ּבׁשגגה‡. ההֹורג מּמדינה2ּכל ּגֹולה לערי3- ּבּה ׁשהרג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עּׂשה ּומצות מֹות4מקלט. עד ּבּה ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכפר יקחּו ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדל. הרֹוצח5הּכהן מן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ
ּבעירֹו6ּבׁשגגה ליׁשב לנּוס7ּכדי כפר תקחּו ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מקלטֹו עיר .8אל ְִִֶָ
מּיד·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא גֹולה ּבׁשגגה הרֹוצח אבל9אין ; ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ומת וחלה למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאם
גֹולה אינֹו עצמֹו10- מיתת את קרב הּוא ׁשּמא הרּוח11; אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּסימנים12נכנסה ׁשני ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגתהּו. 13ּבחּבּורה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
מעט לפיכ14ועמד ידֹו. על גֹולה אינֹו ּפרּכס15- לא אם , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשּׁשחטֹו16ּכלל אֹו ּבית17, ּכגֹון ּבֹו, מנּׁשבת הרּוח ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּגֹולה18סתּום זה הרי - ׁשיׁש ּבזה.19ׁשל ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

העבד‚. את ּבׁשגגה ׁשהרג ּתֹוׁשב20יּׂשראל ּגר את -21(אֹו ( ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבׁשגגה22ּגֹולה ׁשהרג העבד וכן ּגר23. את אֹו יּׂשראל את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תלמידו1) את המכה הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב מי, ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר
קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ ויצא מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת כוונה.2)ומת העיר.3)בלא אפילו4)מן

להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה הרוצח החטא.5)כשאין על לכפר פרק6)ממון, לקמן ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה הגדול.7)ו הכהן שימות "לא8)קודם לז:): (כתובות הגמרא ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך

שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע המקרא של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח (אל גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול
שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח "ולא הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות ונחייבו כופר נקבל
לשבת" "לשוב הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה מזהירה
לשבת". "לשוב בו לומר אפשר ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר ז בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח

שם]. רמב"ן וראה9)וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר בשוגג בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
מעתה). אלא המתחיל דיבור תוספות למעלה10)שם (ראה המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את שאוסרים הדין

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל מיתה, ולעניין במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד שהחובל11)פרק ונמצא שפירכס, ידי על
ע: שם כולה, המיתה את עשה שם.12)לא מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה קלה,13)והיא שעה תוך למות סופו שוודאי

מיד.14)שם. מת מגלות.15)ולא אותו הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מיד.16)מפני מת ולא בחיים עמד אפילו
ולכן17) מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות, מן פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של לשונו

בביתא. המתחיל דיבור תוספות שם ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות חלון.18)נראה את19)בלי עשה החובל כי
כולה. ח:).20)המיתה מכות (ברייתא בהן חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני וקיבל21)עבד ישראל בארץ היושב גוי

אלו" מצוות בשש לדון ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים = (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם ברכת יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק

יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל מל ולא החי), מן על22)אבר גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
אינו ישראל את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ... ישראל ידי

גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא בשגגה23)גולה הרג שאפילו גוי, כדין ולא בשגגה שהורג ישראל כדין גולה
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג
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העבד24ּתֹוׁשב את אֹו ּתֹוׁשב ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ולּתֹוׁשב ולּגר יּׂשראל לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה. - ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשגגה

.25ּבתֹוכם ְָ
ׁשהּוא„. ּפי על אף ּבׁשגגה, יּׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר
נהרג26ׁשגג זה הרי לעֹולם27- מּועד אדם ּתֹוׁשב28. ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

הרי - להרגֹו ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
למזיד קרֹוב ועֹובד30ונהרג29זה להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ּכֹוכבים העֹובד את ׁשהרג ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים
יּׂשראל.31קֹולטֹות לבני ׁשּנאמר: אֹותֹו; ְְְֱִִֵֵֶֶַָ

ׁשהרג‰. ׁשהרג32הּבן האב וכן ּגֹולה. - ּבׁשגגה אביו את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
אמּורים ּדברים ּבּמה ידֹו. על ּגֹולה - ּבנֹו ּכׁשהרגֹו33את ? ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָ

ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא
לּה חכמה34צרי אֹו ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו יּסר אם אבל ;35 ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

אּמנּות ּפטּור36אֹו - ומת ,37. ֵָָָֻ
.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה38וכן ּדין ּבית ׁשליח אֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לּדין מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ּפטּור39את - ּבׁשגגה והמיתֹו , ְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

עצים לחטב ׁשּנאמר: האב40מּגלּות. יצא הרׁשּות. לדברי - ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדין, ּבית ּוׁשליח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצֹות. עּׂשֹות ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָׁשהרי
.Êׁשֹוגג41ּבּתחּלה מזיד42אחד לערי44מקּדימין43ואחד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ּובית ְְִִִִֵֶֶַָָָָָמקלט.
עירֹו זקני וׁשלחּו ׁשּנאמר: ודנין, מּׁשם אֹותֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָּומביאין
אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם. אתֹו ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹולקחּו

הּדם ּגאל ּביד אתֹו ונתנּו ׁשּנפטר45ׁשּנאמר: מי ;46- ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּגאל מּיד הרצח את העדה והּצילּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפֹוטרים

ׁשּנאמר:ה למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ׁשּנתחּיב מי ּדם; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
מקלטֹו.47והׁשיבּו עיר אל העדה אתֹו ְְִִִֵֵֶָָָֹ

.Áחכמים48ּכׁשּמׁשיבין ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין ,49אֹותֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָ
ּבּדר הּדם גֹואל יהרגּנּו ואֹומר50ׁשּמא ּתנהגּו52להם51. אל : ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לידֹו. מעּׂשה ּבא ּבׁשֹוגג דמים, ׁשֹופכי מנהג ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבֹו
.Ëלתחּום חּוץ הּדם גֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה עיר53רֹוצח ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

מות54מקלטֹו מׁשּפט אין ולֹו ׁשּנאמר: ּפטּור; -55. ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
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גולה.24) בשגגה תושב גר ההורג תושב גר כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב שש25)"וגר תהיינה הכתוב: והמשך
ופ גולה, בשוגג שהרג תושב גר שאף מכאן למקלט, האלה ט.).הערים (שם תושב גר שהרג תושב בגר הכתוב את חכמינו ירשו

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה המצוות27)ואמרנו בשבע נז.) (סנהדרין התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי
ט. מכות רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם". זוהי "אזהרתם בידינו שכלל ששגג28)שנצטווה, פי על אף ולפיכך

נהרג. ט:).29)- (שם למד ולא ללמוד לו בשגגה.30)שהיה תושב גר בהרג אלא גולה ואינו הותרה, שלא פי על אף
מיתה.31) עונש מפני עליו מגינות במזיד32)אין באביו שהחובל פי על אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט

הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת עליהן שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה אלא גלות חיוב שאין נהרג,
גולה.33)טו. אותו.34)שהאב המפרנסת אומנות כבר לו מצוה.35)שיש בזה ממנה,36)ועושה להתפרנס הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה ו.37)והאב בהלכה ראה ללמדו.38)והטעם "ושליח39)כדי כתוב: שם במשנה
מפרש כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה דין בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא דין" ביתבית "שליח :

פטור, שהוא מאליו מובן שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת דין בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין
גולה זה הרי ומת, אחת רצועה עוד דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו שהרי כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני

ידו". בשגגה40)על הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות עצים חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה בהורג נאמר
ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה עשיית י:41)מתוך ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר בין42)מיד

גלות. שחייב בשוגג עליו43)ההורג וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב במזיד ההורג ובין
קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, (דברים האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש לפני44)והיכהו הרציחה אחרי תיכף בורחים

ט:). (שם לפעול מתחיל הדין א45)שבית פרק למעלה (ראה אותו ממיתים דין בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב). גֿד.46)הלכה הלכות ו פרק לקמן ראה ומגלות, שם.47)ממיתה היה שכבר ששלחו48)משמע מקלט, לעיר דין בית

י:). (שם משם ט:49)והביאוהו שם הרוצח, את להרוג יבוא אם הדם, גואל את לפייס שהרג50)שידעו הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום חוץ הרוצח אמנם51)את אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך

כותב: המשנה בפירוש רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי גורס אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
מאיר]. כרבי הלכה חמתם.52)אין לשכך הדם, קולטת,53)לגואלי שהעיר וכשם לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול

יא:). שם (משנה קולט תחומה בדרך,54)כך כשהוא אלא הגלוהו, הדין שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת רבינו שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין שעמד לפני וברח כשהקדים
בדין שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא י בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו מעיר היוצא
לומר עלינו כך ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות כתב וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
שרבינו ומבואר, שגג. או הזיד אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו. נקבע שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה
ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים בדרך בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח י:) (מכות הונא רב דברי מפרש
או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח הקדים אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו" ואמר הונא רב סתם

מדוע55)שגגתו]. הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח אחרי הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מעיר ביצא י בהלכה ולקמן "פטור" כאן וכתב דייק [רבינו דין. בית מפני מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו
בדרך וכן פטור. הרגו ואם להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט, לעיר גלות המחוייב את כשמחזירים

ytp zxinye gvex zekld - elqk g"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èׁשּיּכנס56אחד קדם ּבּדר אֹו57ההֹורגֹו מקלט, לעיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבחזירתֹו אֹותֹו58ׁשהרגֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים נכנס59עם לעיר60. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָ

עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ויצא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָמקלטֹו
-61למיתה אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו. הּדם לגֹואל ּורׁשּות , ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

עליו חּיבין ּדם62אין לֹו אין ׁשּנאמר: ;63. ֱִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא

ּגֹולה אדם, ׁשאר ּבין הּדם ּבתֹו64ּגֹואל הרגֹו ידֹו. על ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
עליו65ּתחּום נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, .66עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.·Èקֹולט ּבזדֹון67הּמזּבח ּבהֹורג ׁשּנאמר מזּבחי68. מעם :69 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èקֹולט העֹולמים70אין ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו ּבלבד,71אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין
ׁשּנהרג ּבׁשעה ׁשל72עֹובד ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו , ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו אּלא נקלט.73מזּבח אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

מקלטֹו לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ּבּמה74מֹוסרין . ְְְְְִִִִִֶַַָ
אמּורים ּגלּות75ּדברים ּבמחּיב ?76הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין יהרגּנּו יהרגּוהּו77ׁשּלא ׁשּלא ּדין מּבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
לֹו ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, -78ּבהֹוראת זר היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

נּצל זה לעֹולם.79הרי למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן אם והתראה,80אּלא ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּתמיד. ּדין ּבית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו:·. ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
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ט.56) להלכה שייך זה בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים ז).57)בין. הלכה למעלה (ראה בדין שעמד לאחר58)לפני
שם. גלות. ונתחייב בדין פטור,59)שעמד הרג שאם ט בהלכה נאמר שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו לא

אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים חכמים תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את יהרוג שלא אותו שיפייסו אלא
ח. הלכה למעלה ראה פטור, הריהו י.60)הרגו הלכה כנראה מתחילה בעיר61)כאן "כי התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ח. הלכה ז פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב להרגו.62)מקלטו אסור לכתחילה גבול63)אבל את הרוצח יצא "ואם
לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח את הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל אותו ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר

קס). מסעי, (ספרי עליו חייב אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את כהורג הוא "הרי שם64)מפרש בגמרא
במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה מקלטו עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את בשוגג ההורג רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר:

תי). מצוה חינוך (מנחת אדם ככל נהרג הוא הלכה65)הרי (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח שהקדים ברוצח גם [המדובר
-66)ז]. בשוגג אבל במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד לפני מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם

שוגג דין למד אתה וממנו מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה וממנו שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה.
לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק זה בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל דיני סיכום והרי שם). חינוך (מנחת
בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו לעיר אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי .1 שוגג: ברוצח א.
בשוגג יצא .3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי). (הלכה דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו ואם

נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל אסור בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אדםאסור הרגו אם הדין וכן גולה. - בשוגג
הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור הנרצח של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס, קרוב שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר
אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן הרבים לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו (פרק אדם ככל נהרג -
לכתחילה אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג, נתכוון לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו אין כי גולה
מזיד: ברוצח ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד אחד עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
מקלט עיר תחום בתוך הרגו אם .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם גואל על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8

סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות (וראה הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג, הוא הרי - דינו, שנגמר לפני
א)]. יב).67)קטן (מכות המקלט עיר דין לו בערמה".68)יש להרגו רעהו על איש יזיד ועומד69)"וכי הוא, כהן אפילו

מזבחי מעם ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
משמעות וכן מזבחי. מעל ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ...

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין העבודה" את דוחה "רציחה בשגגה.70)הלשון ההורג בירושלים71)את המקדש בית
(שם). לי המיוחד כלומר, מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח הדם.72)ולא גואל ידי כיואב73)על

כח). ב, (מלכיםֿא שלמה מפני ביותר.74)שברח לו הקרובה מקלט אלא75)לעיר קולט ואין מזבח, של גגו אלא קולט שאין
בידו. ועבודה התורה.76)כהן דין פי על דין בבית ג,77)שנתחייב פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך המורד כגון

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה התורה. דין לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך ח), על78)הלכה דווקא ולאו
המזבח. יואב.79)גג ממעשה שהקשה מה משנה כסף ובית80)ראה נאמר, דין לבית למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי

ובהתראה. גמורה בעדות אלא למוות אדם לדון יכולים אינם לזה.1)דין זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר
כו'. בשוגג ונהרג ברשות שלא הנגר לחנות או הבית בעל לחצר הנכנס ודין שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
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.Èׁשּיּכנס56אחד קדם ּבּדר אֹו57ההֹורגֹו מקלט, לעיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבחזירתֹו אֹותֹו58ׁשהרגֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים נכנס59עם לעיר60. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָ

עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ויצא ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָמקלטֹו
-61למיתה אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו. הּדם לגֹואל ּורׁשּות , ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

עליו חּיבין ּדם62אין לֹו אין ׁשּנאמר: ;63. ֱִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Èּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא

ּגֹולה אדם, ׁשאר ּבין הּדם ּבתֹו64ּגֹואל הרגֹו ידֹו. על ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
עליו65ּתחּום נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, .66עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
.·Èקֹולט ּבזדֹון67הּמזּבח ּבהֹורג ׁשּנאמר מזּבחי68. מעם :69 ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ּבׁשגגה ׁשההֹורג מּכלל למּות, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּקחּנּו
הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה ההֹורג ,ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ

מקלט. עיר ּבתֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג זה הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ
.‚Èקֹולט העֹולמים70אין ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו ּבלבד,71אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו; ועבֹודה ּכהן אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין
ׁשּנהרג ּבׁשעה ׁשל72עֹובד ּגּגֹו על היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו , ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לֹו סמּו אּלא נקלט.73מזּבח אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.„Èאּלא ׁשם, אֹותֹו מּניחין אין - הּמזּבח ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

מקלטֹו לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין [לֹו] ּבּמה74מֹוסרין . ְְְְְִִִִִֶַַָ
אמּורים ּגלּות75ּדברים ּבמחּיב ?76הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ; ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

הּמלכּות ּבדין יהרגּנּו יהרגּוהּו77ׁשּלא ׁשּלא ּדין מּבית אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
לֹו ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, -78ּבהֹוראת זר היה ואפּלּו , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

נּצל זה לעֹולם.79הרי למּות הּמזּבח מעם אֹותֹו לֹוקחין ואין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן אם והתראה,80אּלא ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּתמיד. ּדין ּבית הרּוגי ּכל ְֲִִִֵֵָָָּכׁשאר

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּכּונה.‡. ּבלא ההֹורגים הם ְְְִֵַַָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו:·. ׁשּנאמר וזהּו גמּורה. והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש
ּכמֹו ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה ודינֹו: צדה. לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹואׁשר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ׁשּיארע‚. והּוא: לאנס. קרֹוב הּׁשגגה ותהיה הֹורג ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹויׁש

אדם. ּבני מארעֹות ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּפלא, מארע זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבמיתת
נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם הּגלּות, מן ּפטּור ׁשהּוא ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָודינֹו:

ָָעליו.
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ט.56) להלכה שייך זה בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים ז).57)בין. הלכה למעלה (ראה בדין שעמד לאחר58)לפני
שם. גלות. ונתחייב בדין פטור,59)שעמד הרג שאם ט בהלכה נאמר שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו לא

אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים חכמים תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את יהרוג שלא אותו שיפייסו אלא
ח. הלכה למעלה ראה פטור, הריהו י.60)הרגו הלכה כנראה מתחילה בעיר61)כאן "כי התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ח. הלכה ז פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב להרגו.62)מקלטו אסור לכתחילה גבול63)אבל את הרוצח יצא "ואם
לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח את הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל אותו ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר

קס). מסעי, (ספרי עליו חייב אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את כהורג הוא "הרי שם64)מפרש בגמרא
במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה מקלטו עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את בשוגג ההורג רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר:

תי). מצוה חינוך (מנחת אדם ככל נהרג הוא הלכה65)הרי (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח שהקדים ברוצח גם [המדובר
-66)ז]. בשוגג אבל במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד לפני מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם

שוגג דין למד אתה וממנו מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה וממנו שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה.
לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק זה בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל דיני סיכום והרי שם). חינוך (מנחת
בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו לעיר אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי .1 שוגג: ברוצח א.
בשוגג יצא .3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי). (הלכה דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו ואם

נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל אסור בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אדםאסור הרגו אם הדין וכן גולה. - בשוגג
הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור הנרצח של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס, קרוב שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר
אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן הרבים לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו (פרק אדם ככל נהרג -
לכתחילה אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג, נתכוון לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו אין כי גולה
מזיד: ברוצח ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד אחד עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
מקלט עיר תחום בתוך הרגו אם .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם גואל על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8

סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות (וראה הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג, הוא הרי - דינו, שנגמר לפני
א)]. יב).67)קטן (מכות המקלט עיר דין לו בערמה".68)יש להרגו רעהו על איש יזיד ועומד69)"וכי הוא, כהן אפילו

מזבחי מעם ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום עוזיאל בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
משמעות וכן מזבחי. מעל ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ...

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין העבודה" את דוחה "רציחה בשגגה.70)הלשון ההורג בירושלים71)את המקדש בית
(שם). לי המיוחד כלומר, מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח הדם.72)ולא גואל ידי כיואב73)על

כח). ב, (מלכיםֿא שלמה מפני ביותר.74)שברח לו הקרובה מקלט אלא75)לעיר קולט ואין מזבח, של גגו אלא קולט שאין
בידו. ועבודה התורה.76)כהן דין פי על דין בבית ג,77)שנתחייב פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך המורד כגון

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה התורה. דין לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך ח), על78)הלכה דווקא ולאו
המזבח. יואב.79)גג ממעשה שהקשה מה משנה כסף ובית80)ראה נאמר, דין לבית למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי

ובהתראה. גמורה בעדות אלא למוות אדם לדון יכולים אינם לזה.1)דין זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר
כו'. בשוגג ונהרג ברשות שלא הנגר לחנות או הבית בעל לחצר הנכנס ודין שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
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והּוא:„. לזדֹון. קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת ּגלּות אין חמּור, ׁשעוֹונֹו מּפני גֹולה. ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו:
אּלא קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו.
מקֹום ּבכל הּדם גֹואל מצאֹו אם ,לפיכ ּבלבד. ּגלּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֻהמחּיב

ּפטּור. - ֲַָָוהרגֹו
ּכל‰. וכן הּדם. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? יעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומה

ּבהן, וכּיֹוצא התראה ּבלא אֹו אחד ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנים
חמּורים אּלּו יהיּו לא ּדמים. להם אין - הּדם ּגֹואל הרגן ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאם

ּכּונה. ּבלא ְֵֵַַָָֹמההֹורג
.Âּכתלֹו הּסֹותר אֹו והרגה, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ּבין ּבּיֹום ׁשּסתרֹו ּבין והמיתה, אבן ונפלה הרּבים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלרׁשּות
ׁשּזֹו מּפני נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּסתרֹו
יסּתר. אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּפׁשיעּות

.Êזה הרי - ּבּה מצּויין הרּבים אם ּבּלילה: לאׁשּפה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָסתרֹו
ּכלל ּבּה מצּויין הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָקרֹוב

הּגלּות. מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי -ְֲִֵֶֶַָָָֹ
.Áעּׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עּׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה

אבן עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות
האבן ׁשּנפלה אחר ואם ּגֹולה. זה הרי - ומת סתירה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשעת
הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב, זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא

.Ëהּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
רעהּו את ּומצא ׁשּנאמר: מּגלּות; ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאת

עצמֹו. לממציא ּפרט -ְְְְִַַָ
.Èלא והּוא ׁשּנאמר: נקלט; אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׂשֹונא

זה ּׂשֹונא? זהּו ואי למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס אם וכן האיבה. מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו דּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא
נתּכּון אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלקרן
להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה אֹו ארּבע, וזרק ׁשּתים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻלזרק
עֹובד להרג נתּכּון אפּלּו זה, את והרג זה להרג ׁשּנתּכּון ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאֹו
קרֹובין אּלּו ּכל הרי - יּׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָּכֹוכבים

נקלטין. ואינן ְְְִִִֵֵָָלמזיד,
.‡Èּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

את יבא ואׁשר ׁשּנאמר: הּגלּות; מן ּפטּור - ּבׁשגגה ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבית
אף לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכל
ואם מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו על לֹו וטפחה ּבקעת ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹולה. זה הרי - ּברׁשּות ְְֲִִֵֶֶַנכנס
.·Èונפסק לּגג, להעלֹותּה החבית את דֹולה ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּבסּלם, עֹולה ׁשהיה אֹו והרגתהּו; חברֹו על ונפלה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהחבל,
אנּוס ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות. מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָונפל
ּכמֹו אּלא העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּוא;

על ונפלה החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפלא
מעּגל היה חברֹו; על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו; ְְְְֲֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻחברֹו
וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה; - והרגתהּו חברֹו על ונפלה ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמעּגילה,
ּברב מצּוי נפילה דר ׁשהרי נפילה. ּדר ׁשּיּפל - וּימת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹעליו
הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא קרֹוב ודבר להּזיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעּתים
מעּׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא והֹואיל ּבמהרה; למּטה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹלירד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יגלה. - ירידה ּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיפה
.‚Èּבּקֹופיץ ידֹו והגּביּה מקּצב, ׁשהיה לאחֹוריו,קּצב ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּימּות ּכל הּקּצבים: ׁשעֹוּׂשין ּכדר העצם, לׁשּבר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהחזירֹו
אינֹו - מאחריו וירידה מּלפניו ההגּבהה ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבהֹולכה,
וירידה מאחריו עלּיה ׁשהיא ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹגֹולה
ׁשּלא ּגֹולה; - ירידתֹו ׁשּבדר ּכל הּכלל: זה ּגֹולה. - ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמּלפניו
עלּיה צר ׁשהיא ּבירידה ואפּלּו גֹולה. אינֹו - ירידתֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבדר

גֹולה אינֹו -ֵֶ
.„Èרגליו מּתחת ׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד?

ּבצד לזרק הּמתּכּון וכן הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹונפלה
ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ׁשהיתה אֹו אחר; לצד לּה והלכה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה,
הּסֹומא וכן והמיתה; ונפלה ועמד, מעֹולם, ּבּה הּכיר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹולא
ׁשהן מּפני הּגלּות, מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

לאנס. ְְִֶֹקרֹובין
.ÂËונפלה ועמד, ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו, אבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

לֹו ׁשהיתה מּכלל - ּבׁשגגה ׁשּנאמר: ּגֹולה; - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהמיתה
מּפני גֹולה; אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן הּברזל נׁשמט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָידיעה.
וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח אּלא מּכחֹו ּבא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹׁשאין
על הּתמרים מן ונפלּו ּתמרים, להּפיל לתמר אבן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּזֹורק
ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ׁשּנפלּו מּפני ּפטּור; - והרגּוהּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹּתינֹוק

הּסּבֹות. מּׁשאר ּבזה ְִִֵֶַַָָּכּיֹוצא

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשּנאמר:‡. עּמֹו; רּבֹו מגלין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּתלמיד
ּבלא ּומבקׁשיה חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עּׂשה - ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוחי

מגליןּתלמּוד - ׁשּגלה הרב וכן חׁשּובין. ּכמיתה ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו

ּומעּׂשה·. לזּונֹו, חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד
חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלתה אּׁשה אבל לרּבֹו. ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָידיו
,למזֹונֹותי ידי מעּׂשה צאי לּה: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָלזּונּה.

לּה. מסּפיקין היּו ּכן אם ְִִִֵֶַָָָאּלא
מֹוליכין‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

אֹותֹו קֹוברין - מקלטֹו ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח לׁשם. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָעצמֹותיו
הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ּובעת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם.

אבֹותיו. לקברי ְְֲִִֵָָמּׁשם
מהן„. אחד ּכׁשּימּות מקלט, ּבערי הּׁשֹוכנים הלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להגלותו1) דינו שנגמר רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה אשה או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר
ודין לעולם. מקלטו מעיר יוצא אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט עיר ודין מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת.

כו'. הרוצח את מחזיר כהנים מארבעה אחד

ytp zxinye gvex zekld - elqk h"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: הּתחּום; ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר אינֹו -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לקבּורה ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם לבהמּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻיהיּו

מּׁשכּונה‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח
ּגֹולה - ּבמדינתֹו ׁשהרג לוי וכן העיר. מן יֹוצא ואינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלׁשכּונה,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קֹולטֹות, ׁשּכּלן לפי הלוּים; מערי אחרת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלמדינה

קֹולטֹו. זה הרי - לעירֹו ּוברח הלוּים, מערי חּוץ הרג ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
.Âודּבר ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - רצחנים ׁשרּבּה מקלט ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻעיר

ּדבריהם ׁשּׁשוין ולא - ּדבריו את ההיא העיר זקני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאזני
ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - זקנים ּבּה ׁשאין עיר וכן ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלדבריו.

ההיא. העיר ְִִִֵַָזקני
.Êאנׁש ורצּו מקלט לעיר ׁשּגלה יאמררֹוצח - לכּבדֹו העיר י ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

מהן. יקּבל - כן ּפי על אף לֹו: אמרּו אני. רֹוצח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהם:
.Áלדבר ואפּלּו לעֹולם. מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגֹולה

ואפּלּו נפׁשֹות. עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
מּיד אֹו ּכֹוכבים העֹובד מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּציל
צריכין יּׂשראל ּכל אפּלּו הּמּפלת. ּומן הּדלקה מּיד אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מֹות עד לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלתׁשּועתֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למיתה. עצמֹו הּתיר - יצא ואם הּגדֹול. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכהן

.Ëהמרּבה ואחד הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
ּכל ׁשעבר, הּכהן ואחד העֹובד הּגדֹול הּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים,
מׁשּוח אבל הרֹוצח. את מחזיר - ׁשּמת מארּבעּתן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמלחמה
.È;ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול וכהן אחר; ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול, ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן גֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג,

לעֹולם. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָיֹוצאין
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

נגמר ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגלה
נגמר ּכ ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּדינֹו
ּבפניו. ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדינֹו

.·Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

נגמ ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה יֹוצא- ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו ר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם. ְִָָמּׁשם

.‚Èהּוא הרי - הּגדֹול הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר עליו; נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם אדם. ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו. לֹו ְְִֵַָנתּכּפר
.„Èּבּה ׁשהיה לּׂשררה ּבּה חֹוזר אינֹו - ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאף

ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם;
ידֹו. על הּגדֹולה זֹו ְַַַָָָָּתּקלה

.ÂËּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
- ּבׁשגגה ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
נפׁש [להֹורג] אּלא גלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּגלּות; חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

עּׂשה‡. מקלט3להפריׁש2מצות ׁשלֹוׁש4ערי ׁשּנאמר: ,5 ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מקלט ערי ואין .ל ּתבּדיל ּבארץ6ערים אּלא נֹוהגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.7יּׂשראל ְִֵָ
ערים·. רּבנּו8וׁשׁש מׁשה הבּדיל ׁשלׁש ּבעבר9היּו. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

יהֹוׁשע10הּירּדן הבּדיל וׁשלׁש ּכנען11, .12ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻ
אחת‚. ּכּלן,13אין ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת מקלט מערי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מקלט ערי ׁשׁש מׁשה14ׁשּנאמר: והֹודיענּו לכם. ּתהיינה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻרּבנּו,

הבּדילן ולמה ּכנען. מצוה15ׁשּבארץ ּובאה הֹואיל אמר: ? ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
אקּימּנה. ְְֲִֶַָָלידי

הּמׁשיח„. הּמל אּלּו16ּבימי על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשלׁש17הּׁשׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה.
עליהן ּברית אבינּו לאברהם נכּבׁשּו.18ׁשּנכרת לא ועדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגבל את אלהי ה' ירחיב ואם ּבּתֹורה: נאמר .19ועליהן ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻ
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כל1) ודין שנה. בכל מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה ודין יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש עשה שמצות יבאר
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים בפרט.2)ערי העם ראשי ועל בכלל הציבור שוגג4)לייחד.3)על ההורג את להציל

הדם. גואל קפג).5)מיד שופטים, (ספרי כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק הפרשת6)ותחילת מצוות ואין
מקלט. יהיו7)ערי לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך ה' אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:

למנות חייבים אתם לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי לא אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא זוטא (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, תתנו,8)ערי אשר "והערים ככתוב:

יג). לה, (במדבר לכם" תהיינה מקלט ערי בארץ9)שש במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש משה (=הבדיל) יבדיל "אז
גו ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני, מאֿמג).המישור ד, (דברים למנשי" בבשן כאשר10)לן ועוג, סיחון בארץ המזרחי,

יד). לה, (במדבר לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו בהר11)ציווה שכם ואת נפתלי בהר בגליל קדש את "ויקדשו
ז). כ, (יהושע יהודה" בהר חברון היא ארבע קריית ואת בארץ12)אפרים תתנו הערים שלוש "ואת משה: את ה' ציווה כאשר

קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן שיהושע שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר תהיינה" מקלט ערי כנען,
כותב ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה ארבע עד

וחלוקה]. כיבוש אחרי ט:).13)שהובדלו (מכות הופרשו שכבר אלה וספרי14)אפילו (שם כאחת" קולטות ששתן שיהו "עד
קס). בחייו.15)מסעי יקלטו שלא ידע (דברים16)הרי לאבותיך" נשבע כאשר גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). ד,17)יט, (דברים המזרחי הירדן בעבר ערים שלוש משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה באותה שנצטוו
הקדמוני"18)מא). ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום

יחֿיט). טו, לך").19)(בראשית לתת נשבע "כאשר כתוב (ולא לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך



קטו ytp zxinye gvex zekld - elqk h"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומגרׁשיהם ׁשּנאמר: הּתחּום; ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר אינֹו -ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לקבּורה ולא נּתנּו לחּיים - חּיתם ּולכל ולרכׁשם לבהמּתם ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻיהיּו

מּׁשכּונה‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח
ּגֹולה - ּבמדינתֹו ׁשהרג לוי וכן העיר. מן יֹוצא ואינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָלׁשכּונה,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קֹולטֹות, ׁשּכּלן לפי הלוּים; מערי אחרת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלמדינה

קֹולטֹו. זה הרי - לעירֹו ּוברח הלוּים, מערי חּוץ הרג ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
.Âודּבר ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - רצחנים ׁשרּבּה מקלט ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻעיר

ּדבריהם ׁשּׁשוין ולא - ּדבריו את ההיא העיר זקני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבאזני
ׁשּנאמר: קֹולטת; אינּה - זקנים ּבּה ׁשאין עיר וכן ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלדבריו.

ההיא. העיר ְִִִֵַָזקני
.Êאנׁש ורצּו מקלט לעיר ׁשּגלה יאמררֹוצח - לכּבדֹו העיר י ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

מהן. יקּבל - כן ּפי על אף לֹו: אמרּו אני. רֹוצח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלהם:
.Áלדבר ואפּלּו לעֹולם. מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָהּגֹולה

ואפּלּו נפׁשֹות. עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה
מּיד אֹו ּכֹוכבים העֹובד מּיד להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָלהּציל
צריכין יּׂשראל ּכל אפּלּו הּמּפלת. ּומן הּדלקה מּיד אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מֹות עד לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלתׁשּועתֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למיתה. עצמֹו הּתיר - יצא ואם הּגדֹול. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכהן

.Ëהמרּבה ואחד הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד
ּכל ׁשעבר, הּכהן ואחד העֹובד הּגדֹול הּכהן ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבבגדים,
מׁשּוח אבל הרֹוצח. את מחזיר - ׁשּמת מארּבעּתן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמלחמה
.È;ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹרֹוצח

ּגדֹול וכהן אחר; ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול, ּכהן ְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹוההֹורג
ואינן גֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשהרג,

לעֹולם. מקלט מעיר ְְְִִִֵָָיֹוצאין
.‡Èקדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

נגמר ׁשּלא עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיגלה
נגמר ּכ ואחר ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹּדינֹו
ּבפניו. ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּדינֹו

.·Èחלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

נגמ ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה יֹוצא- ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו ר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם. ְִָָמּׁשם

.‚Èהּוא הרי - הּגדֹול הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר עליו; נהרג - הּדם גֹואל הרגֹו ואם אדם. ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו. לֹו ְְִֵַָנתּכּפר
.„Èּבּה ׁשהיה לּׂשררה ּבּה חֹוזר אינֹו - ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאף

ּובאה הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם;
ידֹו. על הּגדֹולה זֹו ְַַַָָָָּתּקלה

.ÂËּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
- ּבׁשגגה ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו
נפׁש [להֹורג] אּלא גלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּגלּות; חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

עּׂשה‡. מקלט3להפריׁש2מצות ׁשלֹוׁש4ערי ׁשּנאמר: ,5 ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מקלט ערי ואין .ל ּתבּדיל ּבארץ6ערים אּלא נֹוהגֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.7יּׂשראל ְִֵָ
ערים·. רּבנּו8וׁשׁש מׁשה הבּדיל ׁשלׁש ּבעבר9היּו. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

יהֹוׁשע10הּירּדן הבּדיל וׁשלׁש ּכנען11, .12ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻ
אחת‚. ּכּלן,13אין ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת מקלט מערי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

מקלט ערי ׁשׁש מׁשה14ׁשּנאמר: והֹודיענּו לכם. ּתהיינה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻרּבנּו,

הבּדילן ולמה ּכנען. מצוה15ׁשּבארץ ּובאה הֹואיל אמר: ? ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
אקּימּנה. ְְֲִֶַָָלידי

הּמׁשיח„. הּמל אּלּו16ּבימי על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשלׁש17הּׁשׁש על ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ

והּקדמֹוני, והּקנּזי הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאּלה.
עליהן ּברית אבינּו לאברהם נכּבׁשּו.18ׁשּנכרת לא ועדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגבל את אלהי ה' ירחיב ואם ּבּתֹורה: נאמר .19ועליהן ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל1) ודין שנה. בכל מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה ודין יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש עשה שמצות יבאר
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים בפרט.2)ערי העם ראשי ועל בכלל הציבור שוגג4)לייחד.3)על ההורג את להציל

הדם. גואל קפג).5)מיד שופטים, (ספרי כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק הפרשת6)ותחילת מצוות ואין
מקלט. יהיו7)ערי לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך ה' אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:

למנות חייבים אתם לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי לא אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא זוטא (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, תתנו,8)ערי אשר "והערים ככתוב:

יג). לה, (במדבר לכם" תהיינה מקלט ערי בארץ9)שש במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש משה (=הבדיל) יבדיל "אז
גו ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני, מאֿמג).המישור ד, (דברים למנשי" בבשן כאשר10)לן ועוג, סיחון בארץ המזרחי,

יד). לה, (במדבר לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו בהר11)ציווה שכם ואת נפתלי בהר בגליל קדש את "ויקדשו
ז). כ, (יהושע יהודה" בהר חברון היא ארבע קריית ואת בארץ12)אפרים תתנו הערים שלוש "ואת משה: את ה' ציווה כאשר

קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן שיהושע שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר תהיינה" מקלט ערי כנען,
כותב ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה ארבע עד

וחלוקה]. כיבוש אחרי ט:).13)שהובדלו (מכות הופרשו שכבר אלה וספרי14)אפילו (שם כאחת" קולטות ששתן שיהו "עד
קס). בחייו.15)מסעי יקלטו שלא ידע (דברים16)הרי לאבותיך" נשבע כאשר גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). ד,17)יט, (דברים המזרחי הירדן בעבר ערים שלוש משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה באותה שנצטוו
הקדמוני"18)מא). ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא "ביום

יחֿיט). טו, לך").19)(בראשית לתת נשבע "כאשר כתוב (ולא לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
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הּדרכים‰. לכּון ּדין ּבית לתּקנם20וחּיבין מקלט, לערי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ואין21ּולהרחיבן ּתּקלה. וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּתל לא ּבּדר גיא22מּניחין עליו23ולא עֹוּׂשין אּלא נהר, ולא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעּכב ׁשּלא ּכדי ל24ּגׁשר, ּתכין ׁשּנאמר: לׁשם. הּבֹורח את ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשּתים25הּדר מּׁשלׁשים ּפחֹות אין מקלט ערי ּדר ורחב . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדרכים ּפרׁשת על ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' ּכדי26אּמֹות. , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

הרצחנים לׁשם.27ׁשּיּכירּו ויפנּו ְְְְִִִֶַַָָָ
.Âׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה ּבכל ּבאדר עּׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

הּדרכים מתּקנים28לתּקן - ׁשּנתקלקל ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית הּכתּוב29אֹותֹו. עליהן מעלה - זה ּבדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

דמים ׁשפכּו .30ּכאּלּו ְְִִָָ
.Êמֹוׁשחין ּבתחּלת31וכן מקלט מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבׁשוה32הפרׁשתן מׁשּלׁשֹות ׁשהיּו עד ,33ל ּתכין ׁשּנאמר: ; ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
34הּדר. ֶֶַ

.Áעירֹות לא אֹותן עֹוּׂשין אין מקלט ולא35ערי ּגדֹולֹות, ְְְֲִִֵֵָָָָֹֹ
קטּנים36ּכרּכים ולא ואין37ּגדֹולים, ּבינֹונּיֹות. עירֹות אּלא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

ׁשוקים ּבמקֹום אּלא אֹותן אין38מֹוׁשיבין ואם הּמים. ּובמקֹום ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ
מים מכניסין39ׁשם אּלא40- אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

אכלּוסין עליהן.41ּבמקֹום מֹוסיפין - אכלּוסיהן נתמעטּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַֻֻ

דיֹוריהן ויּׂשראלים.42נתמעטּו לוּיים ּכהנים לתֹוכן מכניסין - ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
מצֹודֹות ּבתֹוכן ּפֹורּׂשין ּבתֹוכן43ואין מפׁשילין ואין , ְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ׁשם44חבלים מצּויה הּדם ּגֹואל רגל ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,45. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.Ëהלוּים ערי מקלט46ּכל עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ועליהם ׁשּנאמר: ּכל47היא. עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּקיׁשן - עיר ּוׁשמנה ארּבעים ללוּים ּתּתנּו אׁשר 48הערים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ

ּכּלן לקלט49הּכתּוב לזֹו .50זֹו ְִַָָָֹֻ
.Èלמקלט ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ּובין51ּומה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הלוּים? ערי ּבין52ׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לדעת נקל53ׁשּלא - ּבהן ונכנס הֹואיל הלוּים, ערי ּוׁשאר ט; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו - מקלט ּבערי הּדר ורֹוצח לדעת. אּלא קֹולטֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינן
ּביתֹו ּׂשכר ּׂשכר54נֹותן נֹותן - הלוּיים ערי ּבׁשאר והּדר ;55 ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

הּבית. ְִַַַַלבעל
.‡Èּתחּומּה - הּקֹולטת עיר ּכמֹוה56ּכל אילן57קֹולט . ְִִֵֶֶַָָָָָ

ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו לּתחּום58ׁשעֹומד חּוץ נֹוטה ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
מּׁשּיּגיע נקלט59- הּנֹוף לּתחּום,60ּתחת חּוץ עֹומד היה . ְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו נֹוטה ,62נקלט61ונֹופֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשם -63וההֹורגֹו קֹולט ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג - ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ּדר הרֹוצח ּבּה64אין ויׁשב ׁשּנאמר: ּבתחּומּה.65; ולא - ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים הדרכים".21)לעשות "לכוון דין בית בחובת נכלל זה גבעה.22)כל
ויהרגהו.24)בקעה.23) הדם גואל ועיין25)וישיגו שם. מכות מקלט, לערי לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

א. משנה א פרק שקלים לרבינו, המשניות המקלט,26)פירוש לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים דרכים שתי שהיו מקום בכל
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע עץ יטעו.27)היה ינוס28)ולא שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו

שם). המשניות (פירוש "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה, נפש הדרושים.29)מכה התיקונים כל את עשו ולא
ה.30) קטן מועד י), יט, (דברים דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא גרס31)שנאמר והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים

המערבית.32)"משווין". ישראל בארץ יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי ערי33)על שלוש בין שווים מרחקים
הגבול מתחילת והיה בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול כמקדש לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום
לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון הסמוכים לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון יושבי לחברון, הולכים

ט: מכות לקדש, משכם ארצך".34)וכן גבול את "ושילשת חומה.35)והמשכו מוקפות ששיירות36)אינן חומה, מוקפים
ששגג. הרוצח את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה להסתנן הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום

קטנים".37) "ולא המלים: חסרות (ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש קטנים", טירין "לא כתוב: שם בברייתא
לקנות.38) מצויים מזונותיהם ונתייבשו.39)שיהיו שהיו או יהושע, בימי הארץ חלוקת הנהרות40)בשעת מן בתעלות

שם).41)הרחוקים. (רש"י מזויינים הדם גואלי עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב העיר.42)כפרים לצוד43)תושבי
ויקנה העיר, לתוך הדם גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי אף מצודות, בה שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,

בו). ירגישו ממקומו, נשק יביא (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שהזכרנו.44)שם זה מטעם בגמרא45)למצודות, נזכר זה טעם
שם).46)שם. (מכות לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא הכתוב.47)ולאו בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על
אותן.48) הכתוב.49)השווה בסוף ביחד כולן שכלל ידי נאמר50)על לא הנוספות הערים ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה הערים.51)במפורש שם).52)שש (מכות קליטה לשם לשם ידע53)שברח ולא במקרה, שם שנכנס
קולטת. ודרשו54)שהיא יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים - לכם "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "לכם ערים55)חכמינו: להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו "ועליהם הכתוב כי
שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו היא זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אמה56)אלה אלפיים

כז: סוטה ראה ה), (שם, יא:57)סביבה מכות שם, להרגו הדם לגואל בשוגג.59)ענפיו.58)ואסור בכל60)הרוצח כי
"אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר הנוף הולך בתלמוד מקום

בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן וכל הנוף" העץ.61)אחרי הנוף62)לגזע במקום העיקר היה כאילו
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין הוא הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום. הרוצח63)בתוך את

שנמלט. (שם).64)בשוגג מקלט ערי בתחום בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה בית אבל מערה, בו יש מיותר65)אם
שהרי (שם).הוא, בתחומה ולא העיר בתוך "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר "כי פרשה באותה כתוב
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ּתׁשיעי 1ּפרק
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מּניחין‡. - הּכהּו מי נֹודע ולא לארץ, נֹופל ׁשּנמצא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהרּוג
הּגדֹול ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָאֹותֹו
מּמּנּו ּומֹודדין .וׁשפטי זקני ויצאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבירּוׁשלים,
זֹו, עיר ּבצד נמצא אפּלּו החלל. ׁשּסביבֹות הערים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָאל

למּדד. מצוה - הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּדבר
הּנהרג·. את קֹוברין הּקרֹובה, העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

למקֹומ ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין אֹותּהּבמקֹומֹו, ׁשל ּדין ּובית ן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּומֹורידים העיר, אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעיר
ּבּתֹורה. האמּור 'איתן' וזהּו ּבחזקה. ׁשּׁשֹוטף נחל אל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה

אֹותּה‚. ׁשל ּדין ּובית מאחריה. ּבקֹופיץ ׁשם אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָועֹורפין
ידיהן את רֹוחצין ּכּלן מאה, הם אפּלּו זקניה, ּכל עם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהעיר
ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרים עריפתּה. ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִַַַָָָָׁשם
ראּו. לא ועינינּו הּזה הּדם את ׁשפכּו לא ידינּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש:
מזֹונֹות, ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה הּנהרג לידינּו ּבא ׁשּלא ְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלֹומר,
ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָֹֹֹולא
ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יּׂשראל. לעּמ ּכּפר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש:

הּדם. להם ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על מכּפר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
מקּדרין„. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין - החלל מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

עּׂשרים ׁשל ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבּה.
מביאה אין ׁשּירּוׁשלים לירּוׁשלים; מֹודדין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשלׁשה.
ּבאדמה ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגלה

לרׁשּתּה. ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶָֹֹאׁשר
.‰- ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו לירּוׁשלים קרֹוב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא

נמצא לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
מֹודדין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו לּספר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָסמּו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
.Âׁשּבּה הרב ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאין

ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה. מביאין ְְְְִִִֶַָָֻוהמרּבין
.Êאחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדיף. הרב - ִַָָָֹהּקרֹוב
.Áזֹו ּכאנׁשי זֹו ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין מכּון הּנהרג ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻנמצא

זֹו אם ויאמרּו: ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשוה
חלקם להם יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובים הם אּלּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתנה;
ּבידי ואפּלּו לצמצם, אפׁשר ׁשאי לפי מּתנה. חלקם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

ָָאדם.
.Ëוראׁשֹו אחד ּבמקֹום גּופֹו נמצא מחטמֹו. מֹודדין? ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹמהיכן

אֹותֹו וקֹוברים הראׁש אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבמקֹום

ונקּבר ראׁשֹו אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבמקֹומֹו.
ְִּבמקֹומֹו.

.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין - זה ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
- לכּלם קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן. ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחד
מֹודדין - זה ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת עגלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמביאה

מּנחין. ׁשהן ּכמֹות העליֹון ְְִִֵֶֶָָֻמן
.‡Èׁשאין מפרּפר, ולא חנּוק לא - חלל יּמצא ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנאמר:

ּתלּוי לא - נפל ּבגל. טמּון לא - ּבאדמה חלל. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹזה
הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.

עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ
.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו

מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול
ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הר - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ינׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו
.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש

- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע
מקֹום. ּבכל הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹורפין.

עּׂשירי 1ּפרק
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וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

ּבת·. היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) ודין כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות ודין הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר
עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה והדברים1)פסול כשרה. שנים כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהג היכן יבאר

מותר אם העגלה בו שנתערפה הנחל ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים
בזריעה.
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מּניחין‡. - הּכהּו מי נֹודע ולא לארץ, נֹופל ׁשּנמצא ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהרּוג
הּגדֹול ּדין מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָאֹותֹו
מּמּנּו ּומֹודדין .וׁשפטי זקני ויצאּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּבירּוׁשלים,
זֹו, עיר ּבצד נמצא אפּלּו החלל. ׁשּסביבֹות הערים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָאל

למּדד. מצוה - הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּדבר
הּנהרג·. את קֹוברין הּקרֹובה, העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר

למקֹומ ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין אֹותּהּבמקֹומֹו, ׁשל ּדין ּובית ן. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּומֹורידים העיר, אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעיר
ּבּתֹורה. האמּור 'איתן' וזהּו ּבחזקה. ׁשּׁשֹוטף נחל אל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה

אֹותּה‚. ׁשל ּדין ּובית מאחריה. ּבקֹופיץ ׁשם אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָועֹורפין
ידיהן את רֹוחצין ּכּלן מאה, הם אפּלּו זקניה, ּכל עם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהעיר
ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ואֹומרים עריפתּה. ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִַַַָָָָׁשם
ראּו. לא ועינינּו הּזה הּדם את ׁשפכּו לא ידינּו ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּקדׁש:
מזֹונֹות, ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה הּנהרג לידינּו ּבא ׁשּלא ְְְְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכלֹומר,
ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ּבלא ּופטרנּוהּו ראינּוהּו ְְְְְְְְְֲִִִִַַָָֹֹֹולא
ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין יּׂשראל. לעּמ ּכּפר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּקדׁש:

הּדם. להם ונּכּפר ׁשּנאמר: הּדם, על מכּפר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא
מקּדרין„. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין - החלל מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

עּׂשרים ׁשל ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבּה.
מביאה אין ׁשּירּוׁשלים לירּוׁשלים; מֹודדין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשלׁשה.
ּבאדמה ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגלה

לרׁשּתּה. ל נתן אלהי ה' ְְְֱֲִֵֶֶָֹֹאׁשר
.‰- ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו לירּוׁשלים קרֹוב ְְִִִִִֵֵֶַָָָָנמצא

נמצא לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
מֹודדין אין - ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו לּספר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָסמּו

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכל
.Âׁשּבּה הרב ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאין

ׁשּברחֹוקה אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה. מביאין ְְְְִִִֶַָָֻוהמרּבין
.Êאחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדיף. הרב - ִַָָָֹהּקרֹוב
.Áזֹו ּכאנׁשי זֹו ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין מכּון הּנהרג ְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻנמצא

זֹו אם ויאמרּו: ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֻּבׁשוה
חלקם להם יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
יּתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי - הּקרֹובים הם אּלּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּתנה;
ּבידי ואפּלּו לצמצם, אפׁשר ׁשאי לפי מּתנה. חלקם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהן

ָָאדם.
.Ëוראׁשֹו אחד ּבמקֹום גּופֹו נמצא מחטמֹו. מֹודדין? ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹמהיכן

אֹותֹו וקֹוברים הראׁש אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבמקֹום

ונקּבר ראׁשֹו אצל ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹּבמקֹומֹו.
ְִּבמקֹומֹו.

.Èּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין - זה ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו
- לכּלם קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן. ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאחד
מֹודדין - זה ּגּבי על זה נמצאּו ּכּלן. על אחת עגלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻמביאה

מּנחין. ׁשהן ּכמֹות העליֹון ְְִִֵֶֶָָֻמן
.‡Èׁשאין מפרּפר, ולא חנּוק לא - חלל יּמצא ּכי ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹנאמר:

ּתלּוי לא - נפל ּבגל. טמּון לא - ּבאדמה חלל. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹֹזה
הּכהּו מי נֹודע לא הּמים. ּפני על צף לא - ּבּׂשדה ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבאילן.

עֹורפין. היּו לא נֹודע, אם הא -ְִִַָָֹ
.·Èאֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו אחד, עד ההֹורג ראה ֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו

מּׁשרּבּו ,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּפסּול
ערּופה. עגלה ּבטלה - ּבגלּוי ְְְְֲִֶַָָָָָָָהרצחנים

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג, את ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹואמר
את ראיתי אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת; ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג
על מׁשּגיחין אין - ראית לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ְְְֲִִֵֵַָּדברי
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הן הרי - ראית ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻלא
אחרת ואּׁשה ההֹורג, את ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָועֹורפין.
ׁשּבאּו ּבין עֹורפין, היּו - ראית לא ואֹומרת: אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
ראינּו, אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּתיהן
אֹומר: אחד עֹורפין. אין - ראיתם לא להן: אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹואחד

עֹורפין. היּו - ראית לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים ְְְִִִִִִַָָָָֹראיתי,
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

נׁשים ּוׁשּתי ההֹורג, ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּפסּולים;
עֹורפין. אין - ראית לא לֹו: אֹומרים ּפסּולים ׁשני ְְְְִִִִֵֵָָֹאֹו

.ÊËועד ההֹורג, ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָׁשּתי
מאה ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם לא ואֹומר: מכחיׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחד
הר - ּכּלן את מכחיׁש אחד ועד ּפסּולים, מאה אֹו ינׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

אחד. ועד אחד ּכאיׁש ְְִֵֵֶֶָָאּלּו
.ÊÈ,ההֹורג ראינּו אֹומרים: ּפסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָׁשלׁש

- ראיתם לא אֹומרים: ּפסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע
מקֹום. ּבכל הּמנין רב אחר [הּל] ּבפסּולין הּכלל: זה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹעֹורפין.

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

וכן‡. יּׂשראל, ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאין
הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר

ּבת·. היתה אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת - ערּופה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָעגלה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם1) ודין כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות ודין הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר
עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה והדברים1)פסול כשרה. שנים כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהג היכן יבאר

מותר אם העגלה בו שנתערפה הנחל ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים
בזריעה.
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על ואף ּפֹוסלין. הּמּומין ואין ּפסּולה. - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתי
ּכקדׁשים. ּבּה נאמר ּכּפרה ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפי

ּבפרה‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל
אחר 'על' נאמר ולּמה ּבּה. עּבד לא אׁשר ׁשּנאמר: ְֱֱֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻאדּמה,
ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ּבּה', עּבד לא 'אׁשר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנאמר
ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה ּבׁשעת ּבין ּפֹוסל ׁשהעל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעבֹודֹות?
ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, טפח ּבעל ׁשּמׁשכה ּכיון ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמלאכה,
ּפֹוסלין אין עבֹודֹות ּוׁשאר מלאכה; ּבּה עּׂשה ולא ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹחרׁש

מלאכה. ׁשעת עד ְְֶַַָָָאּלא
מּפני„. עליה טּליתֹו ּפרּׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ּכגֹון לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהיא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹהּזבּובים
ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. - לנּׂשאּה עליה טּליתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּפרּׂש

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֶַָָָֻּכמֹו
ּבּה‰. ׁשּנאמר לפי ּבּיֹום, אּלא העגלה את עֹורפין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין

ׁשּתי עֹורפין ואין לעריפתּה. ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּכּפרה
חבילֹות. חבילֹות מצֹות עֹוּׂשין ׁשאין ּכאחת, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַעגלֹות

.Â.עריפתּה ּבמקֹום ונקּברת ּבהנאה, אסּורה ערּופה ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָעגלה
נערפה. לא ׁשעדין ּפי על אף ּבהנאה, ּתאסר לּנחל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּומּׁשּתרד
ּבהנאה, אסּורה זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָואם

ְִֵָותּקבר.
.Ê?ּכיצד ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי - זֹוממין העדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים ּובאּו ההֹורג, את ראיתי אני אחד: עד ׁשאמר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון
העגלה את והפריׁשּו ראית, לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהנאה. מּתרת זֹו הרי -ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Áותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעדר.
ׁשּנמצא ּפי על ואף לּה. והלכה ספקּה ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבאה
ּתבער ואּתה ׁשּנאמר: יהרג; זה הרי - עריפתּה אחר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהרֹוצח

הּנקי. ִַַָָהּדם
.Ë,לעֹולם ועבֹודה ּבזריעה אסּור העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנחל

ׁשם העֹובד וכל יּזרע. ולא ּבֹו יעבד לא אׁשר ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אֹו זרע אֹו חפר אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָעבֹודה
ּפׁשּתן ׁשם לסרק ּומּתר לֹוקה. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻנטע
ּתפרֹו, אֹו ּבגד ׁשם ׁשארג ּכמי ׁשּזה אבנים, ׁשם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּולנּקר
ולא יעבד לא נאמר: לכ הּקרקע. ּבגּוף מלאכה ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאינּה

ה ּכל אף קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - עבֹודהיּזרע ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאסרה

.È- ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
עגלה ׁשחּיבי ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכֹופין
יֹום אחר להביא חּיבים - הּכּפּורים יֹום עליה ׁשעבר ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָערּופה

ִִַהּכּפּורים.

ה'תשע"ב כסלו כ' שישי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
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מעקה‡. אדם לעּׂשֹות עּׂשה ועּׂשית2מצות ׁשּנאמר: לגּגֹו, ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, .לגּג האֹוצרֹות3ּמעקה ּבית אבל ;4 ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו זקּוק אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּבקר ּבֹו5ּובית ׁשאין ּבית וכל . ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמעקה מן ּפטּור - אּמֹות ארּבע על אּמֹות .6ארּבע ְְֲִֶַַַַַַַַַָ

חּיבין·. - ׁשּתפין ׁשני ׁשל יּפל7ּבית ּכי ׁשּנאמר: ּבמעקה; ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבנֹופל אּלא ּתלה לא - מּמּנּו 'ּגּג'?8הּנפל נאמר לּמה ּכן, אם . ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּכנסּיֹות ּבּתי מדרׁשֹות9למעט עּׂשּויים10ּובּתי ׁשאינן לפי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
מּגּגֹו11לדירה ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה זקּוק12. אינֹו -13 ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ׁשּנא מּמּנּולמעקה; הּנפל יּפל ּכי לתֹוכֹו14מר: ולא -15. ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ
טפחים‚. מעּׂשרה ּפחֹות אין הּמעקה יּפל16ּגבּה ׁשּלא ּכדי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אדם ׁשּיּׁשען ּכדי חזקה הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּמּנּו
מצות ּבּטל - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל ּתּפל. ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעליה

תעּׂשה לא על ועבר ּדמים17עּׂשה, תּׂשים ולא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
לֹוקין18ּבבית ואין מעּׂשה19. ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו .20על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ואחד„. הּגג ּדבר21אחד ׁשּיּכׁשל22ּכל וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
וימּות אדם ּבין23ּבּה ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון . ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם.1) ומה הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש מכשול כל ולהסיר מעקה לעשות עשה שמצות גדר.2)יבאר
משמע.3) דירה בית בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול סכנה ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
ותבואה.4) שמן ליין, כמחסן לו:5)המשמש פיסקה ואתחנן בספרי שנינו ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה בית ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות ובית הבקר ובית ... אני "שומע
כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה אלה. כל את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה ו פרק שאינו6)מזוזה

ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה, שותפות.7)ראוי של אלא שלו אינו וזה שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
ופוטר8) שם חולק אלעי שרבי פי על ואף שותפים. של בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן חייב. ממנו ליפול יכול אם

רבינו שלדעת ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה שלעניין רבינו סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה שותפים בית
משנה). (כסף שחייב מודה הוא במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי לתפילה.9)חולק ללימוד10)מיועדים מיועדים

בגג.11)תורה. משתמשים אין הגג.12)וממילא על הרבים מרשות שיפלו לחשוש מעקה13)ויש שיעשה אומרים ואין
גגו. על הרבים ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים, מרשות גבוה למעלה מלמטה גגו הרבים.14)על מרשות15)לרשות

שם. הגג, לתוך משנה.16)הרבים כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג תשים17)מן ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית
שם. ספרי תעשה", לא מצוות - בביתך בביתך.18)דמים דמים שפיכות שבתורה.19)אשמת תעשה לא על עובר כדין

א.20) הלכה יח פרק סנהדרין בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
ובין.21) ספרי22)בין בביתך". דמים תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים, בורות, לרבות מניין גג, אלא לי "אין

(=שכיח). בהווה הכתוב שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה חשש23)שם. ולא למיתה חשש שיש במקום אלא אינה מעקה מצוות

ytp zxinye gvex zekld - elqk 'k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליא24ׁשּיׁש לעּׂשֹות חּיב -25 ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
טפחים עּׂשרה ּכּסּוי26גבֹוהה לּה לעּׂשֹות אֹו ׁשּלא27, ּכדי , ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹ

אדם ּבּה מכׁשֹול28יּפל ּכל וכן סּכנת29וימּות. ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
להסירֹו עּׂשה מצות - מּמּנּו30נפׁשֹות ּולהּזהר31ּולהּׁשמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לא32ּבּדבר ואם .נפׁש ּוׁשמר ל הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה; יפה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
והּניח מצות33הסיר, ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּדמים'. תּׂשים ּב'לא ועבר ְְֲִִֵַָָָֹעּׂשה,
אסרּו‰. דברים סּכנת34הרּבה ּבהם ׁשּיׁש מּפני חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמי,35נפׁשֹות מסּכן הריני ואֹומר: עליהן העֹובר וכל . ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבכ מקּפיד איני אֹו ,ּבכ עלי ּלאחרים אֹותֹו36ּומה מּכין - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

מרּדּות .37מּכת ְַַַ
.Âהּסּלֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: ויׁשּתה.38ואּלּו המקּלח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

האגּמים ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה יבלע39ולא ׁשּמא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמא40עלּוקה מגּלים, מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

נחׁש מהן וימּות.41ׁשתה עפר מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ
.Ê,והּיין הּמים, ּגּלּוי: מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָואּלּו

מזּוג לחמץ42ואפּלּו להׁשּתּנֹות טעמֹו התחיל ואפּלּו ,43, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹ
והּציר והּדבׁש, אין44והחלב, - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּגּל על מהן.מקּפידין ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּוין, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
.Áׁשּנתרּסק ואבּטיח45הּׁשּום אסּור.46, - ונתּגּלה ,ׁשּנחּת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּתֹוסס ויין מבּׁשל יין ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל מּׁשּום47וכן ּבהן אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין הּוא ותֹוסס ימים.48ּגּלּוי. ׁשלׁשה עד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו מים אֹו 49ויין ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לתֹוכן מלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה מׁשקין וכן 50מהן; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא טּפה, אחר אין51טּפה אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראים עפר ׁשּזֹוחלי ּגּלּוי; מּׁשּום 52ּבהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנּו. ׁשֹותין ואין ההבל ְִִִֵֶֶֶַּומן
.Ëּכבׁשין ׁשלקֹות53מי ּתּורמֹוסין54ּומי ּבהן55ּומי אין -56 ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

ותּורמֹוסין: ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהן ׁשּׁשרה מים ּגּלּוי. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּׁשּום
טעמן נׁשּתּנה ּבהם57אם אין ואם ּגּלּוי, מּׁשּום ּבהם אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורין - טעם ּפריׁשים58נֹותן ּבהם ׁשהדיח מים וכן .59 ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּגּלּוי.61לחֹולה60ודרמֹוסקין מּׁשּום אסּורין - ְְְְֲִִִִֶַ

.Èּבֹו ׁשּנתחּבר חּדין62יין דברים63דברים אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
ּכאפסנּתין מּׁשּום64מרים ּבֹו אין - טעּמם ׁשּנׁשּתּנה עד , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּמׁשקין.65ּגּלּוי ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִִִַַַָ

.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין 66ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אין - יׁשן אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין. - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין

יׁשהּו וכּמה הּזֹוחלין. על יׁשן ׁשּיצא67אימת ּכדי ויאסרּו? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכלי68הרחׁש אזן למקֹומֹו.69מּתחת ויחזר ויׁשּתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

.·Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו: אם ׁשּיאסרּו הּמים 70ׁשעּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבהן ׁשּתאבד ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבקרקעֹות71הּמרה ּבין ּבכלים ּבין מּתרין, אּלּו הרי וכן72- . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין

.‚Èהּמֹוׁש לגין73מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - ׁשהּוא 74ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּנ ּבׁשּדהמגּלה ּבּתיק77ּומגּדל76ּתבה75יחֹו אֹו78אֹו ׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

אּמה מאה עמק אפּלּו אּמה,79ּבבֹור מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ּבטרקלין ּומסּיד80אֹו אסּור81מיּפה זה הרי ּבדק82- את83. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

מּתר זה הרי - הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל את אֹו ואם84הּתבה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בביתך. דמים תשים ולא שכתוב: י.24)לנזק, הלכה יב פרק ממון נזקי הלכות עפר.25)ראה חולייה26)תל לו "עשה
ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה גבוהה שם.27)כראוי, כראוי", כובד28)"וכיסה בפני שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו ו29)האדם, ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל ביתו","שלא בתוך רעוע סולם יעמיד אל
טו: קמא נפשות.30)בבא סכנת הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות בכלל זה על31)שאף מוטלת זו מצוה

המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה, ממקום שיתרחק אדם, ממקום32)כל להימלט יכול ואינו במקרה
לעשות.34)והשאיר.33)הסכנה. אחד כל חושש.36)להעושה.35)על שאיני בכך, מדקדק העובר37)איני כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות שאר יב.38)על זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא סכנה, משום הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
עומדים.39) מים סכנה.40)מקווה לידי ויבוא דם, ארס.41)המוצצת בהם עבודה42)והטיל יין, ואחד מים חלקים שני

ל. חומץ43)זרה וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ לאחר אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש יש
מט: חולין ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו שם.44)ממש פירות. או דגים בשר, ביצה45)מיץ מגולה, והוא

ג. הלכה ח, פרק תרומות ירושלמי יד.46)ז: הלכה להלן וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח מגיתו,47)"וכן חדש יין
ל: שם.49)בגת.48)שם תרומות ירושלמי מותרים", אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל חבית50)"חמין שתחת כלי כגון

החבית. מן הנוטף יין זו.51)שמקבל את זו רודפות והטיפות תדיר (שם).52)שמטפטף ובורחים הבעבוע קול ושומעים
ג.53) הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה ז. פרק תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו פירות54)מים או ירקות

רותחים. מים עליהם מרים.55)ששפכו והם לפולים דומים שגרעיניו צמח מהם.56)מין שותה הנחש כמי57)שאין דינם
ומותרים. תורמוסים, וכמי שלקות וכמי גילוי.58)כבשין משום שאסורים מים כלאיים59)כדין ראה עץ, פרי מין חבושים,

ד. א.60)א, ד, שבת ירושלמי מדמשק, הבא כך61)פרי ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין ממהר ומסתמא
גילוי. משום לתוכו.62)אסורים יוונית).64)חריפים.63)שנתנו (מלה מהם.65)כלענה שותה הנחש ואין66)שאין

ל. זרה עבודה הנחש, על אדם אימת ד.67)אומרים משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו רחש,68)כמה - "רמש" (תרגום הרמש
שם). לרבינו, המשניות י.69)פירוש חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם נראה שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו

ג. הלכה ח, פרק תרומות המרעיל.70)וירושלמי כוחו בהם.71)מורגש הארס מים.72)שיתבטל מקווה וזוחלי73)כגון
ממנו. מתייראים שם.74)עפר ירושלמי שם; תוספתא יין, ג.75)כד יח, כלים אחדות, מגרות בה שיש ארגז.76)בתיבה,

חפצים.77) לשמירת גבוה שם.79)בנרתיק.78)ארון התוספתא שם.81)באולם.80)לשון להיות הנחשים דרך שאין
שם.82) שהניחו קודם נחש שם היה כלום.83)שמא שם שאין הלגין84)וראה את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים ואין
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מים ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליא24ׁשּיׁש לעּׂשֹות חּיב -25 ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
טפחים עּׂשרה ּכּסּוי26גבֹוהה לּה לעּׂשֹות אֹו ׁשּלא27, ּכדי , ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹ

אדם ּבּה מכׁשֹול28יּפל ּכל וכן סּכנת29וימּות. ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
להסירֹו עּׂשה מצות - מּמּנּו30נפׁשֹות ּולהּזהר31ּולהּׁשמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

לא32ּבּדבר ואם .נפׁש ּוׁשמר ל הּׁשמר ׁשּנאמר: יפה; יפה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
והּניח מצות33הסיר, ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ּדמים'. תּׂשים ּב'לא ועבר ְְֲִִֵַָָָֹעּׂשה,
אסרּו‰. דברים סּכנת34הרּבה ּבהם ׁשּיׁש מּפני חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבעצמי,35נפׁשֹות מסּכן הריני ואֹומר: עליהן העֹובר וכל . ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבכ מקּפיד איני אֹו ,ּבכ עלי ּלאחרים אֹותֹו36ּומה מּכין - ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

מרּדּות .37מּכת ְַַַ
.Âהּסּלֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: ויׁשּתה.38ואּלּו המקּלח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

האגּמים ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה יבלע39ולא ׁשּמא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמא40עלּוקה מגּלים, מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻ

נחׁש מהן וימּות.41ׁשתה עפר מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָ
.Ê,והּיין הּמים, ּגּלּוי: מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין הן ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָואּלּו

מזּוג לחמץ42ואפּלּו להׁשּתּנֹות טעמֹו התחיל ואפּלּו ,43, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָֹ
והּציר והּדבׁש, אין44והחלב, - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּגּל על מהן.מקּפידין ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּוין, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
.Áׁשּנתרּסק ואבּטיח45הּׁשּום אסּור.46, - ונתּגּלה ,ׁשּנחּת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ּתֹוסס ויין מבּׁשל יין ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל מּׁשּום47וכן ּבהן אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין הּוא ותֹוסס ימים.48ּגּלּוי. ׁשלׁשה עד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו מים אֹו 49ויין ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לתֹוכן מלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה מׁשקין וכן 50מהן; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא טּפה, אחר אין51טּפה אּלּו ּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראים עפר ׁשּזֹוחלי ּגּלּוי; מּׁשּום 52ּבהן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנּו. ׁשֹותין ואין ההבל ְִִִֵֶֶֶַּומן
.Ëּכבׁשין ׁשלקֹות53מי ּתּורמֹוסין54ּומי ּבהן55ּומי אין -56 ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

ותּורמֹוסין: ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהן ׁשּׁשרה מים ּגּלּוי. ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּׁשּום
טעמן נׁשּתּנה ּבהם57אם אין ואם ּגּלּוי, מּׁשּום ּבהם אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורין - טעם ּפריׁשים58נֹותן ּבהם ׁשהדיח מים וכן .59 ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּגּלּוי.61לחֹולה60ודרמֹוסקין מּׁשּום אסּורין - ְְְְֲִִִִֶַ

.Èּבֹו ׁשּנתחּבר חּדין62יין דברים63דברים אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
ּכאפסנּתין מּׁשּום64מרים ּבֹו אין - טעּמם ׁשּנׁשּתּנה עד , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּמׁשקין.65ּגּלּוי ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְִִִִַַַָ

.‡Èּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין 66ּכל ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
אין - יׁשן אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין. - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבין

יׁשהּו וכּמה הּזֹוחלין. על יׁשן ׁשּיצא67אימת ּכדי ויאסרּו? ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּכלי68הרחׁש אזן למקֹומֹו.69מּתחת ויחזר ויׁשּתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ

.·Èנּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו: אם ׁשּיאסרּו הּמים 70ׁשעּור ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבהן ׁשּתאבד ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהן

ּבקרקעֹות71הּמרה ּבין ּבכלים ּבין מּתרין, אּלּו הרי וכן72- . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֻ
הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין

.‚Èהּמֹוׁש לגין73מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין - ׁשהּוא 74ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּנ ּבׁשּדהמגּלה ּבּתיק77ּומגּדל76ּתבה75יחֹו אֹו78אֹו ׁשּלֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻ

אּמה מאה עמק אפּלּו אּמה,79ּבבֹור מאה ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו , ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ּבטרקלין ּומסּיד80אֹו אסּור81מיּפה זה הרי ּבדק82- את83. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻ

מּתר זה הרי - הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל את אֹו ואם84הּתבה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בביתך. דמים תשים ולא שכתוב: י.24)לנזק, הלכה יב פרק ממון נזקי הלכות עפר.25)ראה חולייה26)תל לו "עשה
ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה גבוהה שם.27)כראוי, כראוי", כובד28)"וכיסה בפני שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו ו29)האדם, ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל ביתו","שלא בתוך רעוע סולם יעמיד אל
טו: קמא נפשות.30)בבא סכנת הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות בכלל זה על31)שאף מוטלת זו מצוה

המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה, ממקום שיתרחק אדם, ממקום32)כל להימלט יכול ואינו במקרה
לעשות.34)והשאיר.33)הסכנה. אחד כל חושש.36)להעושה.35)על שאיני בכך, מדקדק העובר37)איני כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות שאר יב.38)על זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא סכנה, משום הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
עומדים.39) מים סכנה.40)מקווה לידי ויבוא דם, ארס.41)המוצצת בהם עבודה42)והטיל יין, ואחד מים חלקים שני

ל. חומץ43)זרה וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ לאחר אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש יש
מט: חולין ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו שם.44)ממש פירות. או דגים בשר, ביצה45)מיץ מגולה, והוא

ג. הלכה ח, פרק תרומות ירושלמי יד.46)ז: הלכה להלן וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח מגיתו,47)"וכן חדש יין
ל: שם.49)בגת.48)שם תרומות ירושלמי מותרים", אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל חבית50)"חמין שתחת כלי כגון

החבית. מן הנוטף יין זו.51)שמקבל את זו רודפות והטיפות תדיר (שם).52)שמטפטף ובורחים הבעבוע קול ושומעים
ג.53) הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה ז. פרק תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו פירות54)מים או ירקות

רותחים. מים עליהם מרים.55)ששפכו והם לפולים דומים שגרעיניו צמח מהם.56)מין שותה הנחש כמי57)שאין דינם
ומותרים. תורמוסים, וכמי שלקות וכמי גילוי.58)כבשין משום שאסורים מים כלאיים59)כדין ראה עץ, פרי מין חבושים,

ד. א.60)א, ד, שבת ירושלמי מדמשק, הבא כך61)פרי ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין ממהר ומסתמא
גילוי. משום לתוכו.62)אסורים יוונית).64)חריפים.63)שנתנו (מלה מהם.65)כלענה שותה הנחש ואין66)שאין

ל. זרה עבודה הנחש, על אדם אימת ד.67)אומרים משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו רחש,68)כמה - "רמש" (תרגום הרמש
שם). לרבינו, המשניות י.69)פירוש חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם נראה שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו

ג. הלכה ח, פרק תרומות המרעיל.70)וירושלמי כוחו בהם.71)מורגש הארס מים.72)שיתבטל מקווה וזוחלי73)כגון
ממנו. מתייראים שם.74)עפר ירושלמי שם; תוספתא יין, ג.75)כד יח, כלים אחדות, מגרות בה שיש ארגז.76)בתיבה,

חפצים.77) לשמירת גבוה שם.79)בנרתיק.78)ארון התוספתא שם.81)באולם.80)לשון להיות הנחשים דרך שאין
שם.82) שהניחו קודם נחש שם היה כלום.83)שמא שם שאין הלגין84)וראה את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים ואין
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ּבהן אסּור85היה - ׁשּתּכנס86נקב ּכדי ּבּנקב? יהא ּכּמה . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
קטּנה קטן87אצּבע .88ׁשל ְְֶֶַַָָָ

.„Èולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלתה, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית
עּׂשירי ׁשּׁשתה ואמרּו היה מעּׂשה עּׂשירי. יׁשּתה לא - ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמתּו

למּטה ׁשקע הּנחׁש ׁשארס מּפני זֹוחלי89ומת, חמת סם ויׁש . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאמצע90עפר נתלית ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצף ׁשעֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אסּור הּכל לפיכ סּננֹו91הּמׁשקה, ואפּלּו וכן92. ּבמסּננת. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
מתּו ולא ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף ׁשּנתּגּלה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאבּטיח

עּׂשירי יאכל לא -93. ֲִִַֹֹ
.ÂËהרּבים לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ולא94מים , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ
יגּבל95ירּבץ ולא הּבית, את ולא96ּבהם הּטיט, את ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ולא ּבהמּתֹו לא מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ּבהן ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹירחץ
לחתּול אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; .97ּבהמת ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָ

.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה
אסּורה98ּתּׂשרף - הּפת נאפית ואפּלּו .99. ֱֲֲִִֵֵֶַַַָָ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא הּנחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהמה
אסּורים אּלּו הרי - ּבגּופֹו ׁשּיׁשּתּנה קדם האדם, הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹסם
ׁשּנמצאּו ועֹוף חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשּום
הרי - טרפה מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף רגלים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד נׁשכן, עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
נתחּת לא אם ּבתּנּור, אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיּבדקּו.

מּתרין. אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבּׂשר
והּדלּועין·. והּקּׁשּואים וענבים, ּתאנים נּקּורי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָוכן

ּבין ּביֹותר, גדֹולים היּו אפּלּו והּמלפפֹונֹות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל הּכלי, ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור, - נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה

צּפֹור ראה אסּורין,ואפּלּו אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא

ּגּלּוי.‚. מּׁשּום ּבהם אין - ׁשּלהן העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה
ּתאנה חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבּלילה וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ
- ׁשּיבׁשה נקּורה ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעּׂשית ׁשּיבׁשה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָנקּורה

מּתרֹות. ְֵֶָֻׁשּתיהן
יׁש„. ׁשּמא ּפיו, לתֹו דינרים אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל זעה; אֹו מצרעין אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהן
הּפנים. מּזעת חּוץ הּמות, סם - אדם ִִֵֵֶַַַַַָָָָזעת

ּבידֹו‰. נגע ׁשּמא ׁשחיֹו, ּתחת ידֹו ּפס אדם יּתן לא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן
הּתבׁשיל יּתן ולא עסקנּיֹות. ׁשהּידים רע; ּבסם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹּבמצרע
ּבֹו יּפל ׁשּמא ּבסעּדה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻּתחת

רֹואהּו. אינֹו והּוא הּמּזיק ְִֵֵַַָָדבר
.Âׁשּמא הּצנֹון, ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹוכן

קיר ּתחת לעבר לאדם אסּור וכן וימּות. חּדּה על אדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֻיּפל
ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרּבה. לּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻנטּוי,

ּבמקֹומן. לעבר אסּור - הּסּכנֹות מּׁשאר ְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבאּלּו
.Êׁשהן מּפני ּכֹוכבים, העֹובד עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּפגע .ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא ּדמים. ׁשפיכּות על ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחׁשּודים
אֹו ּבמעלה עֹולין היּו לימינֹו. מחזירֹו - ּבּדר ּכֹוכבים ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָעֹובד
ּכֹוכבים ועֹובד למּטה יּׂשראל יהיה לא - ּבירידה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹורדים
ׁשּמא למּטה, ּכֹוכבים ועֹובד למעלה יּׂשראל אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלמעלה,
ּגלּגלּתֹו. את ירץ ׁשּמא לפניו, יׁשח ואל להמיתֹו. עליו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻיּפל

.Á,הּדר את לֹו ירחיב - ?הֹול אּתה לאן ׁשאלֹו: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
אל אבא אׁשר עד ׁשּנאמר: לעּׂשו; יעקב ׁשהרחיב ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכדר

ּׂשעירה. ֲִִֵָֹאדני
.Ëּכן אם אּלא ּכֹוכבים, העֹובד מן רפּואה לּקח ְִִִִֵֵֶַָָָָָאסּור

האּפיקֹורֹוס, מן להתרּפאת ואסּור ׁשּיחיה. מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָֹנתיאׁשּו
לּקח ּומּתר אחריו. יּמׁשכּו ׁשּמא מּמּנּו, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻואף
מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו לבהמה ּכֹוכבים העֹובד מן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָרפּואה
אסּור - סּכנה ׁשל מּכה היתה ואם ּורטּיה. מלּוגמא ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּכגֹון
אין - הּׁשּבת את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל מּמּנּו. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּקח

מהם. ְְִִֵֶַמתרּפאין
.Èּפלֹוני סם לֹו: ויאמר ּכֹוכבים, עֹובד לרֹופא לׁשאל ְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֻּומּתר

מּמּנּו. יּקח לא אבל ּתעּׂשה; וכ וכ ,ל ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹיפה
.‡Èאם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור

ּדּמה ואם להרגֹו. ׁשּמתירא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָָֻהיה
ולא מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב אדם ׁשהּוא ּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלעֹובד

מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיהרגּנּו
.·Èואין הּמלחמה. ּכלי ּכל ּכֹוכבים לעֹובדי למּכר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹאסּור

ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין הּזין. את להם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשחיזין
ּברזל ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא ּברזל], [ׁשל ּכבלים ולא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹקֹולרין,
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משם. ויצא וחזר בארון.85)ושתה או אותו.86)בתיבה ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם, בדקו שיש87)אפילו
קטן. חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש להיכנס88)מין הוא מתיירא כשערה, דק שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

שם. ירושלמי זה, משיעור קטן בתוך89)לנקב ושוקע וכבד, הוא שחזק (לפי שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
שם. זרה עבודה קלוש), (שארסו צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של כלי); של לקרקעיתו פי90)המשקה על

נחשים. רעל - ופירושו כד. לב, ארסו.91)דברים שם שהטיל הנחש של גילו יודעים אין ועובר92)כי במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך ויינזק.94)שהאבטיח יחף אדם שם יעבור הבית95)שמא קרקע על ישפוך לא

יעלה. שלא האבק את אצבעותיו.96)להשכיב קשרי בין הרעל ייכנס שלא ילוש, שמרזה97)ולא פי על ואף לו, מזיק הארס שאין
ומבריא. חוזר הוא התירו.98)אותו, סכנה משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על "אפאה99)אף האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני מותרת. זו שם.הרי כו'.1)(באש), סכנה משום שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר
אסור אם ודין מלחמה. כלי להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם ודין רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא

לגוי. טובה עצה ולהשיא ליסטים לישראל למכור

ytp zxinye gvex zekld - elqk 'k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, דּבים ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהנּדּואה,
להגן.לר אּלא ׁשאינן ּתריסין, להן מֹוכרין אבל ּבים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.‚Èלמּכר אסרּו ּכ ּכֹוכבים, לעֹובד למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לחיל זין ּכלי למּכר ּומּתר ּכֹוכבים. לעֹובד ׁשּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻליּׂשראל
יּׂשראל. על מגיּנין ׁשהן מּפני הּמדינה, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

.„Èליּׂשראל למּכר אסּור ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ׁשאסּור ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹּכל
עברה עֹוברי יד מחזיק ׁשּנמצא מּפני לסטים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשאינּה עצה והּׂשיאֹו ּבדבר עּור הּמכׁשיל ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומכׁשילֹו.
רֹואה ואינֹו עּור ׁשהּוא עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָהֹוגנת,
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹדר
עצה, מּמ לּטל הּבא מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ֵֵֶֶַָּתן
.ÂËלעבד אֹו ּכֹוכבים לעֹובד טֹובה עצה להּׂשיא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָואסּור

עֹומד והּוא מצוה, דבר ׁשּיעּׂשה עצה להּׂשיאֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרׁשע.
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא דנּיאל נתנּסה ולא אסּור. - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
.על יׁשּפר מלּכי מלּכא להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלנבּוכדנּצר

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מּׂשאּה,‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יֹותר עליה ׁשהיה ּבין לּה הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּבין
עּׂשה, מצות וזֹו מעליה. לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו. ּתעזב עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
ויחזר·. עּמֹו, יקים אּלא ,ויל נבהל ויּניחּנּו יפרק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

עּׂשה מצות זֹו עּמֹו. ּתקים הקם ׁשּנאמר: עליה; מּׂשאֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויטען
מצות ּבּטל - טען ולא ּפרק ולא נבהל הּניחֹו ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחרת.
את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על ועבר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעּׂשה,

.אחי ֲִָחמֹור
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

זקן היה אם וכן אבדה. להׁשיב מּטּמא ׁשאינֹו ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלּה,
ּפטּור. כבֹודֹו, לפי ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹׁשאין

הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה
ועֹוּׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולפרק לטען חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבהמת וראה הּגדֹול הּנּׂשיא היה אפּלּו הּדין, מּׁשּורת ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלפנים
- ּבהן וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

עּמֹו. וטֹוען ְִֵֵּפֹורק
ּפעם‰. ולפרק לטען חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּתקים הקם ּתעזב, עזב ׁשּנאמר: ּפעמים; מאה אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחרת,
אֹומר ּכן אם אּלא ּפרסה, עד עּמֹו להּדּדֹות צרי לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמֹו.

.ל צרי איני הּמּׂשא: ּבעל ְִִֵַַַַָָלֹו
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

תפּגע'. 'ּכי ונאמר תראה', 'ּכי נאמר ׁשהרי ּכפגיעה; ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
וׁשׁש וׁשּׁשים מאתים ּביניהם מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּמה?
ּבמיל. ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה

לּה. זקּוק אינֹו - מּזה יתר מּמּנּו רחֹוק ִִֵֵֶֶָָָָָָהיה

.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם; עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ּׂשכרֹו. ונֹוטל מצוה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּׂשכר. לֹו יׁש - ְֵַָָָּפרסה
.Áהּבעלים ׁשאין ּפי על אף רבּוצה, חברֹו ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

עזב ׁשּנאמר: עליה; ולטען מעליה לפרק מצוה - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹעּמּה
'עּמֹו'? נאמר לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - ּתקים הקם ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתעזב,
לזה ואמר לֹו, ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאם
ּפרק לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי הֹואיל ּבֹו: ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפגע
זקן הּבהמה ּבעל היה ואם עּמֹו. ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי -ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו. ולפרק לטען חּיב - חֹולה ְְְְִִֶַַָֹֹאֹו
.Ëהיה אם יּׂשראל: ׁשל והּמּׂשא ּכֹוכבים העֹובד ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ואם לּה; זקּוק אינֹו - ּבהמּתֹו אחר מחּמר ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
היתה אם וכן יּׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹלאו
לפרק חּיב - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּמּׂשֹוי יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמה
ּכֹוכבים העֹובד ּבהמת אבל יּׂשראל. צער מּׁשּום ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולטען,

איבה. מּׁשּום אּלא ּבֹו, להּטּפל חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּׂשאֹו
.Èרּׁשאין אינן - רעּועֹות מהן אחד ׁשל ׁשרגליו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמרים

מעליו לעבר רּׁשאין - נפל מעליו. ולעבר להקּדים ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹחבריו
.‡Èמעבירין - הּדר ּודחקן רֹוכב, ואחד טעּון אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה

מעבירין - ריקן ואחד טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
מעבירין - ריקן ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת
רֹוכבין, ׁשניהן טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאת

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוּׂשין - ריקנין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשניהן
.·Èעֹוברֹות אם ּבזֹו, זֹו ּופֹוגעֹות העֹוברֹות ספינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵָָוכן

עֹוברֹות; - זֹו אחר ּבזֹו ואם טֹובעֹות, - אחת ּבבת ְְְְְִֵֶַַַַַָׁשּתיהן
אם ּבזה, זה ּופגעּו גבֹוּה ּבמעלה העֹולים גמּלים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
- זה אחר ּבזה ואם נֹופלין, - אחת ּבבת ׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוברין
ּתּדחה - טעּונה וׁשאינּה טעּונה עֹוּׂשין? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹולין;
ּתּדחה - ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה. מּפני טעּונה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינּה
אֹו קרֹובֹות אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן קרֹובה. ׁשאינּה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָקרֹובה
והן ּביניהן, ּפׁשרה הטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטעּונֹות
ּתׁשּפט ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזֹו. זֹו ּׂשכר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעלֹות

.ֲִֶעמית
.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד ּבׁשנים, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה, לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
היה אם אבל אֹוהבים; אֹו ּׂשֹונאים ׁשניהם ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָָאמּורים?
ּתחּלה, הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ּׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד

הרע. יצרֹו את לכף ְְִֵֶָָָֹּכדי
.„Èאּלא הּוא, העֹולם מאּמֹות לא - ּבּתֹורה ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשֹונא

אֹומר והּכתּוב מּיּׂשראל, ּׂשֹונא ליּׂשראל יהיה והיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּיּׂשראל.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים: אמרּו ?'ּבלבב אחי את תּׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ'לא
מצוה זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ׁשעדין ּפי על ואף מרׁשעֹו. ויׁשּוב ּתׁשּובה ׁשּיעּׂשה עד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּׂשנאֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.1) של ומשא גוי בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי הבעלים. עם ולטעון המשא לפרוק עשה שמצות יבאר
כו'. לשונאו מותר אם עבירה עובר ישראל לבדו שראה מי ודין
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נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, דּבים ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻהנּדּואה,
להגן.לר אּלא ׁשאינן ּתריסין, להן מֹוכרין אבל ּבים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.‚Èלמּכר אסרּו ּכ ּכֹוכבים, לעֹובד למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם

לחיל זין ּכלי למּכר ּומּתר ּכֹוכבים. לעֹובד ׁשּמֹוכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻליּׂשראל
יּׂשראל. על מגיּנין ׁשהן מּפני הּמדינה, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשל

.„Èליּׂשראל למּכר אסּור ּכֹוכבים לעֹובד למּכר ׁשאסּור ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹֹּכל
עברה עֹוברי יד מחזיק ׁשּנמצא מּפני לסטים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשאינּה עצה והּׂשיאֹו ּבדבר עּור הּמכׁשיל ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומכׁשילֹו.
רֹואה ואינֹו עּור ׁשהּוא עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָהֹוגנת,
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹדר
עצה, מּמ לּטל הּבא מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ֵֵֶֶַָּתן
.ÂËלעבד אֹו ּכֹוכבים לעֹובד טֹובה עצה להּׂשיא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָואסּור

עֹומד והּוא מצוה, דבר ׁשּיעּׂשה עצה להּׂשיאֹו ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרׁשע.
עצה ׁשהּׂשיא על אּלא דנּיאל נתנּסה ולא אסּור. - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשעֹו
.על יׁשּפר מלּכי מלּכא להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלנבּוכדנּצר

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מּׂשאּה,‡. ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
יֹותר עליה ׁשהיה ּבין לּה הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּבין
עּׂשה, מצות וזֹו מעליה. לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו. ּתעזב עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
ויחזר·. עּמֹו, יקים אּלא ,ויל נבהל ויּניחּנּו יפרק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹולא

עּׂשה מצות זֹו עּמֹו. ּתקים הקם ׁשּנאמר: עליה; מּׂשאֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויטען
מצות ּבּטל - טען ולא ּפרק ולא נבהל הּניחֹו ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחרת.
את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על ועבר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹעּׂשה,

.אחי ֲִָחמֹור
מּטּמא‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

זקן היה אם וכן אבדה. להׁשיב מּטּמא ׁשאינֹו ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלּה,
ּפטּור. כבֹודֹו, לפי ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹׁשאין

הרי„. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה
ועֹוּׂשה חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולפרק לטען חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
ּבהמת וראה הּגדֹול הּנּׂשיא היה אפּלּו הּדין, מּׁשּורת ְְֱֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָלפנים
- ּבהן וכּיֹוצא קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

עּמֹו. וטֹוען ְִֵֵּפֹורק
ּפעם‰. ולפרק לטען חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּתקים הקם ּתעזב, עזב ׁשּנאמר: ּפעמים; מאה אפּלּו ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאחרת,
אֹומר ּכן אם אּלא ּפרסה, עד עּמֹו להּדּדֹות צרי לפיכ ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָעּמֹו.

.ל צרי איני הּמּׂשא: ּבעל ְִִֵַַַַָָלֹו
.Âראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

תפּגע'. 'ּכי ונאמר תראה', 'ּכי נאמר ׁשהרי ּכפגיעה; ְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהיא
וׁשׁש וׁשּׁשים מאתים ּביניהם מּׁשּיהיה חכמים, ׁשערּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּמה?
ּבמיל. ּומחצה מּׁשבעה אחד ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּמה

לּה. זקּוק אינֹו - מּזה יתר מּמּנּו רחֹוק ִִֵֵֶֶָָָָָָהיה

.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם; עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
עד עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ּׂשכרֹו. ונֹוטל מצוה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהרי

ּׂשכר. לֹו יׁש - ְֵַָָָּפרסה
.Áהּבעלים ׁשאין ּפי על אף רבּוצה, חברֹו ּבהמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

עזב ׁשּנאמר: עליה; ולטען מעליה לפרק מצוה - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹעּמּה
'עּמֹו'? נאמר לּמה ּכן, אם מקֹום. מּכל - ּתקים הקם ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּתעזב,
לזה ואמר לֹו, ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאם
ּפרק לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי הֹואיל ּבֹו: ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפגע
זקן הּבהמה ּבעל היה ואם עּמֹו. ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי -ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לבּדֹו. ולפרק לטען חּיב - חֹולה ְְְְִִֶַַָֹֹאֹו
.Ëהיה אם יּׂשראל: ׁשל והּמּׂשא ּכֹוכבים העֹובד ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהמת

ואם לּה; זקּוק אינֹו - ּבהמּתֹו אחר מחּמר ּכֹוכבים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעֹובד
היתה אם וכן יּׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹלאו
לפרק חּיב - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל והּמּׂשֹוי יּׂשראל ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּבהמה
ּכֹוכבים העֹובד ּבהמת אבל יּׂשראל. צער מּׁשּום ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולטען,

איבה. מּׁשּום אּלא ּבֹו, להּטּפל חּיב אינֹו - ְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּׂשאֹו
.Èרּׁשאין אינן - רעּועֹות מהן אחד ׁשל ׁשרגליו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּמרים

מעליו לעבר רּׁשאין - נפל מעליו. ולעבר להקּדים ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹחבריו
.‡Èמעבירין - הּדר ּודחקן רֹוכב, ואחד טעּון אחד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיה

מעבירין - ריקן ואחד טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
מעבירין - ריקן ואחד רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאת
רֹוכבין, ׁשניהן טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאת

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוּׂשין - ריקנין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשניהן
.·Èעֹוברֹות אם ּבזֹו, זֹו ּופֹוגעֹות העֹוברֹות ספינֹות ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵָָוכן

עֹוברֹות; - זֹו אחר ּבזֹו ואם טֹובעֹות, - אחת ּבבת ְְְְְִֵֶַַַַַָׁשּתיהן
אם ּבזה, זה ּופגעּו גבֹוּה ּבמעלה העֹולים גמּלים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
- זה אחר ּבזה ואם נֹופלין, - אחת ּבבת ׁשניהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָעֹוברין
ּתּדחה - טעּונה וׁשאינּה טעּונה עֹוּׂשין? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹולין;
ּתּדחה - ּורחֹוקה קרֹובה הּטעּונה. מּפני טעּונה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינּה
אֹו קרֹובֹות אֹו רחֹוקֹות ׁשּתיהן קרֹובה. ׁשאינּה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָקרֹובה
והן ּביניהן, ּפׁשרה הטל אחד, ּבדחק וכּלן הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטעּונֹות
ּתׁשּפט ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה לזֹו. זֹו ּׂשכר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעלֹות

.ֲִֶעמית
.‚Èּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד ּבׁשנים, ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה, לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
היה אם אבל אֹוהבים; אֹו ּׂשֹונאים ׁשניהם ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶָָָָאמּורים?
ּתחּלה, הּׂשֹונא עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ּׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאחד

הרע. יצרֹו את לכף ְְִֵֶָָָֹּכדי
.„Èאּלא הּוא, העֹולם מאּמֹות לא - ּבּתֹורה ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשֹונא

אֹומר והּכתּוב מּיּׂשראל, ּׂשֹונא ליּׂשראל יהיה והיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמּיּׂשראל.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים: אמרּו ?'ּבלבב אחי את תּׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ'לא
מצוה זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ׁשעדין ּפי על ואף מרׁשעֹו. ויׁשּוב ּתׁשּובה ׁשּיעּׂשה עד ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלּׂשנאֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.1) של ומשא גוי בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי הבעלים. עם ולטעון המשא לפרוק עשה שמצות יבאר
כו'. לשונאו מותר אם עבירה עובר ישראל לבדו שראה מי ודין
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לטען מצוה - ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם ּתׁשּובה, עּׂשה ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹֹלא
ּבׁשביל יׁשהה ׁשּמא למּות, נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹולפרק

על הקּפידה והּתֹורה סּכנה. לידי ויבֹוא יּׂשראל,ממֹונֹו נפׁשֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּומאמינים ה' אל נלוים ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין
אם אלהים ה' נאם אני חי אליהם אמר ׁשּנאמר: הּדת; ְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻּבעּקר

וחיה. מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע ּבמֹות ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹאחּפץ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָסליקּו

נזיקין. ספר והּוא עּׂשר, אחד ספר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָנגמר
ממֹון נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּופרקיו חמּׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהלכֹותיו
ּפרקים. ּתׁשעה - ּגנבה הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ארּבעה -ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָ
חֹובל הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשמֹונה - ואבדה ּגזלה ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָהלכֹות
- נפׁש ּוׁשמירת רֹוצח הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּזיק

ּפרקים. עּׂשר ְְִָָָָׁשלׁשה

ה'תשע"ב כסלו כ"א קודש שבת יום

בינה קנה קנינ ּובכל חכמה, קנה חכמה ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָראׁשית
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הלכֹות ב. מכירה. הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכֹותיו
וׁשּתפין. ׁשלּוחין הלכֹות ד. ׁשכנים. הלכֹות ג. ּומּתנה. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻזכּיה
מפרׁשֹות ּבהן הּנכללֹות והּמצוֹות עבדים. הלכֹות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹה.

ּבמקֹומן. ְְִִָָּבׁשמֹותן

dxikn zFkld¦§§¦¨
לא מצֹות וארּבע עּׂשה, מצות אחת מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹיׁש

ּוממּכר מקח ּדין א) פרטן: הּוא וזה יֹונה1תעּׂשה, ׁשּלא ב) . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּוממּכר ּבדברים2ּבמּקח יֹונה ׁשּלא ג) גר3. יֹונה ׁשּלא ד) . ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ

ּבממֹונֹו ּבדברים4צדק יֹונהּו ׁשּלא ה) .5. ְְִִֵֶֶֶָָֹ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבדברים‡. נקנה אינֹו עדים.2הּמקח עליהם העידּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה 'ּבית 'עבד3ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר אני ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ואמר הּלֹוקח ורצה הּדמים, ּופסקּו ;'ל מֹוכר אני ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָזה
'הוּו לעדים: ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָָ'קניתי',
כלּום אינֹו זה הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים ,4עלינּו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מעֹולם ּדברים ּביניהם היּו לא מּתנה5ּוכאּלּו ּבנֹותן וכן .6 ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ְְַָּומקּבלּה.

מהּדברים·. ּבאחד הּמקח נקנה אם ּבהם7אבל נקנה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּכלל לעדים צריכין ואינן הּלֹוקח; קנה מהן8- אחד ואין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבֹו. לחזר ֲַָֹיכֹול
דברים:‚. מּׁשלׁשה ּבאחד - הּקרקעֹות הּמקח? יּקנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובּמה

בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ְְֲִֶֶַָָָּבכסף,
לֹו„. ונתן ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ּבכסף? ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד

ּכֹותבין9הּדמים ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. - ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מכר ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל הּׁשטר; לא10את - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּיכּתב עד הּׁשטרקנה ּבפחֹות11את נקנית קרקע ואין . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּפרּוטה. ְְִֵָמּׁשוה

אקנה‰. אֹו ּבכסף אקנה רציתי אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין12ּבׁשטר קּים; זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן , ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי, מּפני ּבֹו לחזר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר
הּמֹוכר התנה אם וכן הּׁשטר. את ׁשּיכּתב ּכזה.13עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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והממכר.1) המקח יתקיים איך דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין (האחד2)כלומר, קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
מצות המצוות (ספר מדבר" הכתוב ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו: והוא ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את

רנ). ויבהילוהו"3)לאֿתעשה יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר והוא בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות "הזהירנו
רנא). רנג).4)(שם (שם בממון" תלחצנו לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות בדברים"5)"הזהירנו צדק גר מהונות הזהירנו
רנב). לזה.1)(שם שנמשך ומה ובחזקה, בשטר בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו קניין.2)נתבארו פעולת בית,3)בלי

עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: משלושה דוגמאות שלוש עבד, בדברים4)יין, והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא בבא
קנה". מחוסרי5)לא משום בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה הדבר מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

שאמרו כמו לחכמים רצוי ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול אף הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה"
משנה). (מגיד ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר "האומר6)(שם): שם: מציעא בבא

רבינו. בדברי ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן אני מתנה הקניין7)לחבירו לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
וכדומה. במשיכה מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון: אליו, מעשה8)השייכים קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,

איברי "לא הידוע: לכלל בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות, את ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים - סה:) (קידושין לשקרי" אלא הרמב"ם:9)סהדי כתב קידושין בעניין

את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות, מהלכות ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף אם מתקדשת, "האשה
האשה כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין של כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר כלומר הדמים"

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע סמ"ע, (עיין המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין נראה10)ושוויה, זה מלשון
אומרים ויש האזל). (אבן הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את הלוקח מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר

משנה). (כסף ראייה בשטר גם שייך זה את11)שדין לסיים גמורה החלטה הלוקח אצל אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
שם). רש"י (מדברי השטר בלעדי ואולי12)המקח זה. על להתנות צורך אין שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,

אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע" "מי אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח שאם נוסף, תנאי לציין בא זה
משנה).13)שמח. (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה לי "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה

dxikn zekld - elqk `"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּכיון - ל ביתי ויּקנה לפלֹוני מנה ּתן לחברֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
ערב מּדין הּבית קנה .14ׁשּנתן ִִִֵֶַַַָָָָ

.Êהחרס על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על15ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ
'ל נתּונה 'ּׂשדי ׁשהּגיע16העלה: ּכיון - 'ל מכּורה 'ּׂשדי , ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לידֹו ואף17הּׁשטר ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ּפי אמּורים18על ּדברים ּבּמה .19? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רעתּה מּפני ּׂשדה על20ּבמֹוכר אף - קרקעֹות ּבׁשאר אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לא - עדים ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל ׁשטר ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

הּדמים.21קנה את ׁשּיּתן עד ִִֵֶֶַַָָָ
.Áּבחזקה ׁשּנתן22ּכיצד אֹו ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ? ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ּבמּתנה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
אמּורים?23ׁשּיֹועיל ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי ּבמעּׂשיו, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמֹוכר ּבפני הּנֹותן24ּכׁשהחזיק ּבפני25אֹו ׁשּלא אבל ; ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ואחר ּוקנה', חזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הּנֹותן אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוכר
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף קנה, - החזיק אם ,ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכ

.Ëהּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו ּבית זה26הּמֹוכר הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּוקנה' חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכיון27ּכמי - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּדליֹו לֹו ּוקנה'.28ׁשּמסר חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
יקנה. ְְֱִִֶֶֶּוכׁשהחזיק

.È,חצר אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון קנה? ּבנעילה הּמחזיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד
ונעל ּפתּוח, הּפתח ּופתחֹו29והיה וחזר הּפתח את 30הּלֹוקח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמּוׁש ּבּה נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה; החזיק זה הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.31הּמֹועיל ִַ

.‡Èּבגדירה הּמחזיק ׁשהיה32ּכיצד ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבנחת עֹולין והיּו ּגדר, ׁשהּוא33ׁשם ּכל עליו והֹוסיף , ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ל ּבדחק34עּׂשרהוהׁשלימֹו אּלא עֹולין ׁשאין ונמצא הרי35, - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה, ׁשם היתה אם וכן וקנה. הֹועיל ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָזה
ּברוח נכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה הּוא והרחיב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדחק,

וקנה. הֹועיל הרי -ְֲִֵָָ
.·Èלּׂשדה הּמים ּבֹו ׁשחּבר ּכגֹון והֹועיל, צרֹור אֹו36נתן , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור -37נטל לּׂשדה הּמים ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה .38הרי ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‚Èּבמּתנה39הּמֹוכר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ּׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּדׁש ּכיון ׁשּתיהן40- ונעּׂשּו הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּבין הּמצר את ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אין - ּולרחּבּה לארּכּה ּבּה הל אם אבל קנה. אחת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכּׂשדה
- לֹו מכר ּכרמים ׁשל ׁשביל ואם ּכלּום. מֹועיל זה ְְְְִִִִִֶֶַָָהּלּו

.ּבהּלּו קנה להּלּו ונעּׂשה ְְְֲִִִַָָָהֹואיל
.„Èּבהּלּוכֹו ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור היה41וכּמה אם ? ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
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שהוא14) בלי החפץ את ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה ללא החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל אחר אדם ורק תמורתו, משהו יקבל וה"עלה15)עצמו לזייףה"חרס" אפשר שניהם "

להתקיים למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם כותבים אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם, הכתב את
ויזייפו שעליו הכתב את ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך, לקיום זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן

א). סעיף קצא, (סמ"ע המכר עם נגמר שתפקידו אחרי המתנה.17)במתנה.16)אותו, מקבל או הקונה אין18)של כלומר,
שם). (קידושין פרוטה שווה לבד.19)הנייר בשטר בכל20)שקונה ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין שאז
שם). (קידושין שהוא משנה).21)מעשהֿקניין (מגיד הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי מועיל כאן שגם וברור

הכסףֿמשנה22) מדייק בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר הדיון אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
הקרקע בגוף מעשה שעושה מפני עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן פסק וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה
א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. הלכה להלן וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות כח, קטן סעיף שם (סמ"ע

טו.23) הלכה להלן וראה והועיל"), צרור "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין נחשבת24)שפעולת ואז
כהסכמה. ּוקני.25)שתיקתו חזק ל לו לומר צריך במתנה ובין במכר שבין שמואל כדעת נג. בתרא שם.26)בבא קמא בבא ְִֵֵַ

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הראשונים, רוב לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות, העברת של סימן היא מפתח מסירת
מפתח.27) של תפקידו על קודש משיחת חלק הפרק בסוף רבינו28)ראה בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין הדלי

סק"ד]. קצב סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב במסכת29)בפרק מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
ברור ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום קניית ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו (עז.) גיטין
שם) בתרא (בבא רשב"ם כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה היא שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה

מנעול. קביעת היינו (מגיד30)ש"נעל" ותפתח ותחזור תנעל כלומר, ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר מקור
משנה). (כסף הבית שבתוך מה לשמור אלא קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו אינו שאם רבינו31)משנה),

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע הקונה של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן גדר.32)הולך עשיית
לעשרה34)בהרחבה.33) עד הגדר את שישלים היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור שם. המימרא לשון

אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק, אלא עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל מפרש והכסףֿמשנה טפחים,
שקנה. - בדוחק אלא בקושי,35)עולים כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן, הוא השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא בשדה.36)והתועלת המים נשארו זה ידי נכנסים37)שעל זו נטילה ידי שעל
לשדה. במים,38)המים השדה שטיפת למנוע צרור נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים שמביא דווקא, בזה כיוצא

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא לשדה תועלת הבאת כאן דייש39)שאין מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף וכפירוש השדות,40)אמצרי" בין אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה עד אדמה, ברגבי הפך כלומר,

אחד. שדה השדות שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה מסויימת,41)עם רוחב במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ח), הלכה (למעלה השדה כל הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה
(בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו שהרי קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה המרוחקות אחרות שדות וגם
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.Âּכיון - ל ביתי ויּקנה לפלֹוני מנה ּתן לחברֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר
ערב מּדין הּבית קנה .14ׁשּנתן ִִִֵֶַַַָָָָ

.Êהחרס על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על15ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ
'ל נתּונה 'ּׂשדי ׁשהּגיע16העלה: ּכיון - 'ל מכּורה 'ּׂשדי , ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לידֹו ואף17הּׁשטר ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ּפי אמּורים18על ּדברים ּבּמה .19? ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רעתּה מּפני ּׂשדה על20ּבמֹוכר אף - קרקעֹות ּבׁשאר אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לא - עדים ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל ׁשטר ׁשהּגיע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

הּדמים.21קנה את ׁשּיּתן עד ִִֵֶֶַַָָָ
.Áּבחזקה ׁשּנתן22ּכיצד אֹו ּׂשדה, לֹו מכר ּבית, לֹו מכר ? ֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון - ּבמּתנה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה
אמּורים?23ׁשּיֹועיל ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי ּבמעּׂשיו, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּמֹוכר ּבפני הּנֹותן24ּכׁשהחזיק ּבפני25אֹו ׁשּלא אבל ; ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ואחר ּוקנה', חזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הּנֹותן אֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוכר
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף קנה, - החזיק אם ,ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכ

.Ëהּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו ּבית זה26הּמֹוכר הרי - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּוקנה' חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכיון27ּכמי - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּדליֹו לֹו ּוקנה'.28ׁשּמסר חזק ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
יקנה. ְְֱִִֶֶֶּוכׁשהחזיק

.È,חצר אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון קנה? ּבנעילה הּמחזיק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד
ונעל ּפתּוח, הּפתח ּופתחֹו29והיה וחזר הּפתח את 30הּלֹוקח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּמּוׁש ּבּה נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה; החזיק זה הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.31הּמֹועיל ִַ

.‡Èּבגדירה הּמחזיק ׁשהיה32ּכיצד ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבנחת עֹולין והיּו ּגדר, ׁשהּוא33ׁשם ּכל עליו והֹוסיף , ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ל ּבדחק34עּׂשרהוהׁשלימֹו אּלא עֹולין ׁשאין ונמצא הרי35, - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה, ׁשם היתה אם וכן וקנה. הֹועיל ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָזה
ּברוח נכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה הּוא והרחיב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדחק,

וקנה. הֹועיל הרי -ְֲִֵָָ
.·Èלּׂשדה הּמים ּבֹו ׁשחּבר ּכגֹון והֹועיל, צרֹור אֹו36נתן , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור -37נטל לּׂשדה הּמים ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה .38הרי ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‚Èּבמּתנה39הּמֹוכר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ּׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ּׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּדׁש ּכיון ׁשּתיהן40- ונעּׂשּו הּׂשדֹות ׁשּתי ׁשּבין הּמצר את ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אין - ּולרחּבּה לארּכּה ּבּה הל אם אבל קנה. אחת ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכּׂשדה
- לֹו מכר ּכרמים ׁשל ׁשביל ואם ּכלּום. מֹועיל זה ְְְְִִִִִֶֶַָָהּלּו

.ּבהּלּו קנה להּלּו ונעּׂשה ְְְֲִִִַָָָהֹואיל
.„Èּבהּלּוכֹו ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור היה41וכּמה אם ? ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
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שהוא14) בלי החפץ את ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה ללא החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל אחר אדם ורק תמורתו, משהו יקבל וה"עלה15)עצמו לזייףה"חרס" אפשר שניהם "

להתקיים למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם כותבים אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם, הכתב את
ויזייפו שעליו הכתב את ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך, לקיום זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן

א). סעיף קצא, (סמ"ע המכר עם נגמר שתפקידו אחרי המתנה.17)במתנה.16)אותו, מקבל או הקונה אין18)של כלומר,
שם). (קידושין פרוטה שווה לבד.19)הנייר בשטר בכל20)שקונה ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין שאז
שם). (קידושין שהוא משנה).21)מעשהֿקניין (מגיד הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי מועיל כאן שגם וברור

הכסףֿמשנה22) מדייק בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר הדיון אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
הקרקע בגוף מעשה שעושה מפני עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן פסק וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה
א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. הלכה להלן וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות כח, קטן סעיף שם (סמ"ע

טו.23) הלכה להלן וראה והועיל"), צרור "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין נחשבת24)שפעולת ואז
כהסכמה. ּוקני.25)שתיקתו חזק ל לו לומר צריך במתנה ובין במכר שבין שמואל כדעת נג. בתרא שם.26)בבא קמא בבא ְִֵֵַ

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הראשונים, רוב לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות, העברת של סימן היא מפתח מסירת
מפתח.27) של תפקידו על קודש משיחת חלק הפרק בסוף רבינו28)ראה בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין הדלי

סק"ד]. קצב סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב במסכת29)בפרק מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
ברור ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום קניית ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו (עז.) גיטין
שם) בתרא (בבא רשב"ם כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה היא שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה

מנעול. קביעת היינו (מגיד30)ש"נעל" ותפתח ותחזור תנעל כלומר, ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר מקור
משנה). (כסף הבית שבתוך מה לשמור אלא קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו אינו שאם רבינו31)משנה),

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע הקונה של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן גדר.32)הולך עשיית
לעשרה34)בהרחבה.33) עד הגדר את שישלים היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור שם. המימרא לשון

אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק, אלא עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל מפרש והכסףֿמשנה טפחים,
שקנה. - בדוחק אלא בקושי,35)עולים כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן, הוא השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא בשדה.36)והתועלת המים נשארו זה ידי נכנסים37)שעל זו נטילה ידי שעל
לשדה. במים,38)המים השדה שטיפת למנוע צרור נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים שמביא דווקא, בזה כיוצא

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא לשדה תועלת הבאת כאן דייש39)שאין מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף וכפירוש השדות,40)אמצרי" בין אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה עד אדמה, ברגבי הפך כלומר,

אחד. שדה השדות שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה מסויימת,41)עם רוחב במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ח), הלכה (למעלה השדה כל הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה
(בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו שהרי קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה המרוחקות אחרות שדות וגם



dxiknקכד zekld - elqk `"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמחיצֹות רגל42מסּים ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ׁשּתהיה43ּבצּדּה ּכדי ּברחב קנה - מחיצֹות ׁשם אין ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּׂשריגים ׁשל חבילה ראׁשֹו ּבּה44על .45ויּסב ְֲִִִִֶַָָָֹֹ
.ÂËצחיח46היתה ולא47הּקרקע גדר לא ּבּה ׁשאין סלע, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

זריעה ּבת ואינּה אֹותּה,48ּפרצה, ׁשּקֹונה החזקה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ׁשם ּבהמה העמדת אֹו ּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשטיחת

.49הּתׁשמיׁש ְִַַ
.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ּׂשדה ,50הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זמרֹו אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אּלּו51אֹו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל , ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין החזיק, ׁשהרי קנה, זה הרי -ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אסף אם קנה52וכן - לּלֹוקח ונתן ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
זֹו ּׂשדה לֹו ׁשהקנה דעּתֹו גּלה ׁשהרי ּבחזקה; מּיד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקח

ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעּׂשּו ּגמּור ְְֲִֵֶֶַָָָקנין
.ÊÈּבחזקה53העּכּו"ם קֹונה ׁשּקֹונה54אינֹו הּוא ּבׁשטר אּלא , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

העּכּו"ם מחמת הּבא ויּׂשראל הּכסף. נתינת הּוא55עם הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבׁשטר אּלא קֹונה ואינֹו .56ּכעּכּו"ם, ְְְִֵֶֶַָָ

.ÊÈאֹו בכסף אֹו ונקנה ּכּקרקע, הּוא הרי - לּקרקע המחּבר ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻּכל
לּקרקע, צרי אינֹו ואם בחזקה. אֹו ענביםבׁשטר ּכגֹון ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

לּבצר אֹונאה.57העֹומדֹות להן ויׁש לקנין, ּכמּטלטלין זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

.ÁÈּׂשכירּות ּכ ּובחזקה, ּבׁשטר ּבכסף נקנה ׁשהּקרקע ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם
לבּדֹו ּבכסף נקנה ואין58הּקרקע בחזקה, אֹו לבּדֹו ּבׁשטר אֹו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן ֲֵֶֶַָָֹאחד
.ËÈּכיון - מדינֹות ּבעּׂשר ּׂשדֹות עּׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר

ּכּלן קנה מהן ּבאחת מהן59ׁשהחזיק אחת היתה ואפּלּו . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
מצּולה והּׁשנית ּגבֹוּה אינּה60הר זֹו ׁשל ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מהן ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף זֹו, ׁשל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּתׁשמיׁש
הּׁשאר. ְַָָָקנה

.Îּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים לא61ּבּמה אם אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ
מעֹותיו ּכנגד אּלא קנה לא - ּכּלן ּדמי אם62נתן ,לפיכ . ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּבּׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה - ּבמּתנה הּכל ׁשהחזיק63היּו ּכיון , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן קנה מהן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻּבאחת
ּבין ּבּמכירה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבּׂשכירּות ּומקצתן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמכר

הּכל64ּבּׂשכירּות .65קנה ְִַַָָֹ
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מפרשים ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש משנה (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל אינו י"ג), הלכה
והקונה המוכר של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה והשאלה רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר

הראשון). בפירוש משנה (מגיד השביל של לרחבו ההילוך,42)בנוגע לקניין וגבול הפסק מהוות המחיצות הראשון, הפירוש לפי
משנה). (מגיד המחיצות שבין לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות יש אם השני, הפירוש שתי43)ולפי אורך היינו

רגליים. ענבים.44)פרסות שני.45)זמורות לצד גופו של אחד מצד החבילה את (=ארץ46)יעביר "צונמא כט: בתרא בבא
למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה ומשטחא בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי - יקנה? במה טרשים)
מדובר שכאן רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת שנים שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן אחרים

קניין. קניין48)יבש.47)בחזקת חזקת היא זריעה וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה, הוא גדר שהרי
טז). הלכה את49)(להלן שהנועל שכשם חזקה, קניין היא מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף היא רבינו שיטת

ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו שנהג להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו שעשה מפני קנהו החצר
קונה אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה אלא קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה מהלכות ב'
מחבירו קרקע בקונה אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו. לפי נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על

ועוד). אותה.50)(ראב"ד הנשארים.51)חרש את לחזק מסויימים ענפים שנים52)כרת ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם שם53)(והובא גם רבינו ולדעת שם.
ה). הלכה ונטען טוען מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים שלוש בחזקת בין זרוע,54)מדובר בעלי הם שהגויים

(מגיד שכיח לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות יוכלו ואם
הגוי.55)משנה). מן הקונה כן56)כלומר, ואם המקח על יערער בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם מפני

משנה). (כסף שטר לו שיכתוב עד דעתו סומך אינו שומ57)הלוקח רבינובדיני אין ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
שהלוקח ביניהם, יש גדול וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל
העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון לבצרם, מנת על הפירות את קונה
אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם - הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל דמי", כתלוש לתלוש

רבינו). של רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים להרכיב58)נחשבים צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
דיבור קצה סימן יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר של דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם, את

וכשם). הוא.59)המתחיל אחד הקרקע חיבור כלומר (שם:), הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, עמק.60)קידושין
למעלה61) שאמרנו פי על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף קונים אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר

מועילה אינה בלבד, מהן באחת אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר, ובלי כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה
השדות. כל דמי נתן אם מעותיו62)אלא כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע שאם מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר

כאן]. משנה במגיד וראה א) הלכה ח פרק מפני63)(להלן והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא ב פרק תוספתא
משנה). (כסף השימוש אחרי הוא שכירות דמי חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה בין64)ששכירות במכורה בין כלומר,

התוספתא). בלשון משנה (מגיד במכר.65)בשכורה שהם הקרקעות דמי נתן אם העבדים1)ודווקא קניית דיני בו נתבארו
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אֹו מנעלֹו לֹו הּתיר ּכיצד? רּבֹו. ּבפני ּבעבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהנעיל
רּבֹו את הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו גרדֹו אֹו סכֹו אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשהפׁשיטֹו,

קנה. - העבד את הרב הגּביּה אם וכן קנה. -ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמׁשיכה‚. נקנין ׁשהעבדים קנה; - אצלֹו והביאֹו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָּתקפֹו

רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכזֹו.
עד קנה, לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חּזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הרב ּבפני ׁשּלא ּבֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק

ּבדברים„. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
לפיכ העבדים. ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין

ּתקפֹו. ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה ְְְִִִִֶֶַַָָֹנקנה
ּפי‰. על אף ּבמׁשיכה. נקנית ּגּסה, ּבין ּדּקה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבהמה,

מּפני להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל קֹונה וההגּבהה קנה. - הגּביּה ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר אֹו ּבסמטא אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ׁשאינּה ּבחצר ולא הרּבים ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשניהם. ְֵֶֶׁשל
.Âאם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

אּלא ׁשּקנה; ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמׁשכּה
ּכיון - ּבפניו ורצה ּבמּקל ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָאפּלּו
אבל הּבעלים; ּבפני ׁשּימׁש והּוא קנאּה. ורגל יד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעקרה
קדם לֹו ׁשּיאמר צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאם

ּוקנה'. מׁש ל' ְְְִֵֵֶֹֹׁשּימׁש
.Êלֹו ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו עדר ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה היא - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּכּוכית
ׁשּמסירת ּוקנה'; מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנמׁשכים
לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה

ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על ואף קנה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר
.Áוכּיֹוצא ותקנה', 'חּזק אֹו ותקנה' מׁש' לחברֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר

ׁשּמׁשמע קנה; לא - ׁשהחזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדברים
אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתקנה
וכּיֹוצא ּוקנה', מׁש' אֹו ּוקנה' חּזק ל' לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ëלאחר אּלא תקנה ולא זֹו ּפרה מׁש' לחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
מעכׁשו 'קנה לֹו אמר ואם קנה. לא - ּומׁש יֹום', ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁשים
ּביֹום ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָּולאחר
נעּׂשה ּתנאי. על מעּתה אֹותֹו ׁשהקנה ּכמי ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשים.
ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּתנאי

ּדמי. ְֵֵַָָ'מעכׁשו'
.Èקנה' ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו ּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר

קנּה; - הגּביהּה אֹו מׁש אם קֹונין': אדם ׁשּבני ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאֹותּה
לא - ּבעיר ואם קנּה, - ּבּׂשדה אם עליה: רכב אם ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

היה אם ,לפיכ ּבעיר. לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹקנּה;
ּביֹותר, מזלזל אדם אֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻאדם
ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ּבעיר הּלּוכֹו על מקּפיד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשהיתה אֹו העבדים, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהּבהמֹות
והּוא ּברכיבה. קֹונה זה הרי - ׁשם ּדֹורסין ׁשהרּבים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרּבים

ּבֹו. ְֵֶַׁשּתהּל

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּדין‡. ּבמעֹות נקנין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד
לחזר יּוכל מהן אחד ואין קנה, הּמעֹות את ּומּׁשּנתן ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה,
ּבהגּבהה, אּלא הּמּטלטלין יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבֹו.

להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת ְְְְִִִֵֶַַַָָאֹו
מהן·. ועּׂשה בהן, וכּיֹוצא פׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּבמׁשיכה; נקנה אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָטעֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
ׁשל אֹו ּפלּפלין ׁשל אֹו אגֹוזים ׁשל טעֹון היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָבזה.
להגּביהֹו יּוכל אחד ׁשאין גדֹול והיה בהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקדים
לֹו ויהיה יתּפרד, - יּתירֹו ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. טרח ְֵֵֶַַָָֹֹּבֹו
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה,

הצריכּוה לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹטרח
אמר ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמסירה. נקנית אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשיכה,
עד הּספינה קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאּנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל„. ׁשּנתן ּפי על אף מּטלטלין, ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד ּבֹו לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכרׁשּיגּביּה, ימסר אֹו הגּבהה, ּבֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבר מׁש אֹו ּומּׁשהגּביּה, .להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאין
את וכֹופין ּבֹו, לחזֹור יכֹול מּׁשניהם אחד ואין קנה, -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּדמים. את לּתן ִִֵֵֶַַַָהּלֹוקח
יּתן‰. ׁשּמא ּגזרה ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ׁשּנפלה ּוכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונּׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילהּו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם החפץ; ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַַָָאבד
.Â,ׁשּיּקחּנּו קדם ונאנס הּמקח ּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת

ואף מעֹותי! את לי החזר אֹו ּמקחי לי ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואמר
ּכח ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
הּדמים; את מחזיר זה הרי - ּבּדבר נתרּׁשל ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּצילֹו,
לֹוקח ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רצונית. תנועה להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני בדינם, לקרקעות המטלטלין1)שהוקשו קניית מיני בו נתבארו
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין הבהמה וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע עם וקנייתן לבדן



קכה dxikn zekld - elqk `"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו מנעלֹו לֹו הּתיר ּכיצד? רּבֹו. ּבפני ּבעבדים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהנעיל
רּבֹו את הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו גרדֹו אֹו סכֹו אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָׁשהפׁשיטֹו,

קנה. - העבד את הרב הגּביּה אם וכן קנה. -ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבמׁשיכה‚. נקנין ׁשהעבדים קנה; - אצלֹו והביאֹו ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶָָָָָָּתקפֹו

רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכזֹו.
עד קנה, לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהראׁשֹון
ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ׁשּיׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חּזק ל' לֹו ׁשּיאמר צרי - הרב ּבפני ׁשּלא ּבֹו ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק

ּבדברים„. אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבד
לפיכ העבדים. ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקֹונין

ּתקפֹו. ׁשּלא ּפי על אף ּבמׁשיכה ְְְִִִִֶֶַַָָֹנקנה
ּפי‰. על אף ּבמׁשיכה. נקנית ּגּסה, ּבין ּדּקה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּבהמה,

מּפני להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל קֹונה וההגּבהה קנה. - הגּביּה ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר אֹו ּבסמטא אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ׁשאינּה ּבחצר ולא הרּבים ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשניהם. ְֵֶֶׁשל
.Âאם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

אּלא ׁשּקנה; ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָמׁשכּה
ּכיון - ּבפניו ורצה ּבמּקל ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה קרא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָאפּלּו
אבל הּבעלים; ּבפני ׁשּימׁש והּוא קנאּה. ורגל יד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעקרה
קדם לֹו ׁשּיאמר צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאם

ּוקנה'. מׁש ל' ְְְִֵֵֶֹֹׁשּימׁש
.Êלֹו ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו לחברֹו עדר ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה היא - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּכּוכית
ׁשּמסירת ּוקנה'; מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנמׁשכים
לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו ׁשאמר ּכמי זֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה

ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על ואף קנה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר
.Áוכּיֹוצא ותקנה', 'חּזק אֹו ותקנה' מׁש' לחברֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר

ׁשּמׁשמע קנה; לא - ׁשהחזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבדברים
אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתקנה
וכּיֹוצא ּוקנה', מׁש' אֹו ּוקנה' חּזק ל' לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ëלאחר אּלא תקנה ולא זֹו ּפרה מׁש' לחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
מעכׁשו 'קנה לֹו אמר ואם קנה. לא - ּומׁש יֹום', ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁשים
ּביֹום ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָּולאחר
נעּׂשה ּתנאי. על מעּתה אֹותֹו ׁשהקנה ּכמי ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשים.
ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּתנאי

ּדמי. ְֵֵַָָ'מעכׁשו'
.Èקנה' ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו ּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר

קנּה; - הגּביהּה אֹו מׁש אם קֹונין': אדם ׁשּבני ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאֹותּה
לא - ּבעיר ואם קנּה, - ּבּׂשדה אם עליה: רכב אם ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

היה אם ,לפיכ ּבעיר. לרּכב אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹקנּה;
ּביֹותר, מזלזל אדם אֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻאדם
ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון רֹוכב, ּבעיר הּלּוכֹו על מקּפיד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּברׁשּות ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשהיתה אֹו העבדים, אֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהּבהמֹות
והּוא ּברכיבה. קֹונה זה הרי - ׁשם ּדֹורסין ׁשהרּבים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרּבים

ּבֹו. ְֵֶַׁשּתהּל

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּדין‡. ּבמעֹות נקנין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּבהמה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד
לחזר יּוכל מהן אחד ואין קנה, הּמעֹות את ּומּׁשּנתן ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה,
ּבהגּבהה, אּלא הּמּטלטלין יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבֹו.

להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת ְְְְִִִֵֶַַַָָאֹו
מהן·. ועּׂשה בהן, וכּיֹוצא פׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּבמׁשיכה; נקנה אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָטעֹון
ּכּיֹוצא ּכל וכן עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהרי
ׁשל אֹו ּפלּפלין ׁשל אֹו אגֹוזים ׁשל טעֹון היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶָָָָבזה.
להגּביהֹו יּוכל אחד ׁשאין גדֹול והיה בהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשקדים
לֹו ויהיה יתּפרד, - יּתירֹו ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. טרח ְֵֵֶַַָָֹֹּבֹו
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה,

הצריכּוה לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹטרח
אמר ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמסירה. נקנית אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשיכה,
עד הּספינה קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאּנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל„. ׁשּנתן ּפי על אף מּטלטלין, ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד ּבֹו לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכרׁשּיגּביּה, ימסר אֹו הגּבהה, ּבֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבר מׁש אֹו ּומּׁשהגּביּה, .להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּלֹוקח
להמׁשי ּדרּכֹו ׁשאין דבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאין
את וכֹופין ּבֹו, לחזֹור יכֹול מּׁשניהם אחד ואין קנה, -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

הּדמים. את לּתן ִִֵֵֶַַַָהּלֹוקח
יּתן‰. ׁשּמא ּגזרה ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ׁשּנפלה ּוכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונּׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילהּו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם החפץ; ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַַָָאבד
.Â,ׁשּיּקחּנּו קדם ונאנס הּמקח ּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת

ואף מעֹותי! את לי החזר אֹו ּמקחי לי ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואמר
ּכח ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעל
הּדמים; את מחזיר זה הרי - ּבּדבר נתרּׁשל ולא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּצילֹו,
לֹוקח ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רצונית. תנועה להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני בדינם, לקרקעות המטלטלין1)שהוקשו קניית מיני בו נתבארו
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין הבהמה וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע עם וקנייתן לבדן
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חכמים לֹו ּתּקנּו לא - לּמֹוכר מּׂשּכר ׁשּנמּכר החפץ ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיׁש
הּדמים את ּומּׁשּנתן הּלֹוקח; ּברׁשּות הּמקח ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשיכה,

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנקנה
.Êמּנחין הּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמקֹום הּׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוכן

ׁשּלא ּפי על ואף ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבֹו
ּברׁשּותֹו. נעּׂשה ׁשהרי לֹו; נמסרּו ולא מׁש ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹהגּביּה
אֹו בׁשטר אֹו בכסף נקנה קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּוכבר

ֲַָָבחזקה.
.Áקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמקנה

ּבין עּמהם. הּמּטלטלין נקנּו בחזקה אֹו בׁשטר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָבכסף
ונתן מּטלטלין ׁשּמכר ּבין במּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָקרקע,

מּטלטלין. קנה ְְְִִַַַָָקרקע
.Ëצבּורין הּמּטלטלין אֹותן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה

לֹו ׁשּיאמר צרי - אחר ּבמקֹום היּו אם אבל קרקע; ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּבאֹותּה
ּבמדינה הּמּטלטלין היּו אפּלּו קרקע'. אּגב מּטלטלין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָ'קנה
ּכיון - ּפלֹונית' קרקע ּגּבי על אֹותם 'קנה לֹו ואמר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאחרת,
צבּורין ׁשאינן ּפי על אף הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקנה
וקרקע קנה. לא - קרקע' אּגב 'קנה אמר לא ואם ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה.

ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהיא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּכל
.Èׁשאמר ּפי על אף לאחר, והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהקנה

ּבּקרקע האחד והחזיק קרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלֹו
ּבֹו ׁשחזר אחר ּתפּׂשן ואם הּמּטלטלין. הּׁשני קנה לא -ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
חברֹו ׁשּקנה אחר ּתפּׂשן ׁשהרי מּידֹו; מֹוציאין אין - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמקנה

ּגּבֹו. על אּלּו ׁשּנקנּו ְְִֵֶַַַַַהּקרקע
.‡Èלא - ּבעבדים החזיק ּכאחד, וקרקעֹות עבדים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה

עד עבדים, קנה לא - ּבּקרקעֹות החזיק הּקרקעֹות; ְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹקנה
'קנה לֹו ׁשאמר ּפי על ואף הּקרקע. ּבתֹו עֹומדין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיהיּו
ׁשהעבד ּבתֹוכּה; ׁשּיהיּו עד קנה לא - קרקע' ּגּבי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו. לדעת ְְְֵַַַַמהּל
.·È- הּמּטלטלין מׁש ּכאחד, ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים; קנה ְְֱֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה והּוא העבד. ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

.להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַָָּכפּות,
.‚Èּפי על אף ּכאחד, ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

עד ׁשעליה, הּכלים קנה לא - ּוקנאּה הּבהמה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּמׁש
להגּביהן; ּדרּכן אין אם עצמן, הּכלים ימׁש אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיגּביּה
קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, הּמתהּלכת ּכחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּבהמה
ּכלים אף קנה - ּכפּותה הּבהמה היתה אם ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָלבעלּה.

ֶֶָׁשעליה.
.„È,ׁשעליה ּכלים ּוקנה ּבהמה מׁש הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר

והיא ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, גּוף לֹו הקנה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהֹואיל
עצמן. הּכלים ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכפּותה

.ÂËהקנה לאחר: ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיה
הּזרעים הקנה קנה; ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהעציץ

עצמן. ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹלבעל
.ÊË,לאחר הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

החזיק קנה; לא העציץ אף - הּזרעים לקנֹות ּבעציץ ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהחזיק
להן ׁשאין נכסים ׁשּׁשנינּו: וזהּו העציץ. קנה - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּזרעים
ׁשהּזרעים אחריּות. להן ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות
הרי לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, הם זרּועים נקּוב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּקרקע, ְְְֵֶַַַַהּוא
.ÊÈנקנה ואינֹו ּדמי, ּכבצּור לּבצר העֹומד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכבר

הּמּטלטלים. ּבהן ׁשּנקנים ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
.ÁÈצרי ׁשאינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּפׁשּתן

מה ּכל ּוקנה ׁשהּוא ּכל קרקע לי יּפה לֹו: ואמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָלּקרקע,
הּזה. הּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּׁשעליה
קנה לא - במּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא
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וכן‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני
אחד ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
מחלקת, ּבטלה - ּכספים וזה קרקע זה נטל אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמהן,

ּבׁשוה. הּׁשאר וחֹולקין ְְְְְְִִֶַָָוחֹוזרין
ּׂשדה·. אֹו דקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הרי - ּכלּום לפלֹוני נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹמּנכסיו,
מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוּׂשין? וכיצד ּבטלה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמחלקת

ּכּתחּלה. וחֹולקין חֹוזרין ּכ ְְְְְִִִַַַָָואחר

ּׁשעל‚. מה אבל ּׁשעליהן; מה להן ׁשמין - ׁשחלקּו ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחין
וכן ׁשמין. אין - הּבית מּתפיסת להן ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבניהן
ּדברים ּבּמה לעצמן. ּבהן זכּו ׁשּכבר נׁשֹותיהן, ּׁשעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
מה ׁשמין - ּומֹועד ׁשּבת ּבבגדי אבל חל; ּבבגדי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹאמּורים?

ֲֵֶֶּׁשעליהן.
ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי

מעמידין - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבית
חלקּו ּדין ּבית ּפי על ׁשהרי למחֹות, יכֹולין אינן - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָהגּדילּו
יכֹולין - ׁשתּות ּופחתּו ּבּׁשּומא ּדין ּבית טעּו ואם ְְְֲִִִִֵֶַָָָלהם.

ׁשהגּדילּו. אחר אחרת חלּקה וחֹולקין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻלמחֹות,
למּנֹות‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים יֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי

ואם ׁשּיגּדיל. עד הּקטן ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס
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עד אּפֹוטרֹוּפֹוס להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלא
יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַׁשּיגּדילּו;

.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה
אּפֹוטרֹוּפֹוס הּמֹוריׁש מּנה אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ּבּה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אין אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעל
ולא קטן ולא עבד ולא אּׁשה לא אּפֹוטרֹוּפֹוס ממּנין ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבית
ּבֹודקין אּלא העברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
היתֹומים ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
לׁשמר ּכדי העֹולם ּבעסקי ּכח לֹו וׁשּיׁש טענתם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוטֹוען
ּבין הּקטּנים. על אֹותֹו ּומעמידין ּבהן, ּולהרויח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָנכסים
קרֹוב היה ׁשאם אּלא לּקטן. קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

לּקרקעֹות. ירד לא -ְֵֵַַָֹ
.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

יׁש - ּבֹו אמּוד ׁשהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא ְִִֵֵֶֶָָָָָָָוׁשֹותה
ּומסּלקין אֹוכל, הּוא יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו לחּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלהן
אין - יתֹומים אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָאֹותֹו
ׁשהּוא עדים ּבאּו אם אבל מצא. מציאה ׁשּמא אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמסּלקין
הּגאֹונים הסּכימּו ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין - יתֹומים נכסי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמפסיד
לאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין והּוא ּומפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַַׁשּמׁשּביעין
יׁשר והיה טֹובה, ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָׁשּמּנהּו
החׁשד, ּבדרכי והֹול וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָורֹודף
אֹותֹו לסּלק חּיבים ּדין ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּדברים וכל ּכׁשר. אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולהׁשּביעֹו,
הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו

יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן
.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום
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צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו

אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
אּלּו הרי - לּׂשכר וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּתנּו
קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד מעט, מזֹונֹות מהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמֹוציאין

להן. ׁשּיעמידּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ּביד אֹותֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָוימסרּו
אֹותן·. ּומֹוכרין אֹותן ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
ׁשל הּמעֹות עם דמיהן ויצטרפּו אֹותן. ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלּׁשּוק

ְִיתֹומים.
עד‚. ּכאן יּניחֹו אם יתֹומים, ׁשל ׁשכר ּבידֹו ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמי

אנס יארעֹו ׁשּמא - לּׁשּוק יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּמכר
ּכל וכן ּבׁשּלֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוּׂשה זה הרי ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹּבּדר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכל„. לֹו מֹוסרין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא והּוא נמּכרּו. ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע הּקטן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנכסי
מה ּכפי ועֹוּׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׁשֹובר, וסֹותר ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
יֹותר להן ירויח ולא להן. הראּוי ּוכפי הּממֹון ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹההֹוצאה

מּדי. יתר עליהם יצמצם ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמּדי,
ואינֹו‰. מֹוריׁשן, ממֹון להם נֹותן - היתֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיגּדילּו

אֹומר אּלא והֹוציא, ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות להן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי
ּכלּום. ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר. זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן:
אּפֹוטרֹוּפֹוס אבל ּדין; ּבית ּכׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
על נׁשּבע אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים אבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּנהּו
מּנכסי ּולהתּכּסֹות ללּבׁש לאּפֹוטרֹוּפֹוס יׁש ספק. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטענת
והּוא נׁשמעין. דבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻיתֹומים,
נׁשמעין. ּדבריו ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

.Âּׂשדֹות ּוׁשפחֹות, ועבדים ּבהמה למּכר לאּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין אין אבל ליתֹומים. להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח עבדים ולא עבדים, לּקח ּׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות,

ּׂשד מֹוכרין אבל יצליח. לא ׁשּמא ׁשוריםּׂשדֹות, לּקח ה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּׂשדֹות. נכסי ּכל עּקר הן ׁשהּׁשורים אחרֹות, ּׂשדֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

.Ê,ּבקרֹוב ולגאל ּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹאין
ואין ׁשּקנּו. זה יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברעה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלמּכר
יזּכּו לא ׁשּמא ליתֹומים, לזּכֹות מנת על ולחּוב לדּון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹרּׁשאין

קּים. החֹוב ְְִַַָָונמצא
.Áאפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאין

אֹותן מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמים העבד מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
לחרּות, ׁשּיֹוציאּוהּו מנת על הּדמים מהן ולֹוקחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים

אֹותם. ׁשּמׁשחררין הן האחרים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָואֹותן
.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָהאּפֹוטרֹוּפין

אבל האסּור. דבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, ּפרֹות להּניח ּכדי יתרמּו ולא יעּׂשרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻלא

יתּקן. - לתּקן והרֹוצה טבל, ְְְֵֵֶֶֶַַָָאֹותן
.È,וׁשֹופר וציצית וסּכה לּולב לּקטּנים עֹוּׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻהאּפֹוטרֹוּפין

מצֹות ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּומגּלה. ּומזּוזֹות ּותפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
ׁשהּוא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהּוא ּבין קצּבה, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעּׂשה
חּיבין ׁשאינן ּפי על אף להם, עֹוּׂשין - סֹופרים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי
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עד אּפֹוטרֹוּפֹוס להן להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלא
יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַׁשּיגּדילּו;

.Âּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה
אּפֹוטרֹוּפֹוס הּמֹוריׁש מּנה אם וכן ּבידֹו. הרׁשּות - ּבּה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָיעּׂשה
אין אבל ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָעל
ולא קטן ולא עבד ולא אּׁשה לא אּפֹוטרֹוּפֹוס ממּנין ּדין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבית
ּבֹודקין אּלא העברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעם
היתֹומים ּבזכּות להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן אדם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
לׁשמר ּכדי העֹולם ּבעסקי ּכח לֹו וׁשּיׁש טענתם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוטֹוען
ּבין הּקטּנים. על אֹותֹו ּומעמידין ּבהן, ּולהרויח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָנכסים
קרֹוב היה ׁשאם אּלא לּקטן. קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיהיה

לּקרקעֹות. ירד לא -ְֵֵַַָֹ
.Êאֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָּבית

יׁש - ּבֹו אמּוד ׁשהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא ְִִֵֵֶֶָָָָָָָוׁשֹותה
ּומסּלקין אֹוכל, הּוא יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו לחּוׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלהן
אין - יתֹומים אבי מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָאֹותֹו
ׁשהּוא עדים ּבאּו אם אבל מצא. מציאה ׁשּמא אֹותֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמסּלקין
הּגאֹונים הסּכימּו ּוכבר אֹותֹו. מסּלקין - יתֹומים נכסי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָמפסיד
לאּפֹוטרֹוּפֹוס הּדין והּוא ּומפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ְְְְְִִִִִֶַַַַׁשּמׁשּביעין
יׁשר והיה טֹובה, ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִֶָָָָָָָָָׁשּמּנהּו
החׁשד, ּבדרכי והֹול וסֹובא זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָורֹודף
אֹותֹו לסּלק חּיבים ּדין ּבית - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹו
הּדברים וכל ּכׁשר. אּפֹוטרֹוּפֹוס להן ּולמּנֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּולהׁשּביעֹו,
הּוא ּדין ּובית ּדין ּבית ׁשּכל לּדּין, ּׁשּיראה מה ּכפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּלּו

יתֹומים. ׁשל ְֲִִֶֶאביהן
.Áא ׁשהגּדיל, מּדיקטן יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה פּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר והֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומפסיד,
אביו צּוה ּכן אם אּלא אּפֹוטרֹוּפֹוס. לֹו מעמידין ואין ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָממֹונֹו,
ּומצליח, ּכׁשר יהיה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ׁשּלא מֹוריׁשֹו, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו
הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה מרּבה. זמן עד לֹו יּתנּו ׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֻאֹו

אּפֹוטרֹוּפֹוס. להן ּומעמידין ְְֲִִִִֶַַַָּכקטּנים,
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צריכין‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות
לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוּׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאּפֹוטרֹוּפֹוס.
נאמן איׁש ויהיה עּדית, ויהיּו אחריּות, להם ׁשּיׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנכסים
לֹו ונֹותנין נּדּוי, עליו קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹוׁשֹומע
ונמצאּו להפסד, ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהּמעֹות
יּנתן - קרקע לֹו אין אם וכן הּמעֹות. מּׂשכר נהנין ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיתֹומים
ּדין ּבית ונֹוטלין סימן, ּבֹו ׁשאין ׁשבּור זהב מׁשּכֹון ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלהן
להפסד. ורחֹוק לּׂשכר קרֹוב הּמעֹות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּמׁשּכֹון,
זהב? ׁשל חלי אֹו זהב ׁשל ּכלים מׁשּכֹון יקחּו לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹולּמה
אם מֹותֹו, אחר ויּטלּוהּו סימן ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמא
מה ּכפי ּבּׂשכר? יפסקּו וכּמה אמּוד. זה ׁשאין הּדּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידע
הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו. אֹו הּׂשכר ׁשליׁש אֹו הּדּינין, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּׁשּיראּו

אדם מצאּו לא עֹוּׂשין. - להם ּתּקנה ׁשּזֹו ראּו אם ְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹליתֹומים,
אּלּו הרי - לּׂשכר וקרֹוב להפסד רחֹוק הּמעֹות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיּתנּו
קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד מעט, מזֹונֹות מהן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָמֹוציאין

להן. ׁשּיעמידּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ּביד אֹותֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַָוימסרּו
אֹותן·. ּומֹוכרין אֹותן ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
ׁשל הּמעֹות עם דמיהן ויצטרפּו אֹותן. ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלּׁשּוק

ְִיתֹומים.
עד‚. ּכאן יּניחֹו אם יתֹומים, ׁשל ׁשכר ּבידֹו ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמי

אנס יארעֹו ׁשּמא - לּׁשּוק יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיּמכר
ּכל וכן ּבׁשּלֹו. עֹוּׂשה ׁשהּוא ּכדר ּבֹו עֹוּׂשה זה הרי ,ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹּבּדר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ּכל„. לֹו מֹוסרין אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא והּוא נמּכרּו. ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע הּקטן, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנכסי
מה ּכפי ועֹוּׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׁשֹובר, וסֹותר ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
יֹותר להן ירויח ולא להן. הראּוי ּוכפי הּממֹון ּכפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹההֹוצאה

מּדי. יתר עליהם יצמצם ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמּדי,
ואינֹו‰. מֹוריׁשן, ממֹון להם נֹותן - היתֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּיגּדילּו

אֹומר אּלא והֹוציא, ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות להן לעּׂשֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָצרי
ּכלּום. ּגזלן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר. זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהן:
אּפֹוטרֹוּפֹוס אבל ּדין; ּבית ּכׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
על נׁשּבע אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים אבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשּמּנהּו
מּנכסי ּולהתּכּסֹות ללּבׁש לאּפֹוטרֹוּפֹוס יׁש ספק. ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָטענת
והּוא נׁשמעין. דבריו ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֻיתֹומים,
נׁשמעין. ּדבריו ּבהיֹות ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה

.Âּׂשדֹות ּוׁשפחֹות, ועבדים ּבהמה למּכר לאּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹיׁש
ּומּניחין מֹוכרין אין אבל ליתֹומים. להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח עבדים ולא עבדים, לּקח ּׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות,

ּׂשד מֹוכרין אבל יצליח. לא ׁשּמא ׁשוריםּׂשדֹות, לּקח ה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּׂשדֹות. נכסי ּכל עּקר הן ׁשהּׁשורים אחרֹות, ּׂשדֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלעבֹודת

.Ê,ּבקרֹוב ולגאל ּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹאין
ואין ׁשּקנּו. זה יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברעה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלמּכר
יזּכּו לא ׁשּמא ליתֹומים, לזּכֹות מנת על ולחּוב לדּון ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹרּׁשאין

קּים. החֹוב ְְִַַָָונמצא
.Áאפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפֹוטרֹוּפין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָאין

אֹותן מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמים העבד מן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
לחרּות, ׁשּיֹוציאּוהּו מנת על הּדמים מהן ולֹוקחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים

אֹותם. ׁשּמׁשחררין הן האחרים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָואֹותן
.Ëּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָהאּפֹוטרֹוּפין

אבל האסּור. דבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, ּפרֹות להּניח ּכדי יתרמּו ולא יעּׂשרּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֻלא

יתּקן. - לתּקן והרֹוצה טבל, ְְְֵֵֶֶֶַַָָאֹותן
.È,וׁשֹופר וציצית וסּכה לּולב לּקטּנים עֹוּׂשין ְְְְְִִִִִַַַָָָָֻהאּפֹוטרֹוּפין

מצֹות ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּומגּלה. ּומזּוזֹות ּותפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר
ׁשהּוא ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהּוא ּבין קצּבה, להם ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָעּׂשה
חּיבין ׁשאינן ּפי על אף להם, עֹוּׂשין - סֹופרים ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי
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ּפֹוסקין אין אבל לחּנכן. ּכדי אּלא הּמצֹות אּלּו מּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבמצוה
אין אּלּו ׁשּמצֹות מּפני ׁשבּויים, לפדיֹון ואפּלּו צדקה, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָעליהן

קצּבה. ְִֶָָלהן
.‡Èעליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי. היה אם ְִָָָָָצדקה,
.·È,חׁשּבֹון לעּׂשֹות צרי האּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאף

ּולהּזהר לדקּדק עצמֹו לבין ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָּכמֹו
ערבֹות; רֹוכב ׁשהּוא היתֹומים, אּלּו ׁשל מאביהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהרּבה

וגֹו'. יתֹומים אבי וגֹו', ּבערבֹות לרכב סּלּו ְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

חמּׁשה, הלכֹותיו ׁשּדי. ּבעזרת עּׂשר, ׁשלׁשה ספר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנגמר
עּׂשר ׁשלׁשה - ּׂשכירּות הלכֹות וׁשבעים: חמּׁשה ְְְְְְֲִִִִִָָָָָָּופרקיו
הלכֹות ּפרקים. ׁשמֹונה - ּופּקדֹון ׁשאלה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵָָָָָּפרקים.
ונטען טֹוען הלכֹות ּפרקים. וׁשבעה עּׂשרים - ולוה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹמלוה
ּפרקים. עּׂשר אחד - נחלֹות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה -ְְְְִִִִַַָָָָָָָָ

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום

ואביֹון עני ודין צדק, ׁשפט ּפי ְְְְְִִִֶֶֶַָָּפתח
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והענׁשין סנהדרין הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
ד. ממרים. הלכֹות ג. עדּות. הלכֹות ב. להם. ְְְְִִִִֵֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹותיהם. מלכים הלכֹות ה. אבל. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָהלכֹות
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מצֹות ועּׂשרים עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָיׁש
ׁשּלא ב) ׁשֹופטים. למּנֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
רּבים אחרי לנטֹות ג) הּמׁשּפט. ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבין רּבּו אם להרג ׁשּלא ד) הּׁשֹופטים. נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ה) ׁשנים. יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג ז) ּבסקילה. להרג ו) נפׁשֹות. ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
יא) לתלֹות. י) ּבחנק. להרג ט) ּבסיף. להרג ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבּׂשרפה.
ׁשּלא יג) נבלתֹו. ּתלין ׁשּלא יב) הריגתֹו. ּביֹום הּנהרג ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹלקּבר
ּבהּכאת יֹוסיף ׁשּלא טו) רׁשע. להלקֹות יד) מכּׁשף. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלהחיֹות
נקי ּדם להרג ׁשּלא יז) אנּוס. לענׁש ׁשּלא טז) ֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּלֹוקה.
ּבֹו. חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא יח) הּדעת. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאמד
ּבּדין. ּגדֹול להּדר ׁשּלא כ) ּבּדין. הּדל את לרחם ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹיט)
ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעלי על הּדין להּטֹות ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹכא)
מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא כג) מׁשּפט. לעּות ׁשּלא כב) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹחֹוטא.
מאיׁש ּבּדין לירא ׁשּלא כה) ּבצדק. לׁשּפט כד) ויתֹום. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּגר
כח) הּדּינים. לקּלל ׁשּלא כז) ׁשחד. לּקח ׁשּלא כו) ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹזרֹוע.
ׁשּלא ל) הּנּׂשיא. לקּלל ׁשּלא כט) ׁשוא. ׁשמע לּׂשא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכׁשרים. יּׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
וׁשטרים ׁשפטים ׁשּנאמר: .ופל ּפל ּובכל ּומדינה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמדינה
ּבבית הּקבּועין הּדּינים אּלּו - ׁשֹופטים .ׁשערי ּבכל ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתּתן
מּקל ּבעלי אּלּו - ׁשֹוטרים לפניהם. ּבאים דינין ּובעלי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּדין,
ּבּׁשוקים המסּבבין הּדּינין, לפני עֹומדים והם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּורצּועה,
ּכל ּולהּכֹות והּמּדֹות הּׁשערים לתּקן החנּיֹות, ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֻּוברחֹובֹות
עּוּות ּבֹו ׁשּיראּו וכל הּדּינים. ּפי על מעּׂשיהם וכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמעּות.
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ְְְְְִִִִִִֵָָָּדבר

ּובכל·. ופל ּפל ּבכל דינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
- לארץ ּבחּוצה אבל ּבלבד; יּׂשראל ּבארץ אּלא ועיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר
ּתּתן ׁשּנאמר: .ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאינן

.לׁשבטי ל נֹותן אלהי יי אׁשר ׁשערי ּבכל ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹל
יהיה‚. וכּמה ּביּׂשראל? יהיּו קבּועין דינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה

והּוא ּבּמקּדׁש, הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָמנינן?
ׁשּנאמר: ואחד. ׁשבעים ּומנינם גדֹולה. סנהדרי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא
ּגּביהן, על ּומׁשה יּׂשראל; מּזקני איׁש ׁשבעים ּלי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאספה
הּגדֹול ואחד. ׁשבעים הרי - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ראׁש והּוא עליהן, ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻּבחכמה
מקֹום, ּבכל נּׂשיא החכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ְְְֲִִִִֶַַָָָָָהיׁשיבה.
ׁשּבּׁשבעים הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא
ּדין. ּבית אב הּנקרא והּוא מימינֹו. ויֹוׁשב לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמׁשנה
ּכל מעלתם. ּוכפי ׁשניהם ּכפי לפניו יֹוׁשבין הּׁשבעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּוׁשאר
יֹותר מּׂשמאלֹו לּנּׂשיא קרֹוב יהיה - ּבחכמה מחברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּגדֹול
ׁשּיהיה ּכדי ּבעּגּול, גרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֹמחברֹו.

ו ּכּלן. רֹואין ּדין ּבית אב עם ּבּתיהּנּׂשיא ׁשני מעמידין עֹוד ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֻ
ּפתח על אחד ּוׁשלׁשה: עּׂשרים ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָדינין
ועיר עיר ּבכל ּומעמידין הּבית. הר ּפתח על ואחד ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהעזרה,
קטּנה. סנהדרי יֹותר, אֹו ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיּׂשראל,
וכּמה מׁשּפט. בּׁשער והּציגּו ׁשּנאמר: העיר, ּבׁשער ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָויֹוׁשבת
ׁשּבכּלן ּבחכמה והּגדֹול דּינים. ּוׁשלׁשה עּׂשרים מנינם? ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻיהיה
ׁשּיהא ּכדי גרן, חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר עליהן. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹראׁש

ּכּלן. את רֹואה ֶֶָָֹֻהראׁש
ׁשלׁשה„. ּבּה מעמידין - ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָעיר

רב ּבהן ׁשּיהא ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹדּינים.
הּדינין. מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּומעּוט,

ללּמד‰. ראּוי אחד ּגדֹולים, חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לׁשאל ויֹודע לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻּולהֹורֹות
ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף סנהדרין, ּבּה מֹוׁשיבין אין - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּולהׁשיב

מּיּׂשראל. ְֲִִִֵָָאלפים
.Âואחד לׁשמע ראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסנהדרין

זֹו הרי - ׁשלׁשה ּבּה היּו סנהדרין. זֹו הרי - לדּבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָראּוי
סנהדרי זֹו הרי - לדּבר יֹודעים ארּבעה ּבּה היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבינֹונית.

ֲָָחכמה.
.Êׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
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איׁש. ּוׁשלׁשה עּׂשרים וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה

ׁשּור וכל הימּנה. למּטה ּוׁשליׁשית יֹוׁשביןהימּנה, וׁשּורה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבחכמה. מעלתן לפי ְְְֲִַָָָָָּבּה

.Áעל להֹוסיף אחד לסמ והצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֻאם
והראׁשֹון ׁשּבּה; ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין - ְְְִִִִִֶָָָָָָָמנינן
ּכדי הראׁשֹונה, ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת
ּומֹוׁשיבין הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ׁשנּיה; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּורה
אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן ׁשליׁשית. ׁשּורה ּבסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵָָֹאֹותֹו

עֹוּׂשים. הם הּזה הּסדר על - ְִִִֵֵֶֶַַַׁשליׁשי
.Ëדּינים סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו סנהדרין, ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד הּׂשמאל. מן ואחד הּימין מן אחד לפניהם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המזּכים. ּדברי ּכֹותב ואחד המחּיבין, ּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּכֹותב

.È?ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולמה
ׁשּורֹות וׁשלׁש ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדי
ּוׁשני הּכנסת, ּבית ׁשל ּבטלנין ועּׂשרה ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּוׁשני עדים, ּוׁשני דינין, ּבעלי ּוׁשני חּזנים, ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָסֹופרים,
אחד ועֹוד צדקה, גּבאי ּוׁשני זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזֹוממין,
ּומלּמד ולבלר, אּמן, ורֹופא צדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכדי

ועּׂשרים. מאה הרי ְְֲִִֵֵֶָּתינֹוקֹות.

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אּלא‡. ּבקטּנה, ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
דעה ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלגין ּונבֹונים, חכמים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאנׁשים
וחׁשּבֹון רפּואֹות ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת יֹודעים ְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות ּומּזלֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּותקּופֹות

ו זרה עבֹודה והבלי ׁשּיהיּווהמכּׁשפים ּכדי ּבאּלּו, כּיֹוצא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעים
לכהּנה. להּׂשיא הראּויים המיחסים ויּׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְַַּוביחס.
ׁשּנאמר:·. ּולוּיים, ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרין להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹּומצוה

ּכּלם היּו אפּלּו מצאּו, לא ואם הלוּים. הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻּובאת
מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶָֻיּׂשראלים

ולא‚. ּבּׁשנים מפלג זקן לא הּסנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאין
ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות. ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹסריס,

רחמן. ְֲֵֶַָׁשּיהא
לחלק„. ׁשאסּור ּבסנהדרין, יּׂשראל מל מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואין

היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדברֹו. את ולמרֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותם‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף ּדוד, ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
אם אֹותם, ודנים העם. את הם ודנים יֹוׁשבין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבסנהדרין
ּדנין ואין ּדנין אין - יּׂשראל מלכי אבל ּדין. עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָיׁש

מהן ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה, לדברי נכנעים ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם;
ַָָּתּקלה.

.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם
ּכּלן ׁשּיהיּו ּולחּפּׂש, ולבּדק להׁשּתּדל וצרי הּגּוף. מּומי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמּכל
וׁשּידעּו לחׁש, נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי ּׂשיבה, ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעלי
מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהא ׁשּלא ּכדי הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּברב

ְְַָֻהּתרּגמן.
.Êּבכל ּבהן מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

דברים. ׁשבעה מהן אחד ּבכל ׁשּיהא צרי - הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
ואהבת ממֹון, וּׂשנאת ויראה, וענוה, חכמה, הן: ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָואּלּו
אּלּו וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להן, הּברּיֹות ואהבת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאמת,
חכמים אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּדברים
אּלּו - לׁשבטיכם וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻּונבנים
לּברּיֹות? אהּובים יהיּו ּובּמה מהם. נֹוחה הּברּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרּוח
טֹובה, וחברתן ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
אנׁשי אֹומר: הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ּומּׂשאן ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָודּבּורן
עצמם, על ּומדקּדקים ּבמצֹות, ּגּבֹורים ׁשהן אּלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָחיל
ׁשם ולא ּגנאי ׁשּום להן יהא ׁשּלא עד יצרן, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכֹובׁשין
לב להן ׁשּיהיה חיל, אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרע,
מׁשה וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין עֹוׁשקֹו. מּיד עׁשּוק להּציל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּמיץ
ענו. להיֹות צרי ּדּין ּכל אף ענו, רּבנּו ּמׁשה ּומה ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּיֹוׁשען.
אינן ׁשּלהם ממֹון אף - בצע ּׂשנאי ּכמׁשמעֹו. - אלהים ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיראי
ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון. לקּבץ רֹודפין ולא עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנבהלין
אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת אנׁשי יבאּנּו. חסר - להֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנבהל
את וּׂשֹונאין האמת, את אֹוהבין ּבדעּתן. עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,
.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּימצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו עֹוּׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָוׁשפּוי,
ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָדּין
ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

ַָהּגדֹול.
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשלׁשּתן אפּלּו ממזר, אחד היה מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
מהם אחד ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָממזרים
אבל ּבסנהדרין. ּכן ּׁשאין מה ּכׁשר. - מעיניו ּבאחד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסּומא

לּכל. ּפסּול - עיניו ּבׁשּתי ְִֵֵַַָָָֹהּסּומא
.Èלאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאף

ּומּדברי .עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלדּון
ּדין. ּדיניהן אין - ׁשּדנּו ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָסֹופרים,

.‡Èּדין מּבית רׁשּות ׁשּנטל אֹו לרּבים, ממחה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
עּמֹו ׁשּמֹוׁשיב הּוא חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻואף
יחידי ּדן ׁשאין יחידי, דן ּתהי אל אמרּו: ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחרים;

אחד. ֶֶָָאּלא
.·Èהֹואיל ּכח. ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעּׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש
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איׁש. ּוׁשלׁשה עּׂשרים וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה

ׁשּור וכל הימּנה. למּטה ּוׁשליׁשית יֹוׁשביןהימּנה, וׁשּורה ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּבחכמה. מעלתן לפי ְְְֲִַָָָָָּבּה

.Áעל להֹוסיף אחד לסמ והצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֻאם
והראׁשֹון ׁשּבּה; ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין - ְְְִִִִִֶָָָָָָָמנינן
ּכדי הראׁשֹונה, ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת
ּומֹוׁשיבין הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ׁשנּיה; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּורה
אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן ׁשליׁשית. ׁשּורה ּבסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵָָֹאֹותֹו

עֹוּׂשים. הם הּזה הּסדר על - ְִִִֵֵֶֶַַַׁשליׁשי
.Ëדּינים סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו סנהדרין, ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד הּׂשמאל. מן ואחד הּימין מן אחד לפניהם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המזּכים. ּדברי ּכֹותב ואחד המחּיבין, ּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּכֹותב

.È?ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולמה
ׁשּורֹות וׁשלׁש ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדי
ּוׁשני הּכנסת, ּבית ׁשל ּבטלנין ועּׂשרה ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
ּוׁשני עדים, ּוׁשני דינין, ּבעלי ּוׁשני חּזנים, ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָסֹופרים,
אחד ועֹוד צדקה, גּבאי ּוׁשני זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזֹוממין,
ּומלּמד ולבלר, אּמן, ורֹופא צדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכדי

ועּׂשרים. מאה הרי ְְֲִִֵֵֶָּתינֹוקֹות.

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

אּלא‡. ּבקטּנה, ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
דעה ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלגין ּונבֹונים, חכמים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאנׁשים
וחׁשּבֹון רפּואֹות ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת יֹודעים ְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות ּומּזלֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּותקּופֹות

ו זרה עבֹודה והבלי ׁשּיהיּווהמכּׁשפים ּכדי ּבאּלּו, כּיֹוצא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעים
לכהּנה. להּׂשיא הראּויים המיחסים ויּׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְַַּוביחס.
ׁשּנאמר:·. ּולוּיים, ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרין להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹּומצוה

ּכּלם היּו אפּלּו מצאּו, לא ואם הלוּים. הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻּובאת
מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶָֻיּׂשראלים

ולא‚. ּבּׁשנים מפלג זקן לא הּסנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאין
ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות. ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹסריס,

רחמן. ְֲֵֶַָׁשּיהא
לחלק„. ׁשאסּור ּבסנהדרין, יּׂשראל מל מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואין

היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדברֹו. את ולמרֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותם‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף ּדוד, ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
אם אֹותם, ודנים העם. את הם ודנים יֹוׁשבין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבסנהדרין
ּדנין ואין ּדנין אין - יּׂשראל מלכי אבל ּדין. עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָיׁש

מהן ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה, לדברי נכנעים ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם;
ַָָּתּקלה.

.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם
ּכּלן ׁשּיהיּו ּולחּפּׂש, ולבּדק להׁשּתּדל וצרי הּגּוף. מּומי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמּכל
וׁשּידעּו לחׁש, נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי ּׂשיבה, ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעלי
מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהא ׁשּלא ּכדי הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּברב

ְְַָֻהּתרּגמן.
.Êּבכל ּבהן מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

דברים. ׁשבעה מהן אחד ּבכל ׁשּיהא צרי - הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
ואהבת ממֹון, וּׂשנאת ויראה, וענוה, חכמה, הן: ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָואּלּו
אּלּו וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להן, הּברּיֹות ואהבת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאמת,
חכמים אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּדברים
אּלּו - לׁשבטיכם וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻּונבנים
לּברּיֹות? אהּובים יהיּו ּובּמה מהם. נֹוחה הּברּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרּוח
טֹובה, וחברתן ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
אנׁשי אֹומר: הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ּומּׂשאן ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָודּבּורן
עצמם, על ּומדקּדקים ּבמצֹות, ּגּבֹורים ׁשהן אּלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָחיל
ׁשם ולא ּגנאי ׁשּום להן יהא ׁשּלא עד יצרן, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכֹובׁשין
לב להן ׁשּיהיה חיל, אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרע,
מׁשה וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין עֹוׁשקֹו. מּיד עׁשּוק להּציל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּמיץ
ענו. להיֹות צרי ּדּין ּכל אף ענו, רּבנּו ּמׁשה ּומה ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּיֹוׁשען.
אינן ׁשּלהם ממֹון אף - בצע ּׂשנאי ּכמׁשמעֹו. - אלהים ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיראי
ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון. לקּבץ רֹודפין ולא עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנבהלין
אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת אנׁשי יבאּנּו. חסר - להֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנבהל
את וּׂשֹונאין האמת, את אֹוהבין ּבדעּתן. עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,
.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּימצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו עֹוּׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָוׁשפּוי,
ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָדּין
ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

ַָהּגדֹול.
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשלׁשּתן אפּלּו ממזר, אחד היה מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
מהם אחד ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָממזרים
אבל ּבסנהדרין. ּכן ּׁשאין מה ּכׁשר. - מעיניו ּבאחד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסּומא

לּכל. ּפסּול - עיניו ּבׁשּתי ְִֵֵַַָָָֹהּסּומא
.Èלאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאף

ּומּדברי .עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלדּון
ּדין. ּדיניהן אין - ׁשּדנּו ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָסֹופרים,

.‡Èּדין מּבית רׁשּות ׁשּנטל אֹו לרּבים, ממחה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
עּמֹו ׁשּמֹוׁשיב הּוא חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻואף
יחידי ּדן ׁשאין יחידי, דן ּתהי אל אמרּו: ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחרים;

אחד. ֶֶָָאּלא
.·Èהֹואיל ּכח. ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעּׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש
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ּדין. לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוּׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף
לבית והביאֹו ּדינֹו ּבעל עליו קבל אם ,לפיכ ּדין. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָלבית
- לעצמֹו ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעּׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּדין,

ּדינֹו. את סֹותרין ְִִֵֶאין
.‚È,הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח. זה הרי - רּבים ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
מעּׂשר יֹותר עּׂשר ׁשםּבאחד ּכּלם הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין ה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין ְְְֲִִִִֵֵַָּבבית
.„È.יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין ׁשּיׁשב חכם לאדם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל ולא ְְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינים יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד
ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָׁשל
ׁשל מּתמיד יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ּבית אבל ּבּיֹום. ְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעֹות
טֹובים וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו
ּכּלן·. יֹוׁשבין ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין

להתקּבץ צריכין ׁשּיהּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש; ּבמקֹומן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן, מתקּבצין -ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעּׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר. חפצֹו לעּׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹיצא
מהן אחד הצר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשארּו אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת
אחר. ׁשּיבֹוא עד יצא לא - לאו ואם יצא; - ּוׁשלׁשה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרים

למדּו,‚. הּׁשמּועה מּפי ּבּלילה. הּדינין את מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאין
נגעים ראּית מה נגע; וכל ריב ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים. ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדינין

ּבלבד. ּבּיֹום הּדינין אף ּבלבד, ְְִִִִַַַַַַּבּיֹום
ּבּלילה.„. ׁשטרֹות מקּימין ואין עדּות מקּבלין אין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּלילה.ּובדינ הּדין לגמר מּתר - ּבּיֹום התחילּו אם ממֹונֹות, י ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻ
.‰לפיכ מׁשּפט. לחּקת ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין; - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּנחלֹות

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין ְְִִֵַַַָָאין
.Âּכֹותבים - ּבפניהם וצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשנים

עֹוּׂשין רצּו ּכֹותבין, רצּו - ׁשלׁשה היּו ואם ּדין. עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵָָָָואין
ואין ּכֹותבין - ּבּלילה אבל ּבּיֹום; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדין.

ּדין. ִִעֹוּׂשין
.Ê.עּמהם ׁשכינה - הגּון ׁשהּוא יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכל

וכבד ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינים צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבטלה ּבּׂשיחה לסּפר אֹו לּׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹֹראׁש.

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּבבית
.Áלהן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל

וראּוי הּתֹורה ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָליּׂשראל
טֹובֹות ּבֹו ויׁש מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּדּין, ְְֲִִִֵֶַַַַַָֻלהיֹות
לא ׁשּנאמר: תעּׂשה. ּבלא עֹובר ׁשהעמידֹו זה הרי - ְֱֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹאחרֹות

ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבּמׁשּפט. פנים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתּכירּו
איׁש ּתאמר: ׁשּמא חכמים: אמרּו ּדּינין. להֹוׁשיב ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻהממּנה
דּין; אֹוׁשיבּנּו גּבֹור, ּפלֹוני איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו נאה, ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּפלֹוני
לׁשֹון, ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו קרֹובי, ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש
לא הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב את מזּכה נמצא דּין. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאֹוׁשיבּנּו
לא נאמר: לכ יֹודע. ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ּדּין ליּׂשראל הּמעמיד ּכל אמרּו: ועֹוד ּבּמׁשּפט. פנים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָתּכירּו

מּצ הקים ּכאּלּו - הגּון לׁשאינֹו תקים ולא ׁשּנאמר: בה. ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום .אלהי יי ּׂשנא אׁשר ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּצבה
מזּבח אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע לא ׁשּנאמר: אׁשרה. ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטע
- כסף אלהי אּתי תעּׂשּון לא חכמים: אמרּו וכן .אלהי ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיי
עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב. ּכסף ּבׁשביל הּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאלֹוּה

ְִַּבלבד.
.Ë.מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל

חכמים: ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור. ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין הראׁשֹונים: חכמים דר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּכ
ׁשם ׁשאין ׁשּידעּו עד ּבּדין, יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹודֹוחקין
אף הּׁשּורה. ּתקלקל - הּדין מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָראּוי
עליהם ׁשּמכּבידין עד אּלא ּבּדין יֹוׁשבין היּו לא כן ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּבהן. ּופֹוצרים והּזקנים העם ְְְִִֵֶֶַָָָאת
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ּדין‡. ּבית אֹו קטּנה סנהדרין ואחד הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
.הּסמּו מּפי סמּו מהן אחד ׁשּיהיה צרי ׁשלׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל
עליו ידיו את וּיסמ ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשה
וׁשרתה סמכם, רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויצּוהּו.
ואחרים לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותן ׁשכינה. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעליהן
ׁשל ּדינֹו ּבית עד איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַלאחרים.
מּפי הּנסמ ואחד רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ועד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻיהֹוׁשע
סמּו אֹותֹו היה לא אפּלּו הּסמּוכין, מן אחד מּפי אֹו ְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹהּנּׂשיא

לעֹולם. ְְְְִֶַָּבסנהדרין
על·. ידיהן ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד

אּת הרי לֹו: ואֹומרים רּבי, לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹראׁש
קנסֹות. דיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,ְְְְֲִִֵֵָָָסמּו

אּלא‚. לדּינּות הּזקנים מּנּוי ׁשהיא סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָואין
ּכמֹו אחרים, מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבׁשלׁשה.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
יּׂשראל„. ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית אּלא אלהים קרּוי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאין

אֹותן ׁשּבדקּו לדּון, הראּויין החכמים האנׁשים והם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבלבד.
אֹותן. וסמכּו אֹותם ּומּנּו יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָּבית

וחכמים‰. לתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ מי ּכל היה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבראׁשֹונה
אּלא נסמ אדם יהא ׁשּלא והתקינּו הּזקן, להּלל ּכבֹוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹחלקּו
היה ּכן אם אּלא סֹומ הּנּׂשיא יהא וׁשּלא הּנּׂשיא. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּברׁשּות
אם אּלא סֹומ ּדין ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו. ּדין ּבית ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאב
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אחד לכל יׁש - החבּורה ׁשאר אבל עּמֹו. הּנּׂשיא היה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכן
ׁשאין עּמֹו, ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנּׂשיא. ּברׁשּות לסמ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמהם

מּׁשלׁשה. ּפחֹות ְְִִָָָסמיכה
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יּׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
היּו אם לֹומר צרי ואין סֹומכין. אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּנסמ
ּבארץ ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּסֹומכין
ּבמקֹום הּסֹומכים עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין -ְְְִִִִֵֶַַַָ
ונֹותנין ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו ׁשֹולחין אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָאחד;
ארץ וכל ּבארץ. ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלֹו

לסמיכה. ראּויה מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשראל
.Êהּמל ודוד אחת. ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיׁש

אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָסמ
.Áוהּוא יחידים. לדברים ׁשּירצּו מי ּכל למּנֹות להן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָויׁש

ׁשראּוי מפלא חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו והּתר. ּבאּסּור להֹורֹות ולא לדּון, רׁשּות ְְְְְְְִִֵֶָֹלֹו
לזה רׁשּות יּתנּו אֹו ממֹונֹות. ּדיני לדּון ולא והּתר, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹּבאּסּור
אבל קנסֹות, ּדיני לדּון אֹו קנסֹות. ּדיני לדּון לא אבל ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָֹולזה,
נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ּבמּומין. ּבכֹורֹות להּתיר ְְְְְְְִִִִִַַָֹלא

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכתמים. לראֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבלבד,
.Ëיׁש :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן

ּכל אֹו לכאן, הּנּׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָָל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה. עּמנּו אּתה ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזמן

.Èׁשהּוא ּפי על אף אחת, ּבעינֹו סּומא ׁשהּוא מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחכם
מּפני ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּוי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
.‡Èמֹוׁשיב - אחד סֹומ אּלא יּׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרי

ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד, ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשנים
ּב והּׁשבעים הּוא יעּׂשה דיניןּכ ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

החכמים ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים: לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָאחרים.
אּלּו הרי - אֹותם ולסמ ּדּינים למּנֹות יּׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להן ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להן ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה על מצטערין החכמים היּו למה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.
ׁשּיּׂשראל לפי מּיּׂשראל? קנסֹות דיני יּבטלּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּכדי
מּפי סמּו ׁשם היה ואם ּכּלן. ׁשּיסּכימּו אפׁשר ואי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻמפּזרין,
ׁשהרי לּכל, קנסֹות ּדיני דן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסמּו

הכרע. צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָנסמ
.·È- לארץ חּוצה ויצאּו יּׂשראל ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ּבארץ; ׁשּדנים ּכדר לארץ ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנים הם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהרי
ׁשּיהיּו והּוא לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסנהדרין

ְִסמּוכים.
.‚Èויׁש עֹומדים. הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל גלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

רצּו ּבין עליהן ולדּון מקֹום, ּבכל יּׂשראל את לרּדֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהן
ראׁשי אּלּו - מיהּודה ׁשבט יסּור לא ׁשּנאמר: רצּו. לא ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבין

ׁשּבבבל. ְֶֶָָֻגלּיֹות
.„Èלדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף העֹולם ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש -ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
דן ׁשאינֹו ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָדינין,
ׁשּבארץ ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין וכל קנסֹות. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יּׂשראל ארץ ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיּׂשראל
ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולים על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹדינין;
ּבחּוצה קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף דינין. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי

אינ - לכףלארץ אבל אצלֹו; לדּון ׁשרֹוצה למי אּלא דן ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
רׁשּות ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין - להם ולדּון דינין ּבעלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגלּות. ֵָֹמראׁש
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון, ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי

ּדין ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהא עד ּכלּום לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָונתנּו
עליו. חלה הּקדּׁשה אין - לּמזּבח מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻראּוי.

ה'תשע"ב כסלו כ"א קודש שבת יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עיר ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סנהדרי עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד.
לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹועיר
ּכהן את ולא הּׁשקר נביא את ולא ּכּלֹו ׁשהּדח הּׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻֻאת
ממֹונֹות ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּבדיני ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ולא ממרא, זקן עֹוּׂשין אין וכן ּבׁשלׁשה. - ּגדֹול] ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ[ׁשל
ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה, את מׁשקין ולא הּנּדחת, עיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעֹוּׂשין
מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל העיר על מֹוסיפין ואין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול.
ּדין ּבית ּפי על אּלא החלל, ולמדידת הרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלמלחמת

.אלי יביאּו הּגדל הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול.
ׁשהן·. ּוׁשלׁשה, מעּׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין

נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם, ׁשל נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסנהדרי
הּבהמה ולא הּנסקל ׁשֹור ּדנין אין ,לפיכ ּבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּוׁשלׁשה. עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא הרֹובע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרּבעת
ּבעלים, להן ויׁש ּתרּבּות ּבני ׁשהן ּוברּדלס, ודב ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו

ּוׁשלׁש ּבעּׂשרים מיתתן - -ׁשהמיתּו ׁשהמית נחׁש אבל ה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹותֹו. הֹורג ֵֶָאחד

ּדין‚. ּבבית אּלא ּתחּלה אֹותֹו ּדנין אין - רע ׁשם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוציא
ׁשּמא נפׁשֹות, ּדיני צד ּבדינֹו ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובא הּבעל, דברי נאמנּו לא הּבת. ותּסקל אמת הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ּבּקנס לתֹובעֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאב
הן, קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? ּבעּׂשרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
ׁשֹופטת עדה - העדה והּצילּו העדה וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- מּצלת ועדה המחּיבין, והן - ׁשֹופטת עדה מּצלת; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועדה
עּׂשרים; הרי - מעּׂשרה ּפחֹות עדה ואין המזּכין; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהן
ּבֹו ויהיה ׁשקּול, ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹּומֹוסיפין

להּטֹות. רּבים ְֲִֵַַַאחרי
ּכׁשּמלקין„. ׁשּימּות ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכֹות

אֹותֹו.
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אחד לכל יׁש - החבּורה ׁשאר אבל עּמֹו. הּנּׂשיא היה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכן
ׁשאין עּמֹו, ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנּׂשיא. ּברׁשּות לסמ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹמהם

מּׁשלׁשה. ּפחֹות ְְִִָָָסמיכה
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יּׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
היּו אם לֹומר צרי ואין סֹומכין. אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּנסמ
ּבארץ ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהּסֹומכין
ּבמקֹום הּסֹומכים עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין -ְְְִִִִֵֶַַַָ
ונֹותנין ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו ׁשֹולחין אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָאחד;
ארץ וכל ּבארץ. ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָלֹו

לסמיכה. ראּויה מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיּׂשראל
.Êהּמל ודוד אחת. ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיׁש

אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָסמ
.Áוהּוא יחידים. לדברים ׁשּירצּו מי ּכל למּנֹות להן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָויׁש

ׁשראּוי מפלא חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּיהיה
ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו והּתר. ּבאּסּור להֹורֹות ולא לדּון, רׁשּות ְְְְְְְִִֵֶָֹלֹו
לזה רׁשּות יּתנּו אֹו ממֹונֹות. ּדיני לדּון ולא והּתר, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹּבאּסּור
אבל קנסֹות, ּדיני לדּון אֹו קנסֹות. ּדיני לדּון לא אבל ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָֹולזה,
נדרים להּתיר רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו ּבמּומין. ּבכֹורֹות להּתיר ְְְְְְְִִִִִַַָֹלא

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכתמים. לראֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּבלבד,
.Ëיׁש :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן

ּכל אֹו לכאן, הּנּׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָָל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה. עּמנּו אּתה ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזמן

.Èׁשהּוא ּפי על אף אחת, ּבעינֹו סּומא ׁשהּוא מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחכם
מּפני ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּוי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאינֹו
.‡Èמֹוׁשיב - אחד סֹומ אּלא יּׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרי

ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד, ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשנים
ּב והּׁשבעים הּוא יעּׂשה דיניןּכ ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

החכמים ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים: לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָאחרים.
אּלּו הרי - אֹותם ולסמ ּדּינים למּנֹות יּׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להן ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להן ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה על מצטערין החכמים היּו למה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.
ׁשּיּׂשראל לפי מּיּׂשראל? קנסֹות דיני יּבטלּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּכדי
מּפי סמּו ׁשם היה ואם ּכּלן. ׁשּיסּכימּו אפׁשר ואי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻמפּזרין,
ׁשהרי לּכל, קנסֹות ּדיני דן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסמּו

הכרע. צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָנסמ
.·È- לארץ חּוצה ויצאּו יּׂשראל ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית

ּבארץ; ׁשּדנים ּכדר לארץ ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנים הם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהרי
ׁשּיהיּו והּוא לארץ, ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסנהדרין

ְִסמּוכים.
.‚Èויׁש עֹומדים. הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל גלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי

רצּו ּבין עליהן ולדּון מקֹום, ּבכל יּׂשראל את לרּדֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהן
ראׁשי אּלּו - מיהּודה ׁשבט יסּור לא ׁשּנאמר: רצּו. לא ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבין

ׁשּבבבל. ְֶֶָָֻגלּיֹות
.„Èלדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל

ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף העֹולם ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש -ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
דן ׁשאינֹו ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָדינין,
ׁשּבארץ ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין וכל קנסֹות. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
יּׂשראל ארץ ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָיּׂשראל
ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולים על העֹומדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּובעירֹות
את לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין - לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹדינין;
ּבחּוצה קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף דינין. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי

אינ - לכףלארץ אבל אצלֹו; לדּון ׁשרֹוצה למי אּלא דן ֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
רׁשּות ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין - להם ולדּון דינין ּבעלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת

ּגלּות. ֵָֹמראׁש
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון, ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי

ּדין ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהא עד ּכלּום לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָונתנּו
עליו. חלה הּקדּׁשה אין - לּמזּבח מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻראּוי.

ה'תשע"ב כסלו כ"א קודש שבת יום

חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עיר ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סנהדרי עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד.
לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹועיר
ּכהן את ולא הּׁשקר נביא את ולא ּכּלֹו ׁשהּדח הּׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻֻאת
ממֹונֹות ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּבדיני ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ולא ממרא, זקן עֹוּׂשין אין וכן ּבׁשלׁשה. - ּגדֹול] ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ[ׁשל
ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה, את מׁשקין ולא הּנּדחת, עיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעֹוּׂשין
מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל העיר על מֹוסיפין ואין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול.
ּדין ּבית ּפי על אּלא החלל, ולמדידת הרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלמלחמת

.אלי יביאּו הּגדל הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול.
ׁשהן·. ּוׁשלׁשה, מעּׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין

נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם, ׁשל נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסנהדרי
הּבהמה ולא הּנסקל ׁשֹור ּדנין אין ,לפיכ ּבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּוׁשלׁשה. עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא הרֹובע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרּבעת
ּבעלים, להן ויׁש ּתרּבּות ּבני ׁשהן ּוברּדלס, ודב ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו

ּוׁשלׁש ּבעּׂשרים מיתתן - -ׁשהמיתּו ׁשהמית נחׁש אבל ה. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
אֹותֹו. הֹורג ֵֶָאחד

ּדין‚. ּבבית אּלא ּתחּלה אֹותֹו ּדנין אין - רע ׁשם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוציא
ׁשּמא נפׁשֹות, ּדיני צד ּבדינֹו ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובא הּבעל, דברי נאמנּו לא הּבת. ותּסקל אמת הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ּבּקנס לתֹובעֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאב
הן, קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? ּבעּׂשרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
ׁשֹופטת עדה - העדה והּצילּו העדה וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- מּצלת ועדה המחּיבין, והן - ׁשֹופטת עדה מּצלת; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועדה
עּׂשרים; הרי - מעּׂשרה ּפחֹות עדה ואין המזּכין; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהן
ּבֹו ויהיה ׁשקּול, ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹּומֹוסיפין

להּטֹות. רּבים ְֲִֵַַַאחרי
ּכׁשּמלקין„. ׁשּימּות ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכֹות

אֹותֹו.
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ּבחמּׁשה.‰. - העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת
.Â.ּבׁשלׁשה - החדׁש ְִִֶַָֹעּבּור
.Ê.ׁשּבארנּו ּכמֹו סמּוכין אּלּו וכל ּבׁשבעה. - הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעּבּור
.Áּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון קנסֹות, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה והאֹונס וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותם ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאין
- והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָיּׂשראל.
ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה אפּלּו אּלא ממחה, צריכין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות אלהים, לארץ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹחּוצה
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָעֹוּׂשין;

.Ëהּמצּויין דברים אּלא לארץ חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאין ּדברים אבל חברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָממֹון
דברים אֹו ּבחברּתּה; ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
אין - ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמצּויין,
חכמים ׁשּקנסּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדנין
ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו את ּובסֹוטר לחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבתֹוקע
ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. חּוצה ּדּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
ׁשהּוא מּפני צרֹורֹות, נזק מחצי חּוץ לארץ; חּוצה דּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותֹו

קנס. ואינֹו ְְֵָָממֹון
.È.לארץ חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - ּכעבד הּנּׁשֹום ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּבׁשת והּצער הּנזק ּגֹובין אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּגֹובין, - ורּפּוי ׁשבת אבל לארץ; חּוצה ּדּיני ּבהן חּיב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ואמרּו: הּגאֹונים, הֹורּו וכן ּכיס. חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת לגּבֹות יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּמעּׂשים
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

ׁשהּזיק אדם אבל מצּוי. ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלארץ,
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

וה הֹואיל ורגל, דברּבׁשן זה הרי - מּתחּלתּה להן מּועדת יא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּבהמה ׁשהּזיקה ּבין לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו וגֹובין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצּוי,
לאכלן, ׁשּדרּכּה ּפרֹות אכלה אֹו ּבּה, ׁשּנתחּככה ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחרת,

עליהן חּיבת ׁשהיא וכלים אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבזה, ְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
ּתּמה היתה אם אבל לארץ. חּוצה ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנזק
ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון והּזיקה, ְְְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָָוהּועדה
לארץ, חּוצה ּדּיני הּׁשלם הּזה הּנזק ּגֹובין אין - נגחה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
לחּוצה ויצא ּבארץ הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה מּועד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשאין
מצּוי. דבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלארץ

.·Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמּפני
ּבארץ. הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹו
ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידים ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È,לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין - גזל אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

הּכפל. את ּגֹובין אין ֲִֵֶֶֶַָאבל
.„Èחּוצה דּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

ּפי על אדם מׁשּלם והּכפר והּבׁשת הּפגם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלארץ.
את ׁשֹורי והמית ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָעצמֹו,

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין ואין ְְִִֵֵֶַָָָָּפלֹוני,
.ÂËּבהן ודנין אֹותן וגֹובין ּכקנסֹות, אינן - גרמֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.ÊËעּׂשה ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ממֹון הּמֹוסר ּדין ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכן

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין - ֲִֵֶֶַַָָָָמעּׂשה
.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף לארץ: ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

עּמֹו יעלה אֹו ּדינֹו, לבעל ׁשּיפּיס עד אֹותֹו מנּדין קנס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשם
מּתירין - לֹו הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יּׂשראל. לארץ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלדין
ּתפּׂש אם וכן נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹנּדּויֹו,
מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין אין - לּטל לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור ִִִִִִֵֶַַָָָֹהּנּזק

.ÁÈּדיני דן ׁשהּוא ּפי על אף לרּבים, ממחה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻיחיד
ּדין, ּבבית הֹודאה ּבפניו ההֹודאה אין - יחידי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָממֹונֹות
סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף הּׁשלׁשה, אבל .סמּו היה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
הרי - אלהים ּבהן קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהרי
ּבפניהם, הּכֹופר וכן ּדין. ּבבית הֹודאה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָההֹודאה
ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻואחר
הֹודאֹות לענין הן הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
הּדברים. לכל הּסמּו ּדין ּכבית ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהלואֹות
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ה'תשע"ב כסלו ט"ו ראשון יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)והּכהֿאיׁש ,`k zeny)הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:

ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות
לֹו" hi)יעׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מּממֹונֹו wifdy dn)ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּבּקּבלה:
אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּממֹונֹו
ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם נזקי ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻּכּלם
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ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ Ðהּסמּוכין cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר פרק. ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא bi;זהֿאתֿזה, ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,d mixacּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`x zfzda)מעם" יתעּלה: אמר הּצּואר. ְִִִֵֶַַַַָָמן

למּות" ּתּקחּנּו ci)מזּבחי ,`k zeny)ּוכבר . ְְְִִִֶָָָ
מּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני (er:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

מּמּכֹות. ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, לרֹוצח ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכפר
אׁשרֿ רצח לנפׁש כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

למּות" רׁשע l`)הּוא ,dl xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִָָָָָ
ּבמּכֹות זֹו מצוה fl:)ּדיני zeaezk). ְְִִֵַָ

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם "ויׁשב ְְִֵֶַַַַַָָָֹיתעּלה:

(dk ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִֵ
(c ,hi mixaclמּׁשם יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב :ְִֵֵַָָָ

ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַָָָָָלעֹולם,
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ְְְְְֲִִֵֵָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה jli`e)ּכלּֿדיני .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה מרֹוצח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכפר
לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ּבהכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלטֹו" al)אלֿעיר ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מּכֹות ּבגמרא זֹו fl:)מצוה zeaezk). ְְִִַָָָ

― הרצ"ב מּלהרֹוגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהחֹוטא

מיתה עליה חּיב dyeryׁשהּוא drya oicd znerl) ִֶֶַָָָָ
(bvx dyrz `l Ð dxard,ּדין לבית ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶָֹקדם

עדים עליו ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
אנחנּו ונהיה dyrnd)לפניהם, z` mi`exd)עדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

והם(mipiicÎ`le)ּבלבד ,(mixg`)ּֿבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵַָ
אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשהּוא
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

ai)לּמׁשּפט" ,my)יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג ְְִִֶֶַַַַָָֹאֹותֹו
הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו עדֿעמדֹו". הרֹוצח ְֲִִֵֵַַַַָָָָימּות
עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ׁשראּוהּו ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהם
האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּומעידים

עדה "הרי ּובּמכלּתא: oic)ימיתּוהּו. zia)ׁשראּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחד
ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֶַַַָֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרצח

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎÁ"ÈŒÊ"ËÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשרֹוד מי רֹודף,מּיד ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻּכלֹומר:
והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָנּוכל

יתעּלה: cg`dאמרֹו zy` daxwe .. miyp` evpi ik") ְְִֶַָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdlוקּצתה"ְַָֹ

"עינ תחֹוס לא ai)אתּֿכּפּה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְֵֶֶַָָֹ
vz`)ספרי ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְִִֵָֻ
(mdaנפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֵֶַַָָָָָֻ

סּכנת ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָוהרי
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי ְְְְֲֵֶַַַָָָָנפׁשֹות
ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם ְְִִִִִֵַַַַַָָָמּנין
הּנה "עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַָָֹּבנפׁשּה?
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנתּבאר

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונה(ievna)האחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
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קלג elqk g"iÎf"h iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ Ðהּסמּוכין cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
(xecl xecnּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר פרק. ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ח' ִַָ

ה'תשע"ב כסלו ט"ז שני יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרפ"ט מּלרצֹוחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
תרצח" "לא אמרֹו: והּוא bi;זהֿאתֿזה, ,k zeny) ְְְִֶֶֶָָֹ

(fi ,d mixacּבהּכאה נהרג ― זה לאו על והעֹובר .ְְֱֵֶֶַַָָָָָ
(ey`x zfzda)מעם" יתעּלה: אמר הּצּואר. ְִִִֵֶַַַַָָמן

למּות" ּתּקחּנּו ci)מזּבחי ,`k zeny)ּוכבר . ְְְִִִֶָָָ
מּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני (er:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

מּמּכֹות. ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ּבמזיד, לרֹוצח ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכפר
אׁשרֿ רצח לנפׁש כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

למּות" רׁשע l`)הּוא ,dl xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְֲִָָָָָ
ּבמּכֹות זֹו מצוה fl:)ּדיני zeaezk). ְְִִֵַָ

ה'תשע"ב כסלו י"ז שלישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָנפׁש
הּגדֹול" הּכהן עדֿמֹות ׁשם "ויׁשב ְְִֵֶַַַַַָָָֹיתעּלה:

(dk ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון .mihtey zyxt) ְְִֵ
(c ,hi mixaclמּׁשם יֹוצא אינֹו ― ׁשם "ויׁשב :ְִֵֵַָָָ

ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַָָָָָלעֹולם,
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ְְְְְֲִִֵֵָָָָָּתהא

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה jli`e)ּכלּֿדיני .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אּלא מןֿהּגלּות, לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה מרֹוצח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכפר
לנּוס כפר "ולאֿתּקחּו יתעּלה: אמר ּבהכרח. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיגלה

מקלטֹו" al)אלֿעיר ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֶָָָ
מּכֹות ּבגמרא זֹו fl:)מצוה zeaezk). ְְִִַָָָ

― הרצ"ב מּלהרֹוגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאתֿהחֹוטא

מיתה עליה חּיב dyeryׁשהּוא drya oicd znerl) ִֶֶַָָָָ
(bvx dyrz `l Ð dxard,ּדין לבית ׁשּיבֹוא ְִֵֶֶָֹקדם

עדים עליו ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאּלא
אנחנּו ונהיה dyrnd)לפניהם, z` mi`exd)עדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַ

והם(mipiicÎ`le)ּבלבד ,(mixg`)ּֿבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵַָ
אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשהּוא
העדה לפני עדֿעמדֹו הרצח ימּות "ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

ai)לּמׁשּפט" ,my)יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג ְְִִֶֶַַַַָָֹאֹותֹו
הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו עדֿעמדֹו". הרֹוצח ְֲִִֵֵַַַַָָָָימּות
עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ׁשראּוהּו ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהם
האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּומעידים

עדה "הרי ּובּמכלּתא: oic)ימיתּוהּו. zia)ׁשראּו ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחד
ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֶַַַָֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרצח

ה'תשע"ב כסלו י"ח רביעי יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎÁ"ÈŒÊ"ËÈÚÈ·̄ŒÈ�̆ÌÂÈ

.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשרֹוד מי רֹודף,מּיד ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

לא אם אתֿהרֹודף, להרֹוג מצּוים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻּכלֹומר:
והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא אתֿהּנרדף להּציל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָנּוכל

יתעּלה: cg`dאמרֹו zy` daxwe .. miyp` evpi ik") ְְִֶַָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdlוקּצתה"ְַָֹ

"עינ תחֹוס לא ai)אתּֿכּפּה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְֵֶֶַָָֹ
vz`)ספרי ik)ּבמבׁשיו" :yea `edy zenewna) ְְִִֵָֻ
(mdaנפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְְֵֶַַָָָָָֻ

סּכנת ׁשּיׁשּֿבֹו ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָוהרי
וקּצֹותה אתּֿכּפּה". ּב"וקּצֹותה הּוא הרי ְְְְֲֵֶַַַָָָָנפׁשֹות
ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָאתּֿכּפּה
הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם ְְִִִִִֵַַַַַָָָמּנין
הּנה "עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַָָֹּבנפׁשּה?
"אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנתּבאר

ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― והּכּונה(ievna)האחד" , ְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא:
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― לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָהֹורגין

מּסנהדרין .(br.)ח' ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפׁש

לזֹו avx)ׁשּקדמה dyrz `l)העדים יהרגּו ׁשּלא , ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
dzin)אתֿהחֹוטא miaiigy `hga)ׁשידינּוהּו עד ְִֵֶֶַַ

ועׂשה עבר אם אּלא זה אין ― ּבמיתה ּדין ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבית
אבל אֹותֹו: וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּמעׂשה
נקרא: הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשעת
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― ְְְְְֲִֵֵַַָָָרֹודף
― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאתֿהעברה
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאז
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― אתֿעינֹו נסּמא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַאֹו
זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא למנעֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָאי
עליו מּלחּוס האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹנהרג
אתֿ "וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּומּלהּמנע

"עינ תחֹוס לא ספרי(my)ּכּפּה (zyxtּולׁשֹון ְְִֵֵֶַָָֹ
(my `vzׁשאּתה מלּמד ― אתּֿכּפּה "וקּצתה :ְְֵֶֶַַַַָָָֹ

להּצילֹו dci)חּיב lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶַַַַָָ
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַָָֹלא
מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס לא ְְְֵֶַָָָָָֹלֹומר:
ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹֻמיחד
― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ְֵֶֶַַַָָָָָָָאתּֿכּפּה".
ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה אתּֿכּפּה". ּבקּצתה הּוא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהרי
לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ּבכלֿמי אינֹו ― חפצֹו על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהרֹודף
אחר הרֹודף ּבאדם אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזֹו

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, הרֹודף(scexd)חברֹו אֹו , ְְֲֲִֵֵַָָָָ
ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות מּכלֿהעריֹות אחת ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָאחר
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
"צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה fk)הּנערה ,ak my), ְְֲִֵַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא ּבכלּֿדבר מֹוׁשיעּה ― מֹוׁשיע לּה יׁש ְִִֵֶַָָָָָָהא
ורֹודף אחריה רֹודף ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָיכֹול
על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי אמר: להרגֹו, חברֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָאחר

הּזה" הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו ek)רעהּו ,my)ּוכבר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני Ðנתּבארּו ar) ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

(br.

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּצלת
טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת לנּו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹואּבדן
ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל לׂשחֹות נדע ואנּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָּבּמים

להר אֹורֹוצה מהּֿׁשּבלּבֹו להסיר יכֹולים ואנּו גֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
מּלהּמנע האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלדחֹות
"רע עלּֿדם "לאֿתעמד יתעּלה: ּבאמרֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹלהּצילֹו

(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו .ְְְִֵֵֶַַָָ
אחיו אתֿממֹון רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְִִֶֶֶַָָָָּבאזהרה
אתֿ ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו יכֹול והּוא ְְְֲִִֵֶֶַַָָאֹובד
יּגיד "אםֿלֹוא זה: ּבענין עֹוד ּבא ּוכבר ְְְֱִִִֶֶַָָָָהאמת.

עונֹו" `)ונׂשא ,d my)ספרא (zyxtּולׁשֹון ְְְֲִָָָֹ
(miyecwאּתה ׁשאין עדּות, לֹו אּת יֹודע אם "מּנין :ְִִִֵֵֵֶַַַַָ

"לאֿתעמד לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק ְְְֲֶַַַַַָָֹֹרּׁשאי
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ְִִִִֵֵֶַַַַַָָעלּֿדם
חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַָָָָָָָָָָָלסטים
עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר: ּתלמּוד להּצילֹו? ְְֲִַַַַַַַָֹֹאּתה
חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר לרֹודף ּומּנין "ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרע
עלּֿדם "לאֿתעמד לֹומר ּתלמּוד ּבנפׁשֹו? ְְְְֲִַַַַַַַֹֹלהּצילֹו
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָרע

.(br.)סנהדרין ְְִֶַ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָערי
("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exear eidiy),

יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן אתֿהּדר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּולתּקן
אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח את המעּכב ּדבר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבּה
אתּֿגבּול וׁשּלׁשּת הּדר ל "ּתכין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָיתעּלה:

"ארצ(b ,hi mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵַָָָ
ּבסנהדרין ּומּכֹות(fr.)זֹו .(.f)ּוׁשקלים` wxt) ְְְְִִֶַַָ

(` dpynהזּכרנּו ּוכבר frw)וסֹוטה. dyr zevn) ְְְְִַָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָאמרם:

ה'תשע"ב כסלו י"ט חמישי יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly dy`x)ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְִִֶֶֶַָָָָֹעגלה.

"ּכיֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא הרגֹו, מי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹודע
ּבאדמה" `)חלל ,`k mixac)עגלה ּדין וזהּו ְְֲִֶֶַָָָָָ
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elqk 'k iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָערּופה.
סֹוטה .(cn:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה mxefdּומּלעבֹוד min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

(dwfgaאׁשר" אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָׁשּנערפה
יּזרע" ולא ּבֹו c)לאֿיעבד ,my)על והעֹובר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מּכֹות ּובגמרא מחּיבי(ak.)זהֿלֹוקה. ּכׁשהזּכירּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלקּות
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו en.)ּוכבר :dn). ְְְְֲִִִֵָָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹמֹוקׁשים
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ּבהם ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹיאבדּו

"ּבבית ּדמים g)תׂשים ,ak my)ספרי ּולׁשֹון ְְְִִִֵֵֶָָ
(my `vz zyxt)'מעקה מצות(my)"'ועׂשית ― ְְֲִִֶַַָָ

לאֿתעׂשה". מצות ― ּדמים' 'ולאֿתׂשים ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹעׂשה:
ׁשקלים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

(cenlzn)נזקין ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְְִִִֵֶַַָירּוׁשלמי
(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד לסּלקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, והּמכׁשֹולים ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּמֹוקׁשים
והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות סביב מּקיף ּכתל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשּנבנה
מהם. אֹו ּבהם מיׁשהּו יּפֹול ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹודֹומיהם,
אֹותם, ּומתּקנים ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות ְְְְִִֵַַַָָָָֻוכן
מעקה "ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכדי

"לגּג(my)לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ―ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ב כסלו כ' שישי יום

.Ëˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה zpbed)זהֿאתֿזה dpi`y)ׁשאם והּוא: . ְְִֵֶֶֶֶָ

ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר עצה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׁשאל
על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה ְְְְֶֶַַָָָָָָהּדבר

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני hi,יתעּלה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ

(ciספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt)סֹומא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ
עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדבר
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה האדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָלאֹותֹו
ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָעּור
ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּדר
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹוברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשּׁשניהם
והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ׁשּכלֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכׁשל",
זה מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאֹומרים
ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב d)וגֹו' ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)הּמכלּתא zyxt)― ּתעזב "עזֹוב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹּפריקה".
לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת מּלהּניחּה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻוהזהרנּו

לאֿתעׂשה ּבמצות dnilyndׁשּיתּבאר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל עֹובר מּׂשאּה, ּתחת רֹובצת הּניחּה ואם :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ולאֿתעׂשה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ׁשהֹורדנּוהּו ְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָֹּכמֹו
עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִֵֶַָָָעּמֹו.

(c ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .mihtyn zyxt) ְְְִַָ
(myנתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים "הקם :ְְְֲִִִִֵָָָָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה וׁשם(al.)מציעא(aa`)ּדיני . ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
מןֿה ׁשּמצוה מןֿנתּבאר, ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

לטעֹון. ְִַָהּתֹורה

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּדר
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אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָערּופה.
סֹוטה .(cn:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל אתֿהאדמה mxefdּומּלעבֹוד min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

(dwfgaאׁשר" אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָׁשּנערפה
יּזרע" ולא ּבֹו c)לאֿיעבד ,my)על והעֹובר ְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹ
מּכֹות ּובגמרא מחּיבי(ak.)זהֿלֹוקה. ּכׁשהזּכירּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: ְְְְִֵֵַַַַָָָָמלקּות
יּזרע". ולא ּבֹו לאֿיעבד "אׁשר מהכא: ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו en.)ּוכבר :dn). ְְְְֲִִִֵָָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹמֹוקׁשים
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ּבהם ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹיאבדּו

"ּבבית ּדמים g)תׂשים ,ak my)ספרי ּולׁשֹון ְְְִִִֵֵֶָָ
(my `vz zyxt)'מעקה מצות(my)"'ועׂשית ― ְְֲִִֶַַָָ

לאֿתעׂשה". מצות ― ּדמים' 'ולאֿתׂשים ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹעׂשה:
ׁשקלים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

(cenlzn)נזקין ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְְִִִֵֶַַָירּוׁשלמי
(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד לסּלקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הינּו: מּכלֿמׁשּכנֹותינּו, והּמכׁשֹולים ְְְְְְִִִִִֵַַַָהּמֹוקׁשים
והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות סביב מּקיף ּכתל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשּנבנה
מהם. אֹו ּבהם מיׁשהּו יּפֹול ׁשּלא ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹודֹומיהם,
אֹותם, ּומתּקנים ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות ְְְְִִֵַַַָָָָֻוכן
מעקה "ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּכדי

"לגּג(my)לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ―ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ב כסלו כ' שישי יום
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― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה zpbed)זהֿאתֿזה dpi`y)ׁשאם והּוא: . ְְִֵֶֶֶֶָ

ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר עצה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׁשאל
על ּתֹורהּו אּלא ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָהאזהרה
אמרֹו והּוא ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה ְְְְֶֶַַָָָָָָהּדבר

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני hi,יתעּלה: `xwie) ְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹֹ

(ciספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt)סֹומא "ולפני : ְְְְִִֵֶָ
עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדבר
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ונעׂשה אתֿראּיתֹו הּתאוה ׁשּסּמאה האדם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָלאֹותֹו
ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָעּור
ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּדר
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹוברים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֹׁשּׁשניהם
והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ׁשּכלֿאחד לפי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמכׁשל",
זה מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹאֹומרים
ּתחּלה. מהּֿׁשהזּכרנּו הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּמּׂשא
רבץ ׂשנא חמֹור "ּכיֿתראה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹוהּוא

עּמֹו" ּתעזב עזב d)וגֹו' ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְֲִַָֹֹ
mihtyn)הּמכלּתא zyxt)― ּתעזב "עזֹוב : ְְֲִַַָָֹ

נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹּפריקה".
לאּֿתעׂשה", ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין

מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn) ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת מּלהּניחּה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻוהזהרנּו

לאֿתעׂשה ּבמצות dnilyndׁשּיתּבאר devnd) ְְְֲִִֵֶֶַָֹֹ
(x"rעל עֹובר מּׂשאּה, ּתחת רֹובצת הּניחּה ואם :ְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ולאֿתעׂשה. ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעׂשה
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְִִִֶֶָָָָ

― הר"ג אתֿהּמצוה לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה על ְְִֵַַַַַַָָָָָהּמּׂשא
ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו מּמנּו ׁשהֹורדנּוהּו ְִִִֵֶֶֶַַַָאחר
לטעֹון נצטּוינּו ּכ מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָֹּכמֹו
עּמֹו" ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְִִִִֵֶַָָָעּמֹו.

(c ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .mihtyn zyxt) ְְְִַָ
(myנתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים "הקם :ְְְֲִִִִֵָָָָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה וׁשם(al.)מציעא(aa`)ּדיני . ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
מןֿה ׁשּמצוה מןֿנתּבאר, ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

לטעֹון. ְִַָהּתֹורה

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
מעּכב ּבמּׂשאֹו אתֿהּלכּוד מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק נעזרהּו אּלא ,ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּדר
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על אֹו ּגּבֹו על אֹו מּׂשאֹו, את עּמֹו ונגּביּה ְְִִֶַַַַַַַָָמּׂשאֹו,
והּוא זֹו, מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָּבהמּתֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת d)אמרֹו: ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְְְֲֵַָָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְֲִֵַַָָָֹ

על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ּתעזב ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹעזב
ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא לאֿתעׂשה". ועל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹֻעׂשה
אתֿ "לאֿתראה ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹזה

וגֹו'" אחי c)חמֹור ,ak mixac)ּובספרי ,zyxt) ְְְֲִִֵָ
(my `vz― וכּו' "אחי אתֿחמֹור "לאֿתראה :ְְֲִִֶֶָֹ

"ּכיֿתראה אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹמצות
"ׂשנא d)חמֹור ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְֲֲֲִֵַַֹ

מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּוכבר
.(al.)מציעא ְִָ

ה'תשע"ב כסלו כ"א קודש שבת יום
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― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,

על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר
"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie)אמרּו ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ
(:fn `rivnּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ
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(„È).Ì˘ ˘Ù�ÈÂ:בבחורים(‡Î)¯˘‡ ÏÎ È„È Â˜ÊÁÂ
.Í˙‡הבן בלבם שאומרים לך, לעזור רפה ידם עתה כי

למלך: שנואים נהיה ואנו אביו, אצל Â˘Î·(‚)יתחרט

.ÏÎ‰:אליך.˘˜·Ó ‰˙‡ ¯˘‡ ˘È‡‰בו יעשה

וזה שלום, יהיה העם כל כך ואחר ויהרג, בקשתך

קצר: Ï‡¯˘È.(„)מקרא È�˜Ê È�ÈÚ·Â:אשמאי זקני

cec zcevn
(„È).ÍÏÓ‰ ‡·ÈÂ:למעלה שזכר בחורים Í„ÒÁ.(ÊÈ)אל ‰Ê

לא למה צרתו, ביום לעזבו לדוד לרעך שעשית החסד זהו וכי
עמו: עםÏ‡.(ÁÈ)הלכת שאלך מהראוי היה לא לומר: רצה

וכל פה, היושבים והעם ה', בחר אשר המלך אל כי אביך,
אשב. ועמו לעבד, אהיה לו פה, איננו אשר ישראל איש
מצד אם כי עצמו, מצד היתה לא לאביך אהבתי הנה וכאומר:

וכיÈ�˘‰Â˙.(ËÈ)המלוכה: אעבוד, למי כי בו, בגידה זה אין מקום מכל עצמו, מצד לאוהב לו הייתי אם ואף לומר: רצה
לבגידה: יחשב ולא לפניך, אהיה כן אביך, לפני עבדתי כאשר ולזה אעבוד, בנו לפני הלא אויביו, שאול בית ‰·Â.(Î)למשפחת

נעשה: מה ביניכם התייעצו שעמך, והזקנים וינקמוÂ˜ÊÁÂ.(Î‡)אתה והבן האב ישלימו פן בחושבם הם, נרפים עדיין כי על
עמך: להיות ידיהם ויתחזקו אביך, את נבאשת כי ידעו בזה אבל Â‚Â'.(Î·)מאתנו, È�ÈÚÏוהתיחדו האהל אל הכנסו ראו כולם

‰‰Ì.(Î‚)עמהן: ÌÈÓÈ·:יועץ להיות הועמד נאמנה,Î‡˘¯.אשר היא שהתשובה הוא בטוח אלהים, מדבר מה השואל כמו
הנרצה: הדבר ידה על להשיג בטוחה, אחיתופל עצת היתה ÌÂÏ˘·‡Ï.כן Ì‚בדבר העצה היתה הרעה, מחשבתם לפי כי

הפרה: ה' אבל היתה, נכונה עצה דוד, אחר הרדיפה בדבר עצתו ואף טובה, עצה Â‚Â'.(‡)הפלגשים ‰¯Á·‡את לקבץ כי
נפשו: על דוד ימלט כך ובתוך רב, זמן יתאחר ישראל פניו:ÓÂ˜‡Â‰.כל כשיראה עליו יחמול פן אבשלום, ילך אם ‰ÏÈÏ‰.כי

ויגע: עיף ÌÈ„È.(·)בעודו ‰Ù¯Â:לעשות מה עצה לקח לא ועדיין המלוכה, מן נטרד היום זה ‡Â˙Â.כי È˙„¯Á‰Âבהיות
ובלילה: פתאום ‰ÌÚ.הדבר ÏÎ Ò�Âאוכל ואז בעבורו, ללחום המלך עם ישארו ולא בכה, וזה בכה זה ינוסו, החרדה בעבור

ואינם: ינוסו כי למלחמה, יעמדו ולא הואיל מאנשיו, מי להמית שאצטרך מבלי לבדו, אותו אשיבÈ˘‡Â·‰.(‚)להכות ואז
אביך: עם אשר העם כל ‰ÏÎ.אליך ·Â˘Î:למלך אותך וקבלו ישראל, המון כל אליך ששבו Â‚Â'.כמו ¯˘‡ ˘È‡‰:לומר רצה

איש: מהם יפקד ולא שלום, יהיה שעמו העם לכל אבל יומת, לבדו הוא כי מבקש, אתה אשר האיש אם כי מהם יפקד לא
(‰).‡Â‰ Ì‚:עצתו הוא גם יאמר זה כל עם בעיני, וחשוד דוד רעה שהוא עם

oeiv zcevn
(„È).˘Ù�ÈÂכמו הנפש, את המשיב ומרגוע מנוחה (שמותענין

יז) וינפש:לא שבת :(Î).Â·‰כמו ז)הזמינו, יא הבה(בראשית :

הנבאש:�·‡˘˙.(Î‡)נרדה: כדבר ומאוס, תיעוב ענין
(·).ÌÈ„È ‰Ù¯Âויאוש לב מורך מלשוןÈÈÂ˘¯.(„):ענין

בעיניו: הוטב לומר רוצה ‡ÔÈ.(Â)יושר, Ì‡:לאו אם

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' טבת.

ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ותעמוד לו בכהנ"ל זכות התעסקותו בהפצת המעינות חוצה, וכמבואר במ"א אשר החוצה מתחיל 

אשר  חלקו  ואשרי  פשוט,  הכי  במובן  חוצה  עד  לדרגא  מדרגא  וכן  לעצמו[  כשהן  ]דמוחין  מחו"ב  למטה 

החוצה שלו, הם אברכי ישיבה, אבל לאידך גיסא זהו מוסיף בהאחריות, שהרי בהשפעה מתאימה עליהם 

יש לעשות מכאו"א טופח ע"מ להטפיח ולמשפיע בסביבתו במשך הזמן. ועיין תוספתא עדיות ספ"ג בגודל 

ענין דתלמידי תלמידיו, וק"ל. ויהי רצון שיתעסק בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן דופרצת ימה 

וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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לבגידה: יחשב ולא לפניך, אהיה כן אביך, לפני עבדתי כאשר ולזה אעבוד, בנו לפני הלא אויביו, שאול בית ‰·Â.(Î)למשפחת

נעשה: מה ביניכם התייעצו שעמך, והזקנים וינקמוÂ˜ÊÁÂ.(Î‡)אתה והבן האב ישלימו פן בחושבם הם, נרפים עדיין כי על
עמך: להיות ידיהם ויתחזקו אביך, את נבאשת כי ידעו בזה אבל Â‚Â'.(Î·)מאתנו, È�ÈÚÏוהתיחדו האהל אל הכנסו ראו כולם

‰‰Ì.(Î‚)עמהן: ÌÈÓÈ·:יועץ להיות הועמד נאמנה,Î‡˘¯.אשר היא שהתשובה הוא בטוח אלהים, מדבר מה השואל כמו
הנרצה: הדבר ידה על להשיג בטוחה, אחיתופל עצת היתה ÌÂÏ˘·‡Ï.כן Ì‚בדבר העצה היתה הרעה, מחשבתם לפי כי

הפרה: ה' אבל היתה, נכונה עצה דוד, אחר הרדיפה בדבר עצתו ואף טובה, עצה Â‚Â'.(‡)הפלגשים ‰¯Á·‡את לקבץ כי
נפשו: על דוד ימלט כך ובתוך רב, זמן יתאחר ישראל פניו:ÓÂ˜‡Â‰.כל כשיראה עליו יחמול פן אבשלום, ילך אם ‰ÏÈÏ‰.כי

ויגע: עיף ÌÈ„È.(·)בעודו ‰Ù¯Â:לעשות מה עצה לקח לא ועדיין המלוכה, מן נטרד היום זה ‡Â˙Â.כי È˙„¯Á‰Âבהיות
ובלילה: פתאום ‰ÌÚ.הדבר ÏÎ Ò�Âאוכל ואז בעבורו, ללחום המלך עם ישארו ולא בכה, וזה בכה זה ינוסו, החרדה בעבור

ואינם: ינוסו כי למלחמה, יעמדו ולא הואיל מאנשיו, מי להמית שאצטרך מבלי לבדו, אותו אשיבÈ˘‡Â·‰.(‚)להכות ואז
אביך: עם אשר העם כל ‰ÏÎ.אליך ·Â˘Î:למלך אותך וקבלו ישראל, המון כל אליך ששבו Â‚Â'.כמו ¯˘‡ ˘È‡‰:לומר רצה

איש: מהם יפקד ולא שלום, יהיה שעמו העם לכל אבל יומת, לבדו הוא כי מבקש, אתה אשר האיש אם כי מהם יפקד לא
(‰).‡Â‰ Ì‚:עצתו הוא גם יאמר זה כל עם בעיני, וחשוד דוד רעה שהוא עם

oeiv zcevn
(„È).˘Ù�ÈÂכמו הנפש, את המשיב ומרגוע מנוחה (שמותענין

יז) וינפש:לא שבת :(Î).Â·‰כמו ז)הזמינו, יא הבה(בראשית :

הנבאש:�·‡˘˙.(Î‡)נרדה: כדבר ומאוס, תיעוב ענין
(·).ÌÈ„È ‰Ù¯Âויאוש לב מורך מלשוןÈÈÂ˘¯.(„):ענין

בעיניו: הוטב לומר רוצה ‡ÔÈ.(Â)יושר, Ì‡:לאו אם
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(Á).‰Ï˜� Â‡ÏÓ ÈÏÒÎבעיני קל אני במחשבתי

לבו�È˙Â‚ÂÙ.(Ë)עצמי: ויפג ל' מ"ה)נחלפתי ,(בראשית

הפוגות ב')מאין ˙‡È˙Â.(È):(איכה ÏÎ:צרכי יודע אתה

(‡È).¯Á¯ÁÒכמו הכפולות מתיבות וזהו יגון מוקף

י"ג) חמרמרו(ויקרא סגלגל אדמדמם א')ירקרק :(איכה

(·È).Â„ÓÚÈ ÈÚ‚� „‚�Óכאוהבים לי נראין אותם

לי עומדין אין עלי בא שהנגע וכשרואין הנאתן בשעת

לי: עוזרים ואינם יעמודו מנגדי אלא דחקי בשעת

.È·Â¯˜Â:קרובים עצמם לי Â˘˜�ÈÂ(È‚)שמראים
.È˘˜·Ó:לי ÁÎ¯˘.(È„)יחשבו:Â‚‰È.מוקשים È�‡Â

משיבים ואינם המחרפי' מן חרפתם שומעים ישראל

מהם: ותושיעני שתגאלני הוחלתי לך כי ÈÎ(ÊÈ)ולמה

.ÈÏ ÂÁÓ˘È ÔÙ È˙¯Ó‡אומרים כי שותקים אנו לכך

וישמחו במפלתנו יראו שמ' עזות נשיבם אם בלבנו אנו

הייתם הלא לומר עלינו ויגדילו רגלינו במוט לנו

בתשועתכם: �ÔÂÎ.(ÁÈ)מתפארים ÚÏˆÏ È�‡ ÈÎלכך

במכות אנו שמלומדים לפי לנו ישמחו פן דואגים אנו

תמיד: לשבר ומזומנים �‚„È.ומוכנים È·Â‡ÎÓÂמזומן

תמיד: עלי לבא ‡‚È„.(ËÈ)הוא È�ÂÚ ÈÎמגיד לבי

יגרום שלא מחטאתי וירא דואג אני ולפיכך עוני את לי

ומכאוב: צלע ÂÓˆÚ.(Î)לי ÌÈÈÁחיים מעצימים

ובטובה: שקר:Â·¯Â.בשלום דברי על שנאי והגדילו

(‡Î).·ÂË ÈÙ„¯ ˙Á˙בהקב"ה דבקי' שאנחנו בשביל

ובמצותיו:

cec zcevn
(Á).‰Ï˜� Â‡ÏÓמקום ואין החלי אש שריפת מלאים המה

בבשרי: È˙ÈÎ„�Â.(Ë)שלם È˙Â‚ÂÙ�ודכאות חלשות אחזתני
ולחוץ: מהשפה לא הלב מנהמת ˙‡È˙Â.(È)רוח ÏÎ Í„‚�

ובידך נגדך המה הלא מתאוה שאני והשקטה הרפואה
עלÈ˙Á�‡Â.לעשותם: להתחרט מתאנח שאני שואג ואני ומה

תאותי: למלאות א"כ ומהראוי ממך נסתרה לא עונותי
(‡È).¯Á¯ÁÒ È·Ïאותי עזב וכוחי ואנחה ביגון מסובב לבי

ממני: ‡˙È.והלך ÔÈ‡:בהם נשארה �‚ÈÚ.(È·)לא „‚�Ó
לעזרה: אלי קרבו ולא מנגד יעמדו וצערי בנגעי כשאני

(‚È).Â˘˜�ÈÂ:מוקש עלי ‰ÂÂ˙.טמנו Â¯·„Èדברי לי ידברו
רוח: ÁÎ¯˘.(È„)שברון È�‡Âכאלו כחרש עצמי את עושה
אשמע: ˘ÚÓÂ.(ÂË)לא ‡Ï:דבריהם מבין ˙ÂÁÎÂ˙.לא

עמהם: להתווכח Â‚Â'.(ÊË)טענות ÍÏ ÈÎותחשב לטובה אות עמדי תעשה ר"ל בעבורי להם תענה אתה אשר עליך המתנתי כי
נצחת: ‡È˙¯Ó.(ÊÈ)לתשובה ÈÎיותר עוד וישמחו העונש עלי תתגבר פן אמרתי כי להם מה להשיב אני חפצתי לא הנה ר"ל

גופי: בכל נלקה אהיה אם ומה עלי להתגאות עצמם הגדילו לבד רגלי מטה בעת �ÔÂÎ.(ÁÈ)כי ÚÏˆÏלהיות ורגיל מוכן אני
עלי: לבוא נגדי תמיד מזומנים המה אותי המכאיבים והדברים הגוף מחולשת ‡‚È„.(ËÈ)צולע È�ÂÚ ÈÎעוני אגיד בעצמי אני

עלי: וישמחו העונש יבוא פן אדאג ולזה שחטאתי בעצמי אני יודע וגדלו:È·ÈÂ‡Â.(Î)כי רבו חייהם ימי אויבי אבל
(‡Î).'Â‚Â ÈÓÏ˘ÓÂ:וגדלו רבו חייהם ימי הם עמהם:˙Á˙.גם להיטיב וזריז רודף שאני ˙È�·ÊÚ.(Î·)במקום Ï‡הואיל

לעגם: על לתשובה ותחשב אתה תעזבני אל לכן להם מה להשיב בעצמי אוכל מעולםÂÁ˘‰.(Î‚)ולא אתה כי לי לעזור מהר
לעזרה: להיות לי להמתין מי על ואין לישועה לי

oeiv zcevn
(Á).ÈÏÒÎעל אשר וכן להכליות הסמוך השדרה חלק הוא

ג')הכסלים באש�˜Ï‰.:(ויקרא קלוי כמו ושריפה מוקד ענין
ב') לבו�È˙Â‚ÂÙ.(Ë):(שם ויפג כמו וחלשות רפיון ענין

מ"ה) ארץÁ¯ÁÒ¯.(È‡):(בראשית אל סחרו כמו סבוב ענין
י"ד) לדבריכם‰È˙ÏÁÂ.(ÊË):(ירמיה והוחלתי כמו המתנה ענין
ל"ב) לעת·ËÂÓ.(ÊÈ):(איוב כמו לפול ונטייה המעדה ענין

רגל ל"ב)םתמוט גדול:‰‚„ÂÏÈ.:(דברים ÚÏˆÏ.(ÁÈ)מלשון
ירכו: על הצולע חגר הכנה:�ÔÂÎ.ענין עניןÂÓˆÚ.(Î)מל'

אלמנותיו לי עצמו כמו ט"ו)רבוי גדלו:Â·¯Â.:(ירמיה
(‡Î).È�Â�Ë˘Èעשו וישטום כמו איבה ונטירת שטנה מל'

כו) :(בראשית
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א: עמ' ט הגמרא:דף ארזמבארת לארז.מאי שנמשלו בזה המכוון מה עּולא,- אמר ֶֶַַָָ
שאכלו לארז כמשור.ססמגֹורנמשלו בתוכו ומגררת שאוכלת 'סס' הנקראת תולעת שם - ְַָ

הגמרא: ססמגֹורשואלת משיירתמאי התולעת שהרי לססמגור, שני בבית נמשלו למה - ְַַָ
הגמרא: משיבה שני. בבית להם נשתייר ומה אּבא,מעט רּבי רקאמר להם ּבתנשתייר ִַַַַָָ

ּומלאכי זכריה חּגי האחרֹונים נביאים מּׁשּמתּו ּכדתניא, ביתקֹול, בתחילת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּקדׁששני, רּוח קֹול.והנבואהנסּתּלקה ּבבת מׁשּתּמׁשין היּו ועדיין מּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

לעיל: שהובא המעשה על מקשה ּברהגמרא רּבה ּבהדי מׁשּתעי מי לקיׁש ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוריׁש
חנה הרבים,ּבר ברשות חנה בר בר רבה עם בשיחה ופתח דיבר לקיש שריש יתכן האם - ַָָ

ּדמרא [אלעזר] (אליעזר) רּבי הדורּומה וגדול אדון הוה,- ּדיׂשראל ּדארעא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
חביריו, מכל היה כןושבקי פי על ּבהדיּהאף לקיׁש ריׁש מׁשּתעי הוה לאלא - ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

משום לכך, והטעם לקיש, ריש עימו ּבהדיּהשוחח לקיׁש ריׁש ּדמׁשּתעי ְְְֲִִֵֵֵַַָָּדמאן
סהדי ּבלא עיּסקא ליּה יהבּו רישּבּׁשּוק עם שדיבר מי בפרהסיא- בשוק לקיש ְְְֲִֵֵַַַָֹ

לקיש ריש נזהר ולפיכך עדים, ללא מעות לו נותנים והיו בישרותו האנשים היו בטוחים

וכי כן, אם אלעזר, רבי עם אף חנהמלדבר ּבר ּבר רּבה משלּבהדי פחותה שמעלתו ֲֵַַַַָָָ
אלעזר הגמרא:מׁשּתעי.רבי ּבינייהּומתרצת ּגברא ׁשדי ּפּפא, רב הטלאמר - ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ

ההוא, במעשה ביניהם אדם הוהשאֹווהחלף לקיׁש שהושיטּוזעיריהרוחץ,ריׁש הוא ְֲִִִֵָָ
ידו, את הוהשאֹולו חּנה ּבר ּבר ידרּבה אלעזרהמושיט הרוחץ.ורּבי היה ְְֲִֶַַַַַָָָָָ

המעשה: סיום את מספרת אתאהגמרא לקישּכי יֹוחנןריש ּדרּבי לולקּמיּה וסיפר ְְִִֵַַָָָָ
הבבליים, על שאמר מה ליּהאת יוחנן,אמר טעמארבי היינּו כדבריךלאו הטעם אין - ְֲֵַַַָָָ

ד שני, בבית שכינה שרתה לא עזראשלכך ּבימי ּכּוּלהּו סליקּו נּמי כלאי אם אף - ְְְִִִִֵֶַָ
מקום מכל עולים, היו ׁשני,ישראל ּבמקּדׁש ׁשכינה ׁשריא הוה לכך,לא והטעם ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ

לבניוּדכתיב נח כז)בדברי ט ׁשם',,(בראשית ּבאהלי ויׁשּכן ליפת אלהים 'יפּת ְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
הגמרא, ליפת',דורשת אלהים ּד'יפּת ּגב על שהיאאף פרס שמלכות יזכה שיפת ְְְְֱִֶֶַַַַֹ

מקום מכל השני, המקדש בית את לבנות יסייעו ׁשֹורהמזרעו הּׁשכינה זהאין בבית ְִֵַָָ
ׁשם' 'ּבאהלי בביתאּלא בשלימות שכינה שרתה שלא הסיבה וזוהי שם, של מזרעו שהוא המלך שלמה ידי על שנבנה ראשון בבית - ְֳֵֵֶָָ

ישראל. ידי על ולא פרסיים ידי על שנבנה מפני שני,

הגמרא: פרס,ּופרסאימבררת מלכות קאתּו- ּדמּיפת לן הגמרא:מנא מבארת יפת. מזרע שהם ב)ּדכתיב- י 'ּבני(בראשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ותירס', ּומׁשְך ותבל ויון ּומדי ּומגֹוג ּגמר זה,יפת בפסוק המנויים העמים ישבו ארצות באיזה הגמרא זהדורשת העם'ּגמר' ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

ב מקדֹוניאּגרממיאשיושב זֹו 'מדי' קנדּיא. זֹו 'מגֹוג' ּכמׁשמעֹו. 'יון' יון.. בשם הידועה ארץ אּונייקי.- ּבית זה 'ּתבל' ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ורּבנן סימאי רּבי ּבּה ּפליגי 'ּתירס', מּוסיא. זֹו ישבו,'מׁשְך' ארץ לּהבאיזו הםואמרי שהחולקים אומרים יש סימֹון- רּבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אמר, חד ּתרייקי'תירס'ורּבנן, ּבית ההוא],זֹו במקום היושב אמר,[־העם ּפרס.'תירס'וחד גםזֹו 'ּתירס'וכן יֹוסף רב ּתני ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּפרס, יפת.זֹו מבני שהוא תירס הוא בפרס היושב שהעם מצינו זו דעה ולפי ַָ

שב וגו'אגב כּוׁש 'ּובני זו: בפרשה נוספים פסוקים לבאר הגמרא ממשיכה יפת בני של הפסוק את הגמרא וסבּתכא'יארה ורעמה סבּתה ְְְְְְְֵַַַָָָ
ז) יֹוסף,(שם רב ּתני אחת. מחוזות, שתי בו והיו הרים, המוקף מחוז זה מקום שהיה משום דומין שמותיהן וסבתכא סקיסתןסבתה ְִֵֵַַָָ

פנימי,ּגּוּייתא, מחוז ּברייתא,הוא לפנימי,וסקיסתן מסביב חיצוני לחדאמחוז חדא מרחקּבין היה לחיצון הפנימי בין מאה- ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
צד,ּפרסי החיצוןוהיּקפּהבכל ּפרסי.של אלפא ְְְְֵֵֵֶַַַָָ

נמרוד מלכות את המתאר בפסוק נאמר נוסף: פסוק לבאר ממשיכה וכלנה'הגמרא ואּכד וארְך ּבבל ממלכּתֹו ראׁשית ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ'וּתהי
י) ּכמׁשמעּה(שם 'ּבבל', זה.. בשם הידועה הארץ זה- הקרויה'ארְך', נֹופרהארץ זה 'ּכלנה' ּבׂשּכר. זה 'ואּכד' אֹוריכּות. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ְִִנינפי.
מגדל לבנות שרצו ההפלגה דור בעצת להיות רצה שלא אשור בענין מדבר הפסוק פרשה: שבאותה הפסוקים את לדרוש ממשיכה הגמרא

ונאמר אחרות, ערים לבנות מהם והלך נמרוד, של מארצו יצא ולכן בה' יא)כךולמרוד רב,(שם ּתני אּׁשּור'. יצא ההוא הארץ ִִֵֶַַַָָָָָ'מן
סילק זה אּׁשּור נאמריֹוסף, הפסוק בהמשך אשור. בני ישבו סילק במדינת ּכלח',- ואת עיר רחֹובת ואת נינוה את 'וּיבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

המקומות, את הגמרא ּדמיׁשןמבארת פרת זֹו עיר' 'רחֹובת ּכמׁשמעֹו, ּדבּורסיף'נינוה' פרת זֹו 'ּכלח' ,. ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
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קלט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' ט הגמרא:דף ארזמבארת לארז.מאי שנמשלו בזה המכוון מה עּולא,- אמר ֶֶַַָָ
שאכלו לארז כמשור.ססמגֹורנמשלו בתוכו ומגררת שאוכלת 'סס' הנקראת תולעת שם - ְַָ

הגמרא: ססמגֹורשואלת משיירתמאי התולעת שהרי לססמגור, שני בבית נמשלו למה - ְַַָ
הגמרא: משיבה שני. בבית להם נשתייר ומה אּבא,מעט רּבי רקאמר להם ּבתנשתייר ִַַַַָָ

ּומלאכי זכריה חּגי האחרֹונים נביאים מּׁשּמתּו ּכדתניא, ביתקֹול, בתחילת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּקדׁששני, רּוח קֹול.והנבואהנסּתּלקה ּבבת מׁשּתּמׁשין היּו ועדיין מּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

לעיל: שהובא המעשה על מקשה ּברהגמרא רּבה ּבהדי מׁשּתעי מי לקיׁש ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוריׁש
חנה הרבים,ּבר ברשות חנה בר בר רבה עם בשיחה ופתח דיבר לקיש שריש יתכן האם - ַָָ

ּדמרא [אלעזר] (אליעזר) רּבי הדורּומה וגדול אדון הוה,- ּדיׂשראל ּדארעא ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
חביריו, מכל היה כןושבקי פי על ּבהדיּהאף לקיׁש ריׁש מׁשּתעי הוה לאלא - ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

משום לכך, והטעם לקיש, ריש עימו ּבהדיּהשוחח לקיׁש ריׁש ּדמׁשּתעי ְְְֲִִֵֵֵַַָָּדמאן
סהדי ּבלא עיּסקא ליּה יהבּו רישּבּׁשּוק עם שדיבר מי בפרהסיא- בשוק לקיש ְְְֲִֵֵַַַָֹ

לקיש ריש נזהר ולפיכך עדים, ללא מעות לו נותנים והיו בישרותו האנשים היו בטוחים

וכי כן, אם אלעזר, רבי עם אף חנהמלדבר ּבר ּבר רּבה משלּבהדי פחותה שמעלתו ֲֵַַַַָָָ
אלעזר הגמרא:מׁשּתעי.רבי ּבינייהּומתרצת ּגברא ׁשדי ּפּפא, רב הטלאמר - ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ

ההוא, במעשה ביניהם אדם הוהשאֹווהחלף לקיׁש שהושיטּוזעיריהרוחץ,ריׁש הוא ְֲִִִֵָָ
ידו, את הוהשאֹולו חּנה ּבר ּבר ידרּבה אלעזרהמושיט הרוחץ.ורּבי היה ְְֲִֶַַַַַָָָָָ

המעשה: סיום את מספרת אתאהגמרא לקישּכי יֹוחנןריש ּדרּבי לולקּמיּה וסיפר ְְִִֵַַָָָָ
הבבליים, על שאמר מה ליּהאת יוחנן,אמר טעמארבי היינּו כדבריךלאו הטעם אין - ְֲֵַַַָָָ

ד שני, בבית שכינה שרתה לא עזראשלכך ּבימי ּכּוּלהּו סליקּו נּמי כלאי אם אף - ְְְִִִִֵֶַָ
מקום מכל עולים, היו ׁשני,ישראל ּבמקּדׁש ׁשכינה ׁשריא הוה לכך,לא והטעם ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ

לבניוּדכתיב נח כז)בדברי ט ׁשם',,(בראשית ּבאהלי ויׁשּכן ליפת אלהים 'יפּת ְְְְְְְֱֳִִִִֵֵֶֶַָֹֹ
הגמרא, ליפת',דורשת אלהים ּד'יפּת ּגב על שהיאאף פרס שמלכות יזכה שיפת ְְְְֱִֶֶַַַַֹ

מקום מכל השני, המקדש בית את לבנות יסייעו ׁשֹורהמזרעו הּׁשכינה זהאין בבית ְִֵַָָ
ׁשם' 'ּבאהלי בביתאּלא בשלימות שכינה שרתה שלא הסיבה וזוהי שם, של מזרעו שהוא המלך שלמה ידי על שנבנה ראשון בבית - ְֳֵֵֶָָ

ישראל. ידי על ולא פרסיים ידי על שנבנה מפני שני,

הגמרא: פרס,ּופרסאימבררת מלכות קאתּו- ּדמּיפת לן הגמרא:מנא מבארת יפת. מזרע שהם ב)ּדכתיב- י 'ּבני(בראשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ותירס', ּומׁשְך ותבל ויון ּומדי ּומגֹוג ּגמר זה,יפת בפסוק המנויים העמים ישבו ארצות באיזה הגמרא זהדורשת העם'ּגמר' ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻ

ב מקדֹוניאּגרממיאשיושב זֹו 'מדי' קנדּיא. זֹו 'מגֹוג' ּכמׁשמעֹו. 'יון' יון.. בשם הידועה ארץ אּונייקי.- ּבית זה 'ּתבל' ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ורּבנן סימאי רּבי ּבּה ּפליגי 'ּתירס', מּוסיא. זֹו ישבו,'מׁשְך' ארץ לּהבאיזו הםואמרי שהחולקים אומרים יש סימֹון- רּבי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אמר, חד ּתרייקי'תירס'ורּבנן, ּבית ההוא],זֹו במקום היושב אמר,[־העם ּפרס.'תירס'וחד גםזֹו 'ּתירס'וכן יֹוסף רב ּתני ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּפרס, יפת.זֹו מבני שהוא תירס הוא בפרס היושב שהעם מצינו זו דעה ולפי ַָ

שב וגו'אגב כּוׁש 'ּובני זו: בפרשה נוספים פסוקים לבאר הגמרא ממשיכה יפת בני של הפסוק את הגמרא וסבּתכא'יארה ורעמה סבּתה ְְְְְְְֵַַַָָָ
ז) יֹוסף,(שם רב ּתני אחת. מחוזות, שתי בו והיו הרים, המוקף מחוז זה מקום שהיה משום דומין שמותיהן וסבתכא סקיסתןסבתה ְִֵֵַַָָ

פנימי,ּגּוּייתא, מחוז ּברייתא,הוא לפנימי,וסקיסתן מסביב חיצוני לחדאמחוז חדא מרחקּבין היה לחיצון הפנימי בין מאה- ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
צד,ּפרסי החיצוןוהיּקפּהבכל ּפרסי.של אלפא ְְְְֵֵֵֶַַַָָ

נמרוד מלכות את המתאר בפסוק נאמר נוסף: פסוק לבאר ממשיכה וכלנה'הגמרא ואּכד וארְך ּבבל ממלכּתֹו ראׁשית ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ'וּתהי
י) ּכמׁשמעּה(שם 'ּבבל', זה.. בשם הידועה הארץ זה- הקרויה'ארְך', נֹופרהארץ זה 'ּכלנה' ּבׂשּכר. זה 'ואּכד' אֹוריכּות. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ְִִנינפי.
מגדל לבנות שרצו ההפלגה דור בעצת להיות רצה שלא אשור בענין מדבר הפסוק פרשה: שבאותה הפסוקים את לדרוש ממשיכה הגמרא

ונאמר אחרות, ערים לבנות מהם והלך נמרוד, של מארצו יצא ולכן בה' יא)כךולמרוד רב,(שם ּתני אּׁשּור'. יצא ההוא הארץ ִִֵֶַַַָָָָָ'מן
סילק זה אּׁשּור נאמריֹוסף, הפסוק בהמשך אשור. בני ישבו סילק במדינת ּכלח',- ואת עיר רחֹובת ואת נינוה את 'וּיבן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

המקומות, את הגמרא ּדמיׁשןמבארת פרת זֹו עיר' 'רחֹובת ּכמׁשמעֹו, ּדבּורסיף'נינוה' פרת זֹו 'ּכלח' ,. ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ
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swid on ueg zinipt dwegxe ziniptd

swide iqxt d`n cv lkl dpevig

:iqxt `tl` dpevigdàéää õøàä ïî
.àöé:dbltd xec zvra zeidl `ly



xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zexeka(oey`x meil)

íéìòaì äàðä úáBèhren xac l`xyin lawl milral xzen - ©£¨¨©§¨¦
.miieqn odkl mzpizp xearBéøkî äîeøz LéøôäL ìàøNé ,ãöék¥©¦§¨¥¤¦§¦§¨¦¦§

,ïäk éza ïáì eäðúe äæ òìñ Eì àä ,Bì øîàå øçà ìàøNé Bàöîe§¨¦§¨¥©¥§¨©¥§¤©¤§¥§¤¦¦Ÿ¥
.øzeîeïäk äéä íàmilral rlq ozepdnexzd z` oziy ickïäëì ¨¦¨¨Ÿ¥§Ÿ¥
,xg`,øeñàd`xp `ed ixd ,rlqd ozepl mb die`x ef dnexzy oeik ¨

.dnexzd z` envra lawl ick zepxbd ziaa riiqnd odkk
:`xnbd zl`eyådàpú`ziixaazaeh lawl xzen mlekay xn`y §©¨

,dnexza wx eixac yxite d`pdøîà÷ àì àîòè éàîdf xzid ©©£¨Ÿ¨¨©
lka,äðeäk úBðzîdaiyn .daiwe miigl rexfae xekaa oebk ©§§¨

:`xnbd,àéä óebä úMeã÷c äîeøz ,Cì øîàzaeh lawl xzen ¨©¨§¨¦§©©¦
,d`pdïåéëcmircei mlekyàlçzî àìcoilegl z`vei dpi`y - §¥¨§Ÿ¦©©¨

,sqka diict ici lrda éòèéîì éúà àìlawnd odkd `eai `l - Ÿ¨¥§¦§¥¨
minca dzctpy ici lr oilegl d`viy aeygle zerhl dnexzd z`

la` ,leg bdpn da bdpi `le ,d`pd zaeha epzipy el`,éðäxya ¨¥
,daiwe miigl rexfe dhigy xg`l men lra xekaúMeã÷c ïåék¥¨¦§©

eäðéð íéîcl`xyide ,l`xyil mxkenl odkd leki ixdy [md-] ¨¦¦§
,dpedk zepzn zlik` oick lcxgae ilva mlke`l jixv epi`éúà̈¥

ïBäa éòèéîì,oda zerhl odkd `eai -ìçzéî [øáñ] (øáã) §¦§¥§¨©¦©©
éæeæ äòaøàà eäééúMeã÷lr drwt oda dzidy dyecwdy aeygi - §¨©§©©§¨¨¥

,milral en` ia` ozpy mifef drax` mze` iciïäa âäðéîì àúàå©£¨§¦§©¨¤
ïéleçc âäðîzaeh oic `pzd azk okl ,lcxgae ilva `ly mlke`l ¦§¨§¦

na `le dnexza wx d`pdoi` 'olekae' xn`y dne .dpedk zepz
zenexzd lkl wx `l` ,`ziixad zligza miiepyd lkl ezpeek

.zexyrnde
:ux`l ueg znexza bdep epi` riiqnd odk xeqi`y d`ian `xnbd

õøàì äöeç úîeøz ,àáø øîà,opaxcn `l` epi` daeigyda ïéà ¨©¨¨§©¨¨¨¤¥¨
íeMîxeqi`.úBðøbä úéáa òéiñîä ïäk ¦Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

ux`l ueg znexza lwdl `ng ax ly ebdpn z` d`ian `xnbd
:riiqn ly df xeqi`adéì áéäé àîç áøueg znexz ozep did - ©¨¨¨¦¥

,yixtdy ux`lìdéònLd`xpy yyg `le odk didy eynyl - §©¨¥
.riiqnd odkk ynyd

oic da yi `ziixe`cn ,zxkip dpi`e oilega daxrzdy dnexz
cr dliha dpi` opaxcne .oilegk d`nehae xfl zxzene aexa lehia

dpyna x`eank dnexzd cbpk d`n oilega didiy(f"n c"t zenexz).
:ux`l ueg znexza df oipra `lew d`ian `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

õøàì äöeç úîeøz,opaxcn `l` epi` daeigyáBøa äìéèa- §©¨¨¨¤§¥¨§
oi` ,dnexzd `id okid reci oi`e oilega ef dnexz daxrzp xy`k
`id `l` ,dlhal ick dnexzd cbpk d`n oilega didiy jxev

leg ly aexa dlihamixeqi`d lka lehia oick dcbpk oi
.dlke`l `nh odk e` xf milekie ,`ziixe`cn

ueg znexz lehia oipra mi`xen`d ly mbdpn z` d`ian `xnbd
:ux`läaødid ,odkd ilr zian odk didydìháîueg znexzl ©¨§©§¨

ux`láBøaoileg.Búàîeè éîéa dì ìëBàå §§¥¨¦¥§¨
òLBäé áøc déøa àðeä áø,odk didyàøîç déì éîøúî ék ©¨§¥§©§ª©¦¦§§¥¥©§¨

äîeøúc,ez`neh inia ux`l ueg znexz ly oii el oncfn didyk - ¦§¨
äîeøúc àìèð àãçå ïéleçc éìèð éøz éîø äåäizy ozep did - £¨¨¥§¥©§¥§¦©£¨©§¨¦§¨

ick cg` ilkl dnexz oii ly zg` dlhpe oileg oii ly [milk] zelhp
,aexa dnexzd z` lhalãç ìé÷Låjezn lhep did okn xg`le - §¨¦©

oeik ,d`neha dze` dzeye zg` dlhp ly xeriya oii ,zaexrzd
mpn` .oilegd `id `ivedy zg`d eli`k mipc dziizy oiprly
,dnexzd `id `ivedy dze` eli`k mipc dze` dzyy xg`l

okle ,oilegk opic zexzepd mizydeìé÷Lå àãç éîø ,Cìéàå ïkéî¦¨§¥©¨¥£¨§¨¦
àãç`linne zexzepd mizyd jezl dnexz ly zg` lihn did - £¨

dze` dzeye zg` zaexrzd on lhep aeye ,aexa oda dlhazd
lhan didy cr ,dnexz ly zg` zexzepa ozepe ,oilegk d`neha

eciay dnexzd lk z` jk.
:ux`l ueg znexza ztqep `lewäöeç úîeøz ,ìàeîL øîàå§¨©§¥§©¨

CìBäå ìëBà ,õøàìxeriy ick epnn xiiyne lah oiicr `edyk ¨¨¤¥§¥
,dnexz.Léøôî Ck øçàå§©©¨©§¦

:ztqep `lewàlà äøeñà õøàì äöeç úîeøz ïéà ,ìàeîL øîàå§¨©§¥¥§©¨¨¨¤£¨¤¨
,Bôebî åéìò äàöBé äàîehäL éîaj` ,ixw lrae dcp dafe af oebk §¦¤©§¨§¨¨¨¦

xeqi` eilr oi` ,zn z`neh oebk ,etebl uegny d`neha `nhpy in
.dlke`léléî éðäåz`vei d`nehy `nhl dxeq`y el` mixace - §¨¥¦¥

wx exn`p ,etebnäòéâða ìáà ,äìéëàa,ef dnexza `nh lyúéì ©£¦¨£¨¦§¦¨¥
da ïìmeyn ,etebn d`vi d`nehy `nha elit` xeqi` dfa oi` - ¨¨

.ux`d znexz lr mixdfeny enk d`nhl `ly dilr xdfen epi`y
:ef `lewn cnlpy oic d`ian `xnbdCkìéä ,àðéáø øîàoi`y ¨©©¦¨¦§¨

z`veid d`neha elit` ux`l ueg znexza `nh ly dribpa xeqi`
,etebnäöB÷ äcð[dyixtn-]älç,dzribpa dz`nhnedì ìëBàå ¦¨¨©¨§¥¨

ïè÷ ïäk.etebn d`neh d`vi `lyàåïè÷ ïäk àkéì é,dplk`iy Ÿ¥¨¨§¦¥¨Ÿ¥¨¨
àñî Léøa dì äì÷Llr dlgl dyixtdy dn z` zgwel dcpd - ¨§¨¨§¥¨¨

ick dnvra da zrbep dpi`e milgbd z` mikted eay ilkd ici
,d`neha hrnlàøepúa àéãLådtxeyl xepzl dze` dkilyne - §¨§¨§©¨

älç úøBz çkzLz àìc éëéä ék éúéøçà älç àLøôî øãäå©£©©§§¨©¨©£¦¦¦¥¦§Ÿ¦§©©©©¨
exkfi `l detxyi cinzy xg`ny ,ux`l uega mixcd l`xyin

,odkl ozpidl dlgd oicyìBãb ïäk dì ìëBàåzeevnl ribdy §¥¨Ÿ¥¨
.etebn z`veid d`neha `nh ecera elit`

:ux`l ueg znexza zn `nh zlik` oic z` d`ian `xnbdáø©
àaøàa éìæà÷ eåä àîç øa éîøå íøîò áøå ïîçðmihy eid - ©§¨§©©§¨§¨¦©¨¨£¨¨§¦§©§¨

,dpitqa÷éìñ[`vi-]ééeðtàì íøîò áø,miawpl zeptdl -éàúà §¦©©§¨§¦¨¥£©
eäéén÷ úìò àúzéà àéäämdiptl dqpkpe zg` dy` d`a - ©¦¦§¨£©©©§

eìëBàå ìBaèiL eäî úî àîè ,eäì äøîàaõøàì äöeç úîeøz ¨§¨§§¥¥©¤¦§§¥§©¨¨¨¤
,dngd zriwya eyny aixrdy iptl dliahd xg`l cindéì øîà̈©¥

,àîç øa éîøì ïîçð áø©©§¨§¨¦©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zexeka(iriax meil)

úeøéáç(äìçúëì)][äléçza.ux`d mr lv` eid xaky oeik £¥©§¦¨
:xi`n iax zrc ok` `id jky di`x d`ian `ziixadïa ïBòîL éaø©¦¦§¤

íeMî øîBà øæòìà,øáçì úàOpL úçà äMàa äNòî ,øéàî éaø ¤§¨¨¥¦©¦¥¦©£¤§¦¨©©¤¦¥§¨¥
úòîB÷ äúéäå[zxyew-],Bãé ìò ïéléôz Bìonf xg`leíòì úàOð §¨§¨©©§¦¦©¨¦¥§©

éøL÷ Bì úøLB÷ äúéäå õøàäñëBî,miqkend zenzeg md - ¨¨¤§¨§¨¤¤¦§¥¥
mliyy dgkedl qknd z` mliyy inl mze` mipzepy,Bãé ìòixd ©¨

mcewny s` ux`d mr zy`k zbdep `id ux`d mrl z`yp xy`ky
.xag zy` dzid
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קמי oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

äàðä úáåèeaexw xg` odkl eppziy ick rlq ozep odk did m`e .hren xac Ð

ikd .riiqnd odkk d`xp Ð ied `ifg diciclc oeik ,xeq` Ð:opiqxbéàî àðúå
äðåäë úåðúî øîà àì àîòèzaeh oda yi oleka ."`nw `pze" qxb `le Ð

e` :inp xn` `l `nrh i`n .eixkn dnexz yixtdy l`xyi oebk :yxtne ,d`pd

el eidy drexe ,eizepzn yixtdy gah

zexekaäîåøú êì øîà`nrh epiid Ð

sebd zyecwc Ð dcic d`pd zaeh `ixyc

,oilegl `wtp `lc irci `nlr ilekc .`id

rlqd en` ia` adic odk i`d iz` `le

,leg oipr da bdpnle irhinl dipiba

dil adic rlq i`da dl `lgzi` :xninle

.en` ia`øåëá úåðúî éðä ìáà
åäðéð íéîã úùåã÷ãodk dvx m`c Ð

,daiwe miigle rexfe xeka xya xeknl

l`xyil dil ira `l eze ,l`xyil oxken

ciarc ikid ik lcxgae ilva edpilkinl

,oeda irhinl odk i`d iz` jklid .odk

.edpip oipw ipac oeik :xaqeìçúéú
éæåæ äòáøàà åäééúùåã÷ia` aidic Ð

eda bdpinl iz`e ,ifef drax` epiidc ,en`

lcxgae ilva mlk`i `ly ,oilegc bdpn

miiglde rexfd" wxta yxetnd mpick

`l ikd meyne .(a,alw oileg) "daiwde

:xn`w ikd Ð "olekae" hwpc i`de .edpipz

oda yi ,zexyrnde zenexzd ,olekae

.d`pd zaehõøàì äöåç úîåøúÐ

.riiqnd odkl mpzil lekie ,`id opaxc

äéòîùì.odk Ðáåøá äìéèádlke`l Ð

g` opira `le ,xflxg`le .d`ne c

e` ,xf lek`l leki Ð oileg aexa daxiry

.dlhiay xg`l d`neh inia odkäáøÐ

dpyd y`x] iz`w ilr ziacnc ,did odk

.[`,giäîåøúã àøîç.ux`l dvegc Ð

dpyixtie ,dnexz ick xiiyie ,lahd Ð

.dpexg`aåôåâî úàöåé äàîåèoebk Ð

zn `nhl la` .ixw lrae dcpe dafe af

.`ixyäá ïì úéì äòéâðáab lr s`e Ð

xdfen epi`c ,ol ztki` `l Ð D`nhny

.dp`nhi `ly dxneyl dilrêëìéädl dvew dcp ,xdfen epi` dribpac Ð

.dl lik`e dlgïè÷ ïäëm`e .etebn eilr d`vi d`nehdy iptn ,lecb `le Ð

ixw d`x `ly Ð ohw odk hwp ikdl :`pixg` `pyil .ohwk `ed ixd eixwl lah

.ikd yxtn i`g` axc zezl`yae .etebn d`neh d`vi `leàñî ùéøáÐ

.my dl d`xwy xg`n ,da rbiln `xdcfn ixedcfi`l xyt`c dnkc .o"ebxet*

ìåãâ ïäë.zevn llkl ribdy odk Ðééåðôàì].[miawpl Ðìåáèéù åäî
õøàì äöåç úîåøú ìëàéå.yny axrd `la Ð

éëå
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iab (`,`p) "ebdpy mewn" yixa migqtc `idd ik .mixaca wlgl jixv zenewn

xf dlkip Ð ilk` fxe` e`l `aex i`c opixn`c ,`fex`n `zlg eyxtnc edpd

iab (`,i) `neic `nw wxtae .aeigd lr xehtd on iyext`l ez` `nlc ,ediitp`a

`ziixe`cnc mzd xn`wc ,xyrnae dfefnae [aexira] zaiig bga bgd zkeq

`z` `nlc Ð opaxcn i`c ,xn`w

i`ncae .aeigd lr xehtd on iyext`l

eaiig Ð oipw yi xn`c o`nl ,ieb on gweld

.jkl eyg `le ,minkgéúàåeda bdpinl

(`,gk migaf) opirae Ð oilegc bdpn

oilke` miklndy jxck dlecble dgynl

aizk zepzn lkae .lcxgae ilva

,daiwae miiglae rexfa elit` ,"dgynl"

epivn `l dnexz iabe .`kd rnynck

`l `nyc ,dlEcba dlik` meya jixviy

.xyaa `l` dlecb jiiyúîåøúdveg

odkl dxizdl Ð aexa dlha ux`l

dl lhan dax :xn`wck ,xn`w `nh

enk `le .ez`neh inia (elit`e) aexa

`ira `le ,xf dlke`l :qxhpewd yxity

wxta zegpna gken `icdac .d`ne cg`

iab ,xfl zexeq`c (`,fq) "l`rnyi iax"

ux`l dvega eznexze ux`a ieb zlg

ezlg ,xeht `edy eze` oiricen Ð

.zrncn dpi` eznexze ,mixfl zlk`p

.zrncn Ð l`xyic `d :mzd wiicc

`l` mixfl lek`l dler dpi`c rnyn

.d`ne cg`a

äáø,qxb "dax" Ð 'ek aexa dl lhan

ziacn dax :opixn`c ,odk didy

gkenck ,odk did `l `ax la` .iz`w ilr

dil xn`c (`,blw oileg) "rexfd" wxta

.'ek zepzn il ikf :dirnyl `axìëåà
ira `lc rnyn Ð yixtn jk xg`e jlede

dpexg`ay ,yxtl leki iziid edin .swen

FixMn x`yi dnexzd yixtiy xg`l¦¤§

yxit qxhpewa la` .swen ea miiwziy

,dnexz ick xiiyie ,jlede lke`c

.dpexg`a dpyixtieêëìéädvew dcp

elit` `lde ?ohw odk hwp i`n` :dniz zvw yi Ð ohw odk dl lik`e dlg dl

`lde Ð dliah gxeh meyn i`e .eixwn xdhe laehy xg` dlke`l leki lecb

,ux`l dveg znexzl milaeh eid laaa mbe .dnexzl oilaeh l`xyi ux`a mb

" yixae ,ez`neh inia `l` aexa dax dl lik` `lc ,lirl rnynckzepa

d`xpe !dnexz ly ony dkeql dn`l mcew deliahdy (`,al dcp) "mizek

odkl dpzep `ed hren xacy itle ,xeriy ef dlgl oi`c ,jk jezn wgvi epiaxl

ab lr s`e .`ed hren xacdy ,"`qn yixa dilwy"c `pyil rnyn ikde .ohw

xac ohwl dpzepc inp `iddc rnyn mewn lkn ,dtixy iab `l` dl xikfn `lc

odkl ozpil jk lk die`x dzid `l Ð d`eazd on dzidy mdly dnexz la` .xepza dkilyn day itl "`qn yixa" xikfdl jxved ztxypy dze` mbe ,hren

.xyrn znexz oebk Ð xeriy dl yi dnexzdy ,xnel yi cere .onye oii oke ,dca`n did ohwy ,xeriy dl did `l elit` ,ohwùéøáÐ `xepza dl icye `qn

hwp `l` !rbil ixy ixnble ,da ol zilc exn` dribpa `dc ,eyexitl `iywe .xdcfin ,my dilr `xwy xg`n da rbiln ixedcf`l xyt`c dnkc :qxhpewa yxit

`cxn epiid "`qn"c d`xpe .xe`d jeza xepza dlgd dti qipkdl lekie ,f"rla `"bxet Ð "`qn" qxhpewa yxity enk ,mivre milgb ea jtdl jxcy itl "`qn yix"

`cxn `iadl `id s` :mzd opixn`we .`ztix `kxg `wc ,`qn izii` :dzaaiy dl xn`wc `pipg iaxc edziac iab (`,dk) ziprza rnynck ,ztd z` ea oicexy

dzidy Ð `xepz `xcdn `we `x`znl dizlwy iwcxc `lcbn [mixn] iab (a,c) dbibgc `nw wxta qxhpewd yxity enk ,o"ebxet zeidl leki `x`zn la` .dqpkp

migqt) "dry lk" wxta oipyaece oipbteq oebk ,diit` xg`l cr dlga oiaiigzn oi`y mixac yiy itle .xepzd z` zcakn[e o"ebxet] oixewy xepz ly ce`d zfge`

.dnvr `xnd y`xa y`a dkilyne dtxey dzecxl `aykc ,`qn yixa dl liwy hwp Ð dlg dpnn yixtde d`t`e dyl dpgh :xn`cke ,(`,fl÷ñôxcde

mlerly (g dpyn c wxt) dlg zkqna ipzwc zenewn edpdk `le .ohw odk `kilc `kid `l` dipy dlg yixtdl exingd `ly rnyn Ð izixg` dlg `yxtn

dlke`l `ly dilr exfbc ,dtixy dperhe ,d`nh ux`d zlgk edcic dlg `ifgzne ,l`xyi ux`l oiaexw zenewn oze`c .odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy oiyixtn

wegx dfy ,laaa Ð o`k la` .`kd inp yxtnck ,dlg zxez gkzyz `ly dipy dlge ,xe` ly mlerl oiyixtn jkle .d`nh `idy zngn xenb xedh odk elit`

eilr d`vei `lc oeik `nh odkl mb dexizd jkle ,dnvr d`neh zngn xeqi` mey eilr exfb `le ,d`nh ux`d zlgk edcic dlg `ifgzn `le ,l`xyi ux`n

zecple zeafle oiafl dxeq`e :(my) opz mzdc dipy dlgac ab lr s`c .llk `kd biltn `lc ,af elit` lecb odk lke` dipyde .aexa lhal exizd mbe ,etebn

,miaexwd zenewnn ,odk `kilc `kid `l` yixtdl dperh dpi` mbe ,l`xyi ux`n wegx laaa `idy ,zeafle miafl dxqe`l `kdc `dc cenll oi`e Ð zecleile

dpi`c `xazqne ."dlg zxez dil zilc ,dlg my dilr `xew oi` Ð `kdc izixg` dlg jdc" ,mda dbeny miyexit yie .mlerl zelg izy yixtdl mireawd
zrncn
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äîeøz LéøôäL ìàøNé ãöék .íéìòaì äàðä úáBè©£¨¨©§¨¦¥©¦§¨¥¤¦§¦§¨
,äæ òìñ Eì àä" :Bì øîàå øçà ìàøNé Bàöîe ,Béøkî¦¤§§¨¦§¨¥©¥§¨©¥§¤©¤

eäðúe"ïäk éza ïáì¯ïäëì ïäk äéä íà .øzeî¯.øeñà §¥§¤¦¦Ÿ¥¨¦¨¨Ÿ¥§Ÿ¥¨
¯äpeäk úBðzî øîà÷ àì àîòè éàî ,àðúå¯:Cì øîà §¨¨©©£¨¨¨¨©©§§¨¨©¨

àlçúî àìc ïåéëc ,àéä óebä úMeã÷c ,äîeøz¯éúà àì §¨¦§©©¦§¥¨§¨¦§©¨¨¨¥
eäðéð íéîc úMeã÷c ïåék ,éðä .da éòèéîì¯éòèéîì éúà §¦§¥¨¨¥¥¨¦§©¨¦¦§¨¥§¦§¥

øác ïBäaìçúéîeäééúMeã÷äòaøàààúàå ,éæeæâäðéîì §§©¦§©§¨©§©©§¨¨¥§¨¨§¦§©
õøàì äöeç úîeøz :àáø øîà .ïéleçc âäðî ïäa¯ïéà ¨¤¦§©§¦¨©¨¨§©¨¨¨¤¥

déì áéäé àîç áø .úBðøbä úéáa òéiñîä ïäk íeMî dä¦Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨©¨¨¨¥¥
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`oifgeקמב mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

åðì ùé äàæä éëådfd onfa Ðyny axrd ,dfd onfa d`fd eiykr oi`c oeikc

.ira `l inpàáñì äéì ùåçéì àìmxnr ax ceakl yegp `l ike .dinza Ð

o`ka epi`y.`aiy cr d`xed mey zexedl aeh oi`eìëåàå ìáåèjixv oi`e Ð

.yny axrdäéúååë àúëìä úéìå.dil xcdnw cenlzd Ðäéãéã äðùéìã
ïðéðîi`yx ,oqipa xekad clep m`c Ð

ixyzn :opixn` `le ,xg` oqip cr eniiwl

zpy inp dnly Ð mler oipn zpy dnlyy

.xekadøåëá ìù äðù åæikc ,xnelk Ð

zqpkp `id ,xekad zpy xg` zlf`

Ð zg` dpy xekal ied ikc .dzxaga

.ixyzn mler oipnl dipy dqpkpãçà íåé
åæ äðùáezpyl oexg` meia ehgey ikc Ð

zxgnd meie ,meid eze` elke`l leki Ð

.mini ipy epiidc ,dipy dpyn `edyéáãìå
åäì àðî áø.opipn dicic dpylc Ð

íéùã÷îipa mi`ad miycw x`yn Ð

."ezpy oa yak" eda aizkc ,dpyíøùáå
äôåðúä äæçë êì äéäéxekaa Ð

jiiy o`kn] ."gxw gwie" xcqa ,irzyin

meil `l` zlk`p dpi` dcez [`ad cenrl

,weye dfg epiidc ,dpnn mxende .dlile

.`ed da `veik
êãéàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

iax" wxta zegpna `ipzck ,zrncn ux`l dveg znexzc ab lr s`c ,zrncn

dpi` dpyna miiepyd zenewna dipyd elit` `nye .(`,fq sc) "l`rnyi

dlg yixtdl exingdy mewna s` ,mzd oiae `kd oiac ,iaxl d`xpe .zrncn

yixtdl dpyna jixvn `l `dc ,zenexz izy yixtdl exingd `l Ð dipy

dlgay ,mrh ozil yie .zelga `l` mizy

`kiiyc meyn gkzyz `ly yegl xzei yi

Ð dnexz la` ,ezqr lblbnd mc` lka

igxnne zerwxw ilra `l` da oilibx oi`

.ze`eazéëådid `le Ð epl yi d`fd

oikled eid zna oi`nhpyky xnel d`xp

,dnexza milke`e mixfege ux`a oifne

zlga eyg `l ux`l dveg z`neh meync

`ziixe`c ze`nehd lka la` .ux`l dveg

dxezd onc oeik ,lah `ly onf lk xeq`

odk zlg epwzy `xaq oi` ik .oilegl elit`

m` `l` dlke`l leki oi`y ,ux`l dvega

znd z`nehne .l`xyi ux`a dfie jli ok

oikixvc ab lr s`c ,xdfdl xyt` i`

z`nehn mewn lkn ,mzpedk zngn xdfil

,ld` ici lr elit` llgk `idy axg

(a,bp) "lecb odk" wxta xifpa gkenck

yixae ,znd lr lid`nk axg lr lid`ny

ici lr llgk dyrp cetydy gken zeld`

.xdfil mileki eid `l mze`n Ð znd ld`

yixa `ipzck ,znnk yextl oikixv oi` mbe

oi`y znd z`neh lk :zeld`c `ztqez

.dilr xdfen odk oi` Ð dilr glbn xifpd

eid dliahe d`fd `lay `xazqn ikdle

,dlke` mei leahe .'ek odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy miptle oepn` cr xdpd on :(g dpyn c wxt) dlg zkqna opzc `dc ,ef dkld jezn yxtl jixve .dze` oilke`

ike Ð zn `nha i`c .etebn eilr d`vei d`nehy it lr s` yny axrd `la ixye ,ixiin ixw lrac mei leaha Ð 'ek mixfl dxeq`e .dliah jixv oi` :xne` iqei iax

`kixv `l `tiqc `idde .ixw lra aiyg `le ,zecleile zecpl zeafle miafl dxeq`e :`tiq ipzwcn ,rcz .dliah jixv oi` ixw lra elit` :xne` iqei iaxe ?epl yi d`fd

dpynd dlgz yxt` `xxb ab`e .opiqxb "iqei iaxl"e ,xteq zerh dnec ,"dcedi iaxl" da aezky it lr s` .`kxvp iqei iaxl :inlyexia xn`wck ,iqei iaxl `l`

` yly :opzc ,(my)lye ,xeriy dl yi xe` ly ,odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy Ð mepn` cre xdpd cr aifkn .zg` dlg Ð aifk cr l`xyi ux`n ,dlgl zevx

izy oiyixtn jkle .dtixy zeperh odizelge ,minrd ux`l `ed jenqy zngn dxdha mdizexite onvr xenyl oileki oi`e ,`ed d`neh mewny .xeriy dl oi` odk

yxtnck Ð xeriy dl yi xe` lye .dlg zxez gkzyz `ly Ð odkl zg`e ,l`xyi ux`a oilicb odizexity ,`ziixe`c d`nh dlg `idy Ð xe`l zg` ,zelg

xe` ly ,odkl zg`e xe`l zg` ,zelg izy miptle mepn` one :ipzw xcde .mixteq ixacn `edy iptn Ð xeriy dl oi` odk lye ,dxez ixacn `edy iptn :inlyexia

iqei iax ,dlke` mei leahe :ipzw xcde .mixteq ixacn odizye .ztxyp `idy iptn Ð xeriy dl oi` xe` lye :inlyexia yxtne .xeriy dl yi odk lye ,xeriy dl oi`

`l` ,(`,cw oileg) "xyad lk" yixa iziinc dpynd `ide .odk lkl zpzipe ,oglyd lr xfd mr zlk`pe ,zecleile zecpl zeafle miafl dxeq`e .dliah jixv oi` :xne`

cenlzd `iany d`ia wtqc `idd ik .jxevd itk oeyld dpyne ,mirxfne zexdhn zeipyn `ianyk xvwle jix`dl cenlzd jxc oke .xvewa my d`ian cenlzdy

"lretd z` xkeyd"a `iany dlxr zkqna dpyn oke .zexdh zkqna dl jenqa dpnid dlrnly zxg` dpyn lr diepy `ide ,drwal qpkp zpyn lr (`,i migqt)

my xvwn cenlzde (` dpyn a wxt) dlxr zkqna jxe`a diepy `ide .oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,oitxhvn mxkd i`lkae dlxra :(a,gq) dxf dcear zkqna

yxity enk .dey myexit oi` ik ,(`,gi dlirn) "gafn iycw" wxt xvewa diepyy dlrnly dze` `id ef my `iany dpyn dze`y xnel oi` ik .dxf dcear zkqna

miz`na xeq`le ,mrh zpizpl ixiin dxf dcear zkqna `iany dze`e .wxtd eze` ly edpd lkc `inec ,zewlnle zifkl sexva Ð dlrn ly dze`y ,mz epiax

.ungle mrh zpizpl oerny iaxl oitxhvn `l xeqi`e xeqi`c dpnn di`x dxf dcear zkqna iziin ikdle .gkyze wece ,dlxrc oizipznc dteb gkenck ,dzaexrza

`xnba zyxetn dlirnc oerny iaxc dizline .`nw `pz ixii` ikdac ,mrh ozil epiid Ð oitxhvn oi` xne` oerny iax :dlr ipzwc ,oerny iaxc dizlin yxitc

(mr) znexzy it lr s` ,ux`d mr odkl elit` ,odk lkl Ð `yexit ied "odk lkl zpzipe" i`de .zeknl `edy lkc ,sexiv jixv oi` Ð "oitxhvn oi`" :(`,gi) dlirnc

pyn xg` epipyy dnc `inec rnyn oke .ez`neh inia dlk`i `ny exfb `l ux`l ueg znexzae .dxdha dpxnyiy xag odkl `l` zpzip dpi` ux`doipzip el`e :ef d

,ux`d mrl ozi `l Ð ux`d mre xag yi m` ,mewn lkne .d`neh xeqi` eda jiiy `lc icin ,oda `veike fbd ziy`xe dawde miiglde rexfd ediicda aiyge ,odk lkl

'd zxez miwifgnl zpn zzl" xn`py Ð ux`d mr odkl dpzn oipzep oi`y oipn :(a,lw oileg) "rexfd" wxta xn`ckel oi` wifgn oi`ye ,zpn el yi 'd zxeza wifgn ,"

xnel xyt` i` ef xg`y dpyn `dc .ux`l ueg zlg el epzi wifgn oi` elit`y opireny`l `z` "odk lkl"c ,(a,cw my) "xyad lk"a qxhpewd yxity enk `le .zpn

epzi Ð zepznl jixv epi`y `l` xag `ki` elit` ,inp i` .`kd ixiin xag `kilc `kid i`ce `l` .miwifgnl `l` zepzip oi`y ediilr ixn`c ,zepzn da aiygwc ,ok

ira `le ,(dl ira `w) mei leah epiid Ð dlke` mei leah :ipzwc `d ziyixtc `zyde .oileg el ozil ekxhvi Ð el epzi `l m`y .ezeigdl mieevny ,ipr ux`d mrl

axrd `ira `l Ð etebn d`vei d`nehy inl dxeq`y it lr s` ,ocice .laaa xe`d zlg oicd `edc xnel d`xp Ð etebn eilr d`vei d`nehy it lr s`e ,yny axrd

lr s` `ny ik ,jk lk di`x oi` edine .dliah xg`l uxy `nhl ixy Ð uxy z`neha dxqe`l da xingnc o`ne .dpyn `iddc odk zlgn xzei xingdl oi`e .yny

dvew dcp jklid `piax xn` :dlg zeklda aezk zelecb zekldae .xzei da eliwd `ny uxyc mei leaha ,ixw lraa enk ,dliah mcew uxy `nha da exingdy it

oeik eiykrc ,d`xpe .dze` oitxeye ,zg` dlg `l` oiyixtn oi` Ð l`xyi ux`a dlgc ,zelecb zeklda aezk cere .eixwl liahc o`n e` ohw odk dl lik`e dlg dl

.dlg zxez gkzyz `ly dipy dlg yixtny ,mepn` cre xdpd cr aifkn enk ,dipy yixtdl jixv l`xyi ux` lka Ð d`fd mdl oi`y itl dze` oitxeyyúéìå
.ok rnyn `l qxhpewd oeyle .ira `l dliah elit` `l` ,dliah jixvnc `da Ð dizeek `zkldäðù"dpya dpy xikyk" iab Ð dzxaga zqpkpy dpy edfi` dpya

onwl opiyxcc ,"dpya dpy" aizkc xyrn iabc ,`xwc `piiprn cg lka opiyxc .(`,dq `rivn `aa) zxg` dpya `l` mlzyn oi` ef dpy ly zexiky Ð (dk `xwie)

xn`ck ,"xg`z la" `ki` dpy lka ediicegl milbxay ,milbx `la dpyc `zrny jd `nwe`l jixve .ycgd lr oyid one oyid lr ycgd on xyrzn oi`y :(a,bp)

migafc ipy wxta yixc i`fr oae .dzxagl dpyn lqtp oi`e :(a,`k) eteqa "miycw el`e" wxt dxenza opiyxcckl irain `de :xn`z m`e .(a,e) dpyd y`xc `nw wxta

x`yl cge xekal cg ,i`xw ixz mzd jixvne ."dvxi `l"a excp xg`n oi`e ,"dvxi `l"a eze` Ð "dvxi `l eze` aixwnd" :(`,e) dpyd y`xc `nw wxtae (`,hk)

lqtp epi` xyrn dn ,xyrnl xeka yiwn :(a,`k) dxenzae (a,d) dpyd y`xae ,(`,hk) migafa mzdc mixg`cn dil `wtp `kdc oizrnyc jdc :xnel yie !miycw

,`kdcl "dpya dpy eplk`z"c `xw inwen mixg`c xn`w inp (a,my) dxenzae .'ek dzxagl dpyn.mixg`k ixaq inp `kdc edpdejiiy][`ad cenrläåä`pin`

.`l e` ywid ied i` xg` xace epnida ibilt mzdc yxtne .(`,fp migaf) "onewn edfi`" seqa `xaq jd ik dil zil `aiwr iaxl Ð dcez ly weye dfga
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øîà éëä ,eäì øîà ,íøîò áø àúà éëäcà àáñì déì¥§¨¨©§¨¦£¨©©§¨£©§¨¦¨©
úéìå .õøàì äöeç úîeøúa ìëBàå ìáBè úî àîè :áø©§¥¥¥§¥¦§©¨¨¨¤§¥
:úLL áøc déîMî àøèeæ øî øîàc ;déúååk àúëìä¦§§¨§¨¥§¨©¨§¨¦§¥§©¥¤
úéìå ,õøàì äöeç úîeøúa ìëBàå ìáBè õøL àîè§¥¤¤¥§¥¦§©¨¨¨¤§¥

"äðLa äðL ìëàð øBëa" .déúååk àúëìäåëøîà÷cî .' ¦§§¨§¨¥§¤¡¨¨¨§¨¨¦§¨¨©
"BúðL CBúa íeî Ba ãìBð"¯àøîéîììcäðLdéãéc ©§§¨§¥§¨¦§¨¨¦¥

øîàc ,áø øîà äãeäé áø øîàc éléî éðä àðî .ïðéðî̈¥©§¨¨¥¦¥§¨©©§¨¨©©§¨©
éðôì" :àø÷äéäìà 'éäBæéà ,"äðLá äðL epìëàú E §¨¦§¥¡Ÿ¤Ÿ£¤¨¨§¨¨¥¦

äðLúñðëpLdzøáça¯.øBëa ìL äðL :øîBà éåä ¨¨¤¦§¤¤©£¤§¨¡¥¥¨¨¤§
"äðLá äðL" :àðz áø éác¯íBéå Bæ äðLa ãçà íBé §¥©¨¨¨¨§¨¨¤¨§¨¨§

øBëaä ìò ãnéì ,Bæ äðLa ãçàìëàpLìíéîé éðL ¤¨§¨¨¦¥©©§¤¤¡©¦§¥¨¦
eäì àðî áø éác .ãçà äìéìå¯.íéLãwî éôìé¯ §©§¨¤¨§¥©§¨§¨§¦¦¢¨¦

øîà :á÷òé øa àçà áø øîà ïìðî eäééôeb íéLã÷å§¨¨¦©§§¨©¨©©©¨©©£Ÿ¨©
"BúðL ïa Nák" àø÷¯ì ìëàð ,áøå .íìBò ïéðî ìL äðL àìå ,BlL BúðLäìéìå íéîé éðL §¨¤¤¤§¨§¨¤§Ÿ¨¨¤¦§©¨§©¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨

déì àðî ,ãçà¯déì à÷ôðíøNáe"î÷BLëe äôeðzä äæçk Cl äéäé"ïéîiä¯áeúkä BLéwä ¤¨§¨¥¨§¨¥¦§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦¦¦©¨
ïläl äî ,íéîìL ìL ÷BLå äæçì¯ïàk óà ,ãçà äìéìå íéîé éðL¯.ãçà äìéìå íéîé éðL §¨¤§¤§¨¦©§©¨§¥¨¦§©§¨¤¨©¨§¥¨¦§©§¨¤¨
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zexeka(oey`x meil)

eðì Lé äàfä éëådfd onfa.jixv oi` yny axrd mb ,jky oeikne , §¦©¨¨¥¨
àáñì déì Leçéì àì ,àîç øa éîø déì øîàyegp `l m`d - ¨©¥¨¦©¨¨Ÿ¥¥§¨¨

.`eaiy cr melk zexedl aeh oi`e o`k epi`y mxnr ax ly eceakl
íøîò áø àúà éëäcàe ,ef dl`y eiptl el`yeøîà éëä ,eäì øîà ©§¨¦£¨©©§¨¨©§¨¦¨©

õøàì äöeç úîeøúa ìëBàå ìáBè úî àîè ,áøaxrd jixv epi`e ©§¥¥¥§¥¦§©¨¨¨¤
:`xnbd dwiqn .yny,déúååk àúëìä úéìåjixv zn `nh `l` §¥¦§§¨§¨¥

.ux`l ueg znexza lek`l ick yny axrd
yny axrd jixv m`d uxy `nh iabl dnec oecp d`ian `xnbd

:ux`l ueg znexza lek`l ickáøc déîMî àøèeæ øî øîà(ã)¨©©§¨¦§¥§©
õøàì äöeç úîeøúa ìëBàå ìáBè õøL àîè ,úLLjixv epi`e ¥¤§¥¤¤¥§¥¦§©¨¨¨¤

:`xnbd dwiqn .yny axrddéúååk àúëìä úéìåuxy `nh jixve §¥¦§§¨§¨¥
.ux`l ueg znexza lek`l ick yny axrd

:dpyna epipyøBëadidiy dligzkl ezevnäðLa äðL ìëàð- §¤¡¨¨¨§¨¨
xn`e `pzd jiynde .men lra oiae mz oia dpey`xd ezpy jeza
.ycg xyr mipy lk eniiwl i`yx ,ezpy jeza men el clep m`y
onfn xekad zpy z` mipeny 'ezpy jeza' dpynd oeyln rnyne

.mlerd zpy itl `le clepy
:`xnbd zwiicn .jkl xewnd dn zxxan `xnbdøîà÷cî¦§¨¨©

ìc àøîéîì ,'BúðL CBúa íeî Ba ãìBð'ïðéðî déãéc äðL ©§§¨§¥§¨¦§¨¨¦¥¨¦©
`le ,clepy onfn ely dpy itl xekad zpy z` mipen ep`y -

:`xnbd zxxan .ixyzn mipeny mlerd zepy itléðä àðî§¨¨¥
.éléî:`xnbd daiynøîàc ,áø øîà äãeäé áø øîàc ¦¥§¨©©§¨¨©©§¨©
àø÷xeka iabl(k eh mixac)éäìà 'ä éðôì'äðL epìëàz E §¨¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¨

,'äðLaweqtd zernynn cenll yieúñðëpL äðL éäBæéà §¨¨¥¦¨¨¤¦§¤¤
dzøáça,'dpya dpy' oeyld zernynkøîBà éåä`idyäðL ©£¤§¨¡¥¥¨¨

øBëa ìL`vnpe clepy onfn ezpy itl dze` mipen ep`y ¤§

dpya dkiynne zg` dpya dligzn ezpy mlerd zepy iably
.dixg`ly

:xg` ote`a df weqt yxc axy d`ian `xnbdàðz áø éácweqtn §¥©¨¨
weqta xn`py dny ,xg` oic df(k eh mixac)EPlk`Y Lidl` 'd iptl'¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤

,'äðLa äðLlk`p xekady dpeekdãçà íBéå Bæ äðLa ãçà íBé ¨¨§¨¨¤¨§¨¨§¤¨
,Bæ äðLameia ehgy m`ymeia elke`l leki ,ezpy ly oexg`d §¨¨

df weqty `vnpe ,dipyd dpydn `edy zxgnd meia mbe ezhigy
ì ìëàpL øBëaä ìò ãnéì.ãçà äìéìå íéîé éðL ¦¥©©§¤¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨

okidn `xnbd zxxan ,xg` oic 'dpya dpy'n ecnl ax iace xg`n
zxxan .ezcil onfn xekad zpy z` mipeny mdixacl cnlp

:`xnbdeäì àðî áø éácmipen ep`y epizpynn rnypd oicd z` §¥©§¨§
:`xnbd daiyn .mlerd zpyk ixyzn `le ezcil onfn xekaléôìé̈§¦

íéLãwî`le mzpy itl dpyd z` mdl mipeny ,dpy ipa mi`ad ¨¨¨¦
.mlerd zpy itl
:`xnbd zxxanïìðî eäééôeb íéLã÷åly ezpy itl mipen ep`y §¨¨¦©§§¨¨

:`xnbd daiyn .mler zpy itl `le oaxwd,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©£¨©©£Ÿ
àø÷ øîà(e ai `xwie)'BúðL ïa Nák'rnyneäðL àìå BlL BúðL ¨©§¨¤¤¤§¨§¨¤§Ÿ¨¨

.íìBò ïéðî ìL¤¦§©¨
dlile mini ipyl lk`p xekady ax cnl okidn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .cg`áøåitl `ed oipndy 'dpya dpy'n yxcy §©
xekady oicd z` ,xekad zpyì ìëàðàðî ,ãçà äìéìå íéîé éðL ¤¡¨¦§¥¨¦§©§¨¤¨§¨

.déì:`xnbd daiynäôeðzä äæçk Cl äéäé íøNáe'î déì à÷ôð ¥¨§¨¥¥§¨¨¦§¤¨©£¥©§¨
'ïéîiä ÷BLëexeka iabl xen`d(gi gi xacna),áeúkä BLéwäz`-] §©¨¦¦¦©¨

[xekad,íéîìL ìL ÷BLå äæçì,mdn cenll ickïläl äî- §¨¤¨¤§¨¦©§©¨
`ed mzlik` onf ,minlyaïàk óà ,ãçà äìéìå íéîé éðL,xekaa - §¥¨¦§©§¨¤¨©¨

`ed ezlik` onf.ãçà äìéìå íéîé éðL§¥¨¦§©§¨¤¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' טבת.

לאחרי כל החשבונות, חשבונו של עולם וכו' הנה סו"ס מסיים במכתבו בהנוגע לשכירות ושהוא 

בע"ח בדאלארען וכו'!

והאומנם גם לדעתו יש להרעיש עולמות על ענינים כאלו? ובפרט שבהשתדלות קצת יסלק החוב 

שלו בגשמיות ובהשתדלות קצת יותר בידו לסלק גם החוב שלו ברוחניות ]שהרי כשאדם מקדש עצמו מעט 

מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה[, ואם כן הכל כמונח בקופסא, ורק שצריך הוא לפתוח הקופסא, 

ומספיק פתח כחודו של מחט ואז יפתח השי"ת כפתחו של אולם.

במ"ש שאין יודע מה מטרתו. - כבר הודיעו רז"ל במשנתם, שנברא לשמש את קונו, אלא שכמה 

אופנים בזה, ומה איכפת לו אם יעשה זה ע"י קירוב לבם של התלמידים שלו לאבינו שבשמים וע"י שיהי' 

שליח לתפלות בנ"י וכו' ובלבד שימלא התפקיד במנוחה ושמחה וטוב לבב.

מחכים  ורק  בלבולים  אין  כי  אותו,  מבלבלים  שהענינים  זיך,  איינריידין  יחפוץ  שלא  רצון  ויהי 

שיפתח כחודו של מחט ואז יהי' כנ"ל.

נהניתי מהדו"ח מבקורו עם התלמידים שלו, ויהי רצון שע"ד האמור לא יסתפק במעמדו כי אם 

יתפשט בדרכי נועם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zl`eyCãéàådfgl ywiddn z`f ecnl `l recn ,ax iac - §¦¨
:`xnbd daiyn .minly ly weyeøîéîì àkéà íúäî éàywiddy ¦¥¨¨¦¨§¥©

l `edäãBz ìL ÷BLå äæç.cala dlile meil `l` milk`p mpi`e ¨¤¨¤¨
:`xnbd zl`eyCãéàåly weye dfgl ywidd oi`y el oipn ,ax - §¦¨

`le dcezl `ed ywidd axl s` zn`a :`xnbd daiyn .dcez
dnn `ed dlile mini ipy lk`p xekady ax ly cenilde ,minlyl

yàø÷ øîàmy weqtd seqa'äéäé Eì'ixdy zexzein el` zeaize ¨©§¨§¦§¤
y `l` 'jl didi mxyae' azkp okl mcewéñBääéåä áeúkä Eì ó ¦§©¨£¨¨

úøçàlk`p xyady sqep onf -øBëaamicnlpd dlile mein ueg ©¤¤©§
.cg` dlile mini ipy `ed ezlik` onf jkle ,dcez ly weye dfgn

:`xnbd zl`eyCãéàålk`p xekady ecnl `l recn ,ax iac - §¦¨
:`xnbd daiyn .df ieaixn dlile mini ipyl,íúäî [éà] (àä)¦¥¨¨

BðúBpL íeî ìòa øBëa ìò ãnéì 'Cl äéäé' éàä ,øîéîì àkéà¦¨§¥©©¦§¤¨¦¥©§©©¤§
Bì eðéöî àlL ,ïäkìcenildlek äøBzä ìëaozpiy epnn cenll ©Ÿ¥¤Ÿ¨¦§¨©¨¨

.'didi jl' ly df xeziin `l` ,odkl
:`xnbd zl`eyCãéàå:`xnbd daiyn .ok cnl oipn ,ax -øîà §¦¨¨©

aezkd(gi gi xacna)íøNáe'ipy yiy rnyny ,miax oeyla 'KN didi §¨¨¦§¤¨
mde ,odkl mipzipd mixeka.íeî ìòa ãçàå íz ãçà¤¨¨§¤¨©©

:`xnbd zl`eyCãéàådaiyn .df miax oeyln ecnl dn ,ax iac - §¦¨
y jl exn`i md :`xnbdìàøNé eäleëc úBøBëa éðäc 'íøNáe'§¨¨§¨¥§§§¦§¨¥

øîà÷ipy lr `le l`xyi lk ly zexekad lr xn`p miax oeyl ¨¨©
.xeka ly mibeq

y xeka :dpyna epipyéàMø ,BúðL CBúa íeî Bì ãìBðodkdBîéi÷ì ©§§¨©©§©§
,Lãç øNò íéðL ìkodkd i`yx epi` yceg xyr mipy xg`l ¨§¥¨¨Ÿ¤

pynd yexita wtq d`ian `xnbd .mei miyely `l` eniiwl:d
,øîà÷ éëéä ,eäì àéòaéàepiide ,cg` oice ote` o`k xn` m`d ¦©§¨§¥¦¨¨©

m`yBì ãìBðmendøNò íéðL ìk Bîéi÷ì éàMø ,BúðL CBúa ©§§¨©©§©§¨§¥¨¨
énð BúðL øçàìe ,Lãçcer eniiwl i`yxìLíéL,meiàîìc Bà Ÿ¤§©©§¨©¦§Ÿ¦¦§¨

,`ed cg` ote` ,mipte` ipyl ezpeekCBúa íeî Ba ãìBðc àëéä¥¨§©§
,BúðLy `ed oicd f`e,àì eúå Lãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ì éàMø §¨©©§©§¨§¥¨¨Ÿ¤§Ÿ

å,`ed ipyd ote`dBì ãìBðc àëéämend,BúðL øçàdf ote`ay §¥¨§©©©§¨
ìL àlà Bîéi÷ì éàMø BðéàíéL.mend clepy onfn mei ¥©©§©§¤¨§Ÿ¦

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdøBëa ,àéðúc ,òîL àzmz ¨§©§©§¨§
äfä ïîæaea letiy cr enr oizndl jixv `l` ehgeyl xyt` i`y ¦§©©¤

,menäàøð àlL ãòie`x dyrp `ly -íëçì BúBàøäì`ly iptn ©¤Ÿ¦§¨§©§¤¨¨
,men oiicr ea ltpéàMøBîéi÷ìelit`ìLå íézL,íéðL L ©©§©§§©¦§¨Ÿ¨¦

e,íëçì BúBàøäì äàøpMîm`Bì ãìBðdéàMø ,BúðL CBúa íeî ¦¤¦§¨§©§¤¨¨©§§¨©©
odkdLãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ìe ,ezcil onfnBðéà ,BúðL øçà §©§¨§¥¨¨Ÿ¤©©§¨¥

éðtî ìáà ,úçà äòL eléôàå ãçà íBé eléôà Bîéi÷ì éàMø©©§©§£¦¤¨©£¦¨¨©©£¨¦§¥
,íéìòaì äãéáà úáLäxg`l dlik`l xekaa i`kfd odkd `edy £¨©£¥¨©§¨¦

,men ea letiyéàMø eøîàl`xyid aiig -ìL Bîéi÷ì,íBé íéL ¨§©©§©§§Ÿ¦
yi l`xyid ephgyi m`e ,el ezizl odk `vni `l ezpy xg` `ny
aiig epi` mei miyly xg`l j` ,odkd ciqtie xyad gixqiy yeygl
dlre .odk `vniy cr epglnie l`xyid ephgyi `l` ,cer eniiwl
milral dcia` zayd iptny exn`y dny ,dzr `xnbd zrc lr
`ziixaa oey`xd ote`d lr xaecn ,mei miyely eniiwl i`yx
i`yx df ote`a exn`y dnn uegy epiide ,ezpy jeza mend clepy
mb ok m`e ,mei miyely cer el mipzep ,yceg xyr mipy eniiwl
cer eniiwl leki ezpy jeza mend clep m`y ,ok yxtl yi dpyna

.ezpy dxnbpy xg`l mei miyely
:`xnbd dgecéì éòaéz ïééãòådn m`d ,`ziixad yexita mb ©£©¦¦¨¥¦

eniiwny exn`yìLíBé íéL,`ziixaa ipyd ote`d lr `weec xaecn §Ÿ¦
l mend ltpy,BúðL øçàcer eniiwn epi` ezpy jeza ltpyk la` ©©§¨

,miyelyàîìc Bàmend ltpy ,oey`xd ote`d lr mb xaecníãB÷ ¦§¨¤
seq,BúðL.mei miyely cer eniiwn dpyd seq xg`ly exn`e §¨

:zxg` di`x d`ian `xnbdøNò äMîça íeî Bì ãìBð ,òîL àz̈§©©©£¦¨¨¨
,BúðL CBúa íBé,ezpy meiq iptl mei xyr dyng xnelkïéîéìLî §§¨©§¦¦

íBé øNò äMîç Bìl,BúðL øçà,ezpy jeza mend ltp m`y ixd £¦¨¨¨©©§¨
mei xyr dyng wx `l` ,ezpy xg`l mei miyely eniiwn epi`

:`xnbd dwiqn .miyely znlydl.dpéî òîL§©¦¨

.xfrl` iax ixacl ef `ziixan di`x `iadl yiy d`ian `xnbd
,mei miyelyl minilyny `ziixaa xen`d df oic :`xnbd zxne`

ìL Bì ïéðúBð ,øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì òéiñîíBé íéL §©¥©§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¦§Ÿ¦
,íeî Ba ãìBpL äòMîiptl mei xyr dyng mend clep m`y epiide ¦¨¨¤©

.d`ad dpyn mei xyr dyng cer el minilyn ,dpyd seq
ef `ziixan dywne xfrl` iax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd

:eixac lréøîàc àkéà,xg` oic xfrl` iax mya,øæòìà éaø øîà ¦¨§¨§¦¨©©¦¤§¨¨
ìL Bì ïéðúBpL BúðL CBúa íeî Ba ãìBpL øBëáì ïépîíBé íéL ¦©¦¦§¤©§§¨¤§¦§Ÿ¦

øîàpL ,BúðL øçà(k eh mixac)éäìà 'ä éðôì'äðL epìëàz E ©©§¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤¨¨
,'äðLá,xxal yie ,mipy izy `id 'dpya dpy' zernyneïä äæéà §¨¨¥¤¥

ìL elà øîBà éåä ,äðL ïéáeLçä íéîé,íBé íéLcenll yi jkne ¨¦©£¦¨¨¡¥¥¥§Ÿ¦
dywn .dpey`xd dpyd seq xg`l mei miyely cer el mipzepy

:`xnbdéáéúéî,`ziixadnBì ãìBðCBúa íBé øNò äMîça íeî ¥¦¥©©£¦¨¨¨§
,BúðL øçà íBé øNò äMîç Bì ïéîéìLî ,BúðL,wiicl yieäîìLä §¨©§¦¦£¦¨¨¨©©§¨©§¨¨

àì àáäéî ,ïéàxg`l el mipzep mei miyelyl dnlyd ini `weec - ¦¥£¨Ÿ
:`xnbd zxne` .el mipzep oi` mixg` minly mei miyely j` ,ezpy

.àúáeéz øæòìà éaøc àúáeéz§§¨§©¦¤§¨¨§§¨

äðùî
lka oilegk hgyp `l` oaxwl eze` mihgey oi` ,men lra xeka

mewndgnen eze` d`xiy cr ehgeyl xeq` j` .men m`d wecaiy
ehgeyl xizn dfz` d`xne xekad z` hgeyd oica dpc epizpyn .

:dhigyd xg`l wx mkgl enen
äàøîe øBëaä úà èçBMädgnenlBîeî úà,dhigyd xg`l wx ©¥¤©§©§¤¤

xaer men `edy e` ehgeyl xzen dide reaw men did m`d wecaiy
,ehgeyl xeq` dideøézî äãeäé éaø.reaw men ea yi m` ,elke`l ©¦§¨©¦

øeñà ,äçîeî ét ìò àlL èçLðå ìéàBä ,øîBà øéàî éaøelke`l ©¦¥¦¥¦§¦§©¤Ÿ©¦§¤¨
.reaw men ea yiy s`

:xekad z` xizde dgnen epi`y in ly epic dn zx`an dpyndéî¦
äçîeî BðéàLxekad inen zii`xl,øBëaä úà äàBøåexizde ¤¥§¤§¤¤©§

äæ éøä ,åét ìò èçLðå,[xekad-],øáwéici lr dlik`l xzip epi`e §¦§©©¦£¥¤¦¨¥
,ef dhigyílLéåd`exdodkl df xeka melyz z` ,dgnen epi`y ¦©¥
,Búéaî.envr oennn xnelk ¦¥

âàøî
:epizpyna xi`n iaxe dcedi iax ewlgp dna zx`an `xnbdøîà̈©

ïéòaL ïéweãa ,äpç øa øa äaødgnend ici lr `vnpy mendyk - ©¨©©©¨§¦¤¨©¦
,oird lr qextd mexw `ed dhigyd xg`léâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦

øeñàc,reaw menk dgnenl d`xp eiykr m` s`ïäL éðtî- §¨¦§¥¤¥
mipirdïépzLîd`xp eiykr m` s` okle ,dzind xrv zngn ¦§©¦

el d`xp did miign eze` d`ex did m`y okzi ,reaw menk dgnenl
.oick hgypy di`x ef oi` ok m`e ,xaer menkàlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨

óebaL ïéîeîa,reaw menk eiykr d`xp m` mday ,mipzyn mpi`y §¦¤©
,miign mb jk didy i`ceïðéøæb ,øáñ øéàî éaøca s` xeq`lïéîeî §©¦¥¦¨©¨§¦©¦
ïéòaL ïéwec eèà ,óebaL,mda mb xizdl e`eai `lyøåäãeäé éa ¤©¨¦¤¨©¦§©¦§¨

.ïéòaL ïéwec eèà óebaL ïéîeî ïðéøæb àì ,øáñ̈©Ÿ¨§¦©¦¤©¨¦¤¨©¦
iaxe xi`n iax zwelgna df xe`ial `ziixan di`x d`ian `xnbd

:dcediéëä énð àéðz,dcedi iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaa ©§¨©¦¨¦
åéîeî úà äàøîe øBëaä úà èçBMä,dhigyd xg`l wx dgnenl ©¥¤©§©§¤¤¨
øeñà ,ïéòaL ïéweãa ,øîBà äãeäé éaø,elke`lïépzLî ïäL éðtî ©¦§¨¥§¦¤¨©¦¨¦§¥¤¥¦§©¦

xaer men didy yeygl yi ,reaw menk dzr dgnenl d`xpy s`e
.dhigyd zryaéaø .ïépzLî ïéàL éðtî ,øzeî óebaL ïéîeîa§¦¤©¨¦§¥¤¥¦§©¦©¦

äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà øéàîminena oiae oiray oiweca oia - ¥¦¥¤¨¤§¤¨¤
sebay.ïépzLî ïäL éðtî ,øeñàxe`ial d`a jkae] `xnbd ddnz ¨¦§¥¤¥¦§©¦

:[ef `ziixan di`xd,Czòc à÷ìñ ïépzLî ïäL éðtîixdïéîeî ¦§¥¤¥¦§©¦¨§¨©§¨¦
,ïépzLî éî óebaLmpi` dxaypy ci e` dvvwpy ofe`y heyt `lde ¤©¦¦§©¦

:`xnbd zayiin .dhigyd zngn mipzynàlàxi`n iax zpeek ¤¨
sebay minena xfby ,`idéðtîoiray oiwec,ïépzLnäly exe`iake ¦§¥©¦§©¦

.ef dxifb mixfeb m` dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy ,dpg xa xa dax
wiiecn epizpyna xi`n iax ly epeyln s`y d`ian `xnbd

:dpg xa xa dax ly exe`iak,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
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oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

êãéàådcezc weye dfga i`ce `edd Ð 'ebe "jl didi mxyae"n witnc Ð

.efn xal zxg` died rnync ,"jl didi"n dil `wtp mini ipy `l` .irzyin

äìåë äøåúä ìëá åðéöî àìù"jl didi" i`dc `ieaxn `l` .odkl eppziy Ð

.`wtpêãéàåozepy men lra xeka ,zg` dlile mini ipy "jl didi"n witnc Ð

oeyl ,`wtp "jl didi mxyae"n Ð odkl

.men lra cg`e mz cg` :rnyn ,miax

êãéàå`l` rnyn `l "mxyae" Ð

Ð miax oeyl hwpc `de .mininz

.i`w l`xyi edlekc zexeka`cøçàìå
íåé íéùìù éîð åúðùmenc ab lr s` Ð

.`aeh clep ezpy jezaøùò íéðù ìë
ùãçycg xyr mipy el ediy cr Ð

.clepyníåî åá ãìåðã àëéäxg`l Ð

clepyn mei miyly eniiwl i`yx Ð ezpy

:xn`w ikd oizipznc "ezpy xg`l"c .mend

epniiwi Ð mend clep ezpy xg`l m`e

.mei miylyäæä ïîæáie`x mz oi`y Ð

.melklíëçì åúåàøäì äàøð àìù ãò
.ezpy xg` .men ea ltp `ly Ðåðéà
ãçà íåé åìéôà åîéé÷ì éàùø`we Ð

.i`w ezpy jeza men ea clep` jzrc `wlq

,milral dcia` zayd iptn la` :ipzwe

i`d ied l`xyi cia m` `nyc ,odk epiidc

higy i`e ,dil iazinl odk gkyn `l xeka

eniiwl i`yx :exn` Ð xyad gixqi dil

ehgey Ð odk gkyn `l i`e ,mei miyly

mei miyly ,`nl` .odk `vniy cr eglene

.i`w ezpy jeza men clep` Ð xn`wc

éòáéú ïééãò`ki` dteb `ziixac Ð

xg`l :ipzwc `d ,xninl `ki`c .`wetql

:xn`w ikd Ð 'ek eniiwl i`yx oi` ezpy

,'ek eniiwl i`yx oi` ezpy xg`l ea clep

.'ek dcia` zayd iptn la` :i`w dlreåà
åúðù íãå÷ àîìãclep m` ,xnelk Ð

ezpy xg`lc xn`w inp ezpy mcew men

.mei miylyøùò äùîç åì ïéîéìùî
åúðù øçàipzwc mei miyly ,`nl` Ð

.i`w ezpy xg`l men ea clep` Ð oizipzn

cg` mei elit` ezpy jeza mend clep i`c

ezpy xg` dil azipc xninl `kil Ð

dnlyd `l` dil zilc ,mei miyly

jeza i`c dpin opirnye .`ziixaa ipzwck

i`yx Ð miycg e` ycg mend clep ezpy

i`e ,"dpy" aizk `dc ,ezpy cr eniiwl

ezpy meiql aexw e` ,men clep dpy xg`l

.mend clepyn mei miyly dil opiadi Ð

íåé íéùìù åì ïéðúåðmen clep m` Ð

.ezpy xg`äðùá äðùmipy izy Ð

dpy oiaeyg dpya mei miyly .rnyn

dpyd y`xc `nw `wxita ,lkd ixacl

.(a,i)àì àáäéî ïéà äîìùä`adin Ð

.opiadi `l minily mei miylyäðùî

åîåî äàøäå`vnpe dhigy xg`l Ð

.reawàøîâïé÷åãdhepd" enk ,`"liih Ð

.(n ediryi) "miny weckïéðúùîiptn Ð

ab lr s`e .oird dpzyn dzin xrv

dil ifg ded i` ,reaw ifgzin `zydc

.xaer ifgzin ded miignóåâáùoebk Ð

.epf` dwcqpïéðúùîä éðôî,xnelk Ð

oinenl dxifb ,oipzyny ,oiray oiwec iptn

.oipzyn oi`y it lr s` sebay
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àìù`l` ,odkl eppziy :qxhpewa yxit Ð dlek dxezd lka el epivn

ikdc wgvi epiax yxtne !zeyxc lka xnel leki ok eyexitl .`ieaixn

z`hgc .dfa `veik dlek eppziy dlek dxezd lka el epivn `ly :xn`w

ciqtn Ð ewlg ciqtn gafndy ,enned m` ,gafnl oiaixwyk odkl mdy ,my`e

men lra elit` Ð xeka la` .odkl mb

"zecn izy" wxtc `idd oke .`ed odkc

"cg`d yakl" :mikqp iab (a,`v zegpn)

el epivn `ly ,xyrn ly xyr cg` df Ð

on xeng lth `diy dlek dxezd lka

ly xyr cg` :xninl ivn dedc .xwird

oke .gqtn xzen` ipynck ,gikei xyrn

df :(a,bt) "`aiwr iax xn`" wxta zaya

dxezd lka epivn `ly ,af ly ehqid

.`nhz zhqnd d`nehc dlek

êãéàåedlekc zexeka ipdc mxyae

edfi`" seqa Ð xn`w l`xyi

l`rnyi iax :ipyn (`,fp migaf) "onewn

rnyn .xn`w [zexeka] jpdc "mxya"n

fre ayke xey xeka` i`wc xnel dvex

.`ed `pixg` `iepiye .dipin lirl aizkc

icin yixc `l `pz `de :xn`z m`e

mzdc `ibeqae .miax oeyl "mxyae"n

:ililbd iqei iax yixc (a,ep my) lirl

`l "ealg" ,"mnc" `l` xn`p `l "enc"

xeka lr cnil Ð "malg" `l` xn`p

!gafnl oixen`e minc ozn oiperhy xyrne

zia" wxt yixa `id `zbeltc :xnel yie

`wtp l`rnyi iaxe ,(`,fl) migafa "i`ny

."jtyi jigaf mc"n dilãòd`xp `ly

`ly :qxhpewa yxit Ð mkgl eze`xdl

mizy eniiwl i`yx i`n :dywe .men ea ltp

wgece !epniiwi jigxk lr ?mipy ylye

oikxrc `idd ik ,aiig oeyl "i`yx" yxtl

dnk ,ielir ycwd eze` oiyicwnc ,(a,gk)

dler ezeyrl df oaxwa ozil dvex mc`

lr s` enk eyexitc ,i`yx epi`y it lr s`

:hwpc yxtl opivn dede .aiig epi`y it

eqpekl wewf oi`e Ð xnelk ,eniiwl i`yx

yicwdy miycw x`yc ab lr s` ,dtikl

`nw wxta opixn` ,dfd onfa mixgde

lrepc ,xwrz dnda :(`,bi) dxf dcearc

did la` .dili`n dzn `ide dipta zlc

Ð dtikl eqpekl dvex did m`c rnyn

mze` mixneyy mei lka miyrne .eqpek

cr :yxtl d`xpe .men mda letiy cr

oncfp `ly Ð mkgl eze`xdl d`xp `ly

wewf oi`y .men ea ltpy xg` mkg el©

.my mkgdy mewnl wegx mewna ekiledl

éðôîyxit Ð milral dcia` zayd

`lc oipnifc ,odk epiidc :qxhpewa
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(`,fp zeaezk) "it lr s`" yixa opixn`c
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קמה oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

êãéàådcezc weye dfga i`ce `edd Ð 'ebe "jl didi mxyae"n witnc Ð

.efn xal zxg` died rnync ,"jl didi"n dil `wtp mini ipy `l` .irzyin

äìåë äøåúä ìëá åðéöî àìù"jl didi" i`dc `ieaxn `l` .odkl eppziy Ð

.`wtpêãéàåozepy men lra xeka ,zg` dlile mini ipy "jl didi"n witnc Ð

oeyl ,`wtp "jl didi mxyae"n Ð odkl

.men lra cg`e mz cg` :rnyn ,miax

êãéàå`l` rnyn `l "mxyae" Ð

Ð miax oeyl hwpc `de .mininz

.i`w l`xyi edlekc zexeka`cøçàìå
íåé íéùìù éîð åúðùmenc ab lr s` Ð

.`aeh clep ezpy jezaøùò íéðù ìë
ùãçycg xyr mipy el ediy cr Ð

.clepyníåî åá ãìåðã àëéäxg`l Ð

clepyn mei miyly eniiwl i`yx Ð ezpy

:xn`w ikd oizipznc "ezpy xg`l"c .mend

epniiwi Ð mend clep ezpy xg`l m`e

.mei miylyäæä ïîæáie`x mz oi`y Ð

.melklíëçì åúåàøäì äàøð àìù ãò
.ezpy xg` .men ea ltp `ly Ðåðéà
ãçà íåé åìéôà åîéé÷ì éàùø`we Ð

.i`w ezpy jeza men ea clep` jzrc `wlq

,milral dcia` zayd iptn la` :ipzwe

i`d ied l`xyi cia m` `nyc ,odk epiidc

higy i`e ,dil iazinl odk gkyn `l xeka

eniiwl i`yx :exn` Ð xyad gixqi dil

ehgey Ð odk gkyn `l i`e ,mei miyly

mei miyly ,`nl` .odk `vniy cr eglene

.i`w ezpy jeza men clep` Ð xn`wc

éòáéú ïééãò`ki` dteb `ziixac Ð

xg`l :ipzwc `d ,xninl `ki`c .`wetql

:xn`w ikd Ð 'ek eniiwl i`yx oi` ezpy

,'ek eniiwl i`yx oi` ezpy xg`l ea clep

.'ek dcia` zayd iptn la` :i`w dlreåà
åúðù íãå÷ àîìãclep m` ,xnelk Ð

ezpy xg`lc xn`w inp ezpy mcew men

.mei miylyøùò äùîç åì ïéîéìùî
åúðù øçàipzwc mei miyly ,`nl` Ð

.i`w ezpy xg`l men ea clep` Ð oizipzn

cg` mei elit` ezpy jeza mend clep i`c

ezpy xg` dil azipc xninl `kil Ð

dnlyd `l` dil zilc ,mei miyly

jeza i`c dpin opirnye .`ziixaa ipzwck

i`yx Ð miycg e` ycg mend clep ezpy

i`e ,"dpy" aizk `dc ,ezpy cr eniiwl

ezpy meiql aexw e` ,men clep dpy xg`l

.mend clepyn mei miyly dil opiadi Ð

íåé íéùìù åì ïéðúåðmen clep m` Ð

.ezpy xg`äðùá äðùmipy izy Ð

dpy oiaeyg dpya mei miyly .rnyn

dpyd y`xc `nw `wxita ,lkd ixacl

.(a,i)àì àáäéî ïéà äîìùä`adin Ð

.opiadi `l minily mei miylyäðùî

åîåî äàøäå`vnpe dhigy xg`l Ð

.reawàøîâïé÷åãdhepd" enk ,`"liih Ð

.(n ediryi) "miny weckïéðúùîiptn Ð

ab lr s`e .oird dpzyn dzin xrv

dil ifg ded i` ,reaw ifgzin `zydc

.xaer ifgzin ded miignóåâáùoebk Ð

.epf` dwcqpïéðúùîä éðôî,xnelk Ð

oinenl dxifb ,oipzyny ,oiray oiwec iptn

.oipzyn oi`y it lr s` sebay
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l`rnyi iax :ipyn (`,fp migaf) "onewn
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fre ayke xey xeka` i`wc xnel dvex

.`ed `pixg` `iepiye .dipin lirl aizkc
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õøLick uxy mdilr gipd ,e`nhp zexdhdy wqty mkgdy - ¤¤
eiykre ,ez`xed z` wfgl dvxy oeik ,i`cea mi`nh eidiy

a oke .zexdhd z` eicia `nih `edy `vnp zerhd dxxazdyøäéè¦©
,àîhä úàoebk xaecnåéúBøét íò ïáøéòLwqty xg`l - ¤©¨¥¤¥§¨¦¥¨

zexit mr ,mdilr l`ypy zexitd z` axir mixedh zexitdy
`vnpe ,ez`xed z` wfgl ick ,mixedh eidy l`eyd ly mixg`
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oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

à÷éã éîð ïéúéðúî.ibilt `l oiweca la` ,ibilt sebay oinenac Ðìéàåä
äçîåî éô ìò àìù èçùðå`l` ,`zerix mey xi`n iax dia gkyn `lc Ð

xi`n iax :ipznl dil ded Ð oiray oiweca i`e .dgnen it lr `ly ehgyc eqpw

,qipw `qpwe ,ibilt sebd inenac ,`zerix `kil i`ce `l` .oipzyne li`ed xqe`

.oiwec meyn dxifbåðúùéî åäìåëãlk Ð

oiweca `nlc e` .oipzyn oiray oiwec

.ipzyn `lc `ki`e ipzync `ki` ediiteb

oiwec jpd eh` opixfb sebay oinenl edine

.oipzynäðéî à÷ôð éàîìelit` `d Ð

id ol miw `le li`ed ,ipzyn `lc `ki`

m` ixiq` edlek Ð ipzyin `l ide ipzyin

!dgnen `la ehgypéãäñ éùåçëàìÐ

dil `pifg `zyde ,dgnen `la ehgy m`

df d`xne dpzyp `lc icdq iniiwe ,reaw

.miign el didåäðéð éø÷ùxeq`e Ð

.lkd ixaclåäééìò ïðéëîñiaxl ,ixye Ð

.qipw `lc dcediøéàî éáøë àîúñÐ

:ipzwc .xeq` df cg`e df cg` :lirl xn`c

.reaw ifgzin `zydc ab lr s`e ,xawi

ïéòáù ïé÷åãá àîìã,xawi xn` Ð

.oipzyn lkd ixaclcíìùî àåäùëÐ

dnda xeka meyn einc riax ozep ,odkl

meyn .einc ivg dqb dnda xekale ,dwc

wtqa lhend oennc Ð dvgn mlyn ikd

i`c ,dilek dicqt` :xninl `ki`c ,`ed

dil iziin ded ik ,ikd dil ixy ded `l

,dil lik` dede dil ixye xenb dgnen inw

e`lc xninl `ki`e .dxeaw ira `zyde

,`nen ded `l `nlcc ,dicqt` icin

`l `nye ,dil ixy ded `l xenb dgnene

.zeniy cr reaw men mlerl dia litp ded

àîòè éàî.dqbl dvgne dwcl riax Ð

äáåøî äãéñôä äñâoinelyz jkitl Ð

.oiaexníìùéì àãéñô íåôìivg dfl Ð

.oihernd einc ivg dfle ,oiaexnd einc

äá åòâð ä÷ã äîäá éìãâî úøéæâ íåùî
da yiy ,dwc dnda ilcbn gxeh meyn Ð

Ð xekad xizdy dfe ,dlcbl lecb gxeh

m` `nyc .lecb gxehn odkl elivd

dide ,el exizn did `l Ð xg`l ed`xd

.men ea letiy cr daexn letih cer el

.riax `l` mlyn `lc ea erbp ikdl

dnda ilcbn zxifb iptn :`pixg` `pyil

`aa opzck ,minkg ixac lr oixaery ,dwc

ux`a dwc dnda oilcbn oi` :(a,hr) `nw

`l` lwyil `lc minkg edeqpw Ð l`xyi

.dxend itn `le .`raixäðùîäéä íàå
øåèô ïéã úéáì äçîåîxnin ivn `lc Ð

ipica iwa `le li`ed ,dil zpiic i`n` :dil

àøîâéîøâã àðéã ïéàã øéàî éáøÐ

:(`,w) "mivr lfebd" wxta `nw `aaa

,"xecb" :el xne` Ð dvxtpy mxkd zvign

yciw df ixd Ð dxcb `le dpnid y`iizp

.exiag ly ez`eaz xeq`l mxbc Ð inxb .ezeixg`a aiigeãéá ïúðå àùð úçëùî éàëæä úà áééç àîìùá.oic lral erxte ecia epnn zernd `ed lhpy Ð

éîã éëéä áééçä úà äëéæ àìà!dil xn`w "dz` xeht" `l` ,icin ciarc dl zgkyn `l jgxk lra Ðïåëùî åì äéäùlhpe ,deld z` xht dfe ,delnl Ð

.dell exifgde delnd cin oekynd z`õøù åäá òâàãwtq cer `di `ly ick oda rbpe cg` uxy lhpe ,"od ze`nh" :xn`e ,odilr l`yil eiptl zexdh e`iad Ð

.eixac cinrie ,odaåéúåøéô íò ïáøéòùmkg xn` seql .l`yp ly eizexit mr oaxire envr `ed olhpe ,"zexedh" :xn`e ,odilr l`yil eiptl zexdh `iady Ð

.oda eaxrzpy x`yd z` e`nihe ,"od ze`nh" :dgnenäðùîäìù íàä.dly mgx Ðíéáìëì ïåôøè éáø äìéëàäå,`id dtixh m` dilr el el`yy Ð

.mialkl dlik`deãìú àìùm`d oikzege .mdl oikixv ediy ick ,zxg` zeklna ecli `ly oivexe ,xweia oze` oixkene ,c`n oilern odly zexifge zexty iptn Ð

.`id dtixh e`l jklid Ð dzn dpi`e ,dlyïåôøè êøåîç äëìä.dxtd lral epnlyzy ,xeng zcqtd Ðàøîâäéì ÷åôéúåÐ `ed dgnen e`l inp i`c Ð

dxt `niiw i`c oeike .(`,bl) oixcdpqa ,exeaica xfeg Ð dpyn xaca drhe .dxiyk Ð m`d dlhip :(`,cp oileg) "zetixh el`"a opzc ,`ed dpyn xaca drehc ,xeht

!diytp` ciqt`c `ed edi` Ð mialkl dlik`dy dfe ,df `ed melk e`l xn`y dnc gkzyi` ,diixynle dia xcdinl ivn dedúéòè úòãä ìå÷éùá éîð éàÐ

Ð zrcd lewiy .dz` dgnenc ,mlyln dz` xeht ikd elit` Ð ezcqtd dz`e ,xeqi` exeqi`c gkzyi`e ,diixyinle dia xcdinl ivn `l Ð `niiw ded elit`c

care i`d lif`e ,ediipin cgk `nlrc `iibeqe ,xnk `le xnk `l `zklid xnzi` `le ,ibiltc i`xen` ixz e` i`pz ixz oebk :(`,e) oixcdpqc `nw wxta yxtn

.ezian mlyne ieyr dyry dn ,jci`käðùîïéèçåù ïéà.dil ixyw `xb` meyn `nlc Ðäçîåî äéä ïë íà àìà
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òéáøoenn iedc meyn :qxhpewa yxity it lr s`e Ð dqbl dvgne dwcl

meyn e`l Ð epxizi `l `nye ,men lr mkg epxizi `ny ,wtqa lhend

,men lka ixii`c ab lr s`e .`ed `nlra minkg zpwz `l` ,qekneqk izizc

`l `nyc ,zvw wtq dil aiyg mewn lkn Ð eci lr dgnen epxiziy reci elit`

.men oia bilt `l mbe .dgnen dil wiwfn

oiray oiweca `ziixa jd ixiin ded i`e

ol `niiw inp ikdc ,ith `gip ded Ð `wec

xawp epi` dicicle ,ziyixtck dcedi iaxk

epiidc :yxtl yi cere .oiray oiweca `l`

minkg exriyy Ð dvgn mlync `nrh

,wtqa cnery onf lk xzei dey epi`c

ogky` inp dnexzae .xzed `l oiicry

,oileg ly dvgnk `l` dey epi`y

:(`,gp zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`ck

miltk dl ozep Ð dnexz xkfedy mewn lk

,dnexzl ynn inc `l ,edine .oilega

la` .d`neha dxeq`e mixfl dxeq`c

.li`ke iavk ixnbl ixy oinen Ð xeka

íåùîÐ dwc dnda ilcbn zxifb

`ly minkg mdilr exingdy :yexit

da yie ,aeyiil ueg oiyxega m` ik mlcbl

epiidc ,riax `l` dey epi`e ,lecb gxeh

yxit qxhpewa mbe .dqbd on zegt dvgn

wcwc `l la` .dl exfb gxeh iptn Ð ok

.dxifb oeyl ayiilïãÐ 'ek oicd z`

iaxl dpin jixt (`,e) oixcdpqc `nw wxta

.oic odipic oi` epcy mipy :xn`y eda`

meyn i` ?cigia ixiinc dil `pn :dnize

yixa `d Ð cigi oeyl "oicd z` oc" ipzwc

z` oc :ipzw (a,cn oileg) "zetixh el`"

oleke :ipzwck ,cigia ixiin `le ,oicd

`inec ipzw mzdc :xnel yie !gwil oi`yx

dlek ixiin `kdc oizipzn la` .micrc

zial dgnen did m`e :`tiq ipzwc ,cigia

:inp `yixe .'ek oetxh iaxa dyrne ,'ek oic

.xekad z` d`xe dgnen epi`y in

àîéì:dniz Ð 'ek xi`n iaxk `nzq opz

epi`y inc ,`yixn `kd wiic `lc

eit lr hgype xekad z` d`exe dgnen

dn `iddc .ezian mlyie xawi df ixd

.inxbc `pic oi`cc ,`iz` xi`n iaxk jytp

`dc Ð cia ozpe `ypa `nwezn `lc

`aa) "`nw lfebd"ae .ipzw "eit lr hgyp"

iax oi`cc dpyn mzd gkyn `l (`,w `nw

zvignc `ziixan `l` ,inxbc `pic xi`n

lfebd"ae .jdn iiezi`l dil dede ,mxkd

,ieg` iieg`c `edd iab (a,fiw my) "`xza

,oicd z` occ oizipznn diaiiginl xaqc

?jdn diaiig `l i`n` Ð igcwe
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àlL èçLðå ìéàBä :øîBà øéàî éaø ;à÷éc éîð ïéúéðúî©§¦¦©¦©§¨©¦¥¦¥¦§¦§©¤Ÿ
äçîeî ét ìò¯éaø ñéð÷ à÷ àñð÷ :dpéî òîL .øeñà ©¦§¤¨§©¦¨§¨¨¨¨¥©¦

"ïépzLnä éðtî" :eäì àéòaéà .dpéî òîL ,øéàî¯eäleëå ¥¦§©¦¨¦©£¨§¦§¥©¦§©¦§§
àîìc Bà ,épzLî¯épzLî àìc àkéàå épzLîc àkéà ¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¦§¦¨§¨¦§©¦
dpéî à÷ôð éàîì¯eälek :zøîà éà ;éãäñ éLeçëàì §©¨§¨¦¨§©§¥¨£¥¦¨§©§§

épzLî¯àkéàå épzLîc àkéà :zøîà éàå ,eäðéð éøwL ¦§©¦©¨¥¦§§¦¨§©§¦¨§¦§©¦§¦¨
épzLî àìc¯äaø øîàc ,òîL àz éàî .eäééìò ïðéëîñ §¨¦§©¦¨§¦©£©§©¨§©§¨©©¨

Eàøàå àa :àLeà ïîc äiLàé éaø éì çN :äðç øa øa©©¨¨¨¦©¦Ÿ¦¨§¦¨Ÿ§©§£
"Eàøàå àa" déì øîà÷cî .íépzLî ïäL ïéweãa¯ììkî §¦¤¥¦§©¦¦§¨¨©¥Ÿ§©§£¦§¨

äçîeî BðéàL éî" .épzLî àìc àkéàå épzLîc àkéàc§¦¨§¦§©¦§¦¨§¨¦§©¦¦¤¥§¤
åét ìò èçLðå øBëaä úà äàøå¯ílLéå øáwé äæ éøä §¨¨¤©§§¦§©©¦£¥¤¦¨¥¦©¥

øéàî éaøk àîúñ ïðz àîéì ."Búéaî¯ïéweãa àîìc ¦¥¥¨§©§¨¨§©¦¥¦¦§¨§¦
ílLî àeäLk :àðz .ìkä éøáãå ,ïéòaL¯òéáø ílLî ¤¨©¦§¦§¥©Ÿ¨¨§¤§©¥§©¥§¦©

ãñôä äæ :àtt áø øîà àîòè éàî .äqâì äöçîe ,äwãì§©¨¤¡¨§©¨©©£¨¨©©©¨¤¤§¥
.èòeî ãñôä äæå äaeøî¯!ílLéì àãéñt íeôì ,éëä éà §¤§¤¤§¥¨¦¨¦§§¥¨¦©¥

íeMî :à÷éà øa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©¦§¥§©©¨©¦¨¦
.da eòâð äwc äîäá éìcâî úøéæbäðùî;ïécä úà ïc §¥©§©§¥§¥¨©¨¨§¨¨¤©¦

øäéèå øBähä úà ànéè ,éàkfä úà áéiçå áéiçä úà äkéæ¦¨¤©©¨§¦¥¤©©©¦¥¤©¨§¦¥
àîhä úà¯.Búéaî ílLéå ,éeNò äNòM äîäéä íàå ¤©¨¥©¤¨¨¨¦©¥¦¥§¦¨¨

ïéc úéáì äçîeî¯lî øeèt.ílLàøîâïðz àîéì §¤§¥¦¨¦§©¥¥¨§©
àòìéà éaø øîà éîøâc àðéc ïéàãc ,øéàî éaøk àîúñ§¨¨§©¦¥¦§¨¥¦¨§©§¥¨©©¦¤§¨

.ãia ïúðå àNpL ïBâk :áø øîà¯éàkfä úà áéiç àîìLa ¨©©§¤¨¨§¨©©¨¦§¨¨¦¥¤©©©
¯éà éîc éëéä ,áéiçä úà äkéæ àlà .ãia ïúðå àNpL ïBâk§¤¨¨§¨©©¨¤¨¦¨¤©©¨¥¦¨¥¦

"äzà øeèt" déì øîàc¯øîà !ãia ïúðå àNð àì àäå ©£©¥¨©¨§¨¨¨¨§¨©©¨¨©
úà ànéè .epîéä Bìèðe ïBkLî Bì äéäL ïBâk :àðéáø̈¦¨§¤¨¨©§§¨¥¤¦¥¤

øBähä¯àîhä úà øäéè ,õøL eäa òâàc¯íò ïáøéòL ©¨©£©§¤¤¦¥¤©¨¥¤¥§¨¦
.åéúBøétäðùî,dlL íàä äìhépL äøôa äNòîe ¥¨©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨

íéîëç éðôì äNòî àáe ,íéáìkì ïBôøè éaø dìéëàäå§¤¡¦¨©¦©§©§¨¦¨©£¤¦§¥£¨¦
äøéæçå äøt ïéà :àôBøä ñBãBz øîàå .äeøézäå äðáéa§©§¤§¦¦¨§¨©¨¥¥¨¨©£¦¨
dlL íàä ïéëúBç ïéàL íéøöî ìL àiøãðñkìàî äàöBé§¨¥£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¤¥§¦¨¥¤¨
!ïBôøè ,EøBîç äëìä :ïBôøè éaø øîà .ãìz àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¥¥¨©©¦©§¨§¨£§©§
ïéc úéáì äçîeî äzà ,ïBôøè éaø :àáé÷ò éaø Bì øîà¯ ¨©©¦£¦¨©¦©§©¨§¤§¥¦

lî øeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå.ílLàøîâdéì ÷etéúå §¨©§¤§¥¦¨¦§©¥§¥¥
äðLî øáãa äòèå ,äðLî øáãa äòèc¯!øæBç¯àãç §¨¨¦§©¦§¨§¨¨¦§©¦§¨¥£¨

àãç :øîà÷ ãBòå¯éîð éà ,ãBòå .øæBç äðLî øáãa äòèc §¨¨©£¨§¨¨¦§©¦§¨¥§¦©¦
äúéòè úòcä ìewéLa¯lî øeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå ,äzà ïéc úéáì äçîeî.ílLäðùî §¦©©©¨¦¨§¤§¥¦©¨§¨©§¤§¥¦¨¦§©¥

úBøBëaä úà äàBø úBéäì øëN ìèBpä¯äçîeî äéä ïk íà àlà ,åét ìò ïéèçBL ïéà ©¥¨¨¦§¤¤©§¥£¦©¦¤¨¦¥¨¨§¤
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zexeka(ipy meil)

à÷éc énð ïéúéðúî`l` ewlgp `ly dpg xa xa dax ly exe`iak ©§¦¦©¦©§¨
,da xn`py dnn ,oiray oiweca `le sebay minenaøéàî éaø'©¦¥¦

,dpéî òîL ,'øeñà ,äçîeî ét ìò àlL èçLðå ìéàBä ,øîBà¥¦§¦§©¤Ÿ©¦§¤¨§©¦¨
øéàî éaø ñéð÷ à÷ àñð÷xq` dgnen it lr `ly hgypy zngn §¨¨¨¨¦©¦¥¦

dpynl did ,mipzynd oiray oiweca `id zwelgnd m`e ,xi`n iax
meyn `ed xeqi`dy epiide ,'oipzyne li`ed ,xqe` xi`n iax' xnel
dxn` `ly jkne ,miign xak reaw did df meny mircei ep` oi`y
dxifbd zngn xi`n iax qpwe ,sebay minena wx ewlgpy rnyn ,ok

.oiray oiweca xizdl e`eaiy:`xnbd dwiqndpéî òîLewlgpy §©¦¨
.xeq`y dcedi iax dcen oiray oiweca j` ,sebay minena wx

mda yiy e` mipzyn mlek m`d oiray oiweca wtq d`ian `xnbd
:mipzyn mpi`y,eäì àéòaéà`ziixaa xi`n iax xn` xy`klirl) ¦©§¨§

(`"r`id sebd inena dxifbdyéðtîoiray oiwec,ïépzLnäezpeek ¦§¥©¦§©¦
épzLî eäleëc,mipzyn oiray oiwecd lky -àkéà ,àîìc Bà §§¦§©¦¦§¨¦¨

,épzLî àìc àkéàå épzLîcmpi`y sebay minen lr mixfeb ep`e §¦§©¦§¦¨§Ÿ¦§©¦
.mipzynd oiray oiwec meyn mipzyn

:`xnbd zxxan,dpéî à÷ôð éàîìmpi`y mdn yi m` mb `lde §©¨§¨¦¨
mpi` el`e mipzyn el` mircei eppi`y oeikn mewn lkn ,mipzyn
.mlek z` xeq`l epl yi dgnen it lr `ly ehgyp m` ,mipzyn

`la hgyy ote`a `ed wtqd iccva ielzd oicd :`xnbd zx`an
`ed oecipde ,reaw mendy d`xp eiykre dgnenl eze`xdl

éãäñ éLeçëàì`l ,reaw dzr d`xpd oiray wecdy micirnd §©§¥¨£¥
,miign did jke dpzydépzLî eälek úøîà éàlky xn`z m` - ¦¨§©§¦§©¦

el` micr ,mipzyn oiray oiwecdàkéà úøîà éàå ,eäðéð éøwL©¨¥¦§§¦¨§©¦¨
eäééìò ïðéëîñ ,épzLî àìc àkéàå épzLîcdpzyd `l mendy §¦§©¦§¦¨§Ÿ¦§©¦¨§¦©£©§

minena xfb `ly ,dpyna dcedi iax zhiyk ,xekad z` mixizne
.mipzynd minen meyn mipzyn mpi`y

:dwitql zxfeg `xnbd.éàî:`xnbd dgikenøîàc ,òîL àz ©¨§©§¨©
ïéweca Eàøàå àa ,àLeà ïîc äiLàé éaø éì çN ,äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨¦©¦Ÿ¦¨§¦¨Ÿ§©§£©¦

.íépzLî ïäL:`xnbd zwiicn'Eàøàå àa' déì øîà÷cîxn` `le ¤¥¦§©¦¦§¨¨©¥Ÿ§©§£
,mipzyn oiray oiwec lky mzqa elàkéàå épzLîc àkéàc ììkî¦§¨§¦¨§¦§©¦§¦¨

,épzLî àìc`ede.mipzyny mze`n el d`xd §Ÿ¦§©¦
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המשך בעמוד חסק
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àòìéà éaø øîà éîøâc àðéc ïéàãc ,øéàî éaøk àîúñ§¨¨§©¦¥¦§¨¥¦¨§©§¥¨©©¦¤§¨

.ãia ïúðå àNpL ïBâk :áø øîà¯éàkfä úà áéiç àîìLa ¨©©§¤¨¨§¨©©¨¦§¨¨¦¥¤©©©
¯éà éîc éëéä ,áéiçä úà äkéæ àlà .ãia ïúðå àNpL ïBâk§¤¨¨§¨©©¨¤¨¦¨¤©©¨¥¦¨¥¦

"äzà øeèt" déì øîàc¯øîà !ãia ïúðå àNð àì àäå ©£©¥¨©¨§¨¨¨¨§¨©©¨¨©
úà ànéè .epîéä Bìèðe ïBkLî Bì äéäL ïBâk :àðéáø̈¦¨§¤¨¨©§§¨¥¤¦¥¤

øBähä¯àîhä úà øäéè ,õøL eäa òâàc¯íò ïáøéòL ©¨©£©§¤¤¦¥¤©¨¥¤¥§¨¦
.åéúBøétäðùî,dlL íàä äìhépL äøôa äNòîe ¥¨©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨

íéîëç éðôì äNòî àáe ,íéáìkì ïBôøè éaø dìéëàäå§¤¡¦¨©¦©§©§¨¦¨©£¤¦§¥£¨¦
äøéæçå äøt ïéà :àôBøä ñBãBz øîàå .äeøézäå äðáéa§©§¤§¦¦¨§¨©¨¥¥¨¨©£¦¨
dlL íàä ïéëúBç ïéàL íéøöî ìL àiøãðñkìàî äàöBé§¨¥£¤§©§§¦¨¤¦§©¦¤¥§¦¨¥¤¨
!ïBôøè ,EøBîç äëìä :ïBôøè éaø øîà .ãìz àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¥¥¨©©¦©§¨§¨£§©§
ïéc úéáì äçîeî äzà ,ïBôøè éaø :àáé÷ò éaø Bì øîà¯ ¨©©¦£¦¨©¦©§©¨§¤§¥¦

lî øeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå.ílLàøîâdéì ÷etéúå §¨©§¤§¥¦¨¦§©¥§¥¥
äðLî øáãa äòèå ,äðLî øáãa äòèc¯!øæBç¯àãç §¨¨¦§©¦§¨§¨¨¦§©¦§¨¥£¨

àãç :øîà÷ ãBòå¯éîð éà ,ãBòå .øæBç äðLî øáãa äòèc §¨¨©£¨§¨¨¦§©¦§¨¥§¦©¦
äúéòè úòcä ìewéLa¯lî øeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå ,äzà ïéc úéáì äçîeî.ílLäðùî §¦©©©¨¦¨§¤§¥¦©¨§¨©§¤§¥¦¨¦§©¥

úBøBëaä úà äàBø úBéäì øëN ìèBpä¯äçîeî äéä ïk íà àlà ,åét ìò ïéèçBL ïéà ©¥¨¨¦§¤¤©§¥£¦©¦¤¨¦¥¨¨§¤
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zexeka(iyily meil)

àìéàkxb didyäðáéacygp `l ezeciqg zngne ,ciqg dide §¦¨§©§¤
,xky xear xeka xizdlìèBð úBéäì íéîëç (äðáéá) Bì eøézäL¤¦¦§©§¤£¨¦¦§¥

ì úBøqéà òaøàinen zwicaïéa ,äqâì äMLå äwc äîäam` ©§©¦¨¦§¥¨©¨§¦¨§©¨¥
xekad `vnpïéáe íz`vnp m`.íeî ìòa ¨¥©©

àøîâ
.dwcl dqb dnda zwica xky oia weligd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyàîòè éàî`li` lhp dwc dnda zwica xeary ©©£¨
:`xnbd zx`an .yy lhp dqb dnda zwical eli`e ,rax`éàä- ©

,dqb dnda xekadéçøéè Léôðmeyn ,ewceal dgxhd daexn - §¦¦§¥
,enen z` ze`xl ick eztekle ux`l ekilydl jixvyéàäåxeka - §©

,dwc dndadéçøéè Léôð àì.ezgxh daexn `l - Ÿ§¦¦§¥
:`li`l xzedy xkyd zlihp ote` z` zx`an `xnbddpyna epipy

exky lehil `li`l xzedyïéaxekad `vnp m`ïéáe ,íz`vnp m` ¥¨¥
.íeî ìòa©©

:`xnbd zl`eyàîìLa`vnpyk exky z` `li` lhpy dnìòa ¦§¨¨©©
íeî,reawdéì éøL à÷c íeMîxekad z` xizdy meyn - ¦§¨¨¥¥

,jkn l`eyd dpdpe dhigylàlà`vnp m`éànà ,ízlhp ¤¨¨©©
.ehgeyl el xq` ixdy ,wqtdn l`eyd dpdp `l `lde xky

meyn :`xnbd zx`anïk íàc`vnp xy`k wx xky lehiy §¦¥
,men lra xekaddéãLçéîì éúà,ea ceygl e`eai -,éøîàå ¨¥§¦§§¥§¨§¦

àeä íz ,íeî ìòa éàälra `edy wqty df xekay exn`ie - ©©©¨
,`ed mz zn`a ,menàøâà íeMî déì éøL à÷c éàäåexizde - §©§¨¨¥¥¦©§¨

m` elit` xky lehiy exn` df cyg lhal icke ,xky lawl ick
.mz `vnp:`xnbd zl`eyéëä éà,cygl miyyegy ok m` - ¦¨¦

àeä íeî ìòa éøîà énð ízexn`i ,mz `edy xn`i xy`k mb - ¨©¦¨§¦©©
,men lra `ed zn`aydéì éøL÷ àìc éàäåxq`y dne - §©§Ÿ¨¨¥¥

,mz `edy xn`e ehgeylìc éëéä ék øáñàðîéæ déøâà ìB÷L ¨©¦¥¦§¦§©§¥¦§¨
éúéøçàea letiyk dipy mrt exky lawl aygy meyn `ed - ©£¦¦

:`xnbd daiyn .epwcaiy eil` e`eaie onf xg`l men cerãç©
ïðaø déì eðéwz àì éðîéæ éøz ,ïðaø déì eðéwz àðîéæmrt - ¦§¨©¦¥©¨¨§¥¦§¥Ÿ©¦¥©¨¨

,minrt ipy `le xeka lk zii`x lr xky lehiy el epwiz zg`
.cyg lk oi` okle

äðùî
:devn dyrn xear xky zlihp oipra dpc dpyndoiicBøëN ìèBpä©¥§¨

ick mipicd ilranãìïe,mze`.íéìéèa åéðécxky lhepd okeick ¨¦¨§¥¦
.ïéìéèa åéúeãò ,ãéòäìick xky lhepd okeúBfäìdnec` dxt in §¨¦¥¨§¥¦§©
,zn z`neha `nhd lrLc÷ìednec`d dxtd xt` z` axrl - §©¥

,miig minaäøòî éî åéîéî,zn `nh zxdhl mileqte migexq mdy ¥¨¥§¨¨
eäì÷î øôà Bøôàxdhl liren epi`y ,xt` mzq lkk `edy xnelk ¤§¥¤¦§¤

.`nhd z`
e :devnd dyerl xky melyz xzid ipte` d`ian dpyndäéä íà¦¨¨

,dpyna miiepnd zelertd iyer lkn cg` e` zexekad d`ex,ïäkŸ¥
zxg` jxc oi`yk ,d`neh da yiy jxca ekilen el jixvd mc`de

`ed jkae ,dxedhî eäànèîlek`l,Búîeøz,eciqtny `vnpe §©§¥¦§¨
ren dincy dnexz lek`l leki xedh `ed xy`kyeiykre mih

,mixwi mdincy oileg wx lek`l eilr `nhpyekilend oklBìéëàî©£¦
,Bëñå B÷Lîe.xky zpizpl aygp df oi`e ,elynåokäéä íàcg` ©§§¨§¦¨¨

,dpyna miiepnd zelertd iyernøBîçä ìò Báékøî ,ï÷ædf oi`e ¨¥©§¦©©£
.xky zpizpkåel` lka ok,ìòBôk BøëN Bì ïúBð`edy dn itl §¥§¨§¥

.ekxvl ekilen xy`k eciqtn

àøîâ
d`xed xear xky zlihp xeqi`l xewnd edn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .dxez cenlzeéléî éðäðîlr xky lehil xeq`y §¨¨¥¦¥
.dxez cenil lre oic z`xedàø÷ øîàc ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¨©§¨

(d c mixac)'åâå íëúà ézãnì äàø''d ipEv xW`M mihRWnE miTg §¥¦©§¦¤§¤ª¦¦§¨¦©£¤¦©¦
,l`xyil dyn mdl xn`y df weqtn cnlpe ,'idl`éðà äîipeiv ¡Ÿ¨¨£¦

cnll 'dízà óà ,ípçamixg`l ecnl.ípça §¦¨©©¤§¦¨
:`ziixan df cenill di`x d`ian `xnbdøLàk' ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©£¤

àöî àì íàL ïépîe .ípça ízà óà ípça éðà äî ,'éäìà 'ä éðeö¦©¦¡Ÿ¨¨£¦§¦¨©©¤§¦¨¦©¦¤¦Ÿ¨¨
cenllîBì ãeîìz ,øëNa ãîìiL ,ípçaø(bk bk ilyn),'äð÷ úîà' §¦¨¤¦§©§¨¨©§©¡¤§¥

.dxez ef zn`eøîàé àlL ïépîe,xkya wx cenll `vny mc` ¦©¦¤ŸŸ©
äpãnìà Ck ,øëNa äézãîlL íLkmixg`løîBì ãeîìz ,øëNa §¥¤§©§¦¨§¨¨¨£©§¤¨§¨¨©§©

(my).'øBkîz ìàå ,äð÷ úîà'¡¤§¥§©¦§
:dpyna epipy .oiyeciwa dpynl epzpyn oia dxizq d`ian `xnbd

xky lhepdLc÷ìe úBfäì,dnec` dxt inäøòî éî åéîéîeBøôà §©§©¥¥¨¥§¨¨¤§
,äì÷î øôà.milha eiyrny xnelk ¥¤¦§¤

:`xnbd zl`eyeäðéîøe-epipyy dnn df oic lr zeywdl yi §¦§
oiyeciwa(.gp)Lc÷îädy`úàhç éîae`Bæ éøä ,úàhç øôàa ©§©¥§¥©¨§¥¤©¨£¥

ìàøNé àeäL ét ìò óà ,úLce÷î,yeciwe d`fda libx epi`y §¤¤©©¦¤¦§¨¥
dna dycwne ,yeciwe d`fd lr xky lehil xzeny ef dpynn gken
x`eank xky lehil xeq` m`y ,mpga dxear mze` dyery

.dhext deyd xac dlaiw `l ixd ,dycwn dna ,epzpyna
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàxn`py oiyeciwa ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

,xky lehil xzeny rnyne zycewn `idy`ed xy`k xaecn
dycwnäàáä øëNa,milyexin wegx mewnn xt`d lyexkya ¦§©£¨¨
éelî,devnd xky z` `le ,ezgxh xky z` lhep `ed f`y ,mind ¦
la`ïàkxaecn ,xky lehil xeq`y dpyna xn`pyäàfä øëNa ¨¦§©©¨¨

Lecé÷å.xky dilr lehil xeq`y devnd xykd mnvr mdy §¦
:`xnbd dtiqenénð à÷éc,df uexizk'Lc÷ìe úBfäì' àëä éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥¨¨§©§©¥

xn`p el` zelert lre mnvr yeciwde d`fdd lr xaecny rnyne
,xky lehil xeq`yøôàáe úàhç éîa Lc÷îä' éðz÷ íúäå§¨¨¨¨¥©§©¥§¥©¨§¥¤

'úàhç.xt`d z`ade mind ielin lr xaecny rnynedpéî òîL ©¨§©¦¨
.zeipynd oia iia` wligy weligk

:dpyna epipyäéä íà,dpyna miiepnd zelertd iyer lkn cg` ¦¨¨
,ïäkjkae ,d`neh da yiy jxca ekilen el jixvd mc`de Ÿ¥

î eäànèîlek`l,'åë Búîeøzeilry oeik ,eciqtny `vnpe §©§¥¦§¨
,mixwi mdincy oileg wx lek`lekqe ewyne elik`n ekilend okl

.elyn
xn`py ,znl `nhil `ly mixdfen mipdkd(` `k `xwie)`l ytpl'

zl`ey .d`nehd mewnl odkd qpkp ji` zxxan `xnbd .'`nhi
:`xnbdìéæà éëéä déôeb eäéà` -d`nhd jxca odkd jld ji ¦¥¥¦¨¦

.znl `nhil `ly mipdkd mixdfeny xeqi`d lr dfa xaer `lde
:`xnbd daiynekileny ote`a zwqer dpyndñøtä úéáìdcy - §¥©§¨

n wx el dxeq` myl dqipkdy ,dyxgpe xaw da didy,ïðaøc§©¨¨
d`neh minkg da exfby(`"n f"it zeld`)dkiled `ny yygn ,

lr oze` dxfite dxeryk xeriy oda yiy znd on zenvr dyixgnd
xeqi`dy oeike ,dnewnn dpfifi e` da rbi my xaerde ,dcyd ipt

,dwica ici lr my qpkil odkd leki ,opaxcn wx `edáø øîàc§¨©©
íãà çtðî ,áø øîà äãeäéa xtrd z` eita,ñøtä úéa`ly ick §¨¨©©§©¥©¨¨¥©§¨

,mvra rbiCìBäådgcz dxeryk dphw mvr my yi m`y ,my §¥
lek`l xq`pe `nhp dnexz iabl mewn lkne ,getipd ici lr eiptln
lr melyzk ,ezewydle elik`dl myl ekiledy df leki okle ,dze`

.xkyl aygp epi`e df cqtd
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קמט oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

àìéàë.jka cygp `le `ed ciqgc ,dpaia xcd Ðòåá÷ íåî íäì øîà ïéá
.exky lk lehil libx `ed dide Ðàøîâàîòè éàîzexqi` drax` dwcl Ð

dyy dqbleäéçøéè ùéôð äñâ.enen ze`xle ,ezetkl ,ux`l ekilydl Ð

íú àìà`xb` liwy i`n` ,`ed xaer men edl xn` ik Ðdil ipdn `l `d

!dil xq`w xqinc ,icinïë íàã`lc Ð

lra xn` ik dicyginl iz` ,`xb` liwy

.`ed menïðáø äéì åðé÷ú àì éðîéæ éøú
liwy ded Ð `ed mz xn` ded ikc Ð

oipnif dnk dinwl dil iziin ike ,dixb`

.`cyg `kil jkld .icin liwy `läðùî

úåæäì.z`hg in Ðùã÷ìxt` axrl Ð

.ilk l` miig mina z`hgäì÷î øôàÐ

k .`nlra xt` x`ykxt`" iexw xt` l

e` ,zexeka d`ex eze` m` la` ."dlwn

dfe ,odk ,ycwnde dfnd e` ,crd e` oiicd

oi`y ,d`neh mewna exiarn enr ekilend

.xg` jxcåúîåøúî åäàîèîÐ

ince .lek`le oileg zepwl jixvy ,eciqtne

oie`x oilegdy ,dnexz incn mixwi oileg

.mipdkl `l` die`x dpi` dnexze ,lkl

åìéëàî.ekqe ewyne ,ekilend df Ðïúåðå
ìòåôë åøëù åìi`n yxtn `xnbae Ð

.el ozep eciqtn `edy dn itly ,`id

àøîâéìéî éðä àðîxky oilhep oi`c Ð

.cnliy dxez cenlze d`xed lrúîàÐ

.dxezúùãå÷î åæ éøäleki `nl` Ð

edl ycwn i`na ,`l i`c ,xky ozilóà
ìàøùé àåäù éô ìò.l`xyi df elit`e Ð

.yeciwae d`fda oilibx mipdkcøëù
øôàä úàáäwegx mewnn jliy Ð

.xt`d `iadl milyexiléåìéî øëùå
íéîädigxih xb`c .lwyinl ivn Ð

.devnd xykd `le ,liwyäàæä øëù ïàë
ùåãé÷å`l Ð devn xykd `id `idy Ð

.liwyúàèç éîá.mind ielin rnync Ð

.xt` z`ada `nwe`l `ki` Ð xt`ae

ìéæà éëéä"`nhi `l ytpl"` xarw `dÐ

!(`k `xwie)ñøôä úéááxdfen epi`c Ð

.ea jlilnúéá íãà çôðî äãåäé áøãë
êìåäå ñøôä`nhn dxeryk mvrc Ð

Ð dil gtpn ike .ld`a `le ,`ynae rbna

,edine .dia rbp `le dinwn `igcn

dbibga opixn`c ,lik` ivn `l dnexza

.dnexz ilke`l oiwcea oi`e gqt iyerl oiwcea :(a,dk) "ycewa xneg" wxta

cenrl jiiy o`kn] .xn`w qxtd ziac dwica jdac ,mzd yxtn "oiwcea" `edde

['aùãéðù ñøôä úéámvrl xyt` i`y ,xedh Ð mdilbxa mc` ipa edeycyÐ

mvr meyn `l` wtq mey ea oi` qxtd ziae .lbxa ycip `di `ly dxeryk

.xaw ea yxgpy dcy epiid qxtd ziac ,dxerykäàîåè øàùá éîð éàÐ

.rbiln odilr xdfen epi`y mivxye zeliap oebk ,odk i`dl e`nih
ìòåôë
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éøúi`de ,`ed mz i`d :ixn` izk` ,xn`z m`e Ð opax dil epiwz `l ipnif

edeaiig `ly :xnel yie !zxg` mrt gexhl dvex epi`y itl Ð dil ixyc

,cere .xky eilr lehil leki oi`c Ð ede`x m`c `l` ,zxg` mrt ze`xl minkg

.dipy mrt ly gxehn lvpdl ick xeqi`d z` xiziy ,mlerl edecygi `l dfac

ìèåðä`de Ð milha eipic oecl exky

xky lhepy oiicd xrekn :opzc

`xza wxta yxtn ,oic eipicy `l` oecl

.ixy gkenc dlha xb`a :(`,dw) zeaezkc

äîcgye" :xn`z m`e Ð 'ek mpga ip`

(bk zeny) `pngx azkc "gwz `l

ilin ixzc ,`id `kxit e`le ?il dnl

`xza wxt yixa gkenck ,edpip

&epiid Ð `xb` zxezac ,(`,dw) zeaezkc

epiid Ð cgey zxezae ,egxh xky

,dizekfa jetdle dti epecl lczydl

i`kfd z` zekfl elit` :mzd xn`ck

ipiic lr denzl oi`e .aiigd z` aiigle

oxky oilhep eidy milyexiay zexifb

xb`c `nrh e`lac ,dkyld znexzn

mwqr lkc oeik ,mzd ixy gkenc dlha

,dk`ln meya oiwqer eid `le ,df lr did

oibdepy dne .qpxtzdl oikixv mgxk lry

dna el oi` m` ,xkya dxez cenll eiykr

`ed m` ,el yi elit`e .ixy Ð qpxtzdl

eiwqr lk gipny ,gkenc dliha xky

gken aiygc `xazqn Ð ely ozne `yne

.`fef liwye `xng idzc `pxwn xzei

xkye xeniy mrhn ixy miphwa ,cere

oia oi`" wxt gkenck ,minrh weqit

.(`,fl mixcp) "xcend

ùã÷îäef ixd z`hg xt`e z`hg ina

`edy it lr s` zycewn

yxity ,wegc qxhpewd yexit Ð l`xyi

mipdkc Ð "l`xyi `edy it lr s`" hwpc

:wgvi epiax xne`e .yeciwae d`fda milibx

`yixa ipzwc ,`yix meyn hwp dixwirc

dnexza ycwnd :(`,gp) oiyeciwc ipy wxt

z`hg xt`e z`hg ina zepznae zexyrne

.'ekéëéäxn`c opaxc qxtd zial lif`

ixy getip ici lr :rnyn Ð 'ek dcedi ax

,`ed `nh mewn lkn la` ,cirdl jlil

o`kn `iywe .eznexzn ed`nhn :ipzwck

liren getipc yxtnc ,mz epiax yexitl

:(`,av) eteqa "dy`d" wxta migqta opixn`c `d` dil `iywc meyn ,xac lkl

dpyn gi wxt) zeld` zkqna opzck ,zxk mewna mdixac ecinrd `l qxtd zia

ax xn` ?"oiwcea" i`n .dnexz ilke`l oiwcea oi`e gqt iyerl oiwceay oieye :(c

my zyxetn dwicad `lde ?"oiwcea i`n" xn`w i`n ,`zyde .'ek gtpn :dcedi

oi` :mixne` lld ziae ,oiwcea :mixne` i`ny zia Ð xifple :`tiq ipzwc ,dpyna

dtp jezl ozepe ,ehiqdl leki `edy xtrd z` `ian ?wcea `ed cvik .oiwcea

iyerl `wec :rnync ,cere !`nh Ð dxeryk mvr my `vnp m` ,oiwc diawpy

qixb `lc :mz epiax xne`e .'ek dcedi ax xn`c ,zexawd ziaa odkl :(a,l oiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`ck ,ipdn inp ilin x`yl elit` `de .getip ipdn gqt

yie .gqt iyerl `l` mewn meya `ipdn `l dpyn ly dwica la` .xac lkl getip lirene ,`id dytp it`a `zline ,'ek "dcedi ax xn`" :qxb `l` ,"oiwcea i`n"

axcn .'ek dcedi ax xn`c ,opaxc qxtd ziaa :ipyne ?lif` ikid :xn`w ikde .getip `la jledy epiid "eznexzn ed`nhn"c ,mz epiax yexitl oizrnyc `d yxtl

oipn`p el` iab (a,gk) zeaezkc ipy wxt seqa (oke) i"yx yxit ok .getipa xac lkl exyn ,opaxcn `l` `ziixe`c e`l qxtd zia xeqi`c ixenc ,iziin `w dcedi

cenll :hwpcn ,(`,fn oiaexir) "ede`ivedy in" wxta ikd rnyn `lc :`iywe .cirdl enk ,zevn lka getip `la xzen did df itle .ophwa e`xy dn olcba cirdl

,ip`y dy` `yile dxez cenll :opixn`c (`,fk) dlibna rnynck ,zevn ody ,ipd `wec :rnyn ,mcin livnk `edy iptn miebd oia xrxrle oecle ,dy` `yile ,dxez

lkl oicd `ed mlerlc :xnel yie !(a,hi zekxa) "ezny in" wxta xn`ck ,zeixad ceak meyn e` ,'ek d`xa edzl `l Ð dy` `yil ,'ek dxez cenlz lecb :xn`c

i`g` axc zezl`yae .l`xyi ux`a dy` `veny it lr s` Ð hwp dy` `yile ,cenll inn `venc `kid mzd ibiltc meyn Ð dxez cenll hwpc `de ,zevnd

x`yle ,getip ici lr xedhe jled gqt oiprlc ,zevn x`yl gqt dyere xifp oia welig dn miyxtne .mikln z`xwl z`vl enk ,zevnd lkl qxtd ziaa `nhil xizn

iz xace .gqtn ueg xac lkl [`nh] (`ny) mewn lkne ,getip opira xac lklc xnel dvexc rnyn .`nhe jled zevnla`d mr jlil xzeny zekxac `idda `ed dn

.ixy inp getip `la zevnd x`y lk :zezl`yd xnel dvex `nye ?driqt lkl epizndl la`d jixve ,eixg` gtpne jledy ceak dn Ð la`d ceakl qxtd zia jxc

iaxl `iyw ,mz epiax yexitle .getip `la elit` ixiin Ð devn xacl `l` oiaxrn oi` i`e ,getip ici lr ixiin Ð zeyxd xacl oiaxrn i` ,"oiaxrn lka"c `idde

`l gqt iyerl ,'ek mc` gtpn ,'ek dcedi ax xn` ?"oiwcea" i`n .gqt iyerl oiwceay lld ziae i`ny zia micen :mzd opixn`c ,(a,dk) `xza wxt dbibgc `iddn

.oizipzn` i`wc dcedi axc dizlina ,wiqtdl el wiqnck `icda llk oaen `l rnyn .dzin mewna mdixac ecinrd dnexz ilke`l ,zxk mewna mdixac ecinrd

.xac lkl Ð xary xg`l zyxetnd dwicae ,"oiwcea i`n" opiqxbc ,iaxl d`xpe .dcedi axc dizlina wiqtdl el did `l Ð "oiwcea" i`n opiqxb `l i`c
la`
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zexeka(iyily meil)

:qxtd zial qpkdl odkl xzeny sqep ote` d`ian `xnbdáøå§©
LcépL ñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäéilbxa §¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨¤¦©

,mc`,øBäèdcyl qpkpy mcew df odky ,o`k x`al ozip df itle ¨
`ed j` ,qpkdl el xzede mc` ilbxa ycip xaky `vne wca ef
ezewydle elik`dl myl ekilend leki okle ,dnexz zlik`l `nhp

.xky zpizpk df oi`e
:sqep aeyii d`ian `xnbdénð éà,dpynd z` x`al sqep ote` - ¦©¦

ote`a xaecn `l ,`nhpe enr jled odkdy dpyna xn`py dny
`l` ,da `nhil `ly xdfeny znd z`neha `nhpyøàLa¦§¨

úBàîeèmivxye zeliap ly oebkeäééìò øäæî àìcodkd oi`y - §§Ÿ©§©£©§
zlik`a xeq` mda `nhp xy`k j` ,mda `nhil `ly xdfen
ciqtdy eziizye ezlik` inc el mlyl leki ekilend okle ,dnexz

.`nhpy ici lr
:dpyna epipy.øBîçä ìò Báékøî ,ï÷æ äéä íàcer `pzd xn`e ¦¨¨¨¥©§¦©©£

.'lretk exky el ozep' dpyna miiepnd zelertd iyern cg` lkly
xky ly melyzd ote` edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lretd,àðzmdl ozep ,dpyna miiepnd zelertd iyerl jixvdy ¨¨
xky,ééaà øîà .ìèa ìòBôkel ozepy `ziixad zpeekìòBôk §¥¨¥¨©©©¥§¥

äëàìî dúBà ìL ìèacaer oiicd did m`y ,xnelk ,dpnn lhay ¨¥¤¨§¨¨
`ly ixd ,zeilbxn awep oebk ,daxd da migiexny dlw dceara
dpi`y oeik ,da weqrl jxhvi `ly ick daxd exkyn zegtl mikqi
.hrn wx el zgete exky aex z` el ozil leki okle ,dyw dk`ln
zegtl mikqiy ixd ,xbp oebk ,dyw dceara caer did m` j`
ezcear itl el mlyi okle ,dlw dk`lna weqrl ick daxd exkyn
,dlw dk`lna weqrle dpnn lhaidl ick lawl dvxzn didy dnk

dnecke oic enk.

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian epzpyn

:zexekad lr,úBøBëaä ìò ãeLçämen mda lihdl ceygd oebk ¤¨©©§
,xeqi`aíéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà,xeka xya `ed `nyàìå ¥§¦¦¤§©§¨¦§Ÿ

íéãeáò ïðéàL úBøBò.xeka zexer od `ny [micaern-]øæòéìà éaø ¤¥¨£¦©¦¡¦¤¤
äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì ,øîBà.dxekal da yeygl oi`yåok ¥§¦¦¤¤§¥¨§

ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéà,ez`evn iwpe qaekn -éàBöå- ¥§¦¦¤¤¤§¨§¦
.ez`eva jlkelnepnî ïéç÷Bì ìáàxnv.íéãâáe ,éåè £¨§¦¦¤¨ª§¨¦

àøîâ
ceygd on migwel oi`y dpyna xn`p.íéàáö øNa`xnbd zx`an §©§¨¦

meyn `ed xeqi`d mrhyäìâòãa ólçéîcmec` `ed iav xyay - §¦©©¦§¤§¨
mz xeka lbr ly xya xekniy yeygl yie ,lbr xyal dnece

.`ed iav xyay xn`ie
:dpyna xn`pàìåepnn migwel.íéãeáò ïðéàL úBøBòzwiicn §Ÿ¤¥¨£¦

:`xnbdïðéðáæ íéãeáò àä,epnn zepwl xzen micaern zexer - ¨£¦¨§¦©
c meyn ,`ed mrhdeäåä øBëác àúéà íà,xeka did `ed m` - ¦¦¨¦§£¨

éàpéî äéì eãñôî ïðaø déa eòîL éà ,øáñ ,déa çøè äåä àì- Ÿ£¨¨©¥¨©¦¨§¥©¨¨©§§¥¦©
xeka xery minkg ernyi m` ,xne`y iptn ,ecArl gxeh did `l©
`vnpe ,exaewl ize` eaiigie ilr edexq`i ,dxeaw oerhe `ed mz

.caern `l `l` exken epi` okl .ea izgxhy dn z` izcqtdy
:dpyna epipy.äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨

`pz mr ezwelgn z`e xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .`nwàîòè éàî.xfril` iax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd daiynòéãé òãéîxerl xkf xer oia xkipe reci xacd - ¥¨§¦©
yeygl oi`e zEawpd mewna ezxeva xkip dawpd xery ,daiwp
`xnbd dtiqen .ceygd on ezepwl xzen jk meyne ,xeka ly `edy

:x`alàn÷ àpúåmeyn enrh ,dawp xer s` epnn zepwl xq`y §©¨©¨
yïk íàly xery yeygl yi ,ezepwl xizpyénð øëælr ,xekni ¦¥¨¨©¦

y icidéúeøëæì ÷ééçedyrie zexkfd mewna xerd z` jezgiy - ¨¦§©§¥
,zeawp oirkåepi`y zeawpd mewnay df jezig edn edel`yi xy`k §

,zeawpk ynn d`xp.äeìëà íéøaëò øîà,x`al `xnbd dtiqen ¨©©§¨¦£¨¨

Cãéàåril` iaxe -,dawp ly xer zepwl xizde jkl yyg `ly xf §¦¨
y xaqòéãé òãéî íéøaëò éaxkipe reci mixakrd meqxk mewn - ¥©§¨¦¥¨§¦©

df didy erci jezgi m` okle ,edelk` mixakrdy xnel lkei `le
.xkf

:dpyna epipyéàBöå ,ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàåepi`ye - §¥§¦¦¤¤¤§¨§¦
.qaekn

:`xnbd dywnïðéðáæ àì ïaeìî øîö àzLäeprnyy xg`l - ©§¨¤¤§¨Ÿ¨§¦©
yiy oeiky xnel yiy it lr s` ,epnn mipew ep` oi` oaeln xnvy
meyn xekan xnv `ed xy`k ok dyer epi` ,epall dgxh xaca
oi` z`f lkae ,ezgxh ciqtie xeka `edy minkg ernyiy yyegy
,dpciqti m` citwn epi`y zhren dgxh wx `idy meyn epnn mipew

éàBöllk ea gxh `lyàéòaéî.epnn zepwl xeq`y eprinydl ¦¦©§¨
:`xnbd zvxznàlà,'i`eve oaeln xnv' epipyy dnéðz÷ àãç- ¤¨£¨¨¨¥

epnn zepwl xeq`y dpynd zpeekïaeìî øîö[qaekn-],BúàBvî ¤¤§¨¦¨
,qaekn epi`y xnv drinyd `l dpynde .eqakl hrn ea gxhy s`

.epnn mipew oi`y heyt dfy
:dpyna epipyepnî ïéç÷Bì ìáàxnv,íéãâáe éåègxhy iptny £¨§¦¦¤¨ª§¨¦

.xeka ly xnvn mdy yeygl oi` mda:`xnbd dywnéåè àzLä©§¨¨ª
ïðéðáæ,ieeh xnv epnn zepwl xzeny eprnyy xg`l -íéãâa ¨§¦©§¨¦

àéòaéî,ezepwl xzed xak dehpy dryn `lde ,epnn zepwl xzeny ¦©§¨
.ezepwl xzen ,cba df ieeh xnvn dyr xy`ky heyte

:`xnbd zvxzníéãâa éàî,dpynd mdilr dxaicyéèîðmicba - ©§¨¦©§¥
,ieeh ly xzidd z` mda oi`y ,mlern eehp `ly caln miieyrd¤¤

.mzepwl xzeny rinydl `pzd jixv did okle

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:ziriayd lrúéòéáMä ìò ãeLçäe` ,dhinyd zpya rexfl ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl÷øñ eléôàå ,ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà¥§¦¦¤¦§¨©£¦¤¤

oi`y meyn ,epnn migwel oi` wxqna owezne yezkd ozyt `edy
ziriay ly `edy ernyiy yyeg epi`e ,jk lk dax dgxh jka

.ezgxh z` ciqtieíäî ïéç÷Bì ìáàozyt,âéøàå ,éåèmeyn £¨§¦¥¤¨ª§¨¦
yygn gxeh did `l xeqi` ly did m`e ,mda gxh xaky

.edeciqtiy

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðéðáæ éåè àzLä`pzd eprinydy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©

,ieeh ozyt epnn zepwl xzenyàéòaéî âéøàxzeny rinydl ¨¦¦©§¨
xzed dry dze`ne ,bx`py iptl deehp df ozyt ixd ,epnn zepwl

:`xnbd zvxzn .epnn ezepwlâéøà éàî,dpynd eilr dxaicy ©¨¦
éëézjixv okle ,deehpy iptl ozytn oze` oiyery zexyxy - ¦¥

.mzepwl xzeny eprinydl

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:oileg zxeza dnexz zxikn lrì äîeøz øëBî úBéäì ãeLçäíeL ¤¨¦§¥§¨§
,çìîå íéî eléôà epnî ïéç÷Bì ïéà ,ïéleç,qpw meynéaø éøác ¦¥§¦¦¤£¦©¦¨¤©¦§¥©¦

úwéæ Ba LiL ìk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé[zekiiy-]äîeøz §¨©¦¦§¥Ÿ¤¤¦©§¨
,úBøNòîe,zexyrne dnexz epnn mipzepy xac lk ,xnelkïéà ©©§¥

.epnî ïéç÷Bì§¦¦¤

àøîâ
zexyrne dnexz zwif ea yiy lk ,xne` oerny iax ,dpyna xn`p

'lk' daizd :`xnbd zxxan .epnn oigwel oi`éàî ééeúàìdaiyn . §¨¥©
:`xnbdééeúàìepnn zepwl xeq`l,íéâã éáø÷mibc oi`y s` §¨¥¦§¥¨¦

meyn epnn mipew oi` mewn lkn ,zexyrne dnexza llk miaiiegn
,úéæ ïîL eäa éáøòîc.zexyrne dnexz aeig ea yiy ¦§¨§¦§¤¤©¦

:epzpyn itl epic z` zx`ane dyrn d`ian `xnbdàçaè àeää©©¨¨
,cg` hgeya dyrn -éðeaæì ãeLç äåäcxeknl ceyg didy - ©£¨¨§©¥
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oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

äëàìî äúåà ìù ìèá ìòåôë,zeilbxn awep did m`c .dpnid lhac Ð

meid lhaze jke jk leh :el xne` m` ,daexn exkye ,zeyrl dgep dzceary

i`e .gxeh da oi`e dgep ixdy ,hren xac `l` exkyn zget epi` Ð dk`lnn

fef leh ,mifef dyly eiykr lhep dz` :el xne` m` ,xbp enk `id dyw dk`ln

dyre ,dk`ln dze`n meid lhade¦¥¥

lehile lhadl el gep Ð ef dlw dk`ln

,dil aidi `xb` `edd ik Ð inp `kde .fef

`l `xb` dileke ,ezk`lnn elhan ixdy

dyw dk`lna weqr epi` ixdy ,dil aidi

.elv`äðùîøåëáä ìò ãåùçäoebk Ð

.xekaa men lihdl ceygdíéàáö øùá
oipnif .lbr xyaa slgin ,`ed mec`y Ð

iav xyay xne`e ,mz xeka lbr oiafnc

.`edàøîâïðáø éòîùmz xekac Ð

.i`pin dil icqtne ,dxeaw oerhe `ed

.ocarn epi`e ,egxh lr citwneäá÷ð ìù
.dxekaa yegl oi`c Ðòéãé òãéîoia Ð

.dawp xerl xkf xer÷ééçjzeg Ð

ike .zeawp oirk dyere ,dizexkfl

zeawp mewnay df jezg dn :diliiyn

.delk` mixakr :xne`eéàåöxnv Ð

.ez`evn oaeln epi`yïáåìî àúùäÐ

`le digxih ciqtn `l :xninl `ki`c

dil icqtne opax irny :xaqc ,dl oialn

`id `hef `gxihc oeik ,ikd elit` ,i`pin

`irain i`ev ,opipaf `le dilr citw `l Ð

íéãâáå éåè åðîî ïéç÷åì ìáài`c Ð

citwnc ,edl gxh ded `l Ð xekan

.digxih`àéòáéî íéãâádryn `d Ð

!edl i`xzyi` eehpyéèîð,y"xhlit* =

jixhvi` ikdle ,mlern eehp `le

.opireny`läðùîìò ãåùçä
úéòéáùädxegq zeyrl e` ,rexfl Ð

.migitqa÷øñ.wxqna owezne yegk =

àøîâàéòáéî âéøàieeh llkl `a `d Ð

!i`xzyi` `zry `iddne ,okl mcewéëéú
oiyere ,y"xiievxh oixewy zexyxy =

.dehp `ly cr ozytn oze`äðùî

çìîå íéî åìéôà.qpw meyn Ðú÷éæ
äîåøú.dnexz epnn oipzepy xac lk Ðàøîâúéæ ïîù ïäá ïéáøòîùÐ

nexz zwif eda zi`c oeike.dipin opipaf `l Ð d
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i`n" :ira ikdle ,gqt zeyrle xearl ick ,dlgzkl rnyn "oiwcea" oeyl la`

iyerl :qxtd ziaa mipipr dyly yi `zyde .dwica dze` `id dnc Ð "oiwcea

e ,dxez cenlle .xedhe gtpn Ð i`ny zial xifple ,`nlr ilekl gqt`yil

,zevn x`yle .getip `la `nhil ixy Ð zeixad ceakle ,xrxrle ,oecle ,dy`

,getip ici lr ixy Ð `kdc zecr oebk

`l` oiaxrn oi` :xne` ,aexira oke .`nhe

getip ici lr `nhil ixy Ð devn xacl

yi ,zeyxd xacl s` oiaxrn i`e .(`nhe)

`la elit` ixy getip ici lrc myn cenll

,inp i` .`nhe ,mdixacn `l` devn

inewe`l `ki` Ð zeyxd xacl oiaxrn

zelibxy .devn xacl axiryk dpynd

yixa ipzwck ,devn xacl axrl `ed

in lke :(`,at oiaexir) "oitzzyn cvik"

,dzynd zial e` la`d zial jliy

`de .ipzw `zlinc `gxe`c mzd xn`we

edn egqtl wcead :(a,dk) dbibga irac

dcedi axc dwica` Ð eznexza lk`iy

Ð mz epiax yexitle .oizipzn` `le ,i`w

lkc ,yxtl oileki epiid cere .`kti`

zwicac `l` .gqt iyerl zewicad

`a dcedi axcl ,exary xg`l Ð dpynd

.xearl ick Ð oiwcea i`n eprinydl

.oiwcea i`n dcedi ax xn` :enk yexite

`rivn `aa) "ze`ivn el`" yixac `eddk

rax`a aw :wgvi ax xn` ?dnke :(`,`k

`xza `aa) "xetgi `l" wxtae .zen`

:o`iy`c deng `aii ax xn` ?dnke :(a,ak

.oelg `lnk

áøådcedi axc dinyn in` xa dcedi

Ð xedh ycipy qxtd zia xn`

`iig ax :qxb (`,dk) dbibgc `xza wxta

.`lerc dinyn in` iaxa

ìòåôëyxit Ð dk`ln dze` ly lha

lhac dk`ln dze`n :qxhpewa

dzceary ,zeilbxn awep did m`c .dpin

mixne` m`e ,daexn exkye zeyrl dgep

Ð dk`lnn meid lhae jke jk leh :el

ixdy ,hren xac `l` exkyn zget epi`

lhep dz` :el mixne` m` ,xbp oebk ,`id dyw dk`ln m`e .gxeh da oi`e dgep

dlw dk`lna weqrl dk`ln dze`n meid lhade fef leh ,mifef dyly eiykr

lehiy yxtl el did `le .qxhpewd oeyl o`k cr .fef lehil lhadl el `gip Ð

dze`n dlha xky el oipzepy Ð yxtl el did `l` .ycwle zefdl cirdle oecl [xky] lhep did ok m`c ,efk dlw dk`lna weqrl dk`ln dze`n dlha xky

xn`i `l Ð rlqn lha did :opzc .dcia` zayd iab (a,`l `rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa yxtl jixv df oiprke .dk`ln meya dyer epi`e ,ixnbl lhae dk`ln

zayd lr xky lhep did ok m`c ,ok xnel xyt` i`e .o`k yxity oiprk qxhpewa yxit my mbe .dk`ln dze`n lha lretk exky el ozep `l` ,rlq il oz :el

dcia` xney :opixn` (a,ep `nw `aa) "qpekd" yixae .dwixt ira `le dpirh `pngx aezkl ok m`c meyn `l` ixn` `l ,xkya dpirh :ixn`c opaxl elit`e .dcia`

ivg `l` cba zxitza oipzep oi` dpyd zeni x`yay enk :my yxit l`ppg epiaxe .ixnbl lhae ayeil yxtl my inp jixv `l` .dil zi` d`pd i`nc ,mpg xneyk

[oi`] Ð rlqa cba xteze lbxd zrya dzr `ede ,rlqziid dz`y xky eze`k [`l`] ,rlq dilr lawn dz`y ef dk`lnl gepzy dnk xky law :el mixne`

lehil `xikd mey o`k oi` mbe .ok rnyn oeyld oi`c ,denz eyexite .dcia` zayd iptn ivg `l` dilr lhep ziid `ly ,dpyd zeni x`ya dzenk lhep

lra z` erhde milretd z` xkeyd :(a,er `rivn `aa) "oipne`d z` xkeyd" yixa `ipz cere .`nrh `la `zkldk iede ,dpyd zeni x`yk lbxd zrya

mwix `adl oerh `ad dnec epi` la` ,mlyn mxky mdl ozep Ð dgl `idy dcy e`vne milret ekld ,d`eaz e`vn `le mixng ekld la` ,'ek ziad

`nl` .lha lretk dil `paidi ded mzd i`ed i` ,xn` iaiag :dil xn` .mlyn exky ozep :axc dinw `pz ipz ,mzd xn`we .lhae ayeil dk`ln dyer

oiaiyen oi` :(`,gq my) "jyp edfi`" wxta opzc `dn `iyw edine .llk l`ppg epiaxe [i"yx] yxity enk `le ,yxity enk ixnbl rnyne ,lha lret dil ixw

ipeepg `yix opirny` i`c ,`kixve .dpin lhac dk`ln dze` ly lha lretk :`xnba yxtne .lha lretk exky el ozep ok m` `l` ,xky zivgnl ipeepg

,epick df lk `lde ?lha lretk dil ibqz `lc jzrc `wlq i`n`e .lha lretk dil ibq `l :xni` ,`gxh dil zi`c `tiq la` ,`gxh dil zilc meyn Ð

lah `l elit` :xne` dcedi iax .xi`n iax ixac ,hren oia daexn oia ?exky `ed dnk :mzd ibilt `ziixaac ,cere !gxeh `edy dn itl xzei el oipzepy

:ipzwc ,xi`n iaxk oizipznc rnyn `ztqezae .mlyn exky edfy ,oerny iax oizipzn ,`zyde .mlyn exky el ozep :xne` oerny iax .'ek xiva `l` enr

dyer dnec epi` ,mlyn exky el ozep :xne` oerny iax ,`tiq ipzw cere .xi`n iax ixac ,lha lretk exky el ozep Ð xky zivgnl zepga exiag aiyend

ixnbl lhae ayeia epiid lha lretkc ,izyxity dn itl la` .`iyw `rivn `aace oizrnyc qxhpewd yexitle .lva ayeil dnga ayei ,lhae ayeil dk`ln

.zhren dk`lna wqer did oia ,daexn dk`lna wqer did oia epiid Ð xi`n iax xn`wc "hren oia daexn oia"e .`kixv xn`wc `d icin dyw `le ,`gip Ð

iaxcn ith epiidc .efk dk`lna weqrie ,da wqer didy dciak dk`lnn lehale lehil dvex did dnk micne`y Ð mlyn exky el ozep :xne` oerny iaxe

in `ven epi`y lha mc` oebk Ð lha lretk :my yxit l`ppg epiaxe .dxengd dk`ln dze`n `l` ,ixnbl lha e`l Ð `ztqezc "lhae ayei"e .xi`n

dze`ae ,mirlq izya eiykr xkyp didy oebk .oixikyn daxd xweia mdy ,eiykr mikled milrety enk el ozi `le .lwa xkzyn dide ,lhae jlede ,epxikyi

.rlq `l` lhep didi `l Ð lha did dry
`axz
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zexeka(iyily meil)

:qxtd zial qpkdl odkl xzeny sqep ote` d`ian `xnbdáøå§©
LcépL ñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäéilbxa §¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨¤¦©

,mc`,øBäèdcyl qpkpy mcew df odky ,o`k x`al ozip df itle ¨
`ed j` ,qpkdl el xzede mc` ilbxa ycip xaky `vne wca ef
ezewydle elik`dl myl ekilend leki okle ,dnexz zlik`l `nhp

.xky zpizpk df oi`e
:sqep aeyii d`ian `xnbdénð éà,dpynd z` x`al sqep ote` - ¦©¦

ote`a xaecn `l ,`nhpe enr jled odkdy dpyna xn`py dny
`l` ,da `nhil `ly xdfeny znd z`neha `nhpyøàLa¦§¨

úBàîeèmivxye zeliap ly oebkeäééìò øäæî àìcodkd oi`y - §§Ÿ©§©£©§
zlik`a xeq` mda `nhp xy`k j` ,mda `nhil `ly xdfen
ciqtdy eziizye ezlik` inc el mlyl leki ekilend okle ,dnexz

.`nhpy ici lr
:dpyna epipy.øBîçä ìò Báékøî ,ï÷æ äéä íàcer `pzd xn`e ¦¨¨¨¥©§¦©©£

.'lretk exky el ozep' dpyna miiepnd zelertd iyern cg` lkly
xky ly melyzd ote` edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:lretd,àðzmdl ozep ,dpyna miiepnd zelertd iyerl jixvdy ¨¨
xky,ééaà øîà .ìèa ìòBôkel ozepy `ziixad zpeekìòBôk §¥¨¥¨©©©¥§¥

äëàìî dúBà ìL ìèacaer oiicd did m`y ,xnelk ,dpnn lhay ¨¥¤¨§¨¨
`ly ixd ,zeilbxn awep oebk ,daxd da migiexny dlw dceara
dpi`y oeik ,da weqrl jxhvi `ly ick daxd exkyn zegtl mikqi
.hrn wx el zgete exky aex z` el ozil leki okle ,dyw dk`ln
zegtl mikqiy ixd ,xbp oebk ,dyw dceara caer did m` j`
ezcear itl el mlyi okle ,dlw dk`lna weqrl ick daxd exkyn
,dlw dk`lna weqrle dpnn lhaidl ick lawl dvxzn didy dnk

dnecke oic enk.

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian epzpyn

:zexekad lr,úBøBëaä ìò ãeLçämen mda lihdl ceygd oebk ¤¨©©§
,xeqi`aíéàáö øNa epnî ïéç÷Bì ïéà,xeka xya `ed `nyàìå ¥§¦¦¤§©§¨¦§Ÿ

íéãeáò ïðéàL úBøBò.xeka zexer od `ny [micaern-]øæòéìà éaø ¤¥¨£¦©¦¡¦¤¤
äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì ,øîBà.dxekal da yeygl oi`yåok ¥§¦¦¤¤§¥¨§

ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéà,ez`evn iwpe qaekn -éàBöå- ¥§¦¦¤¤¤§¨§¦
.ez`eva jlkelnepnî ïéç÷Bì ìáàxnv.íéãâáe ,éåè £¨§¦¦¤¨ª§¨¦

àøîâ
ceygd on migwel oi`y dpyna xn`p.íéàáö øNa`xnbd zx`an §©§¨¦

meyn `ed xeqi`d mrhyäìâòãa ólçéîcmec` `ed iav xyay - §¦©©¦§¤§¨
mz xeka lbr ly xya xekniy yeygl yie ,lbr xyal dnece

.`ed iav xyay xn`ie
:dpyna xn`pàìåepnn migwel.íéãeáò ïðéàL úBøBòzwiicn §Ÿ¤¥¨£¦

:`xnbdïðéðáæ íéãeáò àä,epnn zepwl xzen micaern zexer - ¨£¦¨§¦©
c meyn ,`ed mrhdeäåä øBëác àúéà íà,xeka did `ed m` - ¦¦¨¦§£¨

éàpéî äéì eãñôî ïðaø déa eòîL éà ,øáñ ,déa çøè äåä àì- Ÿ£¨¨©¥¨©¦¨§¥©¨¨©§§¥¦©
xeka xery minkg ernyi m` ,xne`y iptn ,ecArl gxeh did `l©
`vnpe ,exaewl ize` eaiigie ilr edexq`i ,dxeaw oerhe `ed mz

.caern `l `l` exken epi` okl .ea izgxhy dn z` izcqtdy
:dpyna epipy.äá÷ð ìL úBøBò epnî ïéç÷Bì øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦¤¤§¥¨

`pz mr ezwelgn z`e xfril` iax ly enrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .`nwàîòè éàî.xfril` iax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd daiynòéãé òãéîxerl xkf xer oia xkipe reci xacd - ¥¨§¦©
yeygl oi`e zEawpd mewna ezxeva xkip dawpd xery ,daiwp
`xnbd dtiqen .ceygd on ezepwl xzen jk meyne ,xeka ly `edy

:x`alàn÷ àpúåmeyn enrh ,dawp xer s` epnn zepwl xq`y §©¨©¨
yïk íàly xery yeygl yi ,ezepwl xizpyénð øëælr ,xekni ¦¥¨¨©¦

y icidéúeøëæì ÷ééçedyrie zexkfd mewna xerd z` jezgiy - ¨¦§©§¥
,zeawp oirkåepi`y zeawpd mewnay df jezig edn edel`yi xy`k §

,zeawpk ynn d`xp.äeìëà íéøaëò øîà,x`al `xnbd dtiqen ¨©©§¨¦£¨¨

Cãéàåril` iaxe -,dawp ly xer zepwl xizde jkl yyg `ly xf §¦¨
y xaqòéãé òãéî íéøaëò éaxkipe reci mixakrd meqxk mewn - ¥©§¨¦¥¨§¦©

df didy erci jezgi m` okle ,edelk` mixakrdy xnel lkei `le
.xkf

:dpyna epipyéàBöå ,ïaeìî øîö epnî ïéç÷Bì ïéàåepi`ye - §¥§¦¦¤¤¤§¨§¦
.qaekn

:`xnbd dywnïðéðáæ àì ïaeìî øîö àzLäeprnyy xg`l - ©§¨¤¤§¨Ÿ¨§¦©
yiy oeiky xnel yiy it lr s` ,epnn mipew ep` oi` oaeln xnvy
meyn xekan xnv `ed xy`k ok dyer epi` ,epall dgxh xaca
oi` z`f lkae ,ezgxh ciqtie xeka `edy minkg ernyiy yyegy
,dpciqti m` citwn epi`y zhren dgxh wx `idy meyn epnn mipew

éàBöllk ea gxh `lyàéòaéî.epnn zepwl xeq`y eprinydl ¦¦©§¨
:`xnbd zvxznàlà,'i`eve oaeln xnv' epipyy dnéðz÷ àãç- ¤¨£¨¨¨¥

epnn zepwl xeq`y dpynd zpeekïaeìî øîö[qaekn-],BúàBvî ¤¤§¨¦¨
,qaekn epi`y xnv drinyd `l dpynde .eqakl hrn ea gxhy s`

.epnn mipew oi`y heyt dfy
:dpyna epipyepnî ïéç÷Bì ìáàxnv,íéãâáe éåègxhy iptny £¨§¦¦¤¨ª§¨¦

.xeka ly xnvn mdy yeygl oi` mda:`xnbd dywnéåè àzLä©§¨¨ª
ïðéðáæ,ieeh xnv epnn zepwl xzeny eprnyy xg`l -íéãâa ¨§¦©§¨¦

àéòaéî,ezepwl xzed xak dehpy dryn `lde ,epnn zepwl xzeny ¦©§¨
.ezepwl xzen ,cba df ieeh xnvn dyr xy`ky heyte

:`xnbd zvxzníéãâa éàî,dpynd mdilr dxaicyéèîðmicba - ©§¨¦©§¥
,ieeh ly xzidd z` mda oi`y ,mlern eehp `ly caln miieyrd¤¤

.mzepwl xzeny rinydl `pzd jixv did okle

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:ziriayd lrúéòéáMä ìò ãeLçäe` ,dhinyd zpya rexfl ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl÷øñ eléôàå ,ïzLt epnî ïéç÷Bì ïéà¥§¦¦¤¦§¨©£¦¤¤

oi`y meyn ,epnn migwel oi` wxqna owezne yezkd ozyt `edy
ziriay ly `edy ernyiy yyeg epi`e ,jk lk dax dgxh jka

.ezgxh z` ciqtieíäî ïéç÷Bì ìáàozyt,âéøàå ,éåèmeyn £¨§¦¥¤¨ª§¨¦
yygn gxeh did `l xeqi` ly did m`e ,mda gxh xaky

.edeciqtiy

àøîâ
:`xnbd zl`eyïðéðáæ éåè àzLä`pzd eprinydy xg`l - ©§¨¨ª¨§¦©

,ieeh ozyt epnn zepwl xzenyàéòaéî âéøàxzeny rinydl ¨¦¦©§¨
xzed dry dze`ne ,bx`py iptl deehp df ozyt ixd ,epnn zepwl

:`xnbd zvxzn .epnn ezepwlâéøà éàî,dpynd eilr dxaicy ©¨¦
éëézjixv okle ,deehpy iptl ozytn oze` oiyery zexyxy - ¦¥

.mzepwl xzeny eprinydl

äðùî
ceygd on zepwl mixeq`de mixzend mixacd z` d`ian dpynd

:oileg zxeza dnexz zxikn lrì äîeøz øëBî úBéäì ãeLçäíeL ¤¨¦§¥§¨§
,çìîå íéî eléôà epnî ïéç÷Bì ïéà ,ïéleç,qpw meynéaø éøác ¦¥§¦¦¤£¦©¦¨¤©¦§¥©¦

úwéæ Ba LiL ìk ,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé[zekiiy-]äîeøz §¨©¦¦§¥Ÿ¤¤¦©§¨
,úBøNòîe,zexyrne dnexz epnn mipzepy xac lk ,xnelkïéà ©©§¥

.epnî ïéç÷Bì§¦¦¤

àøîâ
zexyrne dnexz zwif ea yiy lk ,xne` oerny iax ,dpyna xn`p

'lk' daizd :`xnbd zxxan .epnn oigwel oi`éàî ééeúàìdaiyn . §¨¥©
:`xnbdééeúàìepnn zepwl xeq`l,íéâã éáø÷mibc oi`y s` §¨¥¦§¥¨¦

meyn epnn mipew oi` mewn lkn ,zexyrne dnexza llk miaiiegn
,úéæ ïîL eäa éáøòîc.zexyrne dnexz aeig ea yiy ¦§¨§¦§¤¤©¦

:epzpyn itl epic z` zx`ane dyrn d`ian `xnbdàçaè àeää©©¨¨
,cg` hgeya dyrn -éðeaæì ãeLç äåäcxeknl ceyg didy - ©£¨¨§©¥
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àîèàc àaøzjxid lry zeilkd alg z` -àzðëc øîazwfga - ©§¨§©§¨§©§©§¨
.`zpk `xwpd xedh algéæebîà eléôà éðeaæì àáø déñð÷`ly - ©§¥¨¨§©¥£¦©§¥

.mifeb` elit` xekniïàîk ,àáøì àtt áø déì øîàin zrck - ¨©¥©¨¨§¨¨§©
,xeq`d algd zxiknl mikiiy mpi`y mifeb`a elit` eze` zqpw

m`däãeäé éaøkeze`y xacl mikiiy mpi`y mixaca elit` qpwy §©¦§¨
,xeqi`a xeknl ceyg `edénð çìîå íéî eléôà ,äãeäé éaøk éà¦§©¦§¨£¦©¦¨¤©©¦

xkend z` dcedi iax qpewy enk ,epnn epwi `ly qepwl jilr did
.mifeb` lr wx zqpw recne ,oileg myl dnexz

:`tt axl `ax aiydíìBòìk izrcïBòîL éaø`l` qepwl oi`y §¨©¦¦§
,xeqi`a eci lr xknpd xacl oeince zekiiy mda yiy mixaca

déì ïðéñð÷ déôeâc àøeqéàáedyrp eci lry xaca miqpew oke - §¦¨§¥¨§¦©¥
`ax eqpw okle ,[envr xeqi`l oeinc e` zekiiy ea oi`y s`] xeqi`d

y meyn ,mifeb` lréwcøc íúñéæebîàa eøbmixexb miphw mzq - §¨©§©¥¨§©§¥
,mifeb` xg` mikeyneéæebîàa eäì éøâå éçaè éðáì LaLîe ìéæàå§¨¦§©¥¦§¥©¨¥§¨¥§§©§¥

mxkeye mxxebe migahd ipa z` drhne df xken jled dide -
mdl ozep didy mifeb`aïéaæîe ,àîèàc àaøz déì eúééîedéì ©§¥©§¨§©§¨§©¥¥

àzðëc øîamdia`n eapby algd z` el mi`ian eid df xkyae - §©§©§¨
mifeb`d ici lry oeike .xedh alg zwfga exken did `ede ,gahd

.mda `ax Fqpw xeqi`d zxikn d`a

äðùî
ceyg `ed m`d cg` xac lr xearl ceygd mc` oipra dpc dpynd

:mixg` mixac lr xearlúéòéáMä ìò ãeLçäzpya rexfl - ¤¨©©§¦¦
,migitqa dxegq zeyrl e` ,dhinydúBøNònä ìò ãeLç Bðéà- ¥¨©©©©§

zexyrne zenexz mdn enxed `ly lah zexit xeknl ceyg epi`
.oickãeLçäúBøNònä ìòìò ãeLçä .úéòéáMä ìò ãeLç Bðéà ¤¨©©©©§¥¨©©§¦¦¤¨©

äæ ìòå äæ,zexyrn lr e` ziriay lr -úBøähä ìò ãeLç- ¤§©¤¨©©§¨
.dxdha oileg lke` epi`y ceygúBøähä ìò ãeLç àeäL Léå§¥¤¨©©§¨
äæ ìò àìå äæ ìò àì ãeLç Bðéàå.zexyrn `le ziriay lr `l - §¥¨Ÿ©¤§Ÿ©¤

Bðc àì øác ìò ãeLçä ,ììkä äæeze`a oiic zeidl leki epi` - ¤©§¨¤¨©¨¨Ÿ¨
,eilr ceyg `edy oipråokBãéòî àìoipra cr zeidl leki epi` - §Ÿ§¦

.df

àøîâ
xacl ceygd izn dpynay mipicd iwelig mrh z` zx`an `xnbd

epizpyna xn`p :`l izne xg` xacl ceyg cg`ìò ãeLçä]¤¨©
úéòéáMä['åë ãeLç ïéà:`xnbd zxxan .zexyrnd lràîòè éàî ©§¦¦¥¨©©£¨

:`xnbd daiyn .df oicl mrhd edn -,äîBç àéòa àì úéòéáLoi` §¦¦Ÿ¨£¨¨
`l` milyexi zeneg jeza `weec lk`dl ziriay zexit ly mpic

la` ,dilr xearl eipira lwe ,mewn lka milk`pøNòî,ipyïåék ©£¥¥¨
,äîBç éòácmilyexi zeneg jeza wx lk`dl el` zexit oicyøéîç §¨¥¨¨¦

déìmilez ep` ,ziriayl ceygd s` okle ,df xeqi` el xeng - ¥
ipy xyrn lr ecygl oi`e ,eipira `id dlwy iptn dilr xaery

.eipira xzei xengd
:dpyna epipyúBøNònä ìò ãeLçä.ziriayd lr ceyg epi` ¤¨©©©©§

:`xnbd zxxanàîòè éàî:`xnbd daiyn .df oicl mrhd dn - ©©£¨
[déì úéà øNòî,ïBéãt,zern lr ipy xyrn zexit zectl xyt`y ©£¥¦¥¦§

la`ïåék ,úéòéáLdéì àøñzéî à÷cel dxeq` `idy oeik - §¦¦¥¨§¨¦©§¨¥
mlerl,ïBéãt déì úéìåziriay zyecwa miyecwd zexitdy §¥¥¦§

lr mze` dcti m` elit` mzyecwn mi`vei mpi`e mlerl mixeq`
,mixg`déì àøéîçcygpyk s`e ,eipira ziriayd dxeng jkl - £¦¨¥

.ziriayd lr ceyg epi` zexyrnd lr
:dpyna epipyäæ ìòå äæ ìò ãeLçä,zexyrn lr e` ziriay lr - ¤¨©¤§©¤

:xacd mrh z` `xnbd zx`an .zexdhl s` ceygãéLçc ïåék¥¨©£¦
àúééøBàcà,dxezd on mxeqi`y zexyrne ziriay lr xearl -ìk ©§©§¨¨

ïkLxeariy ea ceygl yiyïðaøcà`l` epi`y zexdh oic lr - ¤¥©§©¨¨
.dxdha oileg lke` mc` didiy minkg zpwzn

:dpyna epipyúBøähä ìò ãeLç Léåziriay lr ceyg epi`e §¥¨©©§¨
:`xnbd zxxan .zexyrne.àîòè éàî:`xnbd daiynïðaøcà éäð ©©£¨§¦©§©¨¨

ãéLçj` ,zexdh ly opaxc xeqi` lr xearl ceyg `ed mpn` - £¦
àúééøBàcà,zexyrne ziriay ly `ziixe`c xeqi` lr -ãéLç àì ©§©§¨Ÿ£¦

.xearl ceyg `ed oi` -
:`ziixal epizpyn oia dxizq dywn `xnbdéäðéîøezeywdl yi - §¦§¦

d ,`ziixaa aezky dnn df oic lrìò ïîàð úBøähä ìò ïîàð¤¡¨©©§¨¤¡¨©
dãéLç àä ,úéòéáLãéLçceyg zexdhd lr ceygdy wiicl yie - §¦¦¨£¦£¦

:`xnbd zvxzn .epizpyna x`eank `le ziriayd lréaø øîà̈©©¦
,éòléàwiecny itke ,ziriayl s` ceyg zexdhl ceygd mlerl ¦§©

e ,`ziixadnïéúéðúîzexdhn ceyg epi`y dxn`y epizpyn - ©§¦¦
zxacn ,ziriaylâäBpL eäeðéàøLkziriaye zexyrn oicàòðéöa §¤§¦¤¥§¦§¨

,Búéa CBúamb ixdy ,mda bdep `ed ueg itlk wxy xnel oi` f`y §¥
xy`k s` mdilr ceyg epi` okle ,el` mipic lr xney `ed `rpiva
okle mda bdepy edepi`x `lyk zxacn `ziixade ,zexdhl cygp

.ziriayl zexdhn s` ecyegl yi
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,øîà ìàòîLé éaøa éàpé éaømlerl ©¦©©§©¦¦§¨¥¨©

`ziixade ,epizpyna xn`pke ,ziriayl zexdhn ceygl oi`
zxacn ,ziriayl zexdhn ceygl yiy dpnn miwiicnyäåäc ïBâk§©£¨

én÷ àúàå ,eäééåøúì ãéLçãLçéà øãäå ,eäééåøzà ìéa÷å ïðaø £¦§©§©§©£¨©¥©¨¨§©¦©©§©§©£©¦£©
eäéépéî ãçà,ziriayle zexdhl ,mdipyl ceyg df mc` didy - ©©¦©§

xfg onf xg`le ,mdipya xdfidl envr lr laiwe minkg iptl `ae
meyn ipyd lr mb ceyg `ed okle ,mdn cg` lr cygpeïðéøîàc§¨§¦©

Cãéàà énð ãéLç àäà ãéLçc Bbéîxfgy jezn mixne` ep`y - ¦©£¦©¨£¦©¦©¦¨
mb ceyg `ed okle ipyd xacd lr mb ezlawn ea xfg dfl cygpe
dilr ecygl oi` ,ziriayd lr mlern cygp `ly mc` j` .eilr

.zexdhd lr ceyg `ed m` s`
:zwelgna miiepy dpynd ipicy d`ian `xnbdøa øa äaø øîà̈©©¨©©

øîà äpç,ïðçBé éaødpynBæ`idäàúîéúñ àáé÷ò éaø éøác- ©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦£¦¨§¦§¨¨
iax ly ezrck md ,`pzd my mda xkfed `ly zeipyn daxdy

,`aiwríéîëç ìáàìò ãeLç úéòéáMä ìò ãeLç ,íéøîBà £¨£¨¦§¦¨©©§¦¦¨©
.øNònä©©£¥

:`xnbd zxxaníéîëç ïàîdaiyn .`aiwr iax lr miwlegd ©£¨¦
epiid el` minkg :`xnbddéøúàác ,äãeäé éaø[enewnay-]éaøc ©¦§¨¦§©§¥§©¦

úéòéáL äãeäéeäì àøéîç.miyp`l xeng did ziriay xeqi` - §¨§¦¦£¦¨§
,dcedi iax ly enewna didy dyrn eze` enkeéø÷ äåäc àeääc§©©£¨¨¥

àzøéic øa àøéic déøáçì déìoa xb exiagl `xwy mc` didy - ¥§©§¥©©¨©©©§¨
e ,ezepbl zxeibàìc éì éúéz ,déì øîàéìëàCúååk úéòéáL úBøét ¨©¥¥¥¦§Ÿ©§¦¥§¦¦§¨¨

jkne ,jzenk ziriay zexit izlk` `ly jk lr aeh xky il `eai -
dn cbpky mdl dxeng ziriay dzidy gken eze` scib `ed dfay
jkle .ziriay zexit lk`y jk lr etcib zxeib oia xb `edy edfiay
dxeng `idy ziriay lr xearl ceyg mc` m`y ,dcedi iax xaeq

.eipira lwd xyrn lr xeariy ecygl yiy i`ce ,eipira
,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà ,éøîàc àkéàdpynBæ`id ¦¨§¨§¦¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

ìò ãeLç ,íéøîBà íéîëç ìáà ,äàúîéúñ àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨§¦§¨¨£¨£¨¦§¦¨©
øNònäíéîëç ïàîe .úéòéáMä ìò ãeLçel` minkg md ine - ©©£¥¨©©§¦¦©£¨¦

,`aiwr iax lr miwlegdãçà øáãì ãeLç øîàc ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§¨©¨§¨¨¤¨
äøBzä ìëì ãeLç éåä,dleklr s` ceyg xyrnd lr ceygd okle ¨¥¨§¨©¨¨

.xyrnd lr ceyg ziriayd lr ceygdy oky lke ,ziriayd
:el`d zepeyld zwelgnk mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéaø©¦

éaøå äðBéàøéòæ éaøc éãéîìz äéîøé,df oipra ewlgpdì éøîàå- ¨§©¦¦§§¨©§¦¥§©¦§¦¨§¨§¦¨
mixne` yieel` eidyãç .ïðçBé éaøc éãéîìz àøéòæ éaøå äðBé éaø©¦¨§©¦§¦¨©§¦¥§©¦¨¨©

[mdn cg`-]øîà,`aiwr iaxk epizpyny ,oey`xd oeyld enk ¨©
ìò ãeLç íéøîBà íéîëç ìáàúéòéáMä £¨£¨¦§¦¨©©§¦¦
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àîèàã àáøú.jxid lry zeilkd alg Ðàúðëã øîáxedh alg zwfga Ð ¥¤

oileg zhigya opixn`c "`zpkc `xcd" enk ,l"iixhp`* frlae ,"`zpk" `xwpd
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.ifebn` epiidc ,`xeqi` ciarc icina ,ditebéæåâîàá åøâmikeyne mixexb Ð

.mifeb` xg`íéçáè éðáì ùáùîåÐ

ipal oxkeye ,mifeb`a mze` drhn

eze` oiapeby algd el oi`iane ,migahd

.`zpkc xna exken `ede ,odia`näðùî

úåøùòîä ìò ãåùç åðéàoigwele Ð

oi`e ,reay ipy x`ya d`eaz epnn

`nrhe .i`nc `l` ,i`ce xyrl mikixv

.`xnba yxtn oizipzn dlekcàøîâéòá
äîåçipy xyrn lek`l leki epi`c Ð

aizkc ,milyexi znegn miptl `l`

.'ebe "jidl` 'd iptl zlk`e" :(ci mixac)

úåøäèälke` mc` `diy ,edpip opaxc Ð

.dxdha oilegãåùç àäzexdhd lr Ð

.ziriayd lr ceyg Ðïéúéðúî:ipzwc Ð

oic bdepy edepi`xy oebk Ð ceyg oi`

.ezia jeza `rpiva ziriaye zexyrn

oeik ,dyer `ed miptl xninl `kilc

.ciar `w `rpivacøîà éàðé éáø
ïåâë ãåùç àä äðéî ïðé÷ééãã àúééøá

åäééåøúà ãåùç äåäãziriay` Ð

lr xdfiy ediiexz` liawe ,zexdh`e

.mdipyàáé÷ò éáø éøáã åælr ceygc Ð

.xyrnd lr ceyg epi` Ð ziriayd

åäì àøéîç úéòéáùceygc oeike Ð

.zexyrn` oky lk Ð ziriay`àåääã
äéøáçì éø÷ äåäãiaxc dixz`a Ð

.dcediàúøééã øá àøééã.zxeib oa xb Ð

éì éúéúzexit izlk` `ly ,aeh xky Ð

`aiwr iax" miyxtn yi .jzeek ziriay

el`"a oixcdpqa opixn`c Ð "d`znizq

iax Ð dpyn mzq :(`,et) "oiwpgpd od

edleke ,ozp iax Ð `ziixa mzq ,xi`n

,`id `zlin e`le .`aiwr iaxc `ail`

mgpn iax" opixn` oizkec dnka `dc

,`l` ."d`znizq oerny iax" "d`znizq

`ail` zenezq cenlza `ki` zeipyn aex

.`aiwr iaxc
ãåùç
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àáøúly seliga Ð "xn" yexit .mz epiax qixb jk Ð `zpkc xna `nh`c

enke ,(`,cv oileg) "dypd cib" wxtac "dhegyc xna" enk .`zpk

.(a,biw) `nw `aac "`lfxtc xna"

úåøùòîmewn lka ,mz epiax wcwcn o`kn Ð dil xing dneg erac

ixiinc Ð ziriay lv` xyrn xikfdy

el` ixd :oebk .oileg myl ipy xyrn ozepa

"oiwfpd" wxta ,ziriayle xyrnl ozwfga

day oilazl yyeg epi` :oke ,(a,`q oihib)

wxta ,xyrn meyn `le ziriay meyn `l

inp "xyrn" oeyle .(`,e) oilegc `nw

epi`c `yyga ixii`c `kidc ,ok giken

."i`nc" e` "lah" hiwp oweznàäceyg

`l dteblc dil rnync Ð ceyg

zexdhd lr on`p ikc `hiytc .jixhvi`

bdpn bdepc oeik ,ziriayd lr on`pc

.dxdha oileg lke`y miyext

ïéúéðúîjeza `rpva bdep edepi`xyk

.ziriayd on xdfpy Ð ezia

,ziriay` ceyg `nzq ux`d mrc rnyn

"oiwfipd" seqac :dnize .zexdh` enk

i`ne `yix `py i`n :xn`w (`,`q oihib)

ux`d mr zy`a lwinc ,`tiq `py

xn`we ?ziriayd lr dceygd lr xingne

ux`d mra Ð opiwqr i`na `kd :`ax

.opaxc dxdhe d`nehe ,xi`n iaxc

"ux`d mr" dxdhe d`neh iab ipzwcne

rnyn ,"dceygd" ipzw ziriay iabe ,mzq

`le zexdh` iciyg ux`d inr mzqc

xeal ixyc `dn ,edine .ziriay` iciyg

d`neh` ciygc ux`d mr iab oeghle

oi` Ð ziriay mrhn opixq` `le ,dxdhe

reay ipy x`ya `nlcc ,melk wcwcl

zexita e` .ziriaya `le ,`idd ixii`

inp ikdc .ziriay ly mpi`y mirecid

,mipwezn mdy mirecid zexita ixii`

inr aexc iia`c `iiepiy dil zilc `axl
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ìL éðôa ìa÷ì ïéëéøö:ïðaø eðz .ìaéwL øáç ïáì ìaéwL øáç äîBc BðéàL éôì ,íéøéáç äL §¦¦§©¥¦§¥§¨£¥¦§¦¤¥¤¨¥¤¦¥§¤¨¥¤¦¥¨©¨©
úeøéáç éøác ìa÷ì àaä¯éøöìL éðôa ìa÷ì Céøö íëç ãéîìz eléôàå ,íéøéáç äLìa÷ì C ©¨§©¥¦§¥£¥¨¦§©¥¦§¥§¨£¥¦©£¦©§¦¨¨¨¦§©¥

ìL éðôaäáéLéa áLBéå ï÷æ .íéøéáç äL¯éøö BðéàìL éðôa ìa÷ì Cìaé÷ øákL ,íéøéáç äL ¦§¥§¨£¥¦¨¥§¥¦¦¨¥¨¦§©¥¦§¥§¨£¥¦¤§¨¦¥
éøö Bðéà íëç ãéîìz óà :øîBà ìeàL àaà .áLiL äòMî åéìòìL éðôa ìa÷ì C,íéøéáç äL ¨¨¦¨¨¤¨©©¨¨¥©©§¦¨¨¥¨¦§©¥¦§¥§¨£¥¦

àlà ãBò àìåíéøçàLñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ìL Bða éîéa :ïðçBé éaø øîà .åéðôì ïéìa÷î §Ÿ¤¨¤£¥¦§©§¦§¨¨¨©©¦¨¨¦¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§
ìL Bða éaâì ïðaø eøãL ,úBøäèa àúléî eäì ÷tzñéà éñBé éaøå äãeäé éaø ;Bæ äðLî úéðLð¦§¥¦§¨©¦§¨§©¦¥¦§©©§¦§¨§¨¢§©©¨©§©¥§¤

,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøeìéæàïðaø áéúBà ,úBøäè ïéòè à÷c deçkLà .da ïéiòì :déì eøîà ©¦£¦¨¤©§¦§£¦¦§¥§©¥¨©§©§¨¨¥¨¢¥©¨©
éaø eäì øîà .éñBé éaøå äãeäé éaøì déì éøîà eúà .da éðeiòì eäéà éà÷å ,eäééaâì déãécî¦¦¥§©©§§¨¥¦§©¥¨£¨§¦¥§©¦§¨§©¦¥£©§©¦
:éñBé éaø Bì øîà !íéîëç éãéîìz äfáî àeä óà ,íéîëç éãéîìz äféa äæ ìL åéáà :äãeäé§¨¨¦¤¤¦¨©§¦¥£¨¦©§©¤©§¦¥£¨¦¨©©¦¥

Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,àlà .BîB÷îa çpeî àäé ï÷æ ãBák¯íéðäk eâäðìeñìéñ,ïîöòa §¨¥§¥¨¦§¤¨¦¤¨©¥©¦§¨¨£Ÿ£¦¦§§©§¨
.íãà ìëì úBøähä úà ïéøñBî ïéàLúnL øáç :ïðaø eðz¯ïä éøä Búéá éðáe åéðáe BzLà ¤¥§¦¤©¨¢§¨¨¨¨©¨©¨¥¤¥¦§¨¨§¥¥£¥¥

ãò ïú÷æçaøöç ïëå .eãLçiLïéøëBnLúìëz da¯àéä éøädú÷æçaãòìñtézL:ïðaø eðz . §¤§¨¨©¤¥¨§§¥¨¥¤§¦¨§¥¤£¥¦§¤§¨¨©¤¦¨¥¨©¨©
íò ìL Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò ìL Bza ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò úLà¥¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤©

õøàäøkîpLøáçì¯íòì úàOpL øáç úLà ìáà .älçza úeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïlek ¨¨¤¤¦§©§¨¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥©§¦¨£¨¥¤¨¥¤¦¥§©
õøàä íòì økîpL øáç ìL Bcáò ïëå ,õøàä íòì úàOpL øáç ìL Bza ïëå ,õøàä¯ïéà ¨¨¤§¥¦¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥©§¤¨¥¤¦§©§©¨¨¤¥

úeøéáç éøác ïäéìò ìa÷ì ïéëéøö ïä óà :øîBà øéàî éaø .älçza úeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøö§¦¦§©¥¦§¥£¥©§¦¨©¦¥¦¥©¥§¦¦§©¥£¥¤¦§¥£¥
,øáçì úàOpL úçà äMàa äNòî :øéàî éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .älçzëì§©§¦¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¥¦©£¤§¦¨©©¤¦¥§¨¥

äúéäåúòîB÷õøàä íòì úàOð ,Bãé ìò ïéléôz Bì¯äúéäåúøLB÷.Bãé ìò ñëBî éøL÷ Bì §¨§¨©©§¦¦©¨¦¥§©¨¨¤§¨§¨¤¤¦§¥¥©¨
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zexeka(iriax meil)

äãeäé éaø ,íéîëç ïàîe ,øNònä ìò ãeLçdzid enewnay ¨©©©£¥©£¨¦©¦§¨
.ziriay mdl dxengøîà ãçåiaxk epizpyny ,ipyd oeyld enk §©¨©

mixne` minkg la` ,`aiwrìò ãeLç øNònä ìò ãeLçä¤¨©©©£¥¨©
,úéòéáMä,jtidl oke.øéàî éaø ,íéîëç ïàîe ©§¦¦©£¨¦©¦¥¦

:mcewn zxkfend minkge xi`n iax zwelgn z` d`ian `xnbd
íò àéðúcúeøéáç éøác åéìò ìaéwL õøàä,mixag bdpnk bedpl §©§¨©¨¨¤¤¦¥¨¨¦§¥£¥

åokn xg`lãLçðãçà øáãì,envr lr laiwy mixacdnãLçð §¤§¨§¨¨¤¨¤§¨
éøác ,dlek äøBzä ìëìãLçð Bðéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø §¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¤§¨

BúBàì àlàøáceilr cygpyãáìa. ¤¨§¨¨¦§¨
:ef `ziixaa sqep oicåéìò ìaéwL øbäz` miiwléøácd,äøBz ©¥¤¦¥¨¨¦§¥¨

eléôàe .dlek äøBzä ìëì ãeLç éåä ,ãçà øáãì ãLçðmewn lkn £¦¤§¨§¨¨¤¨¨¥¨§¨©¨¨
àeä éøäøîeî ìàøNék.xenb miakek caer zeidl xfeg epi`e £¥§¦§¨¥¨

:`xnbd zx`anà÷ôðdpéî`l` miakek caerk aygp epi`y jkn ¨§¨¦¨
,xnen l`xyikLéc÷ éàcdy`.ïéLecé÷ åéLecé÷ §¦©¦¦¨¦¦

diel ,zexb ,zexiag zlaw zece` dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:cg` xacn ueg dpedkeìa÷ì àaä ,ïðaø eðzõeç úeøéáç éøác ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥

.BúBà ïéìa÷î ïéà ãçà øácî¦¨¨¤¨¥§©§¦
ïéìa÷î ïéà ,ãçà øácî õeç äøBz éøác ìa÷ì àaL íéáëBk ãáBò¥¨¦¤¨§©¥¦§¥¨¦¨¨¤¨¥§©§¦

eléôà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .BúBàr lr lawn epi` m`env ©¦¥§©¦§¨¥£¦
wxíéøôBñ éøácî ãçà ÷eã÷cmilawn oi` ,opaxcn zg` `xneg - ¦§¤¨¦¦§¥§¦

.eze`
äiåì éøác ìa÷ì àaL éåì ïa ïëåxrey zeidle zxyl ,xiyl-] §¥¤¥¦¤¨§©¥¦§¥§¦¨

[ycwnd ziaa,äpeäë éøác ìa÷ì àaL ïäëålkd laiweõeç §Ÿ¥¤¨§©¥¦§¥§¨
ïéà ,ãçà øácîBúBà ïéìa÷î.ycwnd zcearløîàpL(bl f `xwie) ¦¨¨¤¨¥§©§¦¤¤¡©

íéîìMä íc úà áéø÷nä''åâåwFW didz Fl ,oxd` ipAn algd z`e ©©§¦¤©©§¨¦§¤©¥¤¦§¥©£Ÿ¦§¤
y rnyn ,'dpnl oinIdäãBáòäBðéàL ïäk ìk ,ïøäà éðáì äøeñnä ©¨¦§¨¨¨£¨©§¨¦§¥©£Ÿ¨Ÿ¥¤¥

da äãBî,dlekaäpeäka ÷ìç Bì ïéà,'oinid wey'a wlg lhep epi`e ¤¨¥¥¤©§¨
.dpedk zepzn x`yae mipdkl miwlgznd zepaxwa xnelk

epwizé÷á åðéàù éôì àîè ú÷æçá äéäé õøàä íòù ,íéîëç
íäå ,'úåøéáç éøáã' åéìò ìá÷éù ãò ,úåàîåèå úåøäè é÷åã÷ãá

.äøäèå äàîåè éðééðòá úåøéäæ úåâäðä
:zexiag zlaw ote` ihxta zeziixa dnk d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

àaäeäeðéàø íà ,úeøéáç éøác ìa÷ìâäBpLzexiag ipicäòðéöa ©¨§©¥¦§¥£¥¦§¦¤¥§¦§¨
Búéa CBúa,epiptl `ay mcewBúBà ïéìa÷îxagk ewifgdl cin §¥§©§¦

,eixac lka on`peïéãnìî Ck øçàåBúBà.dxdhe d`neh iwqríàå §©©¨§©§¦§¦
åàì,eziaa `rpiva mda bdep edepi`x `ly -øçàå BúBà ïéãnìî ¨§©§¦§©©

,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø .BúBà ïéìa÷î CkCk ïéáe Ck ïéaoia - ¨§©§¦©¦¦§¤©¥¥¨¥¨
,edepi`x `l oiae edepi`xãîì àeäå ,BúBà ïéìa÷îCìBäå Bkøãk §©§¦§¨¥§©§§¥

.onfd jynda zexiag zebdpda lbxzn `ede -
íéôðëì ïéìa÷î ,ïðaø eðzjixv zexiag ixac envr lr lawnd - ¨©¨¨§©§¦¦§¨©¦

ly milke`a rbiy iptle dlik`d iptl eici lehiy envr lr lawl
df oiprl eze` milawn ,mici zlihpa xdfdl eilr laiw m`e ,dnexz

,zexedh zwfga eiciyøçàåCk,mici zlihpa lbxzdy xg`l - §©©¨
ì ïéìa÷îx`y xneg,úBøäèzexedhk eizexdh z` wifgdl §©§¦§§¨

.zexenbíéôðëì àlà ìa÷î éðéà øîà íàå,cala mici zlihpl - §¦¨©¥¦§©¥¤¨¦§¨©¦
BúBà ïéìa÷îm` la` .zexedh zwfga eicie df oiprlìaé÷envr lr §©§¦¦¥

zexiagóà ,íéôðëì ìaé÷ àìå úBøäèì,ìaé÷ àì úBøäèì ¦§¨§Ÿ¦¥¦§¨©¦©¦§¨Ÿ¦¥
epi` m`y itl ,envr lr laiwy zexdha s` eilr oikneq oi` ,xnelk
leki epi`y i`ce ,lw xac `edy mici zlihp oic meiwa cenrl leki

.zexdh ixneg x`y zexidfa cenrl
dn onf mda bedpl jixv ,zexiag ixaca bedpl envr lr lawnd
on`p `ed iznn zxxand `ziixa d`ian `xnbd .eilr jenqpy iptl

.mixagd lk x`yk zexdhd lr
BúBà ïéìa÷î änk ãò ,ïðaø eðzibdpna bedpl eilr onf dnk - ¨©¨¨©©¨§©§¦

.zexedh eizexdh z` wifgpy ick zexiag,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
ïé÷Lîìopaxcn `idy dlw mz`nehy miwyn zxdh oiprl - §©§¦

migqta x`eank(:fh)zexiag ibdpn bdp m` ,ìL,íBé íéLon`p §Ÿ¦
la` .mixedh mdy mdilrúeñëìdwifgdl ezeqk zxdh oiprl - ¦§

xag epi` ,ux`d mr zeqkk qxcn oicn `nhz `ly xag ly zeqkk
zexiag ibdpn bdpiy crìlä úéáe .LãBç øNò íéðLãçà ,íéøîBà §¥¨¨¤¥¦¥§¦¤¨

äæ ãçàå äæezeqk zxdhl oiae oiwyn zxdhl oia -ìíéðLøNò ¤§¤¨¤¦§¥¨¨
.LãBç¤

:`xnbd dywnúéa éøîeçîe éànL úéa élewî déì äåä ,ïk íà¦¥£¨¥¦¥¥©©¥§¥¥
,ìläzeicra ef zwelgn dzpyp `l recne(`"n d"t)zewelgnd oia ¦¥

.lld zian xzei i`ny zia mda eliwdy
:`xnbd zvxznãçàå äæ ãçà ,íéøîBà ìlä úéa àlàäæoia - ¤¨¥¦¥§¦¤¨¤§¤¨¤

zexiag eilr lawl jixv ezeqk zxdhl oiae oiwyn zxdhlììLíéL ¦§Ÿ¦
.zewelgnd aexk lld zia ilewn `id ef zwelgny `vnpe ,mei

B"îöòa é"àab ø"æç ñ"ëî ú"ìëz ã"éîìz ø"áç ïîéñ)df oniq - ¦¨¨¥©§¦§¥¤¤¤¨©©©§©§
jli`e o`kn zeziixaa mi`aend mipecipl fnex.(
éøö úeøéáç éøác ìa÷ì àaä ,ïðaø eðzìL éðôa ìa÷ì CäL ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨

,íéøéáçìL éðôa ìa÷ì ïéëéøö ïðéà Búéá éðáe åéðáe,íéøéáç äL £¥¦¨¨§¥¥¥¨§¦¦§©¥¦§¥§Ÿ¨£¥¦
la` .dxdh jxca mlibxne mcnln `edy iptnïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

åéða óà ,øîBà ìàéìîbìL éðôa ìa÷ì ïéëéøö Búéá éðáeäL ©§¦¥¥©¨¨§¥¥§¦¦§©¥¦§¥§Ÿ¨
øáç äîBc BðéàL éôì ,íéøéáçìaéwLenvra zexiagøáç ïáì £¥¦§¦¤¥¤¨¥¤¦¥§¤¨¥

ìaéwL.eia` zlaw zngn wx ¤¦¥
úeøéáç éøác ìa÷ì àaä ,ïðaø eðzéøöìL éðôa ìa÷ì CäL ¨©¨¨©¨§©¥¦§¥£¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨

,íéøéáçéøö íëç ãéîìz eléôàåìL éðôa ìa÷ì Cï÷æ .íéøéáç äL £¥¦©£¦©§¦¨¨¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨£¥¦¨¥
äáéLéa áLBéå,oixcdpqd zaiyia -éøö BðéàìL éðôa ìa÷ì CäL §¥¦¦¨¥¨¦§©¥¦§¥§Ÿ¨

,íéøéáçiptnøákL,øîBà ìeàL àaà .áLiL äòMî åéìò ìaé÷ £¥¦¤§¨¦¥¨¨¦¨¨¤¨©©¨¨¥
óàmzqíëç ãéîìzdaiyia ayeid owf epi`yéøö Bðéàìa÷ì C ©©§¦¨¨¥¨¦§©¥

ìL éðôaàlà ,ãBò àìå .íéøéáç äL.åéðôì ïéìa÷î íéøçàL ¦§¥§Ÿ¨£¥¦§Ÿ¤¨¤£¥¦§©§¦§¨¨
,ïðçBé éaø øîàipta lawl jixv mkg cinlz elit`y epipyy dn ¨©©¦¨¨

,dyly,Bæ äðLî úéðLð ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ìL Bða éîéa¦¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§¦§¥¦§¨
elaiw `l m` minkg icinlza dxdhd lr mikneq eid `l epnfay

.dyly iptl zexiag
oa `pipg iax ly epa onfa did jky cnlnd dyrn d`ian `xnbd

:qepbihp`äãeäé éaøúBøäèa àúléî eäì ÷tzñéà éñBé éaøå- ©¦§¨§©¦¥¦§©©§¦§¨¦§¨
,mcil `ad dyrn iabl zexdh ipicn oica ewtzqdeøcL[egly-] ©©

beféaø ìL Bða éaâì ïðaø,ñBðâéèðà ïa àðéðçmdl exn`eeìéfà ©¨¨§©¥§¤©¦£¦¨¤©§¦§©¦
da ïéiòì déì eøîà.xaca oiirl el exn`ze eil` ekl -deçkLà ¦§¥§©¥¨©§§©
úBøäè ïéòè à÷c,envr ly zexdh `yep didy ede`vne ekld - §¨¨¦§¨

e ,e`yn z` cixed ,mzl`ya oiirl edeywia xy`keïðaø áéúBà¦©¨¨
eäééaâì déãécîixac mdilr elaiwy eicinlzn minkg aiyede - ¦¦¥§©©§

,e`nhi `ly zexdhd lr exnyiy ick ,el`d migelyd mr zexiag
éà÷åda éðeiòì eäéà.mzli`y xaca oiirl cnre -déì éøîà eúà §¨¥¦§©¥¨£¨§¦¥

mdnr didy dyrnd z` extiqe el`d migelyd e`a -äãeäé éaøì§©¦§¨
.éñBé éaøåjk lr ,qepbihp` oa `pipg iax ly epa lr dcedi iax qrk §©¦¥

e ,eizexdh z` exnyiy migelyd minkgd lr jnq `lyeäì øîà̈©§
ìL åéáà ,äãeäé éaøäfáî àeä óà íéîëç éãéîìz äféa äæ ©¦§¨¨¦¤¤¦¨©§¦¥£¨¦©§©¤

éaø Bì øîà .íéîëç éãéîìzéñBé,dcedi iaxlï÷æ ãBákmceak - ©§¦¥£¨¦¨©©¦¥§¨¥
epae qepbihp` oa `pipg iax lyàäé,BîB÷îa çpeîdzid `ly §¥¨¦§

,mzefal `pipg iax ly epa ly ezpeekàlàúéa áøçL íBiî ¤¨¦¤¨©¥
eâäð Lc÷nädìeñìéñ íéðäk[dlrn-]ïéàL ,ïîöòaúà ïéøñBî ©¦§¨¨£Ÿ£¦¦§§©§¨¤¥§¦¤

,íãà ìëì úBøähä.mipdk eid epae qepbihp` oa `pipg iaxe ©§¨§¨¨¨
øáç úLà] ïðaø eðz`id ixdéðáe åéðáe BzLà ,únL øáç .[øáçk ¨©¨¨¥¤¨¥§¨¥¨¥¤¥¦§¨¨§¥
ïú÷æça ïä éøä Búéámixag mdyïéøëBnL øöç ïëå .eãLçiL ãò ¥£¥¥§¤§¨¨©¤¥¨§§¥¨¥¤§¦

daúìëz,zivivldú÷æça àéä éøä,zlkz `ed da xknpdyãò ¨§¥¤£¥¦§¤§¨¨©
ìñtézL.zlkz myl oli` `lw ly rav da exkniy ici lr ¤¦¨¥

L õøàä íò úLà ,ïðaø eðze ,dpnl`zp e` dyxbzp,øáçì úàOp ¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥
ïëåìL Bzaõøàä íò ìL Bcáò ïëå ,øáçì úàOpL õøàä íò §¥¦¤©¨¨¤¤¦¥§¨¥§¥©§¤©¨¨¤

økîpLäléçza úeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïlek ,øáçìiptl - ¤¦§©§¨¥¨§¦¦§©¥¦§¥£¥©§¦¨
.mixagk mlawpyBza ïëå ,õøàä íòì úàOpL øáç úLà ìáà£¨¥¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥¦

øáç ìLíòì økîpL øáç ìL Bcáò ïëå ,õøàä íòì úàOpL ¤¨¥¤¦¥§©¨¨¤§¥©§¤¨¥¤¦§©§©
,õøàä,xag lv` zeidl exfgeúeøéáç éøác ìa÷ì ïéëéøö ïéà ¨¨¤¥§¦¦§©¥¦§¥£¥

,øîBà øéàî éaø .äléçzaéøác ïäéìò ìa÷ì ïéëéøö ïä óà ©§¦¨©¦¥¦¥©¥§¦¦§©¥£¥¤¦§¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zexeka(iying meil)

:zexag zlaw iabl zetqep zeziixa d`ian `xnbdïleëå ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨
zexiag ixac envr lr laiwy xag ,`ziixaa lirl miiepnd el` -

,odke iel okeïäa eøæçLdn z` miniiwn mpi`e mirxd mdiyrnl ¤¨§¨¤
,mdilr elaiwyïéàúéîìBò ïúBà ïéìa÷îcenrl elki `ly oeik ¥§©§¦¨¨¦

,mzlawa,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácm`eøæçmdiyrnl ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨§
mirxdúBiðBîèîaixac lr mixdfp oiicr md ielbae ,[xzqa-] §©§¦

,zexiagïúBà ïéìa÷î ïéàzeixad zrc z` miapeb mdy meyn ¥§©§¦¨
mirxd mdiyrnl exfg m` la` ,ueg itlk wx zexiaga mibdepe

ïúBà ïéìa÷î ,àéñäøôaef ixd daeyza mixfeg xy`ky meyn §©§¤§¨§©§¦¨
.dxenb dxfg
éøîàc àkéà,ïäéøác eNò íàmirxdúBiðBîèîa`rpiva wxe ¦¨§¨§¦¦¨¦§¥¤§©§¦

,milwlewnd mdiyrnl exfgïúBà ïéìa÷îmy ellig `ly meyn §©§¦¨
ok eyr m`e .ielba minyàéñäøôa,ïúBà ïéìa÷î ïéàmeyn §©§¤§¨¥§©§¦¨

aeyl al mipzep mpi` ,jk lk exwte li`ede ,miny my elligy
.dnily daeyza

:ztqep drcïéáe Ck ïéa ,íéøîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¦§ª©¤¨§¨§¦¥¨¥
Ck,ielba e` xzqa exfgy oia ±íeMî ,ïúBà ïéìa÷îøîàpLdinxi) ¨§©§¦¨¦¤¤¡©
(ci b'íéááBL íéðá eáeL'ielba mi`hegd elit`y myn epcnle ¨¦¨¦

.daeyza milawzn 'miaaey' mi`xwpd
âefä BúBàk äëìä ,ïðçBé éaø øîà Bkò øôk Léà ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§©©¨©©¦¨¨£¨¨§©

.mze` milawn ote` lkay dgxw oa ryedi iaxe oerny iaxk ±
ïðaø eðz,éàab äNòðå øáç íéøîBà eéä äðBLàøamrhn dpenn ± ¨©¨¨¨¦¨¨§¦¨¥§©£¨©©

,l`xyin miqn zeabl jlnd.Búøéáçî BúBà ïéçBcm` mbeLøét ¦¥£¥¨¥©
ze`abd onøîBì eøæç .BúBà ïéìa÷î ïéàm`yìëk àeä éøä Løét ¥§©§¦¨§©¥©£¥§¨

íãà.zexiagl eze` milawne ¨¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbddéì àëéøèöéà àéiç øa àðeä áø©¨©¦¨¦§§¦¨¥

àzòL,zekld epnn le`yl mikixv minkgd eid ±déab ìééò äåä ©§¨£¨¨¦©¥
eil` mi`a eide ±.ïðaøc àâeæ äàî òaøàå ,óñBé áøå äaøòîL ©¨§©¥§©§©§¨¨§©¨¨¨©

eúàc,eäì øéè÷mdl owize xyw -éwzëz äàî òaøà.[ze`qk-] §¨§¦§©§©§¨©§©¥
eòîL óBqìminkgde sqei iaxe daxäNòðc`ped axeçìL ,éàab ©¨§§©£¨©©¨§

xneldéúeáéLçì ìéæ ,déìdéúeîã÷ì ìéæzeaiygd xg` jli - ¥¦©£¦¥¦§©§¥
.elv` jlp `l ep`e dpey`xd ezepne`l aeyie qken zeidl el xgay

eäì çìL,minkgl `ped axéa éøãä.i`ab zeidln ia izxfg ±áø ¨©§©§¦¦©
ìæà àì óñBé,elv` [jld `l-].ìæà äaøz` `xnbd zx`an ¥Ÿ£©©¨£©

:mnrhóñBé áøy meyn jld `l,àðéðz ,øîàm` elit` elit`y ©¥¨©§¦¨
Løéteze`abn.BúBà ïéìa÷î ïéàäaøy meyn jld,øîà`ld ¥©¥§©§¦©¨¨©
,àðéðzyøîBì eøæçm`yàeä éøä Løét.íãà ìëk §¦¨¨§©¥©£¥§¨¨¨

:envrl weqtl mkgd on`p mixac el` oipra `ziixa d`ian `xnbd
eðzïðaø,ä ìkd zenda,úBøBëa,men mda ltp m`äàBø íãàm` ¨©¨¨¨©§¨¨¤

men `edy e` ,dhigyl mixzen mde reaw `ed mda ltpy mend
,daxwda miaiige xaerî õeçxekad z`úà äàBøå .Bîöò ìM ¥¤©§§¤¤

åéLã÷m`d d`ex ,men mda ltpe eziaa minly mc`l yi m` ± ¨¨¨
.oilegl mzectl xzene reaw mendåmc` d`ex okåéúBøNòî úà± §¤©§§¨

.ely dnda xyrnìàLðåenvrl mc`ìò,åéúBøäèoda rxi` m`y §¦§¨©§¨¨
jixv epi`e envrl weqtl leki ,zeklda iwa `ede d`neh wtq

.xg` mkg le`yl
:`ziixad ipic z` zx`an `xnbdøî øîà,íãà úBøBëaä ìk ¨©©¨©§¨¨

õeç äàBø.Bîöò ìMî:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîa,ãça àîéìéà ¤¦¤©§§©¨§¦©¦¥¨§©
,cg` mkga ±éîïîéäîly elit` xeka xizdl on`p `ed m`d ± ¦§¥¨

onwl epipy `lde ,mixg`(:el)men ea ltpy xeka hegyl xziddy
.dyly ici lr `edàlàxaecnàúìúaz` mixiznd dylya ± ¤¨¦§¨¨

recn ok m` ,mdn cg` xekad ly milrad `edy odkde ,xekad
,cgi mdnr envr zexeka z` ze`xl i`yx epi`éîeéãéLçike ± ¦£¦¦

,xeq`d z` eliaya exiziy mixg`d mipyd mb miceygïðúäå§¨§©
zenaia(:dk)dnaidy mkgdy,äpàOé åéðôa äöìçL Bà äðàéî¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨

,envra dp`yil ick oick `ly dze` xizdy ea micyeg oi`eéðtî¦§¥
úéa àeäLïécdyly ly oic zia `l` ecal my did `ly meyn - ¤¥¦

xeka zxzda mb ok m`e .eliaya dxizdl miceyg mpi` mde my eid
milrad liaya xeqi`a edexiziy mixg`d ipya ceygl epl oi`

.mdnry
:`xnbd zvxzníìBòì`ziixaa xaecnãçaly milrad xy`k ± §¨§©

,oick `ly epxiziy micyeg ep` jkle ,ecal exizn xekadedn
xnel yi ,xizdl dyly jixvy epiywdyøîà àcñç áø øîàãë¦§¨©©¦§¨¨©

ïðçBé éaømixcp zkqna(.gr)my xaecnyäçîeî ãéçéalekiy ©¦¨¨§¨¦§¤
,ecal mixcp xizdlénð àëäxaecnäçîeî ãéçéaze`xl lekiy ¨¨©¦§¨¦§¤

.ecal xeka
:lirl `ziixaa epcnl ceråéLã÷ úà äàBøålr xnel ceyg epi`e §¤¤¨¨¨

`ed dfa mrhde ,reaw men `edy xaer menìéLzéî éòa éàc§¦¨¥¦§¦
eäééìò,oilegl el`d miycwd z` `ivedl dvex did m`y meyn - £©§

ycwdd z` xwer did mkgde ,mkgl eycwd lr l`yidl leki did
.reaw `ed df meny xnele xwyl el dnle ,zerha ycwd `edy itl

einen z` ze`xl on`py dn,åéúBøNòîmeyn `edéãL éòa éàc ©§§¨§¦¨¥¨¥
déadéøãò déleëa àîeîxaer men lr xnele xwyl ceyg epi` ± ¥¨§¥¤§¥

dfd xyrnd zectl xizdl leki didy meyn ,reaw men `edy
,xyiry iptl excr lka reaw men lihn didy ici lr xzend ote`a

.dzectl i`yx dide men zlra dzid xyrnd znda s` if`e
åy mrhdåéúBøäè ìò ìàLðmeyn `edBúàîeè éîéa déì eæç àäc §¦§¨©§¨¨§¨£¥¦¥§¨

m` s`e ,ez`neh inia dlik`l el miie`x mi`nh oilegy oeik ±
md xy`k mixedh mdy xnel ceyg epi` jkl ,mciqtn epi` e`nhp

.mi`nh zn`a

êìò ïøãäïéáééç ìàøùé äîë ãò

ïéùã÷åîä éìåñô ìë ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
mdy meyn ,'miycwd ileqt' mi`xwp men mda ltpy miycw
xyak mc` lkl lk`p mxyae mze` micete ,daxwdl mileqt
xg` xyrne xeka oiay mipicd iwelig z` zx`an dpynd .oileg

:men mda ltpy zepaxw x`y oial men mda ltpyéìeñt ìk̈§¥
ïéLc÷enä,daxwdl elqtpe ,men mda ltpy miycw ±ïúàðä) ©§¨¦£¨¨¨
Lc÷äìycwdl jled oeictd ly geexd lk ±,(mdeïéøkîð ©¤§¥¦§¨¦
æéìèéàazenda xknnl creind weya mxknl leki mze` dcetd ± ¨¦§¦

,ziaa xknpd xyan xweia xzei xknp xyad myy ,oileg xyae
,oldlck ,miycwd oeifa meyn yyeg epi`e,æéìèéàa ïéèçLðåmyy §¦§¨¦¨¦§¦

,mipew daxd yiàøèéìa ïéì÷Lðåjxck ,lwyna mxknl xzen ± §¦§¨¦§¦§¨
`ed lwynae weya dxikndy s`e ,oileg xya mixken miavwdy
ycwdde ,xweia xzei mecti jk ici lry ,xacd xzed ,oeifa jxc

,elqtpy zepaxwd lka `ed df xzide .giexiøBëaä ïî õeç¦©§
øNònäå`l` lwyna mxknl xeq`e ,ziaa wx mixknp mdy §©©£¥

,mzxikna ciqtne zegt mdilr minlyn df ote`ay s` ,cne`a
meyn z`fe,íéìòaì ïúééðäL`ed men ea ltep xy`k xekady ¤£¨¨¨©§¨¦

mpi` mdipyy oeike ,eilral jiiy xyrnd xyae ,oilegl cin `vei
`l jkitl ,milral jled mxya zxiknn geexd lke ,oeict miperh

.oeifa bdpn mda bedpl exizd
Lc÷äì ïúééðä ïéLc÷enä éìeñticke ,ycwdl jled oeictd geex - §¥©§¨¦£¨¨¨©¤§¥

ici lr ik ,ectiy xg`l mzxikn ipica minkg elwd ,xweia mectiy
.giexi ycwdde ,xweia xzei mecti jk

øBëaa äðî ãâðk äðî ïéì÷BLåelwyny oileg xya el yi m` - §§¦¨¨§¤¤¨¨©§
z`fe ,elwyn z` xxal ick xeka xya ecbpk lewyl xzen ,`xhil
,xya cbpk `le ,zlewyn cbp xya milwey libx ote`ay meyn
iefiak jk lk aygp epi` ,elwyn ote`a dpyn `edyk jkitl
opaxcn wx `ed exknl xeqi`dy ,xeka xyaa `weec epiide .xekal,
xeq` minz `edyk xyrn znda la` ,iepiya ea lewyl elwd
elit` ea lewyl elwd `l ,xeng exeqi`y oeike ,`ziixe`cn exknl
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קנז oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

ïìåëåueg zexiag ixac lawl `ad :ipzwc ,`id lirlc `ziixa jdc `tiq Ð

laiwy iela oke ,cg` xacn ueg dpedk ixac eilr laiwy odk oke ,cg` xacn

mc z` aixwnd" :xn`py ,oze` oilawn oi` Ð cg` xacn ueg diel ixac eilr

mwlg" Ð mda aizk dn mewn ly epevx oiyer mipdkdy onfa .'ebe "minlyd

epevx oiyer oi`yke ,"iy`n mze` izzp

mka mb in" Ð oda aizk dn mewn ly

oi` oda exfgy oleke ."mizlc xebqie

`ztqeza .'ek zinler mze` oilawn

xzen enewna fxe`d" wxta i`nc zkqnc

."`ikehp` zlgaúåéðåîèîá íéøáã åùò
Ð `iqdxta miny my ellig `ly Ð

.mze` oilawnâåæä åúåàëoerny iax Ð

.dgxw oa ryedi iaxeéàáâdpenn Ð

.l`xyin qn zeabl jlnlùøéôon Ð

.ze`abdàúòù äéì àëéøèöéàeidy Ð

.zekld epnid le`yl ,el oikixv minkg

åäì øè÷.ze`n rax` mdl owize xyw Ð

é÷úëú.ze`qk =äéúåáéùçì ìéæjli Ð

el xgay zeaiygd xg` ,dizeaiygl

.elv` jlp `l ep`e ,qken zeidléá éøãä
.ze`abn Ðåéùã÷ úà äàåøåyi m` Ð

d`xi Ð men oda ltpe eziaa minly el

.legl m`iveie mctie ,`ed reaw m`

åéúåøùòîmda ltpy dnda xyrn Ð

.menåéúåøäè ìò ìàùðå,envr `ed Ð

lr envrl l`yp ,zeklda iwa m`

jixv epi`e ,wtq oda rxi` m` eizexdh

.xg` mkg lv` jlilåîöò ìùî õåçÐ

eizexeka ly men ze`xl i`yx odk oi`y

.exizdleïîéäî éî ãçå,xeka xizdl Ð

mixg` ly elit`ewxta onwl opz op`de

xeka :(a,el) "oiycwend ileqt lk"

hgyi df ixd ,eci drhwpe epir zinqipy

.zqpkd ipa dyly it lràúìúá àìàÐ

.odn cg` xekad lra odkeéãéùç éîåÐ

.eliaya edlekïðúäå.zenaia Ðäðàéî
äöìçù åàxzen ,mkgd iptl dy` Ð

ok zpn lr xnel ,cygp epi`e .dp`yil

.dxizdïéã úéá àåäù éðôî,xnelk Ð

dyly oic zia `l` ,my ecal did `ly

.my eidéáø øîà àãñç áø øîàãë
äçîåî ãéçéá ïðçåé,mixcp zkqna Ð

.(`,gr) "dqxe`nd dxrp" wxtaäàåøå
åéùã÷ úàmen lr xnel cygp epi`e Ð

xwyl el dnc .reaw `edy xaerm` `d

zeyrl leki ,legl o`ivedl dvex did

dhxga geztle ,mkgl l`yile ,xzida

.eizycwd zerha :xnele ,zerh ycwdc

`dc ,diycw` `l edi`c ,xekaa la`

.cygpe ,ikd xninl `kil Ð yecw mgxn

åéúåøùòîåxaer lr xnel cygp epi`c Ð

ded ,`xwirn ira ded i`c .reaw `edy

.excr xyriy mcew ,`xizida ciaråäìåëá àîåî éãù:aizkc ,mend lr lg dnda xyrnc .xyri jk xg`e ,miycwa men lihnk iedilc miyecw opi` oiicrc Ð

.cygp epi` jklid "rxl aeh oia xwai `l" (fk `xwie)åéúåøäè ìò ìàùðåciqti dn Ð od ze`nh m`c ."xedh" `nh lr xnel ceyg epi` Ðinia dil `fg `d

.ez`neh inia elit` dil `ifg `l d`nh dnexzc ,ixiinw oilegae .d`neh

äîë ãò êìò ïøãä

ïéùã÷åîä éìåñô ìë.men oda ltpy miycw Ðùã÷äì ïúàðä.dlek `yxtn `xnbae .`id ycwd z`pd ,xweia oze` oixken m` Ðæéìèéàáoigwely .weya Ð

.xweia xknpe ,daxdàøèéìá ïéì÷ùðå.oileg xya oixken oiavwdy jxck Ðøùòîå øåëá.xweia oixknp m` Ðíéìòáì ïúàðä.odkl ez`pd Ð xeka Ð

meyne .`id l`xyi eilral xweia ezxikn z`pd Ð xyrne .xeka ly milra ixw odkle .einc lhep odkde ,mc` lkl lk`p xeka xyac ,dvxiy in lkl xyad xkene

`l` ,`xhila oilwyp oi`e .jk lk mc` ipa mdilr evtwi `ly it lr s`e ,eziaa `l` ,filhi`a exkenl oileg bdpn oda bedpl miycwa opilflfn `l zeheicd z`pd

.da ol zil ciqti m`e ,cne`aøåëáá äðî ãâðë äðî ïéì÷åùå.dcbpk xeka xya lewyl leki ,`xhila dlwypy oileg xya zkizg el yi m`y Ð
àøîâ
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ïìåëåmiplfb` :(`,f) dxf dcearc `nw wxta qxhpewd yxit Ð 'ek oda exfgy

oilawn oi` dnl :dniz edfe .ahenl oryxn exfgy ,i`w ux`d inre

zexiag ixac eilr lawny ,[xag] ux`d mr zeyrl dpwz oi`c rnync ?mze`

iax xn`c ,cere .zxg` mrt elaw xaky rnyn "zinler" oeylc ,cere .'ek

oilawn oi` zeipenhna oda exfg :dcedi

`le zeipenhna ahenl exfg m`y ,oze`

`xi ef ike .oze` oilawn oi` Ð `iqdxta

i`wc :mz epiax xne`e ?xzqa miny

wxta i`ncc `ztqeza ipzwc ,`yix`

zexiag ixac eilr lawy ux`d mr :ipy

xb ('ek zexiag ixac eilr lawy ieb) ,'ek

lawy odk .'ek dxez ixac eilr laiwy

.'ek diel zcear lawy iel ,'ek dpedk eilr

,xnelk ,oda exfgy oleke :ipzw xcde

oi` Ð mdiyrn elwlwe mxeql exfgy

elki `lc oeik ,zinler oze` oilawn

,zeipenhna :xne` dcedi iax .da cenrl

ielbae ,zeipenhna mxeql exfgy ,xnelk

oilawn oi` Ð zexiag ixac lr oixdfp

oiyer oi`e zeixad zrc oiapeby ,oze`

elwlw ixnbl m` la` .miptl `l`

oze` oilawn Ð `iqdxta s` ,mdiyrn

.ixnbl dxfg Ð oixfegykc ,aeyiyk

àëéàzeipenhna mdixac eyr ixn`c

mcew dlgzn mda epxkdy Ð

zexiag ixac oibdep eidy ,mxeql exfgy

.eaeyiyk mze` oilawn Ð xzqa s`

eyry mlern mda epxkd `l m` la`

drpvae ,`iqdxta m` ik ,zexiag ixac

,mze` oilawn oi` Ð ahid oixdfp eid `l

.md zeixad zrc iapebyàäãdil efg

d`nh dnexze :dniz Ð ez`neh inia

oke ?on`p didi `l ike ,dil `ifg `lc

opixn` `icdae .xzide xeqi` lk x`ya

`axev i`d :(`,bq oiaexir) "xcd" yixa

.diytpl dil ifg opaxc

äîë ãò êìò ïøãä

õåçoz`pdy xyrnde xekad on

,mrh yxtny it lr s` Ð milral

oigxk lr Ð milral oz`pdc meyn

`nw wxta gkenck ,`id `ziixe`cn

oixcdpq) "wlg" seqae (`,g) dxenzc

"jznda" :yixcc .zgcpd xir iab (a,aiw

xeka `vi ,jznda zxeza oilk`py in Ð

:opzc ,jznda zxeza oilk`p oi`y xyrne

ueg filhi`a oixknp oiycwend ileqt lk

`xw meyn `nye .xyrnde xekad on

oz`pd oi`y xaca oeifa oibdep oi`c ,`wtp

.ycwdl
xyrna
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ïäa eøæçL ïleëå :ïðaø eðz¯,úéîìBò ïúBà ïéìa÷î ïéà ¨©¨©§¨¤¨§¨¤¥§©§¦¨¨¦
eøæç :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácúBiðBîèîa¯ ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¨§§©§¦

àéñäøôa ,ïúBà ïéìa÷î ïéà¯àkéà .ïúBà ïéìa÷î ¥§©§¦¨§©§¤§¨§©§¦¨¦¨
úBiðBîèîa ïäéøác eNò íà :éøîàc¯,ïúBà ïéìa÷î §¨§¦¦¨¦§¥¤§©§¦§©§¦¨

àéñäøôa¯òLBäé éaøå ïBòîL éaø .ïúBà ïéìa÷î ïéà §©§¤§¨¥§©§¦¨©¦¦§§©¦§ª©
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àîéìéàzepaxwd zxikna,ïðBéãt øçàìike ,dyw,Lc÷äì ïúàðä ¦¥¨§©©¦§¨£¨¨¨©¤§¥

ixdeïúàðämzxiknnàeä íéìòác.jiiyàlàxaecny xn`z m` £¨¨¨¦§¨¦¤¨
zendad zxikn lr,ïðBéãô éðôìmikled gwnd incy exn` jk lre ¦§¥¦§¨

y dpyna epipy jk lr m`d ike ,dyw df lr mb ,ycwdlïéèçLð¦§¨¦
,mecti okn xg`l wxe mzyecwa mcera filhi`aäãîòä éòa àä̈¨¥©£¨¨

äëøòäådkixrdl odkd jixv dzyecwn dndad micetyk ixde ± §©£¨¨
dziict mcew dhgyl xyt` i` ok m`e ,dilbx lr zcner `idyk

.dzxikneàçéðäxacd oaen ±çaæî éLã÷ øîàc ïàîìeéä àì ¨¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ¨
ììëaaeigäëøòäå äãîòä,iycw md oiycwend ileqty oeiky ¦§¨©£¨¨§©£¨¨

,mzectl jk xg`e mhgyl leki ,gafnøîàc ïàîì àlàiycw mby ¤¨§©§¨©
gafnììëa eéäaeig,äëøòäå äãîòä,dywi,øîéîì àkéà éàî ¨¦§¨©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©

ileqt z` hegyl xyt` ji` ,mpeict iptl xaecn gxkday oeik
.mzxikn mcew oiycwend

:`xnbd zayiinéàîe ,ïBéãt øçàì íìBòì ,àlàepipyy dne ± ¤¨§¨§©©¦§©
yàøwéòîcà ,Lc÷äì ïúàðämilrad eay oeictd sqk lr xaecn ± £¨¨¨©¤§¥©§¥¦¨¨

mrhne ,ycwdl jled df sqky ,ycwdd cin dlgzn mze` micet
,xyad zxikna minkg eliwd dføî eäì éøLc ïåéëcexizdy ± §¥¨§¨¥§©

eidiy minkg,àøèéìa ïéì÷Lðå æéìèéàa ïéèçLðå æéìèéàa ïéøkîð¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨
jkay ixdàøwéòî ÷éøôe éôèoeictd zerna dcetd siqei - ¨¥¨¦¥¦¨¨

.giexi ycwdde ,xweia xzei mctiy ,dligzn
mihgype filhi`a mixknp oiycwend ileqt lk :dpyna epipy

`xhila milwype filhi`aïúééðäL øNònä ïîe øBëaä ïî õeç¦©§¦©©£¥¤£¨¨¨
.íéìòaì:`xnbd dywn,øBëa àîìLaexkenl oi`y dn oaen ©§¨¦¦§¨¨§

wx ixdy ,znieqn dxevaïácæéî àìc àeä æéìèéàa,xknp - ¨¦§¦§Ÿ¦§§©
,oeifa `id weya ezxiknyïácæéî déúéáa àämixken ziaa la` ± ¨§¥¥¦§§©

,weya xknpd xya x`yk oeifa ea oi`y ,eze`òî àlàøN,dnda ¤¨©§©
ikeïácæéî éî déúéáa,ziaa exknl xzed m`d ±àéðúäå`ziixaa §¥¥¦¦§§©§¨©§¨

(c bi izewega mipdk zxez),øîàð øBëaa(fi gi xacna)'ebe xFkA K`'àì ©§¤¡©©§Ÿ
,'äcôúxg` la` ,eze` zectl mileki mpi` milrad wxy rnyne ¦§¤

ely `ed ixd ,odkd icil `ayøkîðå`edyk s`,éçeli`eøNòna §¦§¨©©©£¥
øîàð(bl fk `xwie)WcT didi'àìå éç àì økîð Bðéàå ,'ìàbé àì ¤¡©¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥§¥¦§¨Ÿ©§Ÿ

,íeî ìòa àìå íz àì èeçLcvn wx epi` ezxikn xeqi`y ixd ¨Ÿ¨§Ÿ©©
xeknl xzen ji`e ,xyrna ycgzdy xeqi` `l` miycw oeifa

.llk dnda xyrn
:uexiz `xnbd d`ianàúléî àäef `iyew ±áøì déì àéLwéà ¨¦§¨¦©§¨¥§©

àúøBàa úLL,dlila ±àúééøaî àúeîã÷a dééðLådvxize - ¥¤§§¨§©§¨§©§¨¦¨©§¨
y ,[jenqa z`aend] `ziixa it lr xwad znkydaäîäa øNòîa§©§©§¥¨

íéîBúé ìL,exya lk z` lek`l mileki mpi`y miphwïðé÷ñò ¤§¦¨§¦©
,epizpynada eòâð äãéáà úáLä íeMîecqtd repnl icke ± ¦£¨©£¥¨¨§¨

.hgype men ea ltpyk exknl exizd ,minezidn
äéñøñ éãéà éaø[eyny-]dépéî dòîL ,äåä úLL áøcrny ± ©¦¦¦©§§¨§©¥¤£¨©§¨¦¥

,dpyna df xe`ia epnnìæàici` iaxàìå ,àLøãî éa døîà £©©§¨¥¦§¨¨§Ÿ
déîMî døîà,zyy axcãôwéà úLL áø òîL,ici` iax lr ©§¨¦§¥¨©©¥¤¦§©

øîà,zyy axàaø÷ò déö÷òéì õé÷òc ïàî,ipkype ipvwry in - ¨©©§¨¦¦©§¥©§©¨
.axwr epvwri ,inya ixac z` xn` `ly

:`xnbd zl`eyúLL áøåike ,jk lk citwd dnldéì à÷ôð éàî §©¥¤©¨§¨¥
dpéî:`xnbd daiyn .enya df xac exn`i m`äãeäé áø øîàc ¦¨§¨©©§¨

áéúëc éàî ,áø øîà(d `q mildz)éëå ,'íéîìBò Eìäàá äøeâà' ¨©©©¦§¦¨¨§¨¨§¨¦§¦
íéîìBò éðLa øeâì íãàì øLôà,onf eze`aàlàjk,ãåc øîà ¤§¨§¨¨¨¦§¥¨¦¤¨¨©¨¦

éaø øîàc ,äfä íìBòa étî äòeîL øác eøîàé ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨Ÿ§§©§¨¦¦¨¨©¤§¨©©¦
øác íéøîBàL íëç ãéîìz ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¨©§¦¨¨¤§¦§©

åétî äòeîLäfä íìBòa,ezen xg`úBááBc åéúBúôNzerp ± §¨¦¦¨¨©¤¦§¨§
øáwa,.ig `ed eli`k d`xp `ed jk ici lr ik ,jka d`pd el yie ©¤¤

CìBä áBhä ïéék Ckçå' äàø÷ éàî ,éøéòæ øa ÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨©§¦¦©§¨¨§¦¥§¥©¥
'íéðLé éúôN ááBc íéøLéîì éãBãì(i f mixiyd xiy),aaec'a dpeekde §¦§¥¨¦¥¦§¥§¥¦

dreny mixne`yk znd ly miztyd zrpdl `id 'mipyi izty
mdy ,enynøîBëk[sqe`]íéáðò ìLick mini dnk ilka micnerd §¤¤£¨¦

,elyazie ewgciyBa òâBð íãàL ïåék íéáðò ìL øîBk äîixd ©¤¤£¨¦¥¨¤¨¨¥©
`edááBc,dlrnl `veie rrepzne ygex oiid ±óàaéãéîìz ¥©©§¦¥

íéîëç,zny mkg cinlzy ,ok epivnøác øîBà íãàL ïåék ©¨¦¥¨¤¨¨¥§©
úBááBc åétî äòeîLzerp ±øáwa åéúôN. §¨¦¦§§¨¨©¤¤

z` cinrdyk zyy ax jnq `ziixa efi` lr x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zxxan .miphw minezi ly xyrn zndaa dpyndéàî©

.àúééøa:`xnbd d`ianïéøëBî íéîBúé ìL äîäa øNòî ,àéðúc ¨©§¨§©§¨©§©§¥¨¤§¦§¦
,BúBà,minezid on cqtd repnl ickBèçML äîäa øNòîexeq`e ©§©§¥¨¤§¨

e ,dpzna xyad z` ozep ,exya z` xeknlBaìça BøBòa Bòéìáî©§¦§§¤§
,åéðø÷áe åéãéâáeiwlg x`y ly mzxikna xyad inc z` lleky §¦¨§©§¨

itk mxign z` raew epi`y ,dlik`l miie`x mpi`y dndad
,dxya llek dndad deyy itk xweia `l` ,onvr ipta mixknpy
ly dnda xyrn xya xeknl exizdy zyy ax cnl ef `ziixane

.cqtd mdn repnl ick minezi
:`xnbd zl`eyøîà÷ éàîepipy dligzay ,`ziixad zpeek dn ± ©¨¨©

dteqa eli`e ,ekxck xknpy rnyne ,xyrnd z` mixkeny da
:`xnbd zx`an .xyad inc z` riladl jixvy epipy,ééaà øîà̈©©©¥

íéîBúé ìL äîäa øNòî ,øîà÷ éëäeidiy minkg exizdïéøëBî ¨¦¨¨©©§©§¥¨¤§¦§¦
BúBàwx la`äòìáäa.dndad iwlg x`y zxikn ly §©§¨¨

:`xnbd zwiicnììkîrnyn `ziixad ixaccmc`lìBãâepi`y ¦§¨§¨
elit` ,mezi aygpàì äòìáäa,dywe ,xeknl xeq` -àðL éàî §©§¨¨Ÿ©§¨

ïðúc àäî(.hl dkeq)áìeì ç÷Blämipin drax` ±Bøéáçîux`d mr ¥¨¦§©©¥©¨¥£¥
úéòéáMa,didiy xkend on dpewd ywaiBì ïúBðd z`âBøúà ©§¦¦¥¤§

Bç÷Bìì éàMø BðéàL éôì ,äðzîabexz`l,úéòéáMalkny §©¨¨§¦¤¥©©§§©§¦¦
,ziriay zyecw eilr dlgy ixt `ed bexz`d wx mipind zrax`
`l `ny yeygl yiy ,ux`d mrl ziriay zexit inc mipzep oi`e

.ziriay oic mda bdpida ïðéåäåy ote`a ,df oica epzpe ep`ype -àì ©£¦©¨Ÿ
äöøxkendBì ïzéìbexz`d z` gwelléàî ,äðzîadyri dn ± ¨¨¦¥§©¨¨©

.bexz`d z` epnn dpwi ji` ,gweldéîc Bì òéìáî ,àðeä áø øîàå§¨©©¨©§¦©§¥
,áìeìa âBøúàick ,mipind x`y lr xwi xzei xign mlyiy epiide ¤§§¨

dpyna x`ean ixd .dpzna bexz`d z` el zzl xkend mikqiy
epipyy dnn dywe ,mezik cgein xzid `ll s` riladl xzeny

.dnda xyrn znda ly xya inc riladl xeq`y `ziixaa
:`xnbd zvxzn,íúä,drlada bexz` zxikn iablàçëBî àì ¨¨Ÿ§¨

àúléîz` llke exear mliyy xkip epi` lef bexz`d xigny oeik ± ¦§¨
mle` ,mipind x`y xigna exign,àëäznda xya zxikn iabl ¨¨

,drlada xyrnàúléî àçëBîxign z` llky xacd xkip ± §¨¦§¨
lk deab epi` miwlgd x`y ly mxigny reciy oeik ,dxikna xyad

.jk
:minezi ly xyrn znda zxikn xzidl xg` mrh x`an `axøîà̈©

ïk íà ,àáød`ae ,minezi ly xyrn zndaa zwqer `ziixad lky ¨¨¦¥
,drlad ly ote`a `ed dxiknd xzidy yxtléøz äîäa øNòî©§©§¥¨§¥

éì änì éðîæ`id jky ,'dnda xyrn' miinrt `ziixaa epipy dnl ± ¦§¥¨¨¦
xyrne ,eze` oixken minezi ly dnda xyrn' `ziixad oeyl

.'erilan ehgyy dndaäîäa øNòî ,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©©§©§¥¨
,Bkøãk BúBà ïéøëBî íéîBúé ìLlr xacd z` minkg ecinrdy ¤§¦§¦§©§

,eciqti `ly ick ekxck exknl mdl exizde ,dxez oicøNòîe©§©
BèçML ìBãâc äîäaxyad z` ozep ,exya z` xeknl xeq`e §¥¨§¨¤§¨

e ,dpznaBaìça BøBòa Bòéìáî.åéðø÷áe åéãéâa ©§¦§§¤§§¦¨§©§¨
dì àðéîà àðî ,àáø øîà,drlada xeknl lecba ,df xzidl ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,dlek z` xeknl mineziaeáéúëcdnda xyrn iabl(bl fk `xwie) ¦§¦

,'ìàbé àì Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå'xeq`y ecnl df weqtne §¨¨§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥
ipic mr cgi dyxta xn`p df xeqi`y oeike ,xyrn znda xeknl

,dxenzk epicy jkn cenll yi ,dxenz zyecwäNBò éúîéà¥¨©¤
äøeîzdzyecw z` qitzdle ycew znda zxnd oipr jiiy izn ± §¨

wx ,oileg znda lr,íéiçîzxikn xeqi` oiprl oicd `ed ok m`e ¥©¦
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zexeka(iyiy meil)

la`íéiçî íBMéð BðéàL øácmineyp mpi`y ,dndad iwlg x`y ± ¨¨¤¥¦¥©¦
,dxer oebk ,miign dzxiknaïðaø øeæb àìm` mb okle ,mdilr Ÿ¨©¨¨

zrlada dxya z` xeknl leki `ed lecb mc`l zkiiy dndad
,dxikna mixzend diwlg x`y xigna eincïðaø äeî÷Bà éîúéáe§©§¥§¨©¨¨

àúééøBàcàz` lek`l mileki mpi`y ,minezil zkiiyd dndaae ± ©§©§¨
lr xacd z` minkg ecinrd dcia` zayd meyn ,xyrnd xya lk

.eciqti `ly ick ekxck exknl mdl exizde ,dxez oic
`ziixe`cny xaqy sqep `xen` ly eixac z` d`ian `xnbd

:dnda xyrn xya xeknl xzenøáñ ÷çöé áø øa ìàeîL áø óàå§©©§¥©©¦§¨¨©
àáøc àäì dìxg`l dnda xyrn xeknl xzen `ziixe`cny ¨§¨§¨¨

nbd d`iane .dhigyxa l`eny ax ixaca ef `xaq epivn okid `x
,wgvi axìL äîäa øNòîì ïépî ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàc§¨©©§¥©©¦§¨¦©¦§©§©§¥¨¤
íéîBúéhgypyøîàpL ,Bkøãk BúBà íéøëBnLileqt iabl §¦¤§¦§©§¤¤¡©

oiycwend(eh ai mixac),øNá zìëàå çaæz ELôð úeà ìëa ÷ø'©§¨©©©§§¦§©§¨©§¨¨¨
'Lidl` 'd zMxaMwx `id dfa jl didiy dkxady weqta yxetne , §¦§©¡Ÿ¤

,dhigy xg`l epiide ,zlk`e gafzykäëøa Ba ïéàL øác eäæéà¥¤¨¨¤¥§¨¨
íéiçîig `edyk epnn zepdl xeq`y ±,äèéçL øçàì àlà ¥©¦¤¨§©©§¦¨

,'xya' dyrpyk,äîäa øNòî äæ øîBà éåämiycw x`y ixdy ¡¥¥¤©§©§¥¨
yiy `vnpe ,miiga mdyk mxknle mzectl leki men mda ltepyk
oi` ,exknl xeq`y dnda xyrn wxe ,mdiiga xak mdn d`pd el
z`pd `id o`k zxaecnd d`pdde ,dhigy xg`l `l` d`pd epnn
xn`p ef d`pd lre ,miign dndaa el yiy d`pdd `id efy ,dxikn
leki dxezd ony o`kne ,dhigy xg` ezxikna epnn zepdl xzeny

.exkenl
zrlad ici lr xyad zxikn dxzed ote` dfi`a oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zwtzqn .enr xknpd xaca einceäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©
úBîöòa Bòéìáäìlr xyrn xya xeknl lecb mc`l xzen m`d ± §©§¦©£¨

.dxikna exq`p `l mdy ,eay zenvrd xigna einc zrlad ici
:df oecipa exed mipyy `xnbd d`ian,éaøa ïBòîL éaøå àéiç éaø©¦¦¨§©¦¦§§©¦

Bòéìáî øîà ãç,ef drlada exknl xzen ±Bòéìáî ïéà øîà ãçå ©¨©©§¦§©¨©¥©§¦
:`xnbd dtiqene .ef drlada exknl xeq` ±éâéìt àìå`iig iax ± §Ÿ§¦¦

`l` ,mdize`xeda ewlgp `l iaxa oerny iaxeàäxq`y df ± ¨
oicd z` xn` ,riladläwãampi` dizenvry ,dwc dnda xyaa ± §©¨

xyad cra ozip melyzdy xkipe ,mixknp mpi`e ,yeniyl miie`x
eli`e .zenvrd cra `leàäoicd z` xn` ,riladl xizdy df ± ¨

äqâamdyke ,milk ziiyrl miie`x dizenvry ,dqb dnda xyaa ± §©¨
.mdinca xyad inc z` riladl ozip xyad mr mixknp
:sqep ote`a mi`xen`d ze`xed z` zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

éãéàå éãéà ,àîéàmdipy ,iaxa oerny iaxe `iig iax epiid ,dfe df ± ¥¨¦¦§¦¦
oicd z` exedadnda,éâéìt àìå ,äqâ`l`øîe déøúà ék øî §©¨§Ÿ§¦¦©¦©§¥©
déøúà ékmilk zeyrl did enewn bdpny oeik xizdl dxed df ± ¦©§¥

inc z` riladl ozipe mixknp md oky oeike ,dqb dnda zenvrn
did enewn bdpny oeik ,xeq`l dxed xg`d eli`e ,mxigna xyad
ly elit` zenvr df mewna exknp `le zenvrn milk zeyrl `ly
.zenvrd cra `le xyad cra ozip melyzdy xkipe ,dqb dnda

:dnda xyrn xeknl xeqi`d xewn z` x`al day `xnbd,àôeb¨
øîBà àeä øBëaa(fi gi xacna)xFka F` aUM xFka F` xFW xFkA K`' ©§¥©§§¤¤§

fr,['äcôú] (äãôé) àìzectl mileki mpi` milrad wxy rnyne ¥Ÿ¦§¤
ely `ed ixd ,odkd icil `ay xg` la` ,eze`økîðålekie ± §¦§¨

eli`e ,ig `edyk mixg`l exknløNònadndaøîàð(bl fk `xwie) ©©£¥¤¡©
'WcT didiàìå íz àìå èeçL àìå éç àì økîð Bðéàå ,'ìàbé àì ¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥§¥¦§¨Ÿ©§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ

,íeî ìòazxxan .dxikn xeqi` ea yiy cnln 'l`bi `l'y ixd ©©
:`xnbd,éléî éðä àðîxn`p 'l`bi `l'ay zernynd okidne §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .dxikn xeqi`øîà ïëå ,áø øîà àððéç áø øîà̈©©¦§¨¨©©§¥¨©
,ïðçBé éaø øîà éîéc áø,dey dxifba cnlp df oicøîàð(my)'àì ©¦¦¨©©¦¨¨¤¡©Ÿ

øNòîa 'ìàbé,dndaøîàðå(gk weqt my)xkOi `l''ìàbé àìå ¦¨¥§©£¥§¤¡©Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥
íéîøçamipdkl eyekxn mixgnd iabl ±,ïläì äîminxg iabl ± ©£¨¦©§©¨

xeqi` mb xn`pBnò äøéëî,dle`b xeqi` mr cgi ±ïàk óàiabl - §¦¨¦©¨
xeqi` mb yi ,dnda xyrn.Bnò äøéëî§¦¨¦

:ef dey dxifb zyxc z` zxxan `xnbdøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©
òLBäé áøc déøa àðeä áøì ÷çöé,éðtîaizy jixv ±'l`bi `l' ze ¦§¨§©¨§¥§©§ª©¦§¦

,ef dey dxifb zyxcl df ixd eazkpy lke ,zeiept eidiéðtî àì éàc§¦Ÿ¦§¦
,zeiept opi` m`y ±Cøôîì àkéàmyxcl oi`y xnele jextl yi - ¦¨§¦§©

ixdy ,xyrn lr minxg on cenll dey dxifbaíéîøçì äîxengy ©©£¨¦
xzei epicìkä ìò íéìç ïkL,miycw mixgd m` elit` lg mxgy - ¤¥¨¦©©Ÿ

:`xnbd zxne` .oilegd lr `l` lg epi` dnda xyrn mle`ééàì̈¦
elld zeaiz zn`a ok` ±éðtî ééeðôàixdy ,dyxcl od zeiept ± ©§¥¦§¦

øîâéå ,íéîøça 'ìàbé àìå' øîàé àìoeictd xeqi` z` cnlpe ± ŸŸ©§Ÿ¦¨¥©£¨¦§¦§©
mdaøNònî,dndaøNòî äîdndaóà ,ìàâð Bðéàå LBã÷ ¦©£¥©©£¥¨§¥¦§¨©

ïéìàâð íðéàå íéLBã÷ íéîøç,' ok m`eàðîçø áúëc 'ìàbé àìå £¨¦§¦§¥¨¦§¨¦§Ÿ¦¨¥§¨©©£¨¨
minxg lv`,éì änìgxkdaééeðôàì,dey dxifb yexcl ezeptdl ± ¨¨¦§©§¥

.minxg enk dxikna xeq` dnda xyrn mby cenlle
:`xnbd dgecCøôéîì àkéà'l`bi `l' zeaizy xnele ,jextl yi ± ¦¨§¦§©

ectl xeq`y epcnll zekxvp minxgadf oic cenll xyt` i`e ,mz
ik ,dnda xyrnnøNònl äî,xeng epicy dndaåéðôì LBã÷ ïkL ©©©£¥¤¥¨§¨¨

åéøçàìe`viyke ,'ixiyr' el `xwe xicdn iriyzd `vi m`y - §©£¨
'ixiyr' `xw xyr cg` `veid z`e ,'iriyz' e`xw xicdn ixiyrd
epi` ixdy ,mxga oeict xeq`l epnn cenll oi`e .miycewn mzyly
oeict xeqi` cenll xyt` i`y oeike .epevxa mixgdy dn `l` xqe`
minxga zexen`d 'l`bi `l' zeaizy `vnp ,dnda xyrnn minxg

.xyrnl minxgn dey dxifb cnll zeiept mpi`
àlàyexcl zeiept minxga 'l`bi `l' zeaizy jkl xg` mrh yi ± ¤¨

y ,dey dxifbøîàé àìaezkdíéîøça 'ìàbé àì',øîâéåcnlpe ± ŸŸ©Ÿ¦¨¥©£¨¦§¦§©
mda oeictd xeqi` z`ìàâð Bðéàå LBã÷ øBëa äî ,øBëaî,óà ¦§©§¨§¥¦§¨©

,ïéìàâð ïðéàå ïéLBã÷ íéîøç' ok m`eänì àðîçø áúëc 'ìàbé àì £¨¦§¦§¥¨¦§¨¦Ÿ¦¨¥§¨©©£¨¨¨¨
éì,gxkdaééeðôàìmby cenlle ,dey dxifb yexcl ezeptdl ± ¦§©§¥

.minxg enk dxikna xeq` dnda xyrn
:`xnbd dgecCøôéîì àkéà'l`bi `l' zeaizy xnele ,jextl yi ± ¦¨§¦§©

df oic cenll xyt` i`e ,mzectl xeq`y epcnll zekxvp minxga
ik ,xekanøBëaì äîxeng epicyíçøî BúMeã÷ ïkLcin ± ©©§¤¥§¨¥¤¤

xeq`l epnn cenll oi`e ,xeka zyecw eilr dlg en` mgxn ez`va
cenll xyt` i`y oeike .mgxn ezyecw oi` ixdy ,minxga oeict
zexen`d 'l`bi `l' zeaizy `vnp ,xekan minxg oeict xeqi`

.xyrnl minxgn dey dxifb cnll zeiept mpi` minxga
àlàod ,dnda xyrna zexen`d 'l`bi `l' zeaizy xnel ozip ± ¤¨

y ,dey dxifb yexcl zeieptd zeaizdøîàé àìaezkd'ìàbé àì' ŸŸ©Ÿ¦¨¥
øNòîa,dndaøîâéådxifba exknl xeq`y dnda xyrn cnlie ± §©£¥§¦§©

dey,øBëaî 'äøáòä äøáòä',dxard oeyl dxn`p mdipyay ©£¨¨©£¨¨¦§
xn`p xyrna(al fk `xwie)zgY xari xW` lM o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨ŸŸ£¤©£Ÿ©©

xn`p xekaae ,'ycT didi ixiUrd haXd(ai bi zeny)xhR lk Yxarde' ©¨¤¨£¦¦¦§¤Ÿ§©£©§¨¨¤¤
,cnlp jke ,'dl mgxäîy myk ±óà ,ìàâð Bðéàå LBã÷ øBëa ¤¤©§¨§¥¦§¨©

,ìàâð Bðéàå LBã÷ øNòîok m`eøNòîa àðîçø áúëc 'ìàbé àì' ©£¥¨§¥¦§¨Ÿ¦¨¥§¨©©£¨¨§©£¥
dnda,éì änìgxkdaééeðôàì,dey dxifb yexcl ezeptdl ± ¨¨¦§©§¥

.minxg enk dxikna xeq` dnda xyrn mby cenlle
:`xnbd dywnézkàåxen`d 'l`bi `l' oiicr ixde ±énð øNòîa §©©¦§©£¥©¦

éðtî àì,dyxcl iept epi` ±Cøôîì àkéàcxyrnl cenild z` Ÿ¦§¦§¦¨§¦§©
dndaïðéëøôãkepic xeka ixdy ,minxgl xekan cenild z` lirl ¦§¨§¦©

cenll xyt` i`y oeike ,en` mgxn ez`va cin yecw `edy xeng
'l`bi `l' zeaizy `vnp ,xekan dnda xyrn oeict xeqi`
.minxgn dey dxifb cnll zeiept mpi` dnda xyrna zexen`d

:`xnbd zvxzn'zøáòäå'xekaa xen`dàeä àøéúé àø÷daiz ± §©£©§¨§¨§¥¨
dpten `ed okle ,'il mgx xht lk' aezkl ic did ixdy ,`id zxzein
,l`bi `ly dnda xyrnl 'dxard dxard' dey dxifb epnn yexcl
,ekxetl eilr oiaiyn oi` ,dpten weqtn yxcp df cenily oeike
dey dxifb cenll dpten xyrna 'l`bi `l' xn`pdy `vnpe

.dxikn mb ea xeq`l minxgn
,dxikna xeq`l minxgn cenll yiy jk m` :`xnbd dywnøBëa§

énðoky ,dxikna xeq` didióìéðdey dxifba epcnlp -äìeàb' ©¦¥©§¨
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המשך בעמוד חסק



קסי oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

íééçî íåùéð åðéàùåepi` dndad inc mey zeaiygy ,oicibde xerd oebk Ð

Ð dcia` zayd meyn ,inziae .lecbc elit` ixy drlada jkld .xerd liaya

.ekxck exken dhigy xg`lc ,`ziixe`c` denwe`àáøã àäì äì øáñÐ

.xeknl ixy `ziixe`c ,dhigy xg`l xyrncêùôð úåà ìëá ÷øopinwen Ð

:aizke ,irzyin oiycwend ileqtac ixtqa

."zlk`e gafz"åá ïéàù øáã åäæéà
íééçî äëøá.miign mdn oipdp oi`y Ð

Ð men oda ltp m` ,miycw x`y `dc

.dvxiy in lkl miign oxkenl lekie ,ocet

äîäá øùòî äæ àìà`l" dia aizkc Ð

xg`lc azke .miign xknp epi`c ,"l`bi

dxikn Ð dkxa `edde ,dkxa `ki` dgiaf

miign jl xq`y dkxac `inecc ,`id

dzid dkxa dne ,dhigy xg`l jl xizd

xg`l ,`nl` .dxikn Ð miign ea die`x

epi` :ipzc `de ,`ziixe`cn xknp dhigy

inzia jklid .`ed opaxc Ð hegy xknp

.`ziixe`c` opinwenòéìáäì åäîinc Ð

inc mr ,lecb ly dnda xyrn xya

.zenvrdä÷ãmiie`x zenvrd oi` Ð

.oirilan oi`e ,melkläñâoiie`x Ð

.oirilane ,ipivge ixbpc `zzwl zenvrd

øîã äéøúàá.zenvrn milk oiyer Ð

,zenvrn milk oiyer oi` xnc dixz`ae

.oirilan oi`eéìéî éðä àðîxyrnc Ð

xknp epi``l"n dxikn rnyn i`nc

"l`biíéîøçá`l" :(fk `xwie) aizk Ð

.'ebe "miycw mxg lk l`bi `le xkniéðôî
"l`bi `l" elld zeaiz ediy jixvy Ð

.ef `yxcl oiptenìëä ìò ïéìç ïëùÐ

mxg lg Ð miycwd z` mixgd m`y

el yiy d`pd zaeh itk odkl ozepe .odilr

yicwnd" wxta oikxra xn`ck ,oda

lg epi`y xyrna xn`z .(a,gk) "edcy

oilegd lr `l`lk lr lg mxg ,cere

.ixiyr `l` epi` xyrne ,xcrdàëéà
êøôéîì.minxgc "l`bi `l" jixhvi`c Ð

oky xyrnl dnc ,ixinb `l xyrnnc

ixiyrl `xw m`y ,eixg`le eiptl ycw

xyr cg`le "ixiyr" iriyzle "iriyz"

.miycewn ozyly Ð "ixiyr"àëéàã
êøôéîì:minxg iab opikxtck ,xyrna Ð

xn`z ,mgxn ezyecw oky xekal dn

mgxn ezyecw oi`y xyrnaikdle

.xyrnc "l`bi `l" jixhvi`úøáòäå
àåä àøéúé àø÷,dey dxifbl dptene Ð

`ly xyrn lr "dxard" "dxard" cnll

"l`bi `l" jklid .dilr oiaiyn oi`e ,l`bi

`xw i`d `nrh i`ne .`ed dpten xyrnc

`xizi'dl mgx xht lk" azknl ivnc,"

xht lk" :(bi zeny) `pixg` `xw aizkck

'dl mgxil dnl "zxarde" ,":dpin rny

.`ed `xizi `xwäìåàâ óìéð éîð øåëá
íéîøçî äìåàâab lr s`c .xkni `lc Ð

diict dia azk Ð dle`b xekaa azk `lc

.`id `ide ,(my)éðôî øùòîã äìåàâÐ

dey dxifb dil opipiic jkld ,oxn`ck

,iptn `l xekac diict la` .minxgn

xyrn` inp ixenb`le ,ditebl jixhvi`c

.dxard dxardaúéæç éàîåminxgn dey dxifb xnbinle iiept`l xyrnc "l`bi `l"e ,xyrn` ixenb`le ditebl xekac diictc ÐÐ xyrnc "l`bi `l" :`ni`

!dxikna xeq`c minxgn dey dxifb xnbinle ,iiept`l Ð xekace ."dxard" "dxard"a xeka` ixenb`le ,dcti `lc ,ditebløùòîî äøáòä øåëá óìéðå`diy Ð

!minxgn dle`b dil `pxnbc ,ol miw xak xyrn `dc .dxikna xeq`àåä íéùã÷ íøç ìë.dxikna xeq` `ed Ðééåáøì äéì äåä øùòî àøáúñîoica Ð

.dia azk diictc xeka ihernle ,minxga enk dia azk dle`bc ,minxgêéøö àì íéîøçã ìàâé àìepi`c ol `wtp `xaqn `l` .xekan xnbc meyn `le Ð

.diictaåäðéð ùã÷ä.gafn iycwl inc `le ,diicta epi`e Ðåäðéð ïéìåç.dvxiy in lkl odk oxkenl lekie Ðäéäé êì.epenn x`yk ,od odk zeyxa Ð
åäðú

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

àìãm`e Ð l`bp epi`e yecw xyrn dn xyrnn xnbe minxga l`bi `l xn`i

i` .opitli `xneglc :xnel yie !dctzc ycwdn opitli ded `nlic :xn`z

.l`bi `l eda opinwene "xkni `l" aizk minxgac meyn ,inpàåäxeka `le

"`ed" inp dil zi` ,jixv `l minxga "xkni `l"y jenqa ipync ,inp `ax Ð

dxenzc `nw wxta gkenck ,xeka `le

"`ed" e`l i`c ,ipdn `l ciar i` iab (a,d)

.xyrnn dxard dxard xeka opitli ded

dxenzc `nw wxta iwenc ,inp iia`e

ded mewn lkn ,`di eziieda Ð "`ed"

dil jnqcn ,xeka `le Ð "`ed" yixc

Ð `ed :rnync ,"miycw ycw"l "`ed"

.`di ezyecwaàáøl`bi `l xn`

.mixtqa aezk jk Ð jixv `l minxgc

:wiicc meyn ,"xkni `l" :qxb i"yxe

ycwd Ð milra ia i` ?`kid edpzi`c

iycw `de Ð xn`w "l`bi `l"a i`e .edpip

wxtn mz epiaxe .oil`bp ziad wca

,ectp elit` epiid Ð xn`w "edpip ycwd"c

sebd zyecw dil rnyn "miycw ycw"c

:iaxl `iyw ,edine .odk cil e`ea cr

rnyn (a,d) dxenzc `nw wxtac

Ð "`ed"n ,oeict liren oi`c opigkenc

`axle .ipdn ciar i`c iia`l ,`di eziieda

.diteb "l`bi `l"n witp Ð ipdn `l :xn`c

"l`bi `l"c `kd wiic ded ikid ,ok m`e

edpip ycwd milra ia i`c meyn jixv `l

`wtp "l`bi `l"n dteb `ed ?ectp elit`

dywdy zxg` `iyw cere !`axl dil

minxgl oipr epi` m` :xn`wc `d ,i"yx

`l"l xyrn jixv i`n ,xyrnl oipr edpz

meyn i`e .azk dteba `d ?minxgc "l`bi

:xninl dil ded ikd Ð diipwa "xkni `l"

edpz ,azk dtebac ,dle`bl oipr epi` m`e

"l`bi `l" :xn`i ,inp i` .dxiknl oipr

.iiept`l dpin rny ?il dnl minxgc

[a cenrl jiiy]àäl`bp dhigy xg`l

dnwel :dniz Ð dkxrde dcnrd ira `d

.dixac lkl digk `id ixdc ,zqkxtna

gqt incn :(`,l) oilegc ipy wxta xn`ck

aex e` mipy da hgy :`pz `d ?igc` in

daeyg dzid ef `nyc :xnel yie !'ek mipy

oerny iax axde .dxenz oiprl s` digk

:yxtn did dkxal wicv xkf `"liaiipn

`l Ð dzkldk dhigyd dxnbpc ,`kdc

izyxit lkde .digk zqkxtn `aiyg

oizrnya (`,er `nw `aa) "daexn"a

.oilke` z`neh d`nhn dxtc
wqt
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`oifgeקסב mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

øùòîì ïéðò åäðú.dxiknl Ðäìåàâ ïëù äéì ïðéãù øùòîàã àøáúñî
åúåîëycwd milraa i`" xn`wc ,`cg :aiydl daxd il yie .izrny jk Ð

,gafn iycwk oictp ziad wca iycw ixdy ,diict xa ycwd ixde ."edpip

minxga azknl jixhvi` jigxk lrae ."ezia z` l`bi yicwnd m`e" :aizkck

oipr edpz" xn`wc ,cere !"l`bi `l"

"l`bi `l" `iadl epl dne ."xyrnl

xyrn`."l`bi `l" ea xn`p xak ixd

m` :xnel cer el did ,xn`w dxiknl m`e

i` .dxiknl oipr edpz dle`bl oipr epi`

minxgc "l`bi `l" :xninl dil ded ,inp

il dnldxifb oecle iiept`l dpin rny

xyrn s` Ð enr dxikn o`k dnc ,dey

irain ikdc il dnecn jklid !enr dxikn

minxgc "xkni `l" `ax xn` :qxbinl jl

`la ,xn` `ax :dyexit ikde .jixv `l

,xknp epi`c xyrna ol `wtp dey dxifb

`l minxgc "xkni `l"cycwd .jixv

milra cia zeyxd oi` ycwde Ð edpip

`kde .xqnp xafbl `l` ,mixg`l exkenl

`l milra cia edpzi`c dnk lk ,inp

oipr edpz .oixknpe Ð edpip oileg .oacfn

.xwir oke .xkni `lc Ð xyrnlàðî
äì àðéîà`l` dil xq` `lcn Ð

:wcinle ,`wec milraa dle`b i`c .miign

z` qteze ,l`bp Ð dhigy xg`l `d

.eincéòá äëøòäå äãîòäi`ce `l` Ð

yecw epi`e ,llk oeict zxeza dizil

"l`bi `l" i`de .dyecwa einc z` qetzl

dia ciarc meyne ,`ed xkni `l Ð

,jklid .`pngx dil xq`w legc `caer

xg`l ,xeq` Ð dizyecw `xingc miign

hgyp `dc ,dizyecw `yilw`c dhigy

dle`b .xeknl ixy Ð mixf zlik`l uega

i`c ,epeict dil qteze ,milraa rnyn

eilral edl dnl Ð epeict qtez oi`

ezectl,xkni `l :dpin rny e`l `l`

.`xw dil xq`w legc oicaer meynéëäì
ìàâé àì áúëdxikn wit`cnc Ð

ipeacfi` `lc dpin rny ,"dle`b" oeyla

dle`bae .wixtin iwext` `le `ed oacfin

opivn `l ok m`c ,dnwe`l `kil `zcixb

.l`bp dhigy xg`l `d :wcinläðùî

äðîé àìlk`i `l ,men lra xekad lr l`xyi gxe` odk onif m` elit` Ð

.enràøîâïéúéðúîipn ,xeka zlik`a ieb ixyc Ð.xiznc ,`id `aiwr iax

.ieb elit` oixizn lld ziac ,`aiwr iax xn`w lld ziac `ail`äæçá äî
àì ìàøùé ïéà íéðäë ÷åùå."jz` jizepae jipae dz`e" :aizkc Ð
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÷ñôlld ziak `zkldc :wgvi epiax xne`e Ð `id `aiwr iax ipn oizipzn

ibilte ixq`c ,`ziixac lld ziak `le ,iebl elit` exyc ,oizipznc

mzqk `zkld iedc ,`ziixaa zwelgne oizipzna mzq iedc .`aiwr iax`

oeylk ol mzqc `kdc oky lke .(a,an zenai) "ulegd"a `zi`ck ,oizipznc

inzq x`yn sicrc ,[lld zia] (`ziixa)

`pyixtc `de .(`,fpw) zay seqa `zi`ck

iavk" aizkcn `aiwr iaxc `nrh jenqa

iaxk dl miwen jci`c opixn`e ,"li`ke

wxt yixa yixcc :yexit ,xtwd xfrl`

miycwend ileqt dn :(`,gk) oilegc ipy

oi` sere ,dhigya li`e iav s` dhigya

rnyn .mixteq ixacn `l` dhigy el

,xtwd xfrl` iaxc dil zil `aiwr iaxc

dhigy yixcc ,iaxk dl xaq `l`

dehvpy cnln ,"jiziev xy`k zgafe"n

mipy aex lre sera cg` aex lr dyn

s`e .iaxk ol `niiw ikd `nlc .dndaa

in" wxta xifpa `pipg xa iqei iaxc ab lr

on serl dhigy oi`c xaeq (`,hk) "xn`y

,ok dkld `diy epnn di`x oi` Ð dxezd

iaxc ,cere .mzd gkenck `ed `pzc

xnbe ,xtwd xfrl` iaxk xaq ivn `aiwr

lirl ziyixtck "li`"n cge "iav"n cg

oixeht li`e iav dn iab (`,eh) ipy wxta

rnyn zelecb zekldae .'ek dxekad on

.`ziixac lld ziak weqtl dvexy

iax` ibiltc `id opaxcnc inp rnyne

meyn iebl xzen algdy eyxitc .`aiwr

,iave li`l miycwend ileqt ywzi`c

oi`e .opaxcn iebl elik`dl xeq` xyade

ol `niiwc meyn iebl xeq`c di`x `iadl

,jialkl `le "zlk`e" :`yxc `eddk

"dry lk" wxta gkenck ,iebl oicd `ede

jdk inzq dnk ogky`c .(`,hk migqt)

"dnda gweld" wxta :`kd `zi`c

:opzc ,mc zxxg iab lirl (a,`k zexeka)

in :(`,gk my) "dnk cr" wxtae .xawi

lr hgype xekad z` d`xe dgnen epi`y

:(`,fl) oiwxta onwle .xawi df ixd eit

`ly (cr) rcepe xekad z` hgeyd

dnda" wxtae .xawi xyad 'ek ed`xd

ixd :eaex `vi iab (a,hq oileg) "dywnd

`aiwr iaxl `dc ,`aiwr iaxk `iz` xityc ,di`x oi` jid la` .xawi df

epcnl eixacn :xn`c (`,cwe a,bw migaf) "mei leah" wxta dil opirny diteb

mxyac rnyn .exera mipdkd eze`iy Ð dtixh `vnpe xekad z` hgeydy

miycw iab (`,ci) ipy wxta lirl `pyixtck ,`nrh epiide .d`pda xeq`

,li`e iavl ywzi`c `ed l`xyil ixyc `kidc ,oycwdl reaw men mcwy

elit` ixyexzed e` ,dxzd `la hgyp e` ,zny xeka ,jklid .li`e iavl ywzi` `l Ð l`xyil xeq`c `kid la` .jialkl `le "zlk`e"n xqzi` `le ,iebl

xzen xerd `diy xn` `l `aiwr iax s`e .(`,cw migaf) "mei leah" wxta xn`ck ,dcen `aiwr iax elit`e .inzq ipd gkenck ,dxeaw oerh Ð dtixh `vnpe

:mzd opiwqnck ,ezenk dkld oi` Ð xerd `aiwr iax ixyc ab lr s`e ,inp dtixhae .`l Ð dgnen exizd `l la` ,dgnen exizdyk `l` oileaba elit`

i`ne .i`w ycwnac ,dtixy irac `ed ycwna mzdc ,dtixy ira `l ocicl ,edine .dtixyd zial `vi `l` ,di`x "izi`x `l" oi` ixn`c ,minkgk `zklde

e`l Ð "dtixyd zial `vi `l`" xera ixn`c opaxc ,dil qxb `lc i"yx my yxit ,"dtixya xerde dxeawa xya ,minkgk `zklde" :mixtqa my aezky

zg` ze`hg izy iab (`,bl) oizrnya onwlc `ziixaa `iyw ,edine .ycwnd iycwa ixii`c ,`pipg iaxc` `l` ,oileaba xekaa ixii`c ,iniiw `aiwr iaxc`

cle" wxta dxenza dlr ipzwe .dxeq` Ð dninz ly dnc wxfpe ,dxcwa men zlra xya elit` :oerny iaxa xfrl` iax xn`wc ,men zlra zg`e dninz

zeznd ze`hge ,dznc dilra extky z`hgk `iedc meyn `l` ied `l dleqt xwir lk ?dtixya `id mrh dfi`n ,`zyde .dtixyd zial `vei :(`,ck) "z`hg

[xawi] (xaqc) :opz xekaa `d Ð dtixyd zial mi`veiy ,dhigy xg` elqtpy mileqt miycw oirk dil `ied ehgyp ikc meyn i`e !eznyk [dxeawa] mpic

lr `ly hgyp oia miwlgn epiid m`e .ycwnd zia onfl dfd onfa oia wlgl yi `nye !ziyixtck dxeawa ied dtixh `vnpyke .dgnen it lr `ly hgypyk

onfae ."dxeawa xere dtixya xya ,minkgk `zklde" :`kt` qexbpy `l` .migafc mixtqd zqxib zayein dzid Ð dhigy xg` rxi`y leqt x`yl ,dgnen it

:(`,cl) dxenzc ipy wxta dl iziine (b dpyn b wxt) dlxr zkqna `d `py i`n :xn`z m`e .xyad enk etxeyl xerd lr exingd `ly ,xn`wc `ed dfd

xifp xryn jixt `peeb i`dkc .xryl xry oia wlgl oi`e !dxeawa xeka ly epicc rnyn iz`ady jpd lkae .cbad wlci Ð xekad xnvn hiqd `ln bxe`d

xry ipzwc mzd oizipzn dil rnync meyn jixt mzdc ,zegcl d`xp oi`e .wlci xeng xhtae xrya :opz (my) dlxr zkqnae ,xawi :mzd opzc ,xeng xhte

ixd Ð ehgye ,o`kn xg`l men el clepy ab lr s` ,oelga egipde ,mz xekan xnv ylezd :`ztqeza inp `ipz ,cere .ediiexz` "xry" i`wc ,xeng xhte xifp

nn dyr m` la` .dxeawa dil ibqe ,zelkl xdnn xry :yexit .xrya o`k ,wya o`k :xeng xht` mzd ipynck `kd iiepyl `ki`c :xnel yie .xawi dfcba ep

.i`yx Ð mixawpd z` sexyl envr lr xingdl dvx m` :xn`c ,dcedi iaxk dl iwene mzd ipync `ki`e .dtixy irae ,xawpy xg` ede`ivei `ny opiyiig Ð
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zexeka(iyiy meil)

àðîçø áúëc 'ìàbéminxgaïéðò Bðéà íà ,éì änìjxvp epi` m` ± ¦¨¥§¨©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨
øNòîì ïéðò eäðz ,íéîøçìxyrn zxikn xeq`l epnn cnlz ± ©£¨¦§¥¦§¨§©£¥

.dnda
,dnda xyrn zxikn xeq`l epnn cenll yiy oipn :`xnbd zl`ey

àîéàxen` ile` ±øBëáì ïéðò eäðzzxikn xeq`l epnn cenll - ¥¨§¥¦§¨¦§
:`xnbd daiyn .xekaBúBîk äleàb øNòîxyrn cenll sicr ± ©£¥§¨§

oeyl xn`p dnda xyrnay oeik ,xeka xy`n xzei ,minxgn dnda
.minxga enk 'dle`b'

:dnda xyrn zxikn xeqi`l sqep mrh d`ian `xnbdéMà áø©©¦
,øîà,ea aezkdn dnda xyrn zxikn xeqi` z` cenll yiàì' ¨©Ÿ

øNòîc 'ìàbéernyne ,dnda xyrna xen`d ±.àeä øëné àì ¦¨¥§©£¥Ÿ¦¨¥
dì àðéîà àðî ,éMà áø øîà,df xac xneláéúëcxinnd iabl ¨©©©¦§¨£¦¨¨¦§¦
zxg` dnda lr dnda xyrn(bl fk `xwie)äéäé Búøeîúe àeä äéäå'§¨¨§¨¦§¤

,'ìàbé àì LãB÷epi`e ,zxg` dnda lr zqtzp ezyecwy ernyne ¤Ÿ¦¨¥
,df weqtn cenll yie ,ezxenz z` `le xyrnd z` `l zectl leki

äøeîz äNBò éúîéàwx ,oileg znda lr xyrn zxenz dlg izn ± ¥¨©¤§¨
,íéiçîxeqi` oiprl oicd `ed ok m`e ,dxengd dzyecwa `id f`y ¥©¦
,ezle`bìàâð Bðéà éúîéàwx ,dnda xyrn le`bl xeq` izn ± ¥¨©¥¦§¨
,íéiçî,dxeng dndad zyecwyäèéçL øçàì àädylwedy ¥©¦¨§©©§¦¨

,dzyecwìàâðxacn 'l`bi `l' weqtdy xn`p m`e ,el`bl xzen ± ¦§¨
zyecwa miqtzp oeictd ince ,lg `ed dhigy xg`y ,oeict lr

,dhigy xg`l eze` micet ji` ,dyw ,xyrndäãîòä éòa àä̈¨¥©£¨¨
äëøòäå`idyk dkixrdl odkd jixv dnda micetyk ixde ± §©£¨¨

.decti ji` dhgypy oeike ,dilbx lr zcnerdpéî òîL ,àlà¤¨§©¦¨
'y'ìàbé àìoi`e ,ezectl xeq`y ernyn oi` dnda xyrna xen`d Ÿ¦¨¥

`l` ,einc z` zqtez ezyecw.àeä øëné àìŸ¦¨¥
:`xnbd dywnäãîòä ììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨©£¨¨

äëøòäårda jxevdy -miycw oeictl mb `ed dkxrde dcn §©£¨¨
,dnda xyrna 'l`bi `l' xeqi` jiiy ok m`e ,daxwdl micnerd

ììëa eéä àì çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àlàaeigäãîòä ¤¨§©§¨©¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§¨©£¨¨
øîéîì àkéà éàî ,äëøòäåxnel dxezd dkxved dnl x`ap ji` ± §©£¨¨©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .dnda xyrna 'l`bi `l' xeqi`ïðéøîà÷ éëä ïðà£©¨¦¨¨§¦©
,xnel epzpeek jk ±äèéçL øçàìe ÷éøtéî àì íéiçîc àkéà éî¦¦¨§¥©¦Ÿ¦§¦§©©§¦¨

÷éøtéîozip hgypy xg`e dctp epi` miiga ezeiday xac yi ike - ¦§¦
xg`l dctp epi`y i`ce ,miign dctp epi` xyrny oeike ,ezectl
`ed dhigy xg` lr xn`py 'l`bi `l' xeqi`dy gxkdae ,dhigy

.epeict lr `le ezxikn lr
:`xnbd dywnàì äîlàmiign eziict oia wlgp `l dnl ike ± ©¨¨Ÿ

wxy xnel yi ixde ,dzin xg`leàì déúMeã÷ àîélàc íéiçî¥©¦§©¦¨§¨¥Ÿ
÷éøtéîla` ,dctp epi` ,dwfg ezyecwy oeik ±äèéçL øçàì ¦§¦§©©§¦¨

÷éøtéî déúMeã÷ déì ìéwàcea lg ,ezyecw dylwedy oeik ± §©¦¥§¨¥¦§¦
ly e`ldy cinrdl ozip ixd dhigy xg` oeict ea yiy oeike .oeict

:`xnbd zvxzn .dxikn lr `le oeict xeq`l xn`p 'l`bi `l'àìå§Ÿ

àeä ïëc ìkxg`l dctp epi` xyrny ,xnege lw df oi` ike ± ¨§¥
,jk cenll yi ixde ,dhigyàì BðBéãt ñtúéîì íélàc íéiçn äîe©¥©¦§©¦§¦§©¦§Ÿ

÷éøtéîz` qetzl dlekie ,dwfg ezyecwyk miiga ezeida m` - ¦§¦
,dctp epi` mewn lkn ,eincñtúéîì íélà àìc äèéçL øçàì§©©§¦¨§Ÿ©¦§¦§©

÷éøtéî BðBéãtmincd oi`e ,dwfg ezyecw oi`y dhigy xg`l ike ± ¦§¦§¦
,ezectl lkeiy xn`p m`d ,da miqtzp,àlàepi` xyrny oeik ¤¨

ok m`e ,dhigy xg`l dctp epi`y i`ce ,miign dctpdpéî òîL§©¦¨
xeqi`dy'ìàbé àì'`ed dhigy xg` lr xn`pyàeä øëné àì- Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥

.epeict lr `le xn`p ezxikn lr
zxikn lr ernyn 'l`bi `l' xeqi`dy ok m` :`xnbd dywn

,'l`bi `l' dxezd dazk dnl ,epeict lr `le xyrndáBzëìå§¦§
.'øëné àì' àðîçø:`xnbd zvxzn,'øëné àì' àðîçø áúk éà ©£¨¨Ÿ¦¨¥¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥

ïácæî àìc àeä éðeacæéà àðéîà äåä`ly wx `ed xeqi`dy ± £¨¨¦¨¦§©¥§Ÿ¦§§©
meyne exknlìBçc ïécáeò ãéáò à÷cxyrna dyer `edy ± §¨¨¦§¦§
,oileg dyrn÷éøtéî é÷eøtéà ìáà,ezectl didi ozip oeict oiprl ± £¨¦¨¥¦§¦

Lc÷äì åéîc éìééò àäcmiklede ezyecwa miqtzp eincy meyn ± §¨¨§¦¨¨§¤§¥
.ycwdlàðîçø áúk éëäì' oeyla xeqi`d z`,'ìàbé àìick §¨¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥

cnll÷éøtéî é÷eøtéà àìå ïácæéî éðeacæéà àìcexknl xeq`y ± §Ÿ¦§©¥¦§§©§Ÿ¦¨¥¦§¦
.ezectl s` xeq`e

äðùî
:dlik`a xzen `ed inl men lra xeka oica zwqer epizpynúéa¥

äðné àì ,íéøîBà éànL[onfei-]ëaì ïäkä íò ìàøNéøBlra ©©§¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥©§
,enr elke`l menïéøézî ìlä úéáeon lek`l l`xyi zepnl ¥¦¥©¦¦

xekad.íéáëBk ãáBò eléôàå©£¦¥¨¦

àøîâ
zhiyk `id dpyna d`aedy itk lld zia zrcy zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .`aiwr iaxïéúéðúîxzen lld zia itly dxn`y ©§¦¦
miakek caerl elit` xekad z` lik`dl.épî:`xnbd daiynéaø ©¦©¦

åéìò ïéðîð ïéà øBëa ,àéðúc ,àéä àáé÷òelke`läøeáç àlà £¦¨¦§©§¨§¥¦§¦¨¨¤¨£¨
,íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác íéðäk dlekLmileki ¤¨Ÿ£¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦

elke`l eilr zepnidl,íéøæ eléôàeøézî àáé÷ò éaøzia zrcl £¦¨¦©¦£¦¨©¦
lldeléôàl.íéáëBk ãáBò £¦¥¨¦

:`xnbd zl`ey .zwelgnd inrh z` zxxan `xnbdàîòè éàî©©£¨
éànL úéác:`xnbd daiyn .xekad xyan lek`l l`xyil exq`y §¥©©

áéúëc(gi gi xacna)fre ayk xey zexeka xya iabläéäé íøNáe' ¦§¦§¨¨¦§¤
'åâå Cl,'didi Ll oinId wFWkE dtEpYd dfgMxeka ly df ywidne ¨©£¥©§¨§©¨¦§¦§¤

cenll yi weye dfglíúä äîweye dfgaïéà íéðäkmilke` ± ¨¨¨Ÿ£¦¦
mze`j`àì ìàøNéxn`py enk ,mze` milke` mpi` ±(ci i `xwie) ¦§¨¥Ÿ

eipae oxd`lmFwnA Elk`Y dnExYd wFW z`e dtEpYd dfg z`e'§¥£¥©§¨§¥©§¨Ÿ§§¨
,mze` milke` mixf oi`y rnyne 'KY` LizpaE LipaE dY` xFdhóà ¨©¨¨¤§Ÿ¤¦¨©

àëäxekaa.àì ìàøNé ïéà íéðäk ¨¨Ÿ£¦¦¦§¨¥Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zexeka(iying meil)

,dnda xyrnìàâð Bðéà éúîéà,dnda xyrn xeknl xeq` izn ± ¥¨©¥¦§¨
wx,ìàâð äèéçL øçàì àä ,íéiçî,dxya z` xeknl xzeny ¥©¦¨§©©§¦¨¦§¨

,`ziixe`cn dfeeøæâc (àeää) ïðaøåmb dxknl `lyøçàì §©¨¨©§¨§§©©
eèà äèéçLdxknl xeqi`d zngn ±,äèéçL éðôìepipyy enk §¦¨¨¦§¥§¦¨

iwelig z` `ax x`ane .hegy `le ig `l xknp epi`y `ziixaa
,mipicd,íéiçî íBMépä øáceilr ,xyad oebkïðaø øeæb`ly ¨¨©¦¥©¦¨©¨¨

mb xeknleèà ,äèéçL øçàìdxknl xeqi`d zngn ±éðôì §©©§¦¨¨¦§¥
,äèéçL§¦¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום קמישי עמ' ב

oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

øùòîì ïéðò åäðú.dxiknl Ðäìåàâ ïëù äéì ïðéãù øùòîàã àøáúñî
åúåîëycwd milraa i`" xn`wc ,`cg :aiydl daxd il yie .izrny jk Ð

,gafn iycwk oictp ziad wca iycw ixdy ,diict xa ycwd ixde ."edpip

minxga azknl jixhvi` jigxk lrae ."ezia z` l`bi yicwnd m`e" :aizkck

oipr edpz" xn`wc ,cere !"l`bi `l"

"l`bi `l" `iadl epl dne ."xyrnl

xyrn`."l`bi `l" ea xn`p xak ixd

m` :xnel cer el did ,xn`w dxiknl m`e

i` .dxiknl oipr edpz dle`bl oipr epi`

minxgc "l`bi `l" :xninl dil ded ,inp

il dnldxifb oecle iiept`l dpin rny

xyrn s` Ð enr dxikn o`k dnc ,dey

irain ikdc il dnecn jklid !enr dxikn

minxgc "xkni `l" `ax xn` :qxbinl jl

`la ,xn` `ax :dyexit ikde .jixv `l

,xknp epi`c xyrna ol `wtp dey dxifb

`l minxgc "xkni `l"cycwd .jixv

milra cia zeyxd oi` ycwde Ð edpip

`kde .xqnp xafbl `l` ,mixg`l exkenl

`l milra cia edpzi`c dnk lk ,inp

oipr edpz .oixknpe Ð edpip oileg .oacfn

.xwir oke .xkni `lc Ð xyrnlàðî
äì àðéîà`l` dil xq` `lcn Ð

:wcinle ,`wec milraa dle`b i`c .miign

z` qteze ,l`bp Ð dhigy xg`l `d

.eincéòá äëøòäå äãîòäi`ce `l` Ð

yecw epi`e ,llk oeict zxeza dizil

"l`bi `l" i`de .dyecwa einc z` qetzl

dia ciarc meyne ,`ed xkni `l Ð

,jklid .`pngx dil xq`w legc `caer

xg`l ,xeq` Ð dizyecw `xingc miign

hgyp `dc ,dizyecw `yilw`c dhigy

dle`b .xeknl ixy Ð mixf zlik`l uega

i`c ,epeict dil qteze ,milraa rnyn

eilral edl dnl Ð epeict qtez oi`

ezectl,xkni `l :dpin rny e`l `l`

.`xw dil xq`w legc oicaer meynéëäì
ìàâé àì áúëdxikn wit`cnc Ð

ipeacfi` `lc dpin rny ,"dle`b" oeyla

dle`bae .wixtin iwext` `le `ed oacfin

opivn `l ok m`c ,dnwe`l `kil `zcixb

.l`bp dhigy xg`l `d :wcinläðùî

äðîé àìlk`i `l ,men lra xekad lr l`xyi gxe` odk onif m` elit` Ð

.enràøîâïéúéðúîipn ,xeka zlik`a ieb ixyc Ð.xiznc ,`id `aiwr iax

.ieb elit` oixizn lld ziac ,`aiwr iax xn`w lld ziac `ail`äæçá äî
àì ìàøùé ïéà íéðäë ÷åùå."jz` jizepae jipae dz`e" :aizkc Ð

éðä
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÷ñôlld ziak `zkldc :wgvi epiax xne`e Ð `id `aiwr iax ipn oizipzn

ibilte ixq`c ,`ziixac lld ziak `le ,iebl elit` exyc ,oizipznc

mzqk `zkld iedc ,`ziixaa zwelgne oizipzna mzq iedc .`aiwr iax`

oeylk ol mzqc `kdc oky lke .(a,an zenai) "ulegd"a `zi`ck ,oizipznc

inzq x`yn sicrc ,[lld zia] (`ziixa)

`pyixtc `de .(`,fpw) zay seqa `zi`ck

iavk" aizkcn `aiwr iaxc `nrh jenqa

iaxk dl miwen jci`c opixn`e ,"li`ke

wxt yixa yixcc :yexit ,xtwd xfrl`

miycwend ileqt dn :(`,gk) oilegc ipy

oi` sere ,dhigya li`e iav s` dhigya

rnyn .mixteq ixacn `l` dhigy el

,xtwd xfrl` iaxc dil zil `aiwr iaxc

dhigy yixcc ,iaxk dl xaq `l`

dehvpy cnln ,"jiziev xy`k zgafe"n

mipy aex lre sera cg` aex lr dyn

s`e .iaxk ol `niiw ikd `nlc .dndaa

in" wxta xifpa `pipg xa iqei iaxc ab lr

on serl dhigy oi`c xaeq (`,hk) "xn`y

,ok dkld `diy epnn di`x oi` Ð dxezd

iaxc ,cere .mzd gkenck `ed `pzc

xnbe ,xtwd xfrl` iaxk xaq ivn `aiwr

lirl ziyixtck "li`"n cge "iav"n cg

oixeht li`e iav dn iab (`,eh) ipy wxta

rnyn zelecb zekldae .'ek dxekad on

.`ziixac lld ziak weqtl dvexy

iax` ibiltc `id opaxcnc inp rnyne

meyn iebl xzen algdy eyxitc .`aiwr

,iave li`l miycwend ileqt ywzi`c

oi`e .opaxcn iebl elik`dl xeq` xyade

ol `niiwc meyn iebl xeq`c di`x `iadl

,jialkl `le "zlk`e" :`yxc `eddk

"dry lk" wxta gkenck ,iebl oicd `ede

jdk inzq dnk ogky`c .(`,hk migqt)

"dnda gweld" wxta :`kd `zi`c

:opzc ,mc zxxg iab lirl (a,`k zexeka)

in :(`,gk my) "dnk cr" wxtae .xawi

lr hgype xekad z` d`xe dgnen epi`y

:(`,fl) oiwxta onwle .xawi df ixd eit

`ly (cr) rcepe xekad z` hgeyd

dnda" wxtae .xawi xyad 'ek ed`xd

ixd :eaex `vi iab (a,hq oileg) "dywnd

`aiwr iaxl `dc ,`aiwr iaxk `iz` xityc ,di`x oi` jid la` .xawi df

epcnl eixacn :xn`c (`,cwe a,bw migaf) "mei leah" wxta dil opirny diteb

mxyac rnyn .exera mipdkd eze`iy Ð dtixh `vnpe xekad z` hgeydy

miycw iab (`,ci) ipy wxta lirl `pyixtck ,`nrh epiide .d`pda xeq`

,li`e iavl ywzi`c `ed l`xyil ixyc `kidc ,oycwdl reaw men mcwy

elit` ixyexzed e` ,dxzd `la hgyp e` ,zny xeka ,jklid .li`e iavl ywzi` `l Ð l`xyil xeq`c `kid la` .jialkl `le "zlk`e"n xqzi` `le ,iebl

xzen xerd `diy xn` `l `aiwr iax s`e .(`,cw migaf) "mei leah" wxta xn`ck ,dcen `aiwr iax elit`e .inzq ipd gkenck ,dxeaw oerh Ð dtixh `vnpe

:mzd opiwqnck ,ezenk dkld oi` Ð xerd `aiwr iax ixyc ab lr s`e ,inp dtixhae .`l Ð dgnen exizd `l la` ,dgnen exizdyk `l` oileaba elit`

i`ne .i`w ycwnac ,dtixy irac `ed ycwna mzdc ,dtixy ira `l ocicl ,edine .dtixyd zial `vi `l` ,di`x "izi`x `l" oi` ixn`c ,minkgk `zklde

e`l Ð "dtixyd zial `vi `l`" xera ixn`c opaxc ,dil qxb `lc i"yx my yxit ,"dtixya xerde dxeawa xya ,minkgk `zklde" :mixtqa my aezky

zg` ze`hg izy iab (`,bl) oizrnya onwlc `ziixaa `iyw ,edine .ycwnd iycwa ixii`c ,`pipg iaxc` `l` ,oileaba xekaa ixii`c ,iniiw `aiwr iaxc`

cle" wxta dxenza dlr ipzwe .dxeq` Ð dninz ly dnc wxfpe ,dxcwa men zlra xya elit` :oerny iaxa xfrl` iax xn`wc ,men zlra zg`e dninz

zeznd ze`hge ,dznc dilra extky z`hgk `iedc meyn `l` ied `l dleqt xwir lk ?dtixya `id mrh dfi`n ,`zyde .dtixyd zial `vei :(`,ck) "z`hg

[xawi] (xaqc) :opz xekaa `d Ð dtixyd zial mi`veiy ,dhigy xg` elqtpy mileqt miycw oirk dil `ied ehgyp ikc meyn i`e !eznyk [dxeawa] mpic

lr `ly hgyp oia miwlgn epiid m`e .ycwnd zia onfl dfd onfa oia wlgl yi `nye !ziyixtck dxeawa ied dtixh `vnpyke .dgnen it lr `ly hgypyk

onfae ."dxeawa xere dtixya xya ,minkgk `zklde" :`kt` qexbpy `l` .migafc mixtqd zqxib zayein dzid Ð dhigy xg` rxi`y leqt x`yl ,dgnen it

:(`,cl) dxenzc ipy wxta dl iziine (b dpyn b wxt) dlxr zkqna `d `py i`n :xn`z m`e .xyad enk etxeyl xerd lr exingd `ly ,xn`wc `ed dfd

xifp xryn jixt `peeb i`dkc .xryl xry oia wlgl oi`e !dxeawa xeka ly epicc rnyn iz`ady jpd lkae .cbad wlci Ð xekad xnvn hiqd `ln bxe`d

xry ipzwc mzd oizipzn dil rnync meyn jixt mzdc ,zegcl d`xp oi`e .wlci xeng xhtae xrya :opz (my) dlxr zkqnae ,xawi :mzd opzc ,xeng xhte

ixd Ð ehgye ,o`kn xg`l men el clepy ab lr s` ,oelga egipde ,mz xekan xnv ylezd :`ztqeza inp `ipz ,cere .ediiexz` "xry" i`wc ,xeng xhte xifp

nn dyr m` la` .dxeawa dil ibqe ,zelkl xdnn xry :yexit .xrya o`k ,wya o`k :xeng xht` mzd ipynck `kd iiepyl `ki`c :xnel yie .xawi dfcba ep

.i`yx Ð mixawpd z` sexyl envr lr xingdl dvx m` :xn`c ,dcedi iaxk dl iwene mzd ipync `ki`e .dtixy irae ,xawpy xg` ede`ivei `ny opiyiig Ð
ziae
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íéîøçì ïéðò Bðéà íà éì änì àðîçø áúëc "ìàbé¯ ¦¨¥¦§©©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨©£¨¦
.øNòîì ïéðò eäðz¯!øBëáì ïéðò eäðz :àîéà¯øNòî §¥¦§¨§©£¥¥¨§¥¦§¨¦§©£¥

¯øNòîc "ìàbé àì" :øîà éLà áø .BúBîk äleàb¯àì §¨§©©¦¨©Ÿ¦¨¥§©£¥Ÿ
äéäå" :áéúëc dì àðéîà àðî :éLà áø øîà .àeä øëné¦¨¥¨©©©¦§¨¨¦¨¨¦§¦§¨¨
äøeîz äNBò éúîéà ,"ìàbé àì Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä§¨¦§¤Ÿ¤Ÿ¦¨¥¥¨©¤§¨

¯ìàâð Bðéà éúîéà ,íéiçî¯äèéçL øçàì àä ,íéiçî ¥©¦¥¨©¥¦§¨¥©¦¨§©©§¦¨
¯àì" :dpéî òîL àlà !äëøòäå äãîòä éòa àä ;ìàâð¦§¨¨¨¥©£¨¨§©£¨¨¤¨§©¦¨Ÿ

"ìàbé¯.àeä øëné àì¯çaæî éLã÷ øîàc ïàîì àçéðä ¦¨¥Ÿ¦¨¥¨¦¨§©§¨©¨§¥¦§¥©
éLã÷ øîàc ïàîì àlà ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä̈¦§©©£¨¨§©£¨¨¤¨§©§¨©¨§¥
øîéîì àkéà éàî ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì çaæî¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©¦¨§¥©

¯øçàìe ,÷éøôéî àì íéiçîc àkéà éî :ïðéøîà÷ éëä ïðà£©¨¦¨¨§¦©¦¦¨§¥©¦¨¦§¦§©©
äèéçL÷éøôéî¯déúMeã÷ àîélàc ,íéiçî àì änìà §¦¨¦§¦©¨¨¨¥©¦§©¦¨§¨¥

¯,äèéçL øçàì ;÷éøôéî àììé÷àcdéúMeã÷ déì¯ ¨¦§¦§©©§¦¨©£¦¥§¨¥
!÷éøôéî¯ñtúéîì íélàc ,íéiçn äîe àeä ïëc ìk àìå ¦§¦§¨¨§¥©¥©¦§©¦§¦§©
BðBéãt¯ñtúéîì íélà àìc ,äèéçL øçàì ;÷éøôéî àì ¦§¨¦§¦§©©§¦¨§¨©¦§¦§©
BðBéãt¯"ìàbé àì" :dpéî òîL àlà ÷éøôéî¯øëné àì ¦§¦§¦¤¨§©¦¨Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥
.àeä¯!"øëné àì" àðîçø áBzëìå¯àðîçø áúk éà §¦§©£¨¨Ÿ¦¨¥¦§©©£¨¨

:àðéîà äåä ,"øëné àì"éðeacæéàïacæî àìc àeä¯à÷c Ÿ¦¨¥£¨¨¦¨¦§©¥§¨¦§©©§¨
ìáà ,ìBçc ïéãáeò ãéáòé÷eøôéà¯éìééò àäc ,÷éøôéî ¨¥§¦§£¨¦§¥¦§¦§¨¨§¦

"ìàbé àì" àðîçø áúk éëäì ;Lc÷äì åéîc¯àìc ¨¨©¤§¥§¨¦§©©£¨¨Ÿ¦¨¥§¨
.÷éøôéî é÷eøôéà àìå ,ïacæéî éðeacæéàäðùîúéa ¦§©¥¦§©©§¨¦§¥¦§¦¥

àì :íéøîBà éànLäðnéúéáe ,øBëáì ïäkä íò ìàøNé ©©§¦Ÿ¦¨¤¦§¨¥¦©Ÿ¥¦§¥
.éBb eléôàå ,ïéøézî ìläàøîâàáé÷ò éaø éðî ïéúéðúî ¦¥©¦¦©£¦©§¦¦¨¦©¦£¦¨

dlekL äøeáç àlà åéìò ïéðîð ïéà ,øBëa :àéðúc ,àéä¦§©§¨§¥¦§¦¨¨¤¨£¨¤¨
.íéøæ eléôà :íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéa éøác ,íéðäkŸ£¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦£¦¨¦
éànL úéác àîòè éàî .éBb eléôà øézî àáé÷ò éaø©¦£¦¨©¦£¦©©£¨§¥©©

"Cì äéäé íøNáe" :áéúëcåâåíúä äî ,'¯,ïéà íéðäk ¦§¦§¨¨¦§¤¨©¨¨Ÿ£¦¦
àëä óà ,àì ìàøNé¯.àì ìàøNé ,ïéà íéðäk ¦§¨¥¨©¨¨Ÿ£¦¦¦§¨¥¨
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zexeka(ycew zay meil)

:`xnbd zx`anìlä úéáe,l`xyil xeka zlik` mixizny ¥¦¥
,mzrcléléî éðäxekaa `l` epi` ,weye dfgl xeka ywedy,íz ¨¥¦¥¨

ìáàxekaaáéúk íeî ìòa(ak eh mixac)'åécçé øBähäå àîhä' £¨©©§¦©¨¥§©¨©§¨
(åðìëàé),mixfl lk`p xekady xnege lwn cenll yi dzrneäîe©

mc`øBëaa ìëBà íél÷ íéLã÷a ìëBà BðéàL àîhyxetnk] ¨¥¤¥¥§¨¨¦©¦¥©§
,[lirl xkfpd weqtaìëàiL ïéc Bðéà íél÷ íéLã÷a ìëBàL øæ̈¤¥§¨¨¦©¦¥¦¤Ÿ©

.øBëaa©§
:`xnbd dgecBììkî øzeä ïkL àîhì äî ,Cøôéîì àkéà¦¨§¦§©©©¨¥¤¥©¦§¨
øeaö úãBáòa`nh xzede `vi miycwa `nh xq`y llkdn ± ©£©¦

mlerl xf la` ,xedh odk oi` xy`k xeaiv oaxwa ycwna cearl
cenll xyt` i` `linne ,xfn lw `nh ok m`e ,ycwna cearl xeq`

.xeka zlik`a exizdl xnege lwa xfl `nhn
:`xnbd zx`anìlä úéáemixaeq ,xnege lwd z` micnely ¥¦¥
,`kxit dpi`yøæ úìéëà ,ïðéøîà÷ äìéëàa ,øîà÷ äãBáòa eèà̈©£¨¨¨©©£¦¨¨¨§¦©£¦©¨

éãòóenk xfn sicr `nhy xn`py epxaic dcear oipra ike ± ¨¦
miycw zlik` oipra `lde ,xeaiva dceara xzen `edy ep`vny
xfdy ,`nhn sicr xfy milw miycw iabl ep`vn df oiprae epxaic
s` lke` xfdy xnege lw cenll yi okle ,lke` epi` `nhde lke`

.xekaa
,`ziixaa epipy.íéáëBë éãáBò eléôà øézî àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨©¦£¦§¥¨¦
:`xnbd zl`ey.àáé÷ò éaøc déîòè éàîmeyn :`xnbd daiyn ©©§¥§©¦£¦¨
xn`p xekaay(ak eh mixac)eCgi xFdHde `nHd EPlk`Y LixrWA'¦§¨¤Ÿ£¤©¨¥§©¨©§¨
,'ìiàëå éávkjkn cenll yieøzeî ìiàå éáv äîmlik`dl ©§¦§¨©¨©§¦§©¨¨

.íéáëBë éãáBòì øzeî [øBëa] (ïéìåñô) óà íéáëBë éãáBòì§§¥¨¦©§¨§§¥¨¦
:`xnbd zx`anCãéàåizd `ly xaeqy `nw `pze ±z` lld zia ex §¦¨

'li`ke iavk'n eyxc `le ,miakek icaerl `le mixfl `l` xekad
,jk enrh ,miakek icaerl s` exizdl,éáéúk ìiàå éáö àúìzãç §¨¨§¦§©¨§¦¦©

àéòLBà [éaøå] (éáøãëì ãçå) ÷çöé éaøãëìileqt xey riaxndy §¦§©¦¦§¨§©¦©§¨
,mi`lk meyn dwel ,oiycwend ileqt xey bidpnd e` oiycwend

,miteb ipyk miaygpy oeikøtwä øæòìà éaøãëì ãçåyxcy §©§¦§©¦¤§¨¨©©¨
,'dhigya li`e iav s` ,dhigya oiycwend ileqt dn' df ywidn

Cãéàåcnll yxcp oexg`d weqtde -ïî íéøeèt ìiàå éáv äî §¦¨©§¦§©¨§¦¦
.äøBëaä ïî ïéøeèt ïéLc÷enä éìeñt óà äøBëaäweqt xzep `le ©§¨©§¥©§¨¦§¦¦©§¨

.miakek icaerl xekad z` xizdl epcnll xzein 'li`ke iavk'
:zecpl xeka zlk`d oic zx`an `xnbdïéà øBëa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¥

,íéøîBà ìlä úéáe ,éànL úéa éøác úBcðì BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦
.úBcðì BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¦

:`xnbd zl`ey.éànL úéác àîòè éàî:`xnbd daiynáéúëc ©©£¨§¥©©¦§¦
(gi gi xacna)Cl äéäé íøNáe''oinId wFWkE dtEpYd dfgMíúä äî §¨¨¦§¤¨©£¥©§¨§©¨¦¨¨¨
àì úBcðz` lk`y `nhe ze`nh od ixdy ,weye dfga zelke` ¦Ÿ

,zxka aiig ycwdàëä óà,xekaaàì úBcð.zelke` ©¨¨¦Ÿ
:el`l el` i`ny ziae lld zia zeaeyz zx`an `xnbdìlä úéáe¥¦¥

,mixaeqéléî éðäxekaa `l` mpi` weye dfgl xeka ywedy,íz ¨¥¦¥¨
ìáàxekaaíeî ìòay xn`påécçé] (äìëà) øBähäå àîhä £¨©©©¨¥§©¨©§¨

.[epìëàéŸ§¤
éànL úéáezecpl xizdl 'EPlk`i 'ebe `nHd'n micnel mpi`y ¥©©©¨¥Ÿ§¤

,mixaeq ,xekaa lek`léléî éðä`l` mpi` ,elke`l `nhl xzedy ¨¥¦¥
Bôebî åéìò äàöBé äàîeè ïéàc àëéä,uxya e` zna `nhp oebk ¥¨§¥§¨§¨¨¨¦

Bôebî åéìò äàöBé äàîeèc àëéä ìáà,zecp oebkàìmicnel £¨¥¨§§¨§¨¨¨¦Ÿ
etebn d`veid d`neh oia weligde .xekaa lek`l xizdl myn

meyn `ed ,etebn d`vei dpi`ylïéa àðîçø âélôc ïçkLàc§©§§©§©¦©£¨¨¥
äàîeèyäàîeè ïéàL ïéáì Bôebî åéìò äàöBéåéìò äàöBé §¨§¨¨¨¦§¥¤¥§¨§¨¨¨
Bôebî,miycw zlik` iablïðúc(:dv migqt)äàîeèa àaL çñtä ¦¦§©©¤©¤¨§§¨

zn z`neha mi`nh xeaivd aex eidy zngn,epnî eìëàé àìŸŸ§¦¤
,úBãìBéå úBcðå úBáæå ïéòøBöîe íéáæ`ed mizn i`nhly s` ¨¦§¨¦§¨§¦§§

dpi`y d`nehl etebn z`veid d`neh oia welig yiy ixd ,lk`p
.etebn

ìlä úéáe,etebn z`vei d`nehy inl s` xeka zlik` mixizny ¥¦¥
,mixaeqàeä íúämeyn ,lek`l mixeq` miaf ,gqt oaxw oipraélâc ¨¨§©¥
àðîçøwx `l` d`neha gqt oaxw zlik` dxzed `ly yexita ©£¨¨

xn`py ,zn `nhl(i h xacna)didi iM Wi` Wi`'àîèlLôðKxca F` ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤
yi` wxy micnel 'Wi`' oeylne 'gqt dUre mkizxcl F` mkl dwgx§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©¦
dgcp `l` gqtd z` f` dyer epi` oey`x gqt onfa `nhy cigi
z` miyer `l` ipy gqtl migcp mpi` xeaiv j` ,ipy gqta ezeyrl
z`neha `le zn z`neha df lke ,epnn milke`e d`neha oey`xd
z`veid d`neha mi`nhd miaf okle ,'ytpl `nh' xn`py daif

,d`neha `a gqtd xy`k s` milke` mpi` mtebnàëä ìáà£¨¨¨
,xekaaáéúk àîúñ 'àîè'`la '`nh' dazke dnzq dxezd - ¨¥§¨¨§¦

ok lre ,dxaic d`neh efi` lr hxtlàðL àìetebn d`neh oia Ÿ§¨
.elke` `nh lke etebn dpi`yl

aeh meia milbxd jxc dndad xer zhytd oic zx`an `xnbd
:oiycwend ileqtae xekaaeïéìébøî ïéà ,ïðaø eðzmihiytn `l ± ¨©¨¨¥©§¦¦

y`xd itlk milbxd jxc mly elek dndad xer z`áBè íBéa. §
eøBëáa ïéìébøî ïéà Ba àöBik,men lra elit`eéìeñôa àìå ©¥¥©§¦¦¦§§Ÿ¦§¥

.ïéLc÷enä©§¨¦
:`xnbd zl`eyàîìLaiabláBè íBémeyn ,ok zeyrl oi`à÷c ¦§¨¨§¨

déì éæç àìc àçøéè çøè.aeh meil el zkxvp dpi`y -àlà ¨©¦§¨§Ÿ£¦¥¤¨
a libxdl xeqi`d.àpz ïàî ,øBëa§©©¨

:`xnbd daiynøîàc àéä éànL úéa ,àcñç áø øîàlra xekay ¨©©¦§¨¥©©¦§¨©
menúBcðì BúBà ïéìéëàî ïéàcner `ed ezyecwa oiicry meyn ¥©£¦¦§¦

meyn mza milibxn oi`y enk men lraa oilibxn oi` okl ,mz enk
.xyad jzgpe mbtp efk dhytd zngny ,miycw oeifa

`ziixaa xn`py dn :cer `xnbd zl`eyàìåoilibxnéìeñôa §Ÿ¦§¥
ïéLc÷enä,àpz ïàî. ©§¨¦©©¨

:`xnbd daiynàéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
micner ehgypy xg`l mby oiycwend ileqt iabl xaeqd
jzgpy xyad oeifa zngn ef jxca mhiytdl xeq` okle ,mzyecwa
ennedy miycwy ezrc jky ep`vne .ef dhytd ici lr cqtpe

,mzyecwa micner oiicr ehgypeïðúc,`ziixaaézL åéðôì eéä ¦§©¨§¨¨§¥
úBàhçxtkzi zg`d ca`z m`y zeixg`l dligzn oyixtdy ©¨

zrke ,dzxiagaúçàodnúçàå äîéîzdzyrp,íeî úìòa ©©§¦¨§©©©£©
áø÷z äîéîze e`hg lr xtkl,äãtéz íeî úìòaekli dince §¦¨¦§©©£©¦¨¤

m`e .zeacp miaixwn mdny zexteylíeî úìòa äèçLðxg`l ¦§£¨©£©
,dzctpyíàdhgyp÷øæð àlL ãò[zwixf iptl-]ìL dîc ¦©¤Ÿ¦§©¨¨¤
,äîéîzmend zlraúøzeîmc zwixf xg`l elit`e dlik`a §¦¨¤¤

dwixfd iptl dlik`e dhigy xzid dl did xaky oeiky ,dninzd
j` .dyecw da oi` aeyíàdhgyp÷øæpMî[wxfpy xg`l-]dîc ¦¦¤¦§©¨¨

äîéîz ìLef ixd ,dxtkläøeñà`idy meyn ,d`pda elit` ¤§¦¨£¨
zkledy ipiqn dynl dkldy ,zxg`a dilra extkzpy z`hg

.dzinleléôà ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaøzlra dhgyp m` ©¦¤§¨¨§©¦¦§¥£¦
d `vnp xake mendå äøéãwa øNaf` wx,äîéîz ìL dîc ÷øæð ¨¨©§¥¨§¦§©¨¨¤§¦¨

äøeñàdhigye oeict xg`l elit`y meyn ,d`pda men zlrad £¨
extkzpy z`hgk zaygp `id okle ,dzyecwa zcner `id oiicr

.dxeq` `idy zxg`a dilra
`ziixad ly `yixd z` `cqg ax cinrd recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .oerny iaxa xfrl` iaxk `tiqd z`e i`ny ziak

dî÷Bì ,àcñç áøå`ziixad z` [cinriy-],éànL úéák dlek §©¦§¨§¨¨§¥©©
.oiycwend ileqt x`ya exingd jk xekaa exingdy enky

ziak `ziixad seq z` mb cinrd `l `cqg ax :`xnbd zvxzn
wtzqdl yiy meyn ,i`nyéànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨§¦¥©©

enen zngn drwt `le eilr ezyecwy hgype mnedy oaxw iabl
,ezhigyeíçøî BúMeã÷c ,øBëáa àlà,eit xcp ici lr `leìáà ¤¨¦§¦§¨¥¤¤£¨

àì ,íçøî BúMeã÷ ïéàc ïéLc÷enä éìeñt,eilr ezyecwy exn`i §¥©§¨¦§¥§¨¥¤¤Ÿ
.oerny iaxa xfrl` iaxk df oic cinrd okle
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קסה oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

íú øåëá éìéî éðäaizkc ,irzynw mza `xw `dc ,weye dfgl ywzi` Ð

mixac) "xekad lk" zyxta aizk men lra la` ."wexfz mnc z`" :dipin lirl

."ecgi xedhde `nhd" :(ehíéì÷ íéùã÷á ìëåàù øæ.gqte xyrne minly Ð

øåáö úãåáòá,xeav zcear `nh dyer Ð a` zia eze`a xedh odk oi` m`c Ð

elit`e ,zaya elit`e Ð "ecrena" :aizkc

.d`nehaøæ úìéëàádlik`ae .ixiinw Ð

.milw miycwa ,oxn`ck ,`nhn sicr xf Ð

,da xzen `nh odkc dlik` zgkyn `lc

.da xeq` xfeêãéàå`ail` `nw `pz Ð

"li`e iav" `zlz :jl xn` ,lld ziac

wgvi iaxckl Ð cg ,"ikp` d`x"a iaizk

.okid epl yxtzp `le ,`irye` iaxe

øô÷ä øæòìà éáøãëìoileg zhigya Ð

.(`,gk) ipy wxtaíúä äîweye dfg Ð

aiig ycwd z` lk`y `nhc ,`l zecp Ð

.zxkaäàîåèá àáù çñôäe`nhpy Ð

`l Ð d`neha gqt eyre ,zna xeav aex

ilk`c ab lr s` ,zeafe miaf epnn elk`i

d`neh oia ol ipy ,`nl` .mizn i`nh dil

d`vei dpi`y d`nehl etebn d`veid

.etebníúämeyn ,elk`i `l oiafc `ed Ð

eze ,oixzen ytp `nh `pngx ilb `icdac

`nh didi ik yi`" :(h xacna) aizkc .`l

gqtl dgcp yi` :opiwiic dpine ,'ebe "ytpl

ilbc `ed ytp `nhae ,xeav `le ,ipy

zeaf z`neh la` ,xeav `le "yi`" `pngx

Ð xekaa `kd la` .iniiw iniiwck Ð

."xedhde `nhd" `pngx azk `nzqïéà
øåëáá ïéìéâøî,men lra elit`e Ð

,mly xerd lk milbxd jxc ehiytdl

ixkenl e` ,migtpl getn epnn zeyrl

miyak zexera eze` oipzepy ,onye yac

.minily oihiytndéìåñôá àìå
ïéùã÷åîäohgye ectpy it lr s` Ð

.dlik`läéì éæç àìã.aeh meia Ðúéá
àéä éàîùmen lra xeka :ixaqc Ð

.mzk ,dhigy xg`l elit` i`w ezyecwa

oeifa meyn oilibxn oi` mzc ikid ike

jezgl `xiiznc ,xyad mbetc ,miycwc

oi` inp men lraa Ð xyad jzege xerd

.oilibxnïåòîù éáøá øæòìà éáøÐ

elit` :xn`c ,oiycwend ileqta xingnc

.iniiw ediizyecwa dhigy xg`léúù
úåàèçm`y ,zeixg`l oyixtdy Ð

ltpe ,dzxiaga xtkzi Ð zg`d ca`z

.zg`a menáø÷ú äîéîú.ez`hgl Ð

äãôú íåî úìòázacpl dince Ð

.zexteyíåî úìòá äèçùðxg` Ð

.dpeictìù äîã ÷øæð àìù ãò íà
äîéîú.dhgyp Ðúøúåî,dlik`a Ð

mcew dninzd mc wxfpy ab lr s`e

ol `xiaqc .men zlra xya lk`izy

aey Ð dgiaf xzid llkl z`ay xg`nc

.men zlraa dyecw da oi`÷øæðùî íà
äøåñà äèçùð äîéîú ìù äîãextiky z`hg dl `iedc ,d`pda elit` Ð

.zezn ze`hg yngn zg` `id efc ,`lf` dzinle .dilraäøéã÷á øùá åìéôà
äøåñà 'åëediizyecwa dhigy xg`l elit` :dil `xiaqc .men zlra xya Ð

.`ixwin dilra extiky z`hge ,iniiwéàîù úéáë äìåë äî÷åìÐ`wlq `wc

i`ny zia ixngnc ikid ikc jzrc.oiycwend ileqt x`ya inp ixngn Ð xekaa
éáøå
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úéáåoia axl oia ,men lraa inp ixiin `xw i`dc ab lr s` Ð 'ek mz lld

oia l`rnyi iaxl oiae ,(`,gk zexeka) "dnk cr" yixa lirlc ax iacl

oiae l`rnyi iaxl oiae ,(`,fp migaf) eteqa "onewn edfi`" wxtc `aiwr iaxl

mz cg` rnync "mxyan" e` ,(`,fl my) "i`ny zia" yixac ililbd iqei iaxl

"[jl] (el) didi"n e` ,men lra cg`e

epzepy men lra xekad lr cnil :yixcc

witne xnege lw iz` ,mewn lkn .odkl

`nweznc xg`n ,mixfl lk`pe ,`ywidn

i`d ikae .mza "dtepzd dfgk"c `ywid

iab (a,i) migafc `nw wxta ogky` `peb

,zxn` zivn `l Ð leqt enc qpkpy my`

zi` opaxc ab lr s` .dlern xnege lw

`zlnl "my`k z`hg"c `yiwid edl

`nw wxtae .mzd `ibeq gkenck ,izixg`

`wtne xnege lw iz` (`,ci) oiyecwc

iab ,"maid zzinae" `xnba ,dey dxifbn

`l [`aekir] (dweg) aizkc `kid lke

dyr zevnc oizrnyae .xnege lw opiyxc

oiaiig milth iab [a,cl my] `nxb onfdy

wxt yixc onwlc `de .oky lk `l miyp

xyr"c `ywidn opiyxcc (a,bp) iriyz

dn ,obc xyrnl dnda yiwn Ð "xyrz

`wtne ,`l oyid lr ycgd on obc xyrn

df mi`lk mdy mifre miyakc xnege lwn

Ð 'ek oyie ycg df lr dfn mixyrzn dfa

ocinl ziz` i` `ywid `nwezin `l mzd

iaxa iqei iaxlc ab lr s`e .xnege lw

`edda xn`ckl ,`ywid ikixv dcedi

cne`a lhip xyrn dnc ,[`,hp my] `wxit

opiyxcckl inp `kixve ,'eke daygnae

(`,dn) "i`ny zia" wxt seqa migafa

xwir ,mewn lkn ,oiaiig oi` mieb iycw

lk"ac `de ."dpy dpy"l ywid `iz`

xn`c o`n `ki` (`,fhw oileg) "xyad

d`pda xzene dlik`a xeq` alga xyac

o`nl `ki`e ,"ycw" "ycw"c dey dxifbn

`iyw `l Ð xnege lwn d`pda s` xq`c

opiyxtck ,(ep) oiyecwc `idd` icin

.oiyecwaãç`irye` iaxe wgvi iaxckl

epiaxe .yxtz` `lc qxhpewa yxit Ð

ipy wxtc `idd epiidc yxtn l`ppg

ileqt xey riaxnd :(`,ak) zeknc

oiycwend ileqt xey bidpnde oiycwend

ipy aezkd o`yre od cg` seb ,dwel Ð

aygp envr ipta xeydy :yexit .oiteb

enk `le .oipin ipy epiidc ,li`ke iavk

miycwk `ed zvwy ,my yxtl oilibxy

,`wtp "li`e iav"n `l` .oilegk `ed zvwe

.`kd xn`wckïéàzecpl eze` oilik`n
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ixiin `kd la` .dwixf xg`l dhgypl dwixf mcew dhgyp oia wlgn oerny iaxa xfrl` iaxe .dilra extiky z`hgl `inc `lc ,oipr lka opaxl men zlrad

,jkld .dgkn d`a dninzd oi`c oeik ,dly dyecw rwt eli`k d`xp oi`e ,minc lr m` ik dilr men zlrad llig `le ,dnvr zyecw ici lr d`a dninzdy

.dilra extky z`hgl `incc ,oipr lka dxeq` oerny iaxa xfrl` iaxle .dilra extky z`hgl `incc ,dxeq` men zlrad Ð dhigy iptl dnc wxfp opaxl
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,mzyecwa micner md oiicr oiycwend ileqt ehgypy xg`l mby
`cqg ax :`xnbd zvxzn .xekad z` jk hiytdl oi` df mrhnye
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filhi`a oixknp opzc `d dil`geex i`d meyne ,iniiw ediizyecwa e`l ,`nl`

ixyil inp ikd .xn dil ixy ,oxn`ck ,`xwirn wixte ithc oipnifc oeikc ,ycwdc

!`xwirn wixte ith Ð xweia xerd xeknic oeikc ,ycwdc `geex meyn libxdl

øùáá íâôilek xyaa `geex `kile Ð

mr dhyete xyad z` jzgn ixdy ,i`d

.xerdéøîà àáøòîá.i`w lirl Ð

xeq`c `id lkd ixac mlerl ,xnelk

caerk d`xpy ,`ed lecb oeifac ,libxdl

jxevl xerd oixkeny ,miycwa dcear

.miycwd lr oiicr `edyk getnàîù
íéøãò íéøãò ìãâélkd ixac ,xnelk Ð

iz` Ð dil zixy i`c .libxdl xeq`

mc` ipa `vniy cr hegyln diiedyl

jk oiae jk oiae ,minily zexer miywand

eda iz`e ,oiycwend ileqtn mixcr lcbi

.dceare dfibl dlwz iciläðùîåæçàù
íã.x"ecpit` Ðúî åìéôà`l m` Ð

.edefiwiíãä úà åì ïéæé÷î ïéàelit`e Ð

xefgl lekic ,men oiyer oi`y mewna

wxta yxtn ikde .dknd ze`txzdle

lr leda mc`y jezn :[`,`i] migqtc `nw

ea dyer oi`y mewna dil zixy i` ,epenn

ea dyery mewna carinl iz` Ð men

.meníåî äùòé àìù ãáìáå æé÷éÐ

i `lye jezgi `lyaip z`e epf` z` mebt

.ze`txzdle xefgl cizr oi`y ,eizty

dil zixy `l i` oky lk :opax ixaqc

carinl iz` ,men dyer oi`y mewna

.men mewnaåéìò èçùé àì,dfd mena Ð

.xg` men ea letiy cr ,elihde li`edæé÷é
íåî äùåòù íå÷îá óàiax xaqc Ð

.xzen oiekzn oi`y xac :oernyàøîâ

íå÷îá óà æé÷é íéøîåà íéîëçå
íåî äùåòùeze`n fiwdl jixv m` Ð

.zeniy epgipi `le ,xa`äôøåúmewna Ð

.xneyn epi`e ,ielib'åë øîåà òùåäé éáø
`ny Ð dlik`l die`x dpi` eiykrn Ð

dxedh `ny Ð selifl `le ,`id d`nh

,`nhize ,dplbi jkld .dca`l xeq`e

.selifl die`x `dzeøéàî éáøxqe`c Ð

ezeyrl leki m` epwzl xizne ,elwlwl

iaxk Ð zeni `ly fiwic xn`w ,men `la

`l` ,d`neh dl mexbl xeq`c ,xfril`

.`nhiz `ly dripvnïðáøåexyc Ð

d`xiy ick ,zeniy mcew men lihdl

dl mexbi :xn`c ,ryedi iaxk Ð dlik`l

,dcedi iaxe .selifl d`xiy ick d`neh

`l ,ceai`l lif`e zinc ab lr s` :xn`c

,l`ilnb oaxk Ð eppwzi `le eplwlwi

.dplwlwi `le dppwzi `l :xn`cãéáò÷ã
íéãéázeni jkld .men ea lihny Ð

.men ea lihi `le ,envrnàîìòá àîøâã
dl mxebe dtxezd mewna dgipny Ð

.d`nehäéì àøéáñ òùåäé éáøëÐ

die`x `dze d`neh dl mexbiy xiznc

.melkl die`x `dz `le dpgipiyn ,slfl

åäéìà àáé àîù àìà`ly xn`ie Ð

.d`neh da drbpíéãåî ìëäzeni ixdy ,epnid lecb men lra jl oi`c ,men lraa men lihn mc fiwnd ied `lc ,mc efg`y xekaa ibiltc ab lr s` ,inp opax Ð

my) "ung dyrz `l"e "ung dt`z `l" :(e `xwie) aizkc ,oiaiig mdipy Ð xg` d`t`e ueniga cg`d yl m` oebk ,ungn xg` ungndy ,zegpna ecen edlek Ð

z`vi dnl ,ung dyrz la llka diit` :(a,dp) zegpna opiyxce ,(a.icigi dyrn lk s` Ð dnvr ipta dilr oiaiige icigi dyrn `idy zcgein diit` dnñøñî
ñøñî øçà.oiaiig mdipy Ð okilyde qikd on owzpe exiag `ae ,qika md oiicre miviad cg`d zxk m` ,inp oileg zndaa Ðáééç úøåë ìò íàaizkc Ð

."eyrz `l mkvx`ae" :dixza÷úåð ìòoky lk `l ,ekilyne ewzepy Ðíåî ìòáá.mc efg`y xeka i`d oebk Ðåá äéäé àì íåî ìëdidi `l" dia ixwe Ð§©¤

.xg` men ea lihi `ly ,men lra elit` zeaxl Ð "men lk" aizke ,"men" azkinl dil dedcne .men lihi `ly ,"eaéøáñ ïðáøådidi minz" `xw dilek opiyxc Ð

.`l Ð men lra la` ,ea lihz `l men lkc jl izxn` oevxl ie`xd minz :rnync ,"ea didi `l men lk oevxl
éáøå
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øåëá.ibilt i`na wwfp Ð 'ek mc efg`yàéáäìyxit Ð zxek xg` wzep

z` cg`d zxk m`c :qxhpewaexiag `ae ,qika md oiicre miviad

lr" wxta onwlc :iaxl `iywe .miaiig mdipy Ð okilyde qikd on owzpe

oihegc `xnb seqa ,mivial edpzi` zexke wezpc rnyn (a,hl) "oinen el`

zexke wezp :xn`wc .enbtpy zeipevigd

`iddae .edpzi` `dc ,oinen ied `l

,ixnbl cia Ð wezp :i"yx yxit `zrny

,oikqa Ð zexk .qika oielz oiicry `l`

zexkc .zvw oixerne qika oielz oiicre

:lirlc oiwxita xn`ck ,wezpn xiva ied

.epeyl o`k cr .zxek xg` wzep `iadl

ìòá`nlra `lwic `hiyt exwirn men

xekalc `nil :dniz Ð `ed

el oi`e sebd zyecw ea yiy ,jixhvi`

igeky`l `gipc :xnel yie !oeict

ivn inp ikdc .miycwd lk jixhvi`c

xar `lc ,dfd onfl jixhvi`c xninl

o`nl elit`e .mza elit` men lihn meyn

dfd onfa Ð men lraa men lihnl aiignc

dxf dcearc `nw wxta xn`wck ,rxb

xity gkyn `l` .ifg dincl `le :(a,bi)

,edine .ycwnd zia onfa elit` jixhvi`c

lihnn rxb dfd onfac ziyixtc ab lr s`

`dn denzl oi` Ð men lraa men

oerny iaxk dkld onwl opiwqtc

,men lraa men lihdl ixyc ,`ziixac

`ax xq` (my) dxf dcear zkqna mzde

meyn ,dizeqxt xypl dfd onfa miycwl

ab lr s`c .miycwa men lihnk d`xpc

,`ziixe`cn ixy men lraa men lihnc

opixy `le .xeq` `din opaxcn mewn lkn

.dfwd meyn `l` `kd
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dî÷Bìå!ïBòîL éaøa øæòìà éaøk dlek¯ãò àîìéc §§¨¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©
éìeñt àlà ,íúä ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà÷ àì ïàk̈¨¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤¨§¥

ïéLc÷enä¯àìc øBëa ìáà ,BðBéãt ñtúéîì éîélàc ©§¨¦§©¦¦§¦§©¦§£¨§§¨
BðBéãt ñtúéîì íélà¯úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå .àì ©¦§¦§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

æéìèéàa ïéøkîð ïéLc÷enä éìeñt ìk déìïéì÷Lðå ¥¨§¥©§¨¦¦§¨¦§¦§¦§¦§¨¦
Lc÷äì àçååø àkéàc ïåéëc :àîìà àøèéìa¯!dì éøL §¦§¨©§¨§¥¨§¦¨©§¨§¤§¥¨¥¨

øBòa çéaLnM äî :àðäk áøc déøa éøî áø øîà¯íât ¨©©¨¦§¥§©¨£¨©¤©§¦©¨¨©
éðtî :éøîà àðéáøc déîMî àáøòîá .øNaaäàøpL ©¨¨§©£¨¨¦§¥§¨¦¨¨§¦¦§¥¤¦§¤

ãáBòkäøéæb :øîBà ïéáà øa éñBé éaø .íéLã÷a äãBáò §¥£¨§¨¨¦©¦¥©¨¦¥§¥¨
.íéøãò íéøãò ïäî ìcâé ànLäðùî,íc BæçàL øBëa ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦§¤£¨¨

úî eléôà¯æéwî ïéàíéîëçå .äãeäé éaø éøác ,íc Bì ïé £¦¥¥©¦¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
Ba äNò íàå ,íeî Ba äNòé àlL ãáìáe ,æéwé :íéøîBà§¦©¦¦§©¤Ÿ©£¤§¦¨¨

íeî¯,æéwé :øîBà ïBòîL éaø .åéìò èçMé àì äæ éøä£¥¤Ÿ¦¨¥¨¨©¦¦§¥©¦
.íeî Ba äNBò àeäL ét ìò óààøîâøBëa :ïðaø eðz ©©¦¤¤¨©¨©§

íc BæçàL¯Ba íéNBò ïéàL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ¤£¨¨©¦¦¤©¨§¨¤¥¦
,íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ïéàå ,íeî§¥©¦¦¤©¨§¨¤¦
Ba äNBòL íB÷îa óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¨¤¤
ïBòîL éaø .íenä BúBà ìò èçMé àlL ãáìáe ,íeî¦§©¤Ÿ¦¨¥©©©¦¦§
:øîBà äãeäé éaø .íenä BúBà ìò èçLð óà :øîBà¥©¦§¨©©©¦§¨¥

úî eléôà¯øæòìà éaø déì éðúî .ícä úà Bì ïéæéwî ïéà £¦¥¥©¦¦¤©¨©§¥¥©¦¤§¨¨
Ck ,ïàk ú÷Bìçîk :déøáì àéiç éaø dì éøîàå ,déøáì¦§¥§¨§¦¨©¦¦¨¦§¥§©£¤¨¨
äîeøz ìL úéáç :ïðúc .äîeøz ìL úéáça ú÷Bìçî©£¤§¨¦¤§¨¦§©¨¦¤§¨

éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBpLøæòéìàíB÷îa äúéä íà :øîBàätøezä¯äpçépéíB÷îaòðöenä, ¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨¦§©§¨©¦¤¨§¨©§¨
äleâî äúéä íà¯òðöenä íB÷îa úçpeî äúéä íà :øîBà òLBäé éaø .äpqëé¯íB÷îa äpçépé ¦¨§¨§¨§©¤¨©¦§ª©¥¦¨§¨©©§¨©§¨©¦¤¨§¨

äqeëî äúéä íà ,ätøezä¯àì :øîBà ìàéìîb ïaø .äplâéLcçéøéàî éaø .øác da¯éaøk ©§¨¦¨§¨§¨§©¤¨©¨©§¦¥¥Ÿ§©¥¨¨¨©¦¥¦§©¦
ïðaøå ,øæòéìà¯äãeäé éaøå ,òLBäé éaøk¯.ìàéìîb ïaøk¯øîà÷ àì ïàk ãò àîìc éànî ¡¦¤¤§©¨©§©¦§ª©§©¦§¨§©¨©§¦¥¦©¦§¨©¨¨¨¨©
íúä øéàî éaø¯àîøâc àëä ìáà ,íéãéa ãéáò à÷c¯àì ïàk ãòå !déì àøéáñ òLBäé éaøk ©¦¥¦¨¨§¨¨¥§¨©¦£¨¨¨¦§¨¨§©¦§ª©§¦¨¥§©¨¨

eäiìà àáé ànL àlà íúä øæòéìà éaø øîà÷äpøäèéåúééî déì ÷éáL éàc ,àëä ìáà ,¯ ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨£¨¨¨§¦¨¥¥¨¥
àëä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòå !déì àøéáñ ïðaøk¯ànL ,íúä ìáà ,úééî déì ÷éáL éàc §©¨©§¦¨¥§©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨§¦¨¥¥¨¥£¨¨¨¤¨

äpøäèéå eäiìà àáé¯àëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòå !eäì àøéáñ øæòéìà éaøk¯à÷c ¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨§©¦¡¦¤¤§¦¨§§©¨¨¨¨©©¦§¨¨¨§¨
àîøâc ,íúä ìáà ,íéãéa ãéáò¯ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãòå !déì àøéáñ òLBäé éaøk ¨¥§¨©¦£¨¨¨¦§¨¨§©¦§ª©§¦¨¥§©¨¨¨¨©©¨©§¦¥

íúä¯úééî déì ÷éáL éàc ,àëä ìáà ,äpøäèéå eäiìà àáé ànLc¯:ãBòå !déì àøéáñ ïðaøk ¨¨§¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨£¨¨¨§¦¨¥¥¨¥§©¨©§¦¨¥§
íéãBî ìkä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc .éâéìt éàø÷a àëäå ,éâéìt éàø÷a àëä̈¨¦§¨¥§¦¦§¨¨¦§¨¥§¦¦§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦

õnçîaõnçî øçà¯;"äNòú àì"å "õîç äôàú àì" :áéúëc ,áéiç àeäLñøñîaøçà ¦§©¥©©§©¥¤©¨¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥§Ÿ¥¨¤¦§¨¥©©
ñøñî¯÷eúðå úeúëå Ceòîe" :áéúëc ,áéiç àeäL"úeøëåàì ÷úBð ìò ,áéiç úøBk ìò íà , §¨¥¤©¨¦§¦¨§¨§¨§¨¦©¥©¨©¥Ÿ

àlà e÷ìçð àì ;áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð àéáäì àlà ïkL ìkìéhîa,íeî ìòáa íeî ¨¤¥¤¨§¨¦¥©©¥¤©¨Ÿ¤§§¤¨§©¦§©©
éàä ,øéàî éaøå ."ïBöøì äéäé íéîz" :éøáñ ïðaøå ,"Ba äéäé àì íeî ìk" :øáñ øéàî éaøc§©¦¥¦¨©¨Ÿ¦§¤§©¨©¨§¦¨¦¦§¤§¨§©¦¥¦©

déì ãéáò éàî "ïBöøì äéäé íéîz"¯.Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì déì éòaéî¯Bøwéòî íeî ìòa ¨¦¦§¤§¨©¨¥¥¦¨¥¥§©¥©©¥¦¨©©¥¦¨
¯Czòc à÷ìñ ;ïðBéãt øçàì ïéLc÷enä éìeñt éèeòîì àlà !àeä àîìòa àì÷éc ,àèéLt§¦¨¦§¨§¨§¨¤¨§©¥§¥©§¨¦§©©¦§¨¨§¨©§¨

äãBáòå äféâa éøéñàå ìéàBä :àðéîà¯,éîð ïðaøå .ïì òîLî à÷ ,eøñzéì éîð ïéîeîa ¨¦¨¦©£¦¦§¦¨©£¨§¦©¦¦©§¨©§©¨§©¨©©¦
!"Ba äéäé àì íeî ìk" :áéúëä¯àîøâì"Ba äéäé àì íeî" :àéðúc ,éúàc àeä¯éì ïéà ¨§¦¨Ÿ¦§¤¦§¨¨§¨¥§©§¨Ÿ¦§¤¥¦
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zexeka(ycew zay meil)

:`xnbd dywndî÷Bìå`ziixad z` cinri `cqg axy -dlek- §§¨¨
,xekaa libxdl xeqi`d z` mbïBòîL éaøa øæòìà éaøkxaeqd §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,mzyecwa micner md oiicr oiycwend ileqt ehgypy xg`l mby
`cqg ax :`xnbd zvxzn .xekad z` jk hiytdl oi` df mrhnye
,oerny iaxa xfrl` iaxk xekaa libxdl xeqi`d z` cinrd `l

wtzqdl yiy meynéaøa øæòìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
ïBòîLmzhigy xg`l s` mdilr mzyecwyàlà íúäaéìeñô ¦§¨¨¤¨§¥

ïðBéãt ñtúéîì éîélàc ,ïéLc÷enädwfg mzyecwy oeik - ©§¨¦§©¦¥§¦§©¦§¨
,oilegl z`vl mictp md xy`k oeictd inca dyecw qitzdlìáà£¨

BðBéãt ñtúéîì íélà àìc øBëaqitzdl dwfg ezyecw oi`y - §§Ÿ©¦§¦§©¦§
xn`py enk ,zerna dyecw(fi gi xacna)dCtz `l 'ebe xFW xFkA K`'©§Ÿ¦§¤

,'md Wcwàìdhigy xg`l s`y oerny iaxa xfrl` iax xn` Ÿ¤¥Ÿ
xyt` i` xekaa libxdl dxq`y `ziixad z` okle ,eilr ezyecw

.i`ny ziak `l` ezenk cinrdl
.epzpyn lr wleg oerny iaxa xfrl` iax m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøåileqta xingnd §©¦¤§¨¨§©¦¦§
m`d ,mzyecwa micner oiicry xaeqe ehgypy xg`l oiycwend

déì úéìlirl dpyna epipyy dn(.`l)yïéLc÷enä éìeñt ìk ¥¥¨§¥©§¨¦
àçååø àkéàc ïåéëc àîìà ,àøèéìa ïéì÷Lðå æéìèéàa ïéøkîð¦§¨¦¨¦§¦§¦§¨¦§¦§¨©§¨§¥¨§¦¨¦§¨

dì éøL Lc÷äìfilhi`a exkniy jka ycwdl geix yiy oeiky - §¤§¥¨¥¨
mekqa mze` ecti jk ici lry `xhila elwyieoeik] deab xzei

meaiygde z`f exizd ,[xweia filhi`a mxkenl jk xg` elkeiy
yi df mrhn ok m`e ,mzyecwa micner mpi`y ycwdl geixd oiprl
didi jk ici lry meyn ,oiycwend ileqta libxdl ok mb xizdl el
jk ehiytdl elkeiy erciy oeik mpeict inca etiqeiy ycwdl geix

.xweia mlyd xerd z` xeknle
:`xnbd daiyn,àðäk áøc déøa éøî áø øîàiaxa xfrl` iax ¨©©¨¦§¥§©©£¨

y meyn ,libxdl xizdl oi`y xaeq oernyíât øBòa çéaLnL äî©¤©§¦©¨¨©
øNaaxzei xerd deyy df cbpky meyn ,jk lk geix o`k oi` - ©¨¨

mikzeg efk dhytday iptn ,zegt dey xyad ,mly `edy zngn
.ok zeyrl xizd `l okle ,xerd mr eze` mihyete xyad on

lirl oecipl dzr zxfeg `xnbd(`"r)dxq`y `ziixad zxaeq ink
.milbxd jxc zenilya miycwend ileqt ly xerd z` hiytdl
xfrl` iax zrck `ziixad cinrdy `cqg ax zrc d`aed lirl

:zexg` zerc `xnbd d`ian zrk ,oerny iaxadéîMî àáøòîa§©£¨¨¦§¥
,éøîà àðéáøcileqta libxdl dxq`y `ziixad oicl micen mleky §©¦¨¨§¦

,oiycwendéðtî,lecb oeifa `edy,íéLãwa äãBáò ãáBòk äàøpL ¦§¥¤¦§¤§¥£¨©¢¨¦
.miycwd xya lr ecera getn epnn zeyrl xerd z` mipikn `ldy

øîBà ïéáà øa éñBé éaø,`ed xeqi`d mrhyïäî ìcâé ànL äøéæb ©¦¥©¨¦¥§¥¨¤¨§©¥¥¤
íéøãò íéøãòoizni `ny yeygl yi ,mze` libxdl el xizp m` - £¨¦£¨¦

oiae ,minily zexer zepwl mivexd mipew el epncfiy cr mhiytdln
zfifba lyki `nye ,mixcr mixcr mdn lcbie onf xeari jk oiae jk

.mda dceara e` mxnv

äðùî
dyri ok ici lryk dnda xeka ietixl mc zfwd oica zwqer dpynd
elke`le ehgeyl xekad xzid oicae ,men ea dyriy okzi e` men ea
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המשך בעמוד חע

oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

ïåòîù éáøá øæòìà éáøåzil in ,dhigy xg`l oiycwend ileqta xingnc Ð

filhi`a oixknp opzc `d dil`geex i`d meyne ,iniiw ediizyecwa e`l ,`nl`

ixyil inp ikd .xn dil ixy ,oxn`ck ,`xwirn wixte ithc oipnifc oeikc ,ycwdc

!`xwirn wixte ith Ð xweia xerd xeknic oeikc ,ycwdc `geex meyn libxdl

øùáá íâôilek xyaa `geex `kile Ð

mr dhyete xyad z` jzgn ixdy ,i`d

.xerdéøîà àáøòîá.i`w lirl Ð

xeq`c `id lkd ixac mlerl ,xnelk

caerk d`xpy ,`ed lecb oeifac ,libxdl

jxevl xerd oixkeny ,miycwa dcear

.miycwd lr oiicr `edyk getnàîù
íéøãò íéøãò ìãâélkd ixac ,xnelk Ð

iz` Ð dil zixy i`c .libxdl xeq`

mc` ipa `vniy cr hegyln diiedyl

jk oiae jk oiae ,minily zexer miywand

eda iz`e ,oiycwend ileqtn mixcr lcbi

.dceare dfibl dlwz iciläðùîåæçàù
íã.x"ecpit` Ðúî åìéôà`l m` Ð

.edefiwiíãä úà åì ïéæé÷î ïéàelit`e Ð

xefgl lekic ,men oiyer oi`y mewna

wxta yxtn ikde .dknd ze`txzdle

lr leda mc`y jezn :[`,`i] migqtc `nw

ea dyer oi`y mewna dil zixy i` ,epenn

ea dyery mewna carinl iz` Ð men

.meníåî äùòé àìù ãáìáå æé÷éÐ

i `lye jezgi `lyaip z`e epf` z` mebt

.ze`txzdle xefgl cizr oi`y ,eizty

dil zixy `l i` oky lk :opax ixaqc

carinl iz` ,men dyer oi`y mewna

.men mewnaåéìò èçùé àì,dfd mena Ð

.xg` men ea letiy cr ,elihde li`edæé÷é
íåî äùåòù íå÷îá óàiax xaqc Ð

.xzen oiekzn oi`y xac :oernyàøîâ

íå÷îá óà æé÷é íéøîåà íéîëçå
íåî äùåòùeze`n fiwdl jixv m` Ð

.zeniy epgipi `le ,xa`äôøåúmewna Ð

.xneyn epi`e ,ielib'åë øîåà òùåäé éáø
`ny Ð dlik`l die`x dpi` eiykrn Ð

dxedh `ny Ð selifl `le ,`id d`nh

,`nhize ,dplbi jkld .dca`l xeq`e

.selifl die`x `dzeøéàî éáøxqe`c Ð

ezeyrl leki m` epwzl xizne ,elwlwl

iaxk Ð zeni `ly fiwic xn`w ,men `la

`l` ,d`neh dl mexbl xeq`c ,xfril`

.`nhiz `ly dripvnïðáøåexyc Ð

d`xiy ick ,zeniy mcew men lihdl

dl mexbi :xn`c ,ryedi iaxk Ð dlik`l

,dcedi iaxe .selifl d`xiy ick d`neh

`l ,ceai`l lif`e zinc ab lr s` :xn`c

,l`ilnb oaxk Ð eppwzi `le eplwlwi

.dplwlwi `le dppwzi `l :xn`cãéáò÷ã
íéãéázeni jkld .men ea lihny Ð

.men ea lihi `le ,envrnàîìòá àîøâã
dl mxebe dtxezd mewna dgipny Ð

.d`nehäéì àøéáñ òùåäé éáøëÐ

die`x `dze d`neh dl mexbiy xiznc

.melkl die`x `dz `le dpgipiyn ,slfl

åäéìà àáé àîù àìà`ly xn`ie Ð

.d`neh da drbpíéãåî ìëäzeni ixdy ,epnid lecb men lra jl oi`c ,men lraa men lihn mc fiwnd ied `lc ,mc efg`y xekaa ibiltc ab lr s` ,inp opax Ð

my) "ung dyrz `l"e "ung dt`z `l" :(e `xwie) aizkc ,oiaiig mdipy Ð xg` d`t`e ueniga cg`d yl m` oebk ,ungn xg` ungndy ,zegpna ecen edlek Ð

z`vi dnl ,ung dyrz la llka diit` :(a,dp) zegpna opiyxce ,(a.icigi dyrn lk s` Ð dnvr ipta dilr oiaiige icigi dyrn `idy zcgein diit` dnñøñî
ñøñî øçà.oiaiig mdipy Ð okilyde qikd on owzpe exiag `ae ,qika md oiicre miviad cg`d zxk m` ,inp oileg zndaa Ðáééç úøåë ìò íàaizkc Ð

."eyrz `l mkvx`ae" :dixza÷úåð ìòoky lk `l ,ekilyne ewzepy Ðíåî ìòáá.mc efg`y xeka i`d oebk Ðåá äéäé àì íåî ìëdidi `l" dia ixwe Ð§©¤

.xg` men ea lihi `ly ,men lra elit` zeaxl Ð "men lk" aizke ,"men" azkinl dil dedcne .men lihi `ly ,"eaéøáñ ïðáøådidi minz" `xw dilek opiyxc Ð

.`l Ð men lra la` ,ea lihz `l men lkc jl izxn` oevxl ie`xd minz :rnync ,"ea didi `l men lk oevxl
éáøå
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øåëá.ibilt i`na wwfp Ð 'ek mc efg`yàéáäìyxit Ð zxek xg` wzep

z` cg`d zxk m`c :qxhpewaexiag `ae ,qika md oiicre miviad

lr" wxta onwlc :iaxl `iywe .miaiig mdipy Ð okilyde qikd on owzpe

oihegc `xnb seqa ,mivial edpzi` zexke wezpc rnyn (a,hl) "oinen el`

zexke wezp :xn`wc .enbtpy zeipevigd

`iddae .edpzi` `dc ,oinen ied `l

,ixnbl cia Ð wezp :i"yx yxit `zrny

,oikqa Ð zexk .qika oielz oiicry `l`

zexkc .zvw oixerne qika oielz oiicre

:lirlc oiwxita xn`ck ,wezpn xiva ied

.epeyl o`k cr .zxek xg` wzep `iadl

ìòá`nlra `lwic `hiyt exwirn men

xekalc `nil :dniz Ð `ed

el oi`e sebd zyecw ea yiy ,jixhvi`

igeky`l `gipc :xnel yie !oeict

ivn inp ikdc .miycwd lk jixhvi`c

xar `lc ,dfd onfl jixhvi`c xninl

o`nl elit`e .mza elit` men lihn meyn

dfd onfa Ð men lraa men lihnl aiignc

dxf dcearc `nw wxta xn`wck ,rxb

xity gkyn `l` .ifg dincl `le :(a,bi)

,edine .ycwnd zia onfa elit` jixhvi`c

lihnn rxb dfd onfac ziyixtc ab lr s`

`dn denzl oi` Ð men lraa men

oerny iaxk dkld onwl opiwqtc

,men lraa men lihdl ixyc ,`ziixac

`ax xq` (my) dxf dcear zkqna mzde

meyn ,dizeqxt xypl dfd onfa miycwl

ab lr s`c .miycwa men lihnk d`xpc

,`ziixe`cn ixy men lraa men lihnc

opixy `le .xeq` `din opaxcn mewn lkn

.dfwd meyn `l` `kd
cg`

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

dî÷Bìå!ïBòîL éaøa øæòìà éaøk dlek¯ãò àîìéc §§¨¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨©
éìeñt àlà ,íúä ïBòîL éaøa øæòìà éaø øîà÷ àì ïàk̈¨¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨¤¨§¥

ïéLc÷enä¯àìc øBëa ìáà ,BðBéãt ñtúéîì éîélàc ©§¨¦§©¦¦§¦§©¦§£¨§§¨
BðBéãt ñtúéîì íélà¯úéì ïBòîL éaøa øæòìà éaøå .àì ©¦§¦§©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¥

æéìèéàa ïéøkîð ïéLc÷enä éìeñt ìk déìïéì÷Lðå ¥¨§¥©§¨¦¦§¨¦§¦§¦§¦§¨¦
Lc÷äì àçååø àkéàc ïåéëc :àîìà àøèéìa¯!dì éøL §¦§¨©§¨§¥¨§¦¨©§¨§¤§¥¨¥¨

øBòa çéaLnM äî :àðäk áøc déøa éøî áø øîà¯íât ¨©©¨¦§¥§©¨£¨©¤©§¦©¨¨©
éðtî :éøîà àðéáøc déîMî àáøòîá .øNaaäàøpL ©¨¨§©£¨¨¦§¥§¨¦¨¨§¦¦§¥¤¦§¤

ãáBòkäøéæb :øîBà ïéáà øa éñBé éaø .íéLã÷a äãBáò §¥£¨§¨¨¦©¦¥©¨¦¥§¥¨
.íéøãò íéøãò ïäî ìcâé ànLäðùî,íc BæçàL øBëa ¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦§¤£¨¨

úî eléôà¯æéwî ïéàíéîëçå .äãeäé éaø éøác ,íc Bì ïé £¦¥¥©¦¦¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
Ba äNò íàå ,íeî Ba äNòé àlL ãáìáe ,æéwé :íéøîBà§¦©¦¦§©¤Ÿ©£¤§¦¨¨

íeî¯,æéwé :øîBà ïBòîL éaø .åéìò èçMé àì äæ éøä£¥¤Ÿ¦¨¥¨¨©¦¦§¥©¦
.íeî Ba äNBò àeäL ét ìò óààøîâøBëa :ïðaø eðz ©©¦¤¤¨©¨©§

íc BæçàL¯Ba íéNBò ïéàL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ¤£¨¨©¦¦¤©¨§¨¤¥¦
,íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ícä úà Bì ïéæéwî ïéàå ,íeî§¥©¦¦¤©¨§¨¤¦
Ba äNBòL íB÷îa óà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©§¨¤¤
ïBòîL éaø .íenä BúBà ìò èçMé àlL ãáìáe ,íeî¦§©¤Ÿ¦¨¥©©©¦¦§
:øîBà äãeäé éaø .íenä BúBà ìò èçLð óà :øîBà¥©¦§¨©©©¦§¨¥

úî eléôà¯øæòìà éaø déì éðúî .ícä úà Bì ïéæéwî ïéà £¦¥¥©¦¦¤©¨©§¥¥©¦¤§¨¨
Ck ,ïàk ú÷Bìçîk :déøáì àéiç éaø dì éøîàå ,déøáì¦§¥§¨§¦¨©¦¦¨¦§¥§©£¤¨¨
äîeøz ìL úéáç :ïðúc .äîeøz ìL úéáça ú÷Bìçî©£¤§¨¦¤§¨¦§©¨¦¤§¨

éaø ,äàîeè ÷ôñ da ãìBpLøæòéìàíB÷îa äúéä íà :øîBàätøezä¯äpçépéíB÷îaòðöenä, ¤©¨§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨§¨¦§©§¨©¦¤¨§¨©§¨
äleâî äúéä íà¯òðöenä íB÷îa úçpeî äúéä íà :øîBà òLBäé éaø .äpqëé¯íB÷îa äpçépé ¦¨§¨§¨§©¤¨©¦§ª©¥¦¨§¨©©§¨©§¨©¦¤¨§¨

äqeëî äúéä íà ,ätøezä¯àì :øîBà ìàéìîb ïaø .äplâéLcçéøéàî éaø .øác da¯éaøk ©§¨¦¨§¨§¨§©¤¨©¨©§¦¥¥Ÿ§©¥¨¨¨©¦¥¦§©¦
ïðaøå ,øæòéìà¯äãeäé éaøå ,òLBäé éaøk¯.ìàéìîb ïaøk¯øîà÷ àì ïàk ãò àîìc éànî ¡¦¤¤§©¨©§©¦§ª©§©¦§¨§©¨©§¦¥¦©¦§¨©¨¨¨¨©
íúä øéàî éaø¯àîøâc àëä ìáà ,íéãéa ãéáò à÷c¯àì ïàk ãòå !déì àøéáñ òLBäé éaøk ©¦¥¦¨¨§¨¨¥§¨©¦£¨¨¨¦§¨¨§©¦§ª©§¦¨¥§©¨¨

eäiìà àáé ànL àlà íúä øæòéìà éaø øîà÷äpøäèéåúééî déì ÷éáL éàc ,àëä ìáà ,¯ ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨£¨¨¨§¦¨¥¥¨¥
àëä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòå !déì àøéáñ ïðaøk¯ànL ,íúä ìáà ,úééî déì ÷éáL éàc §©¨©§¦¨¥§©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨§¦¨¥¥¨¥£¨¨¨¤¨

äpøäèéå eäiìà àáé¯àëä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòå !eäì àøéáñ øæòéìà éaøk¯à÷c ¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨§©¦¡¦¤¤§¦¨§§©¨¨¨¨©©¦§¨¨¨§¨
àîøâc ,íúä ìáà ,íéãéa ãéáò¯ìàéìîb ïaø øîà÷ àì ïàk ãòå !déì àøéáñ òLBäé éaøk ¨¥§¨©¦£¨¨¨¦§¨¨§©¦§ª©§¦¨¥§©¨¨¨¨©©¨©§¦¥

íúä¯úééî déì ÷éáL éàc ,àëä ìáà ,äpøäèéå eäiìà àáé ànLc¯:ãBòå !déì àøéáñ ïðaøk ¨¨§¤¨¨Ÿ¥¦¨¦©£¤¨£¨¨¨§¦¨¥¥¨¥§©¨©§¦¨¥§
íéãBî ìkä :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàc .éâéìt éàø÷a àëäå ,éâéìt éàø÷a àëä̈¨¦§¨¥§¦¦§¨¨¦§¨¥§¦¦§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦

õnçîaõnçî øçà¯;"äNòú àì"å "õîç äôàú àì" :áéúëc ,áéiç àeäLñøñîaøçà ¦§©¥©©§©¥¤©¨¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥§Ÿ¥¨¤¦§¨¥©©
ñøñî¯÷eúðå úeúëå Ceòîe" :áéúëc ,áéiç àeäL"úeøëåàì ÷úBð ìò ,áéiç úøBk ìò íà , §¨¥¤©¨¦§¦¨§¨§¨§¨¦©¥©¨©¥Ÿ

àlà e÷ìçð àì ;áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð àéáäì àlà ïkL ìkìéhîa,íeî ìòáa íeî ¨¤¥¤¨§¨¦¥©©¥¤©¨Ÿ¤§§¤¨§©¦§©©
éàä ,øéàî éaøå ."ïBöøì äéäé íéîz" :éøáñ ïðaøå ,"Ba äéäé àì íeî ìk" :øáñ øéàî éaøc§©¦¥¦¨©¨Ÿ¦§¤§©¨©¨§¦¨¦¦§¤§¨§©¦¥¦©

déì ãéáò éàî "ïBöøì äéäé íéîz"¯.Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì déì éòaéî¯Bøwéòî íeî ìòa ¨¦¦§¤§¨©¨¥¥¦¨¥¥§©¥©©¥¦¨©©¥¦¨
¯Czòc à÷ìñ ;ïðBéãt øçàì ïéLc÷enä éìeñt éèeòîì àlà !àeä àîìòa àì÷éc ,àèéLt§¦¨¦§¨§¨§¨¤¨§©¥§¥©§¨¦§©©¦§¨¨§¨©§¨

äãBáòå äféâa éøéñàå ìéàBä :àðéîà¯,éîð ïðaøå .ïì òîLî à÷ ,eøñzéì éîð ïéîeîa ¨¦¨¦©£¦¦§¦¨©£¨§¦©¦¦©§¨©§©¨§©¨©©¦
!"Ba äéäé àì íeî ìk" :áéúëä¯àîøâì"Ba äéäé àì íeî" :àéðúc ,éúàc àeä¯éì ïéà ¨§¦¨Ÿ¦§¤¦§¨¨§¨¥§©§¨Ÿ¦§¤¥¦
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קסח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zexeka(ipy meil)

äðùî
:zerha ocy mkgd melyz aeig lr epc eay dyrn d`ian dpynd

íàä äìhépL äøôa äNòîe[mgxd-],dlLoetxh iax z` el`ye ©£¤§¨¨¤¦§¨¨¥¤¨
,jk meyn dtixh `id m` dilr,íéáìkì ïBôøè éaø dìéëàäåiptn §¤¡¦¨©¦©§©§¨¦

dlik`dl d`pda wx zxzend dtixh `id mgxd oexqgay xaqy
,mialklàáed,äeøézäå ,äðáéa íéîëç éðôì äNòîdpi`y oeik ¨©£¤¦§¥£¨¦§©§¤§¦¦¨

.df oexqg zngn dtixhäøt ïéà ,àôBøä ñBãBz [øîàL] (øîàå)¤¨©¨¥¥¨¨
,dlL íàä ïéëúBç ïéàL íéøöî ìL àiøcðñkìàî äàöBé äøéæçå©£¦¨§¨¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦¤¥§¦¨¥¤¨

,ãìz àlL ìéáLaeid mdly zexifgde zextdy iptn ok eyre ¦§¦¤Ÿ¥¥
exkny iptl ongx z` mikzeg eid okl ,xweia zexknpe c`n zelern
mikixv eidie ,ozenk miaeh my mb ecli `ly zexg` zevx`l oze`
xdy mgxd zlihp ici lr dtixh ziyrp `ly ixd ,mlv` mzepwli
z` wifd mialkl dlik`dy oetxh iaxy `vnpe ,jk xg` zezn opi`

.dxtd lraïBôøè éaø øîà,envr lrïBôøè EøBîç äëìä- ¨©©¦©§¨§¨£§©§
.dxtd inc z` mlyl ick exkenl ilry ,ixeng z` izcqtdøîà̈©

äçîenä ìëå ,ïéc úéáì äçîeî äzà ,ïBôøè éaø ,àáé÷ò éaø Bì©¦£¦¨©¦©§©¨§¤§¥¦§¨©§¤
lî øeèt ïéc úéáìílL,oica ezerh zngn mxbpy wfpd z` §¥¦¨¦§©¥

zpc recn oiicl xnel leki ciqtnd oi`y ,lirl dpyna x`eank
drhy `l` iwae dgnen `ed ixdy ,mipica iwa jpi` xy`k ize`

.eaiigl oi` jk lre

àøîâ
`edy oeik xeht `edy oetxh iaxl xn` `aiwr iaxy dpyna epipy
.xg` mrhn exhetl `aiwr iaxl didy zl`ey `xnbd ,dgnen

mlyln xeht oetxh iaxy `aiwr iax xn` recn :`xnbd zl`ey
,oic zial dgnen `edy meyn wxdéì ÷etéúådf `la mb `ld - §¦¥

meyn exhetl el didäòècez`xeda,äðLî øáãadpyna ixdy §¨¨¦§©¦§¨
oilega(.cp),zexykd zendad oia 'dly m`d dlhip' z` epnåoicd §
y `edøæBç äðLî øáãa äòèoixcdpqa x`eank] exeaicn(.bl),[ ¨¨¦§©¦§¨¥

ea xefgl oetxh iax leki did zniiw dxtd dzid m`y oeikne
it lr dhgyy dfe ,wifnk epi` ,wqt xaky dna `linn ,dxizdle

.envrl wifd ,ez`xed
ehtl yi ok` :`xnbd daiyn`l` ,df mrhn mb oetxh iax z` x

`aiwr iaxyøîà÷ ãBòå àãç`a sqep mrh cere cg` mrh - £¨¨¨¨©
,el xnelàãçmeynénð éà ,ãBòå .øæBç äðLî øáãa äòèc £¨§¨¨¦§©¦§¨¥¨¦©¦

äúéòè úòcä ìewéLajxhetl yi ,xfeg oicd oi` efk zerhay §¦©©©¨¦¨
y meynøeèt ïéc úéáì äçîenä ìëå ,äzà ïéc úéáì äçîeî§¤§¥¦©¨§¨©§¤§¥¦¨

lî.ílL ¦§©¥

äðùî
:melyz xear zexeka inen zii`x xeqi`a dpc dpyndmkgìèBpä©¥

,úBøBëaä úà äàBø úBéäì øëNmda ltpy mend m` wecal ¨¨¦§¤¤©§
xeq`e ,`ed xaer men e` ,mze` hegyl xzene `ed reaw men

,mhgeyl,åét ìò ïéèçBL ïéà,reaw mendy xn`i m` elit` ¥£¦©¦
xkyd z` lawl ick xekad z` xizn `edy ea ceygl yiy meyn

,reaw men epi` zn`aeäéä ïk íà àlàdf mkgäçîeîzii`xa ¤¨¦¥¨¨§¤
,zexeka inen
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  א' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד נתן שי'

שלום וברכה!

לפני נסיעתי על הציון הק' נמסרה לי הידיעה התלפונית וגם השמות, והזכרתים תמול ער"ח טבת 

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

זה  ומובן ע"פ דרשות רז"ל, אחשורוש  נהנה מן הגוף,  והרי על חדש טבת דרשו רז"ל שבו הגוף 

הקב"ה, אחרית וראשית שלו )מובא במאורי אור ובפירוש הרמ"א על מגילת אסתר( ואסתר זוהי כנסת 

ישראל כאו"א מבני ישראל, שעצמות ומהות א"ס ב"ה נהנה מהעצם והפנימיות של כאו"א מבנ"י, ודוקא 

ובנ"י  ד(,  )צב,  איכה  ז"ח  א.  רנט,  זח"ג  א.  יב,  זח"ב  הק'  בזהר  כמבואר  להלעו"ז,  ששייך  טבת  בחדש 

וכמבואר בספר  ומרירו למתקא, שזהו תכלית בריאת כל העולמות,  בעבודתם מהפכים חשוכא לנהורא 

תניא קדישא פרק ל"ו שנשתוקק הקב"ה לבראותו.

ויהי רצון שיקוימו כל הברכות שבנ"י מברכין איש לרעהו במילואן ובאופן דמוסיף והולך, וכהוראת 

ימי חנוכה אלו, דמוסיף והולך ועד כי גדל מאד.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט.

במש"כ במשה ואהרן, מי בנצח ומי בהוד - עיין עץ חיים של"ב )הארת המוחין( ספ"ו. ובזח"ב כז, 

א בהגהות מהרח"ו שם.



קסט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zexeka(iyiy meil)

,íéîøçî 'äìeàbea aezk ixd ,dle`b oeyl xekaa xn`p `ly s`e §¨¥£¨¦
(fi gi xacna):`xnbd zvxzn .dle`b epiid dicte 'dctz `l'øNòîc§©£¥

éðtîeyxcl ozipe ,dpten `ed ixd xyrna xen`d 'l`bi `l' - ¦§¦
'l`bi `l' eli`e ,minxgn dey dxifbaéðtî àì øBëácdpten epi` ± ¦§Ÿ¦§¦

dict xeqi` envr lr cnll jxvp `edy oeik ,dey dxifb yexcl
okle ,dnda xyrna dict xeq`l dey dxifba cnll ok enke ,xekaa

.xeka zxikn xeq`l minxgn dey dxifba eyxcl xyt` i`
:`xnbd zl`eyúéæç éàîexnel zi`x dne ±øBëác 'äcôú àì'c ©¨¥§Ÿ¦§¤¦§

jxvpdéôeâìiept epi`e ,envr xekad z` zectl xeq`y cnll ± §¥
,dyxclééeðôàì øNòîãexyrna xen`d 'l`bi `l'd eli`e ± §©£¥§©§¥

,minxgn dey dxifba eyxcl dpten `ed dndaàîéàåile`e - §¥¨
,jtidl xn`zdéôeâì øNòîcxyrna xen`d 'l`bi `l'dy ± §©£¥§¥

cnll mbe ,envr xyrnd z` zectl xeq`y cnll jxvp dnda
eli`e ,'dxard dxard' ly dey dxifba xekaa dxikn xeq`l

ééeðôàì øBëáceyxcl dpten `ed xekaa xen`d 'dctz `l'd - ¦§§©§¥
.dxikna exq`le ,minxgn dey dxifba

:`xnbd daiynïéðcoeyl ly dey dxifb cenll'äìeàb'xen`d ¨¦§¨
dnda xyrnaîoeyl'äìeàb',minxga xen`d ,el dnecdïéðc ïéàå ¦§¨§¥¨¦

oeyl'äéiãt'xekaa xen`dîoeyl'äìeàb'. §¦¨¦§¨
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîixde ,zepeyld oia weligd dn ± ©¨§¨¦¨

oeyll dle`b oeyln dey dxifb cenll sicr dnle ,dey mzernyn
,dict oeyll xy`n xzei dle`bìàòîLé éaø éác àðz àäixde ± ¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

miweqt ipy oia dey dxifb cenll l`rnyi iax ly eyxcn ziaa epy
aezk cg` weqtay ,miza irbp oipra mixen`d'ïäkä áLå'ci `xwie) §¨©Ÿ¥

(hlaezk ipy weqtae'ïäkä àáe'(cn weqt my)dey dxifb miyxece ¨©Ÿ¥
'`a' zaizl 'ay' zaiznoeik ,llk zenec opi` zeaizdy s`e ,
y oeik dey mzernynyäàéa àéä Bæ äáéL àéä Bæd`iae daiy ± ¦¦¨¦¦¨

micnely ixd ,rbepnd zial ezian jled odkdy mpiipr mdipy
cnlp `l dnle ,dey mzernyny mipey zepeyl izy oia dey dxifb
.dict mzernyn mdipy ixde ,dle`bl dict oeyl oia dey dxifb

:`xnbd zayiinéléî éðäs` dey dxifb cenll ozipy el` mixac - ¨¥¦¥
`l` mpi` ,zeey opi` zeaizd xy`kdéì éîãc àkéìc àëéä± ¥¨§¥¨§¨¥¥

dpey oeyln dey dxifb miyxec f`y ,el dnecd oeyl oi`y mewna
,dey dzernynydéì éîãc àkéà ìáà,el dnec oeyl yiyk ± £¨¦¨§¨¥¥
ïðéôìé déì éîãcî`le ,el dnecd oeyldn dey dxifb miyxec ± ¦§¨¥¥¨§¦©

xen`d dle`b oeyln dey dxifb cenll mi`ayk okle ,dpey oeyln
oeyl ea xn`py dnda xyrnl dyxecl xzei epl yi ,minxga

.dict oeyl ea xn`py xekal dyxecl `le ,dle`b
:`xnbd zl`eyóìéìåcnlpe ±øBëadey dxifba'äøáòä äøáòä' §¥©§©£¨¨©£¨¨

,øNònî,dxikna xekad xeq` `diyénð øNòî àäcxeq` ¦©£¥§¨©£¥©¦
oky ,dxiknaøîbdey dxifba cnlp ±.íéîøçî 'äìeàb äìeàb' ¨©§¨§¨¥£¨¦

:`xnbd zayiiníéîøç éab àðîçø èòéîdxezd dxn`y jka ¦¥©£¨¨©¥£¨¦
(gk fk `xwie)miycw ycw''àeä`weecy rnyneàeäyecw ,mxg ±
,xknp epi`e,øBëa àìå.exknl xzeny §Ÿ§

zl`ey:`xnbdàîéàåhrnl weqtd zpeekyàeäyecw ,mxg ± §¥¨
,xknp epi`eøNòî àìå,dnda xyrn xeknl xzeny cnlpe ,dnda §Ÿ©£¥

:`xnbd daiyn .dxikna xeq`y xekal cenll ozip ok m`eøNòî©£¥
BúBîk äìeàbxyrnay oeik ,minxgn dnda xyrn cenll sicr ± §¨§

yi '`ed'n herind z`e ,minxga enk 'dle`b' oeyl xn`p dnda
.diict oeyl `l` 'dle`b' oeyl ea dxn`p `ly xekal yexcl

:dnda xyrn zxikn xeqi`l xg` xewn d`ian `xnbd,øîà àáø̈¨¨©
ixdy ,minxga aezkdn dnda xyrn zxikn xeqi` z` cenll yi

'ìàbé àì'éøö àì íéîøçcCixd ,azkp `l m` mby oeik ,eazekl Ÿ¦¨¥©£¨¦Ÿ¨¦
,mxg zectl xyt`y ote` oi`àëéä eäðúéàcmi`vnp okid ixdy ± §¦©§¥¨

,enxgedy mixacdíéìòá éa éà,milrad ziaa mi`vnp md m` - ¦¥§¨¦
`ld,eäðéð Lc÷äjixv `l` ,epevxk ezectl leki yicwnd oi`e ¤§¥¦§

eli`e ,mipdkl epzilïäë éa éà,odkd ziaa mi`vnp md m` ±ïéleç ¦¥Ÿ¥¦
eäðéðmxken odkd `l` ,mzectl jxev oi`e ,oileg xak md ixd ± ¦§

,dvxiy inlàéðúc`ziixaa(`"id c"t oikxr `ztqez),ïîæ ìk ,íéîøç §©§¨£¨¦¨§©
øîàpL ,íäéøác ìëì ùc÷äk ïä éøä ,íéìòa úéáa ïäLfk `xwie) ¤¥§¥§¨¦£¥¥§¤§¥§¨¦§¥¤¤¤¡©

(gkïéleçk ïä éøä ,ïäkì ïðúð ,'äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©§¨¨©Ÿ¥£¥¥§¦
øîàpL ,íäéøác ìëì(ci gi xacna),'äéäé Eì ìàøNéa íøç ìk' §¨¦§¥¤¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥§¦§¤

,oilegk md ixde ,epenn x`yk ezeyxa zeidl odkl epzpy rnyne
ok m`eàì'Ÿ
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר לפעמים פוחד הוא מברק וכיו"ב.

הנה ילמוד בעל פה איזה פרקים משניות ולפחות פרק אחד תניא, ומזמן לזמן יחזור עליו בהלכו 

עי"ז  יתוסף  העולם,  בורא  מהשי"ת  הנתונה  תורתנו  דברי  חקוקים  יהיו  שבמוחו  וכיוון  וכיו"ב  ברחוב 

בברכות השם יתברך ושמירתו בכל עניניו.

במ"ש שיש לו קישוים בלימוד התניא וכיו"ב, יבקש את הר"מ והמשפיע שלו בחסידות שיפרש לו 

הענינים בהם מתקשה.

והעיקר אשר ילמוד בהתמדה ושקידה מתאים לסדרי הישיבה ולהוראות המורים שלו, ואז יצליח.

בטח יודע מהתקנה לאמר השיעור תהלים חדשי בכל יום אחר תפלת השחר, וישמור על זה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



c"agקע 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

.ËÌÈÓ elÈÙ‡ ÌeÏk ÌBÚËÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡[giÎfiLc˜iL „Ú LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰MÓ[hi˙BLÓM‰ ÔÈa ÚÈb‰MÓ e�ÈÈ‰c44 ¨§£¨¦¦§§£¦©¦¦¤¦¦©§©©¦©¤§©¥§©§¦¤¦¦©¥©§¨

ÌBÈ „BÚaÓ ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ Ì‡ ÌBÈ „BÚaÓ elÈÙ‡ B‡ ˜ÙÒÓ ÌBi‰ Lc˜˙pL[k. ¤¦§©¥©¦¨¥£¦¦§¦¦§©¥©§¦¦§

CLnÈ ‡nL ‰¯Ê‚ ÌeMÓ ÔpÓÊ ÚÈb‰MÓ ‰ceÚÒ ÚB·˜Ï ‡l‡ e¯Ò‡ ‡Ï ÔÓÊ Ì‰Ï Úe·w‰ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ Û‡Â§©©¦¤¨¦§©¨©¨¤§©Ÿ¨§¤¨¦§©§¨¦¤¦¦©§©¨¦§¥¨¤¨¦¨¥

LecÈwa ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÓf‰ ¯B·ÚÈÂ CLnÈ ‡nL da LeÁÏ ÔÈ‡L ¯zeÓ ‡ÓÏÚa ‰ÓÈÚË Ï·‡ ÔÓf‰ ¯B·ÚÈÂ ‰ceÚqa©§¨§©£©§©£¨§¦¨§©§¨¨¤¥¨¨¤¨¦¨¥§©£©§©¦¨¨©¦
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íéî åìéôà [æéמותר - פיו לרחוץ אבל -40.

íéî åìéôà [çéקודם כאבים נגד תרופה ליטול מותר -

עם41קידוש מים מעט לשתות שצריך במקרה אבל ,

קודם לקדש יש - .42התרופה

ùã÷éù ãò [èéשבת ביום לו מותר שבת, ליל קידש לא -
והקידוש התפלה קודם תה או מים לשתות .43בבוקר

íåé ãåòáî [ëלחיוב גורמת שבת תפלת שרק משמע -

עליו חל לא - שבת תוספת רק עליו קיבל אם אבל קידוש,
בטעימה ומותר קידוש .45חיוב

úáùä úñéðëì [àëהמצוה מאחרת כלשהי טעימה וגם -
העיקרי. מזמנה

zetqede mipeiv

ה.40) ס"ק מג"א
בסי'41) להלכה דנפסק דהא י"ל קמד: סימן יצחק שיח שו"ת

דווקא הוא קידוש, קודם לשתות או לאכול דאסור ד', סעי' רע"א
מים אפילו וע"כ הסעודה, בתוך ולשתות לאכול שרגילים בדבר
דברים הסעודה מצרכי ג"כ דהוא יען קידוש, קודם לשתות אסור
לעיסת אבל קידוש. קודם הותרו לא לסעודה דשייכים יען כאלו
יכולים בסעודה אותו אוכלים אין דמעולם לרפואה לאקרי"ץ

הקידוש. נתקן לא זה דעל קידוש קודם ללעסו להתיר
אלא42) בזה להקל ואין יח, סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת

התפלל כשלא השמשות בבין או לקדש, אפשר שאי במקום
לקדש. שיכול אפילו - שבת) עליו קיבל אם (אף ערבית
נרות. הדלקת לאחר שתיה לגבי רסג סימן לעיל וראה

אחד43) סוחר ע"ד אֿב: סימנים ח"ג החכמה בצל שו"ת
אחר ש"ק ליל חזר כאשר ומיגע ארוך קיץ יום עבודת שאחר
עייפות מרוב קצת להנפש שכב מלונו לחדר מביהכנ"ס התפלה
אמנם קצת. נח שכבר אחר סעודתו ולאכול לקדש שיוכל כדי
שעות ועדיין . . השחר עמוד עלה כבר הקיץ וכאשר נרדם הוא
לו מותר אם ורעב, צמא והוא בצבור התפלה זמן עד רבות
שכבר כיון דילמא או כהרגלו, התפלה לפני טע"ע כוס לשתות
אפי' לשתות אז אסור והי' ש"ק בליל קידוש חובת עליו חלה
קידוש וחובת ד') סעי' רע"א סי' (או"ח בשו"ע כמפורש מים
שם בשו"ע כמבואר השחר עמוד אחר גם ממנו נתבטלה לא זה
לו יש במזיד בין בשוגג בין בלילה קידש לא אם ח'), (סעי'
אסור ביום גם כי אפשר לכן ע"ש. ע"כ היום כל מחר תשלומין

עכת"ה. הלילה קידוש שיקדש עד מים אפי' לשתות לו
סי' (ח"ב דעה שערי בשו"ת הגאון בכזה נשאל כבר תשובה:
לפני בבוקר בשבת מים לשתות דרשאי בפשיטות והשיב ב')
ממילא סעודה במקום קידוש אז לקדש בידו שאין כיון התפלה

ע"ש. קידוש חובת עליו חלה אינה
סעי' ער"א (סי' הרב בשו"ע רבינו בדעת מוכרח נראה וזה . .

עבר או שכח ואם הלילה כל מצותו עיקר דקידוש שכ', ט"ז)
למחר תשלומין לו יש בלילה קידש עכ"ל.ולא וכו' היום כל

אינו השבת ביום ולמחר בלילה אלא אינו מצותו שעיקר וכיון
בלבד, תשלומין (שהוא שכן וכיון . . תשלומין מדין רק מקדש
ליל עלי' דהוי' חיובא מהלילה), הקידוש חיוב עליו שנשאר ולא
יכול שאינו כיון התפלה לפני בבוקר שבת מיני' פקע שבת
לשתות מצי ושפיר סעודה במקום אלא קידוש דאין אז לקדש

והקידוש. התפלה לפני מים
Ë"Ò:עד"ז44) ËÓ¯ ÔÓÈÒ·קביעות בלי ולשתות לאכול אבל

דהיינו שחשיכה עד יו"ט ובערב שבת בערב נמנע אינו סעודה
השמשות. בין עד

Ò"·ועד"ז Ëˆ¯ ÔÓÈÒ·יש הבדלה שלגבי (אלא הבדלה לענין
לעשות אפשר שאי כיון השמשות בין ולשתות לאכול המקילים
בין לעשותו דאפשר בו להקל שאין בקידוש משא"כ הבדלה, אז

הוא השמשות בין ואדרבה, ‰˘·˙השמשות, ˙ÏÁ˙‰עיקר והוא
לבין שהוקצה שמתוך מוקצה לענין שהוא כפי הקידוש, זמן

ג)). ס"ק (קו"א השבת לכל הוקצה השמשות
·"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ·Â,קידוש קודם לשתות לאיסור שבנוסף כתב

בבין הסעודה) באמצע (אפילו הנהר מן מים בשתיית סכנה ישנה
שבת. ערב של השמשות

'אם45) מהלשון משמע שכן 18 הערה משוע"ר הלכות קיצור
קיבל 'אם שכ' ה ס"ק המג"א מלשון בזה ושינה ערבית' התפלל
שנתבאר כפי יום, של עצומו קבלת שזהו משום והוא סתם',
נרות הדלקת אם רסג סימן לעיל וראה רסא, סימן על לעיל

יום. של עצומו כקבלת נחשבת
Ò"‡עד"ז46) Ëˆ¯ ÔÓÈÒ·או דבר שום לאכול חכמים אסרו :

על שיבדיל עד שבת במוצאי ממים חוץ משקה שום לשתות
אסור מעט לטעום ואפילו בתפלה כבר שהבדיל אע"פ הכוס

רע"א. בסי' שנתבאר מטעם
ב.47) סעיף כדלעיל
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת חודש עמ' ב

אגרות קודש
 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

ר"פ  וכן  שעברו,  השבועות  במשך  בקדש  מפעולותיו  ר"פ  כסלו,  וכ"ו  מכ"ג  למכתבו  במענה 

מההתועדויות בזמנים האמורים.

ויהי רצון שיהי' רושם ההתועדויות ניכר בימים שלאחריהם, שהרי זוהי ממטרת ההתועדות, וק"ל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

במ"ש אשר לפעמים כשמדברים עם הזולת, שומע דבורים שאינם רצוים כלל וכו'.

ידוע הנוהג בכגון הנ"ל, שאין להכנס בוויכוחים כלל וכלל, כי אם להציע להם המדובר בתוה"ק, 

וזקני  לו כתובת רבני  יכול להורות  יש להשומע קושיות או שמחפש לקושיות, הרי  והשומע ישמע, ואם 

אנ"ש אשר בירושלים עיה"ק ת"ו ואליהם יפנה.

בתוכן מכתבו מכ"ו כסלו, בודאי נתקבל מכבר מכתבי לאביו שליט"א.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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íéî åìéôà [æéמותר - פיו לרחוץ אבל -40.

íéî åìéôà [çéקודם כאבים נגד תרופה ליטול מותר -

עם41קידוש מים מעט לשתות שצריך במקרה אבל ,

קודם לקדש יש - .42התרופה

ùã÷éù ãò [èéשבת ביום לו מותר שבת, ליל קידש לא -
והקידוש התפלה קודם תה או מים לשתות .43בבוקר

íåé ãåòáî [ëלחיוב גורמת שבת תפלת שרק משמע -

עליו חל לא - שבת תוספת רק עליו קיבל אם אבל קידוש,
בטעימה ומותר קידוש .45חיוב

úáùä úñéðëì [àëהמצוה מאחרת כלשהי טעימה וגם -
העיקרי. מזמנה

zetqede mipeiv

ה.40) ס"ק מג"א
בסי'41) להלכה דנפסק דהא י"ל קמד: סימן יצחק שיח שו"ת

דווקא הוא קידוש, קודם לשתות או לאכול דאסור ד', סעי' רע"א
מים אפילו וע"כ הסעודה, בתוך ולשתות לאכול שרגילים בדבר
דברים הסעודה מצרכי ג"כ דהוא יען קידוש, קודם לשתות אסור
לעיסת אבל קידוש. קודם הותרו לא לסעודה דשייכים יען כאלו
יכולים בסעודה אותו אוכלים אין דמעולם לרפואה לאקרי"ץ

הקידוש. נתקן לא זה דעל קידוש קודם ללעסו להתיר
אלא42) בזה להקל ואין יח, סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת

התפלל כשלא השמשות בבין או לקדש, אפשר שאי במקום
לקדש. שיכול אפילו - שבת) עליו קיבל אם (אף ערבית
נרות. הדלקת לאחר שתיה לגבי רסג סימן לעיל וראה

אחד43) סוחר ע"ד אֿב: סימנים ח"ג החכמה בצל שו"ת
אחר ש"ק ליל חזר כאשר ומיגע ארוך קיץ יום עבודת שאחר
עייפות מרוב קצת להנפש שכב מלונו לחדר מביהכנ"ס התפלה
אמנם קצת. נח שכבר אחר סעודתו ולאכול לקדש שיוכל כדי
שעות ועדיין . . השחר עמוד עלה כבר הקיץ וכאשר נרדם הוא
לו מותר אם ורעב, צמא והוא בצבור התפלה זמן עד רבות
שכבר כיון דילמא או כהרגלו, התפלה לפני טע"ע כוס לשתות
אפי' לשתות אז אסור והי' ש"ק בליל קידוש חובת עליו חלה
קידוש וחובת ד') סעי' רע"א סי' (או"ח בשו"ע כמפורש מים
שם בשו"ע כמבואר השחר עמוד אחר גם ממנו נתבטלה לא זה
לו יש במזיד בין בשוגג בין בלילה קידש לא אם ח'), (סעי'
אסור ביום גם כי אפשר לכן ע"ש. ע"כ היום כל מחר תשלומין

עכת"ה. הלילה קידוש שיקדש עד מים אפי' לשתות לו
סי' (ח"ב דעה שערי בשו"ת הגאון בכזה נשאל כבר תשובה:
לפני בבוקר בשבת מים לשתות דרשאי בפשיטות והשיב ב')
ממילא סעודה במקום קידוש אז לקדש בידו שאין כיון התפלה

ע"ש. קידוש חובת עליו חלה אינה
סעי' ער"א (סי' הרב בשו"ע רבינו בדעת מוכרח נראה וזה . .

עבר או שכח ואם הלילה כל מצותו עיקר דקידוש שכ', ט"ז)
למחר תשלומין לו יש בלילה קידש עכ"ל.ולא וכו' היום כל

אינו השבת ביום ולמחר בלילה אלא אינו מצותו שעיקר וכיון
בלבד, תשלומין (שהוא שכן וכיון . . תשלומין מדין רק מקדש
ליל עלי' דהוי' חיובא מהלילה), הקידוש חיוב עליו שנשאר ולא
יכול שאינו כיון התפלה לפני בבוקר שבת מיני' פקע שבת
לשתות מצי ושפיר סעודה במקום אלא קידוש דאין אז לקדש

והקידוש. התפלה לפני מים
Ë"Ò:עד"ז44) ËÓ¯ ÔÓÈÒ·קביעות בלי ולשתות לאכול אבל

דהיינו שחשיכה עד יו"ט ובערב שבת בערב נמנע אינו סעודה
השמשות. בין עד

Ò"·ועד"ז Ëˆ¯ ÔÓÈÒ·יש הבדלה שלגבי (אלא הבדלה לענין
לעשות אפשר שאי כיון השמשות בין ולשתות לאכול המקילים
בין לעשותו דאפשר בו להקל שאין בקידוש משא"כ הבדלה, אז

הוא השמשות בין ואדרבה, ‰˘·˙השמשות, ˙ÏÁ˙‰עיקר והוא
לבין שהוקצה שמתוך מוקצה לענין שהוא כפי הקידוש, זמן

ג)). ס"ק (קו"א השבת לכל הוקצה השמשות
·"Ò ‡ˆ¯ ÔÓÈÒ·Â,קידוש קודם לשתות לאיסור שבנוסף כתב

בבין הסעודה) באמצע (אפילו הנהר מן מים בשתיית סכנה ישנה
שבת. ערב של השמשות

'אם45) מהלשון משמע שכן 18 הערה משוע"ר הלכות קיצור
קיבל 'אם שכ' ה ס"ק המג"א מלשון בזה ושינה ערבית' התפלל
שנתבאר כפי יום, של עצומו קבלת שזהו משום והוא סתם',
נרות הדלקת אם רסג סימן לעיל וראה רסא, סימן על לעיל

יום. של עצומו כקבלת נחשבת
Ò"‡עד"ז46) Ëˆ¯ ÔÓÈÒ·או דבר שום לאכול חכמים אסרו :

על שיבדיל עד שבת במוצאי ממים חוץ משקה שום לשתות
אסור מעט לטעום ואפילו בתפלה כבר שהבדיל אע"פ הכוס

רע"א. בסי' שנתבאר מטעם
ב.47) סעיף כדלעיל
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להפסיק הצריכו לכך הקידוש, קודם טעימה אפילו שאסרו וכיון
כדלהלן התחיל כשכבר ·אפילו ˜"Ò Ëˆ¯ 'ÈÒ ‡"Â˜דמי ולא :

דוקא איתקין והבדלה דקידוש משום דרבנן, מצות לשאר
טעימה, לענין . . המג"א כמ"ש ויציאתו בכניסתו הלילה בתחלת
הר"ן דאצטריך והא . . נינהו הדדי דכי הפסקה, לענין הדין והוא
משום בהיתר בהתחיל לקידוש להפסיק דצריך טעמא לפרושי

היינודמקמ דהמג"א, בטעמא ליה סגי ולא . . איתקן סעודה י
דאיתקן אע"ג בהיתר, בהתחיל להפסיק א"צ דבהבדלה משום

הלילה. בתחלת
(48‰"Ò Ú ÔÓÈÒבהיתר התחיל אם . . באכילה עוסק היה :

לקרות שהות יש אם שמע קריאת לקרות אפילו להפסיק א"צ
שיגמור. לאחר

לא49) - באיסור לאכול התחיל שאפילו הנ"ל, ס"ה ע סימן
לתפלה, יפסיק

אומרים יש שחרית תפלת שלגבי ס"ו) פט בסימן (וכן שם וראה
תפלת לגבי ורק בהיתר, התחיל אפילו אכילתו להפסיק שצריך

יפסיק. לא התחיל אם לכו"ע המנחה

(50‡"Ò ‚Ú¯ ÔÓÈÒקידש שאם סעודה במקום אלא קידוש אין :
הראשון בקידוש חובתו ידי יצא לא . . אחר בבית ואכל זה בבית
של בקידוש בין האחר בבית שיאכל קודם ולקדש לחזור וצריך
ודרשו עונג לשבת וקראת שנאמר יום של בקידוש ובין לילה
ואין הקידוש קריאת תהא שם שבת סעודת עונג במקום חכמים
חובת ידי יצא שלא כלל אחריו סעד ולא קידש שאם לומר צריך

קידוש.
לאחר מיד מקדש שאם הדיעה הובאה וט"ו, י"ב סעיפים ולהלן

סעודה. במקום קידוש חובת ידי בדיעבד יצא הסעודה
(51‚È ,Á� ‰ÈÚ˘Èּביֹום חפצי עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם :ְְֲֲִִִֶֶַַָָָ

ּדרכי מעׂשֹות וכּבדּתֹו מכּבד ה' לקדֹוׁש ענג לּׁשּבת וקראת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻקדׁשי
ּדבר. ודּבר חפצ ְְְְִֵֶַָָמּמצֹוא

הובא Ò"‡ועד"ז ‚Ú¯ ÔÓÈÒ·ודרשו עונג לשבת וקראת שנאמר :

ואין הקידוש קריאת תהא שם שבת סעודת עונג במקום חכמים
חובת ידי יצא שלא כלל אחריו סעד ולא קידש שאם לומר צריך

קידוש.
יב.52) סעיף להלן

•
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הקדרה· מהם ליטול ובא לטלטלו שאסור בדבר כשטמן
מקצתו מגולה הקדרה כיסוי אם עושה הוא כיצד בשבת
שההטמנה ואף ומסירו המגולה במקצת אוחז מההטמנה
שאין לפי האסור לדבר בסיס נעשה אינו עליו מונחת המוקצה
דופני בראשי ואוחז לקדרה אלא לההטמנה כלל משמש הכיסוי
כולה הקדרה את ומוציא הכיסוי מתחת שנתגלו הקדרה
או כוש לתחוב יכול אם כלל מגולה הכיסוי אין ואם מההטמנה
מותר זה הרי מהקדרה ולהסירו ולהגביהו הכיסוי בתוך סכין
מן שטלטול כלום בכך אין הכיסוי ע"י ההטמנה שמטלטל ואף

שי"א: בסי' שיתבאר כמו טלטול ואינו הוא הצד

ואינו‚ עליו כלי תורת שיש קדרה בכיסוי אמורים דברים במה
מקצת אם המוקצה דבר הוא הכיסוי גם אם אבל מוקצה
שיכול עד המוקצה מההטמנת כך כל מגולים הקדרה דופני
ומוציאה הקדרה ומגביה שם אוחז זה הרי בידיו שם לאחוז
שיפול עד מנערה ואח"כ מאליה מעליה נופלת וההטמנה משם
להכיסוי בסיס נעשית לא שהקדרה המוקצה הכיסוי מעליה
להקדרה משמשים הם וההטמנה שהכיסוי לפי ולההטמנה

להן: משמשת הקדרה ואין לחממה

משם„ והוציא לטלטלם שאסור מוכין מלאה בקופה הטומן
יכול הגומא נתקלקלה שלא זמן כל שנתבאר דרך על הקדרה
לפי להחזירה אסור הגומא נתקלקלה אם אבל לשם להחזירה
דומה ואינו הקדרה החזרת ע"י המוקצין המוכין שמטלטל
ע"י מאליה מיטלטלת שההטמנה הכיסוי ע"י ההטמנה לטלטול
שאי אלא בלבד הכיסוי לטילטול אלא מתכוין אינו והוא הכיסוי
מיטלטלת ההטמנה תהא שלא בלבדו הכיסוי לטלטל לו אפשר
שצריך הקדרה ע"י בידים ההטמנה מטלטל הוא כאן אבל עמו
מושב מקום הגומא להרחיב כדי ואילך אילך ההטמנה לסלק
להחזירה דעת על הקדרה להוציא יכול לכתחלה אבל הקדרה
יבא שמא חוששין ואין הגומא תתקלקל לא אם כך אחר

תתקלקל: אם אף להחזירה

לכך‰ שייחדם צריך הכירה סביב ולבנים אבנים הנותנים
העומדים עצים וכן בשבת לטלטלם מותר שיהא כדי לעולם
לכך שייחדם צריך בשבת התנור פי בהם שסותמים להסקה
ומשליכן לו חשובים אינן לכך ייחדן שלא זמן כל שהרי לעולם
ומכל לכך ומייחדן שמצניען לא אם לטלטלם אסור ולפיכך
ייחוד צריך אין הכירה גבי על המונחים האבנים אותן מקום

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לתשמיש: מיוחדים הם הסתם שמן בפירוש

Âלשבת חמין להטמין אסור שבת בערב להיות שחל טוב יום
ומכל לבנין שדומה מפני ביו"ט אבנים לצדד שאסור באבנים
להטמין להתיר יש באבנים אם כי להטמין במה לו אין אם מקום
אלא אסור ואינו עראי בנין אלא קבוע בנין כאן שאין מפני בהם
לו אפשר שאי כיון גזרו לא שבת כבוד ומשום סופרים מדברי

אחר: בענין להטמין

Êושורקים בדף פיו וסותמין לשבת החמין בו שמניחים תנור
להוציא כדי בשבת סתימה אותה לסתור מותר בטיט אותו
בנין לסתור ואסור לקרקע מחובר שהתנור ואע"פ החמין
אלא איסור אין התורה ומן הואיל מקום מכל לקרקע המחובר
הוא שחכמים אלא פתחו כשסותר לא אבל הבנין גוף כשסותר
גזרו ולא לקרקע המחובר בנין של דלתות לסתור שלא שגזרו
על בדעתו היה שלא זמן לאיזה לקיום שם נעשה כשהדלת אלא
התנור שריקת אבל כסותר נראה זה והרי בשבת לסתרו מנת
ולסותרה שעה לפי החום לשמור אלא לקיום כלל נעשית שלא

עליה. גזרו לא למחר

נכרי ע"י אפשר אם ישראל ע"י אותה יסתור שלא מחמירים ויש
אפשר אי ואם גדול ע"י לסותרה אין קטן ע"י אפשר אם וכן

נוהגים. וכן קצת שינוי ע"י גדול יסתור

לפותחו אסור לוחשות גחלים בתנור שיש ידוע אם מקום ומכל
שאינו ואף הגחלים ומבעיר בו נכנס שהרוח מפני ישראל ע"י

ע"י אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק מקום מכל להבעיר מתכוין
כמו לנכרי אמירה איסור בו אין רישיה פסיק שכל מותר נכרי

רנ"ג. בסי' שנתבאר

גחלים בתוכו ויש בדף התנור ולסתום לחזור רוצה אם וכן
סדק דרך מפיח שהרוח מפני ישראל ע"י לסותמו אסור לוחשות
התנור היה מאילו יותר הגחלים ומבעיר למפיח ודומה קטן
שאינו כל לסותמו מותר לישראל ואף מותר נכרי ע"י אבל פתוח
מעט מניח אם אבל פתוח הרבה שיניח ובלבד לגמרי סותמו

ואסור: מפיח שהרוח שכן כל פתוח

Áלוחשות) גחלים בו אין ולסותמואפילו לחזור היתר אין (

כל הקדרות נתבשלו שכבר בבירור ידוע א"כ אלא בשבת
צרכן כל עדיין נתבשלו לא שמא להסתפק יש אם אבל צרכן
נכרי ע"י אפילו התנור לסתום אסור להטמנתן סמוך בלילה כגון
ומכל התבשיל אסור בדיעבד ואפילו בישולם למהר שגורם מפני
לא אם שאף מאחר בדיעבד להתיר יש נכרי ע"י עשה אם מקום
כל מתבשל ג"כ התבשיל היה [התנור] (התבשיל) סותם היה

האיסור. מן כך כל נהנה שאינו נמצא צרכו

קבלת אחר התנור לסתום לנכרי לומר שלא ליזהר טוב ולכתחלה
כל עדיין נתבשלו לא הקדרות אם חשכה קודם אפילו שבת

לקמן): (עיין מותר הדין שמן ואע"פ צרכן
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הפרק: הקב"התוכן של ונישואין אירוסין בין ההבדל

ישראל וכנסת
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äìçúîù[תשמח שמח ïúç[בברכת çîùî øîà

ë"çàå ,äìëå[אחרונה äìëä.[בברכה íò øîà

.äìë ìå÷å ïúç ìå÷ ïéðò ïéáäì êéøö íâå
חתן שמחת קול על קאי הפשוט הפירוש לפי
והכלה שהחתן היא, הלשון משמעות אבל וכלה,
חתן קול ענין מהו להבין וצריך קול. משמיעים עצמם

לבא. לעתיד שיקויים כלה, וקול

,äæä ïîæà éà÷ äìëå ïúç çîùî ù"î ,àåä ïéðòäå
øáëù øçà åðééäã ,ãéúòìà éà÷ äìëä íò ù"îå
ë"çà æà ,ìàåâä úàéáá åðééäã òîùé äøäî øîà

.äìëä íò øîåà
הוא, "וכלה" או הכלה" "עם לשון בין ההבדל
"היינו לכלה, טפל שהחתן משמעו הכלה" ד"עם

השמחה", עיקר וממנה הכלה מצד באה שהשמחה
בא השמחה שעיקר משמעו, וכלה" "חתן משא"כ

הכלה. אל ואח"כ לחתן תחילה

טפלה הכלה הזה בזמן כי הוא, ההבדל וסיבת
האחרונה הברכה קאי שבזה - לעת"ל משא"כ לחתן,
החתן, מן למעלה הכלה תהי' - כו'" ישמע "מהרה

הכלה". עם "חתן

íò à÷åã ãéúòì ìò øîà äî éðôî ,íòèä ïéáäìå
.ïéàåùðå ïéñåøéà ùé éë ïéðòä ,äìëä

מתן בעת שנוצר להקב"ה כנס"י בין שהקשר ידוע
השירים שיר (שכל ואשה איש ליחוד נמשל תורה
ביחוד שלבים שני שיש וכשם זה), משל על מיוסד
שבין בקשר הוא כך ונישואין, אירוסין ואשה, איש

וקוב"ה. ישראל כנסת

äåö äøåú ù"îë ,ïéñåøéà úðéçá àåä äæä ïîæá éë
,äùøåàî àìà äùøåî éø÷ú ìà ,äùøåî äùî åðì
.ïéñåøéà úðéçá ,äøåú ïúî äæ åúðåúç íåéá ù"îëå
"אירוסי בבחינת הקשר נוצר תורה מתן ידי ן"על
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לפותחו אסור לוחשות גחלים בתנור שיש ידוע אם מקום ומכל
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הנישואין. יהיו לבא לעתיד ורק "מאורשה", -

הענין:] [וביאור

åðééä ,íéðôá íéðô éåìéâ äéäù óà ,äøåú ïúîá éë
.øúéäå øåñéàá ,ãáìá úéðåöéç úðéçáá ÷ø

"פנים בבחינת לישראל הקב"ה נגלה תורה במתן
על המורה עמכם, ה' דבר בפנים פנים כמ"ש בפנים",

ישראל. לבני פנימית והתקרבות אלקות התגלות

באופן לישראל ניתן תורה במתן מקום, מכל אך
והיתר איסור הלכות דתורה, הנגלה החלק רק גלוי

דתורה. הנסתר חלק ולא וכו',

בין ההבדל כמו הוא ונסתר נגלה בין ההבדל
דבר שבכל החיצון דהחלק ל"פנימיות". "חיצוניות"
שב"פנים" מה ואילו לזולת, והנגלה הנראה החלק הוא
בגוף ההבדל (כמו רואה כל מעין ונעלם סתום נשאר

פנימיים). לאברים חיצוניים אברים בין גשמי

נמשך ידו ועל שבו הכלי היא והתורה ומאחר
וקוב"ה אורייתא (שהרי האדם בנפש אלקות גילוי
דתורה נגלה ידי על הנפעל שהגילוי נמצא, חד), כולא

חיצוני. גילוי רק הוא שבתורה) חיצונית (בחינת

éäìàä âðò úðéçá àåäù ,äøåúä úéîéðô ìáà
úðéçáá øàùðå ,ïééãò æà äìâúð àì ,äøåúáù

é÷î.äìòîìî ó
האלקי "עונג בחינת היא התורה פנימיות
בא התורה פנימיות השגת ידי שעל פירוש, שבתורה",

כביכול. מאלקות לתענוג האדם

האור אין כו', והיתר איסור הלכות דתורה, דבנגלה
משיג שהוא דאף האדם, בנפש נרגש שבתורה האלקי
העונג אין מזה, ומתענג התורה חכמת במוחו

התורה. מחכמת אלא שבתורה מהאלקות

הוא האלקי האור שבה התורה בפנימיות משא"כ
הוא התורה פנימיות מהשגת העונג הרי בהתגלות,

אלקי. עונג

עדיין התורה פנימיות נתגלתה לא תורה ובמתן
התורה שכל דאף וסוד. "נסתר" בבחינת ונשארה
מתן בעת לישראל ניתנה התורה, פנימיות כולל כולה,
למטה, האור" "פנימיות גם נמשך שאז [היינו תורה
- עצמותו"] בכל ש"ירד סיני, הר על ה' וירד וכמ"ש
"מקיף", בבחינת נשארה התורה פנימיות מקום, מכל
המרחף דבר (כמו אדם מבני וברוממות בהבדלה היינו

מלמעלה). עליהם

êùîð åðéà íù íâù ,ïéñåøéà úðéçáì äîåã äæ éøäå
ìëå ,úéðåöéç äøàä ÷ø ,úéîéðô úðéçáá ïééãò

é÷î úðéçáá øåàä ø÷éòïéùåã÷ úòáè åîë ,ó
é÷îå ìåâò àåäù.ãéä éáâ ìò ó

גליא רק נתגלתה (שאז תורה שמתן וזהו
איש(חיצוניות) בין הקשר כי "אירוסין", נק' דתורה)

חיצוני קשר רק הוא אירוסין ידי על שנוצר ואשה
הזיו וכמו "הארה", בשם ג"כ נק' ["חיצוניות" ומקיפי
כדור מגוף מאומה בו שאין השמש מן המתפשט
ממנו]. (אּפשיין) חיצונית התפשטות אלא ואינו ֵָהשמש

אשה לקדש ישראל שנהגו לכך הפנימי הטעם וזהו
מקיף, בחינת על המורה עגולה, שהיא טבעת, ידי על
מקיף בבחינת רק הוא אירוסין ידי על שהקשר לפי

מזה). זה ומובדלים רחוקים עדיין (שנשארים

,äøåúä úåéîéðô éåìéâ úðéçá äéäéù ãéúòì ìáà
úðéçáá äéäé æà ,äøåúáù ïåéìòä âðò àåäù
éë ,'åë úéð÷ð äùàä ,êéùåò êéìòåá éë ,ïéàåùð
øåàä àá øáëù éøçà ïë íâ àåä ïéàåùð ïéðò

:úéîéðô úðéçáá
לאשה, איש בין (יחוד) פנימי קשר הם הנישואין
לעתיד להקב"ה ישראל כנסת בין ה"נישואין" וכך
גילוי הוא עושיך") בועליך "כי נאמר זה (שעל לבוא
ישראל נשמות יתענגו שעי"ז לישראל התורה פנימיות

מאלקות.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמא'Â‰�‰(י) הנ"ל לילה ומדת יום דמדת שהענין כמו
ההשתלשלות בכללות כו' חשוכא דברישא הנ"ל
מאין יש שנברא מאחר ונברא נברא בכל בפרטות הוא כך

כו' האלקי הפועל שבכח מה מעין בנפעל יש הרי האלקי
או"כ וצורה חומר נברא בכל שיש רואים שאנו מה והיינו
ביוצרו ולידבק לעלות והתכללות ביטול בבחי' היא והצורה

1
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4

5

6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הצמצום שאחר האלקי אור גלוי מבחי' להיותו תמיד
אור על המסתיר כח הוא שבו החומר ובחי' כו' והחשך
פירוד בבחי' שהוא עד ביותר עליו ומחשיך שבו האלקי
עולם בכל כו' לאלקות כלל ביטול בו יהי' בלתי גמור ליש
גלוי שאחר האחרון חשך צמצום לפ"ע דהיינו ערכו לפי

שז הנ"ל גמור חשך שנק' האלקי לילהאור מדת הנק' הו
שרשו החומר שהתהוות לפי כנ"ל לילה קרא ולחשך שא'
יש לבחי' שמהוה חשך שנקרא לילה דמדת הצמצום מבחי'
דחשך הראשון בצמצום הוא הצמצום זה ששרש אך ממש

במלאכים רואי' אנו וע"כ וד"ל כנ"ל יום דמדת לאור שקדם
מעכב חומרם שכלי התחתונים השמים צבא ועד עליונים
וכך כו' שירה כשאומרים לפרקים רק הביטול בחי' ומונע
מחשך שנלקח הגוף כלי שמצד בגופו האדם בנפש הוא
והתפעלות הביטול בחי' ומונע מעכב דעשיה דק"נ גמור
לילה מדת מבחי' וזהו כו' לפרקים רק ותשובה אוי"ר
שבנשמתו האלקי אור על שמסתיר גמו' חשך שנקרא
הקטר (רק דוקא ביום היא ותפלה התו"מ כל ע"כ לגמרי

כו'): רשות ערבית ותפלת בלילה ואימורין חלבים

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰Ïושע"י השמימ' לנו יעלה מי ע"פ הדברי' ביאור
ח"י, בחי' הנשמה של מקיפי' בחי' ממשיכין מילה
ענין להבין הוא הא' הקדמות ב' להקדי' צריך כ"ז ולהבין
על מקיף שהוא מקיף אור נק' שמי' הנה ופנימי' מקיפי'
מקיפם והשמי' שמי' לגבי חרדל כגרגר הוא הארץ כי הארץ
ז"א נק' שמי' הקבלה וע"ד א"פ, בשם נק' והארץ צד מכל
דיבור נק' ומל' מידות בחי' הוא ז"א והנה מל' נק' וארץ
את מקיפים שהמידות רואי' אנו באדם למטה וכמשל
המידה אזי אהבה איזה לגלות צריך אם כמו צד מכל הדיבור
שההתגלות (רק רגלו ועד ראשו מכף הדיבו' את מקפת
ששורש (וכידוע הכעס במידת וכן הדיבור) כ"א אינו לזולתו
הי שז"א למעלה יובן וכמ"כ מהמידות) הוא ינוהדיבור

את שמקיפי' מקיפי' בשם נק' שמי' בחי' עליונות מידות
מקיפי' שהמידות הנ"ל משל מתוך כמובן א"פ שנק' הארץ
השמי' בזהר ואיתא לה' שמי' השמי' כתי' והנה הדיבור, את
תתאין שמי' תתאין, ושמי' עילאין שמי' שמי' בחי' ב' שמי'

עילאין וארץ ושמי' כנ"ל מל' בשם נק' תתאה וארץ ז"א נק'
לא (אך פנימי אור שהוא ארץ בשם נק' בינה כי חו"ב הם
מקור ובת בן אותיות שהוא תבונה בחי' כ"א עצמה הבינה
ריעין תרין ונק' החכ' עם היא עצמה הבינה משא"כ לז"א
בחי' שהוא הוי' שם של יו"ד וזהו לעלמין מתפרשי' דלא
בינה בחי' וזהו יו"ד מספר ג"כ שעולה ו"ד המילוי והנה חכ'
שבחי' נמצא בכהאריז"ל כמ"ש בינה בחי' הוא שהמילוי
אור בשם נק' וחכ' כו') בחכ' והבן וזהו בחכ' כלולה בינה
וארץ שמי' בחי' וזהו תחי' והחכ' כמ"ש חי' בחי' מקיף
השמי' השמי' ושמי השמי' אלוקיך לה' הן וכתי' עילאין,
עילאין, ושמי' תתאין שמי' הנ"ל שמי' בחי' ב' על קאי
והנה שבנשמה, יחיד' בחי' כתר בחי' על קאי השמי' ושמי
השמימה והנה מילה ר"ת השמי' לנו יעלה מי כתי' במילה
תתאין שמים הנ"ל שמי' הבחי' כל שכולל רבי' ל' הוא
הוא המילה ע"י כי כתר בחי' השמים ושמי עילאין ושמי'
השמי'. ושמי שמי' בחי' ב' א"א ויסוד אבא יסוד גילוי

dlri in t"r 'ixacd xe`ia oiadl
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âלימוד ע"י שנמשך הגשמים ירידת ענין יובן זה מכל
כמ"ש נעים ומה טוב מה בפסוק רשב"י של התורה
יחוד שע"י מהטוב מדבר שהפסוק דמ"ט, אחרי בזח"ב
בעתם, גשמיכם ונתתי ענין שורש עצמו שזהו דזו"נ העליון
ברכאן לאשכחא דרחמי מכילין בי"ג תנא במאמר וסיים
נמשך זה יחוד שורש כי להיות שפתח במה סיים כי לתתא,

הגשמים על תעניות י"ג גוזרים היו ולכן מדה"ר, מי"ג
דע"ז אחרי פ' בזהר וכמ"ש דא"א מדה"ר י"ג לעורר בכדי
חסד ושרש הוא, חסד אחותו את יקח כי ואיש בענין ע"ב
הי"ג שענין רק חסד, ורב דלגאו חסד מא"א שרשו זה
היו הראשונים ג' שלכן למעלה מלמטה הם תעניות
ושותים אוכלים שהיו בלילות ולא בימים רק מתענים
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הצמצום שאחר האלקי אור גלוי מבחי' להיותו תמיד
אור על המסתיר כח הוא שבו החומר ובחי' כו' והחשך
פירוד בבחי' שהוא עד ביותר עליו ומחשיך שבו האלקי
עולם בכל כו' לאלקות כלל ביטול בו יהי' בלתי גמור ליש
גלוי שאחר האחרון חשך צמצום לפ"ע דהיינו ערכו לפי

שז הנ"ל גמור חשך שנק' האלקי לילהאור מדת הנק' הו
שרשו החומר שהתהוות לפי כנ"ל לילה קרא ולחשך שא'
יש לבחי' שמהוה חשך שנקרא לילה דמדת הצמצום מבחי'
דחשך הראשון בצמצום הוא הצמצום זה ששרש אך ממש

במלאכים רואי' אנו וע"כ וד"ל כנ"ל יום דמדת לאור שקדם
מעכב חומרם שכלי התחתונים השמים צבא ועד עליונים
וכך כו' שירה כשאומרים לפרקים רק הביטול בחי' ומונע
מחשך שנלקח הגוף כלי שמצד בגופו האדם בנפש הוא
והתפעלות הביטול בחי' ומונע מעכב דעשיה דק"נ גמור
לילה מדת מבחי' וזהו כו' לפרקים רק ותשובה אוי"ר
שבנשמתו האלקי אור על שמסתיר גמו' חשך שנקרא
הקטר (רק דוקא ביום היא ותפלה התו"מ כל ע"כ לגמרי

כו'): רשות ערבית ותפלת בלילה ואימורין חלבים
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰Ïושע"י השמימ' לנו יעלה מי ע"פ הדברי' ביאור
ח"י, בחי' הנשמה של מקיפי' בחי' ממשיכין מילה
ענין להבין הוא הא' הקדמות ב' להקדי' צריך כ"ז ולהבין
על מקיף שהוא מקיף אור נק' שמי' הנה ופנימי' מקיפי'
מקיפם והשמי' שמי' לגבי חרדל כגרגר הוא הארץ כי הארץ
ז"א נק' שמי' הקבלה וע"ד א"פ, בשם נק' והארץ צד מכל
דיבור נק' ומל' מידות בחי' הוא ז"א והנה מל' נק' וארץ
את מקיפים שהמידות רואי' אנו באדם למטה וכמשל
המידה אזי אהבה איזה לגלות צריך אם כמו צד מכל הדיבור
שההתגלות (רק רגלו ועד ראשו מכף הדיבו' את מקפת
ששורש (וכידוע הכעס במידת וכן הדיבור) כ"א אינו לזולתו
הי שז"א למעלה יובן וכמ"כ מהמידות) הוא ינוהדיבור

את שמקיפי' מקיפי' בשם נק' שמי' בחי' עליונות מידות
מקיפי' שהמידות הנ"ל משל מתוך כמובן א"פ שנק' הארץ
השמי' בזהר ואיתא לה' שמי' השמי' כתי' והנה הדיבור, את
תתאין שמי' תתאין, ושמי' עילאין שמי' שמי' בחי' ב' שמי'

עילאין וארץ ושמי' כנ"ל מל' בשם נק' תתאה וארץ ז"א נק'
לא (אך פנימי אור שהוא ארץ בשם נק' בינה כי חו"ב הם
מקור ובת בן אותיות שהוא תבונה בחי' כ"א עצמה הבינה
ריעין תרין ונק' החכ' עם היא עצמה הבינה משא"כ לז"א
בחי' שהוא הוי' שם של יו"ד וזהו לעלמין מתפרשי' דלא
בינה בחי' וזהו יו"ד מספר ג"כ שעולה ו"ד המילוי והנה חכ'
שבחי' נמצא בכהאריז"ל כמ"ש בינה בחי' הוא שהמילוי
אור בשם נק' וחכ' כו') בחכ' והבן וזהו בחכ' כלולה בינה
וארץ שמי' בחי' וזהו תחי' והחכ' כמ"ש חי' בחי' מקיף
השמי' השמי' ושמי השמי' אלוקיך לה' הן וכתי' עילאין,
עילאין, ושמי' תתאין שמי' הנ"ל שמי' בחי' ב' על קאי
והנה שבנשמה, יחיד' בחי' כתר בחי' על קאי השמי' ושמי
השמימה והנה מילה ר"ת השמי' לנו יעלה מי כתי' במילה
תתאין שמים הנ"ל שמי' הבחי' כל שכולל רבי' ל' הוא
הוא המילה ע"י כי כתר בחי' השמים ושמי עילאין ושמי'
השמי'. ושמי שמי' בחי' ב' א"א ויסוד אבא יסוד גילוי
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•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âלימוד ע"י שנמשך הגשמים ירידת ענין יובן זה מכל
כמ"ש נעים ומה טוב מה בפסוק רשב"י של התורה
יחוד שע"י מהטוב מדבר שהפסוק דמ"ט, אחרי בזח"ב
בעתם, גשמיכם ונתתי ענין שורש עצמו שזהו דזו"נ העליון
ברכאן לאשכחא דרחמי מכילין בי"ג תנא במאמר וסיים
נמשך זה יחוד שורש כי להיות שפתח במה סיים כי לתתא,

הגשמים על תעניות י"ג גוזרים היו ולכן מדה"ר, מי"ג
דע"ז אחרי פ' בזהר וכמ"ש דא"א מדה"ר י"ג לעורר בכדי
חסד ושרש הוא, חסד אחותו את יקח כי ואיש בענין ע"ב
הי"ג שענין רק חסד, ורב דלגאו חסד מא"א שרשו זה
היו הראשונים ג' שלכן למעלה מלמטה הם תעניות
ושותים אוכלים שהיו בלילות ולא בימים רק מתענים
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

האחרוני תעניות ובעשרה גםמשחשיכה, מתענים היו ם
תעניות ג' כי והיינו יום, מבעוד מפסיקים שהיו בלילות
ע"ס כנגד הם האחרונים ועשרה בי"ע, כנגד הם הראשונים
בעסק רשב"י אמנם למעל'. מלמטה הוא שכ"ז דאצי',
תורתו עסק ע"י למטה מלמעלה זו בחי' המשיך תורתו

ביג"מ נדרשת התורה כי וכנ"ל בפיך דברי ואשים בבחי'
אלא שושנים א"ת מענין וכנודע יגמה"ר, נגד שהם ג"כ
הטלא הרי תורה טל ענין גם כו'. בהלכות ששונים
י"ג כנגד שהם מדות מי"ג גבוה זהו שבמו"ס דבדולחא

דבדולחא. טלא שיורי שנק' דיקנא תיקוני

ux`a mely izzpe
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

‰�‰Âברע"מ וכמ"ש התורה פנימיות בחי' הוא החיים עץ
מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין נשא דפ'
מא' בביאור ובאגה"ק כו'. הזהר ספר האי דאיהו דחיי
הזהר ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למטעם בסופו הנ"ל
מאילנא למטעם בסופו הנ"ל מא' בביאור ובאגה"ק כו'.
דהנה הוא והענין כו'. והמצוה התורה פנימיות שהיא דחיי
גשמיים בלבושים נתלבשה שלא לפי עה"ח נק' תושב"כ
כנ"ל כו' האלקי האור בה ונרגש ז"א) מבחי' (להיותה כ"כ
בלבושים נתלבשה שלא התורה בפנימיות וכ"ש פי"א,
ההשתל' בסדר רוחניים מענינים מדברת היא שהרי גשמיים
השגה ה"ה בזה וההשגה השכל וגם בכלל אלקות ובעניני
את לידע הוא ענינה וכל האלקי האור בה ונרגש רוחניות
שלו שבועות במס' השל"ה וכמ"ש אהוי"ר לידי ולבוא ה'
שהם וד"ת וז"ל לשמה התורה לימוד בענין ע"ב דקפ"ג
שמו שידע בשביל ילמדם והשגות וידיעות חקירות מעניני
אותו ליראה לבבו יתלהב ואז מצותיו ומסתרי וגדולתו ית'
עינינו והאר אה"ר בברכת שסיים וזהו אותו ולאהבה
וליראה לאהבה לבבינו ויחד במצותיך לבנו ודבק בתורתך

הנחילנו אשר ז"ל הבעש"ט בתורת ובפרט עכ"ל שמך את
גדולת ומבארים המגלים ז"ל נ"ע הק' רבותינו אבותינו
אהוי"ר לידי המביאים אלקות עניני וכל ה' ורוממות
כדבעי באהוי"ר ית' לעבדו ואיך ה' את לדעת ומלמדנו
להבין ד"ה בקו"א באגה"ק וכמ"ש לזה המביאים והדרכים
היא מההשתל' המציאות שידיעת אלא וז"ל בפע"ח מ"ש
כמ"ש כולנה על עולה ואדרבה ונשאה רבה מצוה ג"כ
שלם ללב ומביאה כו' אביך אלקי את דע כו' היום וידעת
בהביאור בלקו"ת מזה וכמ"ש עכ"ל. כו' העיקר שהוא כו'
אמת בכתב כתוב (ומצאתי פדו"ה יעו"ש תשבית דולא
האמצעי אדמו"ר כ"ק כי"ק הוא אם אצלי (וספק
אאזמו"ר כ"ק כי"ק או יותר) קרוב (וזה זצוקללה"ה
החוסים לכל הוא מגן צרופה ה' אמרת בזה"ל זצוקלה"ה)
יראה עולמו לעולם וחי אמיתיים חיים מצא מוצאיהם בהם
של וג"ח תפלה זו שבלב בעבודה ה' על להתענג בחייו
שהיא עה"ח בחי' היא התו' פנימיות ולכן עכ"ל). אמת
שהוא לאהוי"ר היינו שלם ללב המביאה והיא אלקות גילוי

כו'. והמצות התורה עסק בכל העיקר
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טכסיסיp‰Â‰ח) ׁשּיׁש הגם הּנה הּמלחמה, ּכּבּוׁש ּבענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
הנהגת ּבאפני עמּוקֹות חכמֹות והם ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָמלחמה
ויׁשנם והמצאֹות, ּבהׂשּכלֹות ּומֹועצֹות ּבחכמה ְְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָהּמלחמה
חיל אנׁשי ויׁשנם כּו', ּבהחכמֹות הּׁשֹוקדים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָחכמים
הּמלחמה טכסיסי ׁשל החכמֹות עמקי ּכלל יֹודעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינם
ּבאמת הּנה נפׁש, ּובמסירת ּבאמּונה עֹובדים הם אם ְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּכי

ּדכל ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו נפׁש, הּמסירת הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָהעּקר
הּלֹוחמים ּבאּלּו אּלא ּתלּוי אינֹו הּמלחמה ּכּבּוׁש ענין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעּקר
הּוא וכן המנּצחים, הּמה ׁשהן מּמׁש, נפׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבמסירת
רּבנּו ׁשאֹומר הּבהמית, הּנפׁש עם האלקית הּנפׁש ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבמלחמת

עדן נׁשמתֹו הּׂשמחה אׁשר97ּבעל החיל הּמה הן ּדהמנּצחים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
זיי ּבא לייכט ׁשמים יראת ואס ּדי אט ּבלּבם, נגּה ה' ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָיראת
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סעיף97) א סימן בתרא מהדורא הזקן אדמרו"ר ערוך שולחן ראה
המתחיל (דיבור בסופה חצות לתיקון הערה הזקן אדמו"ר סידור ב.
אשר החיל כל אלו: (ובמקומות ל סימן הקודש אגרת הדברים). ואחר

(ספר לז סעיף תש"ח תמוז י"ב שיחת וראה בלבם). ה' יראת נגע
(ספר כ סעיף תש"ט תשרי י"ג שיחת .(208 עמ' תש"ט המאמרים
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הארצין ּבעניניכאאין ּדרכים הרּבה ּדיׁש היֹות ּדעם והינּו , ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָ
לכּבׁש ּבכדי הּלב על ׁשּליט יהיה ׁשהּמח ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹההתּבֹוננּות
נפׁש ּבמסירּות ּבפעל ּבעבֹודה הּנה מקֹום ּומּכל קטּנה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעיר
ּוכמאמר הּמלחמה, את מנּצחים ּדוקא ּבזה הּנה 98ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּג חזק"איזהּו עֹומד הּוא ּדכאׁשר יצרֹו", את הּכֹובׁש ּבֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומחלט הּתֹורה, מּדיני ׁשהּוא ּכל זיז לזּוז ׁשּלא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתקף
נצחּיים הם ויׂשראל מצוֹות ּדתֹורה ׁשהּוא ּכמֹו האמת ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָאצלֹו
לּמּודֹו הּנה ּתֹורה לֹומד וכאׁשר מקֹום, ּובכל ּוזמן עת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבכל
את מּמׁש ּבפעל ולעׂשֹות לׁשמר מנת על הּוא ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה
ועניניה, ּפרטיה יֹודע הּוא הרי ּומצוה מצוה ּובכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמצות,
לֹו נֹוגע הענין הרי ההלכה את ּׁשּיֹודע מה זאת ּדלבד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהינּו

ּדער אן אים רירט עס מּמׁש, ּבפעלכבּבפעל לקּימֹו ענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
לעׂשֹות, ּׁשּצריכים ּומה האסּור, מּדבר להתרחק ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּמׁש
ּכלל לּבֹו ׂשם ואינֹו ּכן עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה ּכדינֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹותֹו
הּמלחמה את ּכֹובׁש הּוא אז הּנה ּומעּכב, מֹונע ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשּום
הּוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח וזהּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּומנּצחֹו.
ּבא ּדוקא זה הּנה העליֹון, אֹוצר ּדזהּו הּיראה ׁשלמּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָענין
להתּפעל ׁשּלא והחזק הּתקף ׁשהּוא הּנצח מּדת ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹעל
על הּנה ּגׁשמית ׁשּבמלחמה ּוכׁשם ּכלל. ּומעּכב מֹונע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּׁשּום
ּבקׁשרי ונכנס מּנגד חּייו מׁשלי חיל ׁשהאיׁש זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי
ּגּופא ּבזה הּנה נפׁשֹו, את ּומחרף עצּומה ּבגבּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלחמה
הּוא כן ּכמֹו אֹותֹו, ּומחליׁש אֹויבֹו על אימה מטיל הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהרי
הּבהמית הּנפׁש נגד חזק עֹומד ּדכאׁשר הרּוחנית, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמלחמה
מצוֹות מּלקּים אֹותֹו ּומּדיחים הּמסיתים ׁשהם הרע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּיצר
ּבזה הּנה ׁשֹונֹות, ּבתחּבּולֹות אֹותֹו מֹונעים ּגם ולפעמים ְְְְְִִִִֵֶַַָָה',
נפׁש ּבמסירּות ה' מצוֹות ּומקּים ּבמקֹומֹו חזק ׁשעֹומד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּגּופא
הּנפׁש את מחליׁש הּוא הרי ּגּופא ּבזה הּנה עצּומה, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובגבּורה
ידי ּדעל הּקדמֹונים ּבּדֹורֹות ּבמּוחׁש ׁשראינּו ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּבהמית,
רחמנא ּגזרֹות ּכּמה נתּבּטלּו ּומצוֹות ּבתֹורה העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּתקף
מרּדכי קּבץ יּמחֿׁשמֹו המן ּדבימי ּבּמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָלּצלן,

רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אלף ּתֹורה99כ"ב נתן100ולּמדם וזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לע יׂשראל ּבכל ועז הּתֹורהּתקף ּבקּיּום חזק הּׁשנה ּכל מד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

טֹוב, ליֹום מאבל ונהּפ הּגזרה נתּבּטל זה ידי ועל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּומצוֹות,
הּכח יׁש ׁשּבהם והינּו ּדוקא, יׂשראל ּבנׁשמֹות יׁשנֹו זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּדתקף
ּולקּים ּתֹורה מּללמד ּומעּכב מֹונע ּכל נגד לעמד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוהעז
עׂשה ּדצדקה ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת וזהּו ה'. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹמצוֹות

ּדעבֹודת האּמֹות, לבין ׁשּפזרן ּביׂשראל הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
עׂשה ּוצדקה אחר, ּבאפן להיֹות אפׁשר אי הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּברּורים
עבֹודת להיֹות ּבחר ּׁשּבהם מה ּביׂשראל הּוא ּברּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
"ּכי ּוכתיב ּדוקא, ידם על הּגׁשמית הּלזּו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּברּורים
יׂשראל ּבנׁשמֹות הּבחירה ּׁשהיה מה יּה", לֹו ּבחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹיעקב
ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה יׁשלם ידם ועל ׁשּבהם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּדוקא
לׁשבּתֹו ּומכֹון ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵַָָָָָהּקדֹוׁש
אחד ּכל אׁשר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל נּתן זה וכח ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיתּבר
לעמד ּגם נׁשמתֹו נקּדת עצם מּצד רב ּכחֹו מּיׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻואחד
ההמׁשכה ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו ּגדֹול. ּבתקף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּנּסיֹון
הּנצח מּדת ידי על הּוא ׁשמים ּדיראת העליֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהאֹוצר
ּבאלקּות ּומיחדים קׁשּורים להיֹותם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָֹֻּדוקא,
ּוכמֹו לּמקֹום, ּבנים נקראים יׂשראל ּדכל הּיחּוד, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּבתכלית
הּנצח מּדת לזאת הּנה אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכתּוב

ּוכמאמר אצלם, ּבתקף טֹוענת101הּוא ,ּב ּודבּוקה "חבּוקה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹ
היא יׂשראל איׁש ּכל ּדנׁשמת והינּו ,"ליחד יחידה ,ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻעּל

מּמעל אלקּה מּמׁש102חלק ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא , ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּתֹורה על טֹוענת היא ולזאת הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּות
לּמּוד על מּמׁש נפׁש ּבמסירּות ליחד יחידה ּכי עד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָּומצוֹות
ּבאנׁשים יׁשנֹו זה נפׁש ּדמסירת הּמצֹות, וקּיּום ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

וטע ּתֹורה, ּביֹודעי מּכמֹו יֹותר הּואּפׁשּוטים הּדבר לפי103ם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
מעלים לבּוׁש וכל הּנפׁש, לבּוׁשי הם ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּידּוע
ׁשּלא העצם ּבהם מאיר ּפׁשּוטים ּבאנׁשים אבל העצם, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
ּבמסירּות לעמד ּגדֹול ּתקף להם יׁש ולכן לבּוׁשים, ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעל
"ּבּדי הּנקראים הּמה והם ולֹומדיה, הּתֹורה על להגן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש

אׁשר104הארֹון" הארֹון נֹוׂשאים היּו ּבהם ׁשהּבּדים ּוכׁשם , ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ידם ועל ּבהם ׁשּביׂשראל הּפׁשּוטים ּגם ּכן הּלחֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשם
ּבהעלם הּוא ׁשהּתקף אּלא ּביׂשראל, מתקּימת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּתֹורה
ּדעל ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת וזהּו המנּגד. ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּומתּגּלה
הּמצות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ּדנׁשמֹות העבֹודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹידי
ּדבׁשביל ּומעּכב, מֹונע מּׁשּום להתּפעל ׁשּלא נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּבמסירּות
ּדיראת העליֹון מאֹוצר מלמעלה ּכחֹות נֹותנים זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹנּצּוח
ירּוׁשלים ּתׁשב "ּפרזֹות ּדר על ׁשהּוא "ּפרזֹונֹו", וזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשמים.

כּו' אדם" יהיה105מרב ׁשּלא רׁש"י ּופרׁש קצב106, לּה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
נפׁש הּמסירת ידי ּדעל והינּו ליֹום, מּיֹום ותגּדל כּו' ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַוׁשעּור
יׂשראל". לבית טּוב "ורב ימׁש זה ידי על הּנה ּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל
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ד.98) פרק ריש אבות
תתרנז.99) רמז אסתר שמעוני ילקוט ד. ט, פרשה רבה אסתר
תתרנח.100) רמז אסתר שמעוני ילקוט יד. פרשה רבה אסתר ראה

ועוד.
ג').101) (יום הושענות סדר
ממש102) תיבת: מוסיף ב פרק ריש ובתניא ב. לא, איוב

(103.51 בהערה שצויינו במקומות ראה
כה,104) תרומה התורה על וש"ך המור צרור טוב, לקח ראה

פט. עמ' תרפ"ז המאמרים ספר ועוד. יגֿיד.
ח.105) ב, זכריה
יהא.106) שלפנינו: רש"י בפירוש

בלבם.כא. מאירה שמים יראת אשר הענין.כב.אלו לו (מזיז) נוגע
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הארצין ּבעניניכאאין ּדרכים הרּבה ּדיׁש היֹות ּדעם והינּו , ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָ
לכּבׁש ּבכדי הּלב על ׁשּליט יהיה ׁשהּמח ּבאפן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹההתּבֹוננּות
נפׁש ּבמסירּות ּבפעל ּבעבֹודה הּנה מקֹום ּומּכל קטּנה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהעיר
ּוכמאמר הּמלחמה, את מנּצחים ּדוקא ּבזה הּנה 98ּדוקא, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ּג חזק"איזהּו עֹומד הּוא ּדכאׁשר יצרֹו", את הּכֹובׁש ּבֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומחלט הּתֹורה, מּדיני ׁשהּוא ּכל זיז לזּוז ׁשּלא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻּבתקף
נצחּיים הם ויׂשראל מצוֹות ּדתֹורה ׁשהּוא ּכמֹו האמת ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָאצלֹו
לּמּודֹו הּנה ּתֹורה לֹומד וכאׁשר מקֹום, ּובכל ּוזמן עת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבכל
את מּמׁש ּבפעל ולעׂשֹות לׁשמר מנת על הּוא ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה
ועניניה, ּפרטיה יֹודע הּוא הרי ּומצוה מצוה ּובכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמצות,
לֹו נֹוגע הענין הרי ההלכה את ּׁשּיֹודע מה זאת ּדלבד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהינּו

ּדער אן אים רירט עס מּמׁש, ּבפעלכבּבפעל לקּימֹו ענין ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
לעׂשֹות, ּׁשּצריכים ּומה האסּור, מּדבר להתרחק ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּמׁש
ּכלל לּבֹו ׂשם ואינֹו ּכן עֹוׂשה ּכאׁשר הּנה ּכדינֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָלעׂשֹותֹו
הּמלחמה את ּכֹובׁש הּוא אז הּנה ּומעּכב, מֹונע ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלׁשּום
הּוא ּדירּוׁשלים ירּוׁשלים", ּבנין זֹו "והּנצח וזהּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּומנּצחֹו.
ּבא ּדוקא זה הּנה העליֹון, אֹוצר ּדזהּו הּיראה ׁשלמּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָענין
להתּפעל ׁשּלא והחזק הּתקף ׁשהּוא הּנצח מּדת ידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹעל
על הּנה ּגׁשמית ׁשּבמלחמה ּוכׁשם ּכלל. ּומעּכב מֹונע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּׁשּום
ּבקׁשרי ונכנס מּנגד חּייו מׁשלי חיל ׁשהאיׁש זה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָידי
ּגּופא ּבזה הּנה נפׁשֹו, את ּומחרף עצּומה ּבגבּורה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלחמה
הּוא כן ּכמֹו אֹותֹו, ּומחליׁש אֹויבֹו על אימה מטיל הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָהרי
הּבהמית הּנפׁש נגד חזק עֹומד ּדכאׁשר הרּוחנית, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמלחמה
מצוֹות מּלקּים אֹותֹו ּומּדיחים הּמסיתים ׁשהם הרע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּיצר
ּבזה הּנה ׁשֹונֹות, ּבתחּבּולֹות אֹותֹו מֹונעים ּגם ולפעמים ְְְְְִִִִֵֶַַָָה',
נפׁש ּבמסירּות ה' מצוֹות ּומקּים ּבמקֹומֹו חזק ׁשעֹומד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּגּופא
הּנפׁש את מחליׁש הּוא הרי ּגּופא ּבזה הּנה עצּומה, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובגבּורה
ידי ּדעל הּקדמֹונים ּבּדֹורֹות ּבמּוחׁש ׁשראינּו ּוכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּבהמית,
רחמנא ּגזרֹות ּכּמה נתּבּטלּו ּומצוֹות ּבתֹורה העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּתקף
מרּדכי קּבץ יּמחֿׁשמֹו המן ּדבימי ּבּמדרׁש וכדאיתא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָלּצלן,

רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אלף ּתֹורה99כ"ב נתן100ולּמדם וזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לע יׂשראל ּבכל ועז הּתֹורהּתקף ּבקּיּום חזק הּׁשנה ּכל מד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

טֹוב, ליֹום מאבל ונהּפ הּגזרה נתּבּטל זה ידי ועל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּומצוֹות,
הּכח יׁש ׁשּבהם והינּו ּדוקא, יׂשראל ּבנׁשמֹות יׁשנֹו זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּדתקף
ּולקּים ּתֹורה מּללמד ּומעּכב מֹונע ּכל נגד לעמד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוהעז
עׂשה ּדצדקה ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת וזהּו ה'. ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹמצוֹות

ּדעבֹודת האּמֹות, לבין ׁשּפזרן ּביׂשראל הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
עׂשה ּוצדקה אחר, ּבאפן להיֹות אפׁשר אי הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּברּורים
עבֹודת להיֹות ּבחר ּׁשּבהם מה ּביׂשראל הּוא ּברּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
"ּכי ּוכתיב ּדוקא, ידם על הּגׁשמית הּלזּו ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּברּורים
יׂשראל ּבנׁשמֹות הּבחירה ּׁשהיה מה יּה", לֹו ּבחר ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹיעקב
ּדנתאּוה העליֹונה הּכּונה יׁשלם ידם ועל ׁשּבהם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּדוקא
לׁשבּתֹו ּומכֹון ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּוא ּברּו ְְְְִִִִֵַָָָָָהּקדֹוׁש
אחד ּכל אׁשר מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל נּתן זה וכח ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיתּבר
לעמד ּגם נׁשמתֹו נקּדת עצם מּצד רב ּכחֹו מּיׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻואחד
ההמׁשכה ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו ּגדֹול. ּבתקף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּנּסיֹון
הּנצח מּדת ידי על הּוא ׁשמים ּדיראת העליֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמהאֹוצר
ּבאלקּות ּומיחדים קׁשּורים להיֹותם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָֹֻּדוקא,
ּוכמֹו לּמקֹום, ּבנים נקראים יׂשראל ּדכל הּיחּוד, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָּבתכלית
הּנצח מּדת לזאת הּנה אלקיכם", לה' אּתם "ּבנים ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכתּוב

ּוכמאמר אצלם, ּבתקף טֹוענת101הּוא ,ּב ּודבּוקה "חבּוקה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹ
היא יׂשראל איׁש ּכל ּדנׁשמת והינּו ,"ליחד יחידה ,ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֻעּל

מּמעל אלקּה מּמׁש102חלק ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא , ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּתֹורה על טֹוענת היא ולזאת הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹּבעצמּות
לּמּוד על מּמׁש נפׁש ּבמסירּות ליחד יחידה ּכי עד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָּומצוֹות
ּבאנׁשים יׁשנֹו זה נפׁש ּדמסירת הּמצֹות, וקּיּום ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

וטע ּתֹורה, ּביֹודעי מּכמֹו יֹותר הּואּפׁשּוטים הּדבר לפי103ם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
מעלים לבּוׁש וכל הּנפׁש, לבּוׁשי הם ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּידּוע
ׁשּלא העצם ּבהם מאיר ּפׁשּוטים ּבאנׁשים אבל העצם, ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹעל
ּבמסירּות לעמד ּגדֹול ּתקף להם יׁש ולכן לבּוׁשים, ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעל
"ּבּדי הּנקראים הּמה והם ולֹומדיה, הּתֹורה על להגן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפׁש

אׁשר104הארֹון" הארֹון נֹוׂשאים היּו ּבהם ׁשהּבּדים ּוכׁשם , ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ידם ועל ּבהם ׁשּביׂשראל הּפׁשּוטים ּגם ּכן הּלחֹות, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשם
ּבהעלם הּוא ׁשהּתקף אּלא ּביׂשראל, מתקּימת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּתֹורה
ּדעל ּביׂשראל", ּפרזֹונֹו "צדקת וזהּו המנּגד. ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּומתּגּלה
הּמצות וקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד יׂשראל ּדנׁשמֹות העבֹודה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹידי
ּדבׁשביל ּומעּכב, מֹונע מּׁשּום להתּפעל ׁשּלא נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹּבמסירּות
ּדיראת העליֹון מאֹוצר מלמעלה ּכחֹות נֹותנים זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹנּצּוח
ירּוׁשלים ּתׁשב "ּפרזֹות ּדר על ׁשהּוא "ּפרזֹונֹו", וזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשמים.

כּו' אדם" יהיה105מרב ׁשּלא רׁש"י ּופרׁש קצב106, לּה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
נפׁש הּמסירת ידי ּדעל והינּו ליֹום, מּיֹום ותגּדל כּו' ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַוׁשעּור
יׂשראל". לבית טּוב "ורב ימׁש זה ידי על הּנה ּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻעל
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ד.98) פרק ריש אבות
תתרנז.99) רמז אסתר שמעוני ילקוט ד. ט, פרשה רבה אסתר
תתרנח.100) רמז אסתר שמעוני ילקוט יד. פרשה רבה אסתר ראה

ועוד.
ג').101) (יום הושענות סדר
ממש102) תיבת: מוסיף ב פרק ריש ובתניא ב. לא, איוב

(103.51 בהערה שצויינו במקומות ראה
כה,104) תרומה התורה על וש"ך המור צרור טוב, לקח ראה

פט. עמ' תרפ"ז המאמרים ספר ועוד. יגֿיד.
ח.105) ב, זכריה
יהא.106) שלפנינו: רש"י בפירוש

בלבם.כא. מאירה שמים יראת אשר הענין.כב.אלו לו (מזיז) נוגע
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.¯ev˜,מלחמה טכסיסי ׁשּיׁש הגם ּגׁשמית, ּבמלחמה והּנה ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
נפׁשם ׁשּמֹוסרים אּלּו הם המנּצחים מקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּומּכל
הּגדֹול, רּבנּו אֹומר הרּוחנית, ּבּמלחמה הּוא וכן ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבפעל,
זה ּדלבד ּבלּבם, נגּה ד' יראת אׁשר החיל הּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּדהמנּצחים
ּדמסירּות ּבהּתקף ּבפעל מקּימן הּוא הּנה הּתֹורה ּדיני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיֹודע
ּתלמידים אלף כ"ב קּבץ ׁשּמרּדכי ידי ׁשעל ּוכׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָנפׁש,

נפׁש ּבמסירּות לעמד יׂשראל לכל ּכח נתן וזה ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹולּמדם
על ּכן הּנה יּמחֿׁשמֹו, הרׁשע המן ׁשנׁשּבר וזכּו הּׁשנה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכל

הּמ ּבכל הּתֹורה ּבלּמּוד החּזּוק ּגםידי ּכח יּתן זה דינֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
נפׁשם על יעמדּו אׁשר הּגזרה ּבתֹו הּיֹוׁשבים ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָליׂשראל
לבית טּוב רב ימׁש זה ידי ׁשעל הּמצות ּולקּים ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻללמד

ְִֵָיׂשראל.

h"txz ,elqk h"i
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שקריאתי כך, על להשי"ת ומודה רצון שבע מאד אני

הרבנים, כבוד של התאספותם על ותקותי, דעתי והבעת

זה, ממחוז יחיו, עליהם ה' נכבדים, בתים ובעלי השו"בים

ולהבאת הדת להחזקת בהנוגע פעולה תכנית לתכנן

השוררים המסויימים הקטנטנים בסכסוכים שלום

בלב הנכון ההד את מצאה � זה שבמחוז אחדות בערים

שביעת ועוררה בתים והבעלי השו"בים הרבנים, כבוד

והבעלי השו"בים הרבנים שכל ורצינית פנימית רצון

כעת הנמצאים � הברכה על יעמדו כולם � בתים

של בביתו ועידה בתור התאספו � בגלובאקע כאורחים

הרמ"מ הרה"ג זה במחוז החסידים עדת של הרבנים זקן

בהתאחדות הקשורים הענינים לובנו בה קופרשטוק, שי'

ועד בעזה"י נבחר וגם הדת, חיזוק בעניני טוב לפועל

את ולהכיר והפועל העבודה תכנית לעיבוד זמני הפועל

בהתאם המקומות, בכל שהם כמו הענינים מצב

בתים והבעלי השו"בים הרבנים, של לתיאוריהם

כאן. כעת הנמצאים

התעוררות שכל יום, היום בחיי רואים אנו במוחש

הטובות התוצאות את מביאה בחיים, לפועל כשבאה

שגם ב"ה ראינו ובחיים למעורר, פתוח יהודי לב ביותר.

נטיה שנטו צעירות, או צעירים נשים, או אנשים אלה,

ויחזרו עליהם ירחם השי"ת � המצוות מקיום שהיא כל

בחסד אם כי חלילה, יסורים ידי על לא הטובה, לדרך

טובים. מעוררים ידי על ליהדות מתקרבים � וברחמים

� ובהזדמנות והמדריך, המעורר של בידיו מוטל הכל

הרבנים, של גדול חלק עם פגישתי זו, � לי נעימה מאד

ברצוני זה, ממחוז הנכבדים בתים והבעלי השו"בים

חיזוק יסוד על המתוכננת העבודה אודות דעתי להביע

הדת.

הגוף ובמבנה ובלב בראש תלויה אדם של בריאותו

והראש מדתו לפי אבר כל כהלכה, בנוי כשהגוף הכללי.

בריא. האדם אז � כסדרם פועלים והלב

גוף הם בישראל עדה כל קומה, ציור הם יהודים

וכולם ואברים. לב ראש, חלקים: לשלשה הנחלק לעצמה

התועלת את מביא אלה, חלקים משלשה חלק כשכל יחד,

האדם, גוף של האמיתיים החיים הם אז לו, המותאמת

אדם" קרויים השי"2"אתם ברא זה אדם ובשביל את, ת

ככתוב בראתי",3העולם, עליה ואדם ארץ עשיתי "אנכי :

של ובריאתו האדם, בשביל העולם את ברא השי"ת

שיקיים כדי תרי"ג, בגימטריא בראתי, בשביל היא האדם

השי"ת. מצוות את

הוא � מישראל עדה בכל הקומה ציור של הראש

בתים הבעלי ואילו העדה, של הלב הם השו"בים הרב.

היהודי. הגוף של המבנה הם

ובידי בידם העדה. של והלב הראש הם והשו"ב הרב

כל גורל העדה, של גורלה מוטל תורה בני בתים הבעלי

הצדקה מוסדות החינוך, מוסדות התורה, מוסדות

והחסד.

והן בגשמיות הן ישראל, בני של הנוכחי מצבם

ונחלתו עמו על יחוס השי"ת � מאד קשה ברוחניות,

טובה. בפרנסה חיים שפעת להם וישפיע

אלקינו בה' מאמינים בני מאמינים הם ישראל בני כל

כתוב הקדושה בתורתנו הקדושה. "אם4ובתורתו

ונתתי אותם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקותי

פריו". יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם

אם ברוחניות. תלויה שגשמיות בתורה אומר השי"ת

השי"ת יתן מצותיו, את וישמרו השי"ת בדרכי ילכו

וילדים. בריאות פרנסה, גשמיות,

הרב � והלב הראש של עבודתם להיות צריכה ובזה

אזרחי לכל ולהבהיר להסביר � קהילה כל של והשו"ב

ונערות נערים ובחורות, בחורים ונשים, אנשים העדה,

תלויה שגשמיות שהוא, כמו הדברים מצב את יחיו,

ברוחניות.
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א.2) סא, יבמות

יב.3) מה, ישעיה

גֿד.4) כו, ויקרא
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לעשות, צריכים מספיקים, אינם בלבד דיבורים ברם,

את וליצור ישראל לעדת לאפשר ויש להם לעזור צריכים

בקיום חובתם את לקיים שיוכלו הנאותים התנאים

והמצווה. התורה

הקיימים והתורה הדת מוסדות שיחוזקו ההכרח מן

שעדיין המוסדות אותם ולהקים לייסד ההכרח ומן מכבר

חסרים.

כל את כך לשם לגייס שמוכרחים הראשון הדבר

ההכרח מן ישראל. בנות של טהרתן חיזוק הוא הכוחות,

שחיי צעירה, אשה ולכל צעיר אברך לכל היטב להסביר

לאסונות מביא במקוה, טבילה על לשמור בלי המשפחה

כשרים, לא יהודיים שנולדים כך על נוסף חלילה גדולים

מכן לאחר נחלים הם שבפתאומיות או וחלשים, חולים

מביאים כאלה משפחה חיי הנה � שונות במחלות

העדה. כל על גם חלילה ובחלקם להורים אסונות

ברורים בדברים ולנאום לדבר צריכים זה דבר על

החומרה כל את ולהדגיש הגדולים, בכינוסים ובהירים,

בחובה. נושאת זו שעבירה

הסוף את הצעירות והנשים האברכים בפני לתאר יש

שחיי החורבןהמר את אליו, מובילים כאלה ם

הם, בידיהם עצמם על ממיטים שהם וקללות־התוכחה

ילדיהם על מביאים שהם הגדולים והאסונות

הלא־כשרים.

רופאים של ספרים הרבה נדפסו כבר זו בעיה על

על הקובעים גוים, ולהבדיל יהודים גדולים, ופרופסורים

בהם יש והטבילה הטהרה שדיני הרפואי המדע בסיס

ההורים של לבריאותם ביותר הטובה השמירה משום

מולידים. שהם הילדים ושל

לראיותיהם נזקקת אינה הקדושה התורה

התורה שכן, חכמות, ושל חכמים של והסכמותיהם

מכל הנעלים הקב"ה של ורצונו חוקיו היא הקדושה

זמן. ובכל מקום בכל נצחית היא והתורה החכמות,

"טהרת נשים אירגון עדה בכל להקים ההכרח מן

בנות של טהרתן את לחזק שמתפקידו ישראל" בנות

עדה שבכל בתים והבעלי השו"בים הרבנים, ועל ישראל,

זמן בכל תהיה שהמקוה במיוחד ולהשתדל לכך לעזור

וזולה. חמה נקיה, ביותר, הנכון בסדר

גם לדאוג בתים והבעלי השו"בים הרבנים, על

טובים מלמדים בהשגת להשתדל החינוך, לבעיית

"תפארת חברות להקים אלקים, יראי מלמדים לילדים,

ובתי הכנסת בבתי השיעורים לימודי את ולחזק בחורים"

המדרש.

הן שבת" "מזהירי או שבת" "שומרי חברות

אין שבת שמירת ברם, ביותר. הגדולים מהדברים

זהו בשבת, לעשות שאסור מה לעשות שלא רק פירושה

גם לקיים אבל, יש, שבת. שמירת של הלא־תעשה רק

ללימוד תנוצל שהשבת שבת, שמירת של ה"עשה" את

הנוער. עם ושיחות לימוד של חוגים ולאירגון

בחורים". "תפארת חברות בהתייסדות קשור זה דבר

לחיזוק יביא זה הרי בחורים" "תפארת חברות כשיקימו

בקיום לחיות יביא וגם אמיתית שבת בשמירת גדול

החול. ימי של המצוות

בכשרות תיקון עניני הרבה כך על ונוסף האמור כל

של המתוכננת ההתאחדות ידי על יתחזקו הדת וחיזוק

בתים. והבעלי השו"בים הרבנים,

בני כל מחוייבים בהם כלליים, ענינים הם אלה כל

� ספרד נוסח מתפללי � חסידים הבדל, בלי ישראל

זה שבמחוז ומכיוון � אשכנז נוסח מתפללי � ואשכנזים

ועדת החסידים עדת עדות, שתי ובהם וקיבוצים ערים

הועד על המוטלות העבודות אחת הרי האשכנזים,

ולעבודה להתחזקות ולהשתדל לראות היא הפועל

של הכלליים לענינים בנוגע העדות שתי של משותפת

הדת. חיזוק

אל והבהירה הברורה פנייתי את להביע גם ברצוני

עליהם ה' החסידים, בתים והבעלי השו"בים הרבנים,

יצ"ו: המחוז שבכל יחיו,

תורה בני בתים והבעלי השו"בים הרבנים, יתאחדו

בכל ברבים. החסידות לימוד חיזוק של אחת באגודה

ברבים, חסידות לומדי חברת תוקם וקיבוץ מושב עיר,

אל פונה ואני החסידיים. המדרש ובבתי הכנסת בבתי

ולהשתתף לבוא יחיו אנ"ש שמגזע ולאברכים יחיו אנ"ש

יחיו. ילדיהם את גם אתם ולהביא אלה בלימודים

באחדים השוררים והמריבות הסכסוכים עלי שנואים

רבנים בין ושו"בים, רבנים בין זה שבמחוז מהמקומות

הכל שיסדרו אלה כל אל פונה ואני הקהילות. ומנהיגי

הועד של כוחו בזה ומייפה ובריעות, באהבה בשלום

והבעלי השו"בים הרבנים התאחדות של הזמני הפועל

לקירוב תורה פי על ולפעול לעזור וילנא שבמחוז בתים

גמור. שלום תוך הלבבות

העיירות, בכל החסידים קהילות כל אל פונה אני

גדולה: בבקשה יצ"ו, וילנא שבמחוז והקיבוצים המושבות

הרבנים כבוד פרנסת להחזיק יכלתכם בכל השתדלו

את למלא האפשרות להם ותנו ובכבוד, בריווח והשו"בים

היהדות. בחיזוק הקודש עם בהדרכת חובתם

כוחותיהם, כל להקדיש הקהילות וחברי מנהיגי על

של והכשרות הנקיון על ביותר הטוב בסדר להחזיק

בהם שההשתמשות ולדאוג הטבילה ובתי המקוואות

בחינם. אף נזקקות ולנשים זולה, תהיה

מקרני תקוה מלא אני זו, בהתכנסות כאן בשהותי

למקומו, מכם אחד כל ובשוב לזרוח, שהחלו ההתעוררות

את נותן אני הקודש. בעבודת מחודשים בכוחות תעבדו

אני והשו"בים הרבנים ואת יצליחכם, שהשי"ת ברכתי
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לעשות, צריכים מספיקים, אינם בלבד דיבורים ברם,

את וליצור ישראל לעדת לאפשר ויש להם לעזור צריכים

בקיום חובתם את לקיים שיוכלו הנאותים התנאים

והמצווה. התורה

הקיימים והתורה הדת מוסדות שיחוזקו ההכרח מן

שעדיין המוסדות אותם ולהקים לייסד ההכרח ומן מכבר

חסרים.

כל את כך לשם לגייס שמוכרחים הראשון הדבר

ההכרח מן ישראל. בנות של טהרתן חיזוק הוא הכוחות,

שחיי צעירה, אשה ולכל צעיר אברך לכל היטב להסביר

לאסונות מביא במקוה, טבילה על לשמור בלי המשפחה

כשרים, לא יהודיים שנולדים כך על נוסף חלילה גדולים

מכן לאחר נחלים הם שבפתאומיות או וחלשים, חולים

מביאים כאלה משפחה חיי הנה � שונות במחלות

העדה. כל על גם חלילה ובחלקם להורים אסונות

ברורים בדברים ולנאום לדבר צריכים זה דבר על

החומרה כל את ולהדגיש הגדולים, בכינוסים ובהירים,

בחובה. נושאת זו שעבירה

הסוף את הצעירות והנשים האברכים בפני לתאר יש

שחיי החורבןהמר את אליו, מובילים כאלה ם

הם, בידיהם עצמם על ממיטים שהם וקללות־התוכחה

ילדיהם על מביאים שהם הגדולים והאסונות

הלא־כשרים.

רופאים של ספרים הרבה נדפסו כבר זו בעיה על

על הקובעים גוים, ולהבדיל יהודים גדולים, ופרופסורים

בהם יש והטבילה הטהרה שדיני הרפואי המדע בסיס

ההורים של לבריאותם ביותר הטובה השמירה משום

מולידים. שהם הילדים ושל

לראיותיהם נזקקת אינה הקדושה התורה

התורה שכן, חכמות, ושל חכמים של והסכמותיהם

מכל הנעלים הקב"ה של ורצונו חוקיו היא הקדושה

זמן. ובכל מקום בכל נצחית היא והתורה החכמות,

"טהרת נשים אירגון עדה בכל להקים ההכרח מן

בנות של טהרתן את לחזק שמתפקידו ישראל" בנות

עדה שבכל בתים והבעלי השו"בים הרבנים, ועל ישראל,

זמן בכל תהיה שהמקוה במיוחד ולהשתדל לכך לעזור

וזולה. חמה נקיה, ביותר, הנכון בסדר

גם לדאוג בתים והבעלי השו"בים הרבנים, על

טובים מלמדים בהשגת להשתדל החינוך, לבעיית

"תפארת חברות להקים אלקים, יראי מלמדים לילדים,

ובתי הכנסת בבתי השיעורים לימודי את ולחזק בחורים"

המדרש.

הן שבת" "מזהירי או שבת" "שומרי חברות

אין שבת שמירת ברם, ביותר. הגדולים מהדברים

זהו בשבת, לעשות שאסור מה לעשות שלא רק פירושה

גם לקיים אבל, יש, שבת. שמירת של הלא־תעשה רק

ללימוד תנוצל שהשבת שבת, שמירת של ה"עשה" את

הנוער. עם ושיחות לימוד של חוגים ולאירגון

בחורים". "תפארת חברות בהתייסדות קשור זה דבר

לחיזוק יביא זה הרי בחורים" "תפארת חברות כשיקימו

בקיום לחיות יביא וגם אמיתית שבת בשמירת גדול

החול. ימי של המצוות

בכשרות תיקון עניני הרבה כך על ונוסף האמור כל

של המתוכננת ההתאחדות ידי על יתחזקו הדת וחיזוק

בתים. והבעלי השו"בים הרבנים,

בני כל מחוייבים בהם כלליים, ענינים הם אלה כל

� ספרד נוסח מתפללי � חסידים הבדל, בלי ישראל

זה שבמחוז ומכיוון � אשכנז נוסח מתפללי � ואשכנזים

ועדת החסידים עדת עדות, שתי ובהם וקיבוצים ערים

הועד על המוטלות העבודות אחת הרי האשכנזים,

ולעבודה להתחזקות ולהשתדל לראות היא הפועל

של הכלליים לענינים בנוגע העדות שתי של משותפת

הדת. חיזוק

אל והבהירה הברורה פנייתי את להביע גם ברצוני

עליהם ה' החסידים, בתים והבעלי השו"בים הרבנים,

יצ"ו: המחוז שבכל יחיו,

תורה בני בתים והבעלי השו"בים הרבנים, יתאחדו

בכל ברבים. החסידות לימוד חיזוק של אחת באגודה

ברבים, חסידות לומדי חברת תוקם וקיבוץ מושב עיר,

אל פונה ואני החסידיים. המדרש ובבתי הכנסת בבתי

ולהשתתף לבוא יחיו אנ"ש שמגזע ולאברכים יחיו אנ"ש

יחיו. ילדיהם את גם אתם ולהביא אלה בלימודים

באחדים השוררים והמריבות הסכסוכים עלי שנואים

רבנים בין ושו"בים, רבנים בין זה שבמחוז מהמקומות

הכל שיסדרו אלה כל אל פונה ואני הקהילות. ומנהיגי

הועד של כוחו בזה ומייפה ובריעות, באהבה בשלום

והבעלי השו"בים הרבנים התאחדות של הזמני הפועל

לקירוב תורה פי על ולפעול לעזור וילנא שבמחוז בתים

גמור. שלום תוך הלבבות

העיירות, בכל החסידים קהילות כל אל פונה אני

גדולה: בבקשה יצ"ו, וילנא שבמחוז והקיבוצים המושבות

הרבנים כבוד פרנסת להחזיק יכלתכם בכל השתדלו

את למלא האפשרות להם ותנו ובכבוד, בריווח והשו"בים

היהדות. בחיזוק הקודש עם בהדרכת חובתם

כוחותיהם, כל להקדיש הקהילות וחברי מנהיגי על

של והכשרות הנקיון על ביותר הטוב בסדר להחזיק

בהם שההשתמשות ולדאוג הטבילה ובתי המקוואות

בחינם. אף נזקקות ולנשים זולה, תהיה

מקרני תקוה מלא אני זו, בהתכנסות כאן בשהותי

למקומו, מכם אחד כל ובשוב לזרוח, שהחלו ההתעוררות

את נותן אני הקודש. בעבודת מחודשים בכוחות תעבדו

אני והשו"בים הרבנים ואת יצליחכם, שהשי"ת ברכתי
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החסידים לעדות ברכתי את למסור מצוה לשלוחי ממנה

הכנסת בתי וגבאי הקהילות ומנהיגי ישראל וקהילות

אחד לכל יצליח שהשי"ת למקומותיהם, המדרש ובתי

וברוחניות. בגשמיות מהם

השו"בים הרבנים, כבוד שהתאחדות תקוה מלא אני

החסידות בלימוד גדולה להתחזקות תביא בתים והבעלי

בתוך אנ"ש לכל והצלחה ברכה שפע שיביא דבר ברבים,

רויחי. ומזוני חיי בבני יחיו ישראל בני אחינו כלל

rw`aelba xewiad

•

1

2

3

4

5

6

7

8

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

.·"�¯˙ ,ÔÂ˘Á¯Ó '‚

שמח מורי מורי, עם להתראות לחדר ובא מבאריסאוו טשערנין מרדכי מאיר ר' החסיד בא ָהיום
) סיפורים. שלשה סיפר דיבורו ובהמשך שעות, כשתי וישב במאד È˙Ú‰Ï˜עליו Ô˙È� ‡Ï.(

·"�¯˙ ,ÔÂ˘Á¯Ó '‰ 'Â

שחרית להתפלל הכנסת לבית ובבואי ממאזינקע, גורעוויטש הלוי שמואל ר' החסיד בא ַבהשכמה

להתעכב יכולתי לא אבל שלום, וענה שלום, לו נתתי תפלתו אחר גדולה, שמחה עליו ושמחתי ראיתיו

לבי כי במאד, עלי טובה רוחי זה עם אבל רמ"ב, הבוחן לפני המשניות לחזור עלי כי קלה שעה אף

מהרגיל. יותר מעשיות בסיפורי בהסעודות יאריכו זה קודש בשבת אשר לי אומר

ÂÏÒÎ ·"Î '‡21.·"�¯˙ ,

כשעה ביתיות. סגולות לו עשו רק הרופא, אותו בקר טרם עוד במטה. ושוכב התקרר הר"נ מורי

וירפאהו. דברו ישלח ה' אצלו. הייתי

ילדותי מימי זכרונותיי את ארשום כי כבר, זה יעצני זה.22מורי על פנוי זמן לי הי' לא ועדיין ,

היום בו עומד שהנני – ג' פרק – סנהדרין במסכת חדש פרק ולימוד המשניות חזרת זולת הנה מהיום

חפשי הנני כשעה, נ"ך ולימוד שעות, כשתי – לומדים שהננו – בתרא בבא – הגמרא וחזרת –
ילדותי. ימי זכרונות לרשום הפנוי בזמן ואשתמש מהלימוד,

הדבר: פרשת וזה

תרמ"ו אלול, בחדש הראשונים שמעתי23בימים דרדקי, מלמד יקותיאל ר' של בחדרו לומד ואני ,
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17

כסלו כב חל תרנ"ב בשנת תרנ"ג. לשנת מתאים התאריך (21

ד'. ביום

.(000 ע' (לעיל תרנ"ב תשרי ד' יומן ראה (22

(ראה נוסחאות כמה הובאו ליאלטא הנסיעה בתאריך (23

בנוגע הן הם השינויים ,(57 ע' - תשי"ט קה"ת, לנער" ל"חנוך הוספות

נסעו שבו בשנה לזמן בנוגע והן תרמ"ו) או (תרמ"ה הנסיעה לשנת

החורף): בזמן או אלול (חודש

השבועות חג לפני וחזרו אלולתרמ"ו שנסעו שלפנינו: ברשימה

עד תרמ"ו אלול מחצי שנסעו ס"ז: תרצ"ד כסלו כ' בשיחת תרמ"ז.

שבועות. ג' למשך לחרקוב נסע ומשם תרמ"ז הפסח חג לאחר

תרמ"ו מ"ח "בחדש :(000 ע' (לקמן אור" "יגלה רבינו וברשימת

כאיזה הפסח, אחר עד החורף כל שמה ושהינו ליאלטע הנסיעה היתה

חזרה באנו חגה"ש ועל בחארקוב, התעכבנו לעצרת פסח בין שבועות

שבחזרה כותב, (000 ע' (לקמן המאסר ברשימת לליובאוויטש".

תרפ"א מ"ח יט ביומן תרמ"ו". בעומר ל"ג בחרקוב היו מיאלטא

בשיחת תרמ"ז". החורף "כל שם והיו תרמ"ו אלול :(000 ע' (לקמן

ע' ה'שי"ת השיחות ובספר תרמ"ו. חורף נסעו ט: שבהערה הפסח חג

עמ'...: (תרצ"ג) היומן רשימת מנחם בתורת בערך". "תרמ"ו :369

לקחו". אותי וגם ליאלטע, נסעו [ת]רמ"ה "חורף

ז ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר לאגרותֿקודש המו"ל [בהערות

מתחילת הרז"א של אגרות שתי ישנן המכתבים שבאוסף כותב,

במוצאי (2 ליובאוויטש. קרנינו תרו"ם תשרי כ"ה א' יום (1] תרמ"ו

זלמן שניאור שהר"ר כותב שבהם לפ"ק] תרו"ם מ"ח כ"ג מנוחה

ליאלטע". שי' הרש"ב אחי עם החורף ימי "על נוסע סלונים

לאמרי ביאורים נדפסו ואילך) א (ע' תרמ"ו המאמרים בספר

ברשימת אדמו"ר כ"ק ובהערת [תר]מ"ו, ב"יאל[טע] שנכתבו בינה

כ"ק הי' "וא"כ נח): (ע' נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ודרושי מאמרי

לתקן צריך ועפ"ז תרמ"ז. ולא תרמ"ו בחורף ביאלטע נ"ע אדמו"ר

קיץ השיחות ובספר ליאלטע. נוסע תרמ"ה אלול :9 ע' לנער בחנוך

.25 הערה לקמן וראה ואילך". 28 ע' ה'ש"ת

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ויאלטא הים חוף על היושבת לעיר למרחקים, אבי כבוד עם אסע ימים איזה בעוד כי לי, אומרים ַמחברי

בחורף. גם חם שם אשר קרים, במדינת והיא שמה,

הי' ללמוד, כלינו כאשר כסדרן, תמידין ויום יום בכל כי יקותיאל, ר' מלמדי את מאד אהבתי אני

מלבב שהי' מה נאה, סיפור איזה לנו ויספר סביבו – היינו ילדים עשר כחמשה – כולנו אותנו מקבץ
במאד ומכיון24אותנו סיפוריו, בעד אותו אוהבים היינו שבקרבנו, הלאֿטובים גם כאחד, וכולנו .

הסיפורים את עוד אשמע ולא מפה, הורי כבוד עם אסע שבוע או ימים איזה בעוד אשר ששמעתי

רב. בכי בכיתי לביתינו ובבואי מאד התעצבתי היפים,

בגדי את חובשת אמי כבוד כי המראה, על ואתבונן בבית, רבה תנועה כי ואראה ויומים, יום עבר

לקרא ילמדני מי לי: אשר והחברים מלמדי את לעזוב חפץ אינני כי בבכי קולי הרימותי גדולה, בתיבה

אשר אלה חברי כמו ילדים במשחק להשתעשע אוכל מי ועם יפות? מעשיות לנו יספר מי בחומש?

הפוגות. מאין ואבכה היום?, לי יש

את מבקרת אמי שם מקום – חדרי אל ויבא בחדרו, הרה"ק אאמו"ר כ"ק שמע בכייתי קול את

בוכה. אני מה על וישאל – בבית להניח מהם ואיזה במסע לקחת מהם איזה בגדי,

אל הרה"ק: אאמו"ר כ"ק לי ויאמר בבכייתי. קולי הרימותי ואני הגדתי, אשר כל את אמי ותספר

עמנו הנוסע שניאור ר' האברך תלמד25תבכה. אם והי' יפות. מעשיות לך יספר והוא עמך ילמד הוא

שונים. סיפורים לך אספר אני גם לזמן מזמן הנה טובה, בהנהגה ותתנהג בטוב,

ואיטיב מדמע, הרטובות לחיי את ואקנח נדמתי. וברגע כראוי, עלי פעלו הרה"ק אאמו"ר כ"ק דברי

מטוב ואנשק הימנית, קדשו ביד ואחזתיו הרה"ק אאמו"ר כ"ק אל ואקרב לב. מטוב ואשחק פני את
יקירי, אבי נחמתני יהגה: לבי ורק ודברים, אומר באין לבבית תודה בנעימת אליו עיני ואשא לב,

ואתנחם. נחמתני

ד וכבוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הנה – אזכור לא בשבוע יום באיזה – הימים הרז"אבאחד 26ודי

ולקול27והרמ"מ ביניהם, הושיבו אותי וגם סוסים, לשני הרתומה למרכבה עלו שניאור ר' והאברך

וברכתם הבית אנשי כל של ברכתם ולקול רבקה, מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד של ברכתה

– החצר אל הנשקפים – חלונות השלשה ספות על העומדים וחברי בחצר העומדים האנשים כל של

המרכבה. זזתה הקטן הזאל ַשל

מושקא חי' מרת דודתי וכבוד מורתי אמי כבוד נוסעת אחד לסוס הרתומה קטנה שני' במרכבה
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(לקמן רבינו ברשימת וש"נ. .41 ע' תש"ו השיחות ספר ראה (24

מעשה א דערציילן אנהייבין פלעגט יקותיאל ר' "אז :(000 ע'

קלייניקע די וי אים ארום קלייבן ארום אלע זעך פלעגיןמיר

בטל פלעגין אלעשפילערייען וערטער, די שלינגען וערין,שבסעלעך

קינדער צווישיןאונז זיין פלעגין ואס מחלוקת'ן און ברוגז'סן אלע

צום טוליען צו זעך מיר פלעגין איינעם אין אלע וערין, גוט פלעגט

א פאר ואס מיט אויגין די אין אים קוקין און מעשה, די רבי'ןהערין

בארוכה. עיי"ש פלעגטדערציילן". ער גימיט הייליקין

בא סלונים זלמן שניאור שהר"ר הנ"ל, הפסח חג בשיחת (25

ישראל. לארץ חזרה נסע תרמ"ו ולפסח תרמ"ה בשנת לליובאוויטש

וחזר תרמ"ה בקיץ לליובאוויטש שבא ,23 שבהערה אור" ב"יגלה

הפסח חג [לאחר יאלטע את עזבינו טרם אחדים "ימים לאה"ק

כ"ק כותב [תרמ"ו] פסח של חג אסרו ד', יום במכתב תרמ"ו]".

שניאור [ר' הרב "ש"ב ז): ע' ח"א (אגרותֿקודש מהרש"ב אדמו"ר

בשלום יסע ומשם צלחה, לאדעס אי"ה מחר נוסע שי' זלמן]

ב חוב' "התמים" .000 ע' (לקמן תרס"ז כסלו יו"ד וביומן לאה"ק".

השיחות ובספר תרמ"ז. בשנת בליובאוויטש שהי' א]) [פז, עט ע'

בספר וראה תרמ"ז. הפסח חג על בליובאוויטש שהי' 291 ע' תרח"ץ

.23 הערה לעיל .370 ע' ה'שי"ת השיחות

התולדות ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (26

ע' תש"ו השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר

.(000 ע' (לקמן מצוה הבר רשימת וש"נ. .5

ספר שם. התולדות ספר אודותו ראה מענדל. מנחם הר"ר (27

וש"נ. .96 ע' תר"ץ השיחות



קפי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ויאלטא הים חוף על היושבת לעיר למרחקים, אבי כבוד עם אסע ימים איזה בעוד כי לי, אומרים ַמחברי

בחורף. גם חם שם אשר קרים, במדינת והיא שמה,

הי' ללמוד, כלינו כאשר כסדרן, תמידין ויום יום בכל כי יקותיאל, ר' מלמדי את מאד אהבתי אני

מלבב שהי' מה נאה, סיפור איזה לנו ויספר סביבו – היינו ילדים עשר כחמשה – כולנו אותנו מקבץ
במאד ומכיון24אותנו סיפוריו, בעד אותו אוהבים היינו שבקרבנו, הלאֿטובים גם כאחד, וכולנו .

הסיפורים את עוד אשמע ולא מפה, הורי כבוד עם אסע שבוע או ימים איזה בעוד אשר ששמעתי

רב. בכי בכיתי לביתינו ובבואי מאד התעצבתי היפים,

בגדי את חובשת אמי כבוד כי המראה, על ואתבונן בבית, רבה תנועה כי ואראה ויומים, יום עבר

לקרא ילמדני מי לי: אשר והחברים מלמדי את לעזוב חפץ אינני כי בבכי קולי הרימותי גדולה, בתיבה

אשר אלה חברי כמו ילדים במשחק להשתעשע אוכל מי ועם יפות? מעשיות לנו יספר מי בחומש?

הפוגות. מאין ואבכה היום?, לי יש

את מבקרת אמי שם מקום – חדרי אל ויבא בחדרו, הרה"ק אאמו"ר כ"ק שמע בכייתי קול את

בוכה. אני מה על וישאל – בבית להניח מהם ואיזה במסע לקחת מהם איזה בגדי,

אל הרה"ק: אאמו"ר כ"ק לי ויאמר בבכייתי. קולי הרימותי ואני הגדתי, אשר כל את אמי ותספר

עמנו הנוסע שניאור ר' האברך תלמד25תבכה. אם והי' יפות. מעשיות לך יספר והוא עמך ילמד הוא

שונים. סיפורים לך אספר אני גם לזמן מזמן הנה טובה, בהנהגה ותתנהג בטוב,

ואיטיב מדמע, הרטובות לחיי את ואקנח נדמתי. וברגע כראוי, עלי פעלו הרה"ק אאמו"ר כ"ק דברי

מטוב ואנשק הימנית, קדשו ביד ואחזתיו הרה"ק אאמו"ר כ"ק אל ואקרב לב. מטוב ואשחק פני את
יקירי, אבי נחמתני יהגה: לבי ורק ודברים, אומר באין לבבית תודה בנעימת אליו עיני ואשא לב,

ואתנחם. נחמתני

ד וכבוד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הנה – אזכור לא בשבוע יום באיזה – הימים הרז"אבאחד 26ודי

ולקול27והרמ"מ ביניהם, הושיבו אותי וגם סוסים, לשני הרתומה למרכבה עלו שניאור ר' והאברך

וברכתם הבית אנשי כל של ברכתם ולקול רבקה, מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד של ברכתה

– החצר אל הנשקפים – חלונות השלשה ספות על העומדים וחברי בחצר העומדים האנשים כל של

המרכבה. זזתה הקטן הזאל ַשל

מושקא חי' מרת דודתי וכבוד מורתי אמי כבוד נוסעת אחד לסוס הרתומה קטנה שני' במרכבה
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(לקמן רבינו ברשימת וש"נ. .41 ע' תש"ו השיחות ספר ראה (24

מעשה א דערציילן אנהייבין פלעגט יקותיאל ר' "אז :(000 ע'

קלייניקע די וי אים ארום קלייבן ארום אלע זעך פלעגיןמיר

בטל פלעגין אלעשפילערייען וערטער, די שלינגען וערין,שבסעלעך

קינדער צווישיןאונז זיין פלעגין ואס מחלוקת'ן און ברוגז'סן אלע

צום טוליען צו זעך מיר פלעגין איינעם אין אלע וערין, גוט פלעגט

א פאר ואס מיט אויגין די אין אים קוקין און מעשה, די רבי'ןהערין

בארוכה. עיי"ש פלעגטדערציילן". ער גימיט הייליקין

בא סלונים זלמן שניאור שהר"ר הנ"ל, הפסח חג בשיחת (25

ישראל. לארץ חזרה נסע תרמ"ו ולפסח תרמ"ה בשנת לליובאוויטש

וחזר תרמ"ה בקיץ לליובאוויטש שבא ,23 שבהערה אור" ב"יגלה

הפסח חג [לאחר יאלטע את עזבינו טרם אחדים "ימים לאה"ק

כ"ק כותב [תרמ"ו] פסח של חג אסרו ד', יום במכתב תרמ"ו]".

שניאור [ר' הרב "ש"ב ז): ע' ח"א (אגרותֿקודש מהרש"ב אדמו"ר

בשלום יסע ומשם צלחה, לאדעס אי"ה מחר נוסע שי' זלמן]

ב חוב' "התמים" .000 ע' (לקמן תרס"ז כסלו יו"ד וביומן לאה"ק".

השיחות ובספר תרמ"ז. בשנת בליובאוויטש שהי' א]) [פז, עט ע'

בספר וראה תרמ"ז. הפסח חג על בליובאוויטש שהי' 291 ע' תרח"ץ

.23 הערה לעיל .370 ע' ה'שי"ת השיחות

התולדות ספר אודותו ראה אהרן. זלמן שניאור הר"ר (26

ע' תש"ו השיחות ספר .22 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת מהר"ש אדמו"ר

.(000 ע' (לקמן מצוה הבר רשימת וש"נ. .5

ספר שם. התולדות ספר אודותו ראה מענדל. מנחם הר"ר (27

וש"נ. .96 ע' תר"ץ השיחות



c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

רודניא עד נוסעים ודודתי דודי וכבוד ליאלטא, נוסעים והמשרתת ואני ר"ש והאברך הורי ַכבוד

לשלחנו.

כאשר מקודם, חדשים כשני זה הייתי הראשונה בפעם רודניא. בתחנת שהנני השני' פעם לי זה

אותי גם ויקח לוויטעבסק, בנסעו מבאריסאוו דובער שמואל ר' החסיד ללוות הרה"ק אאמו"ר כ"ק ָנסע
עמו.

לביאת הקבוע מועד לפני שעה מחצי יותר באנו כי בא, טרם עוד והמסע לרודניא, באנו כאשר

דוד ר' הרב והנה ראיתי זמן איזה וכעבור שו"ב28המסע, חיים שלמה ר' הרב29, בן קאּפל ר' ור'30, ָ

העגלה בעל לייב יעקב ר' של העגלה מן יוצאים לייב געגועים31מנחם לי היו כבר כי עליהם ואשמח ,

מולדתי. עיר אל

וכפי – טעלעגראם – המדינה בשפת כתוב מכתב רודניא בעיר לדודי הביאו המסע בא ַטרם

אשר ברזל, חוטי ידי על למדינה, ממדינה גם לעיר מעיר נשלח כזה מכתב הנה דודתי, לי שהסבירה
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המאסר ראהרשימת מו"צבליובאוויטש. הר'דודיעקבסאן. (28
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רפו. ע' (תרצ"ג) היומן רשימת מנחם בתורת נזכר הצ"צֿ

∑
ycew zexb`

רצ"ד אייר י"ז ב"ה

בעיר גלותי וימי מאסרי, ימי אודות שאלתך על במענה

מפני אבל ברשימותיי, כתוב הכל כי אף קאסטראמא, מקלט

ורושמים אחדים קטעים רק לגלותם. אפשר אי שונות סיבות

שהוא. מי בכבוד פגיעה בהם שאין מה כוללים,

חמש כי השביעי, המאסר הוא תרפ"ז בשנת המאסר

שלטון בימי פעמים ושתי הישן, שלטון בימי נאסרתי פעמים

החדש.

אחת בן בהיותי בילדותי בליובאוויטש הראשון המאסר

ניסן הר' מורי של והוראתו הצעתו פי על - וכאשר שנה, עשרה

רשמתי בספר, זיכרונותיי את לרשום תרנ"ב בשנת התחלתי -

תרנ"ג. ברשימת ונרשם זה מאורע גם

פי על תרס"ב, אייר בחדש בליובאוויטש השני המאסר

השכלה מפיצי חברת הספר דבית המורים של מלשינותם

בליובאוויטש.

בסיבת תרס"ו טבת בחדש בליובאוויטש השלישי המאסר
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נגד בההתקוממות ציון פועלי מפלגת חברי של השתתפותם

בליובאוויטש. המשטרה

בסיבת תר"ע טבת בחדש בפעטראגראד הרביעי המאסר

ק. המלומד היהודי של הלשנתו

בסיבת תרע"ו שבט בחדש בפעטראגראד החמישי המאסר

בקדש, המשרתים פטורין ודיני חוקי חומר בהשגת השתדלותי

הצבא. מעבודת

בסיבת דון, ברוסטוב תר"פ תמוז בחדש הששי המאסר

ד. ברוסטוב הייעווסעקציע ראש הלשנת

הנכבד הוא השביעי זה רק שעות, מאסרי היו כולם אמנם

מכולם.

והנמשל מהנמשל, קל הוא המשל אשר שבעולם בנוהג

ואבן עץ של אסורים בבית הגוף מאסר אם מהמשל, מכובד

במאסר האלקית הנפש של העינוי גדול מה הנה עינוי, הוא

פארטיפן. דעם אין זעך בעדארף מי הבהמית, ונפש הגוף

הנאה לי גורם לעתים הנה השביעי, המאסר כי אכחד לא

מזמן הרי המאורע, אחרי שנים כשבע זה כי והאות מיוחדת,

אותן לעצמי ולצייר להתבודד מועד לי לוקח הנני לזמן

ראיתי שמעתי אשר והחלומות המחזות והדיבורים, השמועות

ההם. בימים וחלמתי

תקופות לו יש חייו בימי אשר זאת מלבד הנה האדם

הגדלות ימי אברכות, בחרות, נערות, הילדות, ימי קבועות

או ובינונים, רגילים אם כשרונותיו, מצב ומלבד ושיבה, זקנה

וצוהל, עליז או ועצב ביישן אם טבעו וכן ונפלאים, מאירים

תקופות לו מזמנת העליונה ההשגחה הרי זאת כל מלבד הנה

ומפתחים האדם טבע משנים לפעמים אשר מיוחדות

חיי בתכלית להסתכל מיוחד, גובה על להעמידו כשרונותיו

האדמה. פני על האדם

האדם של נפשו מהלך על בפעולתה חזקה היותר התקופה

בעינויים העשירה התקופה היא כשרונותיו, והתפתחות

איזה בשביל ובמרץ בשקידה תעמולה עבודת בעד ויסורים

רודפיו עם ולוחם מתאבק שהוא מי ובפרט הדיעות, מן דיעה

דתו. וחיזוק קיום בעד ולוחציו

עם הנפש, ויסורי הגוף בעינוי סבוכה היותה עם זו תקופה

בחיי האור ימי והם חזקים ברושמים היא עשירה הנה זה

האדם.

למאד, ונכבד הוא חשוב הלזו בתקופה ומאורע מאורע כל

הרוחנית התועלת לגודל הנה וכלא מאסר של מאורע גם ומה

גם כ"א והלילות הימים רק לא לציין הוא ראוי לרגלם הבאה

מביא ועינוי סיגוף צער של ורגע שעה כל כי והרגעים, השעות

נהפך החלש גם כי מוגבל, בלתי דעת וחוזק מופלגה תועלת

שבגבורים. לגבור

אור ג' בליל לילה שלישית שעה על רבע הותחל המאסר

חצי שעה עד ונמשך תרפ"ז סיון לחדש עשר חמשה רביעי ליום

בעיר תרפ"ז, תמוז לחדש בשלישי הראשון ביום צהרים השני'

פטרסבורג. - לענינגראד

מינוט. עשר וחמשה שעות עשרה אחת יום עשר שמונה

חצי בשעה הנה שעות כשש בביתי התעכבי אחרי ביום ובו

לפ קאסטראמא,השמינית לעיר ההולך במסע יצאתי ערב נות

תמוז, לחדש ארבעה - השני ביום - למחרת שמה ובאתי

חצי שעה בתמוז עשר שלשה הרביעי יום עד בגלות והתעכבתי

צהרים. הראשונה

שעות. עשרה ושבע ימים תשעה

מהרשימות לקוטים לך ושולח בקשתך למלא הנני ובזה

ובזמנם. בעתם המאסרים דבר על
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:øácä-úà øîL åéáàå§¨¦−¨©¬¤©¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(161 'nr dl zegiy ihewl)

¯·c‰ ˙‡ ¯ÓL ÂÈ·‡Â(יא B·È‡(לז, È˙Ó ‰tˆÓe ÔÈzÓÓ ‰È‰ ¿»ƒ»«∆«»»»»«¿ƒ¿«∆»«»

והם(רש"י) אחיו על ימל ׁשּיֹוסף ּבזה העּלּוי מהּו לׁשאל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיׁש

.לכ ּומצּפה ממּתין היה ׁשּיעקב ּכ ּכדי ועד ארצה, לֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתחוּו

היינּו יֹוסף, ׁשל למלכּותֹו המּתין ׁשּיעקב לֹומר, ּבןÁÈLÓויׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹ»ƒ«ֶ

ּדוד. ּבן למׁשיח והכנה ּכהקּדמה ׁשּבא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹוסף,

,ïåùàø
éðùáé:íëLa íäéáà ïàö-úà úBòøì åéçà eëìiå©¥«§−¤¨®¦§²¤¬Ÿ£¦¤−¦§¤«
âééçà àBìä óñBé-ìà ìûøNé øîàiåíëLa íérø E ©¸Ÿ¤¦§¨¥¹¤¥À£³©¤̧ÆŸ¦´¦§¤½

:éðpä Bì øîàiå íäéìà EçìLàå äëìãéBì øîàiå §−̈§¤§¨«£´£¥¤®©¬Ÿ¤−¦¥«¦©Ÿ́¤À
éçà íBìL-úà äàø àð-Cìïàvä íBìL-úàå E ¤¨̧§¥¹¤§³©¤̧Æ§¤§´©½Ÿ

:äîëL àáiå ïBøáç ÷îrî eäçìLiå øác éðáLäå©«£¦¥−¦¨¨®©¦§¨¥̧Æ¥¥´¤¤§½©¨−Ÿ§¤«¨
åèLéàä eäìàLiå äãOa ärú äpäå Léà eäàöîiå©¦§¨¥´¦½§¦¥¬Ÿ¤−©¨¤®©¦§¨¥¯¨¦²

:Lwáz-äî øîàìæèLwáî éëðà éçà-úà øîàiå ¥−Ÿ©§©¥«©¾Ÿ¤¤©©−¨«Ÿ¦´§©¥®
:íérø íä äôéà éì àp-äãébäæéeòñð Léàä øîàiå ©¦«¨¨´¦½¥−Ÿ¥¬Ÿ¦«©³Ÿ¤¨¦Æ¨«§´

óñBé Cìiå äðéúc äëìð íéøîà ézrîL ék äfî¦¤½¦³¨©̧§¦Æ«Ÿ§¦½¥«§−̈Ÿ®̈§¨©¥³¤¥Æ
:ïúãa íàöîiå åéçà øçàçé÷çøî Búà eàøiå ©©´¤½̈©¦§¨¥−§Ÿ¨«©¦§¬Ÿ−¥«¨®Ÿ

Búéîäì Búà eìkðúiå íäéìà áø÷é íøèáe: §¤̧¤Æ¦§©´£¥¤½©¦§©§¬Ÿ−©«£¦«
èéäælä úBîìçä ìra äpä åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦¥À©²©©«£Ÿ¬©¨¤−

:àaëúBøaä ãçàa eäëìLðå eäâøäðå eëì | äzrå ¨«§©¨´§´§©«©§¥À§©§¦¥̧Æ§©©´©Ÿ½
eéäi-äî äàøðå eäúìëà ärø äiç eðøîàå§¨©¾§©¨¬¨−̈£¨®̈§§¦§¤¾©¦«§−

:åéúîìçàëàì øîàiå íãiî eäìviå ïáeàø òîLiå £«ŸŸ¨«©¦§©´§¥½©©¦¥−¦¨¨®©¾Ÿ¤¬Ÿ
:Lôð epkðáëíã-eëtLz-ìà ïáeàø | íäìà øîàiå ©¤−¨«¤©¸Ÿ¤£¥¤´§¥»©¦§§¨¼

ãéå øaãna øLà äfä øBaä-ìà Búà eëéìLä©§¦´ŸÀ¤©³©¤Æ£¤´©¦§½̈§−̈
BáéLäì íãiî Búà ìévä ïrîì Bá-eçìLz-ìà©¦§§®§©À©©¦³ŸÆ¦¨½̈©«£¦−

:åéáà-ìà¤¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr dl zegiy ihewl)

Ô˙„a Ì‡ˆÓiÂ ÂÈÁ‡ ¯Á‡ ÛÒBÈ CÏiÂ(יז יֹוסף(לז, הּׁשל"ה: ּכתב «≈∆≈««∆»«ƒ¿»≈¿…»ְֵַַָָ

ּגב על ואף לֹו. היתה ּגדֹולה ׁשּסּכנה ּפי על אף . . לאביו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָׁשמע

ּכי אליו ּתׁשמע לא ׁשּבת לחּלל ל אֹומר אבי אם רז"ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשאמרּו

לבין אדם לבין הּׁשּי ּבדבר זהּו - ּבכבֹודי חּיבים ואבי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאּתה

אביו, רצֹון לעׂשֹות אנפׁשיּה מחיל לעצמֹו הּנֹוגע אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהּמקֹום,

קנין אּלא קנינֹו אדם ׁשל נפׁשֹו אין ׁשהרי עּיּון, וצרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעכ"ל.

אדמו"ר ערוך שלחן (ראה הּנה לי והּנפׁשֹות ׁשּנאמר ְְֱִֵֶֶַַַָָָָהקּב"ה,

ס"ד). ונפש גוף נזקי הלכות חו"מ הזקן

éùéìùâëeèéLôiå åéçà-ìà óñBé àa-øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¨¬¥−¤¤®̈©©§¦³
øLà íéqtä úðúk-úà Bzðzk-úà óñBé-úà¤¥Æ¤ª¨§½¤§¬Ÿ¤©©¦−£¤¬

:åéìrãëïéà ÷ø øBaäå äøaä Búà eëìLiå eäçwiå ¨¨«©¦̧¨ª½©©§¦¬Ÿ−©®Ÿ̈§©´¥½¥¬
:íéî Baäëeàøiå íäéðér eàNiå íçì-ìëàì eáLiå −¨«¦©¥«§»¤«¡¨¤¤¼©¦§³¥«¥¤Æ©¦§½

íäélîâe ãrìbî äàa íéìàrîLé úçøà äpäå§¦¥Æ«Ÿ§©´¦§§¥¦½¨−̈¦¦§¨®§©¥¤´
:äîéøöî ãéøBäì íéëìBä èìå éøöe úàëð íéàNð«Ÿ§¦À§ŸÆ§¦´¨½Ÿ«§¦−§¦¬¦§¨«§¨

åë-úà âøäð ék òöa-äî åéçà-ìà äãeäé øîàiå©¬Ÿ¤§−̈¤¤¨®©¤À©¦³©«£ŸÆ¤
Bîc-úà eðéqëå eðéçà:æëíéìàrîLiì epøkîðå eëì ¨¦½§¦¦−¤¨«§º§¦§§¤´©¦§§¥¦À

eòîLiå àeä eðøNá eðéçà-ék Bá-éäz-ìà eðãéå§¨¥̧Æ©§¦½¦«¨¦¬§¨¥−®©¦§§−
:åéçàçëeëLîiå íéøçñ íéðéãî íéLðà eøáriå ¤¨«©©«©§Á£¨¦̧¦§¨¦¹«Ÿ£¦À©¦§§Æ

óñBé-úà eøkîiå øBaä-ïî óñBé-úà eìriå©©«£³¤¥Æ¦©½©¦§§¯¤¥²
óñBé-úà eàéáiå óñk íéøNra íéìàrîLiì©¦§§¥¦−§¤§¦´¨®¤©¨¦¬¤¥−

:äîéøöîèëóñBé-ïéà äpäå øBaä-ìà ïáeàø áLiå ¦§¨«§¨©¨³¨§¥Æ¤©½§¦¥¬¥«¥−
:åéãâa-úà òø÷iå øBaaìøîàiå åéçà-ìà áLiå ©®©¦§©−¤§¨¨«©¨¬¨¤¤−̈©Ÿ©®

iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àá-éðà äðà éðàå epðéà ãìiäàìúðúk-úà eç÷iå ©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
:íca úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

áìíäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íàâìärø äiç éða úðúk øîàiå døékiå ¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈
:óñBé óøè óøè eäúìëàãìåéúìîN á÷ré òø÷iå £¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈

:íéaø íéîé Bða-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬©§−¨¦¬©¦«
äìíçðúäì ïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½

Búà jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−
:åéáàåìøôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå ¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ

:íéçahä øN äòøt ñéøñô §¦´©§½Ÿ©−©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד Ba(לז, LÈ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ� Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈

ויׁש(רש"י) ּבּבֹור. היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּתֹורה ּדברי ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָלֹומר,

נחׁשים ּבּבֹור ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמׁשלּו

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ÏÈnÓ‡ועקרּבים, C¯„a ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ¿∆∆ƒ≈»

על טֹוב ׁשם הּבעל ּפרּוׁש ּדר ועל לּתֹורה. המנּגדים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּדברים

עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק

ממּצע". ּדבר ׁשּיׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹֻמהשי"ת,

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàáíL-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§¨¯

àáiå äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ
:äéìàâ:ør BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

ã:ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«
ääéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®̈§¨¨¬

:Búà dzãìa áéæëáåBøBëa ørì äMà äãeäé çwiå ¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®
:øîz dîLeæýåýé éðéra òø äãeäé øBëa ør éäéå §−̈¨¨«©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®
:ýåýé eäúîéåçúLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiå ©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤

éçàéçàì òøæ í÷äå dúà íaéå E:Eèék ïðBà òãiå ¨¦−§©¥´Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²
åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLåééðéra òøiå §¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéäãeäé øîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤§¨Á

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúììcâé-ãr C §¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À©¦§©Æ
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìLCìzå åéçàk à ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−§¤¨®©¥´¤

:äéáà úéa áLzå øîzáéúîzå íéîiä eaøiå ¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ©¨¦½©−̈¨

éææb-ìr ìriå äãeäé íçpiå äãeäé-úLà reL-úa©´©¥«¤§®̈©¦¨´¤§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³
:äúðîz éîlãrä eärø äøéçå àeä Bðàöâéãbiå ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬

éîç äpä øîàì øîúì:Bðàö æâì äúðîú äìò C §¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«
ãéérva ñëzå äéìrî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ

Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå ólrúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤
äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék äúðîz¦§®̈¨¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬

:äMàì Bìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå −§¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäàåä Búlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzåæééëðà øîàiå ©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²

ïzz-íà øîàzå ïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤¦¦¥¬
:EçìL ãr ïBáørçéøLà ïBáørä äî øîàiå ¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´

Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe Eîúç øîàzå Cì-ïzà¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ§¦¤½©§−£¤´§¨¤®
:Bì øäzå äéìà àáiå dì-ïziåèéCìzå í÷zå ©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨©©¬©«©¨´¨©¥½¤

:dúeðîìà éãâa Laìzå äéìrî dôérö øñzå©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬©§§¨«
ëeärø ãéa íéfrä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´

î àìå äMàä ãiî ïBáørä úç÷ì éîlãrä:dàö ¨«£ª¨¦½¨©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«
àëäLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëäéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨

:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«
âëäpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³

:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìLãë| éäéå ¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«©§¦´
ìLîkøîz äúðæ øîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L §¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´

äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈
:óøOúå äeàéöBääëäçìL àéäå úàöeî àåä «¦−¨§¦¨¥«¦´¥À§¦̧¨«§¨³

äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì øîàì äéîç-ìà¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨®̈
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåë-ìr-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©
ì äézúð-àì ïk:dzrãì ãBò óñé-àìå éðá äìL ¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

æë:dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úra éäéåçëéäéå ©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−§¦§¨«©§¦¬
Bãé-ìr øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá§¦§−̈©¦¤®̈©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³

:äðLàø àöé äæ øîàì éðLèëBãé áéLîk | éäéå ¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À
éìr zöøt-äî øîàzå åéçà àöé äpäåõøt E §¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤



קפה iriax - gl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àá-éðà äðà éðàå epðéà ãìiäàìúðúk-úà eç÷iå ©¤¤́¥¤½©«£¦−¨¬¨£¦¨«©¦§−¤§´Ÿ¤
:íca úðzkä-úà eìaèiå íéfr øérN eèçLiå óñBé¥®©¦§£Æ§¦´¦¦½©¦§§¬¤©ª−Ÿ¤©¨«

áìíäéáà-ìà eàéáiå íéqtä úðúk-úà eçlLéå©§©§º¤§´Ÿ¤©©¦À©¨¦̧Æ¤£¦¤½
ða úðúkä àð-økä eðàöî úàæ eøîàiåàåä E ©«Ÿ§−´Ÿ¨¨®©¤À̈©§¯Ÿ¤¦§²¦−

:àì-íàâìärø äiç éða úðúk øîàiå døékiå ¦«Ÿ©©¦¨³©¸Ÿ¤Æ§´Ÿ¤§¦½©¨¬¨−̈
:óñBé óøè óøè eäúìëàãìåéúìîN á÷ré òø÷iå £¨¨®§¨¬ŸŸ©−¥«©¦§©³©«£ŸÆ¦§Ÿ½̈

:íéaø íéîé Bða-ìr ìaàúiå åéðúîa ÷N íNiå©¨¬¤©−§¨§¨®©¦§©¥¬©§−¨¦¬©¦«
äìíçðúäì ïàîéå Bîçðì åéúða-ìëå åéða-ìë eî÷iå©¨ªÁÁ¨¨¨̧§¨§Ÿ¹̈§©«£À©§¨¥Æ§¦§©¥½

Búà jáiå äìàL ìáà éða-ìà ãøà-ék øîàiå©¾Ÿ¤¦«¥¥¯¤§¦²¨¥−§®Ÿ¨©¥¬§§Ÿ−
:åéáàåìøôéèBôì íéøöî-ìà Búà eøëî íéðãnäå ¨¦«§©̧§¨¦½¨«§¬Ÿ−¤¦§¨®¦§«¦©Æ

:íéçahä øN äòøt ñéøñô §¦´©§½Ÿ©−©©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(324 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â(כד Ba(לז, LÈ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ� Ï·‡ ¿«≈≈»ƒ¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈

ויׁש(רש"י) ּבּבֹור. היה ּכן מה ּבמפרׁש נאמר לא מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹיׁש

ּתֹורה ּדברי ּבֹו אין מים, ּבֹו "אין רז"ל: אמרּו ּדהּנה ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָלֹומר,

נחׁשים ּבּבֹור ׁשהיּו לפרׁש צר אין ולכן למים". ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּנמׁשלּו

ּבֹו יׁש ּתֹורה ּדברי ּבֹו ׁשאין ׁשּמי מּׁשּום ÏÈnÓ‡ועקרּבים, C¯„a ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ¿∆∆ƒ≈»

על טֹוב ׁשם הּבעל ּפרּוׁש ּדר ועל לּתֹורה. המנּגדים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻּדברים

עצמֹו את מפריד האדם "ּכאׁשר ועבדּתם: וסרּתם ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסּוק

ממּצע". ּדבר ׁשּיׁש ולא זרה, עבֹודה עֹובד הּוא מּיד ְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹֻמהשי"ת,

éòéáøçìàúàî äãeäé ãøiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©¥¬¤§−̈¥¥´
:äøéç BîLe éîlãr Léà-ãr èiå åéçàáíL-àøiå ¤¨®©¥²©¦¬£ª¨¦−§¬¦¨«©©§¨¯

àáiå äçwiå reL BîLe éðrðk Léà-úa äãeäé§¨²©¦¬§©«£¦−§´®©©¦¨¤−¨©¨¬Ÿ
:äéìàâ:ør BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå øäzå ¥¤«¨©©−©©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¥«

ã:ïðBà BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò øäzå©©¬©−©¥´¤¥®©¦§¨¬¤§−¨«
ääéäå äìL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ãBò óñzå©³Ÿ¤Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®̈§¨¨¬

:Búà dzãìa áéæëáåBøBëa ørì äMà äãeäé çwiå ¦§¦−§¦§¨¬Ÿ«©¦©¯§¨²¦−̈§¥´§®
:øîz dîLeæýåýé éðéra òø äãeäé øBëa ør éäéå §−̈¨¨«©§¦À¥µ§´§½̈©−§¥¥´§Ÿ̈®
:ýåýé eäúîéåçúLà-ìà àa ïðBàì äãeäé øîàiå ©§¦¥−§Ÿ̈«©³Ÿ¤§¨Æ§½̈²Ÿ¤¥¬¤

éçàéçàì òøæ í÷äå dúà íaéå E:Eèék ïðBà òãiå ¨¦−§©¥´Ÿ¨®§¨¥¬¤−©§¨¦«©¥´©½̈¦²
åéçà úLà-ìà àa-íà äéäå òøfä äéäé Bì àl¬Ÿ−¦«§¤´©®̈©§¨º̈¦¨̧¤¥³¤¨¦Æ

:åéçàì òøæ-ïúð ézìáì äöøà úçLåééðéra òøiå §¦¥´©½§¨§¦§¦¬§¨¤−©§¨¦«©¥²©§¥¥¬
:Búà-íb úîiå äNr øLà ýåýéàéäãeäé øîàiå §Ÿ̈−£¤´¨¨®©−̈¤©Ÿ«©´Ÿ¤§¨Á

éáà-úéá äðîìà éáL Búlk øîúììcâé-ãr C §¨¨̧©¨¹§¦¯©§¨¨´¥«¨¦À©¦§©Æ
eä-íb úeîé-ït øîà ék éðá äìLCìzå åéçàk à ¥¨´§¦½¦´¨©½¤¨¬©−§¤¨®©¥´¤

:äéáà úéa áLzå øîzáéúîzå íéîiä eaøiå ¨½̈©¥−¤¥¬¨¦«¨©¦§Æ©¨¦½©−̈¨

éææb-ìr ìriå äãeäé íçpiå äãeäé-úLà reL-úa©´©¥«¤§®̈©¦¨´¤§À̈©©¹©©«Ÿ§¥³
:äúðîz éîlãrä eärø äøéçå àeä Bðàöâéãbiå ŸÆÀ§¦¨²¥¥¬¨«£ª¨¦−¦§¨«¨©ª©¬

éîç äpä øîàì øîúì:Bðàö æâì äúðîú äìò C §¨−̈¥®Ÿ¦¥¬¨¦²Ÿ¤¬¦§−̈¨¨¬ŸŸ«
ãéérva ñëzå äéìrî dúeðîìà éãâa øñzåó ©Á̈©Á¦§¥¸©§§¹̈¥«¨¤À¨©§©³©¨¦Æ

Cøc-ìr øLà íéðér çúôa áLzå ólrúzå©¦§©½̈©¥̧¤Æ§¤´©¥©½¦£¤−©¤´¤
äðzð-àì àåäå äìL ìãâ-ék äúàø ék äúðîz¦§®̈¨¦³¨«£¨Æ¦«¨©´¥½̈§¦¾«Ÿ¦§¨¬

:äMàì Bìåèék äðBæì äáLçiå äãeäé äàøiå −§¦¨«©¦§¤´¨§½̈©©§§¤−¨§¨®¦¬
:äéðt äúqëæèøîàiå Cøcä-ìà äéìà èiå ¦§−̈¨¤«¨©¥̧¥¤¹¨¤©¤À¤©¸Ÿ¤Æ

éìà àBáà àp-äáäàåä Búlë ék òãé àì ék C ¨«¨¨Æ¨´¥©½¦¦µ´Ÿ¨©½¦¬©¨−¦®
:éìà àBáú ék éì-ïzz-äî øîàzåæééëðà øîàiå ©¸Ÿ¤Æ©¦¤¦½¦¬¨−¥¨«©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦²

ïzz-íà øîàzå ïàvä-ïî íéfr-éãb çlLà£©©¬§¦«¦¦−¦©®Ÿ©¾Ÿ¤¦¦¥¬
:EçìL ãr ïBáørçéøLà ïBáørä äî øîàiå ¥«¨−©¬¨§¤«©ÀŸ¤¨´¨¥«¨»£¤´

Eãéa øLà Ehîe Eìéúôe Eîúç øîàzå Cì-ïzà¤¤¨¼©ÀŸ¤Ÿ¨«§Æ§¦¤½©§−£¤´§¨¤®
:Bì øäzå äéìà àáiå dì-ïziåèéCìzå í÷zå ©¦¤¨²©¨¬Ÿ¥¤−¨©©¬©«©¨´¨©¥½¤

:dúeðîìà éãâa Laìzå äéìrî dôérö øñzå©¨¬©§¦−̈¥«¨¤®¨©¦§©−¦§¥¬©§§¨«
ëeärø ãéa íéfrä éãb-úà äãeäé çìLiå©¦§©̧§¹̈¤§¦´¨«¦¦À§©Æ¥¥´

î àìå äMàä ãiî ïBáørä úç÷ì éîlãrä:dàö ¨«£ª¨¦½¨©¬©¨¥«¨−¦©´¨«¦¨®§−Ÿ§¨¨«
àëäLãwä äià øîàì dî÷î éLðà-úà ìàLiå©¦§©º¤©§¥³§Ÿ¨Æ¥½Ÿ©¥¯©§¥¨²

äæá äúéä-àì eøîàiå Cøcä-ìr íéðérá àåä¦¬¨«¥©−¦©©¨®¤©Ÿ́§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−
:äLã÷áëäéúàöî àì øîàiå äãeäé-ìà áLiå §¥¨«©¨̧¨Æ¤§½̈©−Ÿ¤´Ÿ§¨¦®¨

:äLã÷ äæá äúéä-àì eøîà íB÷nä éLðà íâå§©̧©§¥³©¨Æ¨«§½Ÿ¨«§¨¬¨¤−§¥¨«
âëäpä æeáì äéäð ït dì-çwz äãeäé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¦©½̈¤−¦«§¤´¨®¦¥³

:dúàöî àì äzàå äfä éãbä ézçìLãë| éäéå ¨©̧§¦Æ©§¦´©¤½§©−̈¬Ÿ§¨¨«©§¦´
ìLîkøîz äúðæ øîàì äãeäéì ãbiå íéLãç L §¦§´¢¨¦À©ª©̧¦«¨³¥Ÿ¸¨«§¨Æ¨¨´

äãeäé øîàiå íéðeðæì äøä äpä íâå Eúlk©¨¤½§©²¦¥¬¨−̈¦§¦®©Ÿ́¤§½̈
:óøOúå äeàéöBääëäçìL àéäå úàöeî àåä «¦−¨§¦¨¥«¦´¥À§¦̧¨«§¨³

äøä éëðà Bl älà-øLà Léàì øîàì äéîç-ìà¤¨¦̧¨Æ¥½Ÿ§¦Æ£¤¥´¤½¨«Ÿ¦−¨®̈
ähnäå íéìéútäå úîúçä éîì àð-økä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©¤½̈§¦º©«Ÿ¤¯¤§©§¦¦²§©©¤−

:älàäåë-ìr-ék épnî ä÷ãö øîàiå äãeäé økiå ¨¥«¤©©¥´§À̈©¸Ÿ¤Æ¨«§¨´¦¤½¦¦«©
ì äézúð-àì ïk:dzrãì ãBò óñé-àìå éðá äìL ¥¬«Ÿ§©¦−¨§¥¨´§¦®§«Ÿ¨©¬−§©§¨«

æë:dðèáa íéîBàú äpäå dzãì úra éäéåçëéäéå ©§¦−§¥´¦§®̈§¦¥¬§¦−§¦§¨«©§¦¬
Bãé-ìr øL÷zå úãléîä çwzå ãé-ïziå dzãìá§¦§−̈©¦¤®̈©¦©´©«§©¤À¤©¦§¸Ÿ©¨³

:äðLàø àöé äæ øîàì éðLèëBãé áéLîk | éäéå ¨¦Æ¥½Ÿ¤−¨¨¬¦«Ÿ¨«©§¦´§¥¦´¨À
éìr zöøt-äî øîàzå åéçà àöé äpäåõøt E §¦¥Æ¨¨´¨¦½©¾Ÿ¤©¨©−§¨¨¤´¨®¤



iriayקפו ,iyy ,iying - n ,hl - ayie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøt BîL àø÷iåìøçàåBãé-ìr øLà åéçà àöé ©¦§¨¬§−¨«¤§©©Æ¨¨´¨¦½£¤¬©¨−
:çøæ BîL àø÷iå éðMäñ ©¨¦®©¦§¨¬§−¨«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr l zegiy ihewl)

Á¯Ê BÓL ‡¯˜iÂ . . ı¯t BÓL ‡¯˜iÂ(כט-ל רֹומזÁ¯Ê(לח, – «ƒ¿»¿»∆«ƒ¿»¿»«∆«ֵ

ּתמידי ּבאפן זֹורח ועבֹודתם ּתֹורתם ׁשאֹור הּצּדיקים, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלעבֹודת

ּבדרı¯tוקבּוע. היא ׁשעבֹודתם ּתׁשּובה, ּבעלי לעבֹודת רֹומז – ְַָ∆∆ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

זהּו ה'. אל והתקרבּות האדם ׁשל מהגּבלֹותיו יציאה ּגדר, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפריצת

ּכי לפניהם", הּפֹורץ עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה "ּפרץ רז"ל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמרּו

אתא "מׁשיח ּכמאמר הּתׁשּובה, עבֹודת הּוא מׁשיח ׁשל ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָחּדּוׁשֹו

ּבתיּובתא". צּדיקּיא ְְְֲִִַַָָָָלאתבא

éùéîçèìàøôéèBt eäð÷iå äîéøöî ãøeä óñBéå§¥−©´¦§®̈§¨©¦§¥¿«¦©Á
ãiî éøöî Léà íéçahä øN äòøt ñéøñ§¦¸©§¹Ÿ©³©©¨¦Æ¦´¦§¦½¦©Æ

:änL eäãøBä øLà íéìàrîLiäáýåýé éäéå ©¦§§¥¦½£¤¬«¦ª−¨«¨©§¦³§Ÿ̈Æ
åéðãà úéáa éäéå çéìöî Léà éäéå óñBé-úà¤¥½©§¦−¦´©§¦®©©§¦¾§¥−£Ÿ¨¬

:éøönäâàeä-øLà ìëå Bzà ýåýé ék åéðãà àøiå ©¦§¦«©©´§£Ÿ½̈¦¬§Ÿ̈−¦®§ŸÆ£¤´
Bãéa çéìöî ýåýé äNò:ãåéðéra ïç óñBé àöîiå Ÿ¤½§Ÿ̈−©§¦¬©§¨«©¦§¨̧¥¬¥²§¥−̈

ïúð Bì-Lé-ìëå Búéa-ìr eäã÷ôiå Búà úøLéå©§¨´¤Ÿ®©©§¦¥̧Æ©¥½§¨¤−¨©¬
:BãéaäøLà-ìk ìrå Búéáa Búà ãé÷ôä æàî éäéå §¨«©§¦¿¥¨Á¦§¦̧Ÿ¹§¥À§©Æ¨£¤´

éäéå óñBé ììâa éøönä úéa-úà ýåýé Cøáéå Bì-Lé¤½©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬©¦§¦−¦§©´¥®©§¦º
:äãOáe úéaa Bì-Lé øLà-ìëa ýåýé úkøa¦§©³§Ÿ̈Æ§¨£¤´¤½©©−¦©¨¤«

åBzà òãé-àìå óñBé-ãéa Bì-øLà-ìk áæriå©©«£´Ÿ¨£¤»§©¥¼§«Ÿ¨©³¦Æ
óñBé éäéå ìëBà àeä-øLà íçlä-íà ék äîeàî§½¨¦¬¦©¤−¤£¤´¥®©§¦´¥½

:äàøî äôéå øàú-äôé§¥−Ÿ©¦¥¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr dk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ(א ÌÈ.(לט, „Ú ÌiÓ c¯ÈÂ ‡"„Ó‰ ,ÔeL·k ¿≈«ƒ¿»¿»¿»¿≈¿¿ƒ»«»

¯‰p‰ ¯·Ú ÏÎa ‰„B¯ ‡e‰ Èk ‡"„Ó‰ ,ÔB‰a ËÏL(רבה (בראשית »«¿ƒ∆¿»≈∆«»»

ידי על ׁשּבא העּלּוי היא מצרים ּגלּות ׁשל והּמּטרה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּגדֹול".eiÓL‚a˙הּגאּולה. ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי -˙ei�Áe¯a- ְַָ¿«¿ƒְְְֲִֵֵֵַָ¿»ƒ

למחיה "ּכי לאחיו: יֹוסף ּבדברי רֹואים וכ הּתֹורה. לקּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהכנה

ּכי הּנה אֹותי ׁשלחּתם אּתם לא . . לפניכם אלקים ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשלחני

על יֹוסף ׁשל ׁשליטתֹו ּבפסּוקנּו: ּגם מדּגׁש והּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהאלקים".

הּכּונה ׁשּזֹוהי היינּו "הּורד", ׁשּנאמר מּמה נלמדת ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמצרים

זֹו. ירידה ׁשל ְְִֶַַָָָוהּמּטרה

éùùæåéðãà-úLà àOzå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤©¦¨¯¥«¤£Ÿ¨²
:énr äáëL øîàzå óñBé-ìà äéðér-úàç| ïàîéå ¤¥¤−¨¤¥®©−Ÿ¤¦§¨¬¦¦«©§¨¥Ã

ézà òãé-àì éðãà ïä åéðãà úLà-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¥´¤£Ÿ½̈¥´£Ÿ¦½«Ÿ¨©¬¦¦−
:éãéa ïúð Bì-Lé-øLà ìëå úéaa-äîèìBãâ epðéà ©©¨®¦§¬Ÿ£¤¤−¨©¬§¨¦«¥¤̧¨¹

-íà ék äîeàî épnî CNç-àìå épnî äfä úéaa©©´¦©¤»¦¤¼¦¼§«Ÿ¨©³¦¤̧¦Æ§½¨¦¬¦

éàå BzLà-zà øLàa CúBàärøä äNrà C −̈©«£¤´©§¦§®§¥̧¤«¡¤¹¨«¨¨³
:íéýìûì éúàèçå úàfä äìãbäédøaãk éäéå ©§Ÿ¨Æ©½Ÿ§¨−̈¦¥«Ÿ¦«©§¦¾§©§¨¬

ì äéìà òîL-àìå íBé | íBé óñBé-ìàdìöà ákL ¤¥−´®§«Ÿ¨©¬¥¤²¨¦§©¬¤§−̈
:dnr úBéäìàéäúéaä àáiå äfä íBiäk éäéå ¦«§¬¦¨«©«§¦Æ§©´©¤½©¨¬Ÿ©©−§¨
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‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ(א צב, היה(חולין לכאֹורה ¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»ְִָָָ

הּתרעלה ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר

ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל נגאלים מּכן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולאחר

מּמּנּה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל מתּגּברים רצֹונּה.�‚„הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ∆∆ְָ

יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואּלּו

ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות ְְְְְִִִִִַַָָָָָמביאה

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם את מבּטלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתרעלה

øéèôîëäòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ
øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´
:åéãár CBúa íéôàä øN Làø-úàå íé÷Lnä©©§¦À§¤²Ÿ©¬¨«Ÿ¦−§¬£¨¨«
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:ärøt ók-ìráëøLàk äìz íéôàä øN úàå ©©¬©§«Ÿ§¥²©¬¨«Ÿ¦−¨®̈©«£¤¬

:óñBé íäì øútâë-úà íé÷Lnä-øN øëæ-àìå ¨©²¨¤−¥«§«Ÿ¨©¯©©©§¦²¤
:eäçkLiå óñBé¥−©¦§¨¥«

.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷ ôôô

.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
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ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÈ·�Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ ,dv� ‰˙ÏÚ(י Y(מ, dv� ‰˙ÏÚ »¿»ƒ»ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒ»¿»ƒ»

ÚÈb‰ Y ÌÈ·�Ú ‰È˙BÏkL‡ eÏÈL·‰ .Ï‡‚ÈÏ Ï‡¯NÈ ÏL ÔpÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«»∆ƒ¿»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿¿∆»¬»ƒƒƒ«

‰ÏÚ¯z‰ ÒBk ˙BzLÏ ÌÈ¯ˆÓ ÏL dpÓÊ(א צב, היה(חולין לכאֹורה ¿«»∆ƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»ְִָָָ

הּתרעלה ּכֹוס את מצרים ׁשֹותה ּתחּלה :הפּו להיֹות צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּסדר

ׁשּבּׁשלב לֹומר, ויׁש מּמצרים. יׂשראל נגאלים מּכן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולאחר

מּמּנּה ויֹוצאים מצרים על יׂשראל מתּגּברים רצֹונּה.�‚„הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָ∆∆ְָ

יין ׁשּׁשתּית ּכׁשם לטֹוב: הֹופכת עצמּה מצרים הּׁשני ּבּׁשלב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָואּלּו

ּכֹוס ׁשתּית ּגם ּכ האדם), מציאּות (ּבּטּול לׁשכרּות ְְְְְִִִִִַַָָָָָמביאה

לטֹוב. אֹותּה והֹופכת הּקֹודמת מציאּותם את מבּטלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתרעלה

øéèôîëäòøt-úà úãlä íBé éLéìMä íBia | éäéå©§¦´©´©§¦¦Àµª¤¤́¤©§½Ÿ
øN | Làø-úà àOiå åéãár-ìëì äzLî Nriå©©¬©¦§¤−§¨£¨®̈©¦º̈¤´Ÿ©´
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.ïîéñ ÷"áé íé÷åñô á"é÷ ôôô
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hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny
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.dxez xtqd ly oezgzd yily
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
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:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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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¥£©§
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 לכבוד הנהלת מוסד בית רבקה 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק-טלפונית שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח:

ברכתי לכל המשתתפים בחגיגת בית רבקה במאנטרעאל. יהי רצון שתהי' החגיגה בהצלחה ותביא 

לביסוס ולהתפתחות המוסד הקדוש למילוי מטרתו תפקידו לחנך ולהעמיד דור בנות ישראל, שכל אחת 

נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, מתאימות לשמן אשר בנו ותבנינה בית ישראל.

בכבוד וברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן

בודאי יודיעו לכאן הנעשה וכל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה.

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת וישב בערים שונות בעולם  קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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5:596:009:169:189:479:4911:0411:0621:1721:2221:4921:5321:0321:57ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:137:179:029:069:349:3810:2310:2616:4616:4717:1417:1616:2917:20ארה״ב בולטימור )ח(

7:067:108:548:579:259:2910:1310:1716:3316:3417:0217:0316:1617:16ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:077:118:548:579:269:3010:1410:1716:3216:3317:0117:0316:1517:16ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:477:519:329:3610:0410:0810:5110:5517:0417:0517:3417:3516:4717:48ארה״ב דטרויט )ח(

7:037:079:059:089:379:4010:2910:3317:2617:2817:5117:5317:0918:04ארה״ב היוסטן )ח(

6:446:488:418:459:139:1610:0410:0716:4816:5017:1517:1716:3117:27ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:556:589:009:039:329:3510:2610:2917:3317:3517:5818:0017:1718:10ארה״ב מיאמי )ח(

7:057:098:508:549:239:2610:1010:1416:2516:2616:5416:5616:0817:10ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:037:078:508:549:219:2510:0910:1216:2516:2616:5416:5616:0817:07ארה״ב שיקאגו )ח(

5:435:458:348:369:029:0510:1010:1319:0919:1219:3219:3618:5319:40בוליביה לה פאס )ח(

8:338:3910:0010:0410:3210:3611:1311:1716:3716:3817:1417:1416:1917:33בלגיה אנטוורפן )ח(

8:308:369:5910:0310:3110:3511:1211:1616:4016:4117:1717:1716:2317:35בלגיה בריסל )ח(

8:058:119:239:289:559:5910:3310:3715:3315:3316:1416:1415:1516:18בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:086:109:009:039:329:3410:4110:4419:5219:5520:1620:2019:3720:28ברזיל ס.פאולו )ק(

5:555:578:478:509:199:2110:2810:3019:3719:4020:0120:0519:2220:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:517:569:199:239:509:5410:3110:3515:5615:5616:3216:3315:3816:50בריטניה לונדון )ח(

8:108:169:329:3710:0410:0810:4310:4715:5315:5416:3216:3315:3516:52בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:038:089:279:329:5910:0310:3910:4315:5615:5616:3316:3415:3816:38גרמניה ברלין )ח(

8:098:149:409:4410:1110:1510:5410:5716:2816:2817:0317:0416:1017:08גרמניה פרנקפורט )ח(

5:015:037:598:018:298:319:509:5319:0119:0519:2619:3018:4619:34דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:597:029:119:149:439:4610:3910:4218:0418:0718:2818:3017:4818:34הודו בומביי )ח(

6:526:569:069:099:389:4110:3410:3718:0318:0518:2618:2817:4718:32הודו פונה )ח(

7:187:228:538:579:259:2910:0910:1215:5615:5716:2916:3015:3816:34הונגריה בודפשט )ח(

7:157:209:029:069:349:3810:2210:2516:3916:4017:0817:0916:2217:13טורקיה איסטנבול )ח(

7:277:329:189:229:519:5410:4010:4317:0917:1017:3717:3816:5217:42יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב 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
7:387:429:139:179:459:4910:2910:3316:1716:1816:5016:5116:0016:55מולדובה קישינב )ח(

6:526:569:099:129:399:4210:3610:3918:0718:1018:3118:3317:5118:37מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:405:418:578:599:299:3110:4710:4921:0621:1021:3921:4320:5121:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:376:418:448:489:159:1810:0910:1217:1617:1817:4117:4316:5917:47נפאל קטמנדו )ח(

6:536:569:219:249:539:5610:5510:5819:0219:0419:2419:2718:4619:31סינגפור סינגפור )ח(

7:307:358:569:009:279:3110:0810:1115:2815:2816:0516:0615:1016:10פולין ורשא )ח(

5:345:378:138:168:468:499:519:5418:2818:3118:5118:5518:1318:59פרו לימה )ח(

8:078:129:479:5010:1810:2211:0311:0717:0017:0117:3217:3416:4317:48צרפת ליאון )ח(

8:298:3410:0310:0710:3410:3811:1711:2116:5816:5917:3217:3316:4017:49צרפת פריז )ח(

5:455:488:158:188:458:489:479:5017:5417:5718:1618:1917:3818:23קולומביה בוגוטה )ח(

7:367:419:209:249:519:5510:3810:4116:4516:4617:1517:1716:2817:30קנדה טורונטו )ח(

7:207:259:009:049:329:3510:1710:2016:1416:1516:4616:4715:5717:02קנדה מונטריאול )ח(

6:416:468:358:389:089:119:5810:0116:3516:3717:0217:0416:1917:08קפריסין לרנקה )ח(

9:429:4811:0011:0411:3011:3412:0712:1117:0317:0317:4517:4516:4418:04רוסיה מוסקבה )ח(

8:548:5910:3010:3411:0211:0611:4611:5017:3417:3418:0718:0817:1618:12רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:578:029:359:3910:0610:1010:5010:5416:4016:4117:1317:1416:2317:28שוייץ ציריך )ח(

6:286:318:458:489:179:2010:1510:1817:5317:5618:1618:1917:3718:23תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת וישב 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
6:266:298:268:298:589:019:509:5316:4216:4417:0817:1016:2317:20באר שבע )ח(

6:286:328:278:308:599:029:509:5316:3816:3917:0417:0616:0917:16חיפה )ח(

6:236:278:248:288:568:599:489:5116:4116:4317:0717:0916:0217:17ירושלים )ח(

6:286:328:278:308:599:039:519:5416:3916:4117:0517:0716:2117:19תל אביב )ח(

7:307:359:059:099:379:4110:2010:2416:0516:0616:3916:3915:4716:55אוסטריה וינה )ח(

5:485:498:568:589:289:3010:4310:4620:3820:4321:0821:1320:2421:27אוסטרליה מלבורן )ק(

7:277:329:049:089:379:4010:2110:2516:1316:1416:4516:4615:5516:50אוקראינה אודסה )ח( 

7:047:098:398:439:119:159:549:5815:3915:4016:1316:1415:2216:18אוקראינה דונייצק )ח(

7:177:228:518:559:239:2710:0610:1015:4815:4916:2216:2315:3016:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:527:579:219:259:539:5710:3510:3816:0516:0516:4016:4115:4716:45אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:447:499:149:189:459:4910:2710:3115:5815:5816:3316:3415:4016:38אוקראינה קייב )ח(

7:497:549:299:3310:0110:0410:4610:4916:4316:4417:1517:1616:2617:31איטליה מילאנו )ח(

5:555:588:298:328:599:0210:0210:0518:1918:2218:4218:4518:0418:49אקוואדור קיטו )ח(

5:315:338:348:379:079:0910:2010:2320:0220:0620:3020:3419:4720:48ארגנטינה ב. איירס )ח(

5:596:009:169:189:479:4911:0411:0621:1721:2221:4921:5321:0321:57ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:137:179:029:069:349:3810:2310:2616:4616:4717:1417:1616:2917:20ארה״ב בולטימור )ח(

7:067:108:548:579:259:2910:1310:1716:3316:3417:0217:0316:1617:16ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:077:118:548:579:269:3010:1410:1716:3216:3317:0117:0316:1517:16ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:477:519:329:3610:0410:0810:5110:5517:0417:0517:3417:3516:4717:48ארה״ב דטרויט )ח(

7:037:079:059:089:379:4010:2910:3317:2617:2817:5117:5317:0918:04ארה״ב היוסטן )ח(

6:446:488:418:459:139:1610:0410:0716:4816:5017:1517:1716:3117:27ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:556:589:009:039:329:3510:2610:2917:3317:3517:5818:0017:1718:10ארה״ב מיאמי )ח(

7:057:098:508:549:239:2610:1010:1416:2516:2616:5416:5616:0817:10ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:037:078:508:549:219:2510:0910:1216:2516:2616:5416:5616:0817:07ארה״ב שיקאגו )ח(

5:435:458:348:369:029:0510:1010:1319:0919:1219:3219:3618:5319:40בוליביה לה פאס )ח(

8:338:3910:0010:0410:3210:3611:1311:1716:3716:3817:1417:1416:1917:33בלגיה אנטוורפן )ח(

8:308:369:5910:0310:3110:3511:1211:1616:4016:4117:1717:1716:2317:35בלגיה בריסל )ח(

8:058:119:239:289:559:5910:3310:3715:3315:3316:1416:1415:1516:18בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:086:109:009:039:329:3410:4110:4419:5219:5520:1620:2019:3720:28ברזיל ס.פאולו )ק(

5:555:578:478:509:199:2110:2810:3019:3719:4020:0120:0519:2220:13ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:517:569:199:239:509:5410:3110:3515:5615:5616:3216:3315:3816:50בריטניה לונדון )ח(

8:108:169:329:3710:0410:0810:4310:4715:5315:5416:3216:3315:3516:52בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:038:089:279:329:5910:0310:3910:4315:5615:5616:3316:3415:3816:38גרמניה ברלין )ח(

8:098:149:409:4410:1110:1510:5410:5716:2816:2817:0317:0416:1017:08גרמניה פרנקפורט )ח(

5:015:037:598:018:298:319:509:5319:0119:0519:2619:3018:4619:34דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:597:029:119:149:439:4610:3910:4218:0418:0718:2818:3017:4818:34הודו בומביי )ח(

6:526:569:069:099:389:4110:3410:3718:0318:0518:2618:2817:4718:32הודו פונה )ח(

7:187:228:538:579:259:2910:0910:1215:5615:5716:2916:3015:3816:34הונגריה בודפשט )ח(

7:157:209:029:069:349:3810:2210:2516:3916:4017:0817:0916:2217:13טורקיה איסטנבול )ח(

7:277:329:189:229:519:5410:4010:4317:0917:1017:3717:3816:5217:42יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישב 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
7:387:429:139:179:459:4910:2910:3316:1716:1816:5016:5116:0016:55מולדובה קישינב )ח(

6:526:569:099:129:399:4210:3610:3918:0718:1018:3118:3317:5118:37מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:405:418:578:599:299:3110:4710:4921:0621:1021:3921:4320:5121:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:376:418:448:489:159:1810:0910:1217:1617:1817:4117:4316:5917:47נפאל קטמנדו )ח(

6:536:569:219:249:539:5610:5510:5819:0219:0419:2419:2718:4619:31סינגפור סינגפור )ח(

7:307:358:569:009:279:3110:0810:1115:2815:2816:0516:0615:1016:10פולין ורשא )ח(

5:345:378:138:168:468:499:519:5418:2818:3118:5118:5518:1318:59פרו לימה )ח(

8:078:129:479:5010:1810:2211:0311:0717:0017:0117:3217:3416:4317:48צרפת ליאון )ח(

8:298:3410:0310:0710:3410:3811:1711:2116:5816:5917:3217:3316:4017:49צרפת פריז )ח(

5:455:488:158:188:458:489:479:5017:5417:5718:1618:1917:3818:23קולומביה בוגוטה )ח(

7:367:419:209:249:519:5510:3810:4116:4516:4617:1517:1716:2817:30קנדה טורונטו )ח(

7:207:259:009:049:329:3510:1710:2016:1416:1516:4616:4715:5717:02קנדה מונטריאול )ח(

6:416:468:358:389:089:119:5810:0116:3516:3717:0217:0416:1917:08קפריסין לרנקה )ח(

9:429:4811:0011:0411:3011:3412:0712:1117:0317:0317:4517:4516:4418:04רוסיה מוסקבה )ח(

8:548:5910:3010:3411:0211:0611:4611:5017:3417:3418:0718:0817:1618:12רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:578:029:359:3910:0610:1010:5010:5416:4016:4117:1317:1416:2317:28שוייץ ציריך )ח(

6:286:318:458:489:179:2010:1510:1817:5317:5618:1618:1917:3718:23תאילנד 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

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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